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1  JOHDANTO  

”Suomalaiset elävät kirjojen kanssa --- Kirjojen kautta voitiin ilmaista kansallisia arvoja ja 

ihanteita, mutta ne toimivat myös tulevaisuuden kuvastimina. Käsitys Suomesta ja suomalaisista alkoi 

muovautua kirja kerrallaan.” (Hatakka 2006, 3–4.) 

 

Kirjallisuudella on kiistaton osa suomalaisen identiteetin ja kulttuurin kehityksessä. Tässä 

opinnäytetyössä perehdytään siihen, miten tätä historiaa ja kirjallista perintöä on käytetty 

hyväksi matkailullisesti. Maailmalla niin kutsuttu literary tourism, josta tässä opinnäytetyössä 

käytän epävirallista käännöstä kirjallisuusmatkailu, on tunnettu ilmiö. Englanti on täynnä 

Sherlock Holmesin, Agatha Christien ja Harry Potterin jalanjäljissä kulkijoita, jotka haluavat 

tavoittaa joko tarinan maailman tai tutustua miljööseen, jossa kuuluisat kirjailijat elivät 

kirjoittaessaan myyntimenestyksiä, jotka ovat olennainen osa tämän päivän 

kirjallisuushistoriallista kaanonia. 

 

Lähtökohtana opinnäytetyölleni on tekijän mielenkiinto aiheeseen sekä aiemmin Jyväskylän 

yliopistossa suoritetut kirjallisuustieteen perusopinnot, joilla hankittu tieto tukee 

opinnäytetyön tekemistä. Toiminnallisen opinnäytetyön tuote on blogi, jossa on tarkoitus 

avata kirjallisuusmatkailun käsitettä ja potentiaalia käytännön esimerkein rajattujen aiheiden 

kautta. Kotimainen kirjallisuuskaanon poikkeaa kansainvälisestä kaanonista, monet meillä 

tunnetut kirjailijat eivät välttämättä ole maailmalla suuria nimiä, mutta heidän tuotannollaan 

on tärkeä merkitys suomalaiseen identiteettiin, kulttuurihistoriaan ja suomalaiseen 

kansallistunteeseen. Tästä syystä aihepiiri on rajattu siten, että blogin postaukset käsittelevät 

nimenomaan sellaisia kirjailijoita, joiden ansiot suomalaisen kulttuurin rakentajina 

tunnustetaan nykyään vuosittaisen liputuspäivän muodossa. 

 

Tuotteen tekeminen blogimuodossa on melko itsestään selvä ratkaisu, jossa taustalla on 

käsitys siitä, että blogien tekeminen ja lukeminen on yleistynyt ja niiden kautta tavoittaa 

laajemmin aiheesta kiinnostuneita henkilöitä verrattuna artikkelin julkaisemiseen esimerkiksi 

paikallislehdessä.  

 

Kirjallisuusmatkailun käsite ja konsepti on Suomessa vielä niin tuntematon, ettei termille ole 

edes olemassa kunnollista käännöstä. Tällä opinnäytetyöllä on tarkoitus pureutua 

kirjallisuusmatkailussa piilevään matkailupotentiaaliin ja levittää tietoa tällaisesta matkailun 
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muodosta sekä mahdollisesti – toivottavasti – innoittaa sekä matkailijoita että tutkijoita 

syventymään tähän Suomessa vielä suhteellisen tuntematonta ja vähän tutkittua matkailun 

osa-aluetta. Omia intressejäni tämä opinnäytetyö palvelee siten, että toivoisin jonain päivänä 

vielä jatkavani kirjallisuuden opintojen parissa ja että tästä opinnäytetyöstä on silloin minulle 

hyötyä. Kirjallisuushistoria, matkailu ja viestintä sosiaalisessa mediassa ovat kaikki 

kiinnostavia aiheita, ja tämä opinnäytetyö mahdollistaa niiden yhdistämisen uudella, tuoreella 

tavalla. 
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2  TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Opinnäytetyö on ammattikorkeakoulussa päättötyö, jossa opiskelijan on tarkoitus osoittaa 

kykynsä yhdistää teoreettiset tietonsa ja ammatilliset taitonsa. Opinnäytetyön tekeminen on 

osa ammattikorkeakoulujen toimintaan kuuluvaa kehittämistyötä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 

157–158). Suurin osa opinnäytetöistä tehdään yhteistyössä käytännön työelämän kanssa, eli 

opinnäytetyöllä on aiheen antava tilaaja ja toimeksiantaja. Opinnäytetyöt voidaan jakaa 

kahteen yläkategoriaan: toiminnallisiin ja tutkimuksellisiin opinnäytetöihin. Näistä edelleen 

tutkimukselliset opinnäytetyöt jaetaan joko laadullisiin (kvalitatiivinen) tai määrällisiin 

(kvantitatiivinen) töihin. (Hakala 2004, 21–22.) Tällä opinnäytetyöllä ei toimeksiantajaa ole, 

vaan sen aihe ja sisältö perustuvat täysin tekijän omiin intresseihin ja tavoitteisiin. 

2.1  Työskentelyprosessi 

Toiminnallinen opinnäytetyö on kaksivaiheinen, eli siihen kuuluu sekä tuote (produkti) että 

prosessi. Tuote voi olla jonkin jo olemassa olevan palvelun/tuotteen kehittämistä, tai sitten 

se voi olla jotain täysin uutta. Tutkimuksellisia opinnäytetöitä ovat esimerkiksi tilaisuuksien, 

tapahtumien, näyttelyiden, messujen tms. järjestäminen sekä niiden suunnittelu ja 

organisointi. Hyvään lopputuotteeseen pääseminen edellyttää kuitenkin toimivia 

työskentelytapoja ja prosessin toimivuutta. Tässä yhteydessä prosessilla tarkoitetaan koko 

työmäärää ja työskentelytapoja, joita opinnäytetyön tekeminen vaatii. (Hakala 2004, 16–17, 

23.) Tämän opinnäytetyön toiminnallisena tuotteena on kirjallisuusmatkailuaiheinen blogi, ja 

prosessi puolestaan käsittää teorian tämän tuotteen takana, eli teoriataustan ja varsinaisen 

blogin tekemisen. 

 

Toimiva prosessi puolestaan edellyttää tilanteen hallintaa. Työskentelytapojen lisäksi on 

laadittava inhimillinen, järkevä aikataulu työskentelylle. Opinnäytetyön tekeminen on 

ongelmanratkaisua, ja ongelmia tulee matkan varrella väistämättä suuremmassa ja 

pienemmässä mittakaavassa. Pitää tehdä ratkaisuja esimerkiksi lähdemateriaalien ja 

työskentelytapojen suhteen. Tarkoitus ei ole ”rakentaa Iisakin kirkkoa” ja tehdä 

opinnäytetyötä vaikeimman kautta. Mistään väitöskirjasta ei ole kyse, joten on suotavaa 

tarttua helpoimpaan ja yksinkertaisimpaan ratkaisuun ja käsillä olevaan tietoon. 
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Opinnäytetyön tekemisessä ei ole kyse edes siitä, että ongelmat ratkeaisivat parhaimmalla 

mahdollisella tavalla – enemmän painoarvoa on sillä, miten perustelee ja selittää ratkaisuja, 

joita itse on käyttänyt opinnäytetyötä tehdessä. (Hakala 2004, 18–19.) 

2.2  Aiheen valinta ja rajaaminen 

Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen valitsemisella ja suunnitelman tekemisellä. 

Suunnitelma toimii aiheanalyysinä, jossa käydään läpi alustavat lähteet, aikataulu, 

kohderyhmä, perustelut toiminnallisen opinnäytetyön tekemiselle sekä rajataan 

tutkimusongelmat. Hyvässä opinnäytetyössä on ajankohtainen ja relevantti aihe sekä riittävän 

perusteltu tausta, miksi tällaista opinnäytetyötä kannattaa lähteä tekemään. Koska 

opinnäytetyö on lopulta kohtalaisen lyhyt työ, aihe tulee rajata tarkasti ja harkitusti. 

Mieluummin tulee käsitellä suppeaa aihetta kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti kuin ottaa liian 

laaja aihe ja jättää sen käsittely pintapuoleiseksi. (Hakala 2004, 29–31, 47–50; Vilkka & 

Airaksinen 2004, 26–27.) Kulttuurimatkailu esimerkiksi on hyvin laaja ja moniselkoinen 

käsite, joten se on jätetty tässä opinnäytetyössä maininnan tasolle ja teoriaviitekehykseksi on 

rajattu ainoastaan kirjallisuusmatkailu. 

 

Aihetta miettiessä on syytä pohtia omia aiempia tietoja, kokemuksia ja kiinnostuksenkohteita. 

Mikä on sellainen opinnäytetyö, joka itseä kiinnostaa? Onko siitä mahdollista kirjoittaa 

opinnäytetyö? Ajankohtaisuus on myös eräs arvioinnin kriteeri opinnäytetyössä, joten on 

aiheellista pohtia sitä näkökulmaa. Seuraamalla ympäröivää elämää ja maailmaa ja oman alan 

uutisointia pysyy tietoisena siitä, mitkä ovat tämän hetken polttavat puheenaiheet, ja sitä 

kautta voi löytyä jokin kiinnostava, tutkimusta vaativa aihe. Keskeistä opinnäytetyössä on 

saada lisäksi lukija vakuuttumaan siitä, että aiheeseen on syytä perehtyä, eli aiheen valinnan 

jälkeen seuraavaksi edessä on perustelemisen vaihe. (Hakala 2004, 48–50.) Tässä 

opinnäytetyössä ensisijaista on blogin aiheiden rajaaminen ja tehtyjen ratkaisujen 

perusteleminen sekä siihen syventyminen, miksi ja miten kirjallisuusmatkailu on 

ajankohtaista ja tutkimisen arvoinen aihe. 
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2.3  Työn arviointi 

Opinnäytetyön arviointi on paitsi tuotteen, myös prosessin arviointia. Jälkimmäistä jopa vielä 

enemmän, jos tarkkoja ollaan. Siksi työhön on syytä panostaa alusta saakka ja huolehtia 

aikataulussa ja aiheessa pysymisestä sekä huolellisesta raportoinnista työn eri vaiheista. 

Opinnäytetyö osoittaa kykyä itsenäiseen ajatteluun sekä oman alan ja aihepiirin 

asiantuntijuutta. Se on käytännönläheinen ja parhaimmillaan sillä voi olla jopa työllistävä 

vaikutus. Arvioinnin kohteena on siis ilman muuta perehtyneisyys käsiteltyyn aiheeseen. 

Perehtyneisyyttä voi mitata esimerkiksi käytettyjen lähdeteosten ja niiden määrän perusteella. 

Jos tietoa on kerätty vain hyvin suppeasti muutamasta lähteestä, opinnäytetyötä voi tuskin 

pitää kovin syvällisenä ja perehtyneisyyttä laajana. Perehtyneisyyttä osoittaa kirjoittajan oma 

lähdekriittisyys teoriataustaa varten kerättyjä materiaaleja valitessa. (Hakala 2004, 32–33, 

142–143.) 

 

Olennaisin arvioinnin kohde on luonnollisesti opinnäytetyön kirjallinen osuus. Tästä syystä 

sisältöön ja rakenteeseen tulee kiinnittää huomiota, viimeistellä kirjoitusta, jäsennellä ja 

järkevöittää sisällysluetteloa ja niin edelleen. Tätä kirjoitus- ja näppäilyvirheiden korjailua ja 

pientä tekstin muokkailua kutsutaan tekniseksi oikoluvuksi, ja se on opinnäytetyössä aivan 

viimeisiä vaiheita. Valmis opinnäytetyö kannattaa lukea useampaan otteeseen läpi ja tehdä 

tarvittavat korjaukset. Lukemalla opinnäytetyötä huomaa myös, miltä se näyttää 

kokonaisuutena ja toistuvatko samat asiat. On tärkeää pitää itsellään koko ajan mielessä 

tekstin punainen lanka ja pääkohdat, jotka haluaa tuoda ilmi ulkopuoliselle lukijalle. Tekstin 

pitää olla ymmärrettävää ja selkeää vieraille silmille. Kokonaisuuden tulee olla ehjä ja hallittu. 

(Hakala 2004, 145–147.) 
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3  KIRJALLISUUSMATKAILUN TAUSTAA 

Kirjallisuusmatkailun voidaan katsoa olevan kulttuurimatkailun osa-alue. Tässä 

opinnäytetyössä kulttuurimatkailua ei käsitellä kovin syvällisesti, mutta kontekstin takia on 

tarpeellista hieman avata tätä käsitettä ja tarkastella, mihin laajempiin matkailun teemoihin 

kirjallisuusmatkailun voi katsoa kuuluvaksi. 

3.1  Kirjallisuusmatkailu osana kulttuurimatkailua 

Kapealla katsannolla kulttuurilla voidaan tarkoittaa vain perinteisiä taiteita ja 

taideinstituutioita. Näin yksinkertainen käsite ei kuitenkaan missään nimessä ole. Toisessa 

määritelmässä kulttuuriksi luetaan kaikki ihmisen aikaansaannokset ja kokemukset, tiedot, 

taidot, teknologian, elämäntavan ja tottumukset. Käsite on siis erittäin häilyvä, ja 

laajimmillaan se ikään kuin imee kaiken sisäänsä – mitä tahansa voi sanoa kulttuuriin 

kuuluvaksi ja kulttuurin ilmentymäksi. (Riukulehto 2001, 6–9.) Kulttuurimatkailua on 

määritelty eri teoksissa hieman eri tavoin. Verhelän ja Lackmanin teoksessa Matkailun 

ohjelmapalvelut (2003) tunnustetaan sen päällekkäisyys monien muiden matkailun osa-alueiden 

kanssa, mutta pääajatus on se, että kulttuuria on kaikki, mikä on ihmisen aikaansaannosta. 

Tämän määritelmän mukaisesti kaikki matkailu, jossa olennaisena sisältönä tai motiivina on 

jokin asia, joka on ihmisen luomaa, on kulttuurimatkailua (kuva 1).  (Verhelä & Lackman 

2003, 161.) 

 

Kulttuurimatkailua on tapahtunut aina, mutta vasta viime aikoina sen potentiaalia on alettu 

todella hyödyntää. Kulttuurimatkailuun liittyviä tuotteita ja tuotepaketteja tarjotaan yhtä 

enemmän (Verhelä & Lackman 2003, 161). Kai-Veikko Vuoristo tarkentaa kulttuurin 

käsitettä vielä teoksessaan Lumen ja suven maa – Suomen matkailumaantiede (2002, 49) jakaen 

kulttuurin kolmeen osaan: henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin sekä ihmisen, kansan tai 

ryhmän saavutusten kokonaisuuteen. Matkailun vetovoimatekijöinä merkitystä on ennen 

kaikkea henkisellä ja aineellisella kulttuurilla, joihin myös kirjallisuusmatkailu pääosin kuuluu. 

 

Kulttuurimatkailu on yksi Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) tuoteteemoista, jolla Suomi-

brändin tunnettuutta ja kiinnostavuutta pyritään lisäämään. MEK:n (2013, 2) teettämässä 
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kulttuurimatkailun kehittämisstrategiassa vuosille 2014–2018 kulttuurimatkailu määritellään 

seuraavasti: ”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen 

matkailutuotteita ja -palveluita ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda 

elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin.” 

  Kuva 1. Kulttuurimatkailu (Verhelä & Lackman 2003, 161). 

3.2  Kulttuurimatkailijan matkustusmotiivit 

Kulttuurimatkailun kasvavaa suosiota perustellaan ihmisten matkailumotiivien muutoksilla. 

Kyse on ns. juurilleen palaamisesta ja paitsi vieraisiin, myös oman maan ja alueen perinteisiin 

ja tapoihin tutustumisesta. Arjesta halutaan irrottautua ja päästä rentoutumaan esimerkiksi 

erilaisiin tapahtumiin. Kulttuuriin liittyvän matkailun suosion kasvuun on etsitty syitä myös 

lisääntyneestä vapaa-ajasta, väestön ikärakenteen muuttumisesta, korkeasta 

kouluttautumisesta ja hyvästä tulotasosta. (Verhelä & Lackman 2003, 163.) 

 

Motiiveja kulttuurimatkailuun on etsitty myös postmodernin aikakauden mukanaan tuomasta 

nostalgiasta, joka on osa antimodernismina tunnettua ilmiötä ja menneisyyden kaipuuta. 

