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Tämä teksti jatkaa kirjallisuuden opiskelua käsitteleviä blogimerkintöjäni. Osat yksi ja kaksi 
löytyvät kategoriasta kirjallisuuden opiskelusta.  

Teoriakapina 

Ensimmäisen syksyn pettymyksen tunteisiin liittyi "teoriakapina". Opiskeluintoa nimenomaan 
kirjallisuuden opintojen parissa latisti alusta alkaen eniten tunne tyhmyydestä, koska tunsin itseni 
tyhmäksi: luennoilla istui paljon ihmisiä, jotka käyttivät Suuria Sanoja kuten diskurssi, moderni ja 
postmoderni. En tiennyt mitä sellaiset sanat tarkoittavat. Sitten puhuttiin Isoista Nimistä eri tieteen 
tutkimuksen saroilla, enkä tiennyt mitä ja ketä nämä nimet ovat, ja mihin niillä viitataan. Pätemisen 
tarvetta esiintyi paljon: heti ensimmäisinä päivien orientoivien opintojen luennoilla istui nuori mies, 
joka puhui "Niitskestä". "Niitske sitä ja Niitske tätä". Kesti jonkin aikaa ennen kuin tajusin että 
nuori mies tarkoittaa Friedrich Nietzschea. Silloin kyllä nauratti. Yleisesti ottaen Hienoilla Sanoilla 
puhuminen kävi kuitenkin hermon päälle, ja jossakin vaiheessa ensimmäistä syksyä kaivoin 
ikivanhan, kotoa mukaan ottamani sivistyssanakirjan esille, ja katsoin sieltä monta Hienoa Sanaa, 
mutta eivätpä asiat juurikaan selventyneet. Samainen kirja on hyllyssä ja kovassa käytössä edelleen 
aina silloin tällöin.  

En tiedä mikä on millekin vuosikurssille tyypillistä kirjallisuuden opiskelijoiden parissa, mutta 
meidän vuosikurssimme joukossa oli paljon ihmisiä, jotka eivät olleet juurikaan kiinnostuneet 
teorioista. Tässä mielessä onkin ironista, että hyvin pian havaitsimme opiskelevamme ainetta, joka 
on erittäin teoreettinen. Monille yleisen kirjallisuustieteen teoreettisuus tuli järkytyksenä, ja opinnot 
takkusivat. Muotoutui porukoita, joissa teoriajutuilla ei turhan paljon vaivattu päätä – etenkään 
vapaa-aikana. Toki asioista keskusteltiin, monistakin asioista, ja katson että nämä keskustelut ovat 
eräässä mielessä olleet opiskeluaikojen parasta antia. Enkä tarkoita ettäkö teorioista puhuminen olisi 
ollut kiellettyä, mutta ei niistä jaksanut vapaa-ajalla jauhaa, kun niitä sai päntätä koulun penkillä 
senkin edestä.  

Tiedän ihmisiä, jotka ymmärtääkseni käyttivät aikaansa teorioista puhumiseen myös vapaa-ajalla, 
enkä minä sitä paheksunut tai paheksu – jokainen tyylillään. Teorioiden opiskelu ja 
ymmärtäminenhän tarkoitti sitä, että opinnot sujuisivat paremmin, joten hyvähän se oli jos jaksoi 
niitä pohtia. Silti se ei minua kiinnostanut. Olin lähinnä onnellinen siitä, että oma paikka 
maailmassa alkoi pikku hiljaa löytyä, ja että oli olemassa muitakin samanhenkisiä – ei niin 
teoreettisia ihmisiä – kuten minä. Ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita kirjoista ja 
kirjallisuudesta. 

Monessakin mielessä kirjallisuuden opiskeluiden aloittaminen toimi "pelastuksenani": siihen asti 
olin kaikki kouluvuodet viettänyt ihmisten parissa, joita kirjallisuus ja siihen liittyvät asiat eivät 
kiinnostaneet pätkääkään. Olin yleensä ainoa, jota lukeminen sen missään muodoissa kiinnosti – 
eivät koulukaverini kirjoista ainakaan juurikaan puhuneet, jos niitä lukivatkin. Kun lukioaikana piti 
lukea ranskan kielen kokeeseen, minä istuin kirjastossa nenä kiinni kirjassa lukemassa Isaac 
Asimovia. Vielä vähän, vielä vähän, ja näin tuli luettua koko kirja. Ei ihmekään, että tentistä tipahti 
viitonen (asteikolla nelosesta kymppiin). Muistan vastaavia tapauksia vaikka kuinka paljon – 
etenkin jos kyseessä oli matematiikan, kemian tai fysiikan koe. Tampereella vihdoin ja viimein oli 
tunne siitä, että kirjoista ja lukemisesta voi puhua ilman että on outolintu, ja ennen kaikkea että 
kuuluu johonkin – on löytänyt tiensä samanhenkisten ihmisten pariin.  

