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Kirjailija Minna Canthin (1844–1897) 
syntymästä tuli vuonna 2019 kulu-
neeksi 175 vuotta. Hänen nimeään 

kantava seura ryhtyi aloitteelliseksi juh-
lavuoden suhteen ja halusi tuoda jul-
kisuuteen Minna Canthin monet roolit 
suomalaisen yhteiskunnan ja tasa-ar-
von rakentamisessa. Ajatuksena oli ja 
on miettiä, mitä Minna tekisi juuri nyt, 
meidän ajassamme. Hankkeen suoje-
lijaksi lupautui tasavallan presidentin 
puoliso, rouva Jenni Haukio.

”Minna Canth on vapauden, tasa-ar-
von ja oikeudenmukaisuuden puolus-
taja, jonka ennakkoluuloton, yhteiskun-
nallisiin epäkohtiin rohkeasti puuttuva 
ajattelu on esikuvallista ja innoittavaa 
yhä edelleen. Minulle Minna Canthin 
elämäntyön merkitys kiteytyy hänen 
sanoihinsa: ’Ensimmäinen ehto naisen 
edistymiselle on persoonallinen ja hen-
kinen vapaus. Siihen perustuu kaikki 
muu.’ Nämä viisaat sanat eivät ole päi-
vääkään vanhentuneet. Ne ovat mei-
dän aikamme naiselle yhtä totta kuin 
Canthin aikalaisille 1800-luvulla.”

Jenni Haukio,  
Minna Canth 175 -juhlavuoden suojelija

Minna Canth oli ensimmäinen suomen-
kielinen nainen, joka vaikutti sekä kau-
nokirjailijana että lehtikirjoittajana. Hän 

oli molemmissa rooleissa edellä aikaan-
sa Suomessa ja koko Euroopassa. Hä-
nen näytelmänsä, kuten Työmiehen vai-
mo (1885), Kovan onnen lapsia (1888), 
Papin perhe (1893) ja Anna Liisa (1895), 
olivat aikakauden kirjallisia ja yhteis-
kunnallisia tapauksia. Niitä esitetään 
teattereissa eri puolella Suomea tänä-
kin päivänä. Canthista on tehty myös 
useita elämäkertoja ja tutkimuksia.

Näytelmien lisäksi Canth kirjoitti pie-
noisromaaneja, novelleja ja yli 80 artik-
kelia useisiin sekä suomen- että ruot-
sinkielisiin lehtiin. Näiden aiheina olivat 
naisen asema, tyttöjen koulutus, viinan 
tuhot, prostituutio ja kirkon kritiikki, 
yhteiskunnallinen eriarvoisuus, vaivais-
talojen ja vankiloiden huonot olot sekä 
yleisesti kaupunki- ja maalaisväestön 
köyhyyden syyt. Canthista onkin sanot-
tu, että hän on vaikuttanut sosiaalisiin 
oloihimme kestävämmin kuin yksikään 
toinen suomalainen kirjailija.

Kirjallisen uran lisäksi Minna Canth oli 
kuopiolainen kauppias, leski ja seitse-
män lapsen yksinhuoltaja. Menesty-
vä yritys, lankakauppa, takasi leivän 
seitsemäntoista hengen taloudelle. Ja 
näitä kaikkia moninaisia asioita, joiden 
parissa Canth työskenteli, halusimme 
nostaa tämän voimanaisen juhlavuo-
den kunniaksi esiin.

MINNA CANTHIN 
SYNTYMÄSTÄ 175 VUOTTA
– Mitä Minna tekisi?
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Helsingin Sanomat julkaisi 14.3.2019 HS 
Teema -lehden numeron 2-2019, jonka 
aiheena oli Minna Canth. Minna Canthia 
ja hänen tuotantoaan käsittelevää kir-
joitussarjaa julkaistiin Bibliophilos-leh-
dessä vuosina 2018–2019. Myös monet 
muut lehdet ja verkkojulkaisut kirjoitti-
vat Canthista ja hänen kunniakseen teh-
dyistä teatteriesityksistä sekä muusta 
juhlavuoteen liittyvästä. 

Juhlavuonna seura perusti puhujapoo-
lin, jotta seuran jäsenet eli Canth-asian-
tuntijat voivat matalalla kynnyksellä läh-
teä puhumaan ja esitelmöimään Minna 
Canthista ja hänen ajatusmaailmastaan. 
Seuraa lähestyttiin useilta tahoilta ja jä-
senemme kävivät luennoimassa useis-
sa kymmenissä eri tilaisuuksissa (mm. 
erilaisten seurojen ja yhdistysten tilai-
suuksissa, kouluissa ja yksityisissä kirja- 

piireissä) ympäri maata, mutta myös 
ulkomaisissa yliopistoissa. Tukholman 
ja Lontoon Suomi-instituuteissa jär-
jestettiin ohjelmaa Canthin kunniaksi. 
Puhujien käyttöön valmistettiin esitys-
diat, jotka käännettiin myös ruotsiksi, 
joten esitelmiä pidettiin kaksikielisen 
Minna Canthin molemmilla kielillä.

Lisäksi juhlavuoteen osallistuivat monet 
teatterit, nukketeatterit ja teatteriryh-
mät sekä kirjailijat ja kirjankustantamot, 
jotka ottivat esitettäväkseen, kirjoitet-
tavakseen ja kustannettavakseen sekä 
Minna Canthin omaa tuotantoa että 
Canthista kirjoitettua uutta materiaalia. 
Minna Canth ei päässyt vain uudelleen 
tulkittavaksi, vaan juhlavuoden aikana 
hän toimi myös muusana monille kirjai-
lijoille, jotka loivat uutta upeaa kirjalli-
suutta ja muuta taidetta hänestä.

HS Teema -lehdes-
sä Minna Canthia 
esiteltiin monipuo-
lisesti ja pohdittiin 
mm. mitä Canthilta 
voisi tänä päivänä 
oppia.

Minna Canthin seura aktivoi, in-
nosti ja rohkaisi tämän ajan kan-
salaispiirejä, järjestöjä ja muita 

toimijoita tarttumaan haasteeseen ja 
ottamaan omassa työssään huomioon 
vuoden 2019 175-vuotisjuhlavuoden. 
Seura otti yhteyttä useisiin kymmeniin 
henkilöihin ja tahoihin, kehottaen omilla 
toimillaan jatkamaan Canthin ennakko-
luulottomien ja uudistusmielisten aja-
tusten eteenpäin viemistä, sekä pohti-
maan mitä Minna tekisi tämän päivän 
Suomessa.

Vuosi 2018 oli jo juhlinnan varsinainen 
aloitusvuosi, jonka tarkoituksena oli 
kiinnittää huomio vuoden 2019 pää-
henkilöön laajasti niin eri toimijoiden 
keskuudessa kuin mediankin parissa. 
Minna Canthin seura kokosi tietopa-
ketin Canthin elämästä ja yhteiskun-
nallisesta vaikuttamisesta vapaaseen 
käyttöön pohjatyönä jo vuoden 2017 
maaliskuussa, ennen Minna Canthin ja 
tasa-arvon liputuspäivää 19.3., ja toi-
mitti sen laajasti eri toimijoille heidän 
käyttöönsä. 

Tiedon välittämiseksi Minna Canthin seu-
ra avasi suomen- ja ruotsinkielisen verk-
kosivuston, jolla julkaistiin tietopaketti 
ja muuta juhlavuoteen liittyvää sisältöä: 
www.minnacanthinseurassa.com. Seura 
toimitti kaiken kaikkiaan kymmenkun-
ta uutiskirjettä, jotka käännettiin myös 
ruotsiksi. Lisäksi seura tarjosi kaikkien 

toimijoiden käyttöön Facebook-sivun, 
johon Minnan hengessä järjestettyjä 
tapahtumia, esityksiä tai niistä kertovia 
artikkeleita pystyttiin liittämään. Sekä 
Facebookissa että Twitterissä olevilla 
juhlavuosisivustoilla käytiin keskuste-
lua juhlavuoden aiheista. Seura tilasi 
juhlavuodelle oman logon graafikko 
Katja Hurmerinnalta, ja logoa on aktii-
visesti viljelty viestittämään eri toimi-
joiden osallistumisesta Minna Canthin 
175-vuotisjuhlavuoteen.

Vuosina 2018 ja 2019 avattiin yleisölle ja 
eri toimijoille vastauksia kysymykseen 
Mitä Minna tekisi? kolumnisarjalla, jon-
ka kirjoittajiksi oli kutsuttu nimekkäitä 
journalisteja, tutkijoita ja muita kirjoit-
tamisen ammattilaisia käsittelemään 
artikkeleissa monia Minna Canthillekin 
ajankohtaisia aihepiirejä. Toimittaja ja 
Minna Canthin seuran puheenjohta-
ja 2011–2017 Suvi Ahola koordinoi kir-
joitushanketta, jonka julkaisemiseen 
Lännen Median lehdet lähtivät mu-
kaan. Kolumnisteina toimivat toimitta-
ja Tuomas Enbuske, vapaa kirjoittaja 
Kaarina Hazard, teatteriohjaaja ja kir-
jailija Juha Hurme, kirjallisuudentutkija 
Maïmouna Jagne-Soreau, kirjailija ja 
suomentaja Sirpa Kähkönen, psykiat-
ri Hannu Lauerma, näytelmäkirjailija ja 
teatteriohjaaja Sirkku Peltola, Suomen 
suurlähettiläs Mosambikissa Laura 
Torvinen sekä kirjailija ja kulttuurihisto-
rioitsija Kaari Utrio. 

Seuran teema juhlavuodelle:  
Mitä Minna tekisi? 

https://minnacanthinseurassa.wordpress.com
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Minna Canth -palkinto myönne-
tään henkilölle, jonka työ kir-
joittajana, yrittäjänä tai yhteis-

kunnallisena vaikuttajana innostaa 
rakentamaan yhä parempaa Suomea 
Minna Canthin rohkeassa hengessä. 
Minna Canth -palkinto tuo esille merkit-
tävän ja monipuolisen henkilön, joka on 
ennakkoluulottomasti uuteen tarttuen 
vaikuttanut kanssaihmisten ajatteluun 
sekä avannut silmiä ja ovia tulevaisuu-
teen. Palkintoraatiin kuuluu edustajia 
eri järjestöistä, jotka tekevät työtään 
Minna Canthin avaamilla urilla. 

Ensimmäisen palkinnon vuonna 2017 
sai piispa emerita Irja Askola. Vuonna 
2018 palkinto myönnettiin vapaa kir-
joittaja Kaarina Hazardille. Kolmantena 
jakovuonna 2019 palkinnon sai vapaa 
kirjoittaja, taiteilija ja kansalaisaktivisti 
Maryan Abdulkarim.

Palkinto on Suomen Messusäätiön  
rahoittama 5000 euron palkinto, joka 
juhlavuoden kunniaksi korotettiin 
10  000 euroon. Pysyvä edustus pal-
kintoraadissa on sen ideoineen Minna 
Canthin seuran lisäksi Suomen Jour-
nalistiliitolla, Suomen Näytelmäkirjai-
lijat ja Käsikirjoittajat ry:llä (SUNKLO) 
ja Suomen Kirjailijaliitolla.

Vuosina 2017 ja 2018 palkintoraati 
koostui seuraavien tahojen edustajis-
ta: Ensi- ja turvakotien liitto, Helsinki-

Missio, Suomen Journalistiliitto, Minna 
Canthin seura, Suomen Näytelmäkir-
jailijat ja Käsikirjoittajat ry (SUNKLO), 
Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen Yrit-
täjänaiset. Raatien puheenjohtajana 
toimi Minna Canthin seuran puheenjoh-
taja (2017–2019) Elise Tarkoma.

Vuonna 2019 palkintoraadissa edus-
tivat seuraavat tahot: Kalevala Koru, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Minna Canthin seura, Suomen Journa-
listiliitto, Suomen Kirjailijaliitto, MIELI 
Suomen Mielenterveys ry ja Suomen 
Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry 
(SUNKLO). Raadin puheenjohtajana 
toimi Minna Canthin seuran puheenjoh-
taja (2019–) Hanna Korsberg.

Vaikka palkinto syntyi juhlavuoden in-
noittamana, sen on tarkoitus jatkua py-
syvänä vuotuisesti jaettavana palkin-
tona, joka jaetaan syksyisin Helsingin 
kirjamessuilla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minna Canth -palkinto

Seuran oman toiminnan tavoitteeksi 
asetettiin järjestää korkealaatuista 
ohjelmaa sisältävä kansalaisjuhla, 

joka olisi mahdollisimman monien saa-
vutettavissa. Minna Canthin syntymä-
päivän aattona, 18.3.2019 järjestettiin 
kaikille avoin kansalaisjuhla Suomen 
Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. 
Kansalaisjuhlan liput myytiin loppuun ja 
se suoratoistettiin Yleisradion toimesta 
televisioon, nähtäväksi kaikille suoma-
laisille. Minna Canthin seuran ja Ylen 
Kulttuurin tuottama Minäkin olen Minna 
Canth -juhlaohjelma on toistaiseksi näh-
tävissä Yle Areenassa: 

https://areena.yle.fi/1-50083714 

Seura tilasi juhlaan Minna Canthin tuo-
tantoa heijastavan sävellysteoksen. Min-
na Canthin kirjeisiin perustuvan neliosai-
sen musiikkiesityksen sävelsi Anna-Mari 
Kähärä. Kaikki naiset älkööt tehkö käsi-
töitä -teos sävellettiin kahdelle naiskuo-
rolle ja sen esittivät Philomela ja KYN 
(Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan 
Naislaulajat), joten lavalle saatiin valtava 
lataus naisenergiaa. Solistina ja Minna 
Canthina esityksessä toimi näyttelijä 
Cecilé Orblin. Noin 80 hengen suurkuo-
roa johtivat Marjukka Riihimäki ja Kaija 
Viitasalo ja kuorojen koreografian oli 
laatinut Sonya Lindfors.

Kansalaisjuhlan taiteellisena johtajana 
toimi teatteriohjaaja ja kirjailija Juha 

Hurme, joka toimi myös juhlan juon-
tajana. Juhlan tervetuliaissanat esitti 
seuran puheenjohtaja Elise Tarkoma. 
Kansalaisjuhlan juhlapuhujina olivat 
juhlavuoden suojelija, rouva Jenni 
Haukio sekä Ylen toimitusjohtaja Merja 
Ylä-Anttila. 

Juha Hurme ohjasi kansalaisjuhlassa 
ainutkertaisesti esitettäväksi viisi pie-
noisnäytelmää, joita olivat katkelmat 
Minna Canthin näytelmistä Työmiehen 
vaimo ja Kovan onnen lapsia sekä no-
vellista Agnes. Haastateltavina laval-
la kävivät sekä itse Minna Canth että 
tämän hahmo pastori Henrik Valtari. 
Teatterityöryhmän näyttelijöinä Juha 
Hurmeen lisäksi toimivat Tomi Alatalo, 
Emma Castrén, Eetu Känkänen, Myy 
Lohi, Anni Pesonen, Roosa Söderholm 
ja muusikkona Tuuli Kainulainen. Teat-
teriryhmän puvustuksen toteutti Elina 
Vättö. Juhlan valosuunnittelusta vas-
tasi Kalle Ropponen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhlavuoden huipensi kansalaisjuhla 
Suomen Kansallisteatterissa 

https://areena.yle.fi/1-50083714
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pelastamiseksi kulttuurikäyttöön. Yh-
distys järjesti mm. 18.3.2019 kansalais-
juhlan yhteyteen Kansallisteatterin La-
vaklubilla ensimmäisen Kanttilaklubin 
ja iltaa emännöi Minna Canthin talo ry:n 
hallituksen puheenjohtaja, Kanttilan 
toiminnanjohtaja, kulttuurialan yrittäjä 
Anja Lappi. 

https://kanttila.fi/tapahtumat/

Tampereella kansainvälistä naisten-
päivää vietettiin Minna Canthin 175- 
vuotisjuhlavuoden merkeissä 8.3.2019 
Työväenmuseo Werstaalla. Wers-
taalla esitettiin ennakkonäytöksenä 
otteita Minna & Fredrika -dialoginäy-
telmästä, jonka kantaesitys oli Minna 
Canthin päivänä 19. maaliskuuta. Virva 
Itärannan ohjaama näytelmä kertoo 
Minna Canthin ja Fredrika Runebergin 
kuvitteellisesta kohtaamisesta tuon-
puoleisessa. Minnan roolia näytteli 
Kirsi Nurminen ja Fredrikaa esitti Sirke 
Lääkkölä.

OPETUSPAKETIT JA 
MUISTITIETO-ORGANISAATIOT

Hanasaaren kulttuurikeskuksen Svenska  
nu -verkosto julkaisi opetuskäyttöön 
ruotsinkielisen materiaalipaketin, joka 
valaisee Minna Canthin perintöä yh-
teiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöi-
den kautta. Svenska nu -verkosto tu-
kee ruotsin kielen opetusta tarjoamalla 
kouluille ruotsinkielisiä kulttuurielämyk-
siä ja tuottamalla täydentävää materi-
aalia opetuksen tueksi.

https://svenskanu.fi/laromaterial/
harjoitukset/minna-canth-laromedel/ 

Kansalliskirjasto digitoi ja julkaisi kaik-
ki Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 
julkaisut Minna Canthin syntymän 
175-vuotisjuhlinnan ja tasa-arvon kun-
niaksi. Projekti toteutettiin vuosina 
2017–2019 ja sen tavoitteeksi asetet-
tiin Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 
julkaisujen tallentaminen pysyvästi ja 
niiden tuominen digitaalisena verkkoon 
tutkijoiden ja kansalaisten käytettävik-
si. Aineistot löytyvät omana kokoel-
manaan digi.kansalliskirjasto.fi -palve-
lussa ja varsinaisia aineistoja voi lukea 
vapaakappalekirjastoissa ja eri puolilla 
Suomea. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
(SKS) ja Suomen Yrittäjänaiset jär-
jestivät Minna Canthin seuran kanssa 
muistitietokeruun naisyrittäjyydestä 
5.9.2017–19.3.2018. Minna Canthista tuli 
yrittäjä vuonna 1880, kun hän otti vas-
tuulleen isänsä perustaman kauppaliik-
keen Kuopiossa. Menestys kauppiaana 
mahdollisti Canthin työn kirjailijana, 
journalistina ja yhteiskunnallisena vai-
kuttajana ja oli siten tärkeä osa hänen 
elämäänsä. Yhteistyötahot olivatkin 
kiinnostuneita kuulemaan naisyrittä-
jyydestä myös nykyaikana, millaista se 
on ja miten siihen on ryhdytty. Naisten 
yrittäjyys on hyvin moninaista ja yrittä-
minen on vaatinut usein paljon uhrauk-
sia, siinä missä se on tuottanut suurta 
iloa ja onnistumisia. Keruuvastaukset 
on tallennettu SKS:n arkistoon, jossa ne 
ovat asiakkaiden tutkittavissa.

Äidinkielen opettajain liitto (ÄOL) jul-
kaisi elokuussa 2019 ÄOL-teoksen, joka 
sisältää kaksi hyvin erilaista Canthin 
näytelmää, Työmiehen vaimon ja Papin 

Minna Canthin seuran yhteistyö-
tahoja juhlavuoden aikana olivat 
mm. teatterit, kustantajat, kir-

jastot, arkistot, museot, media, tapah-
tuma- ja festivaalijärjestäjät, yrittäjä-, 
nais- ja hyväntekeväisyysjärjestöt sekä 
laajat kansalaispiirit Canthin kaupun-
geissa Helsingissä, Tampereella, Jyväs-
kylässä ja Kuopiossa. Minna Canthin 
175-vuotisjuhlavuosi ei olisi onnistunut 
yhtä loistokkaasti ilman suurta määrää 
luovia ja innovatiivisia yhteistyökump-
paneitamme.

LUENTOJA MINNA CANTHIN 
KAUPUNGEISSA

Helsingin työväenopisto järjesti kaikil-
le avoimen neljän luennon sarjan Minna 
Canth – radikaali vapauden ja tasa-ar-
von puolustaja 14.1.–11.2.2019 Keskusta-
kirjasto Oodin auditoriossa. Luennoilla 
tarkasteltiin Canthin eri puolia. Luento-
ja olivat mm. kirjailija Sirpa Kähkösen 
Sotaisa luonto ja lempeä sydän – Min-
na Canthin opissa kirjailijaksi 4.2.2019 
sekä tietokirjailija, FT Maritta Pohlsin 
Canthista 2000-luvulle – naisliikkeen 
pitkä kaari 11.2.2019.

Jyväskylän Kansalaisopiston yleisö-
luennolla 12.3.2019 pääkirjastossa luen-
noi emeritusprofessori Ilkka Nummela 
aiheesta Vekseleiden varjosta melkein 
kauppaneuvokseksi. Minna Canth, 
kauppias.

Jyväskylän yliopisto juhlisti Minna 
Canthin 175-vuotispäivää 19.3.2019 
yliopiston Ruusupuistossa. Päivän 
kunniaksi presidentti Tarja Halonen 
vastaanotti Jyväskylän yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen myön-
tämän tasa-arvopalkinnon tunnus-
tuksena erityisen ansioituneesta 
kotimaisesta ja kansainvälisestä ta-
sa-arvotyöstä. Päivän juhlapuheen 
piti Minna Canthin seuran jäsen, FT 
Iris Schwanck. 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/
arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-
juhlatilaisuus 

Minna Canthin juhlavuosi näkyi hä-
nen kotikaupungissaan Kuopiossa 
erilaisissa tapahtumissa pitkin vuotta 
2019. Varsinaista juhlapäivää vietettiin 
Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 
19.3.2019, jolloin juhlinta aloitettiin Min-
na-patsaan seppelöinnillä ja sitä jatket-
tiin lukuisten tapahtumien merkeissä 
ympäri kaupunkia. 

https://www.kuopio.fi/minnacanth

https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-
tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-
nayttavasti

Minna Canthin talo ry on jatkanut sit-
keästi ponnistelujaan Kanttilan säilyt-
tämiseksi Kuopiossa ja rakennuksen 

Upeaa yhteistyötä  
– kipinän sytyttäminen onnistui

https://kanttila.fi/tapahtumat/
https://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/minna-canth-laromedel/
https://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/minna-canth-laromedel/
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-juhlatilaisuus
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-juhlatilaisuus
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-juhlatilaisuus
https://www.kuopio.fi/minnacanth
https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-nayttavasti
https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-nayttavasti
https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-nayttavasti
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Knihtilä johti keskusteluita teemalla 
tasa-arvo ja feminismi teatterissa ja 
kirjallisuudessa. Ensimmäisessä panee-
lissa olivat vieraina naisen kehosta ja 
kehollisuudesta keskustelemassa kirjai-
lijat ja teatterintekijät Raisa Omaheimo 
ja Nina Honkanen. Toisessa paneelis-
sa salonkikeskustelijoina olivat vapaa 
kirjoittaja Kaarina Hazard, näyttelijä 
Laura Birn ja elokuvaohjaaja Zaida 
Bergroth.

Vanhan kirjallisuuden päivät Sasta-
malassa valitsi kesän 2018 teemaksi 
Naisen paikka Minna Canthin juhlavuo-
den ja tasa-arvon puolesta taistelleiden 
kunniaksi. Teeman mukaisesti tapahtu-
man ohjelma nosti esille naisen aseman 
ja tasa-arvokysymykset niin taiteen, 
politiikan kuin talouden kentällä.

NÄYTTELYT

Kansalliskirjasto tuotti yhdessä Minna 
Canthin seuran kanssa Mitä Minna luki? 
-näyttelyn, joka avattiin toukokuussa 
2019 ja se jatkui vuoden loppuun asti. 
Näyttelyn suunnittelusta vastasivat 
Minna Canthin seuran jäsenet Päivi 
Vallisaari ja Marjut Hjelt. Kansalliskir-
jaston näyttelyyn koottiin tietoa Minna 
Canthin elämästä ja tuotannosta, sekä 
hänen kirjallisesta salongistaan ja sen 
vieraista. Kahdeksan eri teeman alle 
koostunut näyttely toi esiin Canthin 
lukemia kirjoja. Teoksien kirjoittajat 
esiteltiin lyhyesti, mutta ennen kaikkea 
näyttelyssä annettiin sananvuoro Min-
na Canthille, jonka mielipide teoksis-
ta käy ilmi usein hyvinkin raikkaasti ja 
terävästi. Näyttelyn ulkoasusta vastasi 
Anne Kaikkonen (Timangi). Näytte-

lyssä järjestettiin myös oheisohjelmaa, 
mm. konsertti.

Minna Canthin Kuopio -näyttely oli 
esillä Kuopion korttelimuseossa vuo-
den 2019 aikana kesästä marraskuulle 
asti. Näyttely keskittyi Canthin ja hä-
nen läheistensä elämään Kuopiossa, ja 
Canthin ja hänen läheistensä kirjeen-
vaihtoa oli käytetty sen pohjana. Usei-
ta tapahtumia, mm. kävelykierroksia ja 
korttelivartteja, järjestettiin näyttelyn 
yhteydessä.

Kuopion korttelimuseossa järjestettiin 
29.11.2018–10.3.2019 Suomen supernaisia 
– Minna! -kuvitusnäyttely, joka perustui 
Leena Virtasen kirjoittamaan ja Sanna 
Pelliccionin kuvittamaan  Minna Can-
thista kertovaan kuvakirjaan. Näyttely 
koostui kirjan kuvituksista ja teksteistä 
sekä lapsia osallistavista kysymyksistä. 

Kustannusosakeyhtiö Otava juhlisti tou-
kokuussa Minna Canthia Otavan kirja-
kaupassa ja kirjakahvilassa. Sunnuntaina 
26.5. juhlittiin kaikkien Minnojen nimipäi-
vää, joten Otava järjesti ikkunanäyttelyn, 
jossa oli esillä Minna Canthin teosten en-
sipainoksia ja hänen muotokuviaan.

Teatterimuseossa oli 20.3.2019–
5.1.2020 välisenä aikana Kokonainen 
Canth – Kuohuva keho ja mieli -näyt-
tely. Näyttelyn toteuttivat yhteistyös-
sä Teatterimuseo, Helsingin yliopisto, 
Aalto-yliopisto ja Minna Canthin seu-
ra. Helsingin yliopiston teatteritieteen 
ja kirjallisuuden opiskelijoiden kurssia 
vetivät professori Hanna Korsberg ja 
tietokirjailija ja kirjallisuushistorioitsi-
ja Minna Maijala. Käsikirjoituksesta 

perheen. Näytelmistä on laadittu oheen 
tehtäviä ja käsittelyvinkkejä opettajille. 
Canthin aiheet ovat ikiaikaisia, ja vaik-
ka aika muuttuu, aiheet koskettavat 
vahvasti tämän päivän nuoria. Teos 
on jatkoa kaksi vuotta sitten ilmesty-
neelle, kouluille tarkoitetulle ja erittäin 
suosituksi osoittautuneelle, painokselle 
Anna Liisa -näytelmää. 

KIRJAMESSUT JA KIRJALLISET 
TILAISUUDET

Jyväskylän kirjamessujen kattoteema-
na vuonna 2019 oli Canthin lause ”Va-
paus, tasa-arvo, rakkaus – toteutuvatko 
ne koskaan tässä matoisessa maailmas-
sa!”. Uudistuneet kirjamessut järjestet-
tiin 22.–24.11.2019 Jyväskylän paviljon-
gissa.

Avoin ja maksuton kirjallisuustapahtu-
ma Roihuvuoren kirjamessut järjestet-
tiin 9.3.2019 Helsingin Roihuvuoressa. 
Koko perheelle suunnattu tapahtuma 
toi yhteen kirjallisuuden tekijät ja lukijat 
yhteisöllisellä ja rennolla otteella. Mo-
nipuolisessa messuohjelmassa kuultiin 
runoja ja draamaa, keskusteltiin rockis-
ta, räpistä, punkista, kääntämisestä, 
romaanien sovittamisesta teattereiden 
näyttämöille, suomalaisista siirtolaisi-
na, mielen murtumisen kuvauksista, 
kirjallisuuskritiikistä, lukemisen iloista ja 
sarjakuvista sekä juhlittiin 175-vuotiasta 
Minna Canthia.

Suomalaisilla historiapäivillä 9.2.2019 
Minna Canth sai oman ohjelmapaikan, 
kun puheenjohtaja Susanna Sirén- 
Valantan luotsaamana kirjallisuustutkija 
Minna Maijala luennoi teemalla Minna 

Canth ihmisarvon puolestapuhujana, 
ohjaaja Heini Tola teemalla Minna Canth 
– yhä ajankohtainen näytelmäkirjailijana?  
ja professori Ilkka Nummela Toiselta 
kantilta: Minna Canth liikenaisena.

Suomen Kansallisteatteri mahdollisti 
juhlavuoden päätapahtuman järjestä-
misen suurella näyttämöllään, mutta 
lisäksi se järjesti keskustelutilaisuuden 
Lavaklubilla, jossa paneuduttiin Can-
thin ja teatterin suhteeseen. Minna 
Canthin syntymäpäivänä 19.3.2019 kes-
kustelemassa olivat tutkija Laura-Elina 
Aho, kirjailija-ohjaaja Juha Hurme sekä 
ohjaaja Heini Tola.

Turun kirjamessuilla järjestettiin kahte-
na vuonna, sekä 2018 että 2019, Minna 
Canth -sisältöisiä keskustelupaneeleita. 
Syksyllä 2018 Minna Canth 175 -juh-
lavuoden suojelija Jenni Haukio mo-
deroi keskustelun teemalla Mitä Minna 
tekisi – Suurnaisen perintö 2010-luvul-
la. Paneelikeskusteluun osallistuivat 
Ylen uutispäätoimittaja Jouko Jokinen, 
Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön 
professori Elina Knihtilä sekä kirjailija 
Minna Rytisalo.

Lokakuussa 2019 järjestettävien Turun 
Kirjamessujen pääteemaksi oli nostet-
tu teatteri. Leena Majander-Reenpään 
johdolla Mitä Minna Canth todella sanoi 
ja millaisia olivat hänen naishahmonsa 
-teemasta keskustelivat toimittaja ja 
kirjailija Suvi Ahola, tietokirjailijat Anne 
Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila.