Nostalgia kuuluu inhimilliseen elämään ja saattaa laajimmillaan leimata kokonaisia kansoja ja 

kulttuureja. Menneisyydestä etsitään selityksiä ja vastauksia nykyhetkeen, mutta ilmiöön 

liittyy myös eskapismia ja todellisuuden pakoa ja elämysten hakemista. Kulttuuri- ja 

perinnematkailu tarjoaa tämän vastauksen, ja sen olemassa olevan kysynnän pohjalta 
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kulttuuripalveluiden ja -tuotteiden määrä on kasvanut vuosien varrella. Museoitu 

kulttuuriympäristö, historia ja perinteet, ovat aina olleet merkittävä tekijä 

matkailuteollisuudessa, ja sitä on nykyään herätetty entistä aktiivisemmin eloon tapahtumin, 

näyttelyin ja erilaisin näytöksin (Petrisalo 2011, 118; Vuoristo 2002, 49.) 

 

Kirjallisuusmatkailun kontekstissa kyse voi olla eräänlaisesta tavoitteesta inhimillistää 

mytologista ”suurta henkilöä”. Tämä on osa laajempaa antropologisen kulttuurimatkailun 

ilmiötä, jossa matkailijan motiivina on halu löytää kulttuurisia merkityksiä ja samaistua 

historiallisiin henkilöihin, jotka ovat tavalla tai toisella jättäneet jälkensä kansaan, paikkaan tai 

laajimmillaan koko ihmiskuntaan. Vierailu tällaisen henkilön kotimuseossa tai 

lapsuudenkodissa, tämän käyttämien tavaroiden tai katselemien maisemien näkeminen antaa 

ikään kuin todisteen matkailijalle, että henkilö on todella ollut olemassa. (Kolehmainen 2014, 

16.) 

3.3  Kirjallisuusmatkailu osana perinnematkailua 

Perinnematkailun ja kulttuurimatkailun erot ovat hämäriä ja jokseenkin teennäisiä, mutta 

usein eroksi määritellään se, että perinnematkailu on paikkasidonnaisempaa kuin 

kulttuurimatkailu. Perinnematkailun käsite sisältää ajatuksen siitä, että kohteessa – tietyssä 

paikassa – matkailija kokee kohteen juurtuneen ja olevan olennaisen osa juuri sitä maisemaa, 

arkkitehtuuria, kansaa, käsitöitä, tapoja ja tarinoita, siinä missä kulttuurimatkailullisesti 

samoja kokemuksia voisi saada missä hyvänsä. Tarkemmin sanottuna siis töiden 

katseleminen taiteilijan studiolla tai kotimuseossa on perinnematkailua, kun taas samojen 

töiden katseleminen muualla olevassa näyttelyssä tai tapahtumassa on puolestaan 

kulttuurimatkailua. (Hoppen 2012, 12.) 

 

Keskeistä perinnematkailussa on pyrkimys elävöittää maiseman tai paikan historiaa. 

Matkailutuotteet sisältävät menneisyyden tulkintoja ja uudentamista usein narratiivisin 

keinoin. Perinnematkailun tarkoitus on ylläpitää kollektiivisen muistin tietoja ja siirtää 

kokemuksia uusille sukupolville, ja tarinallisuudella ja tulkintojen tekemisellä on tässä 

merkittävä rooli. Perinnetietous rakentaa sosiaalista ja kansallista yhteenkuuluvuutta, 

kulttuuri-identiteettiä ja historiakäsitystä. Autenttisuutta ja elämyksellisyyttä tavoitellaan 

infomateriaalein, opastauluin ja merkittyjen reittien avulla. Menneisyyskuva muodostuu 
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ennakkotietojen, aiempien kokemusten ja eläytymiskyvyn avulla. Täysin autenttista miljöötä 

tuskin koskaan tavoitetaan, autenttisuusvaikutelma on aina heijastus nykyhetken vallitsevista 

tiedoista ja käsityksistä. (Saikkonen 2014.) 

3.4  Media luo matkailun vetovoimatekijöitä 

Kirjallisuusmatkailu on monimutkainen käsite siinä missä kulttuurimatkailukin. Herbertin 

mukaan (Literary Places, Tourism and the Heritage Experience 2001, 312−313) kyse on kuitenkin 

pohjimmiltaan yksinkertaisesta asiasta: matkailusta, jossa vetovoimatekijänä ovat kirjailijat 

ja/tai heidän työnsä. Täten kirjallisuusmatkailu on merkittävä perinnematkailun osa-alue. 

Voidaan olettaa, että matkailijat, joilla on tällaiset motiivit matkustamiseen, ovat usein 

korkeasti koulutettuja ja heillä on ennakkotietoa kirjailijasta ja teoksista. Näitä oppineita, 

omistautuneita matkailijoita, jotka tietoisesti kunnioittavat ihailemiaan kirjailijoita kulkemalla 

heidän jalanjäljissään sekä heidän fiktiivisten tarinoidensa tapahtumapaikoilla, Herbert kutsuu 

termillä literary pilgrim, mikä voitaisiin tässä kontekstissa ja tekstissä kääntää kirjallisuuden 

pyhiinvaeltajaksi. Nykyaikana tämä ei kuitenkaan pidä ihan aukottomasti paikkaansa: kohteita 

markkinoidaan aktiivisesti myös satunnaisille vierailijoille, jotka poikkeavat paikalla 

pikemminkin mielenkiinnon ja yleissivistyksen takia kuin vahvan omistautumisen 

inspiroimana. Kirjallisuusmatkailu on saanut uusia muotoja, se ei enää liity kiinteästi vain 

historiaan ja houkuta pelkkiä oppineita. Kohteiden kirjo on kasvanut nopeasti vuosien 

varrella, ja niitä on nykyään jo moneen makuun. 

 

Perinnematkailun lisäksi kirjallisuusmatkailua voidaan pitää laajemman median inspiroiman 

matkailun (media tourism) osa-alueena. Media tourism sisältää niin elokuva-, tv-sarja - kuin 

kirjallisuuslähtöisenkin matkailun; kaiken, mitä voidaan pitää painetun tai esitetyn median 

inspiroimana. Käsite on sikäli kuvaavampi kuin pelkkä kirjallisuusmatkailu, että etenkin 

tarinoiden tapahtumapaikoista puhuttaessa raja esimerkiksi kirjallisuus- ja elokuvamatkailun 

välillä voi olla hyvin häilyvä, sillä kirjallisista teoksista tehdään jatkuvasti elokuva- ja tv-sarja -

adaptaatioita. Uuteen-Seelantiin kohdistuvaa Taru sormusten herrasta -kirjan suosioon 

perustuvaa matkailua kutsutaan englanniksi termillä Tolkien tourism, vaikka fantasioiden 

Keski-Maan sijoittumisella Uuteen-Seelantiin on enemmän tekemistä Peter Jacksonin 

elokuvatrilogian kuin J.R.R. Tolkienin alkuperäistarinoiden kanssa. Epäilemättä Uusi-Seelanti 

vetää puoleensa sekä originaalin kirjasarjan että elokuvatrilogian ystäviä. On mahdotonta 
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vetää selkeää rajaa, ketkä ovat kirjallisuus- ja ketkä elokuvamatkalla ja tällöin mediamatkailun 

termi ja laaja konsepti on tarpeen. (Reijnders 2011, 13−15.) 
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4  KIRJALLISUUSMATKAILUN KOHTEET 

Hoppen jakaa teoksessaan Literary Places and Tourism (2012, 14) kirjallisuusmatkailuun liittyvät 

kohteet pääasiassa kahteen osaan: kirjailijan elinpaikkoihin liittyvään matkailuun (kotimuseot, 

hautausmaat jne.) sekä tuotantoon liittyvään matkailuun (romaanien tapahtumapaikat, 

teemapuistot ym.). Lisäksi kirjallisuusmatkailuksi voidaan laskea festivaalit – esimerkiksi 

kirjamessut – ja kirjakauppamatkailu (engl. bookshop tourism). Kirjallisuusmatkailu menee 

tällöin ristiin ainakin historia- ja perinnematkailun sekä tapahtumamatkailun kanssa. 

 

Sandvikin ja Waaden tutkimuksessa Crime Scenes as Augmented Reality: off-screen, online and offline 

(2008) määritellään paikan, place, käsite monimuotoisena. Paikka voi olla fyysinen sijainti 

(actual place) – tietty rakennus, huone, metsä tms. – tai fiktiivinen, virtuaalinen kohde (virtual 

place). Fyysisen kohteen vetovoimaisuutta selittää sen väistämätön autenttisuus; paikka on 

koettavissa ja nähtävissä siinä hetkessä juuri silloin. Tietyllä tavalla aidoinkin kohde on 

kuitenkin kokemuksena mielikuvien varassa, kuten fiktiivinen maailma on kuluttajalle. Oli 

kyseessä sitten kirjan ja lukijan, pelin ja pelaajan tai elokuvan ja katsojan välinen suhde, 

median kuluttajalle hänen kokemansa virtuaalinen maailma on todellinen. Tämä osaltaan 

selittää fiktiivisten tarinoiden miljöön vetovoimaisuutta. Fiktiivistä – tai virtuaalista – 

todellisuutta ei voi nähdä täysin irrallisena siitä, mitä harhaanjohtavasti kutsutaan oikeaksi 

ympäristöksi. Narratiivinen tausta on osa ympäristöä ja tapaa, jolla se koetaan. Se antaa ikään 

kuin lasit, joiden läpi fyysistä miljöötä havainnoidaan. (Sandvik & Waade 2008, 1–2.) 

 

Squire S.J. Painottaa tutkimuksessaan Meanings, myths and memories: literary tourism as cultural 

discourse in Beatrix Potter's Lake District (1991), että kirjallisuusmatkailu vaatii tuotteistettaessa 

monenlaisten suhteiden ymmärtämistä. Ensinnäkin on ymmärrettävä lukijan – kohderyhmän 

– suhde kirjoittajan teksteihin, toiseksi tekstien suhde kirjoittajan ja tarinoiden miljööseen ja 

kolmantena lukijoiden suhde näihin kirjoittajan maisemiin. (Squire 1991, 9.) 

 

Squiren tutkimuksessa, johon myös Herbertin teoksessa viitataan, kävi ilmi, että 

kirjallisuusmatkailukohteissa ollaan paitsi kirjoittajan tai hahmojen jalanjäljillä myös 

kohtaamassa omia muistoja, jotka kirjoittajaan tai hänen tarinoihinsa liittyvät. Erityisesti tämä 

ilmenee Squiren tutkimuksessa siksi, että hänen aiheenaan on tunnettu, rakastettu 

englantilainen lastenkirjailija Beatrix Potter, johon monilla matkailijoilla on tavallaan 
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henkilökohtainen side omien lapsuudenmuistojensa kautta. Lastentarinat herättivät muistoja 

omasta lapsuudesta, perheestä ja kodista, ja tämä oli monilla vierailijoilla herkistymisen ja 

elämyksen kokemisen syynä Beatrix Potterin kirjailijakodissa, eikä niinkään siellä nähdyt ja 

koetut maisemat. (Herbert 2003, 315.) 

 

Kohteen matkailumaantieteellistä sijaintia ei myöskään pidä unohtaa. Vetovoimaisuuteen 

vaikuttaa monien satunnaisten vierailijoiden kohdalla ratkaisevasti saavutettavuus ja sijainti. 

Jos paikan läheisyydessä on muita matkailullisesti mielenkiintoisia nähtävyyksiä, kuten 

katedraaleja, kirkkoja tai puutarhoja, kohteeseen on paljon helpompi houkutella matkailijoita. 

(Herbert 2003, 315.) 

4.1  Kirjailijakodit ja museot 

Kirjailijaan liittyvistä matkailukohteista tunnetuimpia ovat kirjailijakodit ja kotimuseot. 

Kyseessä voi olla mikä tahansa kirjailijan elämään olennaisesti liittyvä fyysinen rakennus: 

lapsuudenkoti tai asuinpaikka, jossa kirjailija loi teoksensa. Kirjailijakoteihin liittyy tietty 

nostalgia; teoksessaan Haltiakuusen alla – Suomalaisia kirjailijakoteja (2013) Helttunen & muut 

toteavat, jokseenkin runollisesti, että ”seinät ja maisemat osaavat puhua, jos niitä pysähtyy 

kuuntelemaan”. Kuunteleminen kotimuseoissa on yleensä tehty helpoksi; museoissa 

esitellään monesti sekä kirjailijan elinaikaa, aikakauden tyypillistä elämää että heidän 

läheisiään ja tuotantoaan. 

 

Hoppenin mukaan kyseessä on eräänlainen yritys palata menneeseen ja herättää kirjailija 

henkiin jälleen. Kirjailijakodissa yhdistyvät tekijä (creator) ja teokset (created) ainutlaatuisella 

tavalla, mikä tekee niistä matkailullisesti vetovoimaisia ja tunnetasolla koskettavia kohteita 

vierailijoille. Kirjailijakoti tarjoaa tunnun intiimistä kulissien takana olemisesta (behind the 

scenes), kun matkailija pääsee näkemään museoidun maiseman siitä, missä kirjailija vietti 

aikaansa, inspiroitui ja työsti teoksiaan. (Hoppen 2012, 15.) 

4.2  Hautausmaat ja kuolinmiljööt 

Kuuluisten vainajien hautapaikat ovat vetäneet puoleensa matkailijoita kautta aikojen, ja tämä 
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niin kutsuttu nekro-matkailu (necro tourism) on yksi vetovoimatekijä myös 

kirjallisuusmatkailussa. Motiivit voivat hautausmailla vierailuunkin olla monenlaisia. Yhdelle 

vierailu kirjailijan haudalla on kunnianosoitus, matkailija pääsee tavallaan niin lähelle 

ihailemaansa kirjailijaa kuin suinkin mahdollista, toiselle taas kyse on ihan yleisesti 

hautausmaihin ja hautapaikkoihin tutustumisesta. (Hoppen 2012, 14.) 

 

Herbert nostaa esiin myös sen, että ihan yleisellä tasolla taiteilijan tai muun kuuluisuuden 

kuolema voi olla suurempi vetovoimatekijä joillekuille kuin hänen elämänsä ja tuotantonsa. 

Erityisesti tämä koskee sellaisia merkkihenkilöitä, jotka ovat kuolleet dramaattisissa 

olosuhteissa, kuten taidemaalari Vincent Van Gogh. (Herbert 2003, 315.) Kirjallisuuden 

parissa vastaavia esimerkkejä on monta, esimerkiksi Ernest Hemingway. 61-vuotias 

Hemingway päätti elämänsä itsemurhaan Ketchumissa Idahossa pitkäaikaisen masennuksen 

ja terveydentilan heikkenemisen seurauksena. Literary Travelerin sivuilla on anonyymin 

henkilön kirjoittama artikkeli The Sun Also Sets: A Visit To Hemingway's Grave and Memorial – 

otsikko sisältää nokkelan intertekstuaalisen viittauksen kirjailijan tuotantoon – jossa 

kirjoittaja kuvailee tunteikkaasti ja yksityiskohtaisesti vierailuaan Hemingwayn haudalla lukien 

sen äärellä kirjailijan teoksia ja muistellen tämän elämän viimeisiä vuosia Idahossa. (Literary 

Traveler 1999.) 

 

Toinen kuuluisa vierailukohde maailmalla on kirjailija Oscar Wilden hauta Pariisissa 

tunnetulla Père Lachaisen hautausmaalla. Père Lachaise on tarjonnut viimeisen leposijan 

monille maineikkaille taiteilijoille, kirjailijoille ja muille merkkihenkilöille, ja se on itsestään 

selvä vierailukohde monille Pariisissa kävijöille, vaikka nämä eivät Oscar Wilden elämään ja  

teoksiin olisi erityisesti perehtyneetkään. Muita merkittäviä kirjoittajia Père Lachaisen 

hautausmaalla ovat muun muassa Molière, Proust, Richard Wright ja Jean de la Fontaine. 

(Bonjour La France 2014; Dark Tourism 2014.) Virossa Tallinnassa eräs tunnetuimmista 

hautausmaakohteista on Metsäkalmiston hautausmaa (Metsakalmistu), jonne on haudattu 

useita kuuluisuuksia, muun muassa kirjailija Eduard Vilde, Viron ensimmäinen presidentti 

Konsantin Päts, runoilija Lydia Koidula sekä laulaja Georg Ots. Metsäkalmistoon tehdään 

paljon retkiä myös Suomesta. (Tourism Tallinn n.d.) 

