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Tekstitaidon koe 

Tehtävät liittyvät oheiseen aineistoon. Valitse kolme tehtävää. Voit kirjoittaessa lähteä 
oletuksesta, että lukija tuntee aineiston. Omat päätelmät ja tulkinnat tulee perustella 
tekstihavainnoin. Otsikoi vastauksesi ja merkitse tehtävän numero otsikon eteen. Yhden 
vastauksen sopiva pituus on noin kaksi sivua.

Lue reportaasi Mondo-lehdessä 2/2010 julkaistu reportaasi Pororieha. Valitse 
kysymyksistä yksi ja vastaa siihen. Kirjoita vastaukseksi yhtenäinen teksti reportaasista 
tekemiesi havaintojen perusteella.

1.  Mikä tekee tekstistä reportaasin? Tarkastele esimerkiksi aiheenvalintaa, kuvien ja 
tekstin yhteyttä, toimittajan tapaa käsitellä aihetta sekä juttuun mukaan otettuja 
henkilöitä.

2.  Millainen rakenne tekstissä on? Tarkkaile, missä kohdissa teksti noudattaa 
tapahtumien aikajärjestystä, missä kohdin aika ikään kuin pysähtyy ja onko tekstissä 
takaumia. Kirjoita havaintosi yhtenäiseksi tekstitaidon vastaukseksi.

3.  Millainen tehtävä kuvilla on reportaasissa? Mitä kuvissa on? Millaista tunnelmaa ne 
välittävät tapahtumasta? Mitä tekstissä mainittuja asioita kuvissa ei tuoda esille?

4.  Tutki reportaasin aloitusta ja lopetusta. Miten ne on rakennettu?

5.  Millainen mielikuva reportaasissa luodaan porokilpailuista urheilulajina ja 
tapahtumana? Millaisin sanavalinnoin mielikuva syntyy? Perustele analyysisi 
tekstihavainnoin.
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Inarissa järjestetään keväisin porokisat, joiden voittaja kruunataan kuningasporoksi. Matkailijalle 

kisaviikonloppu tarjoaa arktista eksotiikkaa ja monta hyvää tarinaa. 

Teksti: Sanni Jokinen, kuvat: Aki Roukala.

Pororieha

kilpaporoja on rekisterissä 
tuhatkunta. niistä vain 24 kisaa 
inarin porokuninkuusajoissa.

suomi-
opas
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Maaliskuu, inarijärven jää. Sukkamaiseen 
hiihtoasuun pukeutunut hento tyttö kiipeää 
hangella jököttävän kolhiintuneen vaa’an 
päälle ja tuijottaa tiukasti lukemia. Sitten hän 
vetää laskettelulasit silmille, kiinnittää sukset 
ja liukuu kohti poroa, jonka kaksi miestä saa-
vat vain vaivoin pidettyä paikoillaan.

Pian tyttö kiitää järven jäällä poron perässä 
ohjaksista kiinni pitäen. Asento on kyyry ja 
vauhti niin kova, että kaatuminen näyttää 
väistämättömältä. 

Kahden kilometrin hurjan laukan jälkeen 
poro ja ajaja ovat kiertäneet ympyrän ja lä-
hestyvät maalia. Poron kieli roikkuu ulkona 
ja silmät seisovat päässä. Kuskikin puuskuttaa, 
mutta hymyilee leveästi: »Sehän meni hyvin!» 

TällaisTa on poroajo, lappilaisten perinteikäs 
talvilaji. Poroajossa on kilpailtu jo 1950-lu-
vulta, ja joka kevät porocupin parhaat porot 
kokoontuvat Inariin Porokuninkuusajoihin. 
Siellä kruunataan kuningasporo, jonka valta-
kausi kestää seuraavan vuoden.

Teknisesti ottaen nyt ollaan siis porokisois-
sa, mutta käytännössä kuninkuusajot ovat pal-
jon muutakin. Porokansalle ne ovat vuoden 
tärkein tapahtuma, jossa tavataan tuttuja. 

