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Tutkielmassa tarkastelen toiseutta Umayya Abu-Hannan teoksissa Nurinkurin (2003) ja 
Sinut (2007). Teokset ovat omaelämäkerrallisia, ja niiden tapahtumapaikat sijoittuvat 
Israeliin ja Suomeen. Ne käsittelevät identiteettiä ja sen rakentumista tilanteissa ja 
ympäristöissä, joissa yksilö kokee olevansa monella tavalla "erilainen" tai joukkoon 
kuulumaton. Yksilönkehitysnäkökulman lisäksi kohdetekstit ovat yhteiskunnallisia, ja 
niissä otetaan voimakkaasti kantaa elinympäristön tapahtumiin sekä politiikkaan. 
 
Eron tekemisen nähdään usein olevan välttämättömyys maailman ja itsen ymmärtämiselle 
Kun eron tekeminen sisältää ajatuksen toisesta itseä alempana on kyse toiseuttamisesta. 
Toiseus tarkentuu tutkielmassani kulttuurin, etnisyyden ja paikan käsitteiden kautta. Koska 
toiseus ei ole pelkästään kirjallisuustieteen käyttämä käsite, on tutkielmani teoriatausta 
monitieteinen ja pohjaa kirjallisuustieteen ohella esimerkiksi kulttuurintutkimukseen ja 
sosiologiaan. Kirjallisuudentutkijoista keskeisempiä ovat tekstin todellisuuteen 
viittaavuutta tutkinut Dorrit Cohn sekä maahanmuuttajakirjallisuutta tarkastellut Marja-
Leena Hakkarainen. Käyttämistäni kulttuurin tutkijoista ja teoreetikoista tärkeimmiksi 
nousevat Stuart Hall, Johan Fornäs sekä Olli Löyty. 
 
Tutkielmassani ajatus yhteen kulttuuriin sitoutuneesta identiteetistä ja dikotomisesta 
tiedosta kyseenalaistuu. Vaihtoehdoksi pysähtyneelle kahtiajakoiselle tiedolle hahmottuu 
Homi K. Bhabhan ajatus hybridisyydestä. Abu-Hannan teoksissa hybridsyys välittyy 
minän, etnisyyden, kulttuurin ja paikan tasoilla. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Toiseus, Umayya Abu-Hanna, etnisyys, maahanmuuttajakirjallisuus, 
hybridisyys, identiteetti 



1 JOHDANTO 1 

1.1 Tutkimusongelma ja työn tausta 1 

1.2 Umayya Abu-Hanna ja monikulttuurinen kirjallisuus 3 

1.3 Keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 8 

1.3.1 Toiseus, kulttuuri, etnisyys ja identiteetti 8 

1.3.2 Toiseutta jäsentävät paikan ja tilan käsitteet 14 

1.4 Työnkulku 15 

2 TOISEUS JA KULTTUURI 17 

2.1 Minäarabiminiä – minäkertoja ja omaelämäkerran luotettavuus 18 

2.1 Palestiinalainen Maija Hänninen 25 

2.3 Janotut ja vihatut kielet 31 

2.4 ”You are unique, just like everybody else" – hybridinen minä 36 

3 TOISEUS JA ETNISYYS 39 

3.1 Etnisenä vähemmistönä Israelissa 40 

3.1 Etnisenä vähemmistönä Suomessa 45 

3.3 "Mars eteen!" – ulkonäkö ja etnisyys toiseuden merkkeinä 50 

3.4 Etninen hybridi – onko se mahdollinen? 52 

4 TOISEUS JA PAIKKA 55 

4.1 ”Meren onnekas puoli” – kaksi maata 56 

4.2 Pala paratiisia, jotain mistä ponnistaa 59 

4.3 Meidän ja muiden julkisuus 63 

4.4 ”Light my ikkuna” – Koti 66 

4.5 Transnationaalinen paikka 69 

5 LOPUKSI 72 

LÄHTEET: 76 

 



1 

1 JOHDANTO 

      

1.1 Tutkimusongelma ja työn tausta 

 

Tutkin pro gradu -työssäni toiseutta Umayya Abu-Hannan teoksissa Nurinkurin (2003) ja 

Sinut (2007). Tutkimukseni ydinkysymys on: Millä keinoin teoksissa esitetään toiseutta eli 

merkityksellistetään eroa? Analysoin, kuinka kirjan päähenkilö asemoi itseään suhteessa 

“meihin ja muihin” eli kuinka hän sekä rakentaa että purkaa eroa muihin ihmisiin ja heidän 

tapoihinsa. Syvennän tutkimustani tarkastelemalla lähemmin sitä, kuinka toiseus rakentuu 

suhteessa kulttuuriin, etnisyyteen ja paikkaan. 

Kohdeteokseni Nurinkurin (=N) ja Sinut (=S) ovat omaelämäkerrallisia teoksia, joiden 

tapahtumapaikat ja -ajat jakautuvat Israelin ja Suomen, Abu-Hannan lapsuuden ja 

aikuisuuden kotimaiden, välille. Nurinkurin on kuvaus kirjailijan lapsuudesta ja nuoruudesta 

sotaisassa Haifassa, jossa juutalaisten ja arabiväestön jatkuva tasapainoileminen rauhan ja 

sodan välillä pakottaa myös nuoren Abu-Hannan pohtimaan identiteettiään ja kuulumistaan 

erilaisiin ryhmiin: "Arabi. Kuka on arabi? Olenko minä arabi? [...] Arabit ovat erilaisia. 

Häpeäisin arabeja jos olisin heikäläinen. En ole koskaan nähnyt aitoa arabia." (N 34.) 

Väitteistään ja kysymyksistään huolimatta hän on arabi – toisaalta hän on myös 

palestiinalainen, kristitty, nainen ja myöhemmin vieläpä suomalainen. 

Tapahtumat välittyvät Nurinkurin-teoksessa lapsen kautta yksinkertaisina havaintoina, surun 

ja ilon tunteina, ja syventyvät kirjan loppua kohti nuoren naisen yhteiskunnalliseen 

heräämiseen. Syrjinnän ja erilaisuuden kokemukset hämmentävät pientä lasta, sillä teoille ja 

kokemuksille ei löydy syitä tai selityksiä. Jatkumoa lapsen kokemuksille tuovat tarinat, jotka 

kertovat perheen historiaa ja avaavat samalla ikkunoita myös arabikansojen ja 

palestiinalaisten historiaan. Tarinoita kertovat paitsi vanhemmat ja isovanhemmat myös 

naapurit ja tuttavat, jotka täydentävät kertomusta omilla kokemuksillaan ja näkemyksillään 

(ks. esim. N 174–175). Omaa tarinaansa välittävät myös televisio ja radio, ja kaikki nuo 

tarinat yhdessä muodostavat Umayyan maailman, monikielisen ja monikulttuurisen 
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ympäristön, jossa oman paikan ja identiteetin etsiminen ja itsen määritteleminen ovat 

haasteellista. 

Toiseuden tunne ja oman paikan löytäminen ovat jatkuvasti läsnä myös Abu-Hannan 

toisessa omaelämäkerrallisessa teoksessa Sinut. Sinut alkaa Umayyan ensimmäisistä vuosista 

Suomessa 1980-luvun alussa – tuolloin maahanmuuttajat olivat ainakin pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella vielä jonkinlainen harvinaisuus – ja kertoo hänen kokemuksistaan aina 2000-

luvun alkupuolelle asti. Kirjan alkusanoissa Abu-Hanna kuvaa teostaan koosteeksi 

"elämästä, päiväkirjamerkinnöistä, kirjeenvaihdosta, luennoista ja kolumneista" (S 9), ja 

teksteissään hän pohtii etenkin identiteettiään ja sen moneutta. Hän huomaa jälleen olevansa 

toinen, erilainen, samalla tavalla kuin Israelissa ollessaan, mutta käsittelee monitasoista 

identiteettiään aikuisen perspektiivistä ja tiedostaen sen kompleksisuuden. Oman identiteetin 

pohtimisen lisäksi Sinut on myös yhteiskuntakriittinen ja poliittinen teos, jossa Abu-Hanna 

kommentoi kahden kotimaansa, Israelin ja Suomen, politiikkaa ja tilaa. Nurinkurin-teoksen 

lopussa herännyt ymmärrys yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudesta ja halusta 

näkyy Sinut-kirjan tapahtumissa pyrkimyksenä konkreettisiin tekoihin ja oman äänen 

kuuluvaksi tekemiseen. 

Vaikka en suoraan keskity tutkimaan kirjojen yhteiskunnallisia kytköksiä, ovat Abu-Hannan 

teosten ajankohtaisuus ja kantaaottavuus tärkeitä tutkimustani motivoivia tekijöitä. 

Maahanmuutto ja siirtolaisuus ovat olleet 1990-luvun lopulta asti kuuma peruna Suomen 

politiikassa ja mediassa. Nyt uuden vuosikymmenen alkaessa keskustelu on noussut jälleen 

voimakkaasti esiin niin sanottujen maahanmuuttokriittisten puheenvuorojen ja 

samanmielisten puolueiden kasvattaessa suosiota.1

Kirjallisuus ja etenkin omaelämäkerralliset teokset osallistuvat osaltaan yhteiskunnallisiin 

keskusteluihin ja kommentoivat tekstin ulkopuolella olevaa maailmaa. Vaikka tutkimani 

teokset onkin julkaistu jo muutamia vuosia sitten, ne ovat edelleen vahvasti kiinni tässä 

ajassa ja osallistuvat yhtä lailla tämän päivän keskusteluun kuin 1980-luvun tai 1970-luvun 

 

                                                 
1   Maahanmuuttokritiikki on herättänyt voimakkaita reaktioita ja noussut niin suureksi kysymykseksi, että 

aiheesta on alettu kirjoittaa jopa tietokirjallisuutta. Valtiotieteilijä Milla Hannula on kirjoittanut 
ensimmäisen maahanmuuttokritiikkiä ilmiönä käsittelevän tietokirjan: Maassa maan tavalla. 
Maahanmuuttokritiikin lyhyt historia (Otava, 2011). Teos on otettu ristiriitaisesti vastaan, ja sen on sanottu 
vain kaunistelevan maahanmuuton vastaisuutta ja muukalaisvihamielisyyttä tekemällä se 
maahanmuuttokriittisyyden nimissä (Sihvola 17.2.2011). 
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keskusteluihin kyseisiä aikoja kommentoidessaan. Huomionarvoista on myös se, että 

Nurinkurin ja Sinut on kirjoitettu suomeksi, kielellä, jonka kirjailija Abu-Hanna on 

opiskellut vasta aikuisiällä. Teokset kerrotaan siis myös äänellä, jota kuullaan vieläkin 

harmittavan vähän suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja se ääni on 

suomalaisen maahanmuuttajan. 