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/1179244


Kuitenkin pikku hiljaa opiskelujen myötä, kaikesta "teoriakapinastani" huolimatta, aloin myös 
ymmärtää, että teorioiden kautta meille yritetään opettaa välineitä kirjallisuudesta puhumiseen. Se 
olikin tärkeä havainto, joka muutti asioita ja suhtautumistani teorian opiskeluun, mutta tämän 
havainnon tekemisessä kesti oman aikansa.   

Vaihto-oppilasvuosi 

Omassa elämässäni eräänlainen käännekohta oli ulkomailla opiskelu: lähdin vaihto-opiskelijaksi 
Islantiin, jossa opiskelin Islannin yliopistossa mm. kirjallisuutta, mutta osallistuin myös mm. 
vulkanologian ja jäätikkötieteen kursseille: hei, mitäpä köyhä humanisti ei tekisi päästäkseen 
ilmaisille kenttäretkille? ;) Vulkanologiasta kävin jopa lopputentissä, ja sain siitä todistukseen 
merkinnän. Vieläkin harmittaa ihan pikkuisen, että en käynyt jäätikkötieteen lopputentissä. Olisi 
ollut siistiä saada siitä todistukseen maininta, heh.  

Puhuin siitä, kuinka vihdoin aloin ymmärtää, että teorioiden kautta yritetään opettaa välineitä 
kyseessä olevan tieteenalan käytännön tekemiseen ja toteuttamiseen. Aloin ymmärtää ja hyväksyä 
asiaa jo ennen Islantiin lähtöä, mutta konkreettisesti asia alkoi avautua Islannin vuoden aikana. 
Siellä erittäin kurssimuotoisilla kursseilla pähkäiltiin asioita yhdestä sun toisesta näkökulmasta 
yleensä pienissä ryhmissä, joissa pääsi helpommin kiinni siihen "mitä asiat tarkoittavat" kuin 
opiskelemalla niitä itsekseen luennon jälkeen tai massaluennoilla. Tosin ensituntuma Islannin 
yliopistoon kursseihin läsnäolopakkoineen tuntui akateemisen vapauden jälkeen ahdistavalta, mutta 
oli siinä puolensakin: verrattuna Tampereen yliopiston Taideaineiden laitokseen opetusta 
järjestettiin PALJON. Kursseilla oli pakko olla läsnä ja tehdä tietty määrä suorituksia saadakseen 
hyväksytyn merkinnän (kuten Suomessakin vastaavan kaltaisilla kursseilla mutta ei yleensä ns. 
massaluennoilla).  

Suomalaisessa yliopistokulttuurissa useimpien aineiden luennoilla on harvoin läsnäolopakkoa, ja 
opiskelija voi "soveltaa" omaa opiskelutahtiaan. Islantilainen kurssimuotoisuus sopi minulle siinä 
mielessä paremmin, että luennon kuuntelemisen sijaan opin ymmärtämään asioita paremmin 
"tekemisen kautta", eli lukemalla, kirjoittamalla ja puhumalla niistä yhdessä muiden kanssa.  

Sinänsä tämä ei eronnut/eroa suomalaisesta opiskelukulttuurista, sillä lukemista ja tekemistä 
opiskeleminen oli Tampereellakin. Ero oli koulumaisuudessa: Islannin yliopisto muistutti lukioajan 
opiskelua, jolloin tehtiin ryhmätöitä ja kirjoitettiin lyhyitä esseitä. Tampereella opiskelu oli 
enemmän massaluentoja ja "yksinäisiä" suorituksia, eli asioiden kuuntelua ja niiden yksinään 
pähkäilyä.  

Islannissa opiskeltiin pääasiassa pienissä ryhmissä ja mietittiin asioita yhdessä, johtuen paljolti 
myös siitä, että verrattuna Tampereen yliopistoon Islannin yliopistossa oli hyvin vähän 
opiskelijoita. Omalta osaltaan tämä seikka mahdollisti pienryhmäopiskelun, joka on täysin 
mahdotonta kursseilla, joille osallistuu esim. 200 opiskelijaa. Toki Tampereella etenkin 
kirjallisuuden opintojen parissa järjestettiin muutamia kursseja, joille otettiin esim. maksimissaan 
12 opiskelijaa, mutta Islannissa tällaisia kursseja oli suhteessa paljon enemmän.  

