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Tämä blogimerkintä jatkaa edellistä kirjallisuuden opiskelua käsittelevää blogimerkintää. 

Yleistä opiskelusta – päivittäisiä rutiineja 

Aloitin opinnot syksyllä 1999, ja lukemattomien muiden uusien ja vanhojen opiskelijoiden tavoin 
päivittäiset rutiinit koostuivat monen vuoden ajan luennoilla istumisesta, syömässä käymisestä, 
jälleen luennoista, kahvilassa istumisesta, ja lukemisesta. Ja kotona tai atk-luokassa erilaisten 
esseiden tai muiden tekstien kirjoittamisesta. Ja jälleen kerran lukemisesta (= siinä tapauksessa jos 
sai tenttikirjat lainaksi, lukemisesta kotona, ja jos ei saanut kirjoja lainaksi, lukemisesta 
tenttikirjastossa).  

Vuosien ajan päällimmäisenä rutiinina oli lukeminen, lukeminen ja lukeminen, ja vielä kerran 
lukeminen – jos lukeminen ei kiinnosta, siis nimenomaan teoriakirjojen lukeminen, älä pyri 
opiskelemaan kirjallisuustiedettä.  

Toki muihinkin oppiaineisiin liittyy lukeminen, mutta kirjallisuustiede on siinä mielessä erilaista, 
että siihen liittyy myös paljon "vapaaehtoista lukemista", joka on kuitenkin pakollista: tenttikirjojen 
lisäksi pitää lukea paljon kaunokirjallisuutta, sillä kuinka voit opiskella tekstejä ja 
opetella/harjoitella mm. tekstien analysoimista, jos et ole lukenut niitä tekstejä, joita kursseilla 
käsitellään? Lähtö-oletuksena oli siis se, että opiskelijat käyttävät vapaaehtoisesti aikaansa 
kaunokirjallisuuden lukemiseen. Tähän lisätään vielä se, että kirjallisuuden teoriatenttipaketit ovat 
monesti laajoja, ja teoriatenttien lisäksi oli niitäkin tenttejä, joihin piti lukea tenttikirjallisuuden 
lisäksi myös kaunokirjallisuutta.  

Konkreettisesti kirjallisuustieteen opiskelu tarkoitti teoriakirjojen opiskelua ja erilaisten teksti-
analyysien tekemistä eri kursseilla. Luonnollisesti, koska opetusta oli vähän, osallistuin lähes 
kaikille pääaineestani järjestettäville kursseille heti alusta lähtien. Koin, että teoriaa on helpompi 
ymmärtää, jos joku sitä selittää. Aina ei kuitenkaan ollut näin. Joten piti taas lukea lisää.  

Lyhyesti voisi todeta, että kirjallisuustieteen, kuten käsittääkseni muidenkin tieteenhaarojen sisällä, 
on lukuisia eri suuntauksia, jotka tarkastelevat kirjallisuutta eri lähtökohdista ja näkökulmista. 
Kirjallisuudentutkimus on hajautunut kenttä, jonka sisällä väitellään ja varmaan riidelläänkin mitä 
erilaisimmista teoreettisista näkemyksistä. Erilaisia teoreettisia näkemyksiä edustavat mm. 
strukturalismi, narratologia, post-strukturalismi, dekonstruktio, postmodernismi, psykoanalyyttinen 
kritiikki, feministinen kritiikki, gay-tutkimus, marxistinen kritiikki, uushistoriikki, postkolonialismi 
ja stilistiikka. Käsittääkseni nykyään on olemassa vielä sellainenkin suuntaus kuin 
kulttuurintutkimus, joka on eriytymässä omaksi tutkimusalakseen, jos oikein muistan. Listani 
saattaa olla puutteellinen tai jopa virheellinen, mutta se antaa joka tapauksessa suuntaa sille, kuinka 
monenlaisia virtauksia kirjallisuudentutkimuksen sisällä liikkuu.  

Tämä kaikki teoriasta puhuminen liittyy lukemiseen, ja siihen kuinka teorian opiskelu vaikutti 
lukemiseen - jossakin vaiheessa opintoja ns. omaehtoinen kaunokirjallisuuden lukeminen putosi 
minun osaltani täysin nollaan: opinnot veivät niin paljon aikaa, ja oli niin paljon sekä kirjallisuuden- 
että muihin opintoihin liittyvää luettavaa, että en vapaa-ajalla enää juurikaan lukenut sellaista 
kirjallisuutta mitä halusin lukea. Tavallista kirjallisuutta, jos näin voi sanoa. En vain jaksanut. Tätä 
kesti aikansa, ja tilanne korjautui muutaman vuoden päästä.  