Tutkimukseni aihe, toiseus, on perustavanlaatuinen ja aina ajankohtainen aihe, joka ei koske 

vain maahanmuuttajuutta, vaikka termi siihen usein yhdistetäänkin. Toiseuden esittäminen 

on monipuolista molemmissa Abu-Hannan teoksissa, mikä on herättänyt haluni tutkia niitä 

tarkemmin. Kuinka ihminen samaan aikaan suljetaan pois toisista ryhmistä ja otetaan 

mukaan toisiin? Kuinka voi yhtä aikaa tuntea kuuluvansa johonkin ja olla samalla 

ulkopuolinen – ja kuinka tilanteesta riippuen sen ymmärtäminen voi olla lamaannuttavaa, 

voimauttavaa, huvittavaa tai surullista? 

Koska tutkin pro gradu -työssäni toiseutta teoksissa, jotka käsittelevät identiteettiä usealla 

tasolla, tarkastelen luonnollisesti jonkin verran myös identiteettikysymyksiä ja minän 

muodostumista. Identiteetin pohdinta on yhtä lailla ikuista kuin toiseudenkin, ihminen kun 

ymmärtää itseään vain toisen kautta peilaten (ks. esim. Hall 1999, Löytty 2005). Kirjailija 

Umayya Abu-Hanna on tietoinen sekä identiteetin että toiseuden käsitteistä ja purkaa niitä 

etenkin Sinut-teoksen teksteissä, esseissä sekä julkisiin tilanteisiin kirjoittamissaan 

puheenvuoroissa myös akateemisella otteella. Lisäksi Nurinkurin-romaanissa on luettavissa 

oman identiteetin analyyttistä problematisointia. Kysynkin, miten identiteettiä rakennetaan 

toiseuttamalla. Mikä merkitys eron ja samuuksien tekemisellä on teosten minälle? Kun 

käsittelen kirjassa esiintyviä vastakkainasetteluja, pohdin myös, miksi ne ovat tärkeitä. 

 

1.2 Umayya Abu-Hanna ja monikulttuurinen kirjallisuus 

 

Kirjailija Umayya Abu-Hanna syntyi vuonna 1961 Israelin Haifassa kristittyyn 

palestiinalaisperheeseen. Hän muutti Suomeen 1981 ja on sen jälkeen valmistunut 

Taideteollisesta korkeakoulusta, toiminut aktiivisesti politiikassa, työskennellyt tv- ja 

radiotoimittajana, kolumnistina sekä journalismin opettajana. Abu-Hanna on yksi niistä 
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harvoista suomalaisista kirjailijoista, jotka eivät kirjoita ensimmäisellä äidinkielellään vaan 

ovat oppineet ja opiskelleet ilmaisukielensä vasta aikuisiällä. Hän sai esikoisteoksensa 

julkaisuvuonna 2003 Opetusministeriön myöntämän Suomi-palkinnon, joka myönnetään 

tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä taiteellisesta työstä tai lupaavasta läpimurrosta 

(OPM tiedote 9.12.2003, Stenbäck 10.12.2003). Abu-Hanna on palkittu myös mm. Bonnier-

palkinnolla, Larin Paraske -palkinnolla sekä Kansanvalistusseuran ”Vuoden suomalainen” -

palkinnolla (Abu-Hanna, CV 2009). 

Abu-Hannan teokset otettiin ilmestymisensä aikoihin lehtikritiikeissä kiitellen vastaan. 

Esimerkiksi Tuija Parvikko (26.10.2003) totesi Helsingin Sanomissa julkaistussa 

kritiikissään Nurinkurin-kirjan ja Umayya Abu-Hannan lapsuuden kuvauksen olevan erittäin 

"avartavaa ja ajankohtaista luettavaa juuri nyt". Abu-Hannan näkyvä ja teräväkielinen 

mediapersoona on sen sijaan herättänyt paljon negatiivisiakin tunteita ja jakanut mielipiteitä. 

Erityisesti negatiivisia kommentteja viljellään nimettömänä internetin keskustelupalstoilla.2

Yleisemmin maahanmuuttajakirjallisuuden asemaa suhteessa “valtakirjallisuuteen” 

Suomessa ja toisaalta ylipäänsä kirjallisuuksien määrittelyn vaikeutta kuvaa hyvin tapaus 

vuoden 2010 lopusta, kun pohdittiin, voiko tšekkiläissyntyinen, suomeksi kirjoittava 

kirjailija Alexandra Salmela saada Finlandia-palkinnon tai ylipäänsä olla ehdolla palkinnon 

saajaksi.

 

Kritiikki ei kuitenkaan ole kohdistunut Abu-Hannan teoksiin, vaan nimenomaan hänen 

poliittisiin lausuntoihinsa ja mediaesiintymisiinsä ja usein myös suoraan hänen 

persoonaansa. 

3

                                                 
2   Esimerkiksi Otavamedian Plaza-keskustelupalstalla on viestiketju aiheesta "Umayya Abu Hanna puhuu 

potaskaa" (22.12.2008). Ketjun aloittaja näkee Abu-Hannan vähättelevän Suomea ja suomalaisia ja tukee 
väitteitään mm. seuraavasti: "Voi kuinka negatiivinen asenne tällä naisella on maatamme kohtaan, mikään 
ei tunnu olevan täällä kuten neiti haluaisi. Pakosti tuli mieleen, miksi helvetissä hän täällä palloilee, kun sää 
ja kaikki mättää noin hemmetisti." Myös blogikirjoittelussa Abu-Hannan poliittisia lausuntoja ja persoonaa 
käsitellään. "Suomalian Sanomat" -nimisessä blogissa kansanryhmää vastaan kiihottamisesta (2008) 
tuomittu Mikko Ellillä kummastelee Abu-Hannan huonoa suomen kielen taitoa ja toteaa hänen olevan 
"malliesimerkki huonosti sopeutuneesta maahanmuuttajasta." (Suomalian sanomat 29.4.2010.) 

 Samalla tavalla kuin Salmelan 27 Eli kuolema tekee taitelijan -romaani, herättivät 

3    Suomen kirjasäätiön laatimien sääntöjen mukaan Finlandia-palkinto voidaan myöntää Suomen kansalaisen 
kirjoittamalle, ansioituneelle teokselle. Ehto ei Salmelan tapauksessa täyttynyt ja “säätiön olisi Laihon 
[Suomen kirjasäätiön asiamies Sakari Laiho] mukaan pitänyt seuloa ehdokkaat tarkemmin.” (Mäkinen 
11.11.2010.) Ehdokkuutta ei kuitenkaan peruttu ja päätöstä perusteltiin säätiön tiedotteessa näin: "Sääntöjen 
sanatarkka tulkinta johtaisi tässä tilanteessa kohtuuttomuuteen yksittäisen kirjailijan kohdalla ja siksi niistä 
on päätetty poiketa" (mp.). Muutamaa päivää myöhemmin Suomen kirjasäätiö kuitenkin muutti Finlandia-
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myös Abu-Hannan teokset keskustelua ilmestyessään aiemmin 2000-luvulla. Vastaanoton 

kannalta tuntuukin olevan tärkeää määrittää, kuinka kirjailija itse asettuu suhteessa 

suomalaisuuteen, ja vasta sitten se, kuinka hän asettuu suomalaisen kirjallisuuden kentälle. 

Lisäksi pohditaan usein, kuinka teosten on mahdollista edustaa nimenomaan suomalaista 

kirjallisuutta, jos kirjailija ei ole syntyperältään suomalainen eikä hänen äidinkielensä ole 

suomi. Tarkastelukulmaa hieman kääntäen voidaan tietysti kysyä, onko Suomen kansalaisen 

kirjoittama kirjallisuus lainkaan suomalaista, jos se on kirjoitettu eri kielellä. Tähän 

mennessähän esimerkiksi ruotsiksi kirjoittavista (menestyvistä) suomalaissyntyisistä 

kirjailijoista on pidetty kynsin hampain kiinni. Mikä tekee suomeksi kirjoittavien 

ulkomaalaissyntyisten kirjailijoiden teoksista vähemmän suomalaisia? Umayya Abu-Hannan 

ja Alexandra Salmelan teosten vastaanotosta on mielestäni syytä huomata se, kuinka 

kirjallisuus määritellään aina tietyistä instituutioista käsin ja kuinka määrittelyihin aina 

piiloutuu valta. Hedelmällisempää olisikin kansallisten määrittelyjen sijaan pyrkiä 

lähestymään teoksia yksinkertaisesti kaunokirjallisuutena. 

Varsinaista tutkimusta Abu-Hannan teoksista ei ole tehty, vaikka sekä Nurinkurin että Sinut 

ovat olleet näkyvästi esillä julkaisuajankohtinaan valtamedioiden kirjakritiikeissä. Osaltaan 

tutkimuksen puutetta selittänee se, että teokset ovat verrattain tuoreita eikä tutkimusta siksi 

ole vielä ehditty tekemään. Yhtä lailla merkittävää on kuitenkin monikulttuurisen 

kirjallisuuden 4

Nimike- ja julkaisumäärien kasvamisen myötä myös suomalainen monikulttuurinen 

kirjallisuudentutkimus on jonkin verran lisääntynyt. Aiemmin se on ollut lähinnä 

 vähäisyys ja marginaalinen asema Suomessa, mikä vaikuttaa myös sitä 

käsittelevän tutkimuksen määrään. Suomalaisten maahanmuuttajakirjailijoiden tai 

monikulttuuristen kirjailijoiden kirjoittama kirjallisuus onkin ollut suhteellisen näkymätön 

osa suomalaista kirjallisuuskenttää. Tosin 1990-luvun lopussa ja tämän vuosituhannen alussa 

monikulttuurinen kirjallisuus ja maahanmuuttajien kirjoittamat teokset ovat kokeneet 

jonkinlaisen nousun Suomessa, mutta muuten valtaosa Suomessa julkaistusta 

maahanmuuttajakirjallisuudesta on ollut käännöksiä muualla julkaistuista teoksista. (Esim. 

Hakala 2007, Nissilä 2007, 209–210.) 

                                                                                                                                                       
palkinnon ehtoja, niin että palkinto voidaan myöntää tekijän kansalaisuudesta riippumatta "ansiokkaalle 
suomalaiselle romaanille" (Mäkinen 16.11.2010). 

4  Lasken Umayya Abu-Hannan teokset kuuluvaksi monikulttuurisen kirjallisuuteen Hanna-Leena Nissilän 
(2007) tapaan. 



6 

jälkikolonialistista, ja siten myös tutkimuskohteet ovat usein tulleet kolonisoitujen maiden 

kirjallisuudesta.5

Ainoa löytämäni kirjallisuustieteellinen teksti, jossa käsitellään Abu-Hannan tuotantoa 

hieman pintaa syvemmältä, on Hanna-Leena Nissilän vuonna 2007 julkaistu essee 

Jälkikoloniaalinen naiskirjoitus – Suomalaisen kirjallisuuden uudet tulokkaat. Siinä Nissilä 

(2007, 214, 223) on nostanut Nurinkurin-teoksen tarkasteltavaksi esimerkiksi 1990-luvun 

lopulla lisääntyneestä maahanmuuttajien kirjoittamasta ja monikulttuurisesta kirjallisuudesta. 