Porokisaviikonloppua voisikin luonnehtia 
jonkinlaiseksi poromiesten kevätriehaksi. 
Lipun ostaneita osallistujia on viikonlopun 
aikana noin 1 400, ja Inarin hotellit on varat-
tu täyteen jo kuukausia ennen kisaa. Koska 
poronhoito on saamelaisten perinteinen 
elinkeino, kuninkuusviikonloppuna Inariin 
saapuu erityisesti saamelaisia. Perhekunnat 
kolmen valtion alueelta – Suomesta, Ruotsista 
ja Norjasta – matkustavat kisoihin yhdessä, ja 
kahden päivän ajan Inarijärven jäällä vilisee 
neljän tuulen hattuja, leveitä leukuvöitä, kir-
kasvärisiä lapinhuiveja ja poronkarvakenkiä. 
Saamenpuvut on puettu päälle juhlan vuoksi, 
ei ilahduttamaan turisteja – joita paikalla ei 
juuri olekaan. 

»onko Maukan MusTa iskussa?» karvalakki-
päinen poromies huikkaa ohi kulkiessaan ja 
läimäisee Mauri Lakelaa toverillisesti sel-
kään.

Keskusteleminen Lakelan kanssa on lähes-
tulkoon mahdotonta, sillä joka ikinen poro-
mies tahtoo vaihtaa sanan sankarin kanssa. 
Lakelan poro Maukan Musta voitti kunin-
kuusajot edellisvuonna ja on siis kuningaspo-
ro vielä yhden vuorokauden ajan.

»Porokuninkuus on suurinta, mitä poromies 
voi voittaa. Se on täyttymys», Lakela toteaa. 
Hänellä on ollut oma poro mukana kisoissa 35 
vuoden ajan.

Maineen ja kunnian poron voitosta kerää 
sen omistaja, sillä kilpaporon kouluttaminen 
on kovaa työtä. Koulutus aloitetaan poron 
ollessa nuori, ja huippukunnon saavuttaminen 
vaatii vuosia. Valmennus on ammattimaista, 
ja viime vuosina poroille on syntynyt kilpa-
tallejakin. Isojen kisojen jälkeen, kuten tänään, 
voittajaporot viedään maalista suoraan do-
pingtesteihin.

Toki myös porojen ajajat ovat lajinsa ker-
maa. He ovat hurjapäitä, jotka eivät pelkää 
roikkua viittäkymppiä laukkaavan poron 
perässä sukset jalassa. Suurin osa ajajista on 
miehiä, mutta mukana on myös nuoria naisia, 
jotka joutuvat vetämään ylleen laskettelu-
monot ja lyijyliivit saavuttaakseen 60 kilon 
painorajan.

sillä aikaa kun aikuiset tuijottavat juoksevia 
poroja, saamelaislapset kisaavat suopungin 
heitossa. Nuorimmat osallistujat ovat polven-
korkuisia, mutta köysi lentää leikiten maaliin-
sa. Tätä on harjoiteltu kotona. Poronhoito-

sara autio on ajanut poroa 
15-vuotiaasta. »laji vie mukanaan. 
siinä on niin jänniä tilanteita.»

rovaniemeläinen 
erkki orre on käynyt 
porokuninkuusajoissa 
vuodesta 1988.
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alueella eläville lapsille porojen kiinniotto 
suopungilla on osa arjen työtä. 

Vaikka Porokuninkuusajot ovat iso tapah-
tuma, kisapaikalla on rauhallista. Perheiden 
pienimmätkin ovat mukana, rekeen peitel-
tyinä, poronnahkalakki päässä ja tutti suussa. 
Järjestysmiehiä ei juuri näy, ja katsojat saavat 
vaellella vapaasti vaikka kilpaporojen aitauk-
seen. 