Niin ikään Turun kirjamessuilla järjes-
tettiin kaksi Elinan salonkia, joissa näyt-
telijäntaiteen professori, taiteilija Elina 
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Vuosien 2018 ja 2019 aikana jul-
kaistiin useita uusia kirjoja Minna 
Canthin innoittamana. Hänestä 

on saatu uudelleentulkintojen myötä 
myös uudenlainen, moni-ilmeisempi ja 
raikkaampi kuva. Lisäksi Canthin sano-
maa on levitetty uusille sukupolville las-
ten- ja nuortenkirjojen myötä.

MINNA CANTHIN TUOTANTOA  
UUDELLEEN JULKAISTUNA  
JA UUDELLEEN TULKITTUNA

Neljä Canthin novellia julkaistiin äänikir-
joina Minna Canthin päivänä 19.3.2018. 
Novellit Kotoa pois, Lain mukaan, Om-
pelija ja Laulaja on lukenut näyttelijä 
Elina Knihtilä (Storytel).

Valikoimaan Minna Canth – Ihmisen 
kuvia (Gummerus, 2019) on koottu 
Canthin tuntemattomampia novelleja. 
Minna Maijalan toimittama kokoelma 
nostaa esiin Canthin kiinnostusta ihmi-
sen psyykeä ja ajan lääketiedettä koh-
taan. Maijalan laaja esipuhe taustoittaa 
Canthin henkilöhahmoja ja heidän koh-
taloitaan. Novellit korostavat Canthin 
kirjallisen työn klassista ajattomuutta ja 
nostavat hänet dialogiin monien maa-
ilmankirjallisuuden klassikoiden kanssa.

Suvi Aholan toimittamaan kokoelmaan 
Mitä Minna Canth todella sanoi? (WSOY, 
2019) on koottu mielipidekirjoituksia 
Canthin teoksista, kirjeistä ja lehtiartik-

keleista. Se sisältää näkemyksiä niin nai-
sista, miehistä ja tasa-arvosta kuin juo-
pottelusta, seksistä, työstä ja taiteesta. 
Ahola taustoittaa ja tulkitsee teoksessa 
1800-luvun naisasianaisen särmikkäitä 
ja toisinaan ristiriitaisia ajatuksia.

KAUNOKIRJAT

Minna Rytisalon kirjoittama Rouva C. 
-teos (Gummerus, 2018) kuvaa Nuoren 
Minna Canthin elämää, hänen avioliit-
toaan ja kasvuaan naisten oikeuksien 
puolustajaksi. Romaani on voimakas, 
kaunokirjallinen kannanotto tyttöjen 
ja naisten oikeuksien puolesta. Rouva 
C. palkittiin vuonna 2019 sekä Kaarlen 
palkinnolla että Suuren journalistipal-
kinnon Vuoden kirja -kategoriassa.

Raili Mikkasen nuortenromaani Kun-
han ei nukkuvaa puolikuollutta elämää 
(Tammi, 2019) avaa Canthin 12-vuo-
tiaan tyttären Ellin näkökulmaa. Isän 
kuoltua perhe muuttaa Jyväskylästä 
Kuopioon ja uusi ympäristö tuntuu El-
listä tyrmistyttävän erilaiselta. Luvassa 
ei ole tasaista elämää, sillä äidin toimin-
ta ja ystäväpiiri vaikuttavat voimak-
kaasti myös seitsemän lapsen elämään.

ESSEET JA TIETOKIRJAT

Minna Maijalan esseeteos Punaiset 
kengät – Minna Canthista, rakkaudesta 
ja vallasta (Otava, 2019) avaa keskus-

Uutta kirjallisuuttavastasivat opettajien ohella opiske-
lijat Elina Aholainen, Telma Halme, 
Tuulia Halttunen, Laura Helander, 
Erika Piipponen, Olga Stenberg, Antti 
Taipale ja Karoliina Vesa. Visuaalisen 
suunnittelun teki Amanda Hakoköngäs, 
graafisen ilmeen laati Emery Lane 
Norton, valoista vastasi Heikki Suomi 
ja tuotantokoordinaattorina toimi Topi 
Vainikainen. Näyttely lähtee kiertä-
mään eri puolille maata. 

YRITYSYHTEISTYÖ

Juhlavuoteen lähti mukaan myös 
muutamia suomalaisia yrityksiä, jotka 
edustivat tuotteineen Canthin puol-
ta yrittäjänä. Yritysyhteistyötä tehtiin 
Eurokankaan, Kalevala Korun, Kiertin 
ja Mokkamestareiden kanssa. Seura ei 
hakenut itselleen yritysyhteistyöstä ta-
loudellista etua, vaan yhteistyökump-
paneiden tuotteet olivat osa juhlavuo-
den teemojen esille tuomista. 

Porvoolaisen Milja Ottossonin yritys 
Kierti tuotti markkinoille Minna Canthin 
“Elämä on taistelua, ihanaa taistelua!” 
-lainauksella kodintekstiilejä, keittiö-
pyyhkeen ja bambuisen tiskirätin.

Minna Canthin kunniaksi Kalevala Koru 
toi markkinoille Canth-koru sarjan, 
johon kuuluu riipus ja korvakorut. 
Näyttävän korusarjan on luonut koru-
suunnittelija Kirsti Doukas. Sarja sai 
seurakseen myöhemmin myös teemaa 
varioivan heijastimen. 

Tamperelainen kahvipaahtimo Mokka-
mestarit lähti toteuttamaan sumatra-
laisten ja perulaisten naiskahviviljelijöi-

den tuottamista luomu- ja Reilun kaupan 
kahvipavuista Minna Canth -kahvia, sillä 
olihan Canth tunnettu kahvin suurkulut-
tajana.

Minna Canth toimi kangaskauppiaa-
na, joten suomalainen perheyritys 
Eurokangas järjesti kuosisuunnittelu-
kilpailun, jonka voittajakankaat pää-
sivät tuotantoon maaliskuussa 2019. 
Eurokangas halusi kunnioittaa Canthin 
merkittävää elämäntyötä tasa-arvon 
edistäjänä ja nostaa esille suomalaista 
suunnitteluosaamista tuomalla mallis-
toon neljä Minna Canthin innoittamaa 
designkuosia. 

Kilpailu järjestettiin syksyllä 2018 ja se 
innoitti suunnittelijoita visualisoimaan 
Canthille tärkeitä teemoja kuten va-
pautta, rakkautta ja tasa-arvoa. Kilpai-
luun osallistui niin ammattisuunnitteli-
joita kuin koululaisia, ja valitsijaraatiin 
osallistui sekä Minna Canthin seuran 
että Eurokankaan edustajia. Lukuisista 
hyvistä ehdotuksista raati valitsi voit-
tajiksi neljä kuosia, jotka kaikki kuvaa-
vat Minna Canthin arvomaailmaa kukin 
omintakeisella näkökulmallaan. Erityi-
nen ilon aihe oli lahtelaisen Tiirismaan 
koulun koko oppilasryhmän osallistu-
minen kilpailuun ja yhden voittajatyön 
löytyminen tätä kautta.
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Sekä ammatti- että harrastajateat-
terit tarttuivat innokkaasti Minna 
Canthin teksteihin 175-vuotisjuh-

lavuoden kunniaksi, ja tulkitsivat niitä 
sekä vanhaa kunnioittaen että uutta 
luoden.

Haapavesi Folk -musiikkifestivaaleil-
la 30.6.2019 Juha Hurme luennoi mm. 
Canthin elämästä otsikolla Kotimai-
sen kirjallisuuden mestarikurssi: Minna 
Canth. Seminaarin avasi Tomi Alatalon 
ja Juha Hurmeen esittämä “rätväkkä 
canthilainen” pienoisnäytelmä.

Jyrkän kesäteatteri Seinäjoella esitti 
Minna Canthin Anna Liisaa kesäkau-
den 2019. Sirkku Peltolan dramatisoin-
nin pohjalta näytelmän sovitti ja ohjasi 
Jaana Jokinen. Näytelmän ensi-ilta oli 
24.7.2019.

Jyväskylän Kaupunginteatterissa sai 
ensi-iltansa MC175 – Minna Canthin lii-
ke ja liekki 20.3.2019. Esitys oli Tanssi- 
teatteri Krampin ja Jyväskylän kau-
punginteatterin taiteellinen yhteistyö, 
joka ammensi aiheensa Canthin kirjeis-
tä ja kirjoituksista. Minna Canthin teks-
teihin pohjaava uusi näyttämöteksti 
on Marjo Airisniemen käsialaa, ja se 
toi Canthin näyt nykypäivään tans-
sin, musiikin ja näyttelijäntyön voimin. 
Teoksen ohjaamisesta ja koreografias-
ta vastasivat Laura Lehtinen ja Vilja 
Mihalovsky.

Orimattilan teatterissa Canthin Työ-
miehen vaimo sai ensi-iltansa 29.6.2019. 
Kesäteatteriesityksen ohjaajana toimi 
Tapani Kalliomäki. Esitykset jatkuivat 
elokuulle 2019.

Paimion kesäteatteri juhlisti kesällä 
2018 40-vuotista taivaltaan esittämäl-
lä Minna Canthin teokseen Työmiehen 
vaimo perustuvan suurmusikaalin Su-
ruttomat. Musikaalin ohjasi Turun kau-
punginteatterin pitkäaikainen näyttelijä 
Mika Kujala. Musiikin ohjauksesta, kuo-
ro- ja orkesterisovituksista ja viisihenki-
sen orkesterin johdosta vastasi kapelli-
mestari Outi Ollila.

Ramppi-teatteri Kangasalla esitti ke-
sällä 2018 kesäteatterissaan Minna 
Canthin näytelmää Työmiehen vai-
mo. Esityksen ohjasi ja sovitti Tapani 
Kalliomäki. 

Rovaniemen teatterissa Papin perhe 
sai ensi-iltansa 21.9.2018. Näytelmän 
sovituksen 2010-luvun maailmaan teki 
Sakari Hokkanen ja näytelmän ohja-
si Eljas Liinamaa. Näytökset jatkuivat 
tammikuulle 2019 asti.

Sammatin kesäteatteri eli Vaahtera- 
teatteri Paikkarin Torpan Sampomäel-
lä esitti Papin perhe -näytelmän, jon-
ka ensi-ilta oli 15.6.2019. Heini Tolan  
dramatisoiman version ohjasi Anna 
Rimpinen.

Teatteritulkintoja  
Canthin tuotannosta

teluja historian ja nykyajan suhteesta 
Minna Canthin innoittamana. Kirjoi-
tukset käsittelevät muun muassa luo-
vuutta, mielenterveyttä, rakkautta, 
ihmisarvoa ja naisen paikkaa histo-
riankirjoituksessa.

Lasten kuvitettu tietokirja Minna! – 
Minna Canthin uskomaton elämä ja 
vaikuttavat teot (Teos, 2018) kuvaa, 
miltä Minna Canthin puuhakas elämä 
näyttää lapsen silmin. Se kertoo Min-
nan toukokuisesta päivästä Kuopios-
sa vuonna 1888. Kirjan on kirjoittanut 
Leena Virtanen ja kuvittanut Sanna 
Pelliccioni, ja se aloitti Suomen su-
pernaisia -kirjasarjan.

Elina Lappalaisen kirjoittaman ja 
Ilona Partasen kuvittaman tarinal-
lisen tietokirjan Ihmeellinen Minna 
ja suomalaiset supernaiset (Tammi, 
2019) kehystarina sijoittuu Kuopioon, 
ja lähtee liikkeelle Minna Canthista. 
Kirja rohkaisee tyttöjä osallistumaan 
yhteiskunnan rakentamiseen.

KOKOOMATEOKSIA, JOISSA 
MYÖS MINNA CANTH ON 
MUKANA

Taru Anttosen ja Milla Karppisen toi-
mittama Sankaritarinoita tytöille (ja 
kaikille muille) (Into, 2018) on kirja 
rohkeista suomalaisista naisista eri 
vuosikymmeniltä. Se kertoo sanka-
reista, jotka ovat kulkeneet omia pol-
kujaan ja saaneet siten aikaan jotain 
hienoa tai tärkeää. Nämä naiset ovat 
rikkoneet lasikattoja, tehneet ennak-
koluulottomia valintoja ja edenneet 
rohkeudellaan. 

Ida Salmisen ja Riikka Salmisen Tari-
noita suomalaisista tytöistä jotka muut-
tivat maailmaa -kirjassa (S&S, 2018) 
eletään 40 tytön mukana 1800-luvul-
ta nykypäivään. Tuttujen ja tuntemat-
tomampienkin naisten elämäntarinat 
kannustavat ja inspiroivat lukijaa, ja 
muistuttavat niin pieniä kuin isompiakin 
siitä, että pystymme paljon enempään, 
kuin mitä rohkenemme edes ajatella.

Elina Tuomen Itsenäisiä naisia – 70 suo-
malaista esikuvaa (S&S, 2018) on fe-
ministinen tietokirja suomalaisista vai-
kuttajista, kuten Minna Canthista, jotka 
ovat vaatineet sinnikkäästi tasa-arvoa 
ja astuneet ulos perinteisistä sukupuo-
lirooleista. Kirja kuvaa yli sadan vuoden 
ajalta eri alojen menestyjiä, aktivisteja 
ja pioneereja, joiden upeat muotokuvat 
kruunaavat teoksen.

Naisia nimittäin – Kirjallisuutemme 
naishahmoja (SKS, 2019) esittelee 50 
kirjallista henkilöä, Minna Canthin tuo-
tannosta mm. Anna Liisan ja Hannan. 
Kirjoittajat ovat Tuula Uusi-Hallila ja 
Anne Helttunen.

Vilja-Tuulia Huotarisen kirjoittama ja 
Riikka Sormusen kuvittama Heistä tuli 
taiteilijoita (WSOY, 2019) rohkaisee no-
vellien, runojen ja vesiväritöiden voimal-
la nuoria kurottamaan kohti unelmiaan. 
Niin teki myös nuori Minna Canth, yksi 
teoksen kahdestatoista naisesta.
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Minna Canth nousi esiin 175-vuotis-
juhlavuoden aikana myös mo-
nissa konserteissa ja iltamissa.

Kanttilan kulttuurikeskuksen kanna-
tusyhdistyksen toimesta järjestettiin 
Kuopion kaupungintalossa 22.1.2019 
konsertti Pieni iltasoitto Minnan salon-
gissa. Ohjelma koostui neljästä osasta: 
musiikista, jota tiedetään Minnan esittä-
neen itse, hänen näytelmiensä lauluista, 
Kanttilassa ja Kuopion laulujuhlilla vie-
railleiden sävellyksistä sekä tämän päi-
vän kuopiolaisten uudesta musiikista. 
Esiintyjinä konsertissa olivat Silja Kallio 
(laulu ja kantele), Lotta Ruippo (laulu), 
Elli Joukainen (piano), Antti Raekallio 
(laulu ja mandala), Antti Meurman (viu-
lu), Timo Törmä (sello), Kimmo Heikuri 
(piano), Pekka Vienola (laulu) ja Jouni 
Kuronen (piano) sekä Kuopion Mies-
laulajat. 

Minna Canth – Naisen muotokuva 
-konsertissa 24.3.2019 kuultiin kolmen 
kotimaisen kärkisäveltäjän musiikkia. 
Cecilia Damströmin, Lotta Wennä-
kosken ja Minna Leinosen sävellyksiä 
tulkitsi TampereRaw kapellimestari-
naan Maria Itkonen. Tampere-talos-
sa järjestetyn konsertin dramaturgina 
ja kertojana oli vuoden 2018 Minna 
Canth -palkinnon voittanut vapaa 
kirjoittaja Kaarina Hazard. Konsertti 
kuultiin myös Helsingin Musiikkitalossa 
1.12.2019.

Kinokonsertti Sain roolin johon en mah-
du järjestettiin KAVIssa (Kansallinen 
Audiovisuaalinen Instituutti) 26.11.2019. 
Sibelius-akatemian opiskelijat Suvi 
Sistonen ja Anu Rautakoski säestivät 
improvisoiden Minna Canthin näytel-
miin pohjautuvat elokuvat Sylvi (Suomi, 
1913) ja Anna-Liisa (Suomi, 1922). Tilai-
suuden alusti tutkija Minna Maijala.

Minna Canthin päivän kinokonsertti 
pidettiin ohjelmaravintola Maximissa 
Kuopiossa 19.3.2019. Tapio Nykänen 
säesti pianolla mykkäelokuvaa Anna- 
Liisa vuodelta 1922.

Yleisradio esitti 19.3.2019 sarjassaan 
Klassista kahteen Minna Canthin ja ta-
sa-arvon päivän musiikkia.

Minna Canthin juhlinta ja muistaminen 
jatkuu myös juhlavuoden jälkeenkin, 
sillä Savo-ooppera ry on tuottamassa 
Minna Canth -oopperan, jonka ensi-ilta 
on näillä näkymin vuonna 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minna Canthia kunnioittavat 
musiikkiesitykset

Nukketeatteri Sytkyt toi helmikuussa 
2019 ensi-iltaan Juhlitaan Minnaa -esi-
tyksen. Juha Laukkasen nukkenäytel-
mä on kirjoitettu lapsen näkökulmasta 
ja se kertoo Minna Canthin lapsuudes-
ta, elämästä ja teoksista. Kantaesitys 
oli Kuopion Korttelimuseossa, jonka 
jälkeen esitys on kiertänyt eri puolilla 
Suomea. Sytkyt esitti näytelmää myös 
Ruotsissa.

Teatteri Avoimien Ovien 20-vuotisjuh-
lanäytelmäksi oli valittu Minna Canthin 

suosituin näytelmä Papin perhe, jonka 
sovitti ja ohjasi Heini Tola. Näytelmän 
ensi-ilta oli 11.9.2018 ja näytökset jat-
kuivat syyskauden ajan aina joulukuun 
puoliväliin asti. 

Vantaalaisen Vaskivuoren lukion op-
pilaat toivat Minna Canthin Työmiehen 
vaimon näyttämölle kansainvälisenä 
naistenpäivänä 8.3.2019. Esityksen 
ohjasi Hanna Ryti ja tekstin on Minna 
Canthin näytelmästä sovittanut Heini 
Tola.

KUVA?

Juhlavuoden 
aikana Canthin 
tuotantoa esitettiin 
teattereissa useilla 
paikkakunnilla.  
Kuva Minna 
Canthin seuran 
järjestämästä  
kansalaisjuhlasta.
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Minna Canthin seura haluaa kiit-
tää juhlavuoden onnistumises-
ta lämpimästi sen rahoittajia 

ja tukijoita, joita ovat Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto, Kalevala Korun Kult-
tuurisäätiö, Niilo Helanderin säätiö, 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan 
Kirjasäätiö, Suomen Kansallisteatteri, 
Suomen Messusäätiö, Waldemar von 
Frenckellin säätiö ja WSOY:n Kirjalli-
suussäätiö.

Hankkeen rahoittajat  
ja tukijat

Minna Canthin seuran toimijat 
juhlavuoden takana

Minna Canth 175 -juhlavuoden toi-
mikunta: puheenjohtaja Leena 
Majander-Reenpää, sihteeri 

Maiju Putkonen, jäsenet Suvi Ahola, 
Emma Alftan, Mari Best, Anna-Liisa 
Haavikko, Sanna Holmberg (pääjuh-
lan suunnittelu), Marketta Jussila, 
Hanna Korsberg, Jade Lehtinen, 
Minna Maijala, Iris Schwanck, Elise 
Tarkoma.

Viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta 
vastasi Jade Lehtinen ja mukana toimi-
vat Suvi Ahola, Emma Alftan, Mari Best 
ja Sanna Holmberg.

Taloustyöryhmässä toimivat Marketta  
Jussila, Maiju Putkonen ja Iris Schwanck.

Minna Canthin seuran hallitukseen on 
vuosien 2017–2019 aikana kuuluneet 
seuraavat henkilöt: puheenjohtaja 
(2017–2019) Elise Tarkoma, puheenjoh-
taja Hanna Korsberg (2019–), jäsenet 
Maija Berndtson, Marjut Hjelt, Leena 
Majander-Reenpää, Marita Ruohonen, 
Sanna Holmberg, Seija Wallius. Seuran 
sihteerinä ja taloudenhoitajana on toi-
minut Maiju Putkonen.

 
 
 
 
 
 

Viestintä ja sosiaalisen median 
käyttö juhlavuoden markkinoin-
nissa ja kansalaisten innostami-

sessa juhlintaan onnistui hyvin.

Juhlavuoden Facebook-sivut oli-
vat käytössä 28.8.2018–31.5.2019. 

Facebookissa hankkeella oli parhaim-
millaan noin 3 300 seuraajaa. Osa jul-
kaisuista sai hyvin näkyvyyttä ja mm. 
Minna Canthin sitaatit olivat pieni me-
nestys, sillä ne ovat edelleen ajankoh-
taisia nykyihmiselle. Suosituin julkaisu 
liittyi vuoden 2019 alussa käytyyn hoi-
tokeskusteluun: ”Hoitohuoneet eivät 
köyhyyttä poista, eikä pelastuslaitokset 
langenneita naisia varten siveettömyyt-
tä karkoita, enemmän kuin vankilatkaan 
rikoksia estävät. Vika on syvemmällä, on 
itse järjestelmässä, joka ei perustu oi-
keuteen eikä rakkauteen, vaan sallii tois-
ten anastaa etuoikeuksia toisten kus-
tannuksella”. Se saavutti yli 488  000 
henkilöä ja siihen reagoi yli 52  000 
ihmistä. Tasa-arvoon ja lähimmäisen-
rakkauteen liittyvät kommentit olivat 
ihmisistä kiinnostavimpia, esimerkiksi 
naistenpäivänä julkaistu sitaatti ”En-
simmäinen ehto naisen edistymiselle on 
persoonallinen ja henkinen vapaus. Sii-
hen perustuu kaikki muu”.

Twitter oli hankkeen käytössä 
28.8.2018–31.5.2019. Twitterissä 

juhlavuoden tilin seuraajien lukumäärä 
oli 580 henkeä ja toimijaa, ja twiitit levi-

sivät hyvin näiden seuraajille. Twitteris-
sä suosituin kuukausi oli lokakuu 2018, 
jolloin rouva Jenni Haukio oli vetämäs-
sä Minna Canth -aiheista paneelikes-
kustelua Turun kirjamessuilla ja toinen 
Minna Canth -palkinto jaettiin Helsin-
gin kirjamessuilla vapaalle kirjoittajalle 
Kaarina Hazardille.

Hankkeen oma sivusto tietopaket-
teineen jää elämään myös juhla-

vuoden jälkeen. 

www.minnacanthinseurassa.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viestintä ja sosiaalinen media

https://minnacanthinseurassa.wordpress.com
https://minnacanthinseurassa.wordpress.com
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Det har år 2019 gått 175 år sedan 
författaren Minna Canths födel-
se (1844–1897). Föreningen som 

bär hennes namn tog initiativet till ett 
jubileumsår och ville lyfta fram Minna 
Canths många roller inom uppbygg-
naden av det finländska samhället och 
jämlikheten. Tanken var och är att tän-
ka ut vad Minna skulle göra just nu, i 
vår tid. Republikens presidentfru, Jenni 
Haukio, lovade fungera som projektets 
beskyddare.

”Minna Canth är som förespråkare för 
frihet, jämlikhet och rättvisa, vars för-
domsfrihet och modiga åsikter rörande 
sociala missförhållanden, föredömlig 
och inspirerande än idag. För mig utgör 
Minna Canths ord kärnan av betydelsen 
av hennes livsverk: ”Det första villko-
ret för kvinnans framåtskridande är en 
personlig och mental frihet. Allt annat 
grundar sig på detta.” Dessa kloka ord 
är inte föråldrade. De är lika sanna för 
dagens kvinna som för Canths genera-
tion under 1800-talet.”

 Jenni Haukio, beskyddare av  
Minna Canths 175-årsjubileum

Minna Canth var den första finsktalande 
kvinnan som verkade både som skön-
litterär författare och som journalist. I 
båda dessa roller var hon före sin tid 

både i Finland och i hela Europa. Hen-
nes pjäser, såsom Arbetarens hustru 
(1885), Olyckans barn (1888), Prästens 
familj (1893) och Anna Lisa (1895), var 
under sin tid litterära och sociala hän-
delser. De uppförs fortfarande idag på 
teatrar runtom hela Finland. Det har 
också publicerats flera biografier och 
studier om Canth.

Förutom sina pjäser skrev Canth korta 
romaner, noveller och över 80 artiklar 
för flera finsk- och svenskspråkiga tid-
skrifter. Dessa behandlade ämnen så-
som kvinnors ställning, flickors utbild-
ning, spritens fördärv, prostitution och 
kyrkokritik, ojämlikhet inom samhäl-
let, dåliga förhållanden i fattighus och 
fängelser och orsakerna till fattigdom 
bland befolkningen i städer och på 
landsbygden i allmänhet. Det har sagts 
om Canth att hon har påverkat våra so-
ciala förhållanden mer än någon annan 
finländsk författare.

Förutom sin författarkarriär var Minna 
Canth köpman i Kuopio, änka och en-
samstående förälder till sju barn. Det 
blomstrande företaget, garnaffären, 
garanterade levebrödet för hushållet 
bestående av sjutton personer. Och allt 
det Canth arbetade med ville vi lyfta 
fram under jubileumsåret, som är till-
ägnat denna kraftkvinna.

ÅR 2019 ÄR DET 175 ÅR SEDAN 
MINNA CANTHS FÖDELSE
– Vad skulle Minna göra?
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Helsingin Sanomat publicerade den 
14.3.2019 HS Teema 2-2019 med temat  
Minna Canth. En skrivarserie som be-
handlade Minna Canth och hennes verk 
publicerades i Bibliophilos-tidskriften 
under åren 2018–2019. Flera andra tid-
skrifter och webbpublikationer publi-
cerade också texter om Canth och de 
till hennes ära uppförda teaterföreställ-
ningarna och annat till jubileumsåret 
relaterat material. 

Under jubileumsåret skapade fören-
ingen en talarpool så att föreningens 
medlemmar, Canth-experterna, med 
låg tröskel skulle ha möjligheten att hål-
la tal och föreläsa om Minna Canth och 
hennes tankevärld. Föreningen kontak-
tades från många håll och våra med-
lemmar föreläste vid tiotals olika eve-
nemang (inklusive olika sällskap och 

föreningar, skolor och privata bokkret-
sar) runtom i landet, men också vid ut-
ländska universitet. Finlandsinstituten 
i Stockholm och London organiserade 
program för att hedra Canth. Talarna 
försågs med presentationsmaterial, 
som också översattes till svenska, så 
föreläsningarna hölls på Minna Canths 
bägge språk.

Dessutom deltog många teatrar, dock-
teatrar och teatergrupper såväl som 
författare och bokförlag i jubileumsår-
et, och tog sig an både Minna Canths 
egen produktion samt nytt om henne 
skrivet material. Minna Canth tolka-
des inte enbart på nytt, utan agerade 
under jubileumsåret också musa för 
många författare, som skapade ny un-
derbar litteratur och annan konst om 
henne.

HS Teema-tid-
skriften presente-
rade Minna Canth 
mångsidigt. Man 
tog upp t. ex. vad 
som kunde läras av 
Canth idag.

Minna Canth-sällskapet aktivera-
de, inspirerade och uppmuntra-
de vår tids icke-statliga organi-

sationer, föreningar och andra aktörer 
att anta utmaningen och under år 2019 
uppmärksamma 175-årsjubileumet i sitt 
arbete. Föreningen kontaktade dussin-
tals individer och organ och uppmana-
de dem att i sin egen verksamhet fort-
sätta främja Canths öppensinnade och 
reformistiska idéer, och att reflektera 
över vad Minna skulle göra i dagens 
Finland?

Året 2018 utgjorde redan ett egentligt 
inledande av firandet, med syfte att fäs-
ta uppmärksamhet vid huvudpersonen 
för 2019, såväl bland de olika aktörerna 
som i media. Minna Canth-sällskapet 
sammanställde för fri användning ett 
informationspaket om Canths liv och 
samhälleliga inflytande redan i mars 
2017, inför Minna Canths och jämställd-
hetens dag, den 19 mars, och distribue-
rade det till olika aktörer. 

För förmedlandet av information lan-
serade Minna Canth-sällskapet en 
webbplats på finska och svenska, där 
det publicerades ett informationspaket 
och annat till årsdagen relaterat inne-
håll: www.minnacanthinseurassa.com. 
Föreningen publicerade allt som allt 
ett tiotal nyhetsbrev, som också över-
sattes till svenska. Dessutom tillhan-
dahöll föreningen samtliga aktörer en 

Facebook-sida för att kunna länka till 
i Minnas anda anordnade evenemang, 
föreställningar eller om dessa publi-
cerade artiklar. Diskussioner rörande 
jubileumsårets ämnen fördes både på 
jubileumssidorna på Facebook och på 
Twitter. Föreningen beställde sin egen 
logotyp för jubileumsåret av grafikern 
Katja Hurmerinta, och logotypen har 
aktivt använts för att markera olika 
aktörers deltagande i Minna Canths 
175-årsjubileum.

Under åren 2018 och 2019 gavs publi-
ken och olika aktörer svar på frågan 
Vad skulle Minna göra? med hjälp av en 
serie kolumner, skrivna av kända jour-
nalister, forskare och andra författa-
re som bjöds in för att skriva om flera 
ämnen som även var aktuella för Minna 
Canth. Suvi Ahola, journalist och Minna 
Canth-sällskapets ordförande under 
åren 2011–2017, koordinerade skriv-
projektet vilket publicerades i Lännen 
Media. Kolumnisterna inkluderade 
journalisten Tuomas Enbuske, frilans-
författaren Kaarina Hazard, teaterre-
gissören och författaren Juha Hurme, 
litteraturvetaren Maïmouna Jagne- 
Soreau, författaren och översättaren 
till finska Sirpa Kähkönen, psykiatern 
Hannu Laurema, skådespelsförfattaren 
och teaterregissören Sirkku Peltola, 
Finlands ambassadör i Moçambique 
Laura Torvinen, och författaren och 
kulturhistorikern Kaari Utrio.