Nissilä lähestyy tutkimuskohteitaan feministisestä ja jälkikoloniaalisesta näkökohdasta käsin 

ja tarkastelee sitä, kuinka kirjailijat Abu-Hanna ja Ranya ElRamly (nyk. Paasonen) ovat 

jälkikoloniaalisia naisia. Nissilä on valinnut esseeseensä Abu-Hannan teoksen lisäksi 

ElRamlyn vuonna 2002 ilmestyneen Auringonasema-romaanin, joka on monikulttuurista 

lapsuutta käsitellessään tematiikaltaan samankaltainen kuin Nurinkurin. Vaikka itse en tutki 

Abu-Hannan teoksia biografisella otteella, on Nissilä pohtinut esseessään esimerkiksi kieli- 

ja identiteettikysymyksiä sekä paikan ja tilan merkityksiä, joita lähestyn hieman eri 

näkökulmasta omassa tutkimuksessani. 

  Viime aikoina katseet ovat kuitenkin pikkuhiljaa kääntyneet kotimaiseen 

monikulttuuriseen kirjallisuuteen ja suomalaiseen, etnisyyttä tarkastelevaan 

kirjallisuudentutkimukseen. Edellä mainitut seikat nostetaan esiin esimerkiksi Eila Rantosen 

toimittamassa artikkelikokoelmassa Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa 

(2010), jossa tutkijat käsittelevät kirjallisuuden tapoja kuvata monikulttuurisuutta, 

identiteettejä ja etnisyyttä. 

Työni kiinnittyy kulttuurintutkimukselliseen monitieteelliseen traditioon sekä 

kirjallisuudentutkimuksen alueeseen, jossa on kiinnostuttu kaunokirjallisuuden 

rajatapauksista kulttuurintutkimuksellisten kysymysten yleistymisen myötä (Varpio 2005, 

27). Puhuessaan rajatapauksista kirjallisuudentutkija Yrjö Varpio viittaa kirjallisuuteen, joka 

ei ole vakiintunut tutkimuskohde kirjallisuudentutkimuksen kentällä. Esimerkikseen hän 

nostaa matkakirjallisuuden (mt. 43.) Mielestäni myös Abu-Hannan omaelämäkerralliset, 

monikulttuurisuudesta ammentavat teokset ovat luettavissa Varpiota mukaillen 

kaunokirjallisuuden rajatapauksiksi. Käytän termiä tässä havainnollistaakseni 

monikulttuurisen kirjan asemaa kirjallisuuden kentällä, sen suhteellista vähyyttä ja usein 

                                                 
5  Vuonna 2007 ilmestyneessä Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi -artikkelikokoelmassa 

esitellään jälkikolonialistista teoriaa erityisesti suomalaisten esimerkkien kautta. 
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myös näkymättömyyttä. Termi “rajatapaus” ei mielestäni ole kovin osuva, mutta perinteisen 

kaunokirjallisuuden rajoilla olevat teokset ovat kuitenkin sekä kirjallisuuden- että 

kulttuurintutkimuksen näkökulmasta hedelmällisiä kohteita. 
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1.3 Keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 

 

1.3.1 Toiseus, kulttuuri, etnisyys ja identiteetti 

 

Umayya Abu-Hannan teoksia analysoidessani kysymykset toiseudesta ja erosta nousevat 

tärkeiksi. Eron ja toiseuden käsitteiden tutkimisen lähtökohdat ovat useissa eri tieteen- ja 

tutkimusaloissa. Toiseuden käsitettä käytetään niin lingvistiikassa, antropologiassa, 

filosofiassa kuin psykoanalyyttisen lähestymistavan tutkimuksissa. Koska toiseutta 

käsitteenä lähestytään näinkin monista lähtökohdista käsin, on termiä käytetty hyvin 

erilaisissa yhteyksissä ja usealla eri tavalla sekä toisaalta myös monia näkökulmia 

yhdistellen. Tästä huolimatta toiseuden kaikissa määritelmissä on korostettu eron tekemisen 

välttämättömyyttä merkitysten, kulttuurin sekä identiteetin rakentumisessa. (Hall 1999 153–

157, Löytty 2005a, 165.) Perusajatuksena lähtökohdissa onkin, että ihminen ymmärtää 

maailmaa, kieltä, kulttuuria sekä itseään vastakohtien kautta ja suhteessa toisiin. 

Tutkija Olli Löytyn (2005a, 162) mukaan toiseuden voi yksinkertaisimmillaan sanoa olevan 

jotain, joka eroaa jostain muusta. Pelkkä erilaisuus ei kuitenkaan tee vielä toista eikä pelkkä 

eronteko tarkoita toiseuttamista. Esimerkiksi musta väri sisältää kyllä ajatuksen siitä, ettei se 

ole valkoinen, mutta siinä ei ole implisiittisesti ajatusta mustan tai valkean paremmuudesta 

tai huonommuudesta, ennen kuin jompikumpi arvotetaan toista alemmaksi tai ylemmäksi. 

Toiseutta tutkittaessa erityiseksi huomionkohteeksi nouseekin se, miten eroja 

merkityksellistetään. Miten ”toinen” asemoidaan, ja millaisia arvostuksia siihen 

sisällytetään? Ero ei siis vielä sinänsä tarkoita toiseutta, vaan toiseuttamista on eron 

tekeminen tutun ja vieraan tai normin ja poikkeuksen välille niin, että toinen nähdään toista 

eli ”ensimmäistä” alemmaksi arvotettuna (Löytty 2005a, 162). 

Arvottamiseen ja siten myös toiseuttamiseen liittyy keskeisenä piirteenä valta. Valta on 

usein sillä, jolla on mahdollisuus esittää ja määrittää toinen haluamallaan tavalla. Vallan on 

jälkikolonialistisessa ajattelussa ja tutkimuksessa nähty olevan länsimailla ja etenkin 

kolonialistisilla mailla. Varhaisempien jälkikolonialististen representaatiotutkijoiden, mm. 
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Edward W. Saidin, 6

Miten toiseus sitten suhteutuu kulttuuriin, etnisyyteen, identiteettiin ja paikkaan – niihin 

käsitteisiin, joiden avulla lähestyn toiseutta Abu-Hannan teoksissa? Kulttuurin, etnisyyden ja 

identiteetin sekä paikan käsitteet ovat mielenkiintoisia työvälineitä toiseutta tutkittaessa 

siksi, että kaikkien niiden voi kuvailla rakentuvan toiseuden tapaan eron ja samaistumisen 

prosessien kautta. Edellä mainitut käsitteet myös kietoutuvat toisiinsa ja selittävät sekä 

määrittävät toisiaan. 

 jalanjäljillä tutkijat ovat kuvanneet kolonisoituihin maihin ja niiden 

kulttuureihin kohdistuvaa katsetta usein eurosentriseksi eli Eurooppa-keskeiseksi. 

Mielekkäämpää lienee kuitenkin puhua etnosentrisyydestä eli oman kulttuurin ja siihen 

sisältyvien tapojen ajattelemista normaalina ja luonnollisena tapana toimia. Vallan rakenteita 

voi kuitenkin tehdä näkyviksi, kyseenalaistaa ja purkaa sekä tutkimalla että toimimalla. 

Kulttuurintutkimuksessa on tutkittu erityisesti toiseuden representaatioita eli sitä, miten 

esimerkiksi etnisyyttä tai rodullistettua toista esitetään. (esim. Löytty 2005a.) Toisaalta 

etnosentrismiä on vastustettu myös niin sanotuilla vastakirjoituksilla, joilla pyritään 

rikkomaan eurosentrinen esitystapa kirjoittamalla kolonisoitujen maiden historioita, 

kulttuureita ja tarinoita uudelleen niistä itsestään käsin, dekolonisoimalla ne (mt. 170–171). 

Oletan, että Abu-Hannan teokset ovat luettavissa eräänlaisina vastakirjoituksina ja 

nimeämisen vallan kyseenalaistavina puheenvuoroina. 

Kulttuurintutkija Johan Fornäs (1998, 167) määrittelee kulttuurin seuraavasti:  

Kulttuuri on se inhimillisen vuorovaikutuksen aspekti, jossa on kyse merkitysten luomisesta 
symboleja käyttämällä ja joka sisältää moninaiset tyylin tuottamisen ja kommunikatiivisen 
toiminnan muodot. 

Tässä näkemyksessä ihmisten välinen kommunikaatio ja teot ovat keskiössä. Ne luovat 

merkityksiä, jotka sitten yksilöt yhdessä jakavat muodostaen näin jollekin tietylle yhteisölle 

tyypillisen kulttuurin. Fornäs jatkaa kulttuurin määrittelyä jakamalla sen kolmeen erilaiseen 

käsitykseen kulttuurin kattavuudesta. Kaksi ensimmäistä Fornäsin esittelemää 

kulttuurikäsitystä, esteettinen ja antropologinen näkemys,7

                                                 
6  Edward W. Saidilta ilmestyi vuonna 1987 Orientalism, jota on pidetty jälkikolonialistisen 

representaatioteorian eräänlaisena perusteoksena. 

 kuvaa kulttuuria mielestäni liian 

7  Fornäsin esittelemät kaksi muuta kulttuurikäsitystä ovat esteettinen ja antropologinen näkemys kulttuurista. 
Esteettinen näkemys pitää sisällään ns. kaunotaiteet, esteettiset teokset ja niiden institutionaalisen aseman. 
Fornäsin mukaan tämä näkemys on hallitseva mm. valtiollisessa kulttuuripolitiikassa ja 
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yksisilmäisesti, joten tässä työssä kulttuurikäsitys on Fornäsin jaon mukaisesti hermeneuttis-

semioottinen, joka sisällyttää yhteen edellä mainitut käsitykset. Kulttuurin ymmärtämisessä 

korostuvat tällöin toiminnan ja tietoisuuden, subjektien välisen viestinnän, symbolisten 

muotojen sekä sosiaalisten instituutioiden välinen vuorovaikutus. Näin ymmärrettynä 

kulttuurikäsitys yhdistää sekä institutionalisoituneet käsitykset kulttuurista taiteena ja 

estetiikkana että näkemykset kulttuurista tietylle alueelle ja etnisyydelle tyypillisenä 

sosiaalisena toimintana. (Fornäs 1998, 168–169.) 

Fornäsin tapaan myös Stuart Hall käsittää kulttuurin laajasti. Kulttuuri sisältää Hallin 

mukaan materiaaliseen ja sosiaaliseen maailmaan kiinnittyneiden merkitysten lisäksi näitä 

merkityksiä tuottavat sosiaaliset käytännöt sekä käytännöt, joita merkitykset ohjailevat ja 

organisoivat. (Hall 2003, 85.) Sosiaalisen luonteensa takia kulttuuri ja identiteetti liittyvät 

elimellisesti yhteen. Hall onkin edelleen esittänyt, että kulttuuri on yksi keskeisimmistä 

identiteetin muodostamisen, ylläpitämisen ja muuttamisen tavoista. Hän kuvaa kulttuurin 

olevan yhteisten merkitysten järjestelmä, jota erilaiset yhteisöt ja ryhmät käyttävät 

ymmärtääkseen maailmaa. (Mp.) 