Aina välillä joku poroista karkaa omista-
jaltaan ja sitä jahdataan muutaman miehen 
voimin. Yksi karkulainen repii mennessään 
mittauslaitteiden piuhoja irti, ja ohjelmassa 
seuraa pitkäksi venähtävä tauko. Se ei tunnu 
haittaavan. Kisojen lähettäjäkin köllöttää tyy-
tyväisenä hangessa aurinkolasit silmillään.

Juuri tällaista leppoisaa tunnelmaa Inarissa 
halutaan myös vaalia – porokilpailujen sään-
nöissä kielletään kiroileminen ja alkoholin-
käyttö kilpailualueella. 

Kisayleisön seasta erottuu pitkä, rasta-
tukkainen hahmo. Venezuelalainen Miguel 
Lucena on muuttanut kuukausi aiemmin Ka-
ribialta Sevettijärvelle tyttöystävänsä perässä 
ja työskentelee nyt porotilan keittiössä. Tähän 
mennessä Lappi on näyttänyt hyvät puolensa.

»Saamelaiset tuovat mieleen Amazonin alu-
een heimot», Lucena sanoo. 

»Mutta olen pohtinut, saako täällä toden-
mukaisen kuvan suomalaisista.»

Vaikea sanoa, mutta ainakin kuva saattaisi 
täydentyä, jos Lucena vierailisi kisojen epävi-
rallisessa jatkopaikassa, Hotelli Inarin baarissa. 

inarin kylän halki kulkee yksi tie. Sen varrella 
on kaikki: moottorikelkkavuokraamo, matkai-
luneuvonta, pakettiautosta villapaitoja, lapasia 
ja kalsareita kaupusteleva mies, K-Extra Kuuk-
keli ja pankkiautomaatti. 

Nämä kaikki näkyvät myös Hotelli Inarin 
terassilta, jossa tupakoitsijat parveilevat. Nuori 
tyttö tönii kauemmaksi pientä, hampaatonta 
miestä, jolla on päässään uistinfirman mainos-
lippis ja jalassaan kumisaappaat. Mies vonkaa, 
tyttö väistelee. Kovin pahasti ei voi sanoa, sillä 
täällä jokainen on jollain tavalla tuttu. 

Sisällä huuto on kova, ja silmät harittavat, 
vaikka kello on vasta puoli viisi iltapäivällä. 
Baarin pöydissä istuu sulassa sovussa kolmen 
sukupolven edustajia. Teinit kyhjöttävät yhtei-
sen kahvikupin ääressä ulkovaatteissa ja pipot 
päässä. Viereisessä pöydässä keski-ikäinen 
pariskunta kuhertelee. 

»Tätä mää rakastan», nainen julistaa baari-
väelle ja muiskauttaa kuuluvasti suukon mie-
hensä poskelle. 

Baarin ja seudun historiasta kertovat ta-
kaseinälle ripustetut kullankaivajien kuvat: 
Omena-Matti, Parta-Kalle ja Lemmenjoen 
keisari elävät edelleen tarinoissa. Legendat 
siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja vierailijalle 
niitä kerrotaan erityisen mieluusti. Historia on 
täällä yhteistä omaisuutta, jota kukin käsittelee 
haluamallaan tavalla. Vastuu jää kuulijalle. 

Yksi tunnetuimmista tarinoista kertoo 
baarin alkuperäisestä omistajasta Marista. 
Tarinan mukaan Kokko-Heikkinä tunnettu 
kullankaivaja osti Marin vaimokseen kilolla 
kultaa. Myyjänä toimi Marin ensimmäinen 
aviomies. Hotelli Inarin baari tunnetaankin 
edelleen parhaiten nimellä Ranta-Mari tai 
Marin baari. 