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/1059954
http://taikavirta.vuodatus.net/blog/937562


Henkilökohtaisia mietteitä kirjallisuuden opiskelusta 

Kirjallisuuden opiskelu oli vaikeaa. Jos puhutaan tuloksista numerotasolla, olin keskinkertainen. 
Silloin kun aloitin opiskelut, arvosana-asteikko oli vielä 1-3. Sain tuskin koskaan kolmosia. 
Kakkonen oli normaali saavutus, mutta välillä tuli huonompiakin numeroita. Tunsin itseni 
tyhmäksi. Asiat eivät vain avautuneet minulle, ja aloin turhautua: kirjallisuustiede tuntui olevan 
kaukana kirjallisuudesta. Minä olin hakenut opiskelemaan kirjallisuutta, ja yhtäkkiä havaitsin 
olevani keskellä teoriaviidakkoa, ja istuvani luennoilla joilla asioista puhutaan nimillä, joita en edes 
ymmärrä. Suomen kirjallisuuden opiskelijat saivat lukea tentteihinsä ihka oikeita kaunokirjallisia 
teoksia, me luimme teoriaa. Yleisen puolella perusopinnoissa oli ehkä yksi tai kaksi kurssia, joilla 
luettiin myös kaunokirjallisuutta. En ymmärtänyt lukemiani teorioita, ja aloin turhautua. Osittain 
tästä johtuen aloin lukea erilaisia sivuaineita, mm. kansainvälistä politiikkaa, sosiologiaa ja 
historiaa, jotka tuntuivat paljon "paremmilta" aineilta siinä mielessä, että mielestäni ymmärsin niitä 
paremmin. Pärjäsin myös näiden aineiden tenteissä paremmin.  

Tähän väliin voisi kysyä onko arvosanoilla merkitystä, mihin totean, että ei kai yksittäisillä 
arvosanoilla sinänsä olekaan, mutta yksittäisistä arvosanoista koostuvilla kokonaismerkinnöillä 
kyllä on, koska kokonaismerkintä on se, mikä näkyy tutkintotodistuksessa.  

Kirjallisuuden opintojen parissa tunsin itseni tyhmäksi ja riittämättömäksi: kaikki oli niiiiiiin 
teoreettista, ja tuntui että laitoksella halutaan vain lisää tutkijoita narratologian (kerronnan teoria) tai 
jonkun muun 'sen sellaisen' pariin. (Sanon 'sen sellaisen', koska sensellaiselta se silloin joskus 
tuntui) Minua kiinnostivat etenkin fantasia- ja tieteiskirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuus. 
Mutta sellaiset eivät olleet osa kirjallisuuden kaanonia, kuka ja mikä taho tämän kaanonin sitten 
määritteleekään. Opiskeluinto katoaa kummasti, kun ensin opetetaan tutkimaan asioita, 
kyseenalaistamaan asioita ja analysoimaan asioita, ja sitten kuitenkin huomaa, että saa 
kyseenalaistaa, analysoida ja ennen kaikkea tutkia vain sellaista, joka on "hyväksyttyä". Tässä 
yhteydessä mainittakoon, että olen vieläkin erityisen tyytyväinen siitä, että sain kuin sainkin omaan 
tutkimukseeni, eli pro gradu –tutkielmaani ympättyä sekä tieteis- että fantasiakirjallisuuden 
tutkimusta, ja mainittua Tolkienin sekä Isaac Asimovin nimeltä. Oma henkilökohtainen "kapinani". 
Tosi rohkeaa, joopa joo. ;) 

Toisin sanoen tyhmyyden tunteen lomassa tulin huomaamaan, että eri tutkimuskohteet ovat 
eriarvoisia, toiset arvokkaampia kuin toiset. Mm. edellä mainituista sekoista johtuen into 
opiskeluun ja gradun tekemiseen hiipui jo heti alussa, mutta kiitos mahtavien ohjaajien se palautui 
kuitenkin myöhemmin, ja valmistakin tuli. 