Tekstianalyysin yhteydessä tarkennan vielä tapaa, jolla käytän termiä kulttuuri tässä 

tutkimuksessa – kulttuurin määritteleminenhän tyhjentävästi on mahdotonta. Mitä laajemmin 

se määritellään, sitä helpommin määritelmät tuntuvat karkaavan käsistä. Jos kaikki 

inhimillinen toiminta on kulttuuria, mikä sitten ei ole kulttuuria? Tässä työssä – ja etenkin 

luvussa 2, jossa käsittelen toiseutta suhteessa kulttuuriin – lähestyn kulttuureita 

pääsääntöisesti eron tekemisen kautta. Kohdeteoksistani löytämäni esimerkit sisältävät usein 

ajatuksen kulttuurista, joka kiinnittyy tietyllä tavalla rajattuun etniseen taustaan tai 

kansallisuuteen. Ymmärrän tässä tutkimuksessa kulttuurin Hallin tavoin sekä sosiaalisina 

että materiaalisina käytäntöinä. 

Abu-Hanna kuvaa teoksissaan pääasiassa kahden maan, Israelin ja Suomen, kulttuureja. Erot 

saattavat olla pieniä ja arjessa huomaamattomiakin tapoja puhua tai käyttäytyä, mutta koska 

                                                                                                                                                       
kulttuurijournalismissa, ja sitä on kritisoitu arkielämän kulttuuristen käytäntöjen ja populaarikulttuurin 
sivuuttamisesta. Antropologisessa käsityksessä otetaan huomioon myös sosiaaliset käytännöt, mutta sen 
vaarana on ahmaista kulttuuri-käsitteen sisään kaiken sosiaalisen toiminnan itse käsitteen hämärtyessä. 
(Fornäs 1998, 167–168.) 
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ne nostetaan tutkimissani teksteissä esiin, niitä pohditaan, ja ne herättävät tunteita, muuttuvat 

ne siksi merkityksellisiksi: "Ovikello soi. Avaan oven varovasti, ja ovella on lauma 

huivipäisiä tyttöjä jotka huitovat ja jodlaavat jotain kummallista. Mitä ajatella?" (S 22). 

Suomalaisessa kulttuurissa itsestään selvä palmusunnuntain perinne voi näyttäytyä 

järjettömänä jodlaamisena sille, joka ei tapaa tunne. 

Ymmärrän tässä työssä kulttuurin käsittävän juuri edellä kuvatun kaltaiset, erilaiset 

“tyypilliset” toimintatavat ja käyttäytymismallit arkipäivän ruokailutilanteista juhlaan ja 

työelämään sekä niihin liittyvän materiaalisen maailman. Lisäksi kulttuuri voi olla 

suurempikin kokonaisuus, ajatus jostain laajemmasta, ihmiset yhdistävästä tavasta toimia ja 

käyttäytyä. Keskeistä on kuitenkin se, miten tavat ja ympäristö tutkimukseni kohdeteoksissa 

tuodaan esille, kuinka ne määritellään ja kuvataan, sekä se, edustavatko ne tarkkailijalle ja 

sen välittäjälle – tässä tapauksessa omaelämäkerrallisten teosten kertojalle, Umayyalle – 

“kulttuuria”. Oletan myös, että etniseen taustaan liitettyjä kulttuuripiirteitä ei Abu-Hannan 

teoksissa oteta annettuina, vaan niitä rikotaan ja hämmennetään. 

Identiteetti syntyy vuorovaikutuksessa kulttuurin kanssa, sillä sitä rakennetaan aina 

suhteessa muihin ihmisiin ja ympäröivään kulttuuriin. Sekä kirjallisuuden- että 

kulttuurintutkimuksen historiassa ymmärrys identiteetin luonteesta on muuttunut paljon. 

Huomattavasti yksinkertaistaen modernin minuuden synty voidaan tiivistää Stuart Hallin 

ajatuskulkuja seuraillen seuraavasti: Valistusajalla yksilö nähtiin jakamattomana, 

selvärajaisena ja jokseenkin muuttumattomana kokonaisuutena. Stabiilista yksilöstä edettiin 

kohti sosiaalisesti rakentuvaa yksilöä, jolla vielä ajateltiin olevan suhteellisen selkeä, 

vaikkakaan ei enää autonominen, minuuden ydin. Postmoderni minäkäsitys taas hylkää 

ajatuksen kiinteästä identiteetistä kokonaan ja puhuu fragmentaarisesta subjektista, joka 

muodostuu useista eri identiteeteistä. (Hall 1999, 21–43.) 

Viime vuosina postmoderni näkemys maailmasta ja sen moneudesta, vaihtuvuudesta ja 

muuntuvuudesta on ollut vahvasti esillä. Niin kulttuuri kuin identiteetitkin ymmärretään 

postmodernissa kontekstissa epävakaiksi, prosessimaisiksi rakennelmiksi. Kulttuuri ei näin 

ollen ole staattinen rakenne, vaan se muuttuu jatkuvasti, eivätkä myöskään subjektit ole 

muuttumattomia olioita, vaan alati kehkeytyviä rakennelmia (Fornäs 1995, 11). Vaikka 

subjektilla voidaan nähdä olevan useita eri identiteettejä, on niistä kuitenkin tarpeellista 
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harsia kasaan jonkinlainen ”minä”, vaikka pysyvä, täysin yhtenäinen identiteetti jääkin 

mahdottomuudeksi (Hall 1999, 23). 

Koska en allekirjoita täysin ajatusta pirstaloituneesta identiteetistä, joka muodostettaisiin 

vain satunnaisista palasista valitsemalla, poimin tähän vielä omasta mielestäni oleellisimmat 

ja tässä työssä tärkeäksi näkemäni modernin ja postmodernin identiteettikäsityksen piirteet. 

Ensinnäkin identiteetti on tärkeää ymmärtää muuttuvana. Identiteettiä työstetään eritasoisesti 

tiedostaen läpi koko elämän, mutta se ei ole vapaa historiasta eikä myöskään niistä 

sosiaalisista käytännöistä, joissa sitä muodostetaan. Ajatus useista identiteeteistä helpottaa 

varmasti tutkittaessa esimerkiksi ihmisten muuttuvaa käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, 

mutta itse kuitenkin kyseenalaistaisin identiteetti-sanan käytön tässä yhteydessä ja 

painottaisin pikemminkin erilaisiin ihmisryhmiin kuulumista ja niissä valittujen 

toimintatapojen noudattamista. Ihminen voi käyttäytyä eri tilanteissa ja eri ryhmissä eri 

tavoin, ja se varmasti muuttaa hänen identiteettiäänkin, mutta vaihtuuko identiteetti 

kokonaan tilanteesta riippuen? Koska identiteetin rakennustyö on hyvin keskeinen aihe 

Umayaa Abu-Hannan kirjoissa muun muassa siksi, että hän pohtii minuuttaan suhteessa 

kahteen kotimaahansa, otan kulttuurin ja identiteetin vuorovaikutteisen, prosessimaisen 

suhteen huomioon tarkastellessani kirjoissa esiintyvää toiseutta. 

Tutkiessani toiseutta Abu-Hannan teoksissa tärkeäksi termiksi nousee myös etnisyys. 

Sanojen etnisyys ja etninen taustalla on kreikan kielen sana ethnos, joka viittasi aiemmin 

sisäisesti melko kiinteään, outoon ja vieraaseen ryhmään. Myöhemmin sanalla on tarkoitettu 

ihmisryhmää yleisemmin, esimerkiksi kansaa. (Martikainen ym. 2006, 15.) Stuart Hall kuvaa 

etnisyyden tiukkarajaiseksi käsitykseksi kulttuurista ja identiteetistä: tietyssä paikassa 

tapahtuvan toiminnan ja merkkijärjestelmien nähdään pohjautuvan yhteisiin suku- tai 

verisiteisiin. Hall jatkaa etnisyyden olevan näin ollen kulttuurisen identiteetin muoto, joka 

koetaan usein osaksi luontoa, kulttuurin ja historian tuolla puolella olevaksi, vaikka 

määritelmä ei suoraan palaudukaan genetiikkaan tai biologiaan. (Hall 2003, 92–93.) 

Tässä työssä ymmärrän etnisyyden käsitteen sosiaaliantropologi Laura Huttusen tavoin. Hän 

esittää, että etnisyys määrittyy ennen kaikkea suhteessa merkityksellisiin toisiin kuten 

identiteettikin. Hän määrittää edelleen etnisyyttä kollektiivisena identifikaationa suhteessa 

toisiin ryhmiin. (Huttunen 2005, 127–128.) Käsitänkin etnisyyden yksilön identiteettiä 

määrittävänä neuvotteluprosessina, jossa yksilö vertaa itseään ryhmän toisiin jäseniin ja sen 
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ulkopuolisiin, sekä toisaalta omaa ryhmää toisiin ryhmiin (esim. Lauhamaa ym., 194). 

Etnisyys ei siis mielestäni määrity vain ulkoisten määritelmien, kuten paikan ja 

kansallisuuden, perusteella, vaan se voi aktualisoitua myös ryhmien sisältä yksilön 

määritellessä kuulumistaan erilaisiin ryhmiin. Esimerkiksi siirtolaisen muuttaessa toiseen 

maahan saattaa identiteetin määrittely muuttua muun muassa niin, että kuulumista tiettyyn 

etniseen ryhmään korostetaan, vaikka sitä ei lähtömaassa olisikaan tehty. Suhde entiseen 

kotimaahan saattaa korostua uudessa paikassa ja kontekstissa, ja tunne yhteenkuuluvuudesta 

samaa etnisyyttä edustavien ihmisten kanssa voimistuu. Toisaalta yksilö voi liikkua etnisten 

rajojen yli ja samaistua johonkin toiseen etnisenä pidettyyn ryhmään. (Ks. esim. Huttunen 

2005.) 

Toiseuden käsitettä käyttäessäni pidän erityisen tärkeänä Stuart Hallin huomautusta 

toiseuden ambivalenttisuudesta. Ambivalenttisuudella Hall viittaa siihen, kuinka erilaisuus 

voidaan tulkita joko myönteiseksi tai kielteiseksi riippuen siitä, miten, missä ja miksi sitä 

käytetään. Eronteko on samanaikaisesti sekä välttämätöntä että uhkaavaa: olemme 

riippuvaisia binaaristen vastakohtien käytöstä, jos tahdomme ymmärtää maailmaa, mutta 

toisaalta vastakohtiin jako (yli)yksinkertaistaa ja pelkistää asioita (Hall 1999, 160.) 

Esimerkiksi itsensä määrittäminen oman etnisen taustan ja kulttuurin kautta valtakulttuurista 

poikkeavaksi voi voimauttaa. Sen sijaan on epämiellyttävää, jos joku toinen määrittelee 

yksilön tietynlaiseksi vedoten tämän etniseen taustaan. Toiseuden ambivalenttisuus ja 

etnisyys ovat mielestäni yhtä lailla nähtävissä niin sanottujen valtakulttuurien kuin 

vähemmistökulttuurienkin kohdalla. 