 

Suomessa lähimpänä vastaavaa voisi olla Aleksis Kiven kuolinmökki Tuusulanjärvellä. 

Vierailijoita alkoi käydä mökissä välittömästi Kiven kuoleman jälkeen, enemmän tämän 

traagisen poismenon takia kuin vaikuttuneena elämästä ja tuotannosta. Tunnettu kohde on 
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myös Helsingin Hietaniemen hautausmaa, jonne on haudattu monia tunnettuja suomalaisia 

kulttuurihenkilöitä. Varsinainen Taiteilijakukkula on vain pieni alue hautausmaan vanhassa 

osassa Mechelininkadun läheisyydessä, ja sieltä löytyvät esimerkiksi runoilija Eino Leinon, 

kirjailija Mika Waltarin, säveltäjä Leevi Madetojan ja kuvataiteilija Albert Edelfeltin 

hautapaikat. (Helttunen & muut 2013, 99; Tarinoiden Helsinki n.d.; Sarmas 2013.) 

4.3  Fiktiiviset miljööt matkailukohteena 

Kirjallisuusmatkailu voi kohdistua paitsi tekijään, myös hänen tarinoihinsa. Fiktiiviset 

tapahtumat antavat olemassaolevalle paikalle erityisen narratiivisen taustan. Tutkimusten 

mukaan Bronten maisemissa Brittein ylämaan nummilla kulkijat tarkastelivat maisemaa 

pikemminkin Humisevan harjun hahmojen kuin kirjailijan itsensä näkökulmasta ja kuvittelivat 

esimerkiksi Heatcliffin ilmestyvän paikalle. Tavallaan hahmot ja tarina ovat todellisia lukijalle, 

ja siksi matkailija voi kokea voimakkaita elämyksiä näillä tapahtumapaikoilla. (Herbert 2002, 

314.) Fiktiiviset miljööt voivat olla samalla tavalla keinotekoisia kuin kirjailijoiden kodit ja 

museotkin; autenttisuus ei edellytä rakennetun miljöön olevan täysin samanlainen kuin se on 

kuvattu historiankirjoissa tai fiktiivisissä teoksissa. Tällaiset kohteet ovat silti erittäin 

vetovoimaisia niihin liittyvän narratiivisen taustan takia. 

 

Matkailijat etsivät ”hypertodellisuutta”, jossa todellisessa paikassa on olemassa kuviteltu, 

todentuntuinen linkki fiktiiviseen maailmaan. Vaikka kirjan hahmot tiedetään fiktiivisiksi, 

lukiessa  niihin suhtaudutaan vakavasti ja ne muuttuvat todentuntuisiksi lukijan mielessä. 

Hahmot saavat vaikutusvaltaa siihen, miten lukija matkalla ollessaan miljöötä tarkastelee. 

Baker Street on mainio esimerkki tällaisesta paikasta, jonne kirjailija – sir Arthur Conan 

Doyle – on onnistunut sijoittamaan poikkeuksellisen tunnetuksi tulleen, vaikutusvaltaisen ja 

voimakkaita mielikuvia herättävän hahmon (Sherlock Holmes). Assosiaatio paikan ja 

hahmon välillä on nopea ja väistämätön. (Hoppen 2002, 15−16.)  

 

Purtill toteaa teoksessaan Canadian Journal of  Philosophy (1978), että yleistietokilpailussa kuka 

tahansa vastaisi ”totta” kysymykseen, asuuko Sherlock Holmes Baker Streetillä. Tämä ei ole 

varsinaisesti sama asia kuin väittää, että Sherlock Holmes olisi todellinen henkilö – minkä 

kuka tahansa Baker Streetillä kulkeva turisti luultavasti myöntäisi – mutta osoittaa vahvan 

yhteyden hahmon ja paikan välillä riippumatta siitä, että samanaikaisesti tiedostetaan hahmon 
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fiktiivisyys. Sherlock Holmes asuu ihmisten mielikuvissa ja yleistiedossa Baker Streetillä. 

(Purtill 1978, 343.) Sama pätee myös Romaniaan ja Bram Stokerin luomaan vampyyrikreivi 

Draculaan. Light toteaa teoksensa Dracula Dilemma – Tourism, Identity and the State in Romania 

(2005) esipuheessa, että länsimaisille ”Dracula on tunnetuin romanialainen, pitivät paikalliset 

siitä tai eivät”. Dracula on todistetusti yksi kirjallisuusmaailman tunnetuimmista ja 

tunnistettavimmista hahmoista, ja on tuskin mitään muuta maata, johon liittyisi niin 

voimakkaita assosiaatioita kirjallisuuden hahmoon kuin Romania. Perehtyneet tahot 

järjestävät suorastaan pyhiinvaellusmatkoja Transilvaniaan Dracula-tarinoihin vihkiytyneille 

”dracunisteille”. (Light 2005, 1–2; Laine 1992, 26.) 

 

Siinä missä perinnematkailussa on kyse kollektiivisesta muistista ja historian tietämisestä, 

kirjallisuusmatkailussa fiktiivisten tarinoiden tapahtumapaikoille on kyse kollektiivisesta 

mielikuvituksesta. Reijnders käyttää tästä ranskankielistä termiä lieux d'imagination, 

mielikuvituksen luomat paikat, tarkoittaen fyysisiä kohteita tai esineitä, jotka tietylle 

(fani)ryhmälle näyttäytyvät viitteellisenä materiana ja linkkinä fiktiiviseen vaihtoehtoiseen 

todellisuuteen. Mielikuvitus tässä kontekstissa on määritelty kuvitelmaksi ajasta, paikasta tai 

tilanteesta, joka ei ole läsnä tässä hetkessä. Menneisyyden lisäksi mielikuvitus voi kohdistua 

nykyhetkessä toisaalla olevaan paikkaan tai tulevaisuuteen. Historiallisella autenttisuudella ei 

tässä yhteydessä ole niinkään tekemistä elämyksen tunteen kanssa kuin maantieteellisellä, tai 

jopa rakennetulla, miljööllä. Pitää kuitenkin muistaa, että autenttisuus on täysin 

subjektiivinen kokemus: historiantutkija vaatii luultavasti autenttisuuden tunnulta eri asioita 

kuin satunnainen, perehtymätön turisti. (Reijnders 2011, 14.) 

 

Mankellin Wallander-romaanien tapahtumapaikka, Ystadin kaupunki Etelä-Ruotsissa, on 

suosittu matkailukohde televisiosarjan ja kirjojen ystävien keskuudessa. Fiktiivinen Ystad vie 

matkailijat kuvitteellisten järkyttävien murhien tapahtumapaikoille ja kaupunki näyttäytyy 

synkässä valossa. Markkinointi rikospaikkana toimii kollektiivisen mielikuvituksen ansiosta, 

vaikka todellisuudessa Ystadin pikkukaupungissa tapahtuu henkirikoksia erittäin harvoin. 

(Reijnders 2011, 8.) 

 

Tapahtumapaikoiksi voidaan tässä kontekstissa laskea myös teemapuistot, jotka ovat hyvä 

esimerkki siitä, miten täysin keinotekoisilla rakenteilla ja miljööllä voidaan tuottaa autenttisia, 

aitoja elämyksiä. Tove Janssonin Muumimaailmaa ei ole sellaisenaan olemassa kuin tarinoissa, 

mutta teemapuisto tarjoaa mahdollisuuden astua tähän fiktiiviseen maailmaan. Samalla tavalla 
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toimii myös Kuhmon Kalevalakylä. 

4.4  Kirjallisuustapahtumat, opastetut kierrokset ja kirjakauppamatkailu 

Muita kirjallisuusmatkailun kohteita yllämainittujen lisäksi ovat tapahtumat (festivaalit, 

kirjamessut, näyttelyt jne.), kulttuuritiet – Suomessa tunnetuimpana Tuusulan Rantatie – sekä 

opastetut kierrokset kaupungeissa. Yleensä näitä järjestävät ja tarjoavat paikalliset 

opaspalvelut. Opastettuja kierroksia järjestetään pitkälti kaikkialla, missä on mahdollista 

kulkea merkittävien kirjailijoiden tai heidän teostensa tapahtumien jäljillä, oli kyseessä sitten 

Mankellin Ystad, Vareksen Turku tai Uusi-Seelanti Tolkienin Keski-Maana. Sandvik ja Waade 

tutkivat Wallander-romaanien ja televisiosarjan suosioon perustuvaa Ystadiin kohdistuvaa 

matkailua ja puhuvat tutkimuksessaan rikospaikkamatkailusta (crime scene tourism). 

Opastettujen kierrosten ja paikkojen vetovoima perustuu siihen, että ikään kuin rikospaikalla, 

kohteessa on selkeä fyysinen sijainti ja narratiivinen tausta. (Sandvik & Waade 2011, 13−14.) 

 

Kirjafestivaaleilla ja -messuilla kiinnostuneet lukijat pystyvät tavallisesti vuorovaikuttamaan 

kirjailijoiden kanssa kuuntelemalla ja kyselemällä teoksista. Näistä tapahtumista on tullut 

kohtaamis- ja keskustelupaikkoja teoksesta kiinnostuneille sekä sen kirjoittajalle. Aiemmin 

tapahtumat usein käsittelivät korkeakirjallisuutta ja klassikoita, mutta nykyään niissä on 

tarjolla tutustuttavaa monelle kohderyhmälle ja erilaisista genreistä kiinnostuneille lukijoille. 

(Hoppen 2012, 16.) Toisinaan kirjallisuustapahtumat ovat osa laajempaa taidetapahtumaa, 

jossa voi tutustua esimerkiksi elokuviin, tai muuta kulttuuritoimintaa (esim. Taiteiden Yö -

tapahtumat). 

 

Bookshop tourism tai bookstore tourism on ilmiö ja kirjallisuusmatkailun haara lähinnä USA:ssa ja 

Isossa-Britanniassa. Alkuperäisenä ajatuksena tässä matkailussa oli kilpailla suurten 

ketjukirjakauppojen, online-kirjakauppojen sekä nykyään myös e-kirjojen kanssa järjestämällä 

kiertoajeluja ja ryhmämatkoja, joissa tutustuttiin pieniin yksityisessä omistuksessa oleviin 

”indie”-kirjakauppoihin. Matkojen tarkoituksena oli muistuttaa paikallisten 

pikkukirjakauppojen tärkeydestä ja osasta, jonka ne tuovat paikallisen kaupunkimaiseman 

idylliin. Tästä matkailumuodosta ei koskaan tullut suurmenestystä, mutta se nousi pienen, 

kirjallisuudesta kiinnostuneen kohderyhmän suosioon. (Portzline 2014; Hoppen 2012, 

16−17.) 
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5  KIRJALLISUUSMATKAILU SUOMESSA 

Kirjallisuusmatkailu ei ole Suomessa yhtä tunnettu käsite kuin esimerkiksi Britanniassa, eikä 

nuoren kulttuurin takia maassa ei ole kirjallisuushistoriaakaan samassa mittakaavassa. 

Suomen taiteiden kulta-aikana pidetään 1800-luvun loppua, jolloin taiteilla – kirjallisuus 

mukaan lukien – oli olennainen rooli kansallisidentiteetin selkeyttämisessä ja kansallistunteen 

herättämisessä (Louhenjoki-Schulman 2003, 12). Jos kirjallisuusmatkailua tarkastelee 

Hoppenin näkökulmasta kahtia jakamisen periaatteella (kirjailijoihin suuntautuva matkailu ja 

romaanien miljööseen perustuva matkailu), Suomesta löytyy kuitenkin kumpaakin. 

 

Hatakka ja muut toteavat kehittämistehtävässään Kirjan asema suomalaisessa kulttuurissa (2006, 

3), että suomalaiset ”elävät kirjojen kanssa”. Lukeminen on ollut pitkään yksi yleisimmistä 

harrastuksista, ja lukutaitoprosentti on Suomessa korkea. Suomalainen kulttuuri on 

huomattavan myönteinen kirjakulttuuria ja lukemista kohtaan. Painetun sanan kulutus 

henkeä kohti on Suomessa maailman tilastojen terävintä kärkeä. Tässä valossa voisi olettaa, 

että kirjallisuus kiinnostaa suomalaisia ja kirjallisuusmatkailulla olisi potentiaalia. 

5.1  Kirjallisuusperinne Suomessa 

Suomen kirjallisuushistoria on suhteellisen nuori ja kattaa koko Eurooppaan verrattuna 

lyhyen aikajakson. Kirjoitus- ja lukutaito tulivat hitaasti Suomeen oikeastaan vasta keskiajalla 

uskonpuhdistuksen myötä. Kirkon vaikutus kirjallisuuden kehitykseen säilyi pitkään. 

Tavoitteena oli hengellisten tekstien tuottaminen ja levittäminen, ja kirjapainoja perustettiin 

ainoastaan piispankaupunkeihin (joita tuon ajan Suomessa oli kaksi: Turku ja Viipuri). 

Myöhemmin yliopistojen rooli alkoi korostua, ja tärkeimmiksi kirjallisuuden kieliksi 

muodostuivat latina ja ruotsi. 1700-luvun alussa painettua kaunokirjallisuutta oli Suomessa 

vain 44 painotuotteen verran – näistä 31 ruotsin kielellä ja 12 latinaksi. (Suomen 

kirjallisuushistoria 1999, 14, 51−53, 92.) 

 

Suomalaisen kaunokirjallisuuden kehittymiselle antoi merkittävimmän sysäyksen ilman 

muuta nationalistisen ajattelun herääminen 1800-luvun alussa, kun Suomi tuli osaksi Venäjää 

ja sai autonomisen aseman. Venäjällä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tukemisen 
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ajateltiin heikentävän ruotsinkielisen eliitin asemaa. Vanhaa kirjallisuushistoriaa alettiin seuloa 

uudesta näkökulmasta ja etsiä omaa kirjallisuushistoriaa samalla, kun uutta kirjallisuutta 

luotiin kansallismielisestä lähtökohdista. Samanaikaisesti myös lukutaito alkoi levitä yhä 

laajemmalle säätyrajojen ulkopuolelle, siinä missä aiemmin se oli ollut vain harvojen 

oppineiden taito. 1800-luvun myöhemmällä puoliskolla kaunokirjallisuuden lukeminen oli 

levinnyt säätyläisiltä rahvaiden keskuuteen sekä ruotsin- että suomenkielisten keskuudessa. 

Into fiktiivisten tekstien lukemiseen oli heräämässä. Kaunokirjallisuudesta tuli kansakunnan 

rakennusmateriaali. Se kertoi kansallisuudesta ja lujitti yhtenäisyyden tunnetta. Suomalaisen 

kirjallisuuden käännekohdasta ja kehityksestä puhuttaessa esiin nousevat kaksi nimeä ja 

henkilöä: Elias Lönnrot ja Johan Ludvig Runeberg. Heidän töillään oli ennennäkemätön 

merkitys paitsi Suomen kansan ja menneisyyden luojana, myös kirjallisuuden kehittymisessä. 

Runeberg ja Lönnrot loivat kehykset, jossa myös tulevia kansallisromaaneja kirjoitettiin 

Kiven Seitsemästä veljeksestä Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogiaan. (Suomen 

kirjallisuushistoria 1991, 106−165, 177−218; Heikkonen, Katajamäki, Ojakoski, Väisänen 

2007, 150−153; Nygård 1999.) 

 

Kun puhutaan kirjallisuuden kaanonista, tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka on hyväksytty 

poikkeuksellisen merkittäviksi. Kaanon on dynaaminen käsite, joka muuttuu ajan kuluessa, 

kun siihen hyväksytään uusia kirjoja. Kaikilla osapuolilla tutkijoista kirjastotyöntekijöihin ja 

kuluttajiin on merkitystä kaanonin muodostumiseen. Klassikolla puolestaan tarkoitetaan 

teosta, jonka voidaan katsoa kiteyttävän jotain yleismaailmallisesti tai kansallisti olennaista. 

Klassikoiden lukemista pidetään yleissivistävänä, ja niiden lukeminen auttaa ymmärtämään 

yhteiskunnan arvoja ja rakenteita. (Eskola 2011, 7−8.) 