Baarin takaosassa, ravintolan ruokapuolella 
istuu Sara Autio, 20. Hän on aloittanut poron 
ajamisen 15-vuotiaana, ja tänäänkin hän on 
ajanut kisoissa kymmenkuntaa poroa. Jou-
kossa on yksi omakin, Saranvoitto. Sen Autio 
voitti kuutisen vuotta sitten suopunginhei-
tossa – lajissa, jossa Autio on kaksinkertainen 
Suomen mestari. 

Kokemuksesta huolimatta yllätyksiä tulee.
»Jotkut porot ovat kilttejä, jotkut raivohul-

luja. Yllättävän vähän on silti mitään sattunut.»
Huomenna on taas edessä tiukka kisapäi-

vä, mutta Autio ei turhia stressaa. Nyt ollaan 
porokansan suurimmassa tapahtumassa, eikä 
Autio ole matkustanut Sattasen kylästä asti 
tänne nukkumaan.

»Kyllä pitää iltarientoihin mennä, että pää-
see seurustelemaan muiden kanssa.»

»onko sulla puukkoa?» 

Inarin Kultahovin baaritiskillä istuu kuusi 
ihmistä. Muita asiakkaita ei vielä ole, vaikka 
kello lähentelee iltakymmentä. Yksi tiskillä is-
tujista on kaivanut laukustaan kimpaleen kui-
valihaa ja tahtoo nyt vuolla siitä siivuja kaikille 
maisteltavaksi.

Henkilökunta ei hätkähdä, vaan alkaa etsiä 
teräasetta. Samalla viriää vilkas keskustelu 
poronlihasta ja sen oikeaoppisesta kuivaami-

Marin baarissa ei hienostella.

porofestivaaleille ovat 
koiratkin tervetulleita.
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sesta. Baarimikoista toinen on ottanut lihat ka-
tolta edellisenä päivänä, toinen riiputtaa vielä. 

Tuntia myöhemmin ravintola alkaa täyttyä. 
Viimeisetkin ruokailijat yläkerran ravintolassa 
ovat lopettaneet, ja lavalle on astunut laulava 
poromies Eero Magga. Tännekin on tultu 
perhekunnittain. Saamenpukuiset isännät 
jököttävät pöydissä, ja teinit parveilevat käy-
tävillä paljettitopeissaan ja piikkikoroissaan. 
Myös Sara Autio vilahtaa väkijoukossa, kau-
niisti meikattuna ja hiukset kiharrettuina. 

Saksalainen tv-ryhmä on tullut kuvaamaan 
Lappia. Miehet hytisevät Kultahovin terassilla 
ja tuijottavat epäuskoisina parinkymmenen 
asteen pakkasessa luikertelevaa jonoa, jonka 
häntä katoaa pimeyteen.

Juhlijoiden jalassa näkyy perinteisiä karva-
kenkiä, nutukkaita. Erityisen paljon niitä on 
nuorilla. Moni on valmistanut kenkänsä itse. 
Kolarista porokisoihin matkannut Jenni Hiuk-
ka on jopa nylkenyt itse koivet, joista hänen 
kenkiensä nahka on peräisin.

Hiukka pääsi Inariin liftikyydillä: »Oltiin jo 
kyydissä, kun kuski vielä varmisti, ettei vain 
olla niitä greenpeacelaisia.»

Eero Magga laulaa hopeisesta kuusta ja 
poroisännät tanssittavat emäntiään. Ne, joilla 
ei ole emäntää, etsivät sellaista. Mee naimisiin 
mun kanssa on ihan kelpo aloitus tässä baarissa 
tänään.

Kisojen casanova, silmiinpistävän komea 
norjalainen poromies nojailee baaritiskiin. 
Hänen ympärillään kieppuu nuoria naisia ja 
tukahduttava partavesipilvi. Mies puhuu – 
mistäpä muusta kuin poroistaan. 

aurinko häikäisee, porot juoksevat ja poro-
miehet tuhertavat väliaikoja lappusiinsa. On 
loppukilpailupäivä, ja nyt on tosi kyseessä. 
Mutta vielä ennen h-hetkeä on aikaa haaste-
kisalle, johon Mondokin on kutsuttu osallis-
tumaan. 