Sarah Ahmed (2000, 144–145) korostaa erityisesti sitä, että toiseutta tulisi lähestyä 

partikulaarisena tapahtumana ja kysyä, missä ja miksi jokin asia määrittyy toiseksi. Lähestyn 

tässä työssä toiseuttamista Ahmedin ajatusten mukaisesti partikulaarina (tekstuaalisena) 

tapahtumana ja keskityn tulkitsemaan Abu-Hannan teoksissa ilmeneviä yksilöllisiä 

kokemuksia ja tapahtumia liittäen niitä Abu-Hannan taustaan sekä yhteiskunnallisiin 

konteksteihin siinä määrin, kuin tämän työn rajoissa on mielekästä. 
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1.3.2 Toiseutta jäsentävät paikan ja tilan käsitteet 

 

Umayya Abu-Hannan teoksissa paikan merkitys korostuu erityisesti silloin, kun Umayya 

pohtii suhdettaan kotimaihinsa Israeliin ja Suomeen. Stuart Hallin (2003, 90) mukaan paikka 

on yksi kulttuuria tuottava tekijä kielen, uskonnon, tavan ja tradition lisäksi. Ajatus 

kulttuurin sitoutumisesta johonkin konkreettiseen paikkaan juontaa juurensa kulttuuri-sanan 

etymologiasta sekä kansalliseen kulttuuriin liitetyistä pysyvyyden ja paikallisuuden 

merkityksistä. Kulttuurin käsite pohjaa latinankieliseen verbiin colere, joka alun perin 

tarkoitti kiinteää asumista jossain tietyssä paikassa (Martikainen ym. 2006, 11). Kulttuurin 

käsitteeseen liitetään vieläkin ajatuksia pysyvyydestä ja sukupolvien yli siirtymisestä, mutta 

se nähdään myös yhä enemmän uusiutuvana ja muuntuvana (mp.). 

Hall (2003, 91–92) on pyrkinyt tarkentamaan paikan käsitettä jakamalla sen todelliseksi ja 

symboliseksi paikaksi. Todellinen paikka viittaa ajatukseen kulttuurin sitoutumisesta 

konkreettiseen paikkaan, kun taas jälkimmäisessä paikka on lähinnä symbolinen takuu 

kulttuurisesta yhteenkuuluvuudesta. Jälkimmäinen näkemys mahdollistaa näin myös 

kulttuurisen yhteisön ja vuorovaikutuksen, vaikka ryhmän jäsenet eivät jakaisikaan samaa 

tilaa tai asuisi samassa paikassa. 

Koska tutkimuskohteeni ovat omaelämäkerrallisia ja pohjaavat siten ainakin osaksi 

todellisuuteen, on syytä tarkentaa hiukan, kuinka käytän Hallin esittämiä konkreettisen ja 

symbolisen paikan käsitteitä. Kun puhun tutkimuksessani paikasta konkreettisena, 

todellisena paikkana, tarkoitan paikkaa, joka on olemassa tai on ollut olemassa sekä 

teoksessa itsessään että sen ulkopuolella. Ymmärrän tekstin silloin viittaavaan myös tähän 

teoksen ulkopuoliseen nimettyyn paikkaan. Esimerkiksi kun puhun Haifasta, Helsingistä tai 

Naantalista, tarkoitan kaupungeilla olevan referenttinsä tutkittavan teoksen ulkopuolella. 

Symbolisen paikan käsitettä käytän Hallin tavoin kuvaamaan paikkaa – jälleen viittaus myös 

mahdolliseen teoksen ulkopuoliseen paikkaan – johon on liitetty siihen elimellisesti 

kuulumattomia merkityksiä, esimerkiksi kulttuurisesta tai etnisestä yhteenkuuluvuudesta. Jos 

kuitenkin olen tulkinnut teoksessa luodun paikan tai tilan pelkästään tekstuaaliseksi paikaksi 

ilman viittaussuhdetta “todelliseen” maailmaan, tuon sen analyysissani ilmi. 

Maantieteen filosofiseen merkitykseen perehtyneen Doreen Massayn mukaan globalisaatio 

on muuttanut käsitystämme paikasta huomattavasti. Globalisaation ja ihmisten liikkuvuuden 
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sekä siihen liittyvän ajan ja tilan tihentymisen myötä paikka ei ole enää vanha ja vakiintunut 

'paikallisten' yhteisö vaan muuttumassa kohti monikulttuurisia ”sulatusuuneja” (Massey 

2003, 51). Näissä sulatusuuneissa omaa paikkaa rajataan sulkemalla pois siihen 

kuulumattomia asioita ja ihmisiä samaan tapaan, kuin identiteettityössä itseä rakennetaan 

suhteessa toisiin. 

Mikko Lehtonen (2004a, 176) tiivistää ajatuksen paikkojen sosiaalista luonteesta mielestäni 

hyvin korostaessaan sitä, miten paikasta puhuessamme emme puhu vain maantieteestä vaan 

aina myös ihmisistä ja heidän tuottamistaan, paikkoihin liittyvistä merkityksistä ja 

mielikuvista. Massayn ja Lehtosen teoretisointeja mukaillen ymmärränkin paikan 

tutkimuksessani sekä konkreettisena paikkana että sosiaalisena tilana, jossa erilaiset 

kanssakäymisen verkostot kohtaavat ja jossa toimijana voi olla joko yhteiskunta tai yksilö. 

Määrittely sisältää ajatuksen myös ”tulevaisuuden paikasta”, jossa sosiaaliset suhteet on 

otettava enenevissä määrin huomioon, sillä ne sitovat paikat ja ihmiset yhteen. (Massey 

2003, 60, 78–80.) Nykymaailmassa monet ihmiset elävätkin suhteessa moneen paikkaan eli 

suhteessa useisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin järjestyksiin, jolloin myös etnisyys, identiteetti 

ja (kansallinen) kulttuuri muokkautuvat suhteessa useampaan järjestykseen. 

 

1.4 Työnkulku 

 

Tutkimukseni analyysiosuuden aloittavassa toisessa luvussa valotan Nurinkurin- ja Sinut-

teoksissa esiin piirtyvää toiseutta suhteessa kulttuuriin. Kulttuurin kautta tärkeiksi 

tarkasteltaviksi asioiksi nousevat esimerkiksi kansalliseen kulttuuriin liitetyt piirteet, 

nimeämisen käytännöt ja kulttuuriset erot sekä se, kuinka identiteettiä rakennetaan suhteessa 

eri kulttuureihin ja kieliin. Kolmannessa luvussa toiseuden käsite tarkentuu edelleen 

etnisyyden käsitteen kautta. Tarkastelen, kuinka etnisyyteen liitetyt ajatukset ja odotukset 

ohjailevat kuulumista tiettyihin ryhmiin ja kuinka päähenkilö eron tekemisen ja 

yhteenkuulumisen kautta tarkastelee muun muassa itseään, ulkonäköään ja viiteryhmiään. 

Neljännessä luvussa siirryn tarkastelemaan lähemmin sitä, millaisia paikan ja tilan 

representaatioita Nurinkurin- ja Sinut-teoksissa on ja millaisia merkityksiä ne saavat. Tutkin 
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paikkaa erityisesti päähenkilö Umayyan kokemana – kuinka hän tuntee kuuluvansa tiettyihin 

paikkoihin ja tulevansa rajatuksi pois toisista tiloista. Toiseuden kannalta keskeistä tässä 

yhteydessä ovat paitsi päähenkilön kahden kotimaan, Israelin ja Suomen, tarkastelu myös 

yksityisen ja julkisen tilan erojen tutkiminen sekä kodin saamat merkitykset. 

Nurinkurin ja Sinut ovat omaelämäkerrallisia teoksia, joissa yhdistyvät lajille tyypilliset 

kerrontatyylit, muisteleminen ja minä-muotoinen kerronta. Omaelämäkerrallisuus ei 

kuitenkaan ole yksiselitteisesti totuuteen viittaava kirjallisuuden laji jo pelkästään muistojen 

epävarmuuden vuoksi. Lisäksi etenkin kun kirjailija painottaa omaa oikeuttaan muokata 

kirjan todellisuutta mieleisekseen (N 323, S 9), on "totuuteen" suhtauduttava epäillen. 

Rantonen (2010b, 170) muistuttaakin, että ulkomaalaissyntyisten kirjailijoiden teoksia 

pidetään usein liian helposti omaelämäkerrallisina teoksina etenkin, jos ne käsittelevät 

maahanmuuttoa. Jotta en itse sortuisi ottamaan asioita liian herkästi totuutena, tarkastelen 

faktan ja fiktion suhdetta läpi tutkimukseni Dorrit Cohnin Fiktion mieli -teoksen tarjoaman 

käsitteistön avulla. Luvussa 5 kokoan vielä tutkimukseni tulokset yhteen.
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2 TOISEUS JA KULTTUURI   

    

 

     "Nimeni tausta kertoo kaiken arabisielusta. 
 Kaikki on suhteellista, sekä että, oikein ja väärin, on ja ei ole."  

(Abu-Hanna, Nurinkurin 2003). 

 

Nurinkurin-teoksesta poimitussa sitaatissa Umayya sanoo nimensä kertovan kaiken 

arabisielusta. Sitaatti ilmentää maailman jakautumista kahtia ja ajattelemista binaaristen 

vastaparien kautta, mikä saattaa äkkiseltään vaikuttaa helpottavalta ja nerokkaaltakin 

keksinnöltä. Jos ymmärrämme asiat joko–tai-ajattelun kautta, maailma näyttää hetken 

helpommalta ymmärtää, yksinkertaiseltakin. Kuitenkin kun yksinkertaistamme tarpeeksi, 

unohdamme usein, että mikään on harvoin niin musta-valkoista tai selvärajaista, kuin 

katsomastamme suunnasta saattaa näyttää. Toiseuttaminen tapahtuu helposti 

huomaamattakin, kun omaa asemaa ja kulttuuria pidetään normeina ja ainoana oikeana 

tapana toimia. Sitaatissa Umayya korostaakin mahdollisuutta katsoa maailmaa sekä–että-

näkökulmasta ja ymmärtää asioita suhteellisina ja moninaisina. Katselemalla maailmaa myös 

toisesta positiosta, "vieraan silmin", meillä on mahdollisuus nähdä asiat toisinkin. 

Sitaatti osoittaa konkreettisesti, että eron tekeminen on välttämätöntä merkitysten, kulttuurin 

sekä identiteetin rakentumisessa. (Hall 1999 153–157, Löytty 2005a, 165.) Ymmärrämme 

maailmaa vain asettamalla asioita vastinpareiksi. Erotamme itsemme muista ihmisistä, 

yksilöt toisista yksilöistä ja erilaiset kulttuurit toisistaan vertaamalla niitä keskenään ja 

nimeämällä ne johonkin kategoriaan. Kuitenkaan eron tekemisen ei tarvitse lukkiutua vain 

asioiden binaarisiksi vastinpareiksi jakamiseen, vaan sen voi nähdä olevan alati muuttuvaa 

toimintaa. Myös toiseus on aina suhteellinen käsite ja riippuu siitä positiosta ja paikasta, 

josta toiseutta tarkastellaan. (Löytty 2005b, 10.) Umayya Abu-Hannan teoksissa Nurinkurin 

ja Sinut toiseus, toiseuttaminen ja kulttuurit kohtaavat toistuvasti muun muassa minä-

kertojan identiteettityössä, nimissä ja nimeämiskäytännöissä sekä kielessä. 
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2.1 Minäarabiminiä – minäkertoja ja omaelämäkerran luotettavuus 

 

Sekä Nurinkurin- että Sinut-teosten minä-kertojat paljastetaan miltei heti kirjojen ensi 

sivuilla. Molemmissa teoksissa kertoja ja päähenkilö nimetään nopeasti nimellä Umayya, 

mikä luo suoran viittaussuhteen kirjailija Umayya Abu-Hannaan. Erottaakseni kirjan kertoja-

päähenkilön ja kirjailijan toisistaan käytän jatkossa pelkkää etunimeä Umayya viitatessani 

kirjassa rakennettuun kertovaan ja kokevaan henkilöhahmoon. Kirjailijasta puhuessani 

käytän koko nimeä tai pelkkää sukunimeä Abu-Hanna. 