 

”Kirjallisuus”-sanan suomen kieleen loi Elias Lönnrot, kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

perustettiin vuonna 1831. Lönnrotin kehittämää terminologiaa ovat niin ikään sanat 

”romaani”, ”runoelma”, ”runomitta” ja ”kirjoitelma”. (Suomen kirjallisuushistoria 1991, 

199.) Ilman näitä kehitysvaiheita ja termejä voitaisiin tuskin puhua sen kummemmin 

suomalaisesta kirjallisuudesta, kirjallisuushistoriasta kuin kirjallisuusmatkailustakaan. 

5.2  Kirjallisuusmatkailun miljööt 

Kirjan Haltiakuusen alla – Suomalaisia kirjailijakoteja (2013, 6-7) esipuheessa todetaan, että koti 
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– miten vaatimaton tahansa – on ollut huomattavan tärkeä paikka ja luovuuden lähde 

monille suomalaisille kirjailijoille. Nämä kotiseudut, paikat ja maisemat, elävät vahvasti 

kirjailijan tuotannossa. Maisemat ovat muuttuneet vuosikymmenten ja -satojen varrella, 

mutta jäljelle jääneet museot pyrkivät raottamaan ovea tuohon aikaan, kirjailijan elämään ja 

yksityiskohtiin. Näitä merkittäviä museoina toimivia kirjailijakoteja (syntymä- ja 

lapsuudenkodit, asuintalot, kesämökit ym.) on eri puolilla Suomea yhteensä peräti 30 

kappaletta. 

 

Kirjailijakotien lisäksi miljöiksi voisi laskea matkailutiet, kulttuuriperintökohteet ja 

teemapuistot. Miljöitä on liian runsaasti, että kaikki voisi käydä läpi, joten seuraavaksi 

käsitellään muutamia merkittäviä kohteita esimerkkiluontoisesti. 

5.2.1  Tuusulan Rantatie 

Tuusulan rantatie muodostui 1900-luvun alussa merkittäväksi kotimaiseksi 

kulttuuriympäristöksi. Sen varrella asuivat perheineen muun muassa Juhani Aho, Jean 

Sibelius, Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Eino Leino, Maria Jotuni ja Uuno Kailas. Taiteilijat 

kokoontuivat tämän tästä viettämään aikaa yhdessä ja tutustumaan toistensa teoksiin. 

Yhteisön henkeä voi yhä tavoitella Tuusulan Rantatiellä olevissa useissa museoissa. Jo ennen 

tämän varsinaisen taiteilijayhteisön kehittymistä myös Aleksis Kiven veli asui näissä 

Tuusulanjärven maisemissa, ja tästä Aleksis Kiven kuolintuvasta kehittyi matkailukohde jo 

1800-luvun lopulla (Helttunen & muut 2013, 18, 99; Vuoristo 2002, 130). 

 

Merkittävä kulttuuritausta ja luontomaisema kulkevat käsi kädessä. Tuusulanjärven 

kulttuuriympäristön nimeäminen kansallismaisemaksi on ollut usein keskustelun aiheena, ja 

sitä on kutsuttu historiansa ja edesmenneiden kuuluisien asukkaidensa ansiosta jopa Suomen 

kulttuurin pyhäksi tieksi. (Vuoristo 2003, 130.) 

5.2.2  Päätalomatkailu 

Kotimaisesta kirjallisuusmatkailusta ja kohteista puhuttaessa Kalle Päätalon mainitseminen 

on välttämätöntä. Kotimuseo Taivalkoskella Kallioniemessä on yksi tunnetuimmista 
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kohteista muun muassa kesällä vietettävän juhlaviikon ansiosta. Aiemmin matkailijoita oli 

jopa enemmän, sillä oli hyvin todennäköistä, että he pääsivät tapaamaan itse kirjailijan, mutta 

edelleen Päätalo vetää vuosittain Taivalkoskelle noin 10 000 kävijää, suurimman osan 

juhlaviikon aikana. Nykyään matkailijat joutuvat tyytymään juttelemaan kirjoista ja 

maisemista oppaiden kanssa. (Helttunen & muut 2013, 158; Visit Taivalkoski 2014.) 

 

Juuret Iijoen törmässä -sarjaa, tai tuttavallisesti Iijoki-sarjaa, pidetään viimeisimpänä suurena 

todellisuus- ja kansankuvauksena suomalaisessa kirjallisuudessa, jossa kansankuvauksilla on 

pitkät perinteet ja keskeinen merkitys. Pääjoen kirjoja pidetään poikkeuksellisen 

dokumentaarisena kuvauksena aikansa miljööstä ja elämästä. Tämä antaa Kallioniemen 

kotimuseon vierailulle aivan omanlaisensa merkityksen; sen lisäksi, että se on tunnetun 

kirjailijan kotitalo, se on myös harvinaisen autenttisena säilynyt, valtakunnallisesti merkittävä 

perinnemiljöö. Se on myös toiminut Päätalo-elokuvien kuvauspaikkana. (Päätalon juurella 

1999, 200−204; Helttunen & muut 2013, 158; Visit Taivalkoski 2014.) 

 

Päätalon kotiseuduille suuntautuvan matkailun suosiota on selitetty sillä, että teosten 

todenmukaiset maaseutuelämän kuvaukset tuovat ihmisille muistoja omasta nuoruudesta. 

Kirjoihin uppoutuminen ja miljööseen tutustuminen on eräänlaista eskapismia, joka tarjoaa 

pakokeinon kaupungista takaisin menneiden aikojen maaseudun rauhaan. (Kolehmainen 

2014, 22). Sinne tullaan ”hakemaan juuria ja vahvistamaan elämänuskoa” (Helttunen & muut 

2013, 156). 

5.2.3  Muumimaailma ja Kalevalakylä myyttien ja tarujen miljöönä 

Tove Janssonin Muumi-tarinat ovat valloittaneet maailmaa 1950-luvulta lähtien. Niitä on 

käännetty useilla kielillä, muun muassa englanniksi, espanjaksi ja koreaksi, ja uusintapainoksia 

ilmestyy jatkuvasti. Muumitarinoiden kansissa saattaa hyvin usein nähdä tekstin: 

yhdeksänvuotiaista yhdeksänkymmentävuotiaille. Muumit valloittavat paitsi maailman, myös 

jokaisen sukupolven. Tove Jansson on palkittu työstään monin tunnustuksin, yhtenä 

merkittävimmistä 1966 myönnetty H.C. Andersen -mitali, jota pidetään lastenkirjallisuuden 

pikkunobelina. Hän on kiistatta maailmanlaajuisesti tunnetuimpia suomalaisia taiteilijoita. 

Vuonna 2014 Toven syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta, minkä kunniaksi järjestettiin 

juhlavuosi monine tapahtumineen. (Ørjasæter 1987, 129−130; Tove 100 -sivusto 2014.) 
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Muumilaakson tarinoita -animaatiosarja valmistui 1991, ja sen valtavan suosion myötä 

Naantaliin kehitettiin 1993 ovensa avannut Muumimaailma-teemapuisto. Tarkoituksena on 

tarjota asiakkaille Muumi-teemaisia elämyksiä. Puisto houkuttelee vuosittain yli 200 000 

asiakasta ympäri maailmaa, ja liikevaihto vuonna 2013 oli 6,8 miljoonaa euroa. 

(Muumimaailma-tiedote 2014.) Muumimaailma on Suomen mittakaavassa paras esimerkki 

rakennetusta fiktiivisestä miljööstä kirjallisuusmatkailukohteena. 

 

Toinen tunnettu kirjallisuuteen perustuva matkakohde on Kuhmon Kalevalakylä, joka 

perustuu Elias Lönnrotin 1800-luvun alkupuoliskolla kokoamaan kansalliseepokseen. 

Kalevalan mytologia on muodostunut huomattavaksi osaksi suomalaista kulttuuria. Se 

koottiin vahvistamaan suomalaista kansallisidentiteettiä ja elää tänä päivänä kulttuurissa 

esimerkiksi musiikin, elokuvien, korujen ja käsitöiden muodossa. 1980-luvulla Kalevala-kylän 

perustamisesta käytiin paljon keskustelua. Useampi kunta ilmaisi halunsa Kalevalan 

matkailulliseen hyödyntämiseen ja oli epäselvyyttä siitä, mihin Kalevalan tapahtumat 

sijoittuvat ja kenelle Kalevala kuuluu. Lopulta MEK antoi tukena Kuhmon 

Kalevalakylähankkeelle 1986, ja muutamaa vuotta myöhemmin toiminta alkoi. (Kolehmainen 

2014, 23; Laitinen 2012, 11−15.) 

 

Kalevalakylän toiminnan tarkoitus on tutustuttaa kalevalaiseen kulttuuriperinteeseen ja 

Suomen myyttiseen historiaan siinä ympäristössä, jossa Lönnrot kulki aineistoa kokoamassa. 

Kansanrunous säilyi pisimpään juuri Itä-Suomessa ja rajantakaisessa Karjalassa, ja sinne 

Lönnrotin matkat Kajaanista suuntautuivat. Kalevalakierroksella ”sidotaan yhteen Kalevalan 

historia, kansanperinne ja mielikuvitus”, kuten teoksessa Lumen ja suven maa – Suomen 

matkailumaantiede todetaan. (Vuoristo 2002, 235.) 

5.3  Tapahtumia ja kaupunkikierroksia 

Kirjallisuustapahtumia järjestetään Suomessa vuosittain useita. Näkyvimpinä ovat yleensä eri 

puolilla maata järjestettävät kirjamessut. Näistä suurimmat ovat Helsingin kirjamessut, jotka 

vetävät vuosittain 70 000–80 000 kävijää Messukeskukseen viikonlopun aikana. 

Kustantamoille Helsingin kirjamessut ovat vuoden tärkein markkinointitapahtuma 

Suomessa, ja näytteilleasettajia oli syksyllä 2014 mukana vajaa 340. (Mäntymaa 2014.)  
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Sanataiteen puolella huomattavin kirjallisuustapahtuma on Kajaanin Runoviikko. Tapahtuma 

on Suomen vanhin ja suurin runoon, lausuntaan ja pienteatteriin keskittynyt festivaali. 

Menneenä kesänä 2014 tapahtumaan osallistui ennätykselliset 9 000 kävijää. Tapahtumaan 

kuuluu sekä maksullista että ilmaista ohjelmaa. (Kajaanin Runoviikko 2014; Finland Festivals 

2014.) Erilaisia näyttelyitä järjestetään niin ikään ympäri Suomea. Näyttelyt voivat liittyä niin 

kirjailijaan kuin heidän töihinsä. Sastamalassa Vammalassa sijaitsee esimerkiksi Mauri 

Kunnaksen Koiramäki-lastenkirjoihin pohjautuva pysyvä, toiminnallinen ja elämyksellinen 

näyttely. (Herra Hakkaraisen Talo 2014.) 

 

Kirjallisuusmatkailuun liittyvistä kierroksista tunnetuimpia Suomessa ovat luultavasti 

Turkuun sijoittuvat Reijo Mäen Vares-dekkareihin perustuvat reitit. Näitä tarjoavat sekä 

opaspalvelut että ohjelmapalveluyritykset eri variaatioina. Kuten Haapio toteaa teoksessaan 

Reijo Mäki – Vareksen Turku (2009, 8), Vares-romaaneissa päähenkilö Jussi Vares ”vaihtaa 

tiuhaan residenssiä” ja ”Mäki on surmannut väkeä jo liki Nuijasodan verran”, joten miljöitä 

riittää tutustuttavaksi. Vielä kun laskee tähän mukaan kantakapakan ja muut 

tapahtumapaikat, kierroksiin on takuulla olemassa runsaasti materiaalia. Yli 20 teoksen 

päähenkilönä Jussi Vares on tunnetuin turkulainen – olkoonkin, että romaanit paljastavat 

Vareksen olevan kotoisin alkujaan Merikarvialta – Matin ja Tepon ja Mauno Koiviston 

ohella. Mäen Turku ei välttämättä vastaa sen kummemmin kaupungin virallista brändiä kuin 

matkailuesitteiden Turkua, mutta ”lukijoitten mielissä se on varmasti todellisempi kuin niistä 

kumpikaan”. (Haapio 2009, 7−9; Turun Matkailuoppaat 2014). 

 

Urjalassa puolestaan on kunnan ja Väinö Linna seuran yhteistyönä kehitetty ”Väinö Linnan 

reitti” kokoamalla yhteen paikkakunnan merkittävimmät kohteet liittyen kirjailijan elämään ja 

tarinoihin. Reitin perustamiselle kipinän antoi kuitenkin kirjailija itse viedessään lukijansa 

tutustumaan tunnetun Täällä Pohjantähden alla -trilogiansa maisemiin. Halutessaan matkailijat 

voivat tilata kierrokselle oppaan, mutta sen tekeminen onnistuu omatoimisestikin 

verkkosivujen digitaalisen materiaalin ja paikan päällä olevien opasteiden ansiosta. Reitti 

kulkee noin 25 kilometriä Urjalan maisemissa. (Urjalan kunta 2014, Väinö Linnan seura 

2013, 20.) 
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6  BLOGIT JA BLOGGAAMINEN 

Blogin määritelmä on muuttunut vuosien varrella. Historian alkuvaiheessa weblogit (blogit, 

nettipäiväkirjat, lokit, verkkolokit) määriteltiin lähinnä henkilökohtaisiksi internet-

päiväkirjoiksi. The Economistin internet-artikkelin (2006) mukaan kuvaus ei ole täysin 

harhaanjohtava, jos ei ihan täsmällinenkään. Suurimmat erot päiväkirjaan ovat se, että siinä 

missä normaali päiväkirja on yleensä mielletty henkilökohtaiseksi ja salaiseksi, blogin idea on 

täysin päivänvastainen. Riippumatta julkisuusasetuksista, onko blogi suuren yleisön vai 

pienen ryhmän luettavissa, blogin luonteelle on tyypillistä sosiaalinen kanssakäyminen ja 

kirjoitusten laittaminen julkisuuteen. Toinen eroavaisuus liittyy kronologisuuteen – 

päiväkirjaan verrattuna blogi etenee nurinkurisessa järjestyksessä uusimman niin kutsutun 

”postauksen” ollessa päällimmäisenä ja vanhimpien alla. (The Economist 2006.) 

6.1  Mikä on blogi? 

Janne Jääskeläinen määritteli vuonna 2002 blogin seuraavasti: ”Weblog (blog, blogi, weblogi) on 

päiväkirjamainen tai muutoin kronologisessa järjestyksessä julkaistu sivusto, jossa merkinnät ovat omaan 

elämään läheisesti liittyviä tai kirjoittajaa muuten kiinnostavia aiheita. Weblog poikkeaa tavallisesta 

“kotisivusta” siinä, että sisältö päivittyy koko ajan, usein nopeallakin tempolla. Asiat ilmaistaan sellaisena 

kuin kirjoittaja itse ne kokee.” Nykyään blogien pitäminen on hyvin suosittua, ja blogien sisältö 

vaihtelee paljon tekijän mukaan tehden blogin määrittelemisen vaikeaksi. Blogeja on yhtä 

monenlaisia kuin tekijöitäänkin. Suosioon vaikuttaa ennen kaikkea helppous. Siinä missä 

ennen blogin tekeminen vaati ylläpitäjältä perehtymistä ja ATK-osaamista, nykyajan 

helppokäyttöisillä ohjelmilla blogin tekeminen on lähes kenen tahansa ulottuvilla. Tämän 

myötä blogien kirjo on kasvanut. (Jääskeläinen 2002.) 