Föreningens tema för jubileumsåret:  
Vad skulle Minna göra?

https://minnacanthinseurassa.wordpress.com
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Minna Canth-priset delas ut till en 
person vars arbete som förfat-
tare, entreprenör eller samhäll-

spåverkare inspirerar oss att skapa ett 
allt bättre Finland i Minna Canths modi-
ga anda. Minna Canth-priset lyfter fram 
en betydande och mångsidig person 
som fördomsfritt genom att ta fasta på 
nytt har påverkat sina medmänniskors 
tankesätt och öppnat deras ögon och 
dörrar för framtiden. Juryn bestod av 
representanter från olika organisatio-
ner som arbetar inom banor som de 
Minna Canth öppnat. 

Det första priset år 2017 gavs till biskop 
emerita Irja Askola. År 2018 tilldelades 
priset frilansförfattare Kaarina Hazard. 
Under det tredje utdelningsåret, år 
2019, gick utmärkelsen till frilansförfat-
taren, konstnären och medborgarakti-
visten Maryan Abdulkarim.

Priset på 5000 euro som finansieras 
av Stiftelsen Finlands Mässa höjdes 
under jubileumsåret till 10 000 euro. 
Permanent representerad i juryn är 
förutom Minna Canth-sällskapet, som 
kommit med själva idén, Finlands jour-
nalistförbund, Finlands Dramatiker 
och Manusförfattare ry (SUNKLO) och 
Suomen Kirjailijaliitto.

Under åren 2017 och 2018 bestod ju-
ryn av företrädare för: Förbundet för 
mödra- och skyddshem, Helsingfors-

mission, Finlands Journalistförbund, 
Minna Canth-sällskapet, Finlands 
Dramatiker och Manusförfattare ry 
(SUNKLO), Suomen Kirjailijaliitto och 
Finlands Företagarkvinnor. Som ju-
ryns ordförande fungerade Minna 
Canth-sällskapets ordförande (2017–
2019), Elise Tarkoma.

År 2019 var följande parter represen-
terade i juryn: Kalevala Koru, Man-
nerheims Barnskyddsförbund, Minna 
Canth-sällskapet, Finlands Journalist-
förbund, Suomen Kirjailijaliitto, MIELI 
Psykisk Hälsa Finland och Finlands 
Dramatiker och Manusförfattare ry 
(SUNKLO). Som juryns ordförande 
fungerade Minna Canth-sällskapets 
ordförande (2019-), Hanna Korsberg.

Trots att priset inspirerades av jubi-
leumsåret är avsikten att fortsätta dela 
ut det som ett permanent årligt pris, 
som varje höst delas ut på Helsingfors 
bokmässa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minna Canth-priset

Målet med föreningens egen 
verksamhet var att organisera 
en medborgarfest med hög-

kvalitativt program, tillgängligt för så 
många som möjligt. Dagen före Minna 
Canths födelsedag, den 18.3.2019 ord-
nades en för allmänheten öppen med-
borgarfest på Finlands nationalteaters 
stora scen. Biljetterna till medborgar-
festen sålde slut och festen visades av 
Yleisradio som direktsändning på TV, 
för alla finländare att se. Det av Min-
na Canth-sällskapet och YLE Kulttuuri 
producerade Minäkin olen Minna Canth 
-festprogrammet kan tills vidare ses på 
Yle Arenan: 

https://areena.yle.fi/1-50083714

Föreningen beställde till festen en kom-
position som återspeglar Minna Canths 
produktion. Det på Minna Canths brev 
baserade musikaliska verket i fyra delar 
komponerades av Anna-Mari Kähärä. 
Verket Alla kvinnor behöver inte syssla 
med handarbete komponerades för två 
damkörer och framfördes av Philomela 
och KYN (Kauppakorkeakoulun Yliop-
pilaskunnan Naislaulajat), vilket innebar 
en enorm mängd kvinnoenergi på sce-
nen. Skådespelaren Cecilé Orblin age-
rade solist och föreställde Minna Canth. 
Den stora kören på ungefär 80 perso-
ner leddes av Marjukka Riihimäki och 
Kaija Viitasalo och körens koreografi 
var gjord av Sonya Lindfors. 

Som medborgarfestens konstnärli-
ga chef agerade teaterdirektören och 
författaren Juha Hurme, som också 
fungerade som konferencier. Festens 
välkomsttal hölls av föreningens ord-
förande, Elise Tarkoma. Som festta-
lare på medborgarfesten fungerade 
jubileumsårets beskyddare, fru Jenni 
Haukio, och YLE:s VD Merja Ylä-Anttila. 

Juha Hurme regisserade, som unika 
uppföranden under medborgarfes-
ten, fem mindre teaterstycken, som 
utgjordes av utdrag ur Minna Canths 
teaterstycken Arbetarens hustru och 
Olyckans barn samt novellen Agnes. 
Minna Canth själv och hennes karak-
tär, pastor Henrik Valtari, intervjuades 
på scenen. Förutom Juha Hurme in-
kluderade teatergruppens skådespela-
re Tomi Alatalo, Emma Castrén, Eetu 
Känkänen, Myy Lohi, Anni Pesonen, 
Roosa Söderholm och som musiker 
Tuuli Kainulainen. Teatergruppens 
dräkter förverkligades av Elina Vättö. 
Kalle Ropponen ansvarade för festens 
ljusplanering.

 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumsåret kulminerade i en 
medborgarfest på Finlands nationalteater 

https://areena.yle.fi/1-50083714
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samband med medborgarfesten som 
hölls den 18.3.2019 den första Kant-
tilaklubben i Nationalteaterns klubb 
Lavaklubi, och som kvällens värdin-
na fungerade ordföranden för Minna 
Canthin talo ry:s styrelse, Kanttilas 
verksamhetsledare, kulturföretagare 
Anja Lappi. 

https://kanttila.fi/tapahtumat/

I Tammerfors firades den internatio-
nella kvinnodagen den 8.3.2019 i Minna 
Canths 175-årsjubileums tecken i Arbe- 
tarmuseet Werstas. I Werstas fram-
fördes som premiärvisning utdrag ur 
dialogpjäsen Minna & Fredrika, som 
hade sin urpremiär i Werstas på Minna 
Canth-dagen den 19 mars. Den av Virva 
Itäranta regisserade pjäsen handlar om 
ett imaginärt möte mellan Minna Canth 
och Fredrika Runeberg i efterlivet. 
Minnas roll innehades av Kirsi Nurminen 
och Fredrikas av Sirke Lääkkölä.

UNDERVISNINGSPAKET OCH 
MINNESORGANISATIONER

Hanaholmen kulturcentrums Svenska  
nu -nätverk publicerade i undervis-
ningssyfte läromedel på svenska som 
belyser Minna Canths arv genom 
samhälleliga och kulturella fenomen. 
Nätverket Svenska nu stöder under-
visningen i svenska språket genom 
att erbjuda skolor svenska kulturupp-
levelser och genom att tillhandahålla 
kompletterande material som stöd för 
undervisningen.

https://svenskanu.fi/laromaterial/
harjoitukset/minna-canth-laromedel/ 

Nationalbiblioteket digitaliserade och  
publicerade alla Delegationen för jäm-
ställdhetsärendes publikationer till 
Minna Canths födelses 75-årsjubileums 
och jämlikhetens ära. Projektet förverk-
ligades under åren 2017–2019 och dess 
mål var att permanent lagra Delegatio-
nen för jämställdhetsärendens publika-
tioner och publicera dem i digital form 
på nätet för forskares och medborga-
res användning. Materialet finns som 
en egen samling i digi.kansalliskirjasto.
fi-tjänsten och det faktiska materialet 
kan läsas i friexemplarsbibliotek och på 
olika håll i Finland. 

Finska Litteratursällskapet och Finlands 
företagarkvinnor organiserade under 
perioden 5.9.2017–19.3.2018 tillsammans 
med Minna Canth-sällskapet en insam-
ling av minnesdata om kvinnors entrepre-
nörskap. Minna Canth blev företagare år 
1880, då hon tog över den av hennes far 
grundade affären i Kuopio. Framgången 
som köpman tillät Canth att arbeta som 
författare, journalist och samhällelig på-
verkare och var därmed en viktig del av 
hennes liv. Samarbetspartnerna var ock-
så intresserade av att höra om kvinnligt 
företagande i modern tid, hurudant det 
är och hur man i tiderna har börjat med 
det. Kvinnors företagande är mycket 
mångsidigt och entreprenörskapet krä-
ver ofta många uppoffringar, utöver att 
det har gett stor glädje och framgång-
ar. De insamlade svaren lagras i Finlands 
litteratursällskaps arkiv, där kunder kan 
bekanta sig med dem.

I augusti 2019 publicerade Äidinkielen  
opettajain liitto (ÄOL) en bok som 
innehöll två väldigt olika Canth-pjäser, 

Minna Canth-sällskapets samar-
betspartners under jubileumsår-
et inkluderade bland annat teat-

rar, bokförlag, bibliotek, arkiv, museer, 
media, evenemangs- och festivalarrang-
örer, företagar-, kvinno- och välgören-
hetsorganisationer samt stora medbor-
gargrupper i Canths städer Helsingfors, 
Tammerfors, Jyväskylä och Kuopio. Min-
na Canths 175-årsjubileumsår skulle inte 
ha lyckats så fint utan det stora antalet 
kreativa och innovativa partners. 

FÖRELÄSNINGAR I MINNA 
CANTHS STÄDER

Helsingfors arbetarinstitut organisera-
de under perioden 14.1.–11.2.2019 en för 
allmänheten öppen fyra föreläsningars 
serie, Minna Canth – radikal förespråkare 
för frihet och jämlikhet, i auditoriet i Cen-
tralbiblioteket Ode. Under föreläsning-
arna studerades olika aspekter av Canth. 
Föreläsningarna omfattade bland annat 
författaren Sirpa Kähkönens Sotaisa 
luonto ja lempeä sydän – Minna Canthin 
opissa kirjailijaksi, den 4.2.2019, samt 
vetenskapsförfattare, FD Maritta Pohls 
Canthista 2000-luvulle – naisliikkeen 
pitkä kaari, den 11.2.2019.

Professor emeritus Ilkka Nummelas of-
fentliga föreläsning vid Jyväskylän Kan-
salaisopisto den 12.3.2019 behandlade 
ämnet Vekseleiden varjosta melkein kaup-
paneuvokseksi. Minna Canth, kauppias.

Jyväskylä universitet firade den 
19.3.2019 Minna Canths 175-årsjubi-
leum i Ruuspuisto, universitetets park. 
Dagen till ära mottog president Tarja 
Halonen Jyväskylä universitets lärar-
utbildningsinstituts jämställdhetspris 
som erkännande för sitt särskilt för-
tjänstfulla inhemska och internationel-
la jämställdhetsarbete. Dagens festtal 
hölls av Minna Canth-sällskapets med-
lem, FD Iris Schwanck. 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/
arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-
juhlatilaisuus 

Minna Canths jubileumsår syntes i hen-
nes hemstad Kuopio i formen av olika 
evenemang under hela år 2019. Själ-
va festdagen firades på Minna Canths 
och jämställdhetens dag den 19.3.2019, 
då firandet inleddes med att dekorera 
Minna-statyn med en krans, och fort-
satte med ett flertal evenemang runt-
om i staden. 

https://www.kuopio.fi/minnacanth

https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-
tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-
nayttavasti

Minna Canthin talo ry har fortsatt sin 
kamp för att bevara Kanttila i Kuopio 
och rädda byggnaden för kulturellt 
bruk. Föreningen organiserade t.ex. i 

Ett fantastiskt samarbete  
– vi lyckades tända gnistan

https://kanttila.fi/tapahtumat/
https://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/minna-canth-laromedel/
https://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/minna-canth-laromedel/
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-juhlatilaisuus
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-juhlatilaisuus
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/02/minna-canthin-paivan-juhlatilaisuus
https://www.kuopio.fi/minnacanth
https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-nayttavasti
https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-nayttavasti
https://www.kuopio.fi/-/minna-canthin-ja-tasa-arvon-paivaa-19-3-juhlitaan-kuopiossa-nayttavasti
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Under Åbo bokmässa ordnades även 
två Elinas salonger, där konstnären Elina 
Knihtilä, professor i skådespeleri, mo-
dererade diskussioner med teman jäm-
likhet och feminism inom teatern och 
litteraturen. Gäster vid den första pane-
len var författarna och teatermakarna 
Raisa Omaheimo och Nina Honkanen, 
som diskuterade kvinnans kropp och 
kroppslighet. I den andra panelen be-
stod de i salongen diskuterande gäster-
na av frilansförfattaren Kaarina Hazard, 
skådespelerskan Laura Birn och filmre-
gissören Zaida Bergroth.

Vanhan kirjallisuuden päivät i Sasta-
mala valde som tema för sommaren 
2018 Kvinnans plats, för att hedra Min-
na Canths jubileumsår och dem som 
kämpat för jämlikhet. I enlighet med 
temat lyfte evenemangsprogrammet 
fram kvinnans ställning och jämställd-
hetsfrågor inom såväl konsten, politi-
ken och finansvärlden.

UTSTÄLLNINGAR

Nationalbiblioteket ordnade i sam-
arbete med Minna Canth-sällskapet 
utställningen Vad läste Minna?, som 
öppnades i maj 2019 och fortsatte till 
årets slut. Utställningen planerades 
av Minna Canth-sällskapets medlem-
mar Päivi Vallisaari och Marjut Hjelt. 
Nationalbibliotekets utställning sam-
lade information om Minna Canths liv 
och produktion, liksom om hennes 
litterära salong och dess gäster. Ut-
ställningen, som är uppbyggd av åtta 
olika teman, lyfter fram böcker lästa 
av Canth. Författarna till verken intro-
ducerades kort, men ordet gavs fram-

för allt till Minna Canth, vars åsikt om 
verken ofta var mycket rakt på sak och 
skarp. För utställningens design stod 
Anne Kaikkonen (Timangi). I samband 
med utställningen organiserades också 
ramprogram, bland annat en konsert.

Utställningen Minna Canths Kuopio vi-
sades på Kuopion korttelimuseo från 
sommaren 2019 och ända till november. 
Utställningen fokuserade på Canths och 
hennes närmastes liv i Kuopio, med kor-
respondensen mellan Canth och hen-
nes släktingar som grund. I samband 
med utställningen ordnades flera eve-
nemang, såsom bland annat rundvand-
ringar och kvarterssammankomster.

I Kuopion korttelimuseo ordnades 
under perioden 29.11.2018–10.3.2019 
en av Leena Virtanen skriven och av 
Sanna Pelliccioni illustrerad bildut-
ställning, Suomen supernaisia – Min-
na!, om bilderboken baserad på Minna 
Canth. Utställningen bestod av bokens 
illustrationer och texter samt frågor rik-
tade till barn. 

Bokförlaget Otava firade under maj 
månad Minna Canth i Otavas bokhandel 
och bokcafé. På söndagen den 26.5. fi-
rar vi alla Minnors namnsdag, så Otava 
ordnade en fönsterutställning med de 
första utgåvorna av Minna Canths verk 
och hennes porträtt.

På Teatermuseet ordnades mellan 
20.3.2019–5.1.2020 utställningen Ko-
konainen Canth – Kuohuva keho ja 
mieli. Utställningen samordnades av 
Teatermuseet, Helsingfors univer-
sitet, Aalto-universitetet och Minna 

Arbetarens hustru och Prästens familj. 
Pjäserna har fungerat som bas för öv-
ningar och tips för lärare. Canths äm-
nen är eviga och även om tiderna för-
ändras är ämnena starkt relevanta även 
för dagens ungdomar. Verket är en 
uppföljning av den till skolorna riktade 
utgåvan, pjäsen Anna Liisa, som åtnjöt 
stor popularitet. 

BOKMÄSSAN OCH LITTERÄRA 
EVENEMANG

Huvudtemat vid Jyväskylä-bokmäs-
san år 2019 var Canths fras, ”Frihet, 
jämlikhet, kärlek – kommer de någon-
sin att förverkligas i denna maskätna 
värld!” Den förnyade bokmässan or-
ganiserades i Jyväskylä paviljong den 
22.–24.11.2019.

Det för allmänheten öppna och kost-
nadsfria litterära evenemanget Roihu-
vuoren kirjamessut hölls den 9.3.2019 
i Roihuvuori, Helsingfors. Det till hela 
familjen riktade evenemanget sam-
manförde litterära författare och läsare 
på ett gemensamt och avslappnat sätt. 
Det mångsidiga mässprogrammet om-
fattade poesi och drama, man diskute-
rade rock, rap, punk, översättning, be-
arbetning av romaner för uppförande 
på teaterscener, finländarna som mig-
ranter, skildringar av brustna sinnen, 
litteraturkritik, läsglädje och tecknade 
serier samt firade den 175-åriga Minna 
Canth.

Under de finska historiedagarna den 
9.2.2019 fick Minna Canth sin egen pro-
gramplats, då litteraturforskaren Minna 
Maijala föreläste om temat Minna Canth 

ihmisarvon puolestapuhujana, regissö-
ren Heini Tola om temat Minna Canth – 
yhä ajankohtainen näytelmäkirjailijana? 
och professor Ilkka Nummela om Toi-
selta kantilta: Minna Canth liikenaisena, 
under ledningen ordförande Susanna 
Sirén-Valanta.

Finlands nationalteater möjliggjorde 
organiserandet av jubileumsårets hu-
vudevenemang på sin stora scen, och 
organiserade därtill även ett diskus-
sionstillfälle, där man fokuserade på 
förhållandet mellan Canth och teatern, 
på klubben Lavaklubi. I diskussionen på 
Minna Canths födelsedag den 19.3.2019 
deltog forskaren Laura-Elina Aho, för-
fattar-regissören Juha Hurme samt re-
gissören Heini Tola.

På Åbo bokmässa ordnades under 
både 2018 och 2019 diskussionspane-
ler med temat Minna Canth. Hösten 
2018 modererade Jenni Haukio, be-
skyddare för Minna Canths 175-års-
jubileum, en diskussion med temat 
Mitä Minna tekisi – Suurnaisen perin-
tö 2010-luvulla. I paneldiskussionen 
deltog YLE:s chefredaktör Jouko 
Jokinen, professorn i skådespeleri vid 
Teaterhögskolan Elina Knihtilä samt 
författaren Minna Rytisalo.

Teatern utgjorde huvudtemat vid 
Åbo bokmässa som ordnades i okto-
ber 2019. Under ledningen av Leena 
Majander-Reenpää diskuterade redak-
tören och författaren Suvi Ahola och 
forskarförfattarna Anne Helttunen och 
Tuula Uusi-Hallila temat Mitä Minna 
Canth todella sanoi ja millaisia olivat hä-
nen naishahmonsa.
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Under åren 2018 och 2019 publi- 
cerades av Minna Canth inspi-
rerade nya böcker, och de nya 

tolkningarna har också bidragit till en 
ny, mer mångsidig och fräsch bild av 
henne. Canths budskap har också med 
hjälp av böcker för barn och ungdomar 
spritts till nya generationer.

MINNA CANTHS PRODUKTION 
SOM NYUTGÅVOR OCH 
NYTOLKNINGAR

Fyra Canth-noveller publicerades som 
ljudböcker på Minna Canths dag den 
19.3.2018. Novellerna Flyttning hem- 
ifrån, Enligt lagen, Sömmerskan och  
Sångerskan lästes upp av skådespela-
ren Elina Knihtilä (Storytel).

I samlingen Minna Canth – Ihmisen kuvia 
(Gummerus, 2019) har man samman-
ställt mindre kända Canth-noveller. Den 
av Minna Maijala redigerade samlingen 
belyser Canths intresse för människans 
psyke och dåtidens läkekonst. Maijalas 
omfattande förord erbjuder en förkla-
ring till Canths karaktärer och deras 
öden. Novellerna betonar den klassiska 
tidlösheten i Canths litterära verk och 
placerar henne i en dialog med många 
av världslitteraturens klassiker.

I den av Suvi Ahola redigerade sam-
lingen Mitä Minna Canth todella sanoi? 
(WSOY, 2019) har man sammanställt 

insändare om Canths böcker, brev och 
tidningsartiklar. Det inkluderar såväl 
synpunkter på kvinnor, män och jäm-
ställdhet samt dryckenskap, sex, arbete 
och konst. Ahola ger en förklaring till 
och tolkar 1800-talets kvinnosakskvin-
nas skarpa och ibland motstridiga idéer.

SKÖNLITTERATUR

Minna Rytisalos verk Rouva C. (Gum-
merus, 2018) beskriver den unga Minna 
Canths liv, hennes äktenskap och hen-
nes väg till kämpe för kvinnors rättig-
heter. Romanen är ett kraftfullt, skön-
litterärt ställningstagande gällande 
flickors och kvinnors rättigheter. Fru C. 
tilldelades år 2019 både Kaarle-priset 
och Stora journalistpriset i kategorin 
Årets bok.

Raili Mikkanens ungdomsroman Kun-
han ei nukkuvaa puolikuollutta elämää 
(Tammi, 2019) belyser Canths 12-åriga 
dotters Ellis perspektiv. Efter faderns 
död flyttar familjen från Jyväskylä till 
Kuopio och Elli upplever den nya miljön 
vara chockerande annorlunda. Livet är 
inte stabilt, eftersom mammans verk-
samhet och vänskapskrets även har ett 
starkt inflytande på de sju barnens liv.

ESSÄER OCH FAKTABÖCKER

Minna Maijalas essäverk Punaiset ken-
gät – Minna Canthista, rakkaudesta ja 

Ny litteraturCanth-sällskapet. Professor Hanna 
Korsberg och forskarförfattaren och 
litteraturhistorikern Minna Maijala led-
de kursen för studerande i teaterve-
tenskap och litteratur vid Helsingfors 
universitet. Manuset skrevs förutom av 
lärarna av eleverna Elina Aholainen, 
Telma Halme, Tuulia Halttunen, Laura 
Helander, Erika Piipponen, Olga 
Stenberg, Antti Taipale och Karoliina 
Vesa. Den visuella designen gjordes 
av Amanda Hakoköngäs, den grafis-
ka designen av Emery Lane Norton, 
belysningen av Heikki Suomi och som 
produktionskoordinator verkade Topi 
Vainikainen. Utställningen kommer att 
resa runt i landet. 

FÖRETAGSSAMARBETE

Även några finländska företag, som 
representerade Canths företagarsi-
da, deltog i jubileumsåret. Företags-
samarbete idkades med Eurokangas, 
Kalevala Koru, Kierti och Mokkames-
tarit. Föreningen var inte ute efter 
ekonomiska fördelar från företags-
samarbetet, utan samarbetspartner-
nas produkter utgjorde en del av jubi-
leumsårets teman. 

Borgåföretagaren Milja Ottossons 
företag Kierti lanserade med Minna 
Canths citat “Elämä on taistelua, iha-
naa taistelua!” försedda hemtextilier, 
en kökshandduk och en disktrasa av 
bambu.

Kalevala Koru lanserade till Minna 
Canths ära en Canth-smyckesserie, som 
består av ett halssmycke och örhängen. 
Den vackra smyckesserien skapades av 

smyckedesignern Kirsti Doukas. Serien 
kompletterades senare av en reflektor 
med en variation på temat. 

Eftersom Canth var känd som en stor 
konsument av kaffe, lanserade det i 
Tammerfors verkande kafferosteriet 
Mokkamestarit ett Minna Canth-kaffe 
framställt på ekologiska och Fairtrade- 
kaffebönor producerade av kvinnliga 
kaffeodlare i Sumatra och Peru.

Minna Canth verkade som tyghandla-
re, så det finländska familjeföretaget 
Eurokangas organiserade en möns-
terdesigntävling, vars vinnande tyger 
togs med i produktionen i mars 2019. 
Eurokangas ville hedra Canths an-
märkningsvärda liv som förespråka-
re för jämlikhet genom att lyfta fram 
finländsk designkompetens med fyra 
Minna Canth-inspirerade mönster till 
kollektionen. 

Tävlingen, som hölls under hösten 2018, 
inspirerade designers att visualisera för 
Canth viktiga teman, såsom frihet, kär-
lek och jämlikhet. Både professionella 
designers och skolelever deltog i täv-
lingen, och juryn bestod av represen-
tanter från både Minna Canth-sällskapet 
och Eurokangas. Juryn valde ur ett an-
senligt antal goda förslag ut fyra möns-
ter som alla representerar Minna Canths 
värderingar, var och en ur sitt eget uni-
ka perspektiv. Ett speciellt glädjeämne 
utgjordes av att hela elevgruppen i Tii-
rismaan koulu deltog i tävlingen, och 
bidrog med ett vinnande bidrag. 
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Både professionella- och amatör-
teatrar omfamnade entusiastiskt 
Minna Canths texter för att hedra 

175-årsdagen och tolkade dem både 
med respekt för det gamla och genom 
att skapa nytt.

På musikfestivalen Haapavesi Folk den 
30.6.2019 föreläste Juha Hurme bland 
annat om Canths liv under rubriken 
Kotimaisen kirjallisuuden mestarikurssi: 
Minna Canth. Seminariet öppnades med 
Tomi Alatalos och Juha Hurmes korta 
teaterpjäs ”Den färgstarka Canth”.

Jyrkän kesäteatteri i Seinäjoki uppförde 
Minna Canths Anna Liisa under sommar-
säsongen 2019. Pjäsen uppfördes drama-
tiserad av Sirkku Peltola, och anpassa-
des och regisserades av Jaana Jokinen. 
Pjäsen hade premiär den 24.7.2019.

Jyväskylän Kaupunginteatteri hade 
den 20.3.2019 premier på MC175 – 
Minna Canthin liike ja liekki. Föreställ-
ningen var ett konstnärligt samarbete 
mellan Tanssiteatteri Kramppi och 
Jyväskylän kaupunginteatteri, med 
material från Canths brev och texter. 
Den nya scentexten som är baserad på 
Minna Canths texter har sammanställts 
av Marjo Airisniemi och den hämtar 
Canths vision till nutiden via dans, mu-
sik och skådespeleri. Verket regissera-
des och koreografin gjordes av Laura 
Lehtinen och Vilja Mihalovsky.

Orimattilan teatteri hade den 29.6.2019 
premiär på Canths Arbetarens hustru. 
Sommarteaterföreställningen regisse-
rades av Tapani Kalliomäki. Föreställ-
ningarna fortsatte till augusti 2019.

Paimion kesäteatteri firade under som-
maren 2018 sitt 40-årsjubileum genom 
att uppföra den på Minna Canths verk 
Arbetarens hustru baserade stormusika-
len Suruttomat. Musikalen regisserades 
av Mika Kujala, långtida skådespelare vid 
Åbo stadsteater. Dirigenten Outi Ollila 
svarade för musik-, kör- och orkesterar-
rangemang och dirigerandet av den av 
fem medlemmar bestående orkestern.

Ramppi-teatteri i Kangasala framförde 
under sommaren 2018 i sin sommar-
teater Minna Canths pjäs Arbetarens 
hustru. Föreställningen var regisserad 
och arrangerad av Tapani Kalliomäki. 

I Rovaniemen teatteri hade Prästens 
familj premiär den 21.9.2018. Pjäsen an-
passades till 2010-talets värld av Sakari 
Hokkanen och regisserades av Eljas 
Liinamaa. Föreställningarna fortsatte 
fram till januari 2019.

Sammatin kesäteatteri eller så kallade 
Vaahterateatteri uppförde på Paikka-
rin torppas Sampomäki den 15.6.2019 
pjäsen Prästens familj. Den av Heini 
Tola dramatiserade versionen regisse-
rades av Anna Rimpinen.

Teatertolkningar  
ur Canths produktion

vallasta (Otava, 2019) behandlar de-
batten om förhållandet mellan his-
toria och nutid inspirerad av Minna 
Canth. Texterna behandlar bland annat 
kreativitet, psykisk hälsa, kärlek, män-
niskovärdet och kvinnans plats i histo-
rieskrivningen.

Den illustrerade faktaboken för barn, 
Minna! – Minna Canthin uskoma-
ton elämä ja vaikuttavat teot (Teos, 
2018), beskriver hur Minna Canths liv-
liga liv ser ut genom ett barns ögon. 
Den berättar om en dag i Minnas liv i 
maj i Kuopio 1888. Boken är skriven 
av Leena Virtanen och illustrerad av 
Sanna Pelliccioni, och den inledde 
lanseringen av bokserien Suomen su-
pernaisia.

Faktaboken Ihmeellinen Minna ja suo-
malaiset supernaiset (Tammi, 2019) i 
berättelseform som är skriven av Elina 
Lappalainen och illustrerad av Ilona 
Partanen, är förlagd till Kuopio, och 
börjar med att behandla Minna Canth. 
Boken uppmuntrar flickor att delta i 
samhällets uppbyggnad.

EN SAMLING VERK, DÄR ÄVEN 
MINNA CANTH ÄR MED

Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muil-
le) (Into, 2018) av Taru Anttonen och 
Milla Karppinen är en bok om modiga 
finska kvinnor från olika årtionden. Den 
handlar om hjältar som har gått sina 
egna vägar och åstadkommit något 
stort eller viktigt. Dessa kvinnor har ta-
git sig igenom glastak, gjort fördoms-
fria val och kommit vidare med hjälp av 
sitt mod. 

I Ida Salminens och Riikka Salminens 
bok Tarinoita suomalaisista tytöistä 
jotka muuttivat maailmaa (S&S, 2018) 
lever man med i 40 flickors liv, från 
1800-talet till nutid. Berättelserna om 
välkända och mindre kända kvinnors liv 
uppmuntrar och inspirerar läsaren och 
påminner både yngre och äldre om att 
vi kan åstadkomma mycket mer än vi 
ens vågar föreställa oss.

Elina Tuomis Itsenäisiä naisia – 70 suo-
malaista esikuvaa (S&S, 2018) är en 
feministisk referensbok om finländska 
påverkare, såsom Minna Canth, som 
har insisterat på jämställdhet och trätt 
ut ur traditionella könsroller. Boken 
skildrar, under en period av hundra år, 
framgångar, aktivister och pionjärer 
inom olika områden, vilkas fantastiska 
porträtt kröner verket.

Naisia nimittäin – Kirjallisuutemme nais-
hahmoja (SKS, 2019) presenterar 50 
litterära figurer, bland annat Anna Liisa 
och Hanna från Minna Canths produk-
tion. Författare är Tuula Uusi-Hallila 
och Anne Helttunen.

Vilja-Tuulia Huotarinens och Riikka 
Sormunens Heistä tuli taiteilijoita 
(WSOY, 2019) uppmuntrar med hjälp 
av noveller, dikter och akvareller ung-
domar att nå sina drömmar. Så gjorde 
även den unga Minna Canth, en av bok-
ens tolv kvinnor.
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Minna Canth lyftes under 175-års-
jubileumsåret även fram vid 
många konserter och kvällstill-

ställningar.