Nurinkurin-kirjan minä-kertoja on teoksen alussa pieni lapsi: "Olen viisivuotias ja Umayya 

[...]" (N 20). Tarinan aikana hän kasvaa teinitytöksi ja tiedostavaksi nuoreksi naiseksi: "Olen 

vakava, karkeahiuksinen, oliivinvärinen, paksurillinen" (N 307). Samoin Sinut-teoksessa 

kertojan ja kirjailijan yhteneväisyys on kirjoitettu esiin jo Abu-Hannan allekirjoittamissa 

saatesanoissa: 

Tämä kirja kertoo elämisestä Suomessa 1980-luvun alusta lähtien ja kattaa Suomen 
itsenäisyyden ajasta noin kolmanneksen. Se on yhden siirtolaisen kautta käsiteltyä elämää ja 
tarkoitettu luettavaksi juuri sellaisena. Antakaa anteeksi ylilyönnit ja muistakaa, että minäkin 
olen vain ihminen, vaikka suomalainen olenkin. (S 9.) 

Kertojan ja kirjailijan yhteneväisyyttä vahvistetaan heti ensimmäisellä kertomussivulla 

kertomalla Umayya Abu-Hannan "murhasta" ja uudesta avioliiton kautta saadusta 

sukunimestä, Hänninen. (S 10). Molemmat tutkimani teokset näyttävätkin täyttävän 

ranskalaisen omaelämäkertatutkijan Philippe Lejeunen seitsemänkymmentäluvulla 

omaelämäkerralle muotoileman ehdon – jota pidetään edelleen monissa omaelämäkertaa 

koskevissa tutkimuksissa lähtökohtana omaelämäkertateoksen määrittelylle – 

samannimisyyden kirjailijan, kertojan sekä teoksen päähenkilön välillä. 

Lejeunen (1989) mukaan omaelämäkerta on kirjallisuutta, jossa kirjailija käsittelee omaa 

olemistaan, pohtii elettyä elämäänsä ja etenkin oman persoonallisuutensa kehittymistä. 

Omaelämäkerran tunnusmerkkinä ja ”omaelämäkerrallisen sopimuksen” toteutumisen 

keskeisimpänä vaatimuksena Lejeunelle on samannimisyys teoksen kirjailija-kertojan ja 
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päähenkilön välillä. Täyttynyt omaelämäkerrallinen sopimus ohjaa lukijaa lukemaan tekstiä 

totena tai vähintään todellisuuteen viittaavana, minkä takia kertoja-kirjailijan nimeäminen 

tulisi tämän niin sanotun sopimusteorian mukaan tapahtua jo teoksen alkumetreillä. 

Omaelämäkerrallisen sopimuksen vastakohdaksi määrittyy ”fiktiivinen sopimus”, jossa 

kertoja-päähenkilön ja kirjailijan nimet eivät vastaa toisiaan ja kirja on nimetty romaaniksi 

esimerkiksi teoksen kannessa. (Lejeune 1989, 4—26.) 

Paljastamalla kirjailijan ja kertoja-päähenkilön yhteneväisyyden Nurinkurin ja Sinut 

tuntuvatkin täyttävän Lejeunen omaelämäkerrallisen sopimuksen ja pistävän nimensä 

kuvitteelliseen sopimuspaperiin heti molempien teosten ensimmäisissä luvuissa. Kuitenkin 

samaan aikaan Abu-Hannan teokset alusta alkaen myös rikkovat perinteisenä pidettyä 

omaelämäkerran diskurssia niin persoonamuotonsa kuin kerronnan aikamuodonkin osalta. 

Niissä nimittäin käytetään minä-muotoisen retrospektiivisen kerronnan sijaan pääosin 

preesenskerrontaa sekä vaihdetaan minäkertoja hetkellisesti yksikön kolmannen persoonan 

päähenkilöksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Abu-Hannan kirjoja voisi lukea 

omalämäkertoina, sillä omaelämäkertaa voi lähestyä myös toisella tapaa. 

Uudempaa näkökulmaa verrattuna Lejeunen suhteellisen kaksijakoiseen sopimusteoriaan 

tarjoaa Dorrit Cohn tarkastellessaan omaelämäkerrallisuutta fiktion näkökulmasta 

teoksessaan Fiktion mieli (2006). Cohn tutkii (oma)elämäkerran ja fiktion suhdetta tekstin 

referentiaalisuudesta – tekstin ulkopuolelle viittaavuudesta – käsin. Myös Cohn asettaa 

fiktiivisyyden ja ei-fiktiivisyyden rajankäynnin lähtökohdaksi kertojan mutta korostaa 

Lejeunea voimallisemmin, että fiktiivisyyden ja todellisuuden asteita on useita. Cohn 

lähestyy omaelämäkerran referentiaalisuutta negaation kautta, ja hänen määritelmiensä 

mukaan Nurinkurin- ja Sinut-teoksia on mahdollista lukea omaelämäkertoina, sillä niissä ei 

kielletä teosten referentiaalisuutta nimeämällä puhujaa ja teosten tekijää eri nimillä (ks. 

Cohn 2006, 44). 

Koska Sinut ja Nurinkurin kumpikaan eivät sisällä selkeää erontekoa päähenkilön ja 

kirjailijan välillä, on niitä mahdollista ja toivottavaakin lukea todellisuuteen viittaavina 

teoksina. Kuitenkin on syytä muistaa, että juuri yksittäisiä elämiä kuvaavat kertomukset – 

joko fiktiiviset tai historialliset – ovat niitä lajityyppejä, joissa fiktio ja fakta lähentyvät 

toisiaan ja joissa myös lajityyppien limittyminen on todennäköistä (Cohn 2006, 30). Abu-
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Hannan teoksista välittyykin ajatus omaelämäkerrasta lajityyppinä, joka mahdollistaa fiktion 

ja faktan keinojen yhtäaikaisen käytön. Esimerkiksi jo aiemmin lainaamani kohta 

Nurinkurin-teoksesta korostaa fiktion ja faktan sekoittumisen ajatusta: "Kaikki on 

suhteellista, sekä että, oikein ja väärin, on ja ei ole." (N 23). 

Cohnin mielestä elämän kerronnallistamista onkin järkevää analysoida vain, jos minä- ja 

hän-muotoista kerrontaa tarkastellaan toisistaan erillään. Persoonamuodot ovat hänen 

mielestään myös keino tarkastella teosten fiktion ja historiankirjoituksen alueita. (Cohn 

2006, 29–30.) Cohn hahmottaa teoretisointiaan nelikentän8

 

 avulla, jossa fiktion ja faktan 
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         (Cohn 2006, 29) 

Cohnin hahmotteleman nelikentän avulla Abu-Hannan teokset voidaan asettaa taulukon 

oikeaan laitaan minä-muotoisen kerronnan alueelle sekä historiallisen kirjoituksen puolelle, 

sillä teokset on kirjoitettu pääosin yksikön ensimmäisen persoonan näkökulmasta, ja ne 

                                                 
8  Tähän liitetystä taulukosta olen jättänyt Cohnin käyttämät teosesimerkit pois selkeyden vuoksi. Hänen 

antamansa esimerkit ovat seuraavat: elämäkerta – Stacheyn Kuningatar Victoria, omaelämäkerta – 
Rousseun Tunnustuksia, yksikön kolmannen persoonan romaani – Tolstoin Ivan Iljitšin kuolema sekä 
yksikön ensimmäisen persoonan romaani – Brontën Kotiopettajattaren romaani. 
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pohjaavat sekä kirjailijan yksityiselämään että yhteiskunnallisiin historiallisiin 

tositapahtumiin. Tositapahtumia on nimetty, ja niihin viitataan suorasti ja epäsuorasti. 

Teoksissa nousevat esiin muun muassa Israelin sodat ja levottomuudet, 1973 vuoden jom 

kippur -sota, palestiinalaisten asema, Suomen historia ja paljon pienempiä yksityiskohtia 

esimerkiksi Abu-Hannan työ- ja asuinpaikoista, joista kaikista on mahdollista etsiä todisteita 

myös muista lähteistä. Mutta kuten Cohn toteaa, fiktion ja faktan raja on häilyvä, ja myös 

Nurinkurin ja Sinut käyttävät tuota jatkuvaa rajankäyntiä hyväkseen suosimalla 

kerronnallisia muotoja, jotka viittaavat fiktiiviseen kerrontaan. Tällaisia kerronnallisia 

muotoja Abu-Hannan teoksissa ovat esimerkiksi preesensin käyttö sekä tapahtumien 

tekstuaalistaminen muun muassa toiston avulla. 

Omaelämäkertojen repertoaariin – eräänlaisina omaelämäkerran tunnusmerkkeinä – on nähty 

kuuluvan kirjailija-kertojan vastaavuuden lisäksi retrospektiivisyys, minämuotoisuus ja 

subjektiivisuus (kts. esim. Starobinski 1980). Nurinkurin ja Sinut eivät täytä näitä 

vaatimuksia sikäli, että ne kerrotaan pääasiassa preesensmuodossa, kerrontahetkellä 

tapahtuvana ja koettuna, mikä rikkoo ajatusta muistelevasta ja menneisyyteen katsovasta 

minä-kerronnasta. Teokset rikkovat siten myös perinteistä kertomusta vastaan, sillä 

narratologiassa korostetaan, että tapahtumat voi kertoa vasta, kun ne ovat tapahtuneet, eikä 

silloin kun ne tapahtuvat (Cohn 2006, 19). Vaikka Abu-Hannan teosten lukija varmasti 

ymmärtääkin, että kirjailija on aikuinen Abu-Hanna eikä esimerkiksi Nurinkurin-teoksen 

lapsi-kertoja, luo preesensmuotoinen teksti vaikutelman kerronnan ja tapahtumien 

samanaikaisuudesta (ks Cohn 2006, 19): 

Viime viikolla notkea naapurimme kiipesi toisen kerroksen kylpyhuoneen ikkunasta sisään, 
koska vanhempamme olivat unohtaneet avaimet kotiin. Oli yö eikä yksikään meistä lapsista 
herännyt. Siellä nukuimme niskat hiessä, tuoksuen lasten iholta. Tänä yönä minä ja veljeni 
heräämme, määkiminen poraa korvaamme. Kamala ääni kuulostaa sodalta ja kidutukselta. (N 
172.) 