 

Rebecca Blood (2002) jakaa teoksessaan The weblog handbook: Practical advice on creating and 

maintaining your blog blogit kolmeen eri kategoriaan (blogs, notebooks, filters) perustuen 

tuotettuun sisältöön ja julkaisutahtiin. Kaikille yhteinen nimittäjä on henkilökohtainen 

näkökulma, ja lähinnä eroavaisuuksia syntyy siinä, miten se näkökulma välittyy. Tiheimmin 

päivittyvissä, lyhyissä kirjoituksissa näkökulma ja kerronta on hyvin subjektiivista ja 

kirjoittajan sisäinen maailma on vahvasti läsnä (blogs). Toisessa kategoriassa päivitystahti on 
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hitaampi, päiväkirjamaisempi – kerran päivässä – ja kirjoitukset ovat tyypillisesti pidempiä 

kuin ensimmäisessä kategoriassa. Ne saattavat sisältää ilmiöiden ja tapahtumien tarkastelua ja 

pohdintaa kirjoittajan henkilökohtaisesta näkökulmasta, tai olla täysin päiväkirjamaisia ja 

kertoa siis kirjoittajan omaan elämään liittyvistä asioista (notebooks). Kummallekin 

kategorialle on ominaista kirjoittajan sisäisen maailman vahva läsnäolo ja oman elämän tai 

maailman ilmiöiden tarkastelu siten, että kirjoittaja itse on selkeästi fokalisoijana. Viimeiseen 

kategoriaan (filters) Blood asettaa tekstit, joissa aihepiiri on selvästi rajattu. Kirjoittajan 

näkökulma on yhä läsnä, mutta kirjoitukset keskittyvät jonkin aiheen ajankohtaisten 

tapahtumien ja ilmiöiden ympärille. Tekstit ovat rajatumpia kuin aiemmissa kategorioissa ja 

tyyli on uutisoiva: kirjoittaja pyrkii pitämään lukijansa ajan tasalla valitsemastaan aiheesta. 

Päivitystahti tällaisissa blogeissa on Bloodin mukaan kohtalaisen verkkainen, yleensä kerran 

päivässä. (Blood 2002, 6−8.) 

 

Kansantajuisesti blogeista puhutaan ”köyhän miehen lehtenä”. Kuka vain voi kirjoittaa 

verkossa mistä tahansa mielipiteistään ja ajatuksistaan. Blogien kirjoittamisessa vallitsevat 

demokratia ja sananvapaus, ja usein kirjoittajia ovat henkilöt, joilta puuttuu kanava 

perinteiseen mediakirjoittamiseen ja -ilmaisuun. Blogien luominen ja lukeminen ovat jokaisen 

ulottuvilla, jolla on toimiva internet-yhteys, muuta ei välttämättä tarvita. Maksuttomat 

sovellukset – kuten Blogger, LiveJournal, Tumblr ja WordPress – ja modernit 

helppokäyttöiset alustat tuovat blogit kaikkien ulottuville. Oikeaa ja väärää kirjoitustyyliä tai 

aihetta ei varsinaisesti ole, jokaiselle on jotain. (Blood 2002, 10.) Vaikka blogeja käyttävät 

nykyään myös yritykset ja lehdet, monille blogin perusajatus on, että se on nimenomaan 

yksilön editoimatonta ja sensuroimatonta ilmaisua. Se on yksilön keino saada äänensä 

kuuluviin mediassa. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tämä lienee paikkaansa pitävä 

lähtökohta sille, mikä blogi on ja mikä sen tehtävä on. (The Economist 2006.) 

 

Bloggaus.fi on bloggaamiseen, copywritingiin ja palvelumuotoiluun keskittynyt asiablogi. 

Ylläpitäjä määrittelee bloggaamisen ilmiöksi, jolla on monta eri käyttötarkoitusta kirjoittajan 

intentioista ja aihepiireistä riippuen. Blogilla voi olla ilmaisullinen merkitys (kanava purkaa 

ajatuksia ja jakaa niitä yleisölle), se voi pyrkiä vaikuttamaan politiikkaan, tarjota työpaikan ja 

toimia sosialisoinnin välineenä ja foorumina samasta aiheesta kiinnostuneelle yhteisölle. 

Henkilökohtaisessa käytössä blogilla voidaan pyrkiä myös hakemaan huomiota ja 

kohottamaan itsetuntoa, tai se voi olla ”mitä kuuluu” -tyylinen viestintäväline läheisten 

kesken. (Bloggaus.fi 2014.) 
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6.2  Blogit osana matkailumarkkinointia 

Sosiaalisesta mediasta on tullut yhä merkittävämpi tiedonhaku ja -välityskanava. Tänä päivänä 

lähes kaikista matkailuyrityksistä ja matkakohteista on tietoa sosiaalisessa mediassa. Sekä 

yritykset että matkailijat päivittävät tietoja ja kertovat tapahtumista, uutisista, kokemuksista 

ynnä muusta. Tietoa myös aktiivisesti etsitään sosiaalisesta mediasta, ja siksi näkyvyydellä 

sosiaalisen median kanavissa on ollut kasvava merkitys yrityksille potentiaalisten asiakkaiden 

tavoittamisessa. Internetin avulla markkinointi on kasvavassa määrin ollut menossa 

keskustelupainotteiseen suuntaan, jossa kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa. (Kinnunen 

2014, 1.) 

 

Bloggaaminen on erittäin suosittua kuluttajien keskuudessa. Vaikkei blogilla välttämättä 

olisikaan suurta, vakituista lukijakuntaa, yksittäinenkin postaus voi levitä laajalle sosiaalisen 

median avulla, jos lukijat kokevat sen mielenkiintoiseksi ja linkittävät sitä eteenpäin. 

Linkitykset (sisällön jakaminen) lisäävät blogin näkyvyyttä, ja siten siitä voi olla hyötyä myös 

sille matkakohteelle tai yritykselle, jota blogissa käsitellään. Kiinnostava, laajasti levinnyt 

blogiteksti voi tuoda asiakkaita vielä vuosien päästäkin. Tällaisella Word of  Mouth – WOM, 

kuluttajien keskinäistä tuotteiden ja palveluiden suosittelua – markkinoinnilla on ympärillään 

erilaisia käyttäjiä. Toiset vain seuraavat keskusteluita ja blogipostauksia tuottamatta itse 

sisältöä sen kummemmin artikkelien kuin keskusteluviestienkään muodossa, kun taas toiset 

pyrkivät aktiivisesti tuottamaan sisältöä, jakamaan sitä ja osallistumaan keskusteluihin. 

Tällaisia aktiiveja kutsutaan mielipidevaikuttajiksi, ja he ovat se ryhmä, joka yrityksen tulisi 

tavoittaa halutessaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kansainvälisissä mittauksissa 

ahkerimpia bloggaajia ja blogin lukijoita ovat venäläiset. Keskimäärin venäläinen käyttää 

sosiaalisen median parissa yli yhdeksän tuntia kuukaudessa. Bloggari on yksi suosituimmista 

ammateista, ja parhaimmilla on jopa satoja tuhansia seuraajia. Suosituimmillaan 

ammattibloggarit ovat Venäjällä verrattavissa keihin tahansa julkkiksiin. (Kinnunen 2014, 

18−19; Toimelias 2013.) 

 

Kirjallisuusmatkailu ei blogimaailmassa ole mikään uusi asia. Englanninkielisiä blogeja, jotka 

johdattavat kirjailijoiden jäljille ja jossa kirjoittajat kertovat omista matkoistaan ja 

kokemuksistaan, löytyy useita, esimerkiksi Literary Places, Literary Tourist ja Literary 

Traveler. Suurimmat blogit, kuten edellä mainittu Literary Traveler, ovat laajenneet yhden tai 

kahden kirjoittajan matkamuisteloista suoranaisiksi foorumeiksi, jossa julkaistaan myös 
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blogin lukijoiden kirjoittamia artikkeleita heidän matkoistaan, osallistumisestaan kaupunki- ja 

kävelykierroksille, tapahtumiin ja näyttelyihin ja niin edelleen. 
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7  BLOGIN TEKEMINEN 

Blogin perustaminen on monivaiheinen prosessi, ja tämä osio käsittelee sen teoriaa. 

Tarkastelun kohteina ovat aiheen rajaaminen ja kohderyhmän valitseminen, sisällön 

tuottaminen sekä viimeisenä tekijänoikeuslain soveltaminen blogijulkaisuissa. 

7.1  Blogin aihe ja kohderyhmä 

Blogia tehdessä ensimmäinen hyvä pohdinnan aihe on se, mistä kannattaa blogata. 

Henkilökohtaisissa blogeissa kannattaa siis valita aihe, joka oikeasti kiinnostaa 

kirjoittajaa. Bloggaus.fi sivustolla artikkelissa Bloggaajan aloitusopas neuvotaankin 

osuvasti: ”Todennäköisesti paras aihe on sellainen, josta jaksaisit puhua 24/7. Kirjoita 

siitä.” (Bloggaajan aloitusopas 2014.) Aiheen on olennaista olla mieluummin tarkasti 

rajattu ja syvällinen kuin laaja ja pintapuoleinen. Mikäli aihe kiinnostaa lukijoita, he 

haluavat tietää siitä kaiken ja todennäköisemmin palaavat blogiin myöhemminkin, jos se 

pystyy tarjoamaan heille jotain tiedollista arvoa. Ellei tietoa löydy blogista, he hylkäävät 

sen ja etsivät tietonsa muualta. (Bloggaajan aloitusopas 2014a.) Aihetta rajatessa on syytä 

pysähtyä miettimään myös kohderyhmää ja mitä blogilla haluaa lukijoille antaa. Sauli 

Lepola kirjoittaa blogioppaassaan seuraavasti: ”Jotta voisit antaa lukisijalle jotain 

hyödyllistä, tulisi sinun ottaa huomioon kenelle sitä kirjoitat. Esimerkiksi artikkeli auton 

korjauksesta tuskin antaa lisäarvoa sekä mekaanikolle, että kotiäidille samalla tavalla. 

Vaikka molemmille erikseen voidaankin kirjoittaa hyödyllinen artikkeli aiheesta.” 

(Lepola 2009.) 

 

Edellä mainittu lainaus kiteyttää esimerkillään ajatuksen siitä, että samaa aihetta voi siis 

kohderyhmästä riippuen tarkastella monesta eri näkökulmasta. Matkailublogeissa tämän 

voi kärjistää siten, että teksti on erilainen riippuen siitä, onko se suunnattu inspiroimaan 

ja informoimaan kanssamatkustajia vai maalataanko blogilla markkinointimielessä 

utopistinen kuva jostain kohteesta, kuten vaikkapa yrityskäytössä oleva blogi voisi tehdä. 

 

Koska blogit mielletään julkiseksi ilmaisuksi ja sosiaaliseksi viestinnäksi, aiheiden on 
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hyvä olla sellaisia, että ne herättävät keskustelua. Pelkkä faktoihin keskittyminen ei riitä, 

vaan sisällöllä täytyy olla keskustelua virittelevä ja ajatuksia herättävä vaikutus. Tämä 

takaa erottumisen muista samasta aiheesta bloggaamisesta ja antaa blogille lisäarvoa 

lukijan silmissä. Kysymys, miksi blogia kirjoittaa ja mitä sillä haluaa sanoa kannattaa 

selvittää itselleen. Samalla tulee automaattisesti sekä rajanneeksi aiheen että miettineeksi 

kohderyhmää. (Lepola 2009.)  

 

Toinen hyvä kysymys on se, millaisia blogeja itse olisi valmis lukemaan. Sisällön on 

yksinkertaisesti oltava hyvää, sen on kiinnostettava lukijaa ja kirjoittajaa ja sillä on oltava 

jotain arvoa lukijalle. (Bloggaajan aloitusopas, 2014b.) Tässä opinnäytetyössä blogin 

kohderyhmänä ovat selvästi kulttuurimatkailusta kiinnostuneet suomalaiset sekä 

kirjallisuuden ystävät. Blogi on suunnattu matkailijoille ja matkansuunnittelijoille, eikä 

niinkään yrityksille. Sen tarkoituksena on informoida, kannustaa ja inspiroida tästä 

Suomessa vähän tutkitusta matkailun muodosta. 

7.2  Blogiartikkeleiden kirjoittaminen 

Bloggaamiseen opastavan sivuston ylläpitäjä toteaa: ”Kirjoita aivan käsittämättömän paljon. 

Kirjoita sormesi verille ja persauksesi puuduksiin. Näin tekee jokainen kirjailija ja hyvä bloggari. Siksi 

hyvän blogin kirjoittaminen on myös kykyä istua alas. Blogi on työtä. Älä erehdy tästä.” Määrä ei 

kuitenkaan tarkoita, että päivittämistahdin pitäisi välttämättä olla kohtuuttoman nopeaa. 

Avainasioita ovat sisällön laatu ja päivitystahdin säännöllisyys – toisin sanoen 

suunnitelmallisuus. Kuten bloggaus.fi:n ohjeissa todetaan, tärkeintä on, että päivitystahti 

antaa mahdollisuuden kirjoittaa hyvin ja julkaista hyvää tekstiä, joka vetoaa lukijoihin. 

(Bloggaajan aloitusopas 2014b.) 

 

Lepola puolestaan muistuttaa omassa blogin kirjoittamisohjeistuksessaan, että internetissä ei 

lueta vaan selataan. Selaaja päättää muutamassa sekunnissa sivua katsellessaan, löytääkö hän 

sieltä kaipaamaansa tietoa. Tiedon täytyy olla helposti havaittavissa harhailevalle silmälle, eli 

mitään romaania ei ole syytä lähteä kirjoittamaan. Suositeltavia tehokeinoja ovat lihavointi ja 

kursivointi vangitsemaan katseen olennaisiin sanoihin sekä väliotsikot rytmittämään ja 

selkeyttämään tekstiä. Paljon kirjoittavien ihmisten perisynti ovat usein liian pitkät ja 
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raskaslukuiset kappaleet, joten kappalejakoon on syytä kiinnittää huomiota. Paperilta luetaan 

eri tavalla kuin tietokoneen tai puhelimen näytöltä, siksi typografiaan kannattaa kiinnittää 

huomiota. (Lepola 2008a.) Tähän opinnäytetyöhön kuuluvassa blogissa on käytetty sekä 

selkeitä, runsaita kappalejakoja että lihavointeja ja kursiiveja tekstien elävöittämiseksi ja 

lukemisen helpottamiseksi. 

 

Suunnitelmallisuuden ja järkevän pituuden ja tekstinasettelun lisäksi kirjoittamiseen 

suositellaan lisättäväksi oikolukuvaihe. Oikoluvulla tarkoitetaan sitä esilukemista, joka 

tekstille tehdään ennen sen julkaisemista. Tässä vaiheessa tehdään viimeiset korjaukset, 

tarkistukset ja lisäykset. Lepola on blogissaan listannut vinkkejä hyvään oikolukuun, ja listalla 

ovat muun muassa: tulosta paperille, keskity, anna jonkun toisen luettavaksi ja kiinnitä 

huomiota samantyylisiin sanoihin. (Lepola 2008b.) 

 

Tekstejä on hyvä kirjoittaa valmiiksi – blogialustoissa on usein käytössä luonnoksen 

tallentamistoiminto – useampaa päivää varten. Liikaan sensurointiin ja itsekriittisyyteen ei ole 

kannattavaa sortua, vaikka osa teksteistä odottaisi julkaisua pitkään. Taustatyö kannattaa 

tehdä ennen artikkelin kirjoittamista mahdollisimman sujuvan ajatuksenjuoksun ja parhaan 

tuloksen takaamiseksi. Ajatus keskeytyy, jos joutuu tarkistelemaan tietoja ja etsimään lähteitä 

samalla, kun koettaa kirjoittaa artikkelia. Lopputulos on yleensä paras mahdollinen, kun aihe 

ja pohjatieto ovat jo olemassa ja vain kirjoittaa kerralla. Muokkaukset ja korjailut kannattaa 

jättää vasta loppuun, sillä korjailuihin keskittyminen syö myös keskittymistä ja rikkoo 

ajatuksenjuoksua. (Lepola 2008c.)  

 

Tämän opinnäytetyön kohdalla blogin suunnittelua on helpottanut tiedossa oleva 

aloituspäivä ja lisäksi artikkeleiden tyylin tietäminen. Kukaan ei oleta bloggaajan tekevän joka 

päivä pitkää, paljon taustatyötä vaativaa artikkelia, joten kerran viikossa -päivitystahti on ihan 

suotava. Lukijaystävällisyyttä on pyritty parantamaan säännöllisyydellä, blogi päivittyy kerran 

viikossa aina perjantaisin iltapäivällä. Blogin aloituspäiväksi määräytyy perjantai 10.10. Aleksis 

Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivän mukaan, joten on luonnollista jatkaa sen 

antamalla päivitystahdilla. 
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7.3  Blogit ja tekijänoikeuslaki 

Blogeja koskee sama velvoite tekijänoikeuslain kunnioittamiseen kuin mitä tahansa julkaisuja. 