Tarkoitus on kiertää kahden kilometrin 
pituinen kilparata poron vetämässä reessä. 
Porot ovat kuulemma kilttejä, koulutettuja 

ja hitaita. Mikään ei voi mennä vikaan. Silti 
hirvittää. 

»Pidät kiinni vain ja nautit auringonpais-
teesta. Kun tulet maaliin, vedät tästä narusta», 
toimitsija neuvoo.

Lähtökäsky kuuluu, ja porot ampaisevat 
vauhtiin. Lumi pöllyää. Rata käy ahtaaksi, 
kun neljästä porosta jokainen pyrkii kärkeen. 
Mahtavat sarvet hipovat kasvoja, reki rytyyt-
tää eteenpäin. Vauhti on kova, tilaa on vähän 
eikä reen laidoista saa pitävää otetta. Tunne on 
kuin tykinkuulalla: täysillä mennään, määrän-
päästä ei ole tietoa. 

Hetkeksi meno tasaantuu, mutta sitten poro 
saa hepulin. Se kurvaa ulos radalta, kiihdyttää 
vauhtia entisestään ja alkaa juosta vauhkona 
ympyrää. Puinen reki pomppii perässä, kun-
nes se lopulta pyörähtää ympäri. Poro pinkoo 
karkuun, ja reki jää kumolleen hankeen. Edes-
sä on nöyryyttävä moottorikelkkakyyti takai-
sin kisayleisön eteen. 

Myöhemmin eräs paikallinen kertoo, että 
reki ei ole koskaan aiemmin kaatunut kisojen 
historiassa. Vähän myöhemmin toinen pai-
kallinen kertoo, että porojen pillastuminen ja 
rekien kaatuminen on ihan tavallista.

Pohjoisen kuvioissa etelännainen, riuku, on 
heikoilla.

raTkaisevan lähdön aika lähestyy. Kisojen 
pistejohdossa oleva Nolo-poro odottaa lähtö-
viivalla, ja yleisö pakkautuu aitojen tuntu-
maan.

Kilpaan suhtaudutaan vakavasti. Vielä joita-
kin vuosia sitten porokisat olivat Veikkauksen 
voittajavetokohdekin, mutta huvista luovut-
tiin, kun yhden poron vuosien mittainen voit-
toputki vei hommasta jännityksen ja ihmisiltä 
veikkausinnon. 

Viimein lähtöportit aukeavat ja Nolo am-
paisee vauhtiin. »Nyt mennähän lujaa», joku 
aitaan nojaavista karvalakkipäisistä poromie-
histä toteaa. Yleisö seuraa hiljaisena ja vakavin 
ilmein, kuinka Nolo kiertää Inarijärven rataa. 

Ajalla 2. 30. 51 Nolo saavuttaa maalin ja ku-
ningasporon tittelin. Yleisö kohahtaa, ja poro-
miehet säntäävät poroaitaukseen. On aika on-
nitella, tungeksia, hohottaa ja käydä jälkipeliä 
– mutta ei pitkään. Jää tyhjenee nopeasti. 

Edessä on vielä kotimatka, kellä mihinkin. 
Autot starttaavat kohti Sevettijärveä, Karigas-
niemeä, Kautokeinoa. 

Ehkä ensi vuonna on oman poron vuoro 
voittaa. •

 
Inarin Kuninkuusajot 27.–28. 3. 2010
www.paliskunnat.fi

venezuelalaisen Miguel 
lucenan suosikki kisoissa 
on poro nimeltä palmu.

norjalainen kisavieras, ikää 1,5 vuotta.

81-vuotias karoliina nuorgam on 
saapunut kisoihin kaamasmukasta.

ajoradalla tulee 
helposti ahdasta.

poron kouluttaminen 
kilpaporoksi vie vuosia.

Sanna Jokinen, Mondo 2/2012.