Kanttilan kulttuurikeskuksen kanna-
tusyhdistys arrangerade i Kuopio stads-
hus den 22.1.2019 konserten Pieni ilta-
soitto Minnan salongissa. Programmet 
bestod av fyra delar: musik som Minna 
själv lär ha framfört, sånger från hennes 
pjäser, kompositioner av gästande ar-
tister i Kanttila och Kuopio sångfestival, 
samt ny musik komponerad av dagens 
Kuopiobor. Artister vid konserten var 
Silja Kallio (sång och kantele), Lotta 
Ruippo (sång), Elli Joukainen (piano), 
Antti Raekallio (sång och mandala), 
Antti Meurman (violin), Timo Törmä 
(cello), Kimmo Heikuri (piano), Pekka 
Vienola (sång) och Jouni Kuronen (pia-
no) samt Kuopion Mieslaulajat. 

Vid Minna Canth – Naisen muotokuva 
-konserten den 24.3.2019 framfördes 
musik av tre inhemska toppkomposi-
törer. TampereRaw tolkade sånger av 
Cecilia Damström, Lotta Wennäkoski 
och Minna Leinonen under ledning 
av kapellmästare Maria Itkonen. Som 
dramaturg och berättare vid konser-
ten i Tammerforshuset fungerade fri-
lansförfattaren och vinnaren av Minna 
Canth-priset år 2018, Kaarina Hazard. 
Konserten framfördes även i Helsing-
fors Musikhus den 1.12.2019.

Biokonserten Sain roolin johon en mah-
du hölls i KAVI (Nationella Audiovisu-
ella Institutet) den 26.11.2019. Sibelius- 
akademins elever Suvi Sistonen och 
Anu Rautakoski ackompanjerade im-
proviserat de på Minna Canths pjäser 
baserade filmerna Sylvi (Finland, 1913) 
och Anna-Liisa (Finland, 1922). Tillställ-
ningen inleddes av forskaren Minna 
Maijala.

Minna Canth-dagens biokonsert hölls 
i evenemangsrestaurangen Maxim i 
Kuopio den 19.3.2019. Tapio Nykänen 
ackompanjerade på piano stumfilmen 
Anna-Liisa från år 1922.

Rundradion framförde den 19.3.2019 i 
sin serie Klassista kahteen Minna Canths 
och jämställdhetsdagens musik.

Firandet och uppmärksammandet av 
Minna Canth fortsätter även efter jubi-
leumsåret, eftersom Savo-ooppera ry 
håller på att producera operan Minna 
Canth, som förväntas ha premiär under 
år 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Musikföreställningar  
till Minna Canths ära

Dockteatern Sytkyt hade i februari 2019 
premiär av föreställningen Juhlitaan 
Minnaa. Juha Laukkanens dockteater 
är skriven ur ett barns perspektiv och 
berättar om Minna Canths barndom, liv 
och verk. Urpremiären hölls på Kuopion 
Korttelimuseo, varefter föreställningen 
har turnerat över hela Finland. Sytkyt 
uppförade skådespelet också i Sverige.

Teatteri Avoimet Ovet valde som 
sitt 20-årsjubileumsskådespel Minna 
Canths mest populära pjäs, Prästens 

familj, arrangerad och regisserad av 
Heini Tola. Pjäsen hade sin premiär den 
11.9.2018 och föreställningarna fort-
satte från hösten ända till mitten av  
december. 

Elever från Vaskivuoren lukio i Vanda 
uppförde Minna Canths pjäs Arbeta-
rens hustru på internationella kvinno-
dagen den 8.3.2019. Föreställningen 
var regisserad av Hanna Ryti och tex-
ten från Minna Canths pjäs anpassades 
av Heini Tola.

Under jubileums-
året framfördes 
Canths pjäser på 
teatrar på flera 
olika orter. Fotot är 
från medborgar-
fest som organi-
serades av Minna 
Canth sällskapet.
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Minna Canth-sällskapet vill rikta 
ett varmt tack till jubileumsårets 
finansiärer och understödjare, 

vilka utgörs av: Jenny ja Antti Wihurin 
rahasto, Kalevala Korun Kulttuurisää-
tiö, Niilo Helanderin säätiö, Undervis-

nings- och kulturministeriet, Otavan 
Kirjasäätiö, Finlands nationalteater, 
Stiftelsen Finlands Mässa, Waldemar 
von Frenckells stiftelse och WSOY:n Kir-
jallisuussäätiö.

Projektets finansiärer  
och understödjare

Minna Canth-sällskapets aktörer  
under jubileumsåret

Minna Canths 175-årsjubileums-
kommitté: ordförande Leena 
Majander-Reenpää, sekreterare 

Maiju Putkonen, ledamöter Suvi Ahola, 
Emma Alftan, Mari Best, Anna-Liisa 
Haavikko, Sanna Holmberg (planeringen 
av huvudfestligheterna), Marketta Jussila, 
Hanna Korsberg, Jade Lehtinen, Minna 
Maijala, Iris Schwanck, Elise Tarkoma.

För kommunikation och sociala medi-
er ansvarade Jade Lehtinen assisterad 
av Suvi Ahola, Emma Alftan, Mari Best 
och Sanna Holmberg.

Finansieringsarbetsgruppen bestod av 
Marketta Jussila, Maiju Putkonen och 
Iris Schwanck.

Till Minna Canth-sällskapets styrelse 
under perioden 2017–2019 hörde: ord-
förande (2017–2019) Elise Tarkoma, 
ordförande Hanna Korsberg (2019-), 
ledamöter Maija Berndtson, Marjut 
Hjelt, Leena Majander-Reenpää, 
Marita Ruohonen, Sanna Holmberg, 
Seija Wallius. Maiju Putkonen har fung-
erat som föreningens sekreterare och 
kassör.

 
 
 
 
 
 
 

Kommunikationen och använd-
ningen av sociala medier för att 
marknadsföra jubileumsåret och 

uppmuntra allmänheten till firande var 
framgångsrika.

Jubileumsårets Facebook-sid-
or var i bruk under perioden 

28.8.18–31.5.2019. I bästa fall hade 
projektet cirka 3 300 följare på Face-
book. Vissa av inläggen fick stor syn-
lighet och bland annat Minna Canths 
citat blev en riktig framgång, efter-
som de fortfarande är relevanta för 
den moderna människan. Det mest 
populära inlägget var förknippat med 
vårddiskussionen i början av år 2019. 
”Vårdrummen avskaffar inte fattigdo-
men, och räddningsverken fördriver 
inte sedeslöshet på grund av fallna 
kvinnor, lika lite som fängelserna för-
hindrar brott. Felet ligger djupare, 
i själva systemet, som inte är base-
rat på rättvisa eller kärlek, utan tillå-
ter andra att tillskansa sig privilegier 
på andras bekostnad.” Citatet nådde 
mer än 488 000 människor och över 
52 000 personer reagerade på det. 
Kommentarerna relaterade till jämlik-
het och kärleken till sin nästa var de 
som intresserade mest, till exempel 
citatet som publicerades på kvinno-
dagen, ”Det första villkoret för kvin-
nans framåtskridande är en personlig 
och mental frihet. Allt annat grundar 
sig på detta.”

Projektet använde sig av Twitter  
under perioden 28.8.18–31.5.2019. 

På Twitter var antalet följare av jubi-
leumsårets konto 580 personer, och 
tweeterna spreds väl bland dessa föl-
jare. Den mest populära månaden på 
Twitter var oktober 2018, då Jenni 
Haukio ledde en paneldiskussion om 
Minna Canth vid Åbo bokmässa och 
det andra Minna Canth-priset tillde-
lades freelance-författaren Kaarina 
Hazard på Helsingfors bokmässa.

Projektets egen webbplats in-
klusive informationspaketet hålls 

öppna även efter jubileumsåret.

www.minnacanthinseurassa.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation och  
sociala medier

https://minnacanthinseurassa.wordpress.com
https://minnacanthinseurassa.wordpress.com
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KANSALAISJUHLA  
Suomen Kansallisteatterissa 

MEDBORGARFESTEN 
på Finlands nationalteater
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MINNA CANTH  
175 ÅR 
Stora scenen på Kansallisteatteri 
18.3.2019 kl. 19.00

Minna Canth (1844–1897) var mycket mer än 
en berömd författare – hon var framgångsrik 
företagare, förkämpe för de mindre bemedlade,  
föreningsaktiv och opinionsbildare.  
Hon granskade samhället med kritiska  
ögon och ville förbättra det. 

Minna Canth visste att det är svårt att komma  
framåt i livet utan utbildning. Därför medverkade  
hon till främjandet av såväl skolgång på finska 
som flickors möjligheter till utbildning.  
Canths inflytande var av stor betydelse för 
vilken sorts Finland vi i dag lever i.

Varje år den 19 mars flaggar vi till Minna 
Canths och jämställdhetens ära.

Arrangör för festen är Minna Canth-sällskapet.

MINNA CANTH  
175 VUOTTA 
Kansallisteatterin Suuri näyttämö  
18.3.2019 klo 19.00

Minna Canth (1844–1897) oli paljon muutakin 
kuin kuuluisa kirjailija – hän oli etevä yrittäjä, 
vähäosaisten puolustaja, järjestöaktiivi 
ja vaikuttaja. Hän tarkasteli yhteiskuntaa 
kriittisesti ja halusi parantaa sitä.  

Minna Canth tiesi, että ilman hyvää koulutusta 
on vaikea edetä elämässä, minkä vuoksi hän 
oli mukana edistämässä niin suomenkielistä 
koulutusta kuin tyttöjen mahdollisuutta käydä 
kouluja. Canth vaikutti merkittävästi siihen, 
millaisessa Suomessa nyt elämme.  

Vuosittain 19. maaliskuuta liputetaan Minna 
Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi. 

Juhlan järjestää Minna Canthin seura ry.

kansikuva
pärmbild

Hellevi Koistinen
Minna Canth #nastywoman
keramiikkaa, keramik 
11 x 13,5 cm
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JUHLAPUHE
 Yleisradion toimitusjohtaja  
 Merja Ylä-Anttila

Minna Canthin AGNES (katkelma)
 Liisi – Emma Castrén
 Agnes – Anni Pesonen
 muusikkona Tuuli Kainulainen

YLLÄTYSVIERAAN HAASTATTELU
 Vieras – Roosa Söderholm 
 Haastattelija – Juha Hurme

KAIKKI NAISET ÄLKÖÖT  
TEHKÖ KÄSITÖITÄ
 Kuoroteos Minna Canthin teksteihin,  
 kantaesitys

 1. Työnjako täytyy tulla
 2. Jumalan valtakunta on suuri
 3. Kaikkea muuta
 4. Jospahan tulisi

 Sävellys: Anna-Mari Kähärä

 Kuorot:  
 KYN johtajanaan Kaija Viitasalo
 Philomela johtajanaan Marjukka Riihimäki

 Kuorojen koreografia: Sonya Lindfors

Juhlan valosuunnittelu: Kalle Ropponen
Näytelmien puvustus: Elina Vättö

TERVETULIAISSANAT
 Minna Canthin seuran puheenjohtaja  
 Elise Tarkoma

Minna Canthin  
TYÖMIEHEN VAIMO (katkelma)
 Johanna – Tomi Alatalo
 Leena-Kaisa – Juha Hurme
 viulistina Tuuli Kainulainen

MINNA CANTHIN JUHLAVUODEN  
SUOJELIJAN TERVEHDYS
 Tasavallan presidentin puoliso  
 Jenni Haukio

Minna Canthin  
KOVAN ONNEN LAPSIA (katkelma)
 Topra-Heikki – Myy Lohi
 Mikko – Emma Castrén
 Antti – Roosa Söderholm
 Silja – Eetu Känkänen
 Matlena – Tomi Alatalo
 Jaara – Anni Pesonen
 muusikkona Tuuli Kainulainen

PASTORI HENRIK VALTARIN  
HAASTATTELU 
 Pastori – Eetu Känkänen
 Haastattelija – Juha Hurme

OHJELMA
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FESTTAL
 Rundradions verkställande direktör  
 Merja Ylä-Anttila

Minna Canths AGNES (utdrag)
 Liisi – Emma Castrén
 Agnes – Anni Pesonen
 musik: Tuuli Kainulainen

EN ÖVERRASKNINGSGÄST INTERVJUAS
 Gästen – Roosa Söderholm 
 Intervjuaren – Juha Hurme

ALLA KVINNOR SKA INTE  
HANDARBETA
 Körverk till Minna Canths texter,
 uruppförande

 1. Arbetsfördelningen måste komma
 2. Guds rike är stort
 3. Allt annat
 4. Måtte den komma

 Kompositör: Anna-Mari Kähärä

 Körer:
 KYN, dirigent Kaija Viitasalo
 Philomela, dirigent Marjukka Riihimäki

 Körernas koreografi: Sonya Lindfors

Ljusdesign: Kalle Ropponen
Kostymdesign: Elina Vättö

HÄLSNINGSORD
 Minna Canth-sällskapets ordförande  
 Elise Tarkoma

Minna Canths ARBETARENS HUSTRU  
(Työmiehen vaimo, utdrag)
 Johanna – Tomi Alatalo
 Leena-Kaisa – Juha Hurme
 violin Tuuli Kainulainen

EN HÄLSNING AV BESKYDDAREN  
FÖR MINNA CANTH-JUBILEUMSÅRET
 Republikens presidents gemål 
 Jenni Haukio

Minna Canths OLYCKANS BARN  
(Kovan onnen lapsia, utdrag)
 Topra-Heikki – Myy Lohi
 Mikko – Emma Castrén
 Antti – Roosa Söderholm
 Silja – Eetu Känkänen
 Matlena – Tomi Alatalo
 Jaara – Anni Pesonen
 musik Tuuli Kainulainen

PASTOR HENRIK VALTARI  
INTERVJUAS 
 Pastorn – Eetu Känkänen
 Intervjuaren – Juha Hurme

PROGRAM
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Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoden toiminnan ovat mahdollistaneet 
Minna Canths 175-jubileumsårets aktiviteter har möjliggjorts av

NIILO HELANDERIN
SÄÄTIÖ

Waldemar von 
Frenckellin säätiö
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 ”Kuulkaa minä kerron teille koko ju-
tun. Tässä muutamia päiviä sitten 
kirjoitin tohtori Bergbomille, että 

tahtoisin päästä suomalaiseen teatte-
riin. No niin! Eilen sain vastauksen, että 
hän pyytää minua tulemaan Helsinkiin, 
että antaisin siellä koenäytännön”. Näin 
huudahtaa Papin perheen Maiju suun-
nitelmistaan ryhtyä näyttelijäksi.

Minna Canth oli itse kuin näytelmänsä 
hahmo. Hänkin oli intensiivisesti yh-
teydessä Suomalaisen teatterin merk-
kihenkilöön, Kaarlo Bergbomiin, jonka 
kannustus oli Canthille, realistisen näy-
telmän mestarille merkittävää. Ei ole 
sattumaa, että juhlimme Minna Canthia 
juuri täällä Kansallisteatterissa, jonka 
edeltäjä Suomalainen teatteri oli.

Arvoisa presidentti Tarja Halonen. Ar-
voisa juhlavuoden suojelija, tasavallan 
presidentin puoliso rouva Jenni Haukio. 
Arvoisa rouva Tellervo Koivisto ja arvoi-
sa rouva Eeva Ahtisaari.

Hyvä juhlayleisö.

Ärade president Tarja Halonen. Ärade 
jubileumsårets beskyddare fru Jenni 
Haukio, maka till republikens president. 
Ärade fru Tellervo Koivisto och ärade 
fru Eeva Ahtisaari.

Tänään olemme juhlimassa merkittä-
vää kirjailijaamme, Minna Canthia hä-

nen 175-vuotispäivänsä aattona. Kun 
Minna Canthin seura käynnisti Canthin 
juhlinnan kolme vuotta sitten, ajatuk-
senamme oli kannustaa suomalaisia 
sellaiseen merkkipäivän viettoon, joka 
tuottaisi Minna Canth -henkisiä tekoja 
ja tuotteita. Kaikkea tätä on syntynyt 
sekä seuramme aloitteesta että muu-
tenkin - roppakaupalla: Minna Canthin 
juhlinta on synnyttänyt niin kauno-
kirjallisia teoksia kuin tietokirjojakin, 
teatteria, sävellyksiä, kolumneja, semi-
naareja ja kirjailijan elämää esitteleviä 
näyttelyitä. Minna Canth on astunut 
myös sosiaalisen median maailmoihin, 
sillä hän on sitaatteineen ja ajatuk-
sineen asettunut osaksi Twitterin ja 
Facebookin virtaa.

Yhtenä ajatuksenamme juhlintaa 
suunnitellessamme oli lähestyä kirjai-
lijaa kysymyksillä: Mitä Minna Canth 
sanoisi? ja Mitä Minna Canth tekisi? – 
meidän aikanamme, tässä monimut-
kaisessa maailmassa. Minna Canthin 
teokset: näytelmät, novellit, lehtikirjoi-
tukset ja kirjeet kertovat meille Minna 
Canthista henkilönä ja taiteilijana, mut-
ta myös siitä aikakaudesta ja Suomes-
ta, jossa hän toimi. Minna Canth puhui 
teoksissaan ihmissuhteista ja rakkau-
desta. Mutta hän puhui myös köyhyy-
destä ja osattomuudesta 1800-luvun 
lopun Suomessa. Vaikka nämä asiat 
ovat tietenkin suhteellisia ja usein 
tarkasteltavissa oman aikansa näkö- 

Elise Tarkoman tervetuliaissanat 
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kulmista, voimme silti Minna Canthin 
teosten kautta tarkastella myös mei-
dän aikamme maailmaa.

Jokainen Canthin näytelmän esitys ja 
jokainen Canthin teoksen lukukerta 
laajentaa käsitystämme myös omasta 
ajastamme ja avaa kysymyksiä ja ehkä 
myös innostaa toimintaan aikamme on-
gelmien äärellä. Yksi olennainen asia 
Minna Canthin ajatuksia tarkasteltaessa 
onkin tutkia sitä, miten hän toimi kollek-
tiivisten kysymysten äärellä. Olennaista 
on tarkastella sitä valppautta, millä hän 
seurasi aikansa ilmiöitä. Minna Canth oli 
kirjailijana ja yhteiskunnallisena toimija-
na esimerkillisen vastuullinen.

Minna Canthia esittävä patsas hänen ko-
tikaupungissaan Kuopiossa on jykevä, 
totinen nainen. Patsaan hahmo lienee 
se kuva, joka monelle piirtyy kirjailijasta, 
ja joka itse asiassa on myös määrittänyt 
hänen olemustaan ja luonnettaan kirjai-
lijana ja ihmisenä. Mutta Minna Canthan 
oli aivan muuta: hän oli iloluontoinen, 
energinen, aikaansaapa keskustelija ja 
vaikuttaja ja myötäeläjä perheelleen ja 
kanssaihmisilleen. Kotonaan Kanttilassa 
Canth kokosi ympärilleen aikansa vai-
kuttajia Juhani Ahosta alkaen ja antoi 
vierailleen tilaa keskustella kirjallisuu-
desta ja aikakauden ilmiöistä.

Hyvä yleisö, Minna Canth ei ole kuvi-
telmaa, hän ei ole historiallinen hahmo. 
Minna Canth ajatuksineen on totta. Hän 
on tänään täällä meidän seurassamme.

Arvoisa juhlayleisö, tämän illan tähti on 
− Minna Canth.

Elise Tarkoma, Minna Canthin seura
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 ”Taide ei ole peili joka heijastaa to-
dellisuutta, vaan moukari, jolla sitä 
muokataan.” 

Näin kuvasi Juha Hurmeen juuri äsken 
mainitsema Bertolt Brecht.

Minna Canthin taiteen välineinä olivat 
sekä peilin paljastavat heijastumat että 
moukarin muotoileva voima – niin rea-
listinen kuvailu kuin myös yhteiskunnal-
linen vaikuttavuus.

Canthin omin sanoin ”...Kirjailijan tulee 
tuoda esiin kaikki juuri semmoisena kuin 
se on, ei kaunistaa mitään. Kaunokirjal-
lisuuden tulee olla kuvastimena, joka ih-
misille näyttää, minkälaisia he ovat.”

* * *

Minna Canthin kuvastin oli aikansa 
kirkkaimpia. Hän oli mestarillinen 
yhteiskunnan sisäisten jännittei-

den ja valtasuhteiden ristivalottaja. Tai-
turillinen psykologinen ihmiskuvaaja, 
joka näki, kuuli ja aisti tarkkuudella, joka 
musiikin puolella vertautuisi absoluutti-
seen sävelkorvaan.

Työmiehen vaimoa kirjoittaessaan Canth 
kertoi tunteneensa suurta rohkeutta, va-
pautta ja miltei uhkamielisyyttä.

Juuri näiden tunteiden voimaan-
nuttamana hän työskenteli niin ta-

sa-arvon, rauhanaatteen, työnväe-
naatteen, kuin myös uskonnollisen 
vapaamielisyyden puolesta. Ennen 
kaikkea hän julisti taistelevansa vii-
meiseen asti sorrettujen ja vääryyttä 
kärsivien puolella.

Tämän lupauksensa mukaisesti Canth 
toimi läpi elämänsä. Hän näki nä-
kymättömäksi jääneet, antoi äänen 
äänettömille ja raivasi tilaa sivuun 
sysätyille – tarttuen vimmaisesti epä-
kohtiin ja järkyttäen siekailematta pe-
rinteistä konservatiivista maailman-
katsomusta.

Minna Canth oli moukarinkäyttäjä vailla 
vertaa. Hän oli esitaistelija ja uudisrai-
vaaja, jonka henkinen perintö on yhä 
vahvasti läsnä suomalaisessa yhteis-
kunnassa.

Juuri siksi muistamme häntä tänään 
niin suurella kunnioituksella ja kiitolli-
suudella.

* * *

Minna Canthin aikalainen Zacha-
rias Topelius on luonnehtinut:  
”…Suomen nainen on kasvatta-

nut kansansa, ollut sen ensimmäinen 
koulumestari. Hän on ollut, on vielä 
tänä päivänä ja on kaikkina aikoina 
oleva se voimien hiljainen lähde, joka 
virtaa historiaan miehen tekona.”

Rouva Jenni Haukion tervehdys 
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päivää. Hän nousisi vihapuhetta vas-
taan supervoimaansa sisukkuutta sääs-
telemättä.

Juuri näin tulisi meidänkin toimia. Jos 
haluamme rakentaa oikeudenmukai-
sempaa tulevaisuutta, emme saa antaa 
pelolle ja sen lietsojille valtaa.

Hyvät Minna Canthin ystävät,

Jos juhlavuosiprojekteille myönnet-
täisiin Finlandia-palkintoja, olisi Minna 
Canth 175 -työryhmä itseoikeutettu 
tunnustuksen saaja, niin suuri menestys 
on merkkivuosi ollut, ydinsisältöinään 
tasa-arvo, sananvapaus ja suvaitsevai-
suus. Erään valtamedian sanoja laina-
ten: ”Minna Canth on nyt kaikkialla”.

Juhlavuoden suojelijana haluan sydä-
mellisesti kiittää Minna Canthin seuraa 
ja kaikkia sen aktiiveja ansiokkaasta toi-
minnasta Canthin perinnön pitämisessä 
elävänä yhä uusille suomalaisille suku-
polville. Kiitos Juha Hurmeelle ja kaikille 
tämän upean kansalaisjuhlan esiintyjille.

Lämpimät kiitokset kuuluvat myös kai-
kille niille kirjailijoille, joiden uutuuste-
okset ovat tuoneet suurnaisemme per-
soonasta ja tuotannosta esille tuoreita 
näkökulmia ja merkityksiä.

* * *

Minna Canthin elämäntyö on osa 
säkenöivintä ja edistyksellisintä 
suomalaista kulttuurihistoriaa. Se 

on tasa-arvon historiaa mitä moninaisim-
missa ulottuvuuksissa – taistelua yhden-
vertaisten mahdollisuuksien puolesta.

Vaikka Canth oli poikkeuksellinen lah-
jakkuus – näytelmäkirjailija, sanomaleh-
tinainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja, 
uusien kansainvälisten aatevirtausten 
välittäjä, liikenainen ja seitsemän lapsen 
yksinhuoltaja – oli hän ennen kaikkea 
avarakatseinen ihminen, jolla oli harvi-
naislaatuinen kyky asettua heikomman 
asemaan.

Juuri tällaista myötätunnon taitoa ja 
epäitsekkyyttä, kykyä nähdä toisessa 
se, mikä hänessä on parasta, tarvit-
semme myös meidän ajassamme. Ajas-
sa, joka liian usein korostaa vain yksilön 
omaa etua ja menestystä.

* * *

Parhaat juhlavieraat, kuten Elisa 
Tarkoma tervetuliaissanoissaan 
totesi, Minna Canth ei ole kuvitel-

maa. Hän ei ole poissa, hän on tänään 
täällä ja toivoo meiltä kaikkea muuta, 
paitsi nukkuvaa, puolikuollutta elämää.

Hän ojentaa meille peilinsä ja mouka-
rinsa. Tarttukaamme niihin avoimin sil-
min ja rautarohkein sydämin.

Rouva Jenni Haukio,  
tasavallan presidentin puoliso,  

Minna Canth 175 -juhlavuoden suojelija

 
 
 
 
 
 
 

Topeliuksen ajatus oli eittämättä arvosta-
va ja totuudellinen, mutta Canthin maail-
mankuvassa nainen ei kilpistynyt pelkäksi 
miehen voimien hiljaiseksi lähteeksi. Vai-
keneminen ja passiivinen objektius eivät 
istuneet canthilaiseen naiskuvaan.

Canth halusi naisten nousevan miesten 
rinnalle yhtä äänekkäiksi ja näkyviksi 
toimijoiksi. Hänen mielestään ”herroilla 
oli syytä levottomuuteen, koska heidän 
kainaloiset kanansa eivät enää tahdo 
kainalossa pysyä, vaan rupeavat päris-
telemään ja pyrkivät lentoon”.

Minna Canth oli eturivissä valamassa 
sitä suomalaisen tasa-arvotyön jyke-
vää peruskiveä, jolta kainaloiset kanat 
ponnistivat lopullisesti omille siivilleen 
vakaaseen, korkeaan lentoon.

Niin korkeaan, että tänä päivänä nais-
ten ja miesten välinen tasa-arvo to-
teutuu maassamme toiseksi parhaiten 
koko maailmassa. Tyttömme voivat 
edetä mihin tahansa unelmoimaansa 
tehtävään, olipa se sitten vaikkapa ta-
savallan presidenttiys tai Yleisradion 
päätoimittajuus.

Samalla on syytä muistaa, ettei Canthin 
käynnistämä työ suinkaan ole vielä val-
mis.

Esimerkiksi lapsiperheköyhyyden pois-
tamiseksi ja perheväkivallan torjumi-
seksi on työskenneltävä kaikin mahdol-
lisin keinoin.

Nuorten, erityisesti poikien syrjäyty-
mistä ja lukutaidon heikkenemistä tulisi 
ennaltaehkäistä jo varhaislapsuudessa.

Samapalkkaisuuden toteutumiseksi tar-
vitaan sitovia toimenpiteitä ja johtaviin 
asemiin tulisi nimittää huomattavasti 
enemmän naisia.

Ajatellessamme näitä teemoja on hyvä 
edelleen kysyä, mitä Minna toivoisi mei-
dän tekevän, sillä tekemättä ei voi jättää.

* * *

Eräs aikamme rasitteista on lähes 
kaikkialta vyöryvä vihapuhe, joka 
aggressiivisuudellaan passivoi ja 

vaientaa.

Tiedostavatkaan ihmiset eivät uskal-
la puuttua havaitsemiinsa vääryyksiin 
eivätkä ottaa kantaa, koska pelkäävät 
joutuvansa itse uhkausten tai suoranai-
sen väkivallan uhriksi.

Kysymys ei ole siitä, etteikö ihmisillä oli-
si hyvää tahtoa, oikeudentuntoa ja toi-
mintatarmoa vaan siitä, rohkenevatko 
he näitä voimavarojaan käyttää.

Myös Minna Canth joutui omana aika-
naan kovan kritiikin ja vihamielisten 
hyökkäysten kohteeksi. Koska hän ei ja-
kanut sääty-yhteiskunnan harmoniaan 
perustuvaa käsitystä kansasta yhtenäi-
senä joukkona, oli seurauksena syytök-
siä repimisestä ja erimielisyyksien syn-
nyttämisestä.

Ankarakaan painostus ei kuitenkaan 
häntä vaientanut.

Tänä päivänä Minna Canth ei katseli-
si hyvällä yhteiskuntaa, jossa uhkauk-
set ja kunnianloukkaukset ovat arki- 
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Presidentti Tarja Halonen

Rouvat Tellervo Koivisto,  
Eeva Ahtisaari,  
Jenni Haukio

Arvoisa juhlayleisö 

Hyvät naiset ja herrat

Mina damer och herrar

Ei ole montaa kansallissankaria, 
jonka juhlinta olisi ollut eri tavoin 
näin hienosti esillä ja tuonut niin 

paljon uusia näkökulmia eteemme 
kuin päivän juhlittu tasa-arvon, sivis-
tyksen, kirjallisuuden, yrittäjyyden ja 
vapaaehtoistyön esikuva ja esitaiste-
lija Minna Canth. Aika on mitä ilmei-
semmin oikea ja osuva vihdoin myös 
suurnaisen juhlintaan.  

Silloista maailmankuvaa 175 vuoden 
takaa, arkea, naisen asemaa, köyhyy-
den moninaisia kasvoja, verkalleen 
syntyvää suomalaisuuden ideaa ja si-
vistyksen ja valistuksen voimistuvaa 
ääntä, sitä kaikkea juhlavuosi on piir-
tänyt eteemme. On ollut rohkaisutari-
noita nuorille naisille, kuvakirjoja lapsil-
le, kankaita, kahvia, koruja, näytelmiä, 
kirjoja,  juttusarjoja,  kolumneja... Ja 
yhtenä vaikuttavimpana, menestynyt 
ja näkyvä kampanja sosiaalisessa me-
diassa, Mitä Minna tekisi?

