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• ”Canthin kynää 
ohjaavana hahmona 
on rajoja rikkova 
mustalaistyttö 
Homsantuu, joka 
asettuu jo rotunsakin 
puolesta kuvattavan 
yhteiskunnan 
ulkopuolelle […].”



Kehystäminen – tutkijan valta

• Suhde aikakauden kieleen; tyylitartunta vai 
kunnianosoitus; osoitus kirjoittajan 
läheisyydestä esittelemänsä teoksen kanssa?

• Miten kertoa klassikosta nykylukijalle?
• Kytky nykyaikaan – rodullistaminen, 

vähemmistön asema?
• Kaanonin rakentaminen/purkaminen?



Kaanon (Tieteen termipankki)

• 1) kristinuskon pyhien kirjojen luettelo 
2) kirjailijan tuotannon aitoina pidetyt teokset 
historiallisessa tutkimuksessa 
3) tiettyjen kirjailijoiden luokittelu 
poikkeuksellisen merkittäviksi länsimaisen 
kirjallisuuden kannalta

kansallinen kaanon



Miten kaanon toimii?

• Kaanonin muodostumiseen vaikuttavat 
kirjallisuuskritiikki, kirjallisuuspalkinnot, 
kirjallisuushistoriat ja kirjallisuuden opetus. 

• Myynti, blogit, julkisuus…

• Kirjasto kaanonin rakentajana ja ylläpitäjänä? 
(kokoelmat, esillepano, ”kehystäminen”…)



kaanonhyrrä



Hassan Blasim



Muuttuva Suomi

• Miten kaanon vastaisi paremmin nykyistä 
kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta?

• Miten mahdollisimman moni Suomessa asuva 
voisi kokea Suomen kirjallisuuden omakseen?

• Samastumispinta?
• Lukijan suhde tekstiin?
• Kirjallisuus identiteettiyönä?



Suomen kirjallisuuden kieli
• Kansalliset kielet
• Suomen kirjailijaliitto

• Yksikielisyysparadigma
• Äidinkieli

• www.monikielisyys.fi

• www.ollipakerran.fi

• Outi Korhonen & Rita Paqvalén: Wandering words: Comparisons of 
the Position of Non-dominant Language Writers in Nordic 
Organizations 



Edith Södergran



”Maahanmuuttajakirjallisuus”

• Ranya ElRamly: Auringon asema (2002)
• Zinaida Lindén: I väntan på en jord bävning
• Alexandra Salmela: 27 eli kuolema tekee 

taiteilijan
• Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia





• ”Ruskea on vähän vähemmän kipeää tekevä 
versio rodullistetusta. Se on myös lyhyempi ja 
nopeampi kirjoittaa, kauniimpi ja vähemmän 
akateeminen. Se sopii hyvin lähiöstä kotoisin 
olevan työläisperheen kasvatin suuhun. Ennen 
kaikkea se on oma sanani, ei valkoisten 
tutkijoiden ja toimittajien sana kuvaamaan 
meitä.” – Koko Hubara



• ”Ihmisenä, joka on saanut juutalaisen kasvatuksen ja 
tapellut syömishäiriötä vastaan lapsesta saakka, koen hyvin 
loukkaavana, että yksi kokemuksistani ja olemassaoloistani 
on yksinkertaistettu jännittäväksi tarinaksi 
kantasuomalaisen naisen toimesta. Miksi hän ei voinut 
kirjoittaa tarinaa kantasuomalaisen, evankelisluterilaisen 
naisen näkökulmasta? […] 

• Missä menee kirjallisen vapauden raja? Voisi kai ajatella, 
että asia on johonkin pisteeseen saakka 
tilannesidonnainen. Jos tarjolla on vain yksi tarina, jonka 
kertoo etuoikeutettu ihminen valta-asemasta käsin samaan 
aikaan, kun täällä marssitaan kaduilla sen puolesta, ettei 
tänne tulisi meitä enempää; samaan aikaan, kun meitä 
yritetään systemaattisesti vaientaa; samaan aikaan, kun 
meitä ei rohkaista yliopistoon opiskelemaan 
kirjallisuustiedettä; samaan aikaan, kun meidän 
suomenkieltämme ei pidetä arvokkaana, ollaan ison 
ongelman äärellä.”



Kohtuutonta?!
• Hubaran kirjoitus herätti vastalauseita, jopa 

raivoa; väitteet ovat totisesti kohtuuttomia, 
ainakin paikoitellen. Aivan kuin kirjailija saisi 
kirjoittaa ainoastaan kaltaisistaan, vain omasta 
kulttuuristaan! 

• Mikä oikeus Hubaralla on omia ”toisten” 
näkökulma itselleen, puhua kaikkien muiden 
puolesta? 

• Julistettiin uhmakkaaseen sävyyn, että kirjailijalla 
on kyseenalaistamaton oikeus kirjoittaa mistä 
tahansa ja kenen tahansa äänellä. 



Valintoja
• Hubaran esiin nostama rakenteellinen ongelma 

(”jos tarjolla on vain yksi tarina…”) banalisoitui 
kysymykseksi siitä, mistä kirjailija saa kirjoittaa. 

• Ongelma piilee saada-verbissä: onko valtaväestöä 
edustavalla kirjailijalla lupa tai oikeus halutessaan 
eläytyä vähemmistön nahkoihin? 

• ”Saako niin tehdä?” Onko siitä haittaa vai 
hyötyä? Millaisia vaikutuksia sillä on, kun 
valtaväestöön kuuluva kirjailija käyttää toisen 
ääntä? Millaiseen valta-asemaan kirjailija asettuu, 
entä millaisia lukijapaikkoja tekstiin rakentuu? 



• lukukokemus
• lukijapositio
• lukemiskonteksti
• identiteettipolitiikka
• samastuminen



Voiko kulttuuria omistaa?

• Kulttuuri on aina ”omittua”, kierrätettyä, 
lainaa, sekoittunutta

”omiminen” on jatkuvaa ja 
monensuuntaista

• Ongelmana sana ”omiminen” – sen sijaan voisi 
olla hyvä puhua kulttuurisesta vallankäytöstä 
tai hyväksikäytöstä.





• Chinua Achebe: Image of Africa





”Nimeni on Kerttu.” 

”Pilkkapuikoksenneko te minun tänne haetitte? 
(Kädet kupeihin.) Hyvä! Tässä olen nyt. Tehkää 
parastanne. Koettakaa saatteko minusta 
enemmän kuin minkä kirves kivestä saa.”