Tekijänoikeus puolestaan koskee mitä tahansa teosta, on se sitten kirjallinen, musiikillinen tai 

kuvataiteellinen tuotos, kartta tai elokuva. Blogi itsessään on myös useimmiten laskettavissa 

teokseksi, ja sitä suojaa sama laki, jota tulee noudattaa sitä luotaessa ja kirjoittaessa. 

Yleisimmät kysymykset liittyvät plagiointiin, siteeraamiseen ja kuvien käyttöön blogeissa. 

(Lammi 2013, 1−12.) Nämä ovat ajankohtaisia aiheita myös tämän opinnäytetyön blogissa, 

jossa tekstiä on referoitu muista lähteistä ja otettu suoria siteerauksia teoksista. 

 

Kopiointi, on kyseessä sitten analoginen tai digitaalinen lähde, on aina luvanvaraista 

toimintaa ja edellyttää luvansaantia joko tekijältä tai teoksen oikeudenomistajalta Luvatonta 

kopiointia kutsutaan plagioinniksi. Tekijällä on oikeus päättää muun muassa siitä, saako 

analogista lähdettä muuttaa digitaaliseen käyttömuotoon. Toisinaan tekijä voi ilmoittaa 

teoksensa olevan vapaassa käytössä, jolloin sen kopioiminen ja jakaminen on sallittua. 

Verkkoympäristössä tämä tarkoittaa sivustoja, joiden materiaali – kuvat, tekstit, tiedot – ovat 

kopioitavissa ilman korvausvelvoitetta. Vapaasta käytöstä ilmoitetaan selkeästi. 

Tekijänoikeussuoja ei kuitenkaan ole ikuinen. Suomessa tekijänoikeussuoja kattaa 70 vuotta 

eteenpäin tekijän kuolemasta, tai jos tekijä on tuntematon, teoksen luomisesta. Tämän 

jälkeen tekijänoikeuslaki ei enää suojaa teosta. (Suominen 2014; Kopiraitti 2014.) 

 

Siteeraaminen kohtuullisessa määrin katsotaan olevan sallittua, kunhan alkuperäinen lähde 

tulee selvästi mainituksi tietoineen. Samoin linkittäminen sallitaan, sillä sen ei katsota olevan 

kopiointia. Hyvien tapojen mukaista olisi ilmoittaa linkittämisestä, mutta mikään laki ei 

velvoita niin tekemään. (Suominen 2014.) 
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8  YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

Tässä osiossa käydään lyhyesti läpi opinnäytetyön vaiheita. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

tämä tarkoittaa sekä prosessin – tiedonhaun, raportoinnin, ym. - että tuotteen, produktin, 

arviointia. Perustana ovat lähteiden arviointi sekä itsearviointi käytetyistä työskentelytavoista 

ja toteutuksesta teoriaan nähden. 

RAPORTIN ARVIOINTI 

Taustatiedon keräämisessä suurimman haasteen aiheutti ylivoimaisesti materiaalin vähyys. 

Kirjallisuusmatkailu-avainsana antoi Theseuksessa tämän opinnäytetyön kirjoittamisen 

aikoihin yhden osuman, samoin monien kirjastojen tietokannasta teoksia löytyi vain 

muutamia, ja niistäkin suurin osa englannin kielellä käsitellen kirjallisuusmatkailua 

kansainvälisessä mittakaavassa tai spesifisti suurista, tunnetuista kohteista. Suomalaisesta 

kirjallisuusmatkailusta sinällään teoksia ja tutkimustietoa on toistaiseksi olemassa hyvin 

vähän, mikä teki tämän kokoamisen haastavaksi. Samalla kasvoi kuitenkin ymmärrys sen 

suhteen, että tällaista tutkimustietoa tarvitaan ja tässä voisi olla kehittämisen varaa. 

Kirjallisuusmatkailua kuitenkin tapahtuu myös Suomessa, ja meillä on kohteita, mutta niitä ei 

välttämättä tiedosteta siitä näkökulmasta eikä myöskään tutkita ja markkinoida tämän termin 

alla. Kotimaisen kirjallisuusmatkailun esiintuominen on tällä hetkellä muutamien oman 

kiinnostuneisuuden ja harrastuneisuuden varassa – löydetty yksi opinnäytetyö ja muutama 

blogi, jossa termiä käytetään, todistavat tämän. 

 

Kulttuurimatkailu-käsitteen jääminen suppeaksi oli tietoinen valinta. Perusteluna tälle oli 

käsitteen tulkinnanvaraisuus ja laajuus, jonka selvittämiseen ja selittämiseen olisi tarvittu 

enemmän aikaa ja tilaa kuin opinnäytetyöhön kuuluu. Painopiste on kirjallisuusmatkailun 

selittämisessä kulttuuri- ja perinnematkailun näkökulmasta, ja tässä rajaamisessa myös 

pidättäydyttiin. 

BLOGIN ARVIOINTI 

Blogi osoittautui hivenen ongelmalliseksi julkaisumuodoksi tällä aiheella. Suurempien 

lukijamäärien tavoittamiseksi olisi vaadittu tiheämpää päivitystahtia Google-näkyvyyden 
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takaamiseksi sekä mahdollisuutta laajempaan linkittämiseen muiden sosiaalisen median 

kanavien kautta. Aiheen huomioon ottaen hidas päivitystahti oli kuitenkin perusteltavissa, 

vaikka se aiheutti oman hankaluutensa blogin näkyvyydelle. Informatiivisten, pitkien 

artikkelien tekeminen vaatii aikansa, eikä kukaan blogin tyylin ymmärtävä oleta saavansa 

uutta tietoa joka päivä, saati sitten useita kertoja päivässä. Päivitystahti oli kuitenkin läpi 

projektin selkeä, perusteltu ja johdonmukainen. 

 

Blogissa olisi voinut hyödyntää kuvamateriaaleja esimerkiksi ottamalla yhteyttä paikallisiin 

matkailuinfoihin, joilla yleensä on kuvapankkeja paikkakunnan ja seudun nähtävyyksistä, 

kuten kirjailijakodeista ja tapahtumista. Omaa kuvamateriaalia ei valitettavasti käytössä ollut. 

Kuvat ovat kuitenkin tärkeä osa matkailublogeja yleensä, ja sitä olisi voinut käyttää hyväksi ja 

tehdä sivusta samalla houkuttelevamman näköisen kuin mitä se on sisältäessään pelkän 

tekstin. Tekstiä on pyritty elävöittämään typografisin keinoin väliotsikoilla, kursiiveilla, 

sitaateilla ja lihavoinneilla (liitteet 1-5). Blogista saatu palaute on ollut vähäisyydestään 

huolimatta kannustavaa ja osoittaa kiinnostunutta tätä kulttuurimatkailun marginaalialuetta 

kohtaan. 
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9  POHDINTA 

Opinnäytetyössäni oli syvennyttävä monenlaiseen teoriaan toiminnallisen opinnäytetyön 

tekemisestä itse aihetta koskevaan teoriaan, kirjallisuusmatkailuun ja bloggaamiseen. Prosessi 

on ollut mielenkiintoinen ja haasteellinen ja koen, että olen päässyt siinä soveltamaan 

opintojen aikana saatua tietoa etenkin liittyen käsitteisiin ja viestintään sosiaalisessa mediassa. 

Lisäksi opinnot ovat antaneet valmiuksia tiedonhakuun ja lähdekriittisyyteen, jotka tulivat 

tässä opinnäytetyössä tarpeeseen. En tiennyt tarkalleen, mitä teoksia lähteä etsimään, mutta 

tiesin joitain termejä ja matkan varrella törmäsin uusiin, spesifimpiin ilmaisuihin, joita 

kirjallisuusmatkailun kenttään kuuluu. 

 

Matkailun opinnot ammattikorkeakoulussa ovat opettaneet katsomaan käsillä olevaa tehtävää 

laaja-alaisesti. Tässä kohdassa kompastuskiveksi ja hankaluudeksi muodostui aiheen 

rajaaminen; huomasin, miten helppoa sivuraiteille eksyminen olisi hetkittäin ollut. Toisaalta, 

kun aihevalinta kirkastui ja rajautui, minulla oli heti jonkinlainen niin kutsuttu näppituntuma 

siihen, minkälaisten aiheiden ja avainsanojen parissa viettäisin aikaa prosessin kuluessa. 

 

Kaikki yllämainittu on mahdollistanut sen, että pystyin työskentelemään kohtalaisen 

itsenäisesti työn parissa. En koe, että mikään haaste tai ongelma olisi ollut ylivoimainen. Osa 

vaati selvittelyä, osa kokeilua käytännössä, osa taas luovaa taukoa ja idean kypsyttelyä. 

Opinnot olivat kutenkin antaneet minulle eväät niistä selviämiseen. Tärkeää on ollut 

lähdekriittiseksi oppiminen ja validien lähteiden tunnistaminen. Kirjallisuusmatkailu on 

harvinainen käsite, mutta missään vaiheessa en joutunut vajoamaan täydelliseen 

toivottomuuteen sen purkamisen kanssa. Prosessi on ollut palapelin kokoamista; yksi 

tiedonjyvä sieltä, toinen täältä, yhdistelyä, oikeiden palasten etsimistä. Korvaamattomin 

työväline ja rakkain referoinnin kohde minulle on ollut Anne Helttusen, Annamari Sauren ja 

Jari Suomisen teos Haltiakuusen alla – Suomalaisia kirjailijakoteja (2013), joka on 

käsittääkseni ainoa puhtaasti kirjallisuusmatkailua käsittelevä teos, olkoonkin, että käsitettä ei 

siinä mainita. 

 

Totesin blogini ensimmäisessä artikkelissa, etten uskonut hyötyväni välttämättä suoraan 

kirjallisuuden opinnoistani enää tulevalla uralla. Olin utelias tämän prosessin suhteen alussa, 

ja nyt olen edelleen yhtä lailla iloinen siitä, että sain sen tehdä. Kirjallisuusmatkailussa on 
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valtavasti potentiaalia, ja sen suosio sekä maailmalla että Suomessa on kiistaton. 

Kirjallisuustapahtumat, kun ne tunnistetaan sellaisiksi, ovat vetovoimaisia myös meillä ja 

vetävät ennätysmääriä kävijöitä puoleensa. Taiteilijakodit ja kotimuseot kertovat 

kirjallisuuden syvistä juurista historiassamme ja perinteissämme, ja siten ne ovat osa myös 

tätä päivää ja nykyhetkeä, aina ajankohtaisia. 

 

Olen entisenä kirjallisuuden opiskelijana ja elämäntapalukutoukkana puolueellinen, mutta 

minusta kirjallisuusmatkailu on kiehtova aihe ja toivoisin näkeväni sen irtautumassa yhä 

selkeämmäksi alakategoriakseen laajassa ja monimuotoisessa kulttuurimatkailun kentässä. 

Arvioinnissa toin jo esiin potentiaalin ja sen vähyyden, mikä tutkimusmateriaalissa Suomessa 

on, ja tässä esitän vielä toiveen, että edes kirjallisuusmatkailu-termi löytäisi tiensä virallisiin 

teksteihin ja tutkimuksiin. 
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LIITTEET – OPINNÄYTETYÖN BLOGITEKSTIT  

Blogiteksti 1: Sulkakynän maisemissa, kansalliskirjailijan jalanjäljissä: Aleksis Kivi 

matkailijalle 

 

Tänään 10. lokakuuta vietämme Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää, ja 

mikä olisikaan parempi aloituspäivä kirjallisuusaiheiselle blogille. Tai tarkemmin sanottuna 

kirjallisuusmatkailua käsittelevälle blogille. Tarkoituksena on luoda katsaus niihin kirjallisuu-

den merkkihenkilöihin ja/tai heidän teoksiinsa liittyviin paikkoihin, joilla on matkailullista 

merkitystä. Tässä blogissa olen toistaiseksi rajannut merkkihenkilöt niihin, joille on omistettu 

vuosittainen valtakunnallinen liputuspäivä. 

 

Aleksis Kiven päivänä juhlimme samalla myös siis suomalaisen kirjallisuuden päivää. Aiem-

min sivistyneistön ja kulttuurin kielenä oli maassamme ruotsi, mutta Aleksis Kiven tuotan-

nosta lähtien olemme saaneet nauttia proosasta omalla äidinkielellämme. Aikalaistensa sil-

missä Aleksis Kiven (1834-1872) tuotanto ei nauttinut suurta arvostusta, ja Seitsemän veljeksen 

– joka siis oli ilmestyessään ensimmäinen suomenkielinen romaani – murskakritiikki 

oli raskas isku lahjakkaalle kirjailijalle. Aleksis Kiven traagisen elämän perintö on kuiten-

kin kiistaton; hänen ansiostaan kirjallisuuskulttuuri alkoi suomenkielistyä. Tänä päivänä 

romaanien lukeminen omalla äidinkielellämme on meille itsestäänselvyys. Mitä aikalaiset piti-

vät paluuna maalaismaiseen karkeuteen, josta oli tietoisesti pyritty kehittymään ja sivisty-

mään, olikin suomalaiselle kulttuurille merkittävä harppaus eteenpäin. Kansalliskirjailijaa 

nimetessä ei ollut oikeasta henkilöstä epäilystäkään. Aleksis Kivi elää vahvasti histo-

riassamme ja kulttuurissamme yhä. 

 

Matkailullisesti Aleksis Kiven aikakauteen ja elämään liittyy kolme merkittävää 

paikkaa: syntymäkoti Nurmijärvellä, Siuntion torppa, jossa hän kirjoitti suurimman 

osan tuotannostaan, sekä kuolinmökki Tuusulan Rantatien varrella. 

SYNTYMÄKOTI NURMIJÄRVELLÄ 

 

Aleksis Kiven syntymäkoti sijaitsee Nurmijärvellä Palojoen kylässä. Kivi syntyi 10. 
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lokakuuta 1834 Stenvallien perheeseen. Kivi muutti Helsinkiin 12-vuotiaana opintoja varten, 

minkä jälkeen hän vietti Nurmijärvellä enää lyhyitä jaksoja, mutta ainutlaatuinen lapsuuden 

miljöö oli vahvasti hänen muistoissaan ja välittyy hänen tuotannostaan. Muualla asuminen 

saattoi vain vahvistaa hänen rakkauttaan ja kaipuutaan lapsuuden maisemiin. Aleksis Kiven 

lapsuudenkoti on toiminut museona jo vuodesta 1951 saakka, ja se on peritty entisöi-

mään siihen kuntoon, jossa se oli Erik ja Annastiina Stenvallin asuessa siellä vuosina 1824-

1866. Alkuperäiset esineet, Aleksis Kiven tavarat ja opastaulut kertovat kirjailijan elämästä ja 

aikakauden miljööstä. Tuotannosta puolestaan kertoo Taaborinvuorella sijaitseva kesäteatte-

ri, jossa on museon perustamisesta saakka esitetty Aleksis Kiven näytelmiä. Syntymäkoti ja 

Taaborin kesäteatteri ovat perinteisten Kivi-juhlien tapahtumapaikka. Kivi-juhlia on 

vietetty jo vuodesta 1953 lähtien, ja se on maamme vanhin harrastaja- ja talkoovoimin toteu-

tettu kesätapahtuma. 

 

SIUNTION FANJUNKARS 

 

Fanjunkarsin torpassa Siuntiossa Aleksis Kivi loi suurimman osan tuotannostaan. 

Vaatimattomalla kirjoitusvälineistöllä luomistyö oli haastavaa ja aikaavievää puuhaa, mutta 

siitä huolimatta jäljen laadusta ei tingitty; kerrotaan, että Seitsemän veljestä Aleksis Kivi kirjoitti 

uudelleen kolmeen kertaan. Charlotta Lönnqvistin emännöimässä kodissa Aleksis Kivi 

vietti vuodet 1863-1871. Ruotsinkielisellä alueella asuva Charlotta ei kyennyt lukemaan ja 

arvostamaan Kiven teoksia, mutta hän antoi tälle tarvittavan kirjoitusrauhan ja täyden tuken-

sa mennen tarinoiden mukaan jopa niin pitkälle, että kun puutarhan omenapuissa pörräävät 

mehiläiset häiritsivät kirjailijan keskittymistä, palvelustyttöjen käskettiin hakata kepeillä kukat 

alas puista. Aleksis Kivi oli Charlottalle läheinen ystävä ja kunnioitettu ja arvokas vieras. 