Minna Canth  oli hämmästyttävä 
nainen. Olisi sitä myös tänään 
saati 1800-luvun lopun vuosi-

kymmeninä: hän eli yhtaikaa vaativaa 7 
lapsen perheenäidin, myöhemmin yksin-
huoltajan ja yrittäjän elämää, aikaansai 
valtavan määrän kirjoituksia näytelmiä 
ja novelleja. Hän harjoitti vapaaehtois-
työtä köyhien parissa, puhui palavasti 
koulutuksen puolesta ja toimi ahkeras-
ti valovoimaisena yhteiskunnallisena 
vaikuttajana ja keskustelijana. Hänestä 
tuli myös ensimmäinen suomenkielinen 
sanomalehtinainen. Hän koki pilkkaa ja 
vihapuhetta. Ulkonäköpaineet olivat hä-
nenkin niskassaan ja niillä lyötiin kovaa.

Till Minna Canths styrkor hörde två-
språkigheten. Hon skrev och deltog 
i diskussionen – både på finska och 
svenska. Tvåspråkigheten är en styrka 
även i dagens Finland.

Maaliskuussa 2019 me kaikki 
saamme seistä tuon tahtonai-
sen harteilla. On tärkeää tietää 

mistä ja miten tähän on tultu. Monet 
Minna Canthin ajan ongelmat on Suo-
messa ratkaistu. Näin kai voi sanoa 
vaikka aina parannettavaa onkin. Nais-
ten ja miesten tasa-arvossa on edetty 
huima matka, josta Minna olisi vain 
voinut uneksia. Hänen aikanaan kun 
naisella ei ollut nimenkirjoitusoikeut-
ta, ei äänioikeutta eikä perintöosaa. 
Sen voi todeta, että tasa-arvo ottaa 

Merja Ylä-Anttilan juhlapuhe
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siakin purkauksia. On totta, että oman 
maan kansalaisista on huolehdittava 
hyvin, mutta uskon, että meillä on va-
raa, kykyä ja halua nostaa katseemme 
myös kauemmas – kehittyviin maihin. 
Kun naisten ja perheiden olot kehitys-
maissa paranevat, syntyy edellytyksiä 
terveydenhoidolle, valistukselle, kehi-
tykselle, kasvulle ja koulutukselle.

Panostukset naisten asemaan tuovat 
varmimmin tuloksia myös perheille ja 
koko yhteisölle. Naiset ovat kehitysmai-
den – pitäisikö sanoa kehitysmaidenkin  
– dynamo ja uudistusvoima.

Naiskysymys ei ole, niin kuin Minna 
Canth kaukaa viisaasti sanoi 150 v sit-
ten, ”Naiskysymys ei ole vain naisten 
kysymys vaan se on koko ihmiskunnan 
kysymys”.

* * *

Hyvät kuulijat

Minna Canthin juhlinta laittaa poh-
timaan myös omaa tietäni nai-
sena. Olen päässyt nauttimaan 

suomalaisen hyvinvoinnin hedelmistä 
ja tekemään luokkaretken suomalaises-
sa yhteiskunnassa. 

Mutta olisinko lähtenyt tälle tielle kun 
omassa lähisuvussani ei ollut ylioppi-
laita eikä heillä ollut  mahdollisuuksia 
opin tielle vaikka haluja olisi löytynyt. 
Esimerkiksi  äitini joutui valitsemaan 
toisin.

Olisinko lähtenyt tälle tielle jos en oli-
si saanut kannustusta kotoani. Minna 

Canthin yhteydessä puhutaan isästä 
ja puolisosta. Hänellä oli niin sanotus-
ti hyvä isäonni ja miesonni.

Voin onnellisena sanoa samaa. Isän 
katse on seurannut ja seuraa vie-
lä 90-vuotiaana elämääni, työtäni ja 
valintojani kannustaen ja rohkaisten, 
ihaillenkin... Se on itsetunnolle ja itse-
varmuuden kasvamiselle ainakin mi-
nun sukupolveni tytöille ollut tärkeää. 
Mutta tarvitsin rohkeuteen myös äiti-
ni nälkää ja voimaa mennä eteenpäin, 
lunastaa niitä toiveita, jotka häneltä 
olivat karanneet. Ja tottakai omaa  
tahtoani. 

Minulla on myös ollut mieson-
ni. Puolisoni on hyvin tasa-ar-
voinen, tilaa ja tukea antava. 

Suomalaiset miehet ovat hyvin paljon 
myös sellaisia. Se on minun arkikoke-
mukseni ystäväpiiristä ja työelämäs-
tä. Me saamme olla siitä hyvin iloisia. 
Olkoonkin että on valitettavan paljon 
niitä toisenlaisiakin. Naisten yhä koh-
taama väkivalta olisi saanut Minnan 
vimmoihinsa ja me too -liikkeessä hän 
olisi ollut kantava voima. 

Tulin työelämään 80-luvun alussa ja 
nopeasti politiikan journalismin pa-
riin, joka oli saunakulttuureineen hyvin 
mies-, etten sanoisi äijävetoista.

Otinko silloin roolin pärjätäkseni siel-
lä? Jätinkö naiseudestani jotain pois 
kun päätin kuulua politiikan journa-
listien porukkaan ja olin varmaan niin 
kuin silloin sanottiin, ihan hyvä jätkä. 
Pitikö olla hyvä jätkä, että pärjäsi. Kyllä 
ja ei.

helposti askeleita taaksepäin tässä-
kin ajassa ellei sitä koko ajan pusketa 
eteenpäin, sen puolesta tehdä töitä. 
Vaikkapa siinä miten media onnistuu 
50/50 tavoitteessaan tuoda naisia ta-
savertaisesti esiin päättäjinä, toimijoi-
na ja tekijöinä. Miten saisimme kurot-
tua kiinni miesten etumatkaa johtajina 
ja päättäjinä? Naisia on yhä johtajina 
meillä vähemmän kuin EU-maissa kes-
kimäärin. Kyllä olisi Minnalle vielä täs-
säkin töitä!

Me olemme saaneet Minnan ja muiden 
vahvojen naisten ja eteenpäin katsovien 
miesten rakentamana hyvin tasa-arvoi-
sen maan ja hyvinvointiyhteiskunnan. 
Se on kuin lahja, josta syntyy velvoittei-
ta laittaa lahja kiertämään. 

Tämän lahjan neljätoista naista halusi 
laittaa kiertämään vuonna 2007, kun 
perustimme Naistenpankin. Naisten-
pankki on tänä päivänä vapaaehtois-
työn juhlaa. Se on 11 vuodessa kerännyt 
14 miljoonaa naisten ja tyttöjen koulu-
tuksen ja yrittämisen parantamiseksi 
kehitysmaissa. 

Filosofian tohtori, kulttuuritoimit-
taja Suvi Ahola on kirjoittanut 
tuoreessa kirjassaan Mitä Minna 

Canth todella sanoi? mm. näin: 

”Canth määritteli feminisminsä van-
kimmaksi perustaksi juuri naisten kou-
lutuksen. Vain sen avulla nainen saattoi 
kehittyä vapaaksi omiin ratkaisuihin ky-
keneväksi kansalaiseksi. Toinen tärkeä 
asia oli konkreettinen sosiaalinen toi-
minta köyhien naisten ja koko perhei-
den elämän parantamiseksi”.

Tämähän on kuin Naistenpankin perus-
tamisjulistuksesta, jos sellaisen olisim-
me tehneet. Siinä pankin synnyttämisen 
riemussa emme laatineet julistuksia, 
liikkeelle piti päästä heti. 

Minna Canthin ajan ongelmat ovat siis 
arkipäivää yhä kehitysmaiden naisten 
elämässä. Afrikkalaistyttö ei pääse 
kouluun, kun ei ole kuukautissuojia eikä 
vessoja. 

Koulutus ja yrittäjyys ovat Minna 
Canthia ja Naistenpankkia yhdistävä 
asia. Se yhdistää myös minut voimak-
kaimmin Minnaan. Laittaa saamani 
hyvä kiertämään.

Olen syntynyt mahdollisuuksien 
kannalta tasa-arvossaan nopei-
ten kehittyvään Suomeen vuon-

na 1960. Työläiskodinkin lapset pääsi-
vät eteenpäin jos lukuhaluja ja päätä 
riitti. Koulutus myös takasi työpaikan ja 
leveämpää leipää. Luokkaretki oli totta. 
Nyt näin ei välttämättä enää ole. Nuor-
ten syrjäytyminen  on vakava huolenai-
he ja työttömyyden periytyminen arki-
päivää osalla nuoristamme.

Uskon, että Minna kiinnittäisi huomion-
sa tähän hiipivään eriarvoisuuteen  
Suomessa. Siihen, ettei luokkaretkelle 
enää niin vain pääsekään. 

Mutta uskon, että häntä huolettaisi 
myös kasvava kansallinen itsekkyys 
kehittyneissä maissa. Vaikka Suomi on 
yksi vauraimmista maista, ja joidenkin 
tutkimusten mukaan myös onnellisin, 
niin muiden auttaminen, mm. kehitys-
yhteistyövarojen nosto saa aikaan vihai-
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Hyvät kuulijat

Aitous. Omana itsenä ja itse-
tuntoisena naisena eläminen. 
Huumoria ja elämän iloa unoh-

tamatta. Kanssasisaria niin täällä kuin 
maaailmalla auttaen ja kannustaen. 
Rohkeutta olla omanlaisensa ja kulkea 
omaa polkuaan. 

Minna C. luonnehti itseään sanoilla 
”ajatuksen ja sanan vapauden ystävä”. 
Olkaamme sellaisia kaikki täällä tänään 
– Minna Canthin rohkeassa hengessä.

Kiitos.

Merja Ylä-Anttila,  
Yleisradion toimitusjohtaja

Piti opetella sitä porukan kieltä ja huu-
moria, että pääsi mukaan ja sai luotta-
musta ja uskottavuutta. Pidin kuitenkin 
tärkeänä rakentaa myös naisverkosto-
ja ja monia elämänmittaisia yhteyksiä 
on syntynyt niiden kautta. Nyt olen 
voinut myös yrittää auttaa naisia ete-
nemään ja kannustaa heitä päällikkö- 
ja johtotehtäviin. Toivoisin sen olevan 
helpompaa. Tarvitaan naisia valitse-
maan myös naisia. Naisten valtiksi 
sanotaan tunneäly. Se voi kuitenkin 
kääntyä taakaksi ellei ole myös tilan-
netajua. 

En onneksi joutunut tekemään valintaa 
uran ja äitiyden välillä ja toivon, että 
työelämä ja puolisojen tasavertaisuus 
myös perhevapaissa kehittyy niin, ettei 
kukaan joudu sitä valintaa vastentah-
toisesti tekemään. 

Minä luen Minnaa niin, että hän 
antaa meille – kaikille sukupuo-
lille – luvan olla omanlaisiamme 

toki kanssaihmiset huomioon ottaen ja 
käyttäytyen.

Hän muun muassa varoitteli vihan he-
rättämisestä sukupuolten välille. Minna 
opastaa aikojen takaa: ”Olemme tar-
kastaneet ja tuominneet vaan miesten 
vikoja, omiamme emme ole huolineet 
tutkimaan ruveta. Semmoisesta hel-
posti  syntyy toiselta puolen tuomit-
semisen halua toiselta farisealainen 
ylpeys”.

Kaikkien ihmisten ihmisarvo oli hä-
nelle pyhää: sukupuoleen, ihonväriin, 
ikään, kieleen tai vakaumukseen kat-
somatta.

Kovan katseen alla me naiset olemme 
aina joutuneet olemaan, ulkonäköpai-
neet ovat totta ja niistä Minnakin sai 
totisesti osansa.

Näissä asioissa emme ehkä ole men-
neet pelkästään eteenpäin omista nuo-
ruuden vuosistani. Nuoret tytöt ovat  
kovien paineiden alla: tyytymättömyys 
omaan kehoon ja olemukseen alkaa 
yhä nuoremmilla. Rooli- ja julkkismallit 
luovat kovia odotuksia, miltä menesty-
vän ja haluttavan naisen ja huippujoh-
tajan pitäisi näyttää.

Meillä se ei ollut 80-luvulla ihan tällä 
tasolla, ehkä siinäkin oltiin tasa-arvoi-
sempia kuin ennen ja sen jälkeen.

Hauska pieni tarina tästä on kirjai-
lija, näyttelijä ja jumppavideoval-
mentaja Jane Fondan taannoi-

selta Suomen vierailulta. Kustantaja 
oli kutsunut suomalaisia vaikuttajanai-
sia tapaamaan tähteä. Hän kätteli mei-
dät ja jutusteli jotakin, kunnes lopuksi 
totesi: kyllä te suomalaiset naisjohtajat 
ja vaikuttajat näytätte sitten tavallisil-
ta, luonnollisilta. Minusta tuntui, että 
hän ajatteli sanoa vaatimattomilta. Ei 
mitään faceliftejä eikä muita täyden-
nyksiä, kilojakin oli joukossa varmasti 
fitness-kulttuurin lähettilään mielestä 
liikaa. 

Joka tapauksessa hän sanoi, ettei tämä 
olisi millään muotoa mahdollista Yh-
dysvalloissa. Ja kehotti pitämään mei-
tä kiinni tästä mahdollisuudesta ja ai-
toudesta. Hyvä ohje, pidettiinkö kiinni? 

* * *
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Kansalaisjuhlan 
kutsuvieraina olivat 
mm. presidentti 
Tarja Halonen, 
ministeri Elisabeth 
Rehn, Paavo ja 
Päivi Lipponen 
sekä Minna Canth 
palkinnon voitta-
neet Irja Askola ja 
Kaarina Hazard. 
Juhlavieraita 
emännöivät Minna 
Canthin seuran 
puheenjohtaja Elise 
Tarkoma ja juhla-
vuositoimikunnan 
puheenjohtaja  
Leena Majander- 
Reenpää.

De inbjudna gäs-
terna på medbor-
garfesten var bland 
andra president 
Tarja Halonen, 
minister Elisabeth 
Rehn, Paavo och 
Päivi Lipponen 
samt Minna Canth 
–prisbelönta Irja 
Askola och Kaarina 
Hazard. Som 
värdar stod Elise 
Tarkoma, ordföran-
de för Minna Canth 
sällskapet och  
Leena Majander-
Reenpää, ordföran-
de för jubileums-
kommittén.

Ennen kansa-
laisjuhlan alkua 
pääsivät Minna 
Canthin seuran yh-
teistyökumppanit 
esittelemään juhla-
vuoden tuotteitaan 
yleisölle. Myynnissä 
oli mm. Mokkames-
tareiden kahvia, 
Kalevala Korun 
Canth-koruja sekä 
Kiertin ja Eurokan-
kaan tekstiilejä.

I samband med 
medborgarfes-
ten fick samar-
betspartnerna 
möjligheten att 
presentera sina 
jubileumsprodukter 
för allmänheten. 
Till salu var bl.a. 
Mokkamestarit-kaf-
fe, Kalevala Korus 
Canth-smycken 
och Kiertis och Eu-
rokangas textilier.

Kuva- 
albumi

Foto- 
album
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Juha Hurmeen 
teatteriryhmä esitti 
kansalaisjuhlassa  
ainutkertaisia 
pienoisnäytelmiä 
Minna Canthin 
tuotannosta.

Teatergruppen 
under ledning av 
Juha Hurme fram-
förde unika utdrag 
ur Minna Canths 
produktion vid 
medborgarfesten.

Kansalaisjuhlan 
kutsuvieraina 
olivat Minna Canth 
175 -juhlavuoden 
suojelija, rouva 
Jenni Haukio, 
rouva Eeva Ahti-
saari, presidentti 
Tarja Halonen ja 
rouva Tellervo 
Koivisto. Kuvassa 
vasemmalla Minna 
Canthin seuran 
puheenjohtaja Elise 
Tarkoma ja oikealla 
juhlavuositoimikun-
nan puheenjohtaja 
Leena Majander- 
Reenpää.

Bland de inbjud-
na gästerna på 
medborgarfesten 
var jubileumsårets 
beskyddare fru 
Jenni Haukio, fru 
Eeva Ahtisaari, 
president Tarja 
Halonen och fru 
Tellervo Koivisto. 
Till vänster ordfö-
rande för Minna 
Canth sällskapet 
Elise Tarkoma och 
till höger ordföran-
de för jubileums-
kommittén Leena 
Majander-Reenpää.
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Pienoisnäytelmien 
lisäksi Kansallis-
teatterin lavalla 
nähtiin Juha Hur-
meen haastatelta-
vina moderni,  
punaiseen jakku- 
pukuun pukeutunut 
Minna Canth sekä 
hänen kirjoittaman-
sa hahmo pastori 
Henrik Valtari.

Förutom utdrag ur 
Canths skådespel 
fick publiken se hur 
Minna Canth, klädd 
i en modern röd 
dräkt, och hennes 
karaktär, pastor 
Henrik Valtari, in-
tervjuades av Juha 
Hurme på Natio-
nalteaterns scen.
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Anna-Mari Kähäräl-
tä tilattiin kansa-
laisjuhlaan Minna 
Canthin teksteihin 
perustuva kuoro-
teos Kaikki naiset 
älkööt tehkö käsi-
töitä. Vaikuttavan 
suurkuoron muo-
dostivat KYN ja 
Philomela. Kuoron 
solistina – Minna 
Canthina – esiintyi 
näyttelijä Cécile 
Orblin. Kuorojen 
koreografiasta vas-
tasi Sonya Lindfors.

Anna-Mari Kähärä 
fick i uppdrag att 
utföra ett körverk 
baserat på texterna 
från Minna Canth 
för medborgarfes-
ten Alla kvinnor bör 
inte göra hantverk. 
Den imponerande 
kören bildades av 
KYN och Philome-
la. Skådespelaren 
Cécile Orblin 
uppträdde som kö-
rens solist – Minna 
Canth. Sonya 
Lindfors var an-
svarig för körernas 
koreografi.
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Kahden nais-
kuoron KYN:in 
ja Philomelan 
järisyttävässä esiin-
tymisessä tiivistyi 
myös koko Minna 
Canthin juhlavuotta 
kannatellut voima  
– upea yhteistyö.

De två körernas 
starka samarbe-
te återspeglade 
samma kraft som 
kännetecknade he-
la jubileumsåret.



76

KOLUMNISARJA
Mitä Minna tekisi?

77

Minna Canthin juhlavuoden kun-
niaksi toteutettiin kolumnisarja, 
jonka julkaisemiseen Lännen 

Median lehdet lähtivät mukaan. Kirjoi-
tuksilla haluttiin avata vastauksia kysy-
mykseen Mitä Minna tekisi? Kirjoit tajiksi 
kutsuttiin nimekkäitä journa listeja, tut-
kijoita ja kirjoittamisen ammattilaisia, 
jotka käsittelivät kolum neissaan monia 
Minna Canthillekin ajan kohtaisia aiheita. 
Monipuolisen kolumnisarjan kuratoi toi-
mittaja Suvi Ahola.

* * *
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puiden ylimmästä pienasta, vähäisen 
kauppiaan tytär. Säätyjärjestelmässä 
kauppiaat kuuluivat porvarissäätyyn. 
Sen yläpuolelle asettuivat aatelisto ja 
papisto eli oppinut sääty. Minnan isä 
ei suinkaan kuulunut porvariston mah-
tikerrokseen, päinvastoin. Niinpä avio-
liitto seminaarinlehtori Canthin kanssa 
oli Minnalle askel ylöspäin. Hän nousi 
alemmasta porvaristosta oppineen 
säädyn piiriin. 

Uransa kautta Minna Canth oli erin-
omainen esimerkki sääty-yhteiskunnan 
muutoksesta. 

Ylemmät säädyt kehittyivät sivistyneis-
töksi, jonka tunnettu ja vaikutusvaltainen 
jäsen lankakauppias ja lehtorinleski Min-
na Canth oli. Euroopan rutiköyhän perä-
kolkan jähmettynyt maailma alkoi kuplia 
ja velloa, eikä sekoittajista vähäisin ollut 
tämä kuopiolainen rouvasihminen.

Kirjallisuuden arvojärjestys oli yhtä 
tiukka kuin ihmisten. 1800-luvun jälki-
puoliskolla halveksittiin romaaneja, joi-
ta pidettiin pelkästään viihteenä. Jos 
kirjailija halusi tulla huomioiduksi, hä-
nen piti kirjoittaa näytelmiä. Draama oli 
kertomataiteen huippu. Piti myös asua 
Helsingissä, joka oli tieteen, taiteen ja 
Suomen sivistyneistön keskus, ja piti 
tuntea ”kaikki”. Minna Canthilla ei ollut 
mitään näitä edellytyksiä.

Hän ilmaantui helsinkiläisen yleisön 
suopeaan tietoisuuteen parilla huvinäy-
telmällä 1880-luvun alussa. Suopeus 
kuivui, kun aiheet vaihtuivat. Työmie-
hen vaimo ja Kovan onnen lapsia eivät 
tukeneet omassa kuplassaan elävän 

sivistyneistön käsitystä siitä, minkälai-
nen maailma oli. Minna Canth toi kir-
jallisuuteemme realismin, etsi totuutta 
silottelun ja ihannoinnin takaa. Hänen 
kirjallisuutensa kumpusi hänen aate-
maailmastaan ja oli keino edistää yh-
teiskunnallisesti radikaaleja ja edistyk-
sellisiä aatteita.

CANTHILLA OLI VARAA SEISTÄ 
SANOJENSA TAKANA

Kun ajan romanttis-idealistinen 
tapa oli lakaista kaikki sopimaton 
ja epämiellyttävä aines maton 

alle, Minna veti roskat esiin, jotta ne 
voitiin korjata pois. Tästä häntä ei suin-
kaan yksimielisesti kiitetty. Kirjasodat 
kuuluivatkin runsaan 15 vuoden uraan 
siinä kuin yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen. Mutta Canthilla oli varaa seistä sa-
nojensa takana. Hän oli itsensä elättävä 
leski eikä riippuvainen kenestäkään. 

Kiihkeän poliittisessa ilmapiirissä 
Canthin oivaltavat naiskuvat ja moni-
puoliset teemat syyllisyydestä sovin-
toon jäivät kiistelyn varjoon. Myöhem-
minkin hänet on tulkittu enemmän 
yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi kuin 
merkittäväksi kirjailijaksi. 

On hyvä muistaa, että Canth oli vain 
23-vuotias, kun maassa kärsittiin Eu-
roopan viimeinen rauhan ajan suuri näl-
käkatastrofi. Sen ajan kehitysmaassa 
Minnan kaltainen hahmo on ollut jätti-
läinen, jonka voimaa me hemmotellut 
nykynaiset emme varmaan voi koskaan 
ymmärtää.

Kirjailija ja historioitsija Kaari Utrio

PUHEENVUORO: Minna Canth täyttäi-
si maaliskuussa 175 vuotta. Naisvai-
kuttaja kasvoi toisenlaiseen Suomeen 
kuin me. Hän avasi tietä tuleville su-
kupolville journalistina ja kirjailijana, 
yrittäjänä ja yhteiskunnallisena toimi-
jana, kirjoittaa kirjailija ja historioitsija 
Kaari Utrio puheenvuorossaan, joka 
avaa Lännen Median Minna Canth 
-puheenvuorojen sarjan. Canthin juh-
lavuoden lähestyessä julkaisemme 
sarjan puheenvuoroja aiheesta ”Mitä 
Minna tekisi nyt”.

Suomenkielinen kirjallisuus eli 
1800-luvun jälkipuoliskolla hiljais-
ta, säädynmukaista elämää. Sen 

tehtävä oli kuvata suomalaisen rahvaan 
hartautta, rehellisyyttä ja tottelevai-
suutta. Aleksis Kivi oli kuollut 1872, ja 
Seitsemän veljeksen kalabaliikin jälkeen 
ajatusvirtaukset tavoittelivat paluuta 
runebergiläiseen ihanteeseen. 

Kun suomalainen naiskirjailija sitten 
astui kaikella voimallaan kirjallisuuden 
näyttämölle 1880-luvulla, hän jysähti 
vanhoilliseen sääty-yhteiskuntaan kuin 
pommi. Yhdenkään aikalaisen mieskir-
jailijan merkitystä ei voi verrata Minna 
Canthin vaikutukseen. Hän oli paitsi 

huomattava kirjailija myös Suomen his-
torian merkittävin nainen.

Canthin edeltäjä oli ajan toinen kuului-
sa kirjailijanainen, papin tytär Theodo-
linda eli Fia Hahnsson, maisterin rouva 
ja leskeksi jäätyään senaattorin puoliso. 
Hän kirjoitti perinteiseen tapaan vaati-
mattomasta rahvaasta. Fia Hahnsso-
nilla oli kuitenkin samanlainen sosiaa-
linen omatunto kuin Minna Canthilla. 
Hahnsson aloitti uransa toistakymmen-
tä vuotta Canthia aiemmin ja tavallaan 
pohjusti yleisöä hänen aatteilleen.

MINNA CANTH ETSI TOTUUTTA 
IHANNOINNIN TAKAA

Minna Canthin lahjakkuutta ja ka-
rismaa voi parhaiten arvostaa 
näkemällä hänet aikakautensa 

ympäristössä. 

Autonomian ajan Suomessa kukin syn-
tyi säätyynsä ja pysyi siinä, ellei opis-
kellut papiksi tai nainut yläpuoleltaan. 
Kumpikin suoritus vaati älyä, tarmoa ja 
määrätietoisuutta. 

Suuriruhtinaskunnan rankijärjestyk-
sessä Minna Canth oli kaukana tika-

Minna Canth oli köyhyyden ja asenteet 
voittanut historian voimanainen, joka 
avasi tietä tuleville sukupolville

Julkaistu 
Aamulehdessä 
27.10.2018

Kaari Utrio
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seen. Etkä päivittelisi heitä vaan kat-
soisit suoraan kohti sitä luokkaa, jonka 
ympärillä on näkymättömät aidat.

Luokkapuheen kaihtaminen on lais-
kuutta ja pelkuruutta, sen olen oppinut 
sinulta. Kun emme puhu yhteiskun-
nallisen luokan vaikutuksesta yksilön 
menestykseen, annamme tilaisuuden 
ja luvan diskriminaation jatkumiselle. 
Köyhien sorto kumpuaa samanlaisesta 
ajattelumallista kuin rasismi. 

Minulle on sanottu nuoruudessani: ”Ei 
olisi uskonut, että voit olla koulussa niin 
hyvä, vaikka olet tavallisesta työläisper-
heestä.” Työläisyys on siis mielestän-
ne yhtä kuin tyhmyys, ymmärsin. Mitä 
ylempi luokka, sitä älykkäämpi ihminen, 
niinkö? Tällaiset asenteet herättävät 
yhä minussa kiukkua koska olen sinun 
opissasi ollut, Minna. Joku toinen voisi 
masentua.

Usein ajattelen sinun kertomuksesi Hel-
lua. Sokeutuvaa, taitavaa pikkutyttöä, 
jonka osana on nääntyä ennen aikojaan 
köyhän kansan lapsena. Minä olen Hel-
lu, joka on saanut mahdollisuuden, ja se 
on, Minna, sinun ja muiden tasa-arvon 
esitaistelijoiden ansiota.

Pelastakaa Lapset -järjestön tutkimuk-
sen mukaan köyhistä lapsista 70 pro-
senttia on kokenut kiusaamista aikuisten 
puuttumatta siihen. Yhteiskuntaluokan 
määräävyys ja samanaikainen kaihta-
minen on keskeinen osa koulujärjes-
telmämme piilo-opetussuunnitelmaa. 
Monikulttuurisuus osataan jo kouluissa 
ottaa huomioon, mutta köyhyydestä ja 
luokka-aspektista ei puhuta lainkaan.

Piilo-opetussuunnitelma tarkoittaa sitä, 
että lasten on totuttava ääneen lausu-
mattomiin koodeihin, jotka ohjaavat 
yhteisön toimintaa. Jos näennäisen 
tasa-arvon nimissä jätetään tunnista-
matta ristiriidat, jotka kumpuavat las-
ten taustojen erilaisuudesta, annetaan 
sanaton lupa syrjinnälle. Köyhien lasten 
köyhyys on aina esillä. Sitä ei pääse pa-
koon. Vähävaraisen perheen lapset jou-
tuvat usein kantamaan paitsi häpeää 
kodin ulkopuolella myös syyllisyyttä 
perheen sisällä, koska kokevat olevansa 
taakaksi vanhemmilleen. 

Ja sitten ovat vielä täysin syrjäytyneet 
lapset. Ne, joilla ei ole edes ruokaa eikä 
puhdasta päälle pantavaa, ja jotka ka-
toavat näkyvistä, jos ovat nöyriä köy-
hiä, tai vaivaavat kaikkia reuhaamalla. 

Minä tiesin jo tyttönä, että on oltava ko-
vempi kuin kukaan, on katsottava kau-
kaisuuteen ja pysyttävä nuoralla, sillä 
köyhälle lapselle ei kukaan levitä turva-
verkkoa. Päinvastoin, hänen köyttään 
heilutetaan. Ja jos hän putoaa, kaikki 
toteavat: ”Mitäs minä sanoin, ei niistä 
siihen ole.”

Sinä annoit köyhälistön lapselle ihmis-
arvon ja itsetunnon, Minna. Sen takia 
olet suurin suomalainen.

Kirjailija ja Suomen kirjailijaliiton  
puheenjohtaja Sirpa Kähkönen

 
 
 
 

Paikka leipäjonossa periytyy  
– Kirjailija Sirpa Kähkönen tiesi jo  
tyttönä, ettei kukaan levitä köyhälle 
lapselle turvaverkkoa

Julkaistu 
Aamulehdessä 
3.11.2018 

Sirpa Kähkönen

PUHEENVUORO: Minna Canth täyttäi-
si maaliskuussa 175 vuotta. Mitä Minna 
Canth ajattelisi kuullessaan, ettei köy-
hyyttä ole Suomesta vieläkään pois-
tettu? Tai että syrjäytymistä pidetään 
meillä yhä yksilön ominaisuutena? Suo-
men kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa 
Kähkönen kirjoitti kirjeen esikuvalleen 
Minna Canthille. Kähkösen mielestä 
yhteiskuntaluokat ovat osa koulujen 
piilo-opetussuunnitelmaa ja luokkapu-
heen kaihtaminen pelkuruutta.