Lainauksessa tapahtumat fokalisoituvat pääosin lapsi-Umayyan kautta: hän herää juuri tänä 

yönä veljensä kanssa, kuulee kissojen mouruamisen äänet ja yhdistää ne jo kokemiinsa 

sodan ääniin. Kuitenkin teksti paljastaa myös tapahtumia, joita Umayya ei ole itse kokenut ja 

joista hän on voinut kuulla vain muista lähteistä tai mahdollisesti kokenut myöhemmin. 

Esimerkiksi viikko aiemmin sattuneet tapahtumat vain välittyvät Umayyan kautta, sillä hän 

itse sanoo nukkuneensa yönsä heräämättä. Vielä suurempi ajallinen ero kertomuksen hetken 
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ja kokemuksen välille syntyy lasten ihon tuoksun kuvailemisesta. Nukkuvan lapsen ihon 

tuoksua lapset itse tuskin tunnistavat tai ainakaan kuvailevat kertoessaan nukkumisestaan. 

Lapsen tuoksun kuvaileminen onkin tyypillisempää aikuiselle, kun tämä kuvailee rakastavaa 

suhdetta lapseensa, katselee tämän unta. Kertoja tuntuukin katselevan nukkuvia sisaruksia eli 

itseään ja veljeään kauempaa jo aikuisen silmin. Sama retrospektiivinen katse toistuu myös 

Sinut-teoksessa Umayyan katsellessa itseään etäännyttäen (esim. S 12). Sinut- ja Nurinkurin-

teosten preesens-muodosta huolimatta niistä on löydettävissä useampia aikatasoja, joissa 

kertojan ääni on mahdollista tulkita eri-ikäiseksi ja eri kerronta-ajankohtaan sijoittuvaksi 

kertojan kuitenkaan varsinaisesti muuttumatta. 

Menneisyyttä ruotivissa omaelämäkerrallisissa teoksissa käytettyä preesens-muotoa on usein 

tulkittu niin sanotun historiallisen preesensin käsitteen kautta. Historiallisella preesensillä 

tarkoitetaan preesensin käyttöä silloin, kun kerrotaan tapahtumista, jotka ovat jo tapahtuneet, 

ja sillä on nähty olevan erityisesti kerrontaa dramatisoiva vaikutus. (Cohn 2006, 119.) Abu-

Hannan teoksissa preesensin voi toki tulkita draaman tuottamisen keinoksi, mutta koska 

preesensin käyttö ei ole pelkästään imperfektimuotoisen minä-kerronnan välissä pilkahteleva 

kirjallinen tyylikeino, vaan kerronnan pääasiallinen muoto, on sen käytölle löydettävissä 

myös muunlaisia tarkoituksia. 

Cohn on esittänyt historiallisen preesensin käytön olevan mahdollista kahdella tavalla. Jo 

edellä mainittu preesensin käyttö väliaikaisena ja korostavana "rakenteellisesti harmittomana 

tyylikeinona" on tyypillisempi historiallisen preesensin käyttötapa. Toinen tapa on kertoa 

koko tarina preesensissä ilman menneen aikamuodon kehystä. (Cohn 2006, 119–120). Tästä 

tapauksesta Cohn toteaa, että se jää narratologiseen välitilaan, josta ei olla kiinnostuneita ja 

joka sivuutetaan tai jopa kiistetään täysin (mt. 121). 

Lentokentällä puhutaan konteista, sukulaisilla on mukanaan koko omaisuutensa, myyty koti 
jääkaapit, vaarin tekemät piirongit ja pianot. Mieletöntä itkua, äidin sydän repeää, eikä hän 
saa hengitetyksi. Kerrallaan katoaa kokonainen perhe, pariskunta lapsineen. Pfum! [...] Mutta 
vanhemmat eivät kuule. Jordanian kuningas Hussein on hyökännyt palestiinalaississejä 
vastaan. Nyt on kuollut noin 3500 ihmistä ja sotku on suuri. (N 210–211.) 

Lainauksessa sotaa ja sen seurauksia kuvataan lapsen hämmennyksen ja pelon kautta, kun 

itkuisia sukulaisia saatetaan lentokentällä. Toisaalta tekstistä kuuluu myös aikuisen ihmisen 

ääni ja historiallinen diskurssi, jossa sotaan viitataan nimin ja numeroin. Umayyan 
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kertomushetkellä esitettyyn pyyntöön ei kuulu vastausta, sillä sota on ja jatkuu perfekti-

aikamuodossa. 

Tulkitsen Abu-Hannan teosten nykyhetkistämisen, menneisyyden kertomisen preesensissä, 

korostavan ennen kaikkea menneisyyden kokemusten ja suvun historian jatkuvaa läsnäoloa 

sekä muistojen elävyyttä tässä ja nyt. Historia ja kaikki koettu on läsnä aikuisessa 

Umayyassa, hänen identiteetissään sekä hänen tekemissään valinnoissa myöhemmin. Kaikki 

"Umayyat", joiden ääni tarinoissa kuuluu, ovat läsnä myös aikuisessa Umayyassa ikään kuin 

identiteetin toisina. Oman identiteetin ymmärtäminen toiseuden kautta kiteytyy Sinut-

teoksen alkusanoissa: "Sinuiksi itsensä kanssa päästään asettumalla itsensä ulkopuolelle, 

olemalla itselleen toinen. Suomen kielellä tasapainon tila on kauniisti ilmaistu." (S 9.) 

Toiseus motivoi paitsi Sinut-kirjassa tapahtuvaa identiteettityötä myös Nurinkurin-teoksessa 

kuvattua kasvamista lapsesta nuoreksi aikuiseksi. Nurinkurin-teoksessa toiseutta koetaan ja 

tulkitaan suhteessa toisiin sukupolviin, vanhempiin ja isovanhempiin, ja usein menneissä 

aikamuodoissa kerrotut jaksot liittyvät isovanhempien ja vanhempien elämään, jota Umayya 

ei ole itse elänyt, eikä siksi pysty muistamaan, mutta josta on kuullut tarinoiden kautta: 

Jotenkin me lapset tiedämme että vaari puhuu menneistä. Vaari koki turkkilaiset ja britit eikä 
elämä miehittäjän vallan alla ole hyvä, mutta hän eli omaa elämäänsä omassa 
ympäristössään, miehittäjä omassaan. Vanhempamme ovat eläneet brittimiehityksen aikaa ja 
sen jälkeen maa tyhjeni ihmisistä, kulttuurista, kielestä, taloista ja identiteetistä aivan 
sananmukaisesti. [...] 
Me lapset olemme syntyneet valmiiksi paikkaan, missä me emme ole olemassa, emme saa 
olla olemassa. (N 145) 

Omasta elämästä kertominen asettuu vanhempien ja sukulaisten tarinoiden välittämistä 

vasten. Tarinoiden ja muistojen kautta kuultu menneisyys asettuu vastakkain koetun 

nykyhetken kanssa. Isovanhempien ja vanhempien kokema "entinen" kotimaa näyttäytyy 

Umayyalle kulttuurin ja kielen sekä vahvan (kansallisen) identiteetin paikkana, jota 

miehitetyssä maassa kasvaneet lapset eivät voineet kokea. Omat kokemukset ja muistot ovat 

kuitenkin jo siksi todellisia, että ne ovat itse elettyjä ja kerrotaan nykyhetkessä. Tässä 

sitaatissa lasten ja heidän vanhempiensa kokemukset kerrotaan osin perfektissä, mikä viittaa 

suomen kielessä tekemiseen, joka jatkuu edelleen. Maan tyhjeneminen kulttuureista ja 

kielestä siis jatkuu vanhempien kokemuksesta heidän lapsilleen, ja lapsena koettu tunne elää 
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edelleen aikuisessa Umayyassa. Toisaalta Umayya ottaa omiin vaikeisiin muistoihinsa ja 

unohdettuihin kokemuksiinsa myös etäisyyttä ja ihmettelee, miksi ei voi muistaa kaikkea: 

Kuusi päivää ja sota. Sardiinit makaavat sivuittain kiiltävinä, me olemme tiiviisti yhdessä ja 
aikuiset levottomina. Radio on päällä ja aikuisilla on etusormi suun edessä kun he katsovat 
meitä. Miksi en enää muista mitään muuta monen päivän ahtaudesta kellarissa? [...] 
Muistinmenetys ulottuu mielikuviin, puheeseen, tunteisiin, makuihin, uniin ja 
yksinkertaisesti maani historiaan, kipuun ja kohtaloon. (N 85.) 

Sodanaikaisten muistikuvien hämärtyminen kuvataan paitsi hämmentävänä, ahdistavana ja 

syyllisyydentuntoa herättävänä, toisaalta myös vapauttavana. Kipua ja kansan kohtaloa ei 

tarvitse muistaa henkilökohtaisesti. Muun muassa Anni Vilkko esittelee teoksensa 

Omaelämäkerta kohtaamispaikkana aineistosta tekstin, jonka kirjoittaja käyttää preesensiä ja 

imperfektiä samankaltaisesti kuin Umayya Abu-Hannan erottelemaan välittömät 

muistikuvansa ja muistelun. Välittömistä, elävistä muistikuvista hän kertoo preesensissä, kun 

taas muistelut ja välitetyt kertomukset kuvataan imperfektissä. (Vilkko 1997, 167.) 

Kertoja Umayya paljastaa kerronnan ja tapahtumien välisen ajan harvoin selkeästi, mutta 

tarkastelee kirjoittamisprosessia ja menneisyyttään muutamilla satunnaisilla metafiktiivisillä 

ja itsereflektiivisillä lauseilla: "Vähitellen kasvoin ja opin, kirjoitin tuhansista sodista, 

rauhansopimuksista ja uskonnoista. Mutta missä elin? Mitä tapahtui kaduilla?" (N 65). 

Kirjoittaminen on yhdenlaisen todellisuuden tekemistä, kaduilla tapahtuva todellisuus 

toisenlaista, vaikka ne ovatkin toisiinsa kytköksissä. Teosten pääsääntöinen muoto on 

välitön, nykyhetkistetty "todellinen" kokemus, joka ei siis kuitenkaan tarkoita, että 

kertomuksen tulisi olla totta objektiivisessa mielessä. Preesensmuotoinen kerronta välittää 

tapahtumat ja toiseuden kokemukset voimakkaina ja juuri Umayyan kokemina, 

subjektiivisina. Koska sisällön totuudellisuus on suhteellista, on omaelämäkertojen 

referentiaalisuuden tarkasteluun Cohnin mielestä vain yksi vaihtoehto: puhuja. 

Kiinnittämällä huomio puhujaan on omaelämäkerta yhtä todellinen riippumatta siitä, 

valehteleeko vai fantasioiko subjekti vai kertooko hän tarkastettavissa olevia tosiasioita. 

