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Muutama sana kirjallisuuspalkinnoista. Tarkoitukseni on lähinnä miettiä ääneen palkintokulttuurin 
hyviä ja huonoja puolia, ja ylipäänsä sitä onko hommassa mitään järkeä. 

Onko kirjallisuuspalkinnoissa mitään järkeä? Eikö kirjallisuus kuitenkin loppujen lopuksi ole 
subjektiinen asia ja subjektiivinen kokemus? Tiedän, että sorkin tässä jossakin määrin 
kirjallisuustieteellistä asiaa (eli että onko kirjallisuus tiedettä vaiko ei, onko kirjallisuudessa kyse 
vain ja ainoastaan lukijan subjektiivisesta kokemuksesta jne., mutta voihan näistä asioista edes 
yrittää puhua ääneen muutenkin kuin vain ja ainoastaan tieteellisessä ilmapiirissä..?), josta en 
juurikaan tiedä mitään, mutta hei, soitellen sotahan ja niin pois päin. Pitää pysyä tyylilleen 
uskollisena katkeraan loppuun asti.  

Onnimannin päätoimittaja Tuula Korolainen kirjoitti vuoden 2007 Onnimannin ensimmäiseen 
numeroon jutun otsikolla Kirjailijan "missivuosi", joka oli mielenkiintoista luettavaa koskien 
kirjallisuuspalkintoa ja mitä kaikkea sellaisen voittamiseen liittyy: Korolainen käsittelee jutussaan 
omia kokemuksiaan Finladia Junior –palkinnon voittamisesta. Hän voitti Juniorin vuonna 2005 
teoksellaan Kuono kohti tähteä (LK 2005). Palkinnon voittamiseen tuntuu jutun perusteella liittyvän 
paljon hyviä puolia: palkinnon voittaminen tuottaa julkisuutta ja tunnettuutta mm. lehtijuttujen ja eri 
medioihin pääsemisen muodossa, kutsuja kolumnistiksi eri lehtiin tai esiintyjäksi eri paikkoihin 
kuten esim. kirjastoihin, sekä tietysti konkreettista rahaa.  

Kuitenkin, kun lukee esim. kyseisen Onnimannin numeron pääkirjoitusta, jossa Korolainen pohtii 
kuinka hyvin kirja-alalla menee, ainakin minulla herää edelleen kysymyksiä siitä, mitä järkeä 
palkinnoissa oikeastaan on? Ovatko palkinnot "kapitalistisen talouden markkinointikeino", jolla 
pyritään vauhdittamaan kirjamyyntiä? (Finlandia-palkinto kulttuuri ei kuitenkaan ole kovin vanha) 
Ostavatko kuluttajat vain palkittuja kirjoja? Tällaisia kysymyksiä tulee väkisinkin mieleen, kun 
tarkastelee pääkirjoituksessa kerrottuja lukuja muutamien yksittäisten teosten, muutamien 
yksittäisten "megasellereiden" myyntiluvuista: vuoden myydyin teos (ilmeisesti vuoden 2006) oli 
J.K. Rowlingin Harry Potter ja puoliverinen prinssi (152 400), toisena Ilkka Remeksen 
aikuisdekkari 6712 (151 600), ja kolmannelle sijalle ylsi Mauri ja Tarja Kunnaksen Viikingit tulevat 
(120 000). Korolaisen mukaan Finlandia-palkinnot nostavat voittajakirjojen myyntiä, mutta eivät 
ehdokkaiden: "Viime vuoden Junior-voittaja päätyi myyntilistan 16. sijalle, mutta muiden 
ehdokkaiden myynti jäi pieneksi, heikoimmillaan pariin sataan.  

Kuten Korolainenkin pääkirjoituksessaan toteaa, tähtien varjoon jäävät ne sadat kirjat, joita ostetaan 
vähän jos ollenkaan, ja niiden tekijät, jotka eivät saa sen paremmin lukijoita kuin tulojakaan.  

En tiedä ratkaisuja asiaan, siis että mitä länsimaisen kulttuurin lävistäneen palkintokulttuurin tilalle 
voitaisiin kehittää, mutta olen sitä mieltä, että palkintokulttuuri on vinoutunutta ajatellen taiteen 
arvottamista. Jos kauneus on niin sanotusti katsojan silmässä, silmällä pitäen esim. kuvataidetta ja 
kirjallisuutta, kuinka taidetta voi arvottaa? Aiheesta on varmasti keskusteltu enemmän ja vähemmän 
vuosien varrella, keskustelut jotka olen onnistuneesti missannut jotakin muuta touhutessani. Ja 
kuvataiteen osalta en juurikaan voi ottaa osaa keskusteluun koskien taiteen arvottamista, koska en 
ymmärrä kuvataiteesta muuta kuin em. kauneus on katsojan silmässä –seikan. Kirjallisuuden osalta 
asia on toinen, ja sen vuoksi halusin pohtia aihetta ääneen. Eikö olisi järkevämpää satsata esim. 
kirjailijoille myönnettäviin apurahoihin ja yleensäkin kirjallisuuden tukemiseen sekä 
kirjastolaitoksen tukemiseen, tai johonkin joka palvelisi kirjailijoita tai kirjallisuutta hiukan 
laajemmalla tasolla – mitä se voisi olla, sitä en tiedä. Vaikkapa valtion laajemmin tukemia 
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kirjailijoiden kouluvierailuja, joissa kirjailijat voisivat esitellä teoksiaan nuorelle lukijakunnalle. 
Toiveajattelun mukaan Suomen tulevat toivot menisivät kotiin ja vinkuisivat vanhempiaan 
ostamaan heille "sen sikamageen kirjailijan kirjoja, joka tänään kävi koulussa vierailulla". 
Toiveajattelua ehkä, mutta silti..? Ja näin tuettaisiin myös kapitalismin rattaita, hoh ja huh, ja 
kirjamyynnitkin saattaisivat ehkä mahdollisesti lisääntyä. Saattaisivat – suomen konditionaali on 
sitten kerrassaan hulvaton juttu.  