 

Siuntion Fanjunkarsin torppa aloitti toimintansa kotiseutumuseona jo vuonna 1934. 

Sota toi kuitenkin väistämättömän muutoksen, kun Porkkalan alue ja osa Siuntiosta päätyivät 

vuokralle Neuvostoliiton haltuun. Torpan säilyttämisen puolesta laadittiin vetoomus vuokra-

laisille, mutta valitettavasti rakennus syystä tai toisesta päädyttiin purkamaan. Jälleenraken-

nus aloitettiin Pro Fanjunkars -säätiön aloitteesta vasta vuonna 2002, ja vuodesta 

2006 alkaen museo on jälleen ollut avoin vierailijoille. Rakentamisessa pyrittiin nou-

dattamaan huolellisesti vanhoja työskentelytapoja ja palauttamaan torppa sellaisena 

kuin se aikanaan oli. 
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KUOLINMÖKKI TUUSULAN RANTATIEN VARRELLA 

 

Kolmas Aleksis Kiven elämän merkittävä asuinpaikka ja museoitu kohde löytyy 

Tuusulanjärven rannalta. Mökin isäntä ja omistaja oli Kiven veli Albert, joka vaimonsa 

Karoliinan kanssa huolehti Aleksis Kivestä hänen elämänsä viimeisten kuukausien ajan. Ai-

kajaksoa leimasi kirjailijan heikko terveydentila. Häntä oli ehditty hoitaa tuloksettomin kei-

noin sekä Helsingissä että Lapinlahden mielisairaalassa ennen kuin hänet sijoitettiin veljensä 

huostaan. Sairas ja uupunut kirjailija kutsui itseään ”surun pojaksi” ja vietti suurimman osan 

ajastaan omissa maailmoissaan suuremmin välittämättä niistä harvoista vieraista, jotka häntä 

koettivat käydä katsomassa. Tuusulanjärven luonnonkauniista ympäristöstä, jonne myö-

hemmin 1900-luvun taitteessa kehittyi merkittävä taiteilijayhteisö, ei ollut Aleksis Kivelle mi-

tään apua, sillä hän oli kehittänyt niin voimakkaan pelon vettä kohtaan, että jopa peseytymi-

nen tuotti vaikeuksia. Päivänsä hän vietti pikku vinttikerroksessa, jota ei enää ole edes ole-

massa. Toisinaan hän oli liian uupunut edes kohtaamaan vieraita ja huuteli kuulumisensa 

sängystä oven takaa. Aleksis Kivi kuoli aamuyöllä joulukuun viimeisenä päivänä 1872. Al-

bert-veljen mukaan kirjailijan viimeiset sanat olivat: ”Minä elän.” 

 

Aleksis Kiven kuolinmökki esimerkiksi on kerännyt vierailijoita välittömästi kirjailijan kuo-

lemasta saakka. Tutustuminen kirjailijan elämänvaiheisiin ja tuotantoon on askel pe-

remmälle historiaan. Kirjan Haltiakuusen alla – suomalaisia kirjailijakoteja  

 

esipuheessa puolestaan todetaan: ”Kirjailijan tarina herää henkiin, seinät ja maisemat osaavat puhua, 

kun niitä vain pysähtyy kuuntelemaan.” 

 

Samoin Rahikainen toteaa esipuheessaan teoksessa Metsänpoika – Aleksis Kiven elämä 

(2004): ”Uutterinkaan historioitsija tai elämänkerran kirjoittaja ei voi tavoittaa 150 vuoden takaista 

todellisuutta. --- On mahdotonta enää saada takaisin maalaiskylän tai kaupungin torin näkymää ihmisi-

neen, eläimineen, äänineen, väreineen ja tuoksuineen. Elämän liike on iäksi kadonnut. Sitä voi kuitenkin 

yrittää tavoitella.” 

 

KUOLLEIDEN KIRJAILIJOIDEN JALANJÄLJISSÄ, TARINOIDEN MAISE-

MISSA
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Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ollakseen kirjallisuusmatkailija ei tarvitse olla histo-

rioitsija tai alan vahva asiantuntija. Asioita voi löytää ja kokea, vaikkei ole edes ihan varma, 

mitä on etsimässä. Ajan hammas ja historian käänteet ovat jättäneet arpensa ja tehneet hallaa 

konkreettisille kohteille, mutta miljööt ovat olemassa ja tunnelma tavoiteltavissa. Aleksis Kivi 

jätti arvokkaan perinnön suomalaiselle kirjallisuudelle ja koko nuorelle kulttuurille ja sitä 

kautta todella elää keskuudessamme vielä tänäkin päivänä. 

 

Kirjallisuusmatkailu on monitahoinen käsite. Se kattaa konkreettiset paikat, tapahtumat, tari-

noiden miljöön – kaiken, mikä kirjailijan elämään ja teoksiin liittyy. Se limittyy kulttuurin, 

historiaan ja perinteisiin. Olitpa sitten alan rautainen asiantuntija tai amatööri, kirjallisuus-

matkailu voi tarjota jotain jokaiselle. Kuten sanottu, se on astumista historiaan ja myyttisiin 

maisemiin. Olisi silkkaa elitismiä ajatella, että nämä paikat ja tapahtumat olisivat vain tietäjiä 

ja taitajia varten. 

 

Meillä ei Suomessa ole Bram Stokerin Draculan linnaa, sir Conan Doylen Sherlock Holmes -

etsivän Lontoota, J.K. Rowlingin laituria 9¾ tai Mark Twainin kotimuseota. Samasta ilmiöstä 

on kuitenkin kyse, kun matkaamme Vareksen Turkuun tai Seitsemän veljeksen Nurmijärvel-

le. Kirjallisuusmatkailu on meillä vielä hyvin marginaalinen matkailun alue sekä tutkimusten 

että käyttöönoton osalta, mutta uskon, että moni yllättyisi, miten paljon sitä kuitenkin on. Ja 

siinä on potentiaalia, koska suomalaiset ovat perinteisesti suuria kirjojen ystäviä ja tunnemme 

kulttuurimme suuret nimet, joihin Aleksis Kivi kiistatta kuuluu. Toivottavasti tämä laajah-

koksi venynyt aloituspostaus valottaa vähän ilmiötä ja herättää kiinnostuksen aihetta koh-

taan. 

 

LINKKILISTA 

 

Nurmijärven Kivi-juhlat ry. 

Aleksis Kivi – maamme kansalliskirjailija, verkkosivu 

Nurmijärvi.fi – Aleksis Kiven syntymäkoti 

Tuusula.fi – Aleksis Kiven kuolinmökki 

Fanjunkars.fi 

SKS – Aleksis Kivi –aineisto 

Seitsemän veljestä –sivusto
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Blogiteksti 2: Runonsäkeitä Kainuusta 

 

”En ma iloitse, en sure, huokaa; 

mutta metsän tummuus mulle tuokaa, 

puunto pilven, johon päivä hukkuu 

siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 

tuoksut vanamon ja varjot veen; 

niistä sydämeni laulun teen.” 

Eino Leino, Nocturne, 1905 

 

Tällä viikolla siirryn proosasta lyriikkaan. Kainuussa asuneena aiheen luulisi olevan tuttu, 

mutta tämä todistaa vain, miten paljon lähiseuduilla voi olla matkailullisesti mielenkiintoisia 

asioita ilman, että niihin kiinnittää edes huomiota, ikään kuin ne olisivat ”liian lähellä”. Aihe 

vie siis kalevalamittaisten runojen maisemiin Paltamoon Paltaniemelle entiseen Hövelön ta-

loon. 

 

Eino Leinon ja runon ja suven päivää vietetään 6. heinäkuuta. Eino Leino syntyi tuona 

päivänä vuonna 1878 lähellä Kajaania sijaitsevassa Paltamossa, Paltaniemen kylässä. Höve-

lön talo, jossa perhe asui, oli aikanaan kuulunut Elias Lönnrotille. Lönnrot muutti 

alun perin Kajaaniin, mutta kaupunki ei ollut hänen mieleensä, joten hän etsi luonnonrauhaa 

ja kauneutta Paltamosta. Pitkien etäisyyksien takia hän joutui kuitenkin luopumaan talostaan. 

Tämä yhteensattuma kiehtoi ja inspiroi Eino Leinoa hänen Kalevala-vaikutteita saaneissa 

kirjoituksissaan. 

 

EINO LEINO -TALO PALTAMOSSA 

 

Nykyinen Eino Leino -talo on 1978 käyttöön vihitty kopio alkuperäisestä Hövelö-

talosta. Rakennus sijaitsee lähellä tunnettua Paltamon kuvakirkkoa, ja se toimii kesäisin 

Eino Leinon perinnetalona, jossa voi tutustua hänen elämäänsä ja tuotantoonsa. Kaunis ra-

kennus on laadittu tarkasti alkuperäisen Hövelö-talon piirrustusten mukaan ja kalustettu lähi-

seuduilta kootuilla aikakauden huonekaluilla. Rakennus siirtyi 2010 Leino- ja Lönnrot-

seurojen omistukseen, ja siellä voidaan tilauksesta järjestää juhlia, kokouksia ja koulutuksia.
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Lapsuudenmaisemat Oulujärven rannalla olivat tärkeässä osassa Eino Leinon luo-

mistyössä. Kaiken kaikkiaan aika kotona Kainuussa oli onnellista, ja nämä maisemat ja vuo-

det palautuivat usein runoilijan mieleen hänen muutettuaan Helsinkiin. Hövelö oli hänen 

ensimmäinen ja ainoa oikea kotinsa. 

 

”Surunsuloinen on murhe menneistä ajoista. Armaiden muistojen kultainen auer kangastelee niiden yllä. 

Mutta ne eivät ikinä palaja uudelleen.” Eino Leino viimeisestä vierailustaan Hövelössä, Elämäni 

kuvakirja, 1925. 

 

EINO LEINO – VARHAISKYPSÄ SANATAITURI 

 

Eino Leino oli kymmenlapsisen perheen kuopus. Opiskelu kiehtoi nuorta Eino Leinoa, ja 

hän halusi matkata muualle sisarustensa tavoin. Ensin hän pyrki Oulun lyseoon, mutta nuo-

ren iän takia hänen pääsynsä evättiin. Niinpä Eino Leino aloitti koulunkäynnin Kajaanis-

sa kokien tämän takaiskuna, paluuna takaisin kodin läheisyyteen, ja halu päästä Ouluun ”oi-

keaan kaupunkiin” eli hänessä vahvasti. Alkeiskoulun jälkeen haave toteutui ja hänet otettiin 

lyseoon opiskelemaan. Kaipuu kauas leimasi pitkälti hänen elämäänsä, eikä hän kauaa 

yhdessä paikassa viihtynyt. Opiskelijana Eino Leino oli älykäs, nopeahoksottiminen ja sup-

liikki sekä herkkä kielen ja murteiden vivahteille. 

 

Hän valmistui ylioppilaaksi Hämeenlinnassa 1895 luokansa parhaana. Tämän jäl-

keen hän muutti opiskelemaan yliopistoon Helsinkiin ja pääsi seurapiireihin, tutustuen 

erityisesti Pekka ja Maija Haloseen ja ollen tervetullut vieras tämän tästä Tuusulanjärvellä 

Halosenniemellä. Tuusulanjärven maisemissa hän viihtyi myös myöhempinä vuosina viet-

täen aikoja täysihoitolassa Onnelassa. 

 

Näin 2000-luvulla kalevalamittaisista runoistaan tunnettu kirjailija vaikuttaa varsin vanhanai-

kaiselta ja perinteiseltä, mutta omalla aikakaudellaan Eino Leinoa pidettiin boheemina niin 

tuotantonsa kuin huolettoman, juhlivan elämäntyylinsä osalta. Runoistaan parhaiten muistet-

tu Eino Leino oli erittäin monipuolinen sanataituri ja loi niin näytelmiä, romaaneja, leh-

tikirjoituksia kuin suomennoksiakin. Hän oli poikkeuksellinen lahjakkuus kirjoittamisen sa-

ralla ja käytti taitoa hyväkseen työssään koko elämänsä. 
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Nimi ”Leino” on otettu jälkikäteen, omalta sukunimeltään Eino oli Lönnbohm. Nimestä 

muotoutui enne, sillä se tarkoittaa alakuloista, suruisaa, onnetonta ja voimatonta, jollai-

nen Eino Leino viimeisinä vuosinaan oli ennen kuolemaansa Tuusulassa 10. tammikuuta 

1926. Leino ei kuitenkaan ollut mikään harvinainen nimivalinta; sen suomalaisuus, tapa ku-

vastaa suomalaista melankoliaa ja suuhunsopivuus teki siitä mieluisan monelle. Se myös sopii 

Eino Leinon edustamaan kansallisromantiikan aikakauteen. Suomalaisuus, luonto ja koti-

seutu olivat tärkeitä inspiraation lähteitä. 

 

KULTTUURIMATKAILUA KAINUUSSA 

 

Tänä vuonna (2014) juhlittiin Kainuun Eino Leino Seura ry:n 40-vuotisjuhlaa. Seuran toi-

minnan tarkoitus on tehdä tunnetuksi Eino Leinon elämäntyötä ja tuotantoa ja elvyt-

tää tuotannon esittämistä, tutkimista ja julkaisemista sekä kotimaassa että ulkomail-

la. Kainuuta pyritään tekemään tunnetuksi Eino Leinon asuinsijana, ja tärkein vuosittainen 

tapahtuma ovat Kajaanin Runoviikot ja niiden yhteydessä olevat Eino Leino -iltamat. 

Oulujärven Kulttuurikierros nimettiin 2014 vuoden kotimaiseksi matkailukohteeksi. 

 

Piippo toteaa teoksessaan Keinu, keinu Eino Leino: ”Eino Leino syntyi ja kasvoi Kai-

nuun lapsena.” Kaukokaipuusta huolimatta Eino Leino oli Kainuun kasvatti, ja nämä mai-

semat ja ympäristöt välittyvät hänen teoksistaan. Toisinaan tuotannossa mainittu Petäjävesi 

viittaa nimenomaan kotiseudun maisemiin. Kesäyöstä, jota tunnettu Nocturne-runo kuvaa, 

Eino Leino lumoutui jo näissä lapsuudenmaisemissa. 

 

”Kotiseutu ei ole ainoastaan paikka, maisema tai näköala. Se ei ole ainoastaan kylä, 

kaupunki, kukkula tai järvenranta. Se on samalla osa meidän syvintä itseämme. Se 

on määräävä tekijä suurelle osalle meidän henkistä olemustamme. --- Kotiseutu on 

se salainen mittapuu, jonka mukaan me kaikkialla muualla ympäröivää luontoa ar-

vostelemme.” Eino Leino, Kotiseutu-artikkeli, 16.3.1910. 

 

Tähän aiheeseen syventyessäni alan vähitellen ymmärtää sekä opiskelijakollegoitani, jotka 

silmät innosta kiiluen esittelivät kotimaisen kirjallisuushistorian kurssilla Eino Leinoa käsitte-

levän ryhmätyönsä että matkailuneuvonnan asiakkaita, jotka tiedustelivat Runoviikkojen oh-

jelmaa Hämmennyin todella siitä, miten varhain ohjelmaa alettiin jo tiedustella ja miten moni 
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sitä kohtaan osoitti kiinnostusta (kirjallisuuden opiskelijana olin toki erittäin mielissäni tästä 

mielenkiinnosta!). 

 

 Eino Leino, kuten edellisen postauksen Aleksis Kivi, kuuluu niihin suuriin suomalaisiin, joi-

den nimi herättää välittömästi jotain mielikuvia, tai ainakin sen pitäisi herättää. Lönnrotin ja 

Leinon Hövelö-taloa ei enää ole, mutta kotimuseo ja tapahtumat pitävät aikakauden henkeä 

elossa, ja Oulujärven rannat tarjoavat yhä luonnonkauniin maiseman matkailijan nautittavak-

si. 