Rakas Minna. Tiedän, että et pa-
hastu tuttavallisesta puhuttelus-
ta, vaikka oletkin kansalliskirjailija 

ja monumentti. Minulle olet äiti, ja sen 
hyvin tiedätkin.

Opin tuntemaan sinut jo varhain. Sinun 
teoksiasi oli lapsuudenkotini kirjahyllys-
sä. Sisäistin tapasi ajatella maailmasta 
ja ihmisten paikasta siinä. Kun minua 
sysittiin, muistin, miten periksiantama-
ton olit. Kehitysvuosinani pohdin usein, 
mitä sanoisit jostakin vaikeasta tai risti-
riitaisesta asiasta. Ajattelusi ja toiminta-
si muodostui etiikkani rungoksi.

Viime aikoina olen miettinyt, miten 
reagoisit, jos kuulisit, että köyhyydel-

lä on yhä kauaskantoiset vaikutukset 
Suomen lasten koulutustasoon ja mie-
lenterveyteen. Ehkä ensin masentuisit, 
kun käsittäisit, miten vähän olemme 
saaneet aikaan.

Sitten kenties ilahtuisit siitä, että rapor-
tit ja kyselyt lasten köyhyydestä ovat 
saaneet lehdistössä laajasti näkyvyyt-
tä. Ruotsinkielinen Hufvudstadsbladet 
rohkeni jopa sanoa ääneen sen, mikä 
meille on yhä niin vaikeaa: on puhutta-
va yhteiskuntaluokista.

Sinun aktiivisimmista toiminta-ajoista-
si, Minna, on jo reilusti yli sata vuotta. 
Elit suuren kurjuuden ja kohtuullisen 
vaurauden Suomessa. Puhuit selkein 
sanoin siitä, mikä 2000-luvun hyvinvoi-
vassa, vauraassa valtiossa on muuttu-
nut tabuksi: köyhyydestä ja syrjäyty-
misestä yhteiskunnallisina ilmiöinä, ei 
yksilöiden ominaisuuksina. 

Jos sinä olisit täällä tänään, menisit 
koteihin, joissa osattomuus periytyy 
ja joissa nuoret eivät saa peruskou-
luakaan suoritettua loppuun. Puhuisit 
teiniäitien ja pilleristipoikien kanssa ja 
menisit asuntoihin, joissa toivottomat 
naiset ja miehet istuvat päivästä toi-
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sitäkään aina osattu tai haluttu lukea. 
Canthin uskonnollisuudesta on hankala 
sanoa mitään, mutta ainakin hän kriti-
soi kirkkoa kirjoissaan kovasti ja piti sitä 
vallankäytön välineenä, joka oli unoh-
tanut köyhät. Köyhää kansaa -novellis-
sakin pappi on sitä mieltä, että köyhät 
ovat sairaita, koska sairaudet on lähe-
tetty heille vitsaukseksi.

KADEHDIN BISNESÄIDIN LAPSIA

Minna Canth oli myös nuorsuoma-
lainen. Klassinen liberaali, jonka 
arvoihin kuului yhteisvastuu. Mut-

ta yksilöstä, ei kollektivismista, lähtevä. 
Vielä varakkaanakin hän kierteli köyhien 
keskuudessa. Eikä ehkä edes jalouttaan, 
vaan koska halusi kirjoihinsa realismia.

Canth halusi opetusta suomeksi ja tyt-
töjä kouluun. Molemmat olivat 1800-lu-
vulla suunnilleen yhtä rajuja ajatuksia 
kuin simpanssien äänioikeus.

En kadehdi Minna Canthin miestä, mut-
ta kadehdin hänen lapsiaan. Äidiksi ryh-
tyminen ja perinteisen roolin ottaminen 
saattoi lopulta olla ratkaiseva tekijä Can-
thin jäämisessä historiaan. Konservatiivi-
sella roolilla hän rajasi itsensä ulos mar-
ginaalista, sillä äitiydestä ja avioliitosta 
kieltäytyvä ja bisnestä tekevä nainen olisi 
helposti nähty kissoja vaille kylähulluna.

Hyväksyessään jotain perinteistä radi-
kaalin roolinsa rinnalle Canth ankkuroi 
itsensä normiin, jota hän sitten venytti. 
Minna Canthin lapset kasvoivat poik-
keuksellisessa kodissa, mutta se ei tar-
koittanut elämää orpona, keittiö tyhjä-
nä ja pimeänä. Äiti oli vain töissä.

OPETTAJAN URA OLI UHKA

Jo Minnan isä halusi tyttärelle mah-
dollisimman hyvän elämän. Tuo-
hon aikaan se tarkoitti toivetta sii-

tä, että tytär pääsisi hyviin naimisiin.

Nykyään isän unelma olisi toisenlainen. 
Uran voi tehdä jokainen, mutta hyvästä 
avioliitosta haaveilevat vain alle 6-vuo-
tiaat ja harhoissa elävät.

Canth kuitenkin halusi opiskella opet-
tajaksi, vaikka vanhemmat ensin vas-
tustivat. Eivät pahuuttaan, vaan siksi, 
että se tuntui silloin uhalta. Aivan kuin 
nykytytöt haaveilisivat stripparin uras-
ta. Koska olemme historiattomia, mei-
dän on hankala tajuta, miten nainen oli 
tuohon aikaan Suomessa miehen omai-
suutta: ensin isän, sitten miehen.

Lopulta Minna Canth meni naimisiin, 
synnytti nykylestadiolaisäidin verran 
lapsia, kirjoitti samalla lehtijuttuja ja 
novelleja. Työn ja perheen yhteensovit-
tamisesta ei puhuttu naistenlehdissä, 
koska sellaisia ei ollut.

Siitä huolimatta Minna Canth oli oman 
aikansa PMMP. Nainen, joka lauloi kai-
kesta, mistä naisen ei pitäisi laulaa.

Kunnes kaikki muut alkoivat laulaa mu-
kana.

Toimittaja, juontaja ja kolumnisti  
Tuomas Enbuske

 
 

Minna Canth oli oman aikansa  
Äiti Amma ja PMMP, joka pyöritti  
bisnestä ja lauloi vääriä lauluja

Julkaistu 
Aamulehdessä 
11.11.2018

Tuomas Enbuske

PUHEENVUORO: Minna Canth pyörit-
ti bisnestä mahdollistaakseen uransa 
kirjailijana, Tuomas Enbuske kirjoit-
taa. Markkinatalous halutaan kuiten-
kin usein unohtaa, kun etualalle nou-
see feministinen sankaritarina.

Luulin aina, että Minna Canth oli 
joku hemmetin kommari. Okei, hän 
eli aikana ennen kuin aate edes 

saapui tänne. Mutta kun on aina heh-
kutettu hänen feminismiään ja heikois-
ta huolehtimista, vasemmistolaisuus on 
ensimmäinen laatikko, johon hänet te-
kisi mieli ahtaa.

Mutta Minnapa ei laatikoihin mönkinyt. 
Ei oikealle eikä vasemmalle. Pikemmin-
kin hän oli oman aikansa Äiti Amma. 
Intialaisgurun tavoin Minna Canth saa-
vutti omilla keinoillaan, kriittisten kat-
seiden alla sen, mitä halusi.

Vaikka molemmat naiset halutaan 
myös laittaa sisustustyynyn väriseen 
naismuottiin, jota rakkaus määrittää, 
tosiasia on, että Äiti Amma tekee tuot-
toista bisnestä ja politiikkaa ja Canth 
pyöritti bisnestä mahdollistaakseen 
uransa kirjailijana, pelkän vaimouden 
tai äitiyden sijaan.

Voi olla, että julkisivun takana nämä 
naiset ovat lempeitä kuin luonnevikai-
set rottweilerit. Mutta sitä emme halua 
ajatella. Koska emme ylipäätään halua 
ajatella.

RAHA MAHDOLLISTI VAPAUDEN

Markkinatalous on se, mikä Canthin 
yhteydessä useimmin unohde-
taan. Ehkä siksi, ettei se sovi ku-

vaan feminismistä, eikä sankaritarinaan. 
Mitä Batman tekee työkseen? Niinpä.

Juuri taloudellinen vapaus antoi 
Canthille mahdollisuuden olla se, mitä 
hän oli: vapaa. Tosin siihen meni kauan 
aikaa, sillä Minna Canth matkusti vasta 
miehensä kuoleman jälkeen Kuopioon 
jatkamaan isänsä bisneksiä.

Se oli siihen aikaan todella harvinais-
ta. Raha kuitenkin auttoi. Kuten sillä on 
tapana. Rahalla pystyi tilaamaan ulko-
mailta kirjoja ja ennen kaikkea kirjoit-
tamaan. On myös huomattavasti hel-
pompi lukea kauppiaan talon valossa 
kuin pimeässä tuvassa.

Tuohon aikaan suomalaisten ainoa kirja 
kotona oli yleensä vihkiraamattu, eikä 
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paan suuntaan, että edistyminen hy-
vyydessä, viisaudessa, vapaudessa – 
sisällisessä ja ulkonaisessa – olisi heillä 
pääasiana – eikä valta. Sillä valta edel-
lyttää aina toisten sortoa… Ja mitä näen 
nyt! He astuvat samoja jälkiä kuin mie-
hetkin”, hän kirjoitti.

Kirjailijana Minna Canth kyseenalaistaa 
jatkuvasti omat ajatuskuvionsa. Hänen 
anturinsa kohdistuu aina lopulta omiin 
vaikuttimiin, omiin vaistoihin ja sielun-
liikkeisiin, mustimpaan asti.

Anna Liisan järkyttävä tarina on yksi esi-
merkki pelottomuudesta. Canth rohkeni 
käsitellä aihetta, joka on naisen elämän 
synkin ja vaikein, käsittämätön ja käsit-
telyn ulottumattomissa. Hän oli oma-
kohtaisesti kokenut synnytyksen jälkei-
sen masennuksen ja kykeni tuomaan 
sen tarinan motiiviksi, käsittelemään sitä 
tyylitietoisen runollisesti ja yhtä aikaa 
äärimmäisellä psykologisella syvyydellä, 
herkkyydellä, pelottoman tarkasti. 

Tämän hiffaa intuitiivisesti 1980-luvun 
opiskelijatyttökin, piilottaa liikutuksen 
lähteen aivojensa poimuihin.

AJATTELEVAT JA TOIMIVAT 
NAISET

Vuonna 2000 tarjoutuu tilaisuus 
toteuttaa Anna Liisa Lahden kau-
punginteatterin näyttämöllä ja 

vuonna 2011 suurena musikaalituotan-
tona Tampereen Työväen Teatterissa. 

Työmiehen vaimon kirjoitan musikaali-
muotoon nimellä Suruttomat, ja se saa 
ensi-iltansa Tampereella 2004.

Sitä tehdessä aukeaa maailma, jossa 
näyttäytyvät kaikki nokkimisjärjestyk-
sen muodot, vallankäytön vivahteet, 
kaksinaismoraalin viekkaus, naisen roo-
li alimmalta askeleelta, jota hyljeksitty 
Homsantuun romani edustaa, aina ylä-
tasanteella keikkuvaan hienostorouva 
Vörskyyn asti. 

Tässäkin tarinassa merkittävää on, että 
Canthin naiset myös toimivat ja ajatte-
levat. He eivät ole olemassa vain suh-
teessa miehiin, vaikka ovat miehestä 
monella tapaa riippuvaisia, jopa tämän 
omistuksessa. 

KOOMINENKIN PUOLI

Tänään todellisuus on Suomessa, 
kiitos myös Minna Canthin, monin 
tavoin toinen. Maailman mitassa ta-

rina ei valitettavasti edelleenkään ole vain 
fiktiivinen menneen ajan asetelma. Teok-
sen voimaa ei toki mitata sen mukaan, mi-
ten se korreloi reaalitodellisuuden kanssa. 
Työmiehen vaimossa onkin ikuista sen ih-
miskuvan raastava ristiriitaisuus.

Canthia ei usein mainita komiikan mes-
tarina, mutta minulle hänen kielensä 
rikkaus ja ajattelunsa epäsovinnaiset 
virrat aukeavat koomisina. Hauskin to-
distus on hänen jääräpäinen julistuk-
sensa: ”Kaikki naiset älkööt tehkö käsi-
töitä!” 

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, 
että Minna Canth oli yksityisyrittäjä, 
joka sai elantonsa lankakaupasta.

Näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja  
Sirkku Peltola

Minna Canthille nainen ei ole vain pyhimys 
vaan myös raadollinen kostaja, oman 
edun tavoittelija ja himojensa vietävissä

Julkaistu 
Aamulehdessä 
17.11.2018

Sirkku Peltola

PUHEENVUORO: Sirkku Peltola on 
tuonut nykyteatteriin sekä Minna 
Canthin psykologisesti tummimmat 
että yhteiskunnallisimmat draamat. 
”Nainen ei ole Canthille vain pyhimys 
ja kärsijä”, Peltola kirjoittaa vuorol-
laan Minna Canthia käsittelevässä 
juttusarjassa.

On kaivettava intuitio 1980-luvun 
alusta. Olen Jyväskylän yliopis-
ton nuori kirjallisuuden opiskelija 

ja luen tenttiin Minna Canthin tuotantoa.

Satoja teoksia virtaa käsieni ja pääni 
läpi, klassikoita usealta vuosisadalta. 
Canth on erityinen: 1800-luvun suoma-
lainen nainen, jonka teoksia tentitään ja 
tulkitaan edelleen. Hän kirjoitti teoksia, 
jotka ylittävät vallan, kulttuurin ja ajan 
rajalinjoja. Hän kertoi naisen äänellä ai-
kansa naisesta – koskettaen, ulottuen.

Minulle syttyy alkeellinen oivallus siitä, 
että Suomessa on ollut sata vuotta sit-
ten naisia, jotka ovat eläneet hyvin eri-
laista elämää kuin opiskelija 1980-luvun 
kampuskuplassa, ja siltikin nuo kerrotut 
naiset ovat tunnistettavia. Noihin pitkä-
helmoihin vaikuttaneet vallan ja kult-
tuurin rakenteet ovat edelleen läsnä. Ja 

hellurei: kirjailijan niistä herättämät ky-
symyksetkin ovat yhä vastauksia vailla.

PELOTON KIRJAILIJA TARTTUI 
MYÖS SYNKKIIN AIHEISIIN

Canth tunnettiin naisasialiikkeen 
voimahahmona, ja siksi hänen 
teoksiaan on luettu naisaatteen 

ja tendenssin pelon läpi. 

Se aiheutti kirjailijalle surua ja ahdistus-
ta, ja tuntuu sikälikin kohtuuttomalta, 
että vaikuttavinta Canthin teoksissa on 
se kaiken läpäisevä ajatus, että on sel-
keästi erotettava toisistaan kaksi asiaa: 
yhtäältä valtarakenteiden ja yhteis-
kunnallisten olosuhteiden vaikutukset 
ihmisen tekoihin ja käyttäytymiseen, 
toisaalta niitä ohjaavat sokeat vaistot, 
intohimot ja heikkoudet. 

Ne ovat ominaisuuksia, jotka kaikki ihmiset 
jakavat, riippumatta sukupuolestaan. Nai-
nen ei ole Canthille vain pyhimys ja kärsi-
jä, vaan myös raadollinen kostaja, oman 
edun tavoittelija, himojensa vietävissä.

”Olin aina ajatellut, että naiset toisivat 
jotain uutta elementtiä ihmiskuntaan, 
että he veisivät henkielämää korkeam-
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vuoden alkaessa Mosambikin pääkau-
punkialueen Maputon kuvernöörikin 
nosti ongelman esiin. 

Saniteettitilojen puute vaikeuttaa tyttö-
jen koulunkäyntiä, samoin vastuu tytöille 
”luonnostaan lankeavista” koti- ja maa-
taloustöistä. Niinpä koulunsa aloittaneis-
ta tytöistä vain noin 35 prosenttia saa 
seitsemän vuotta kestävän peruskoulun 
päätökseen. Korkeakouluissa opiskele-
vista on naisia kuutisen prosenttia. 

TYTÖT HALUTAAN NAITTAA 
NUORINA

Tyttöjen vähäistä koulutusta selit-
tävät monet toisiinsa kytköksissä 
olevat tekijät: köyhyys, kotityöt, 

perinteet ja aikuisuuteen valmistavat 
riitit, roolimallit, näköalattomuus...

Koulutusta vaille jääneet vanhemmat 
eivät halua lähettää tyttöjä kouluun, 
koska heitä tarvitaan ruuan hankinnas-
sa. Opetuksen tasokaan ei välttämättä 
vakuuta, ja usein tytöt halutaan yhä 
naittaa nuorina lobolon eli morsiames-
ta maksettavan taloudellisen korvauk-
sen toivossa. Lapsiavioliitot ovat muu-
tenkin yleisiä osassa maata. 

Myös teiniraskaudet ovat yleisiä. Maail-
man Väestörahaston mukaan jopa joka 
toinen tyttö Mosambikissa tulee ras-
kaaksi ennen 18 vuoden ikää, ja maa-
seudulla lähes joka kymmenes tyttö 
alle 15-vuotiaana. Lainsäädäntö toki 
kieltää alle 18-vuotiaiden avioliitot, ja 
moni pitää loboloakin aikansa eläneenä 
jäänteenä, mutta erityisesti maaseudul-
la traditiot elävät edelleen vahvoina.

SUOMI MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ 
OPETUSTA

Äärimmäinen köyhyys luo aivan sa-
manlaista näköalattomuutta kuin 
mitä Minna Canth kuvasi riipaise-

vasti Köyhää kansaa -kirjassaan (1886). 
Hänen ajatuksiaan heijastavat muutoksen 
tuulet puhaltavat kuitenkin voimakkaina 
myös Mosambikissa. Koulutus on yksi 
maan hallituksen painopisteistä ja sen 
osuus valtion budjetista noin viidennes. 

Myös avunantajat, mukaan lukien Suo-
mi, investoivat koulutusjärjestelmän ke-
hittämiseen. Suomen kehitysyhteistyö-
varoista valtaosa, noin 70 prosenttia, 
käytetään Mosambikin perusopetuksen 
tukemiseen. 

Tavoitteena on turvata tasa-arvoinen ja 
laadukas peruskoulutus kaikille ja kiinnit-
tää samalla erityistä huomiota tyttöjen 
koulunkäyntimahdollisuuksien turvaa-
miseen. Haluamme olla mukana raken-
tamassa koulutusjärjestelmää, joka an-
taa tytöille kykyjä ja taitoja hankkia oma 
elantonsa. Perusedellytys työssä onnis-
tumiselle on tietysti mosambikilaisten 
sitoutuminen samaan tavoitteeseen. 

Onneksi meillä onkin kumppaneina niin 
vahvoja mosambikilaisia päätöksente-
kijöitä kuin valovoimaisia roolimalleja. 
He uskaltavat kyseenalaistaa tyttöjä ja 
naisia syrjivät sosiokulttuuriset perin-
teet ja vaatia heille tasa-arvoisia mah-
dollisuuksia käydä koulua ja luoda uraa 
myös kotipiirin ulkopuolella.

Suomen suurlähettiläs Mosambikissa  
Laura Torvinen

Suurlähettiläs: Vain joka kolmas 
Mosambikin tytöistä osaa lukea ja 
kirjoittaa – Koulunumeroita korotetaan 
seksiä vastaan

Julkaistu 
Aamulehdessä 
24.11.2018 

Laura Torvinen

PUHEENVUORO: Suomesta on 150 
vuodessa kehittynyt tasa-arvoisen 
koulutuksen mallimaa. Mosambikissa 
tyttöjen opetukselle kaivataan Minna 
Canthin kaltaista puolestapuhujaa, kir-
joittaa suurlähettiläs Laura Torvinen.

 ”Tahdotaanko ylipäätään kasvatuk-
sen kautta valmistaa naista elämää 
varten. Annetaanko hänelle taitoa 

ja kykyä elatuksen hankkimiseen?” ky-
syi Minna Canth vuonna 1884 Valvo-
ja-lehdessä. 

Meillä tahtoa on ollut, sillä kuluneiden 
150 vuoden aikana Suomesta on tullut 
tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuk-
sen mallimaa. Koulutusjärjestelmääm-
me käydään perehtymässä eri puolilta 
maailmaa, ja siitä on tullut vientituote.

Minna Canthin kysymys on yhä aiheel-
linen täällä Mosambikissa, missä vain 
hieman yli kolmannes yli 15-vuotiaista 
tytöistä ja naisista osaa lukea ja kirjoit-
taa. Maaseudun naisista valtaosa on 
vailla minkäänlaista muodollista kou-
lutusta. Luku- ja kirjoitustaidottomuu-
desta huolimatta naiset kyllä hankkivat 
oman elantonsa ja huolehtivat yleensä 
perheistäänkin, sillä maatalous on nais-

ten työtä. Noin 80 prosenttia väestöstä 
saa siitä niukan toimeentulon. 

Köyhyydestä ja osattomuudesta naiset 
eivät pääse irti palstatilkkujaan viljele-
mällä. Sukupolvesta toiseen jatkuneen 
kierteen katkaisemiseen tarvittaisiin 
kattavaa ja laadukasta koulutusta, jotta 
naiset ja tytöt – toki myös miehet ja po-
jat – voisivat parantaa elinolosuhteitaan. 

KOULUTIE ON TYTÖLLE 
VAARALLINEN

Mosambik on vuonna 1975 saa-
vutetun itsenäistymisen jälkeen 
määrätietoisesti rakentanut 

koulutusjärjestelmäänsä, ja periaat-
teessa kaikki lapset pääsevät tällä het-
kellä kouluun. 

Koulutie on usein kirjaimellisesti pitkä ja 
kivinen: monet joutuvat taittamaan mat-
kan jalkaisin, ja osa lapsista käy edelleen 
koulua puun varjossa taivasalla. 

Lisäksi koulutiellä on vaaroja, erityi-
sesti tytöille. Oppilaiden seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja häirintä, esimerkiksi 
arvosanojen korottaminen seksiä vas-
taan, on niin yleistä, että tämän luku-
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Canthin kirjailijakaudella 1880- ja 
1890-luvuilla tilanne oli toinen. Suomen-
kielinen kirjallisuus ja teatteri olivat jo 
olemassa olevia yhteiskunnallisia voimia, 
joista vaahdottiin puolesta ja vastaan.

Ylivertaisen lahjakas leskirouva Canth, 
seitsemän lapsen yksinhuoltaja ja yksi-
tyisyrittäjä, muunsi tasa-arvoon ja yh-
teiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen 
kiinnittyneen eetoksensa voimakkaaksi 
ja eläväksi pienproosaksi ja draamaksi.

”Lefve alla intelligenta män! – de dum-
ma få gerna dö!” Minna Canth muotoili 
mainion määritelmän kirjeessään ystä-
välleen Olga Kiljanderille kehaistessaan 
ikätoveriaan, teatterinjohtaja Kaarlo 
Bergbomia. 

Ruotsin kieli avasi Canthille kirjallisuu-
den ja sivistyksen maailman. Yhteistyö 
Bergbomin lahjakkaiden teatterisisa-
rusten kanssa siivitti kirjailijan Kiven rin-
nalle suomenkielisen draaman kivijalan 
rakentajaksi.

Jo Canthin varhaiset kepeät komediat 
ovat railakkaita, pakottomia, toiminnal-
lisia, jännittäviä, hauskoja ja hallittuja. 
Nämä kvaliteetit säilyvät hänen mesta-
riteoksissaan, joihin hän upottaa paina-
via sisältöjä taiteellisuuden kärsimättä.

Työmiehen vaimo (1885) on säkenöi-
vien repliikkien rumputulta, kun juoppo 
ja luonteeton Risto murskaa sekä viral-
lisen vaimonsa Johannan että epäviral-
lisen Homsantuun, romanitytön. 

Näytelmä on samanaikaisesti vii-
sas, hauska ja järkyttävä, siis Bertolt 

Brechtin oppien mukainen. Brecht, mo-
dernin teatteriestetiikan pääarkkitehti, 
syntyi vuosi Canthin kuoleman jälkeen.

Kovan onnen lapsien (1888) työttömi-
en ratatyöläisten anarkistinen kapina 
ja aseellinen, surkuhupaisa nousu (ja 
tuho) aiheutti ainoalla esityksellään 
mekkalan ja senaatin öisen hätäko-
kouksen. Varmaan monet naisetkin, 
mutta etenkin miehet olivat hädissään 
Minna Canthin edessä. He kavahtivat 
tätä ”Jumalan järjestyksen horjuttajaa” 
ja ”inhuuden ihantelijaa”, joka ”kaivaa 
hautaa isänmaalle”, koska tämä ajatteli 
niin loogisesti, tiesi niin paljon ja kirjoitti 
niin taitavasti. 

Vuoden 2018 vinkkelistä Canth on 
1800-luvun lopun lahjakkain ja tärkein 
suomenkielinen kirjailija. Hän kirjoitti 
paljon paremmin kuin miehet. Ei ihme, 
että näillä menivät pasmat sekaisin.

Näytelmässään Papin perhe (1891) 
Canth kosti vainoojilleen rakastetta-
valla tavalla esittämällä heidän pöljät 
mielipiteensä maailmasta näyttämöllä 
roolihahmonsa pastori Valtarin suulla ja 
panemalla tämän Valtarin vielä lopuksi 
avartumaan ja kehittymään. Nerokasta!

Mutta Agathon Meurmania hän ei hä-
männyt: ”Vaarallinen kansalle näytettä-
väksi.”

Meurman oli oikeassa. Canthin teokset 
ovat yhä raikasta ja vaarallista luettavaa. 
Ne pakottavat omaan ajatteluun, mikä 
on tunnetusti tuskallista ja vaivalloista.

Kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme

Minna Canthin teokset ovat vaarallista 
luettavaa, sillä ne pakottavat omaan 
ajatteluun – ja sehän on tunnetusti 
tuskallista ja vaivalloista

Julkaistu 
Aamulehdessä 
2.12.2018

Juha Hurme

PUHEENVUORO: Minna Canth on 
1800-luvun lopun tärkein kirjailija, 
kirjoittaa Finlandia-palkittu kirjailija 
Juha Hurme.

Minna Canthin laajan novellin 
Kauppa-Lopo viimeisiltä riveil-
tä löytyy viiden sanan mittai-

nen, kahdesta lyhyestä lauseesta ko-
koonpantu harmittoman oloinen virke: 
”Rouva soitti pianoa, lapset tanssivat.”

Älykkään ja valppaan lukijan mielenrau-
han kannalta virke on mitä harmillisin ja 
häiriöisin. Novelliin ladattu epäoikeu-
denmukaisuus, kohtuuttomuus ja kärsi-
mys räjähtävät huippuunsa juuri tämän 
virkkeen kohdalla, joka kuvaa vankilaan 
kyörättävän nimihenkilön näkyä ikku-
nalasin takaa.

Kauppa-Lopo (1889) ei ole merkittävää 
kirjallisuutta aiheidensa vuoksi, vaikka 
nekin ovat merkittäviä: naisen asema, 
nainen itsenäisenä ja sorrettuna toimi-
jana miesten maailmassa, tuloerot, köy-
hyysloukku, puutteellinen lainsäädäntö, 
kohtuuttomat rangaistukset, ruma, sii-
voton ja räävitön nainen puhdassydä-
misenä päähenkilönä, oikeellisin henki-
lö elinkautiseen passitettuna.

Taide ei synny aiheista vaan siitä, miten 
niitä osataan käsitellä.

Kauppa-Lopo on varhainen suomen-
kielinen huippusuoritus ja edelleen elä-
vää kirjallisuutta, koska se on niin hyvin 
kirjoitettua ja nerokkaasti rakennettua 
sanojen taidetta. Rinnalla voi huoletta 
lukea Canthin aikalaisten, Anton Tshe-
hovin ja Guy de Maupassant’n mesta-
rinovelleja. Kauppa-Lopo on maailman-
kirjallisuuden kärkeä, mutta vain me 
suomalaiset tiedämme asian ja voimme 
siitä iloita.

Canth (1844–1897) syntyi vain kymme-
nen vuotta myöhemmin kuin Aleksis 
Kivi. 

Kivi kirjoitti tuotantonsa 1860-luvulla 
täydelliseen tyhjiöön: toistakymmen-
tä suomenkielistä näytelmää maahan, 
jossa ei ollut suomenkielistä teatteria. 
Mitään kirjallista kulttuuria ei ollut. Pie-
nen pieni lukeneisto inhosi hänen kiel-
tään ja rohkeuttaan ja kampesi hänet 
syrjään.

”Kivi käyttää Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuraa poeettisena peräsuolenaan”, ar-
vioi senaattori Agathon Meurman. 
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Canth käyttää Gustave Flaubertilta tut-
tua vapaata epäsuoraa esitystä eli ker-
rontaa, jossa henkilöiden ja kertojan ää-
net sekoittuvat niin, ettei lukija aina tiedä, 
kuka sanoo mitäkin. Näin syntyy kaksois-
perspektiivi, joka vie lähelle sekä naiiveja 
naispäähenkilöitä että terävää, kriittistä 
ja silti yllättävän rakastavaa kertojaa.

Tulin ajatelleeksi myös Friedrich 
Nietzschen ideaa yli-ihmisyydestä ja sitä, 
miten se vaikutti samaan aikaan sekä 
Henrik Ibsenin Nukkekodin että August 
Strindbergin Neiti Julien menestykseen. 
Canthillakin ajatus näkyy, mutta liki äidil-
lisenä ja suojelevana – ja ehkä siitä syystä 
kriitikot pitivät häntä naiivina.

Kun Canth kuvaa epätasa-arvoa, hän 
pikemminkin ehdottelee kuin ennustaa, 
valaisee enemmän kuin moralisoi. Kri-
tiikki, jota hän kohdistaa henkilöihinsä, 
voisi olla liki humoristista ilman kuvat-
tujen tilanteiden traagista realismia ja 
tarinoiden dramaattisia loppuja. Kylmä 
suihku seuraa aina, kun maaseutuidyllit, 
hyvät aikeet ja leppeä hyväuskoisuus 
törmäävät todellisuuteen ja oivalluk-
seen yhteiskunnan kahleista.

Teokset onnistuvat siinäkin, että niiden 
äärellä joutuu kyseenalaistamaan itsen-
sä lukijana.