Kirjallisuuspalkintokulttuurin hyvistä puolista vielä sen verran, että kirjallisuuspalkinnot saattavat 
kannustaa myös kirjoittamaan. Jos kilpailussa ei pärjääkään, saattaa kirjoittaja hyvinkin sisuuntua ja 
päättää, että minähän kirjoitan niin kauan, että "pääsen johonkin, vaikka sitten voittosijoille". Noin 
ylipäänsä ajateltuna eihän siinä menetä yhtään mitään, jos vaikka osallistuisikin 
kirjallisuuskilpailuun. Päinvastoin, oikein hyvin jos käy, saattaa saada vaikka käsikirjoituksensa 
julkaistua. Tiedän sellaisenkin tapauksen: kirjoittaja osallistui kirjallisuuskilpailuun, jossa hän ei 
pärjännyt, mutta jonka seurauksena kustantamosta otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että he ovat 
kiinnostuneita hänen käsikirjoituksestaan. Voittoa ei tullut kilpailussa, mutta sen tuottama pettymys 
on varmasti haihtunut ajan myötä pois, kun käsikirjoitus eteni kirjaksi asti. 

Kirjallisuuspalkintokulttuuriin liittyy varmasti monia sellaisiakin puolia, joita en ole tässä tuonut 
esille, johtuen varmaan lähinnä siitä, että en ole niistä tietoinen tai tullut ajatelleeksi niitä. Tuula 
Korolaisen kirjoittama, Finlandia Junior –palkinnon saamista käsittelevä juttu innoitti minut 
kuitenkin kirjoittamaan muutaman sanasen aiheeseen liittyen. Jos aihe kiinnostaa lasten ja nuorten 
kirjallisuuden osalta, kannattaa vilkaista tarkemmin Onnimannia 1/2007. Siinä on nimittäin juttu 
vuoden 2006 Finlandia Junior –palkituista Virpi Talvitiestä ja Timo Parvelasta. He voittivat 
Juniorin teoksellaan Keinulauta.  

Haastattelussa Timo Parvela toteaa mm. "arvostavansa palkintoja, sillä tekijälle ne ovat kuitenkin 
lähes ainoita kanavia julkisen tunnustuksen saamiseen". Lausahdus pistää kyllä miettimään kuinka 
asiat oikein ovat lasten ja nuorten kirjallisuuden kohdalla – sen kirjoittamisen, tuottamisen ja 
julkaisemisen eli sen tekijöiden kohdalla. Sekä Tuula Korolaisen pääkirjoituksen, hänen 
kirjoittamansa "Kirjailijan missivuosi" –jutun että Talvitien ja Parvelan haastattelun pohjalta syntyy 
aika karu mielikuva siitä minkälaista kivikkoa lasten ja nuorten kirjailijan sekä kirjojen kuvittajan 
työelämän polut voivat olla. Jutussa tulee esille monia muitakin sekä palkinto- että yleensäkin 
kirjallisuuskulttuuriin liittyviä mielenkiintoisia ja oleellisia pointteja (kuten kirjailijan tulot, eläke- 
ja työttömyysturvan rakentaminen, kuvittajat ja heidän roolinsa kirjamaailmassa, sekä mm. tähän 
rooliin liittyvät vaikeudet esim. apuraharintamalla.  

Pitänee lukea Hannu Raittilan Kirjailijanelämää (WSOY 2006). Olen siinä uskossa, että se kuvaa 
sana- ja kuvataidetyöläisten moniottelijan elämää aika osuvasti.  

Jälkikirjoitus: olin jo pistänyt tämän tekstin viimeisen pisteen paikoilleen, kun postilaatikkoon tulla 
tupsahti uusin Kritiikin uutiset (SARVin jäsenlehti). Soila Lehtosen artikkeli sivulla 13 pisti heti 
silmään. "Kuka tarvitsee palkintoja" –juttu käsittelee toukokuussa jaettua Euroopan 
teatteripalkintoa, tai lähinnä kuvailee farssia, joka palkintojen jaosta syntyi. En lähde referoimaan 
artikkelia tässä, mutta jutun perusteella voi sanoa, että tämän vuoden palkintojenjakotilaisuus oli 
ollut varsinainen show – lähinnä negatiivisessa mielessä.  

Lehtonen muistuttaa lukijoita 2500 vuoden takaisesta palkintokulttuurista Kreikassa: Dionysoksen 
festivaaleilla sai parhaasta näytelmästä palkinnoksi vuohen. Mieleeni juolahti heti, että kuinkas 
sitten suut pantaisiin, jos täällä koto-Suomessa jaettaisiin vaikkapa Finlandia ja Finlandia Junior –
palkinnoiksi lehmiä. Onhan se taloudellista hyvää tuottavaa elikko. Tai mitenkä olisi karhu? Siitä 



ainakin tiedettäisiin, että naapurin se ja se on saanut kirjallisuuspalkinnon, kun karhu köllöttelisi 
kotioven edessä. Ja saahan karhustakin hyvät lihat. Turkista puhumattakaan. 
 

 