 

LINKKILISTA KIINNOSTUNEILLE 

 

Eino Leino -talo 

Kainuun Eino Leino Seura ry 

Kainuun kulttuuri-info 

Kajaanin Runoviikot 

Kansallisbiografia: Eino Leino 

Oulujärven Kulttuurikierros 
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Blogiteksti 3: Puijolta Kallaveden rannoille – Minna Canth Kuopiossa 

 

Tällä viikolla blogiaiheeni vie Pohjois-Savon kulttuurimaisemiin. Tämä oli sikäli kiehtova 

postaus tehdä, että henkilö oli minulle tuttu lähinnä mainintana milloin historiankirjan teks-

tissä, milloin hänen oman teoksensa johdannossa. Teoksiin olen kyllä tutustunut ja viettänyt 

aikaa analysoimalla niiden aiheita, hahmoja ja kerrontaa, mutta henkilö tekstin takana on jää-

nyt vähemmälle huomiolle. Oli jo korkea aika korjata asia, ja mielenkiintoinen kirjailijahan 

teosten takaa löytyikin. Kuten edellisissäkin postauksissa, koetan jälleen koota pienen tiivis-

telmän henkilöstä. 

 

Minna Canthin (1844-1897) ja tasa-arvon päivää vietetään  19. maaliskuuta. Alun perin 

tamperelaissyntyinen Minna Canth muistetaan parhaiten elämästään Kuopiossa, ja siellä si-

jaitsevat myös matkailullisesti mielenkiintoisimmat kohteet. Vahvojen periaatteiden nainen 

oli aktiivisesti mukana kaupungin seuraelämässä. 

 

VAIMO, ÄITI, LEHTINAINEN, KIRJAILIJA, YRITTÄJÄ... 

 

Minna Canth muutti Jyväskylästä Kuopioon vuonna 1880. Hänellä oli seitsemän lasta 

suhteestaan Johan Ferdinand Canthin kanssa. Aviomiehen menehtyminen pakotti rouva 

Canthin tekemään ratkaisuja, joita monet aikalaiset pitivät epäsovinaisina. Muuton myötä 

Canth ryhtyi yrittäjäksi ja ansaitsi lankakaupalla perheelleen elannon ja itselleen 

toimeentulon kirjalliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Ensimmäinen näytelmäkä-

sikirjoitus, Murtovarkaus, oli muuttokuormassa mukana. Muutamaa vuotta myöhemmin näy-

telmää esitettiin Kansallisteatterin ohjelmassa ja se ansaitsi Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-

ran myöntämän palkinnon. Menestys oli vasta alkua, ja jatkui nousujohdanteisena koko kir-

jailijan uran ajan. 

 

Vahvasti yhteiskuntakriittinen ajattelu ja tekstit olivat uutta suomalaisille. Canthin työt jär-

kyttivät rikkomalla aiempia kansallisromanttisia kaavoja ja tuomalla esiin suomalai-

sen yhteiskunnan ongelmakohtia. Erityisesti kriittinen ajattelu välittyi lehtiteksteistä, mut-

ta myös hänen näytelmistään ja romaaneistaan. Minna Canthia pidetäänkin ensimmäisenä 

merkittävänä naiskirjailijana Suomessa. Hän oli realistisen tyylisuunnan kärkinimi. Peloton 

luonne näkyi sekä elämän ratkaisuissa että kirjoituksissa, jotka joutuivat aikanaan fennomaa-

nien ja kirkon suuren kritiikin kohteiksi. 
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Lehtikirjoittajana Canth toimi jo Jyväskylässä asuessaan. Myöhemmin hän muun muassa 

käänsi eurooppalaisia tekstejä, joista Canth itse ammensi valistukseen ja liberalismiin liittyviä 

ajatuksia, aikalaisten luettavaksi. Hän ajoi erityisesti naisten ja työväen aseman asioita, 

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, raittiusaatetta ja kansanvalistusta. 

 

MINNAN SALONKI 

 

”Lukemattomat kerrat siellä Kanttilan keinutuolista luotiin tämä miesten hutiloima maailma uudelleen 

naisten avulla ja järjestettiin mallimaaksi.” - Juhani Aho, Nuori Suomi 1897. 

 

Canthin Kuopion kodista Kanttilasta tuli merkittävä kohtaamispaikka aikakauden 

taiteilijoille ja kulttuurivaikuttajille, ja Kuopiosta siten yksi suomalaisen kulttuurin kes-

kuksista. Osittain syy oli siinä, että Canth ei itse pitänyt matkustelusta, eikä juuri poistunut 

kaupungista ja siksi hänet tavatakseen piti muiden tulla Kuopioon. Canthin koti tunnettiinkin 

pian tuttavien kesken ”Minnan salonkina”. Kanttilan puutalorakennus sijaitsee nykyis-

ten Kuninkaankadun ja Minna Canthin kadun kulmassa lähellä Snellmanin puistoa. 

Tuossa puistossa Minna Canthilla oli tapana viettää aikaa Snellmanin patsaan vierellä ja ”kan-

nella hänelle, kuinka alas suomalainen puolue on mennyt”. Kanttila on vierailijoilta suljettu ja se on 

kokenut muutoksia vuosien varrella, mutta vielä se on paikallaan muistona siitä, missä Min-

nan salonki ja Kuopion seuraelämän keskus kerran sijaitsi. 

 

Canthin salonki alkuperäisine kalusteineen on nykyään osa Kuopion korttelimuseo-

ta. Huoneen sisustuksessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaan alkuperäisen salongin 

kuvauksia vanhoja valokuvia apuna käyttäen. Valtaistuimenaan Minna Canthilla oli salongissa 

keinutuoli, jossa hän istui kirjoittaessaan ja keskustellessaan sekä hoitaessaan kaupan asioita. 

”-- siitä hallitsi hän ympäristöään, antoi käskyjä ja määräyksiä puotiin ja kyökkiin, siinä hän piti seuraa 

vierailleen, siinä suri, iloitsi, unhotti huolensa, souti pois suuttumuksensa ---”, kuvaili Juhani Aho 1897 

Nuori Suomi -lehdessä. 

 

Salongissa nähtyihin vieraisiin kuuluivat muun muassa Juhani Aho, Maria Jotuni, Armas 

ja Eero Järnefelt, Akseli Gallén-Kallela, Jean Sibelius ja Pekka Halonen. Canth viihtyi 

vieraiden parissa ja nautti keskusteluista ja väittelyistä. 
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PUIJON HUIPULTA KALLAVEDEN SAARELLE 

 

”Kiipeän joka toinen päivä Puijolle saadakseni sieltä terveyttä ja voimaa.” - Minna Canth, 1888, kirje 

Kaarlo Bergbomille 

 

Minna Canth viihtyi Kuopion seudun luonnonkauniissa maisemissa. Puijo oli jo hänen aika-

naan kiinnostava, puoleensavetävä retkeilykohde ja ulkoilupaikka. Kirjeenvaihto ystävien 

kanssa paljastaa hänen monet retkensä Puijolle. Kuten monet muutkin suomalaiset, Canth 

hakeutui luonnonhelmaan virkistäytymään ja inspiroitumaan. Toisinaan hän kutsui 

retkille myös vieraitaan katselemaan auringonnousua tai -laskua. 

 

Niin ikään Canth vei vieraitaan Kallavedellä, lähellä Kuopion kaupunkia sijaitsevalle Myhky-

rin saarelle. Nykyään saarella palvelee vierasvenesatama Kallamarina. 

 

MUISTOMERKKEJÄ 

 

Niin kuin Minna Canth aikanaan puhui Snellmanin patsaalle, nykyään kirjailijaa itseään voi 

tervehtiä hänen mukaansa nimetyssä puistossa. Kuopiossa sijaitsevan Minna Canthin patsaan 

on suunnitellut Eemil Halonen. 

 

Minna Canthin hauta löytyy Kuopion Isolta hautausmaalta korttelista viisi. Musta kivipaasi 

näkyy käytävän oikealla puolella. Minna Canth oli sydänkohtaukseen menehtyessään vasta 

53-vuotias. Sydänvaivat ja diabetes olivat vieneet hänen energiaansa jo muutaman vuoden 

ajan ennen poismenoa. 

 

LINKKEJÄ 

 

Kirjailijan kintereillä – Minna Canthin Kuopio 

Kansallisbiografia: Minna Canth 

Kuopion kaupunki: Minna Canth 

Kuopion Korttelimuseo 

Minna Canth (minnacanth.kuopio.fi) 

Minnan Salonki 
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Blogiteksti 4: Kansallislyriikoita Porvoonjokilaaksosta – Johan Ludvig Runeberg 

 

Kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin (1804-1877) päivää vietetään 5. helmikuuta. Tä-

män suurin osa tietääkin joko yleissivistyksen perusteella, tai sitten nimikkoleivonnaisista, 

jotka ilmestyvät kauppoihin ja kahviloiden vitriineihin. Merkkipäivää vietettiin ensimmäisen 

kerran jo 1854. Runebergin ensimmäinen runokokoelma Dikter ilmestyi 1830. Pietarsaaressa 

syntyneelle ja varttuneelle Runebergille ruotsi oli äidinkieli. Parhaiten Runeberg muistetaan 

kuitenkin Maamme-laulun sanoittajana, Saarijärven Paavon luojana ja Vänrikki Stoolin tarinoiden 

kirjoittajana. Runeberg edusti romatiikan aikakautta, ja hän loi kuvan ihanteellisesta Suomen 

kansasta ja luonnosta ja oli huomattava vaikuttaja kansallisidentiteetin kehittymiselle. 

 

Otsikosta huolimatta Runebergin jalanjälkien seuraaminen vie pitkin Suomea. Tunnetuin 

kohde on ilman muuta Runebergien kotitalo Porvoossa. Alun perin Runebergin isän ja enon 

kalastus- ja metsästystukikohtana ollut tupa puolestaan on kävijöille avoin Pohjanmaan ran-

nikolla Pietarsaaressa, missä Runeberg varttui. Lisäksi kiinnostunut matkailija voi kulkea vielä 

pidemmälle – aina Sven Tuuvan askelissa Koljonvirran taistelupaikalle saakka. Tämä fiktiivi-

sen tarinan tapahtumapaikoille tutustuminen on aivan oma kirjallisuusmatkailun kategoriansa 

– oikeastaan suosituin muoto, vaikkei sitä tämän blogin perusteella uskoisi ja olen iloinen, 

että saan jonkin esimerkin ujutettua mukaan. 

 

KOTIMUSEO PORVOON KULTTUURIMAISEMISSA 

 

”Porvoo ympäristöineen on huomattava kirjallisuuden ja taiteiden keskus --- J.L. Runebergin kodissa ja 

Porvoon museossa vuotuiset kävijämäärät ovat yleensä olleet yli 20 000 henkilöä”, valaisee Kai-Veikko 

Vuoristo minua opuksessaan Lumen ja suven maa (painettu missäpä muuallakaan kuin Por-

voossa 2002!). 

 

Runebergit muuttivat Porvooseen jo 1837. Johan Ludvig Runeberg oli saanut lukion lehtorin 

viran ja toimi opettajana. Perheen tulot olivat kuitenkin vielä vaatimattomat, ja omaan asun-

toon – siihen, joka tänä päivänä toimii Runebergin kotimuseona – he muuttivat vasta 1853 

taloudellisen tilanteen kohennuttua. Seuraelämä, joka Helsingistä muuton jälkeen oli tuntu-

nut hiljaiselta etenkin Fredrika-vaimosta, alkoi olla kohtalaisen vilkasta ja kirjailijapari oli al-

kanut viihtyä Porvoon pikkukaupunkimaisessa rauhassa. Runebergeilla oli kuusi poikaa, ja 

uudessa talossa oli tilaa sekä perheelle että kirjalliselle työskentelylle. Vieraita kävi paljon, kut
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sumattomatkin otettiin kohteliaasti ja vieraanvaraisesti vastaan. Ihmisiä saapui kauempaakin, 

Runeberg oli maineikas jo eläessään. Ystäväpiiriin kuuluivat muun muassa J.V. Snellman, 

Zacharias Topelius ja Elias Lönnrot. 

 

Eläkkeelle Runeberg jäi nuorena, 53-vuotiaana. Vuonna 1863 metsästysretkellä hän sai saira-

uskohtauksen, joka johti halvaantumiseen. Elämänsä viimeiset kolmetoista vuotta kansallis-

runoilija vietti pyörätuoliin sidottuna ja puhumattomana. Runebergin makuuhuoneeseen 

asennettiin peili, jonka avulla hän pystyi katselemaan elämää ulkona kadulla. 

 

Runebergien koti avattiin museona yleisölle jo 1882. Rakennus on Suomen vanhin kotimu-

seo, ja se on säilynyt harvinaisen autenttisena Runebergin päivistä nykyhetkeen saakka. Mu-

seossa on kokoelma aitoja, alkuperäiseen sisustukseen kuuluneita huonekaluja, taidetta, kirjo-

ja ja muuta esineistöä, jopa vanhanajan kasveja. Kotimuseon puutarha on yksi maamme har-

voista säilyneitä kaupunkipuutarhoista. 

 

LAPSUUSVUODET POHJANMAALLA 

 

”Kalifornia ei olisi ollut sydämelleni niin arvokas kuin nämä muutamat sylet maata pikkutupineen.” - 

Johan Ludvig Runeberg 

 

Johan Ludvig Runeberg varttui Pietarsaaressa. Perheeseen kuului viisi nuorempaa sisarusta, 

merikapteeni-isä Lorenz Ulrik Runeberg ja äiti Anna Maria Malmi. He elivät vaatimattomissa 

oloissa isän vuosia kestäneen sairastamisen takia. Koulua Runeberg kävi Westmaninmuorin 

tuvassa Pietarsaaressa. 

 

Johan Ludvigin isä ja eno rakensivat Runebergin tuvan vuonna 1811 metsästys- ja kalastus-

majaksi. Siellä Runeberg vietti lapsuus- ja nuoruusvuosiensa kesiä nauttien ulkoilmaelämästä 

ja metsästyksestä. Tupa pääsi rapistumaan isän kuoleman jälkeen, mutta Runebergin ystävät 

päättivät korjata sen. Tupa luovutettiin Runebergin perheelle vuonna 1851 juhlallisin me-

noin. Paikan päällä oli muun muassa Uusikaarlebystä kotoisin oleva Zacharias Topelius. Tuo 

vierailu tuvalla jäi Runebergin itsensä viimeiseksi, mutta hänen siskonsa Emma käytti sitä 

kesänviettopaikkanaan. 
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1880-luvulla tupaa korjattiin uudelleen, Runebergin maineen ja kulttuuripiireissä ansaitun 

aseman myötä hänen lapsuudenmaisemiinsa tehtiin matkoja jo silloin. Tupa siirtyi Pietarsaa-

ren kaupungin omistukseen 1911, ja nykyään se palvelee kesäisin retkipaikkana niin paikalli-

sia kuin matkailijoitakin. Se on yksi Pietarsaaren vanhimmista matkailunähtävyyksistä. Hel-

mikuun alussa Runebergin päivän aikoihin kaupungissa vietetään Runeberginviikkoa paikalli-

sen suurmiehen kunniaksi. 

 

”TAISTELUIDEN JA TARINOIDEN KOLJONVIRTA” 

 

”Jotain ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin.” - Vänrikki Stoolin tarinat 

 

Suomen sodassa päivänä 27.10.1808 Koljonvirran taistelupaikka jäi historiaan. Tai ehkä sen 

teki Runeberg kirjoittaessaan sotatapahtumiin perustuvan runokokoelman Vänrikki Stoolin 

tarinat, mene ja tiedä. Joka tapauksessa tänä päivänä sotahistoria ja tarinaperinne elävät vah-

vasti Iisalmessa Koljonvirran luonnonkauniissa maisemissa. Seutu mainostaa itseään ansai-

tusti ”taisteluiden ja tarinoiden Koljonvirtana”, missä muun muassa Vänrikki Stoolin tarinoiden 

hahmot kulkivat. 

 

Luonnonrauhan lisäksi Koljonvirralla toimii leirintäalue monipuolisine palveluineen, ratsas-

tuskeskus sekä kesäteatteri. Koljonvirran alue- ja sotahistoriaan pääsee tutustumaan näytte-

lyssä Mäntylän tuvassa sijaitsevassa Koljonvirran opastuskeskuksessa. Itsenäistä tutustumista 

alueeseen helpottavat Historiapolku-opaskartat, joita on noudettavissa esimerkiksi Minun 

Iisalmeni -infopisteeltä Iisalmen Kauppahallista. Kulttuurin ja kirjallisuushistorian ystäviä 

kiinnostanee myös Iisalmessa oleva Juhani Ahon museo. Aho vietti Mansikkaniemellä ole-

vassa talossa vuodet 1865−1876. 
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