
POPULAARIKULTTUURISSA in-
tiaanit kuvataan usein kivikas-
voisina ja tunteettomina villeinä,
jotka viestivät savumerkeillä ja
asuvat kartionmuotoisissa ma-
joissa. HS esitti intiaanitutkija
Riku Hämäläiselle viisi intiaa-
neihin liittyvää väittämää.

1. Intiaanit kulkivat vähissä
vaatteissa, ja heidän vaatteis-
saan oli hapsuja.
”Jos puhutaan pelkästään Poh-
jois-Amerikasta, niin sehän on
valtava mantere. Pukeutumis-
tottumukset vaihtelivat suuresti
eri heimojen välillä. Pohjois-Ka-
nadan cree-intiaanit eivät tieten-
kään voineet pukeutua yhtä ke-
vyesti kuin esimerkiksi semino-
let Floridassa. Alkuperäiskansat
sopeuttivat vaatetuksensa vallit-
seviin ilmasto-olosuhteisiin sopi-
viksi. Vähiin vaatteisiin pukeu-
duttiin aina mahdollisuuksien
mukaan, sillä vaatteet häiritsivät
työntekoa ja sodankäyntiä.”

”Hapsuja on yleensä käytetty
vaatteiden koristamiseen, ja ne
olivat muodissa monissa intiaa-
niheimoissa. Materiaalina käy-
tettiin muun muassa hevosten
jouhia, nahkahihnoja tai turkis-

suikaleita. Jonkun tulkinnan mu-
kaan hapsut auttoivat metsästys-
retkillä maastoutumisessa, sillä
ne ikään kuin häivyttivät ihmis-
hahmon luonnon sekaan.”

2. Intiaanit maalasivat naaman-
sa pelotellakseen vihollisiaan. 
”Kasvo- ja vartalomaalauksia
käytettiin eri tarkoituksiin, ja
esimerkiksi vartalomaalauksilla
suojauduttiin auringolta ja kar-
kotettiin hyönteisiä. Hurjilla so-
tamaalauksilla pyrittiin pelotte-
lemaan vihollisia, mutta maa-
lauksilla oli myös uskonnollinen
merkitys. Tasankointiaanien
keskuudessa maalaukset perus-
tuivat niin sanottuun rohtoon.
Intiaanimies oli saattanut kokea
henkimaailman näyn, josta hän
sai yliluonnollisia voimia kuten
nopeutta tai vahvuutta. Tämä
voima, eli rohto sitten visualisoi-
tiin maalauksin. Uskonnollisessa
mielessä sotamaalit siis antoivat
suojaa taisteluihin.”

3. Intiaanit käyttivät savumerk-
kejä viestimiseen.
”Savumerkkejä on käytetty hy-
vin rajallisiin tarkoituksiin. Nii-
den antamisesta ja merkityksistä
sovittiin aina etukäteen. Saatet-
tiin sopia, että riistaa etsimään
lähtenyt tiedustelija ilmoittaa
löydöksestään savulla. Monimut-
kaisia viestejä ei annettu.”

4. Intiaanit asuivat tipissä.
”Tipi-telttaa käyttivät ainoastaan
tasankojen metsästäjä- ja maan-

viljelijäkansat, kun ne vaelsivat
biisonien perässä. Tipi oli help-
po purkaa ja koota. Eri kansat
ovat käyttäneet hyvin erilaisia
asumismuotoja. Esimerkiksi sy-
vänteiden alueilla ilmasto oli hy-
vin lämmin, ja koska siellä ei sa-
tanut juuri koskaan, asumukse-
na toimi vain risuista rakennettu
maja, joka suojasi auringolta.
Pueblo-intiaanit taas rakensivat
savitiilestä kerrostaloja.”

5. Intiaanit polttelivat rauhan-
piippua.
”Valkoiset näkivät intiaanien
polttavan piippua rauhansolmi-
mistilanteissa, joten siitä toden-
näköisesti syntyi nimitys rau-
hanpiippu. Piippua poltettiin
myös muissa tilanteissa. Intiaa-
nit ajattelivat, että savu vie ru-
koukset taivaisiin. Tasanko-
intiaanit käyttivät piippua myös
lähtiessään sotaretkille.

Kun hevosenryöstöretkelle
lähtevä mies tarjosi piippuaan,
piippuun tarttuva ja sitä polttava
sitoutui lähtemään mukaan. Sa-
malla hän sitoutui siihen, että
tarjoaja on johtaja. Jos sotaretki
oli onnistunut, johtaja sai piipun
merkin paitaansa. Piippua voi
kutsua myös sotapiipuksi.”

q Intiaanikonferenssi American
Indian Workshop Helsingin yli-
opistossa (Siltavuorenpenger 10)
14.–17. 5. Osallistumismaksu 40 e. 
Populaarikulttuurin intiaaninäyt-
tely avataan Päivälehden museos-
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Pari sataa intiaanitutkijaa
kokoontuu Helsingissä
järjestettävään konferenssiin.
Tutkija kertoi, mitkä intiaaneihin
liitetyt mielikuvat pitävät
paikkaansa ja mitkä eivät.

Tunnetut sarjakuvat
ovat luoneet vääriä
mielikuvia intiaa-
neista. Savumerkit
eivät oikeasti sisäl-
täneet niin moni-
mutkaisia viestejä,
kuin Lucky Lukessa
esitetään. Kuvat
Päivälehden mu-
seon näyttelystä.