Tällaisilla kursseilla alkoi tapahtua jotakin. Aloin konkreettisesti ymmärtää, että erilaiset teoriat 
ovat työkaluja, joiden avulla rakennetaan, puretaan, tutkitaan ja analysoidaan mitä erilaisimpia 
asioita. Kirjallisuustieteessä niiden avulla tutkitaan kirjallisuutta, joka puolestaan heijastelee 
maailmaa jossa olemme eläneet/elämme.  



Tosin rehellisyyden vuoksi on kerrottava myös se, että Islannin vaihto-oppilasvuoden aikana tein 
jouluun mennessä sen havainnon, että niin paljon erilaisia kirjallisuuden kursseja ja muita 
mielenkiintoisia kursseja kuin yliopistossa tarjottiinkin, tuntuivat opinnot jotenkin turhauttavilta 
siinä mielessä, että monista kursseista ei tuntunut jäävän mitään käteen. Joistakin harvoista 
kursseista jäi paljonkin käteen, mutta joukossa oli enimmäkseen niitä kursseja, jotka tuntuivat 
lähinnä siltä kuin olisi käynyt lukiota uudestaan – yleistason raapaisuja siihen, tähän ja tuohon 
aiheeseen, ja sitten mentiin taas kauhealla kiireellä seuraavaan aiheeseen. Kaiken tämän keskellä 
islantilaiset opiskelijat haukottelivat, jauhoivat purkkaa, vääntelehtivät tuoleissaan tai joivat kahvia. 
Ulkomaalaiset, pääasiassa Pohjois-Amerikasta tulleet opiskelijat olivat niitä, jotka pitivät 
keskustelua yllä pääasiassa ulkomaalaisten opettajien kanssa. Yritin joskus osallistua, mutta etenkin 
alussa äidinkielenään englantia puhuvien opettajien ja opiskelijoiden puhetahti oli monesti aivan 
liikaa, ja tuli tunne siitä, että tässähän jää hitaampana jalkoihin. Anyway, pointti oli siinä, että 
kurssien sisältötaso ei usein teoreettiselta tasoltaan vastannut läheskään Tampereen yliopiston 
Taideaineiden laitoksen kurssien tasoa (tai ylipäänsä muiden Treen yliopiston laitosten kurssien 
tasoa). Mutta kuten sanottu, poikkeuksiakin oli, ja nämä kurssit olivatkin sitten niitä, jotka saivat ne 
kuuluisat harmaat aivosolut ainakin jossakin määrin liikkeelle.  

Teoria-asia on tärkeä sen vuoksi, koska kuten jo toin esille, erilaiset teoriat ovat todella olennainen 
osa kirjallisuustieteen opiskelua – ja yleensäkin yliopistossa opiskelua. Toki opinnoista voi selvitä 
ja valmistua vaikka kohauttaisi olkiaan kaiken maailman teorioille, ja etenkin jos ei välitä siitä 
minkälaisen arvosanan pro gradu -tutkielmastaan saa. Minulle asia ei ollut aivan näin yhdentekevä, 
mutta ennen kaikkea kyse oli siitä, että minua ärsytti se että en ymmärtänyt jotakin, jonka tajusin 
olevan tärkeää opintojen kannalta. Ylipäänsä oli sellainen olo, että on ehkä oivaltamaisillaan 
jotakin, mutta jos et nyt tee asialle mitään, sitten et ainakaan oivalla yhtään mitään. Näin jälkikäteen 
ajateltuna olen muutaman kerran miettinyt, että jos olisin tajunnut minkälaiseen urakkaan ryhdyn 
(loppuelämän kestävään ymmärtämisprosessiin), olisinkohan ryhtynyt siihen lainkaan. Pienet jutut 
johtivat isoille poluille.  

Olen jonkun kerran valmistumisen jälkeen miettinyt sitä, kuinka paljon saisin opinnoista irti, jos 
lähtisin opiskelemaan kirjallisuutta uudestaan nyt – jos voisin hyödyntää kaikkea sitä, mitä 
kuvittelen oppineeni tähän mennessä. Opiskelu olisi todennäköisesti paljon mielekkäämpää, ja tällä 
tarkoitan vain ja ainoastaan teorian opiskelua, koska muuten koin opiskelut erittäin mielekkäinä, jos 
suomen kielen opintoja ei lasketa (no oli ihan pakko sanoa, koska asia oli niin!). Asiaa on tietysti 
sinänsä aivan turha miettiä, mutta joskus on hauska spekuloida. Ei kuitenkaan niin paljon, että 
harkitsisin esimerkiksi jatko-opintoja. Ainakaan vielä. 

 