Pettymyksiä ja realiteetteja 

Ensimmäinen syksy minulle oli kirjallisuuden opiskelun osalta pettymys: tulin yliopistoon 
kaupallisen alan koulusta, jossa ei koskaan kuullut sanaa "pula" yhtään minkään asian yhteydessä. 
Taideaineiden laitoksella ei muuta kuullutkaan kuin rahapula sitä ja rahapula tätä. Ei ole rahaa tehdä 
sitä, ei ole rahaa tehdä tätä. Ennen kaikkea: ei ole rahaa järjestää kunnon opetusta. Tämä tuli 
minulle täytenä järkytyksenä. Tällaista kuului myös muilla laitoksilla, mutta siitä huolimatta 
monilla laitoksilla oli PALJON enemmän opetustarjontaa kuin meidän laitoksellamme. 
Huomautettakoon myös, että silloin kun aloitin opinnot, ei yliopistossa vielä ollut esim. sellaista 
asiaa kuin opiskelijakohtaiset tulostuskiintiöt. Tämä asia muuttui muistaakseni kolmannen 
opiskeluvuoden aikana, jolloin kiintiöt otettiin käyttöön.  



Puheet rahapulasta oli ensikokemukseni siitä, mikä oli oleva todellisuutta seuraavien vuosien ajan: 
humanisti on humanisti, eli nykyisessä kaupallisessa katsantokannassa "ei mitään", ja kirjallisuuden 
opiskelija on humanistien ö-luokan hörhöporukkaa. Etenkin mitä kesätyöpaikkoihin ja yleensäkin 
töiden tekemiseen: humanisti kelpaa lähinnä puhelinmyyntiin ja siivoamaan. Oman alan 
harjoittelupaikat saati sitten "ihan oikeat työpaikat" ovat kiven alla, etenkin mitä kesätöihin tulee.  

En tiedä pitääkö seuraava toteamus paikkansa, mutta vuosien myötä syntyi tunne siitä, että 
Taideaineiden laitosta rahapula koetteli kaikista yliopiston laitoksista kaikkein eniten, ja että 
taideaineiden opiskelijat (eli Suomen kirjallisuuden, Yleisen kirjallisuustieteen ja Teatterin ja 
draaman tutkimuksen opiskelijat) kärsivät rahapulasta kaikkein eniten, koska se näkyi opetuksen 
määrässä konkreettisesti – suhteessa muihin laitoksiin ja oppiaineisiin opetusta oli suorastaan 
hävyttömän vähän.  

Ymmärsin jo silloin aikanaan kun valintani tein, että en ole suuntautumassa alalle, jossa rahaa virtaa 
kultakaivoksista ja palkat ovat korkealla. Tajusin, että valitsen vaikean tien etenkin mitä työn 
saantiin tulee, mutta silti tein tämän valinnan: minulla ei ollut vaihtoehtoja. Sydän vei, minä tulin 
perässä. Tästä huolimatta välillä on ollut vaikeuksia hyväksyä tosiasioita, esim. sitä, että työtä 
pitäisi tehdä monesti ilmaiseksi – esim. kirjallisuuskriitikoille ei monista lehdistä makseta 
minkäänlaista juttupalkkiota, tästä esimerkkinä Uusi Nainen, jonka Kirjakahvilaa olen muutaman 
vuoden ajan toimittanut. Moni tekee töitä nälkä- ja kirjapalkalla. Tästä voisi puhua pitkään, 
kulttuurin arvostuksesta ja yhteiskunnan arvoista yleensä, mutta ehkä joku toinen kerta. 
Totesinpahan vain nyt ääneen kuinka asiat monesti ovat – huom. ei aina, mutta monesti. Onneksi on 
myös niitä, jotka taistelevat tätä kaikkea vastaan, ja tienaavat säädyllistä elantoa: saa humanistikin 
ajatella rahaa, pitää myös humanistinkin ajatella pöytään tulevaa leipää. 

Positive thinking 

Positiivisesti ajatellen en kuitenkaan ole (vielä!) katunut valintoja joita olen tehnyt. Tarkoittaen 
lähinnä sitä, että ylipäänsä pyrin opiskelemaan kirjallisuutta. Päinvastoin voisin sanoa, että 
opiskelemaan pääsy oli elämäni tähän astinen lottovoitto. Se mihin tämä polku pidemmällä 
aikavälillä johtaa on kokonaan toinen juttu, ja sitä on sinänsä turha murehtia (olisikin niin 
helppoa!). Ainoa järkevä tapa edetä on se, että on kannettava vastuu niistä valinnoista joita on 
tehnyt, ja yritettävä elää niiden mukaan.  

 