TUNTEET ESTÄVÄT 
VAPAUTUMASTA

Feminismi ymmärretään nykyään 
yleensä rakenteelliseksi ja poliitti-
seksi: puhumme väkivaltakulttuu-

rista, palkkaeroista ja muista epäkoh-
dista, joita voi tutkia ja mitata.

Canthkin toki käsittelee karkeita epäta-
sa-arvon ongelmia, mutta vielä enem-
män tarinat keskittyvät tunteiden la-
tautuneisuuteen ja kaksinaismoraaliin, 
joita on vaikeampi määritellä: miten 
raskasta on olla hyvä äiti, omistautunut 
sisar, kärsivällinen tytär, rakastettava 
vaimo.

Vaikka Canthin typerät ja aivopestyt 
hahmot ärsyttävät nykylukijaa, hänen 
tarjoamansa psykologinen analyysi on 
loistavaa. Kyse on syyllisyyden meka-
nismeista, epäilystä ja epävarmuudes-
ta, rakkauden puutteista... Tunteista, 
jotka 175 vuotta myöhemminkin yhä 
estävät meitä vapautumasta naiseuden 
ennalta annetuista määritelmistä.

Canthin kaunokirjallinen ääni on hie-
notunteinen silloinkin, kun hän käy rin-
nan sen kanssa latautunutta ja perin 
tarpeellista yhteiskunnallista debattia. 
Minulle se antaa mahdollisuuden poh-
tia hänen teemojaan intiimisti, itseäni 
tutkiskellen.

Toivottavasti monet muutkin tarttuvat 
hänen teoksiinsa ensi vuonna ja syven-
tyvät niihin. Ehkä Minna Canthista kes-
kustellaan vielä Ranskassakin ainakin 
yhtä innokkaasti Alvar Aallosta.

Kirjallisuuden tohtoriopiskelija  
Helsingin yliopistossa  

Maïmouna Jagne-Soreau

Tekstin on ruotsista  
suomentanut Suvi Ahola.

 

Ranskalainen opiskelija tuli Suomeen  
ja yllättyi: ”Etsin Alvar Aaltoa, mutta 
löysinkin naisen”

Julkaistu  
Kalevassa  
8.12.2018

Maïmouna  
Jagne-Soreau

PUHEENVUORO: Miksen ollut kuullut-
kaan suomalaisen feminismin äidistä, 
ihmetteli ranskalainen kirjallisuuden-
tutkija ja alkoi tutustua Minna Canthin 
tuotantoon. Vierasartikkelien sarja kul-
jettaa kohti Canthin 175-vuotisjuhlia.

Törmäsin Minna Canthin nimeen 
ensi kertaa pari vuotta sitten, ark-
kitehtuuriretkellä. Olin Jyväsky-

lässä sen suomalaisen jäljillä, josta olin 
kuullut kotimaassani Ranskassa aina 
eniten, eli Alvar Aallon. Hänen suun-
nittelemansa yliopiston vieressä näin 
pittoreskin kadun ja kyltin, jossa luki: 
Minna Canthin katu.

Nimi oli pakko googlata. Järkytyin, kun 
kävi ilmi, että Canth ei ollut mitään vä-
hempää kuin “suomalaisen feminismin 
äiti”. Oli hänen vaikutustaan, että Suo-
men naiset saivat äänioikeuden 1906, 
ensimmäisinä Euroopassa.

Täytyy tunnustaa, etten ollut aina täy-
sin tarkkaavainen Suomen historian ja 
kulttuurin luennoillani Sorbonnen yli-
opistossa. Mutta jos muistan Gustaf 
Mauritz Armfeltin voitot sotakentillä, 
miten olen voinut unohtaa näin tärkeän 
naisen?

Tuskallisen tietämättömyyteni aiheutta-
ma huono omatunto keveni hieman vii-
me kesänä, kun Minna Canthin tulevan 
175-vuotisjuhlan takia aloin perehtyä 
häneen. Kun kyselin Canthista suomalai-
silta, humanistisilta aloilta valmistuneilta 
ikätovereiltani, kaikki vastailivat samaan 
tapaan: he olivat kuulleet Canthista, 
ehkä lukeneetkin koulussa jotain hänen 
kirjoittamaansa, mutta kukaan ei tien-
nyt, kuka Minna Canth oikeastaan oli.

HENKILÖIDEN JA KERTOJAN 
ÄÄNET SEKOITTUVAT

Kirjallisuudentutkijana olen oppi-
nut, että vankin perusta mielipi-
teille kirjailijasta on hänen tuotan-

tonsa. Menin kirjastoon, lainasin pinon 
Minna Canthin kirjoja ja vietin kesäni 
maalla lukemalla näytelmiä ja novelleja…

Mikä elämys!

Canthin realistiset tekstit kuvaavat 
1800-luvun lopun elämää historialli-
sen tarkasti, mutta silti lukukokemus 
tuntuu ajattomalta.

Koin myös déja-vu-tunteen, ja parin 
novellin jälkeen keksin, mistä se johtui: 
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Näytelmässään Työmiehen vaimo Canth 
taas kuvaa alkoholin ja perheväkivallan 
yhteyttä. 

Suomessa alkoholihumalan ja väkival-
lan yhteys on huomattavasti suurempi 
kuin useimmissa muissa maissa, millä 
on osin geneettinen taustansa. Annis-
kelua onkin rajoitettu jo 1500-luvulta 
alkaen, jolloin Kustaa Vaasa kielsi oluen 
myynnin kirkonmenojen yhteydessä. 
Kun Ruotsin valtio kielsi viinanpolton 
1756 ja takavarikoi 169 132 viinapannua, 
seurauksiksi kuvattiin tappeluiden, rii-
tojen ja järjestyshäiriöiden ratkaiseva 
väheneminen.

Alkoholipolitiikan muutokset näyt-
tävät usein korreloineen Suomen 
väkivaltatilastoihin. Synkin vaihe oli 
kieltolain aika 1919–1932, jolloin sääte-
lyttä myyty yli 90-prosenttinen pir-
tu hallitsi kulutusta. Henkirikosuhreja 
oli väestöön suhteutettuna nelinker-
tainen määrä verrattuna nykyiseen. 
Henkirikoshistoriamme 1950-luvun 
lopulta alkanut rauhallisin vaihe taas 
päättyi 1969 vapaamieliseen alko-
holireformiin, jota seurasi väkivallan 
yleistyminen.

Edelleen suomalaisessa perheväkival-
lassa alkoholi on usein mukana, ja kuo-
lemaan johtaneissa tapauksissa se on 
mukana useimmiten. Kehityssuuntia ar-
vioitaessa niin sanotut uhritutkimukset 
ovat avainasemassa. 

Viime vuosikymmeninä toistetuissa uh-
ritutkimuksissa sekä miehiin että naisiin 
kohdistunut vamman aiheuttanut vä-
kivalta on selvästi vähentynyt. Naisiin 

kohdistunut fyysisen vamman aiheut-
tanut perheväkivalta väheni vuoden 
1980 vajaasta 30 000 tapauksesta noin 
8 000 tapaukseen jo 2000-luvun alku-
vuosina. 

Tilastokeskuksen tietojen valossa 
naisten osuus parisuhteessa tehdyis-
tä törkeistä pahoinpitelyistä on ollut 
keskimäärin hieman yli 40 prosenttia. 
Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekiste-
rin mukaan taas puolison tai partnerin 
pahoinpitelemien 20–64-vuotiaiden 
joukossa on ollut hoidettavana noin 
kaksi kertaa niin paljon miehiä kuin nai-
sia. Tämä viittaa miesten korkeampaan 
kynnykseen ilmoittaa itseensä kohdis-
tuneesta väkivallasta. 

Nuorten alkoholinkäyttö on vähenty-
nyt, mutta muita päihteitä käytetään 
aiempaa enemmän. Modernilla Kaup-
pa-Lopolla saattaisikin olla suonensi-
säiseen huumeiden käyttöön liittyvä 
C-hepatiitti ja amfetamiiniriippuvuus, ja 
kauppatavarana kannabis.

Psykiatri ja Psykiatrisen vankisairaalan  
vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuori tai keski-ikäinen mies joutuu selvästi 
useammin puolisonsa pahoinpitelemäksi 
kuin samanikäinen nainen

Julkaistu 
Aamulehdessä 
16.12.2018

Hannu Lauerma

PUHEENVUORO: Minna Canth kuvasi 
1800-luvun teoksissaan suomalaista 
köyhyyttä, alkoholismia ja perhevä-
kivaltaa. Nykyään miesten kynnys il-
moittaa uhriksi joutumisesta näyttää 
olevan korkeampi kuin naisilla.

Minna Canthin naturalistinen no-
velli Kauppa-Lopo (1889) kertoo 
alkoholisoituneesta, kroonisesti 

näpistelyyn taipuvaisesta naisesta, joka 
elättää itseään kuljeskelevana pikku-
kauppiaana. Tarinan alussa hän istuu 
vankilassa neljättä kertaa vapautumis-
ta odotellen. Kova elämä ja alkoholi 
ovat jo jättäneet jälkensä ”alun viidet-
täkymmentä” vanhaan Lopoon:

”Lopo käänsi turpeat kasvonsa huonee-
seen päin ja virnutti. Riitta taaskin ih-
metteli hänen rumuuttaan. Suupielet ja 
nenänalusta nuuskaisessa limassa, hiuk-
set takussa ja silmillä. Entä nuo posket 
sitten! Likaisen harmaina ne pullottivat 
aivan kuin olisi suuri tupakkamälli ollut 
molemmin puolin suussa.”

Kriitikko F. Ahlman kirjoitti Uuteen 
Suomeen, että hän luuli Lopoa ensin 
mieheksi. Teos iljetti häntä: ”En muista 
koskaan vielä lukeneeni mistään luon-

teesta, joka olisi ollut kaikin puolin yhtä 
haisevan iljettävä kuin tämä kaikenlai-
seen riettauteen tahrattu irvikuva nai-
sekseen.”

Lopon hahmo on kuitenkin kaikessa 
ulkoisessa vastenmielisyydessäänkin 
ristiriitainen, sillä kiertelevällä klepto-
maanilla on myös hyvää tahtoa muita 
kohtaan. Canth tavoittaa niin nousu-
humalan riehakkuuden sanavalmiin Lo-
pon melskatessa ja laulaessa kapakan 
ainoana naisena, kuin krapulan surkeu-
denkin. Lopo herää kylmästä saunasta 
hieman olkia allaan ja toppanuttu tyy-
nynään. 

”Kylmältä tuntui, ja kurjalta kaikin puo-
lin. Paha elämä ja ilkeätä katkua. Ei 
tiennyt oikein, kuinka pitkälle päivä oli 
kulunut; jäisestä ikkunasta se vaan hä-
märtävänä pääsi sinne saunaan. Nenä-
kin oli tukossa, ja suussa inha maku. Hyi! 
Lopo kääntyi toiselle kyljelleen ja koetti 
selvittää ajatuksiaan. Hän ei muistanut 
eilisestä päivästä mitään, ei kerrassa mi-
tään. Ei tiennyt sitäkään, kuinka oli tullut 
tänne, Ullan saunaan. Päässä jumisi ja 
kolkutti. Sisästä nousi karvasta sappea 
kurkkuun; vähän väliä häntä aina röys-
täytti. Ei tehnyt mieli nousemaan...”
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Olisi helpompaa, jos naiset olisivat 
silkkoja ominaisuuksia kuten ”kau-
neus” tai ”tahto”, eivätkä yksilöitä, ni-
mettyjä, tiettyjä. Nainen, jolla oli alku, 
loppu ja elämänsä keskikohta, tekee 
meille tukalan olon, koska kerran elä-
nyt ihminen on sekä vaarallinen että 
haavoittuva – hänellä on kehon rajat 
ja monimutkainen historiansa, joka on 
oma, ei yhteinen. 

Jyväskylän torille on kohotettu paa-
si paikallisen seikkailijan kunniaksi: 
Otto Toivainen kohosi Tyynenme-

ren saarella kuninkaaksi, mikä veijari! 
Samanmoinen seikkailijatar tuskin saisi 
edes laattaa kotitalonsa seinään. 

Jos aivan pakko on, pystytetään naisille 
muistomerkki yhteisesti, niin että se ei 
kohdistu kehenkään: työläisäidille (kuin 
työtä tekevät ja äidiksi tulleet naiset oli-
sivat yksi ja sama tapaus) tai sodan ajan 
naiselle (kuin sodan kärsimykset eivät 
olisi kehenkään osuneetkaan, vaan olisi 
vallinnut jokin yhdenlainen naishenki). 

Pikemmin kuin Minnoja, Miinoja ja Adal-
miinoja me tahtoisimme, että naiset 
olennoituisivat jonkinlaisena sovun sa-
vuna tai ryhdin kuvana, että menneet 
naiset olisivat nimetöntä liimaa kansalli-
sen eripuran saumoissa ja eristettä krii-
siaikojen kylmissä nurkissa, jokin yhtei-
nen äitimieli. 

Me tahtoisimme muistaa naisten 
jälkeensä jättämät hyvät asiat, 
emme naisia itsejään, jotka aina 

ovat liian äänekkäitä, liian törkeitä, liian 
näkyviä ja liian uskaliaita. Tällaiset nai-
set pilaavat maiseman ja vievät huo-

neesta hapen, tuottavat kiusallisia tilan-
teita ja vievät aivan liikaa tilaa.

Parasta olisi, jos naiset edesmentyään-
kin edustaisivat ehkä henkeä tai mai-
semaa. Että he kuoltuaankin olisivat 
jonkin isomman asian tyttäriä, eivätkä 
niitä poikkeusyksilöitä, joita sellaiset 
naiset aina ovat, jotka jotakin ovat saa-
neet aikaan. 

Kuopion patsaan sai aikaan naisjärjestö-
jen sinnikäs kolehti, jonka päämäärään 
ei moni uskonut, ja sen paikaksi osoitet-
tiin soinen jättömaa läheltä vankilaa. 

Syntynsä kitkaa ei upea paasi muista, 
sillä siellä hän nyt loistaa, skandalöösi 
keski-ikäinen nainen, nuorison turme-
lija ja mahdollinen hullu. ”Siperiaan ne 
minut lähettäisivät jos voisivat”, kirjoitti 
Canth ja oli siinä aivan oikeassa. 

Jos Canth nyt eläisi, kuka häntä jaksaisi, 
kun kaikki olisi hänessä edelleen kiusal-
lista: Translaki kunniaan! Ruskeat tytöt 
eduskuntaan! Kirkko, siunaa homot! 
#metoo! 

Näitä hän huutelisi, tuo kaikkien suvak-
kihuorien kantaäiti, onko hänen aivan 
pakko työntää nokkansa joka asiaan. 

Vapaa kirjoittaja ja näyttelijä  
Kaarina Hazard

 
 
 
 
 

Nainen esiin patsaansa takaa

Julkaistu 
Aamulehdessä 
22.12.2018

Kaarina Hazard

PUHEENVUORO: Suurnaisten muisto-
merkit eivät kerro, että kohteet olivat 
usein ristiriitaisia ja särmikkäitä per-
soonia. ”Jos Minna Canth eläisi nyt, 
kuka häntä jaksaisi”, kysyy Kaarina Ha-
zard. Ensi vuonna Canth täyttäisi 175.

Minna Canthin (1844–1897) kun-
niaksi on pystytetty patsaita arva-
tenkin enemmän kuin kenenkään 

toisen suomalaisnaisen: niitä on kolme. 

Patsaista sorjin sijaitsee Jyväskyläs-
sä. Siellä Canth opiskeli ja perusti per-
heensä, nuorena lehtorinrouvana kulki 
helmat ravassa kaikkein köyhimpien 
luo viemään leipää ja linimenttiä. Myös 
Tampereella meitä tervehtii nuori nai-
nen. Vaikka ilme kulmissa onkin tui-
mempi, ei veistoksella ole mitään te-
kemistä sen pienen tamperelaistytön 
kanssa, joka oli isänsä silmäterä. 

Nämä patsaat ovat yleisiä nuoria naisia, 
vakavia, kunnollisia ja isänmaan asialla 
– juuri sellaisia, miksi Canth olisi jo aika-
naan tahdottu, ja millainen hän ei ollut. 

Patsaista kuuluisin sijaitsee Kuopiossa, 
Eemil Halosen veistämä kypsä rouva, jo 
uransa huipulla. Tämän Canthin kasvot 

ovat sarkasmia täynnä ja asenne koh-
dallaan: siinä hän istuu syli täynnä uu-
maa, valmiina ottamaan vastaan maa-
ilman pilkan. 

Vaan kun tämän hienon teoksen kuva mo-
nistuu koulukirjoihimme, väistyy Halosen 
veistämä totuus, ja tuijotamme jotakuta 
tyyntä matroonaa, vaikka tyyni Canth ei 
koskaan ollut, eikä oikein matroonakaan. 
Hän säpsähteli, epäili, kiivaili ja pilkkasi; 
oli epävarma arvostaan, lopetti työnsä ja 
aloitti taas; masentui, huolestui ja suri ra-
han menoa; kirosi öisin ja vinoili julkisesti, 
ja välillä tahtoi kaikesta pois. 

Niin, Canth oli elävä, niin kuin meistä 
jokainen, eikä sellainen mahdu muisto-
merkkiin, joka on erikoinen asia: sileäksi 
hiottu kuva ihmisestä, joka juuri sär-
miensä tähden kohosi vertaistensa yli.

Suurmiehiemme teot ovat aina osa 
jotakin suurempaa ja käyvät kysy-
mättä kansakunnan historiaksi. 

Nainen sen sijaan, hän kelpaa edus-
tamaan kansaa yhdessä erikoista-
pauksessa: voittaessaan kultaa mur-
tomaahiihdossa. Siksipä nainen onkin 
patsaalle hankala syy. 
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Minna Canth (1844−1897) oli pal-
jon muutakin kuin kuuluisa kir-
jailija: hän oli etevä yrittäjä, vä-

häosaisten puolustaja, järjestöaktiivi ja 
vaikuttaja. Hän tarkasteli yhteiskuntaa 
kriittisellä silmällä ja halusi parantaa 
sitä. Minna Canth tiesi, että ilman hy-
vää koulutusta on vaikea edetä elä-
mässä, minkä vuoksi hän oli mukana 
edistämässä niin suomenkielistä koulu-
tusta kuin tyttöjen mahdollisuutta käy-
dä kouluja. 

Canth asui elämänsä aikana Tampe-
reella, Jyväskylässä ja Kuopiossa, mut-
ta hän vaikutti koko Suomen kulttuuri-
piireissä. Taiteilijat ja ylioppilaspoliitikot 
kävivät Kuopiossa päästäkseen keskus-
telemaan Minna Canthin kanssa.

Tässä infopaketissa kerrotaan Minna 
Canthin eri puolista: 

 
 

MINNA CANTH OLI

• kirjailija ja teatterin uudistaja

• journalisti ja  
yhteiskuntavaikuttaja

• yrittäjä

• tasa-arvon ja tyttöjen  
koulutuksen edistäjä

• järjestöaktiivi

• aidosti kaksikielinen ja  
kansainvälinen.

INFOPAKETTI
Minna Canth
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MINNA CANTH INSPIROI YHÄ

Minna Canthista on tehty usei-
ta muotokuvia, ja hän inspiroi 
edelleen: Minna Canthista kir-

joitettiin juhlavuonna useita teoksia ja 
hänen tuotannostaan toimitettiin uusia 
kokoelmia.

Lopussa kerrotaan myös tämän infopa-
ketin koostaneesta Minna Canthin seu-
rasta. 
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Lehtikirjoituksissa hänen käsittele-
miään aiheita olivat tyttöjen koulutus 
ja naisen asema, alkoholi, prostituutio, 
yhteiskunnallinen eriarvoisuus, vai-
vaistalojen ja vankiloiden huonot olot. 
Monissa hänen kirjoituksissaan ajetaan 
ajatusta siitä, ettei ihminen, oli sitten 
nainen tai mies, olisi orja, vaan vapaa 
kehittymään luontonsa ja luonteensa 
mukaan. Siihen tarvittiin Canthin mie-
lestä toimivaa taloutta ja koulutusta.

Canthin on sanottu vaikuttaneen sosi-
aalisiin oloihimme enemmän kuin ke-
nenkään muun suomalaisen kirjailijan. 
Hänen lehtikirjoituksensa ovat merkit-
tävä osa suomalaisen journalismin his-
toriaa.

MENESTYVÄ YRITTÄJÄ

Minna Canthista tuli kauppias ja 
yrittäjä, kun hän otti vastuulleen 
isänsä perustaman kauppaliik-

keen Kuopiossa 1880. Edellisenä vuon-
na Canth oli jäänyt leskeksi ja seitsemän 
alaikäisen lapsen huoltajaksi. Leskenä 
hän oli täysivaltainen asioidensa hoitaja.

Lankakauppa oli ollut jo pitkään ta-
loudellisissa vaikeuksissa, ennen kuin 
Canth lapsineen muutti Jyväskylästä 
Kuopioon. Tuore lehtorin leski ryhtyi 
kauppiaaksi, vaikka 1800-luvulla se tar-
koitti Canthille sosiaalista arvonalen-
nusta. Canthilta ei kuitenkaan puuttu-
nut uskallusta ja yritteliäisyyttä. 

Canth kehitti ja laajensi lankakauppaa 
kangas- ja asusteliikkeeksi ja antoi vähi-
tellen vastuuta sen toiminnasta kauppa- 
apulaisille ja vanhimmille tyttärilleen. 

Hän itse siirtyi hoitamaan kirjanpitoa ja 
tukkukauppasopimuksia. Kauppaliike 
jatkoi toimintaansa 1970-luvulle asti.

Canth sai kaupan menestymään ja hä-
nestä tuli nopeasti varteenotettava vai-
kuttaja Kuopion talouselämässä. Canth 
valittiin ensimmäisenä äänivaltaisena 
naisedustajana Kuopion yleiseen kaup-
piaskokoukseen.

Canthin menestys kauppiaana takasi 
perheen toimeentulon sekä mahdollisti 
hänen työnsä kirjailijana, journalistina 
ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Can-
thin tuotannon tunnetuimpia hahmoja 
on kiertelevä kaupustelija Kauppa-Lo-
po, jonka Canth kuvaa epäsiistiksi ko-
dittomaksi naiseksi ja taitavaksi kaup-
piaaksi.

JÄRJESTÖAKTIIVI

Minna Canthilla oli suuri halu vai-
kuttaa yhteiskuntaan ja tuottaa 
hyvää. Ylempään keskiluokkaan 

kuuluvalle naiselle yksi parhaista vaiku-
tuskeinoista oli erilaisissa yhdistyksissä 
ja järjestöissä toimiminen.

Minna Canthin yhdistysten avulla vai-
kuttaminen alkoi Jyväskylässä. Siellä 
hän piti kansakoulukokouksessa vuon-
na 1875 puheen, joka innoitti naisia 
perustamaan yhdistyksiä. Naisten yh-
distystoiminta oli yleensä joko kulttuu-
ri- ja yhteiskunta-aiheista keskustelua, 
tai sitten köyhien ja vähäosaisten aut-
tamista. Minna Canth toimi aktiivisesti 
monissa seuroissa ja naisyhdistyksissä, 
joissa keskusteltiin ja esitelmöitiin ajan-
kohtaisista asioista ja teemoista. 

Monipuolinen Minna Canth 

KIRJAILIJA JA TEATTERIN 
UUDISTAJA

Minna Canth on ennen muuta 
realistisen näytelmän mestari. 
Hänen kestävimmät draamansa 

Anna Liisa (1895), Papin perhe (1891) 
ja Työmiehen vaimo (1885) käsittelevät 
vastuuta ja syyllisyyttä, sukupolvien vä-
listä ristiriitaa ja naisen asemaa. Draa-
man keinoin Canth taisteli – ja tekstien-
sä kautta taistelee yhä – köyhyyttä ja 
epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Näy-
telmät saavatkin teattereissa jatkuvasti 
uusia tulkintoja ja myös uusia katsojia.

Novelleissaan Canth kuvaa vivahteik-
kaasti varsinkin erilaisia naiskohtaloita. 
Esimerkiksi Salakarin (1887) Alma Karell 
on avioliitossaan yksinäinen ja ihmis-
suhteissaan kokematon nainen, Agnes- 
novellin (1892) nimihenkilö edustaa 
viettelijätärtä. Kokonaan toisenlainen 
nainen on Kauppa-Lopon (1889) pää-
henkilö, rujo ja likainen kulkukauppias, 
joka samalla on kuitenkin hyväsydämi-
nen ja epäitsekäs.

Minna Canth oli paitsi monipuolinen kir-
jailija myös yhteiskunnallinen vaikuttaja 

näytelmiensä kautta. Niissä hän osoitti 
epäkohtia ja nosti keskusteluun uusia 
ajatuksia. Minna Canth käsitteli samoja 
teemoja, joiden hän toivoi ravistelevan 
aikalaisiaan.

Canthin tuotantoon kuuluu kymmenen 
näytelmää, seitsemän pitkää novellia ja 
lukuisia kertomuksia.

YHTEISKUNNALLINEN 
KESKUSTELIJA

Minna Canth oli ensimmäinen suo-
meksi kirjoittanut nainen, joka 
vaikutti sekä lehtikirjoittajana 

että kirjailijana. Hänen julkinen toimin-
tansa alkoi Jyväskylässä ja jatkui Kuo-
piossa hänen elämänsä loppuun asti. 
Jyväskylän ajalta ovat myös ensim-
mäiset tyttöjen koulutusta käsittelevät 
kirjoitukset, kuten “Tyttäriemme kasva-
tuksesta” Keski-Suomi-lehdessä 1874.

Minna Canth kirjoitti yli kymmeneen 
lehteen, muun muassa Valvojaan sekä 
Vapaita aatteita -lehteen, jossa esitel-
tiin tieteen saavutuksia, uusinta kirjalli-
suutta ja otettiin kantaa yhteiskunnalli-
siin ongelmiin.
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Minna Canthin kansainvälistymiseen 
vaikutti hänen laaja Suomen merkittä-
vimmistä kulttuurivaikuttajista koostuva 
tuttavapiirinsä, joka kokoontui Canthin 
luona. Kokoontumisia kutsuttiin Minnan 
salongiksi. Kokoontumisissa puitiin ajan 
uusimpia eurooppalaisia aatteita, kirjalli-
suuden virtauksia ja tieteen ilmiöitä. Ys-
täviensä välityksellä Minna Canth tutustui 
venäläiseen kirjallisuuteen. Minna Canth 
puolestaan välitti ystävilleen muun muas-
sa Georg Brandesin aatteita, olihan hän 
ollut mukana kääntämässä Brandesin 
tekstejä ja käynyt kirjeenvaihtoa tämän 
ihailemansa tanskalaiskirjailijan kanssa.

Minna Canth toimi aktiivisesti monissa 
seuroissa ja naisyhdistyksissä, missä niin 
ikään keskusteltiin ja esitelmöitiin ajassa 
liikkuvista teemoista. Minna Canth tunnet-
tiin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hä-
nestä uutisoitiin pohjoismaisissa sanoma-
lehdissä. Norjalaiseen Samtiden-lehteen 
hän kirjoitti pyynnöstä lyhyen omaelämä-
kerran, ja neljä hänen näytelmäänsä kään-
nettiin ruotsiksi kohta niiden ilmestyttyä. 
Sylvi-näytelmän hän kirjoitti itse ruotsiksi.

Kansainväliset suhteet ja vaikutteet nä-
kyvät Canthin laajasta kirjeenvaihdosta, 
teoksista, lehtikirjoituksista ja esitelmistä. 
Minna Canthin kotikirjastossa oli paljon 
ulkomaista kirjallisuutta sekä alkukielellä 
että käännöksinä. Canth seurasi saksalai-
sia ja pohjoismaisia aikakauslehtiä. Hänen 
teoksiaan on käännetty kymmenelle kie-
lelle. Runsaasta paristakymmenestä kään-
nöksestä noin puolet on tehty tällä vuo-
situhannella ja käännösmäärä arvatenkin 
vielä kasvaa. Muutenkin tämän monipuo-
lisen kirjailijan ja vaikuttajan kansainvälistä 
tunnettuutta on edelleen syytä edistää.

TYTTÖJEN KOULUTUKSEN 
EDISTÄJÄ

Minna Canth kirjoitti ja puhui pala-
vasti tyttöjen koulutuksen puo-
lesta jo 1870-luvulla. Kuuluisassa 

Keski-Suomi-lehden pääkirjoitukses-
sa “Tyttäriemme kasvatus” (1874) hän 
moitti sitä, että tytöt eivät saaneet 
koulussa niitä taitoja, joita he tarvitsivat 
äitinä, puolisona ja lasten kasvattajana. 
Canth vaati kouluihin enemmän uskon-
toa, matematiikkaa, luonnontietoa, his-
toriaa, anatomiaa ja kasvatustiedettä. 
Lehtikirjoitusten lisäksi Canth ruoti tyt-
tökoulujen opetusta novelleissaan Han-
na ja Lehtori Hellmanin vaimo.

Palattuaan Kuopioon 1880-luvulla Canth 
alkoi ajaa ponnekkaasti naislyseota, joka 
mahdollistaisi tyttöjen opiskelun yliopis-
tossa. Vieläkin radikaalimpaa oli luvassa, 
sillä Canthin tuella Helsinkiin perustettiin 
ensimmäinen suomenkielinen yhteiskou-
lu (SYK) vuonna 1886. Sen johtajaksi tuli 
tunnettu naisasianainen, Canthin hen-
genheimolainen Lucina Hagman. Kuopi-
oon yhteiskoulu perustettiin 1892. Canth 
oli sen johtokunnan puheenjohtaja.

Seitsemän lapsen yksinhuoltajana 
Canth korosti, että naisten koulutuk-
sessa olisi otettava huomioon myös se 
vastuu, mikä heille lasten kasvattajina 
lankeaisi. Lapsen tulisi voida kasvaa 
vapaaksi, itsehallintoon kykeneväksi 
ihmiseksi. ”Kasvattaja olkoon lapsen 
kokenut ystävä ja neuvonantaja, ei sää-
däntöjä jakeleva, rankaiseva tuomari”, 
Canth kirjoitti vuonna 1884. Tämä oli 
radikaali ajatus lasten tottelevaisuutta 
ja nöyryyttä korostavana aikana.

Minna Canth osallistui muiden ylemmän 
luokan naisten mukana myös köyhäina-
puun, mutta järkyttyi siitä, miten tuo-
mitsevia osa naisista oli. Osan mielestä 
köyhät olivat osin tai kokonaan itse ai-
heuttaneet oman tilansa, joten heitä ei 
tarvinnutkaan auttaa. Myöhemmin Min-
na Canth kritisoi yläluokkaisten naisten 
käytöstä teoksissaan. Toimeliaana kir-
joittajana ja rohkeana sanankäyttäjänä 
Minna Canth kutsuttiin moneen yhdis-
tykseen asioiden eteenpäin viemiseksi.

SUVEREENISTI KAKSIKIELINEN

Minna Canth syntyi suomenkie-
liseen perheeseen, mutta kävi 
ruotsinkielisen alkeiskoulun ja 

Soldanin tyttökoulun ja valtion tyttö-
koulun. Minnasta ja hänen sisaruksis-
taan kehkeytyikin aidosti kaksikielisiä, 
ja Minna puhui sisarustensa kanssa 
ruotsia kotona. Myös heidän kirjeen-
vaihtonsa oli ruotsiksi. Vanhemmat 
puolestaan osasivat ruotsia vain vähän, 
ja Minna Canthin kirjeet vanhemmilleen 
ovatkin suomeksi.

Minna Canth liikkui sulavasti niin suo-
menkielisessä kuin ruotsinkielisessä 
kulttuuripiirissä. 1800-luvun lopulla kie-
likysymys oli edelleen ajankohtainen, 
sillä suomalaista kansallisidentiteet-
tiä rakennettiin kovaa vauhtia. Minna 
Canth kannatti tasa-arvoa ja taisteli sen 
edestä, että lapset voisivat käydä kou-
lua omalla äidinkielellään.

Minna Canth avioitui ruotsinkielisen 
Ferdinand Canthin kanssa, mutta mies 
oli suomenmielinen ja Minna Canthista 
tuli Jyväskylässä innokas fennomaani. 

Leskeksi jäätyään Minna liikkui Kuopi-
on kaksikielisissä seurapiireissä, joissa 
moni ruotsinkielinenkin oli fennomaani.

Kielitaistelu oli myös kirjallisuuspoli-
tiikkaa, suomenkielinen teos oli voitto 
suomalaisuudelle. Kun Helsingin fen-
nomaanit kritisoivat Canthin realistisia 
teoksia, hän heitti hyvästit fennoille ja 
kirjoitti Ida Bonsdorffille 7.3.1892: ”Mi-
nulle ei enää existeeraa fennomania 
eikä svekomania.” Minna Canth kirjoitti 
seuraavan näytelmänsä Sylvi ruotsiksi. 
Minnalle kielenvaihto oli askel skandi-
naavisille näyttämöille ja hän oli valmis 
kunnioittamaan myös ruotsinkielistä 
kulttuuria. Minna Canthin mielestä ei 
Suomen kielen voittokulkua edes voi-
nut enää pysäyttää.

Kielivaihto oli vilkasta taiteilijapiireissä. 
Monet ruotsinkieliset kirjailijat halusi-
vat julkaista teoksensa myös suomek-
si, ja kielellisesti lahjakas Minna Canth 
auttoi monia ystäviään kirjoittamaan 
suomenkielisiä versioita teoksistaan ja 
näytelmistään.

KANSAINVÄLISYYDEN VAALIJA

Minna Canth viihtyi kotikaupun-
gissaan Kuopiossa eikä paljon 
matkustanut edes Helsinkiin. 

Tämä ei kuitenkaan merkinnyt eris-
täytyneisyyttä ulkomaailmasta. Moni-
puolisen kielitaitonsa ansiosta Minna 
Canth oli erinomainen pohjoismaisen 
kirjallisuuden tuntija ja hän luki myös 
saksalaista ja ranskalaista kirjallisuutta. 
Canth myös luki paljon ulkomaalaisia 
lehtiä, joista ammensi tietoa uusimmis-
ta filosofisista suuntauksista.
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Minna Canthin seura

Minna Canthin seura on kulttuu-
rista kiinnostuneiden, yhteiskun-
nallisten vaikuttajien ja luovien 

naisten yhdistys. Seura perustettiin Hel-
singissä vuonna 1946. Se vaalii Canthin 
perintöä tuomalla esiin hänen työtään 
kirjallisella kentällä sekä yhteiskuntaelä-
män eri alueilla. 

Seura kokoontuu noin kahdeksan kertaa 
vuodessa esitelmä- ja keskusteluiltoihin, 
joissa käsitellään sekä historiallisia että 
ajankohtaisia ilmiöitä asiantuntijoiden 
alustuksen pohjalta. Seura tekee retkiä 
ja tutustuu kohteisiin, joissa työskennel-
lään Canthin ajamien asioiden puolesta. 

Seura järjestää säännöllisin väliajoin ylei-
sölle avoimia seminaareja ja tapahtumia, 
joiden aiheet saavat inspiraationsa Can-
thin elämäntyöstä. Seuran jäsenet pitä-
vät esityksiä sekä kirjoittavat artikkelei-
ta ja kolumneja, joissa Canth näkyy sekä 
perinteisessä että sosiaalisessa medias-
sa. Seura jakaa merkkivuosinaan Minna 
Canthin kulttuuripalkintoa.

Juhlavuonna seuran puheenjohtajana 
toimi lehtori, äidinkielenopettaja Elise 
Tarkoma. Seurassa toimii noin 160 yh-

teiskunnallisessa ja kulttuurielämässä 
aktiivisesti vaikuttavaa jäsentä. Jäse-
neksi kutsutaan naisia kirjallisuuden, 
taiteen, tieteen, median, talouselämän 
ja hallinnon alueilta. 

Seuralla on tähän mennessä ollut kym-
menen puheenjohtajaa, jotka ovat kaik-
ki olleet vahvoja naisia ja suomalaista 
kulttuurieliittiä:

• teatterineuvos Mia Backman 1946−1949

• kirjastoneuvos Helle Kannila 1949−1963

• runoilija-akateemikko Aale Tynni 
1963−1989

• professori Ritva Haavikko 1989−1990

• näyttelijä-akateemikko Eeva-Kaarina 
Volanen 1990−1999

• taiteilijaprofessori Kaari Utrio 
1999−2005

• professori Aura Korppi-Tommola 
2005−2007

• kouluneuvos Kirsti Mäkinen 2007−2011

• toimittaja ja kirjailija Suvi Ahola 
2011−2017

• äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, 
tietokirjailija Elise Tarkoma 2017–2019

• professori Hanna Korsberg 2019–

Kaikkinainen tasa-arvo oli Canthin kes-
keinen teema. ”Niin kauan kuin suku-
puolten suhde ei perustu tasa-arvoon, 
ei voi puhua rakkaudesta, ei oikeusval-
tiosta eikä yhteiskunta voi merkittäväs-
ti kehittyä.” Minna Canth herätti naisia 
vaatimaan oikeuksiaan avioliitossa. 
Miehen tuli rakastaa ja kunnioittaa vai-
moaan vapaana ihmisenä, ei sitoa hän-
tä kotiin määräysvaltansa alle.

MINNA CANTHIN KAUPUNGIT 

Minna Canth tunnetaan erityi-
sesti kuopiolaisena, sillä hän 
kirjoitti merkittävät teoksensa 

asuessaan Kuopiossa vuodesta 1880 
aina kuolemaansa asti. Minna Canth oli 
muuttanut Kuopioon Jyväskylästä les-
keksi jäätyään. Kuopiossa Minna Canth 
harjoitti myös yritystoimintaa lanka-
kauppiaana. Kuopio oli ollut toki Minna 
Canthin kotikaupunki jo aikaisemmin-
kin, sillä hän asui siellä koulutyttönä 
vuosina 1853–1863.

Jyväskylä oli puolestaan Minna Canthin 
opiskelukaupunki, mutta siellä myös al-
koi hänen kirjallinen uransa sanomaleh-
tityössä. Jyväskylä oli merkittävä Minna 
Cathin elämässä myös siksi, että siellä 
hän perusti perheen opettajansa Ferdi-
nand Canthin kanssa.

Aivan ensimmäinen Minna Canthin kau-
punki oli hänen synnyinkaupunkinsa 
Tampere. Puutarhakadun puutalossa, 
Finlaysonin puuvillatehtaan työläisten 
korttelissa Minna vietti varhaislapsuu-
tensa. On sanottu, että nämä Tampe-
reen vuodet ovat olleet Minnan Canthin 
tuotannon kaikupohja.

Minna Canth ei koskaan asunut Helsin-
gissä, mutta kaupunki oli silti osa hänen 
elämäänsä: siellä sijaitsi hänen uransa 
kannalta keskeinen Suomalainen teat-
teri, jonka johtaja oli Kaarlo Bergbom.

MINNA CANTHIN MUOTOKUVAT

Minna Canth vaikutti taiteili-
jaystäviensä työhön ja Canth 
itse oli aiheena useille taide-

teoksille. Yksinomaan Minna Canthin 
muistolle on omistettu Nuoren Suo-
men joulualbumi 1897, jonka symbo-
listisen kansilehden suunnitteli Väinö 
Blomstedt. Albumissa on useiden 
kuvataiteilijoiden teoksia ja valokuvia 
Minna Canthista erilaisissa elämänti-
lanteissa.

Ensimmäinen julkinen Minna Canthia 
esittävä muistomerkki nousi Kuopi-
oon Eemil Halosen tekemänä 1937. 
Ikääntynyt, istuva kirjailija on valit-
tu aiheeksi. Nuorta, seisovaa Min-
naa esittää Lauri Leppäsen ryhdikäs 
patsas Tampereella vuodelta 1951. 
Vuodelta 1962 on puolestaan Pauli 
Koskisen tekemä vastaavasti nuoren 
Minnan patsas Jyväskylässä. Muisto-
laattoja on teattereissa Tampereella 
ja Helsingissä. Canthin asuinpaikkoja 
on merkitty laatoin Kuopiossa ja Tam-
pereella. Mitaleita ovat tehneet mm. 
Emil Cedercreutz 1944 ja Gerda Qvist 
1944. Tunnetuin muotokuvamaalaus 
on Kaarlo Vuoren vesivärimaalaus 
vuodelta 1902 Kuopion korttelimuse-
on Minna Canthin huoneessa. Kaarlo 
Vuori tunsi mallin henkilökohtaisesti. 
Postimerkki Minna Canthista on vuo-
delta 1944.
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INFORMATIONSPAKET
Minna Canth

Minna Canth (1844–1897) var 
mycket mer än en berömd för-
fattare: hon var en framstående 

entreprenör, en försvarare av vanlot-
tade människor, aktiv i organisationer 
och påverkare. Hon betraktade sam-
hället med en kritisk blick och ville för-
bättra det. Minna Canth visste att det 
är svårt att slå sig fram i livet utan en 
bra utbildning, därför var hon med och 
främjade såväl den finskspråkiga ut-
bildningen som flickors möjlighet att 
gå i skolan och få en utbildning.

Canth bodde under sin livstid i Tam-
merfors, Jyväskylä och Kuopio men 
hon påverkade kulturkretsar i hela Fin-
land. Konstnärer och studentpolitiker 
besökte Kuopio för att diskutera med 
Minna Canth.

Detta informationspaket lyfter fram oli-
ka sidor av Minna Canth: 

 
 

MINNA CANTH VAR

• författare och teaterförnyare

• journalist och  
samhällspåverkare

• företagare

• främjare av jämställdhet  
och flickors utbildning

• organisationsaktiv

• genuint tvåspråkig  
och internationell.

MINNA CANTH INSPIRERAR  
FORTFARANDE

Det har gjorts flera porträtt av Minna 
Canth, och hon fortsätter att inspirera: 
Flera nya verk skrevs om Minna Canth 
under jubileumsåret och nya samlingar 
av hennes produktion utkom.

Till slut presenteras Minna Canth-säll-
skapet, som har sammanställt detta in-
formationspaket.
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Minna Canth skrev i fler än tio tidningar, 
bland annat i tidskriften Valvoja samt i 
tidningen Vapaita aatteita som presen-
terade vetenskapliga rön och den se-
naste litteraturen samt tog ställning till 
samhällsproblem.

I sina tidningstexter behandlade hon 
ämnen som rörde flickors utbildning 
och kvinnans ställning, alkohol, prosti-
tution, den samhälleliga ojämlikheten 
samt de dåliga omständigheterna i fat-
tighus och fängelser. Många av hennes 
skrifter för fram tanken att människ-
an, kvinna som man, inte ska vara en 
slav utan vara fri att utvecklas i enlig-
het med sin natur och karaktär. Canth 
ansåg att detta krävde en fungerande 
ekonomi och utbildning.

Det har sagts att Canth har påverkat 
våra sociala omständigheter mer än 
någon annan finsk författare. Hennes 
tidningsartiklar är en betydande del av 
den finska journalistikens historia.

DEN FRAMGÅNGSRIKA 
FÖRETAGAREN

Minna Canth blev handlare och 
företagare i Kuopio år 1880 när 
hon övertog ett handelsföretag 

som grundats av hennes far. Canth 
hade föregående år blivit änka och 
vårdnadshavare för sju minderåriga 
barn. Som änka var hon befullmäktigad 
att sköta sina ärenden.

Garnaffären hade länge haft ekono-
miska svårigheter innan Canth flytta-
de från Jyväskylä till Kuopio med sina 
barn. Den nyblivna lektorsänkan blev 

handlare fastän detta under 1800-talet 
innebar en social degradering. Canth 
saknade dock inte mod och driftighet.

Canth utvecklade och expanderade 
garnaffären till ett textil- och klädfö-
retag och lade så småningom över an-
svaret för verksamheten på affärsbiträ-
den samt sina äldre döttrar. Hon själv 
övergick till att sköta bokföring och 
avtal för partihandel. Handelsföretaget 
verkade fram till 1970-talet.

Canth ledde företaget till framgång och 
blev snabbt en beaktansvärd person 
med inflytande i näringslivet i Kuopio. 
Canth blev vald som den första röstbe-
rättigade kvinnliga representanten vid 
det allmänna köpmannamötet i Kuopio.

Canths framgång som handlare gav fa-
miljen utkomst och möjliggjorde hen-
nes arbete som författare, journalist 
och samhällspåverkare. En av de mest 
kända karaktärerna i Canths produk-
tion är den kringvandrande försäljaren 
Kauppa-Lopo som beskrivs som en 
osnygg, hemlös kvinna och en skicklig 
handlare. 

DEN ORGANISATIONSAKTIVA

Minna Canth hade en stark vilja att 
påverka samhället och göra gott. 
För en kvinna i den övre medel-

klassen var verksamhet i föreningar och 
organisationer ett av de bästa sätten 
att påverka. Med hjälp av Minna Canths 
föreningar inleddes påverkandet i Jy-
väskylä. Där höll hon vid ett folksko-
lemöte år 1875 ett tal som inspirerade 
kvinnor att grunda föreningar.

Mångsidig Minna Canth 

FÖRFATTARE OCH 
TEATERFÖRNYARE

Minna Canth var framför allt en 
mästare inom det realistis-
ka skådespelet. Hennes mest 

hållbara dramer Anna Liisa (1895), 
Papin perhe (1891, Prästens familj) 
och Työmiehen vaimo (1885, Arbeta-
rens hustru) handlar om ansvar och 
skuld, generationskonflikter och kvin-
nans ställning. Canth kämpade med 
hjälp av drama – och kämpar än idag 
genom sina texter– mot fattigdom 
och orättvisa. Det görs ständigt nya 
tolkningar av dessa skådespel och de 
når hela tiden ny publik.

I sina noveller skildrar hon med ett ny-
anserat språk särskilt olika kvinnoö-
den. För att nämna exempel är Alma 
Karell, i det litterära verket Salakari 
(1887, sv. övers. Blindskär 1888), en 
kvinna som är ensam i sitt äktenskap 
och oerfaren i sina relationer, medan 
titelpersonen i novellen Agnes (1892) 
representerar förförerskan. En helt 
annorlunda kvinna är huvudpersonen 
pjäsen Kauppa-Lopo (1889). Hon är 
en vanför, smutsig gårdfarihandla-

re som samtidigt är godhjärtad och 
osjälvisk.

Minna Canth var förutom en mångsi-
dig författare också en samhällspå-
verkare genom sina skådespel. Hon 
pekade ut missförhållanden med hjälp 
av dessa och lyfte fram nya tankar för 
diskussion. Minna Canth behandlade 
samma teman som hon önskade att 
skulle skaka om hennes samtida.

Canths produktion omfattar tio tea-
terpjäser, sju långa noveller och åt-
skilliga berättelser. 

SAMHÄLLSDEBATTÖREN

Minna Canth var den första 
kvinnan som skrev på finska 
och påverkade såväl som tid-

ningsskribent som författare. Hennes 
offentliga verksamhet började i Jy-
väskylä och fortsatte i Kuopio fram 
till slutet av hennes liv. Från hennes 
period i Jyväskylä är också de första 
skrifterna som handlar om flickors 
utbildning, såsom ”Tyttäriemme kas-
vatus” (”Våra döttrars uppfostran”) i 
tidningen Keski-Suomi år 1874.
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FRÄMJARE AV 
INTERNATIONALISM

Minna Canth trivdes i sin hemstad 
Kuopio och reste inte myck-
et ens till Helsingfors. Detta 

innebar emellertid inte isolering från 
omvärlden. Tack vare sin mångsidiga 
språkkunskap var Minna Canth en ut-
märkt kännare av nordisk litteratur och 
hon läste även tysk- och franskspråkig 
litteratur. Canth läste också många ut-
ländska tidningar från vilka hon hämta-
de sin kunskap om de senaste filosofis-
ka inriktningarna.

Minna Canths internationalisering 
påverkades av hennes omfattande 
bekantskapskrets, som innefattade 
Finlands mest betydande, kulturellt in-
flytelserika personer. Dessa samlades 
hos Canth; träffarna kallades Minnas 
salong. Under dessa möten dryftades 
tidens senaste europeiska tankar, litte-
rära strömningar och vetenskapliga fe-
nomen. Genom sina vänner bekantade 
Minna Canth sig med den ryska littera-
turen. Minna Canth förmedlade för sin 
del bland annat Georg Brandes idéer 
till sina vänner, för hon var ju med om 
att översätta Brandes texter och brev-
växlade med denne danske författare 
som hon beundrade.

Minna Canth var aktiv i många samfund 
och kvinnoföreningar var man likaledes 
diskuterade och höll föredrag om aktu-
ella teman. Minna Canth var också känd 
utanför Finlands gränser; nordiska tid-
ningar rapporterade om henne. Hon 
skrev på begäran en kort självbiogra-
fi för den norska tidningen Samtiden, 

och fyra av hennes pjäser översattes till 
svenska så snart de utkom. Pjäsen Sylvi 
skrev hon själv på svenska.

De internationella relationerna och in-
fluenserna framgår ur Canths omfat-
tande brevväxling, verk, tidningsskrif-
ter och föredrag. I hennes hembibliotek 
fanns en stor mängd utländsk litteratur 
både i originalspråk och i översättning. 
Canth följde tyska och nordiska tid-
skrifter. Hennes verk har översatts till 
tio språk. Av de drygt tjugo översätt-
ningarna har ungefär hälften gjorts un-
der detta årtusende och antalet över-
sättningar förmodas öka. Därutöver är 
det fortfarande viktigt att främja hur 
känd denna mångsidiga författare och 
påverkare var internationellt.

FRÄMJARE AV FLICKORS 
UTBILDNING

Minna Canth skrev och talade in-
nerligt för flickors utbildning re-
dan på 1870-talet. I den beröm-

da ledarartikeln ”Tyttäriemme kasvatus” 
(1874) (”Våra döttrars uppfostran”) i 
tidningen Keski-Suomi klandrade hon 
det faktum att flickor inte i skolan fick 
de färdigheter som de skulle komma att 
behöva som mödrar, hustrur och barn-
uppfostrare. Canth krävde mer religi-
on, matematik, naturkunskap, historia, 
anatomi och pedagogik i skolorna. Ut-
över i tidningsartiklar granskade Canth 
flickskolornas undervisning i noveller-
na Hanna och Lehtori Hellmanin vaimo 
(Hanna och Lektor Hellmans fru.)

Efter sin återkomst till Kuopio under 
1880-talet började Canth med efter-

Kvinnors föreningsverksamhet bestod i 
allmänhet antingen av diskussion kring 
kulturella och samhälleliga ämnen, el-
ler hjälp till de fattiga och vanlottade. 
Minna Canth var aktiv i många samfund 
och kvinnoföreningar där man diskute-
rade och höll föredrag i aktuella ämnen 
och teman.

Minna Canth deltog också tillsam-
mans med andra kvinnor i de övre 
klasserna i hjälpen till fattiga men hon 
chockerades av hur fördömande en 
del kvinnor var. Vissa ansåg att de fat-
tiga helt eller delvis hade sig själva att 
skylla och därför inte behövde någon 
hjälp. Minna kritiserade senare i sina 
verk beteendet hos kvinnor som till-
hörde överklassen.

Som driftig författare och modig 
språkbrukare var Minna Canth inbjuden 
till många föreningar för att driva ären-
dena vidare.

SUVERÄNT TVÅSPRÅKIG

Minna Canth föddes i en finsk-
språkig familj men hon gick i en 
svenskspråkig elementarskola 

och Soldans flickskola samt en statlig 
flickskola. Minna och hennes syskon 
utvecklades till genuint tvåspråkiga 
och Minna talade svenska hemma med 
sina syskon. De brevväxlade också på 
svenska. Föräldrarna kunde däremot 
enbart lite svenska och det är därför 
Minnas brev till föräldrarna är på finska.

Minna Canth rörde sig smidigt i såväl 
finskspråkiga som svenskspråkiga kul-
turkretsar. I slutet av 1800-talet var 

språkfrågan fortfarande aktuell, för 
bygget av den finska nationalidentite-
ten var i full gång. Minna Canth stödde 
jämlikhet och kämpade för att barnen 
skulle kunna gå i skolan på sitt eget 
modersmål.

Minna Canth (född Ulrika Wilhelmi-
na Johnson) gifte sig med Ferdinand 
Canth som var svenskspråkig men 
finsksinnad, och Minna Canth blev en 
ivrig fennoman i Jyväskylä. När Minna 
senare blev änka rörde hon sig i två-
språkiga umgängeskretsar i Kuopio 
där också många svenskspråkiga var 
fennomaner.

Språkstriden var också en del av lit-
teraturpolitiken, ett finskspråkigt verk 
innebar en seger för finskheten. När 
fennomanerna i Helsingfors kritise-
rade Canths realistiska verk, tog hon 
avsked av dem och skrev till Ida Bons-
dorff 7.3.1892: ”För mig existerar var-
ken fennomanin eller svekomanin.” 
Minna Canth skrev sin nästa pjäs Sylvi 
på svenska. För Minna var språkbytet 
ett steg i riktning mot de skandinavis-
ka scenerna och hon var även redo att 
sätta värde på den svenskspråkiga kul-
turen. Enligt Minna Canth var det inte 
längre ens möjligt att stoppa det finska 
språkets segertåg.

Språkbyte var vanligt förekomman-
de i konstnärskretsar. Många av de 
svenskspråkiga författarna ville publ-
icera sina verk också på finska och 
den språkbegåvade Minna Canth 
hjälpte sina många vänner att skriva 
finskspråkiga versioner av deras verk 
och pjäser.
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Det första officiella minnesmärket över 
Minna Canth är gjort av Eemil Halonen 
år 1937 och finns i Kuopio. En åldersti-
gen, sittande författare har valts ut 
som motiv. Lauri Leppänens rakrygga-
de staty i Tammerfors från år 1951 avbil-
dar en ung, stående Minna. Därtill finns 
i Jyväskylä en staty som är gjord av 
Pauli Koskinen år 1962 och presenterar 
den unga Minna. Minnestavlor finns på 
teatrar i Tammerfors och Helsingfors. 
De platser där Canth bott har märkts 

ut med hjälp av plattor i Kuopio och 
Tammerfors. Medaljer har tillverkats av 
bland annat Emil Cedercreutz år 1944 
och Gerda Qvist år 1944. Den mest 
kända porträttmålningen är en akva-
rellmålning av Kaarlo Vuori från år 1902 
som hänger i Kuopio kvartersmuseum 
i Minna Canths rum. Kaarlo Vuori kän-
de modellen personligen. Ett frimärke 
som föreställer Minna Canth är från år 
1944.

SKS KIA. Minna 
Canthin arkisto. 
KIAK2005:49:2.

tryck att främja kvinnolyceer som skulle 
möjliggöra universitetsstudier för flickor. 
Ännu mer radikala förändringar var på 
kommande, för med Canths stöd grun-
dades den första finskspråkiga sam-
skolan (SYK) i Helsingfors år 1886. Dess 
ledare blev den kända kvinnosakskvin-
nan, Canths själsfrände Lucina Hagman. 
Samskolan i Kuopio grundades år 1892. 
Canth var dess styrelseordförande.

Som ensamförsörjare till sju barn beto-
nade Canth att man i kvinnors utbild-
ning också borde ta hänsyn till det an-
svar som skulle falla på dem i fråga om 
barnuppfostran. Barn borde få växa 
upp till fria, självständiga människor. 
”Fostrare av barn bör vara barnets er-
farna vän och rådgivare, inte en straf-
fande domare som delar ut föreskrifter” 
skrev Canth år 1884. Den var en radikal 
tanke i en tid som betonade barns lyd-
nad och ödmjukhet.

Alla slags jämlikhet var ett centralt tema 
för Canth ”Så länge som förhållandet 
mellan könen inte bygger på jämställd-
het, kan man varken tala om kärlek el-
ler en rättsstat och inte heller samhället 
kan anmärkningsvärt utvecklas.” Minna 
Canth uppmuntrade kvinnor att kräva 
sina rättigheter i äktenskapet. Mannen 
borde älska och respektera sin fru som 
fri människa och inte binda henne till 
hemmet under hans bestämmanderätt.

MINNA CANTHS STÄDER

Minna Canth är främst känd som 
Kuopio-bo, eftersom hon skrev 
sina betydande verk när hon 

bodde i Kuopio från år 1880 fram till sin 

död. Minna Canth flyttade till Kuopio 
från Jyväskylä när hon blev änka. I 
Kuopio bedrev hon även företagsverk-
samhet som garnhandlare. Kuopio 
hade varit hennes hemstad redan ti-
digare; hon bodde där som skolflicka 
åren 1853–1863.

Jyväskylä var däremot Minna Canths 
studiestad, hennes litterära karriär bör-
jade också där i och med tidningsarbe-
tet. Jyväskylä var betydande i Minna 
Canths liv också därför att det var 
där hon skaffade familj med sin lärare 
Ferdinand Canth.

Den allra första staden i Minna Canths 
liv var hennes födelsestad Tammerfors. 
Minna tillbringade sin tidiga barndom i 
ett trähus på Puutarhakatu, i Finlaysons 
bomullsfabriks arbetarkvarter. Det har 
sagts att dessa år i Tammerfors utgjorde 
klangbotten i Minna Canths produktion.

Minna Canth bodde aldrig i Helsingfors 
men staden var ändå en del av hennes 
liv: där låg Finska teatern ledd av Kaar-
lo Bergbom. Denna teater var central 
för Minna Canths karriär.

PORTRÄTT AV MINNA CANTH

Minna Canth hade inflytande över 
sina konstnärsvänners arbete 
och hon var själv motiv för flera 

konstverk. Nuori Suomis julalbum från 
1897, med en symbolistisk pärm plane-
rad av Väinö Blomstedt, var helt och 
hållet tillägnat Minna Canths minne. I 
detta album finns flera bildkonstnä-
rers verk och fotografier föreställande 
Minna Canth i olika livssituationer.
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programblad till pjäsen Canth! 2017)

Maijala, Minna:  
Hellä, herkkä, hehkuvainen Minna Canth,  
Otava 2014 (En känslig, öm och glödande 
Minna Canth)

Mäkinen, Kirsti & Uusi-Hallila, Tuula: Minna 
Canth: Taiteilija ja taistelija. WSOY 2003  
(En konstnär och kämpe)
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Otava 1989. (Jag fick en roll som inte passar 
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Kirjallisuuden Seuran toimituksia 658. SKS 
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Minna Canth-sällskapet

Minna Canth-sällskapet är en för-
ening för kulturintresserade, 
samhällspåverkare och kreativa 

kvinnor. Föreningen grundades i Hel-
singfors år 1946. Den värnar om arvet 
efter Canth genom att lyfta fram hen-
nes arbete inom det litterära fältet samt 
inom samhällslivets olika områden. 

Föreningen samlas ungefär åtta gånger 
per år till föredrag och diskussioner där 
man behandlar både historiska och aktu-
ella fenomen utgående från en inledning 
gjord av experter. Föreningen gör utflyk-
ter och bekantar sig med platser där man 
arbetar för ärenden som Canth drev.

Föreningen ordnar med jämna mellanrum 
seminarier och evenemang, som är öpp-
na för allmänheten, och deras teman får 
inspiration av Canths livsverk. Medlem-
marna i föreningen håller föredrag samt 
skriver artiklar och kolumner som synlig-
gör Canth både i traditionella och sociala 
medier. Föreningen delar ut Minna Canths 
kulturpris i samband med märkesår.

Lektor, modersmålslärare Elise Tarkoma 
fungerade som föreningens ordföran-
de under jubileumsåret. Föreningen 

har ungefär 160 medlemmar som på-
verkar aktivt i samhälls- och kulturlivet. 
Som medlemmar inbjuds kvinnor inom 
områdena litteratur, konst, vetenskap, 
media, näringsliv och förvaltning.

Föreningen har hittills haft tio ordfö-
randen som alla har varit starka kvinnor 
och en del av den finska kultureliten:

• teaterråd Mia Backman 1946–1949

• biblioteksråd Helle Kannila 1949–1963

• diktare, akademiker Aale Tynni  
1963–1989

• professor Ritva Haavikko 1989–1990

• skådespelare, akademiker  
Eeva-Kaarina Volanen 1990–1999

• konstnärsprofessor Kaari Utrio  
1999–2005

• professor Aura Korppi-Tommola 
2005–2007

• skolråd Kirsti Mäkinen 2007–2011

• redaktör och författare Suvi Ahola 
2011–2017

• lektor i modersmål och litteratur, 
facklitterär författare Elise Tarkoma 
2017–2019

• professor Hanna Korsberg 2019–
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