(Cohn 2006, 43.) 
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2.1 Palestiinalainen Maija Hänninen 

 

Heti Sinut-teoksen alussa Umayya nimetään uudelleen. Eletään 1980-luvun alkua ja Umayya 

on vasta muuttanut Suomeen. Uuden sukunimensä "Hänninen" hän saa, tai oikeammin 

joutuu ottamaan, mentyään naimisiin suomalaisen poikaystävänsä kanssa, vaikka 

perinteisesti arabinaiset pitävätkin oman sukunimensä (S 10). Välillisesti sukunimen 

vaihtoon vaikuttavat myös Suomen viranomaiset, sillä Abu-Hannan teoksen mukaan 

naimisiinmeno suomalaisen kanssa oli edellytys maahanpääsylle, eikä nainen vielä vuonna 

1981 saanut pitää pelkästään omaa nimeään avioituessaan. Uuden suomalaisen etunimen 

"Maija" Umayya taas saa lääkäriltä, joka on ilmeisesti kuullut tai lukenut potilaansa nimen 

väärin tai on saanut siitä muualta väärää tietoa. Lisäksi ensimmäisen Suomessa viettämänsä 

vuoden ajan Umayya kutsuu itseään ”ruovaksi” (S 10) tarkoittaen rouvaa. Näin minästä tulee 

hän, ”ruova Maija Hänninen” (S 10). 

Sinut-teoksen aloittava hän-muotoinen kerronta on vain noin kolmen sivun mittainen lyhyt 

osio aivan teoksen alusta, kun taas muu teksti on kirjoitettu omaelämäkerralle tyypilliseen 

minä-muotoon. Hän-muotoon kirjoitettu jakso kuvaa tiiviisti Umayyan ensimmäisiä vuosia 

Suomessa, jolloin hänen kuulumattomuutensa uuteen elinympäristöönsä on erityisen 

korostunut. Sinut-teoksen aloittavassa hän-muotoisessa kerronnassa on merkittävää se, että 

kirjoittamishetken kertoja-minä on läsnä ja tarkastelee menneisyyden minäänsä kauempaa ja 

etäännyttäen: "'I'm Maija Hänninen.' Ja niin tietysti olinkin." (S 10). Maija Hänninen ja 

tuonaikainen minä on Umayyalle vieras ja näyttäytyy kaukaisena toisena, miltei fiktiivisenä 

hahmona. Kirjoitushetken ja koetun hetken ajallinen etäisyys mahdollistaa näin 

retrospektiivisen itsensä tarkastelun. 

Umayyan itsestään käyttämä nimitys ”ruova”, joka viittaa yksikön kolmanteen persoonaan 

minä-muodon sijaan, sisältää ajatuksen halusta täyttää vaimon ja samalla myös uuden 

kulttuurin vaatimukset. Sana rouva ei vielä taivu Umayyan suussa, eikä hän pysty 

täyttämään niitä raameja, joita hän on itselleen asettanut ja joita muut ovat hänelle asettaneet. 

Hän on osaltaan menettänyt itsensä määrittelyvallan ja liittää "uuden arvonsa" (S 10) 

nimenomaan rouva-sanan vääristyneeseen muotoon. Ensi vuosinaan Suomessa Umayya 

hahmottaakin itseään voimakkaasti suhteessa suomalaiseen mieheensä ja tämän perheeseen, 
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mitä symboloivat myös kaksi muuta Umayyan itselleen antamaa nimeä, "minäminiä" ja 

"minäarabiminiä" (S 12–13). Nyt hän liittää itseensä paitsi suomalaiseen perhekäsitykseen 

liittyvät oletukset myös kulttuuriseen alkuperäänsä liittyvät piirteet ja merkitykset, osan 

etnisyyttään. ”Minäminiä” asettuu suhteessa perhekäsitykseen ja rooliin suvussa, ja 

”minäarabiminiä” liittyy korostetummin arabikulttuuriin. Nyt kuitenkin minuus ja minä-

muotoinen kerronta alkavat työntyä hän-muotoisen "miniä ja arabi" -kerronnan rinnalle. 

Erilaisten nimien ottaminen on roolien sovittelua uudessa tilanteessa. Kysymykseksi nousee 

nyt myös, milloin olisi järkevää korostaa arabitaustaa ja milloin sen kanssa olisi oltava 

varuillaan. 

Umayyan itselleen luomat nimitykset ruova, minäminiä ja minäarabiminiä ovat toisaalta 

myös osoitus itseironiasta ja huumorista, joka näyttäytyy paitsi keinona käsitellä omia 

”nurinkurisuuden”, kuulumattomuuden ja toiseuden tunteita myös puolustuskeinona 

ulkoapäin tulevaa määrittelyä vastaan. Myöhemmin Sinut-teoksessa kerrotaan, kuinka 

Umayya on töissä Suomen Valtion taidemuseossa ja hänen brittiläiselle kollegalleen 

lähettämät sähköpostit katoavat. Sähköpostit on suodatettu terrorismiuhan takia kiristyneiden 

turvallisuustoimien takia, ja Umayyan sukunimen Abu-etuliite riittää syyksi viestien 

hävittämiseen. Umayya ottaa jälleen uuden nimen ja vitsailee itseironisesti olevansa nyt 

muiden sähköpostitse länsimaisesta maailmasta sensuroitujen ja suljettujen arabien tavoin 

”vähän turvallisempi” (S 193): 

 Minulla on uusi sähköpostiosoite ja siinä nimeni on Amanda Wilhelmsson.  
[...] kuka varasti Savonlinnan oopperajuhlien blondiperuukit, ilmoittakaa minulle. Amanda 
Wilhelmsson haluaa peittää arabihiuksensa. (S 193.) 

Kun Umayya ottaa uudessa sähköpostiosoitteessa nimekseen ruotsalaiselta kuulostavan 

Amandan, sitoutuu nimi maahanmuuttajavähemmistön lisäksi myös Suomen viralliseen 

kansalliseen vähemmistöön, suomenruotsalaisiin. Suomenruotsalainen vähemmistö ei 

kuitenkaan ole suomalaiselle valtaväestölle vaarallinen uhka – jollaiseksi arabit tässä 

leimautuvat – vaan uuden nimen kautta Umayya voidaan luokitella osaksi ”turvallista” 

vähemmistöä. Lainaamassani otteessa korostuvatkin erilaisten kulttuuristen vähemmistöjen, 

erilaisten toisten, keskinäiset hierarkkiset erot. Tutkimusten mukaan Suomessa etnisten 

ryhmien hierarkian alapäähän sijoittuvat ulkoisesti ja kulttuurisesti eniten suomalaisista 

eroavat ryhmät, kuten somalit ja arabit (Lehtonen 2004b, 250). Tietynlainen toiseus 
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näyttäytyykin hyväksyttävämpänä kuin toisenlainen. Tässä yhteydessä toiseus määritellään 

nimen kautta, mutta se, että nimi viittaa juuri arabeihin, nousee tärkeäksi. Vähemmistöjen 

hierarkkisten erojen lisäksi tekstin kohdassa rinnastetaan sähköpostien suodattamisen nimen 

perusteella 1900-luvun ”rotuluettelointiin”, mikä tekee nimenvaihdosta ja 

naamioitumishalusta karumman, kuin humoristinen ote antaa aluksi ymmärtää. Peittämällä 

arabihiuksensa vaalealla peruukilla Amanda Wilhelmson voi käydä hitusen paremmin 

(suomen)ruotsalaisesta naisesta, mutta tummat kiharat pysyvät silti naamioinnin alla. 

Umayyan naamioitumista Amandaksi, "blondiksi", ja vitsailemista peruukkien 

varastamisella voi lukea myös Homi K. Bhabhan pohtiman kolonialistisen jäljittelyn 

(mimicry) kautta. Koloniaaliseen jäljittelyyn Bhabha katsoo liittyvän toisin toistamisen ja 

parodioinnin mahdollisuudet. Bhabha toteaa teoksessaan Location of culture (1994, 89), että 

kuka tahansa voi olla melkein valkoinen, mutta kukaan ei voi olla vitivalkoinen. Vaikka 

Sinut-teoksen Umayya ei varsinaisesti toistakaan suomenruotsalaista käyttäytymismallia tai 

kulttuuria, hän leikittelee ajatuksella olla Amanda Wilhelmson. Hän pelaa annetuilla 

pelisäännöillä, joiden mukaan hänen on oltava länsimaalainen tai ainakin länsimaalaisempi 

saadakseen viestinsä turvallisuusseulan läpi. Umayya jäljittelee näennäisesti häneltä 

vaadittuja piirteitä, joita tässä yhteydessä edustavat etenkin länsimaalainen nimi ja hiusten 

väri, mutta nauraa samalla ajatukselle, että ne muuttaisivat häntä itseään. Peruukin alla hän 

olisi silti sama Umayya kuin ennen. Toisaalla Sinut-teoksessa hän pohtii samaa jäljittelyn 

aihetta ja toteaa: "Toiseus on minimoitavissa vain ryhtymällä sekundaklooniksi" (S 51). 

Klooniksi ryhtyminen ja oman kulttuurisen taustan häivyttäminen ovat selviytymiskeinoja, 

joihin Umayya ei halua ryhtyä. Hän on mieluummin suomalainen omalla tavallaan, toistaa 

suomalaisuutta toisin, säilyttäen samalla lähtökulttuurinsa tapoja ja piirteitä. 

Pyrkimys pois länsimaisiin ennakko-oletuksiin sidotusta arabi-identiteetistä tulee esiin 

nimeämiskäytännöissä heti Sinut-teoksen teoksen alussa. Umayya määrittelee itseään 

ulkoapäin: "Umayya, eli nykyään Maija H.", "kaksikymmentävuotias ruova", "pikkuruova", 

"arabi" ja "anova nainen lukkojen takana selkä kyyryssä" (S 11–12.) Ajallinen etäisyys 

kirjoitushetken ja kerrotun hetken välillä korostaa Umayyan vieraantumista menneisyyden 

itsestään, joka on yrittänyt täyttää hyvän länsimaisen vaimon raameja ja päätynyt toistamaan 
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länsimaissa usein jaettua stereotyyppiä Lähi-idän vaimoista ja naisista lukkojen takana. 9

Nimen muuttaminen Sinut-teoksessa nousee merkitykselliseksi myös siksi, että siihen 

liitetään symbolisesti entisen minän murha: 

 

Uuteen kulttuuriin sopeutuminen saa Umayyan katselemaan menneisyyden itseään 

ulkopuolelta, mikä korostaa myös kertojan halua erottautua tuosta lukkojen taakse 

vahingossa jääneestä anovasta naisesta, itselle vieraalla tavalla käyttäytyvästä ihmisestä. 

Siis Umayya Abu-Hannan murhan jälkeen syntyy virallinen Maija Hänninen – mutta Maija 
Hänninen oppi pian että Maija Hänniseksi ei tulla noin vain. (S 10). 

Umayyasta tulee Maija, mutta ei silti suomalainen. Toiseuttaminen on sidoksissa nimeen 

liitettyihin merkityksiin. Koska Maija Hänninen on perinteinen suomalainen nimi, ei 

”valkotakkinen kolmekymppinen mieslääkäri” voi uskoa edessään seisovan, kiharatukkaisen 

naisen olevan hänen vastaanotolla kuuluttamansa henkilö. Tiettyyn etniseen ryhmään liitetty 

ulkonäkö ei esimerkissä täytä ”suomalaisuuden” vaatimuksia, jotka nimeen on liitetty, ja 

lääkäri avaa keskustelun vastaanotolle tulleen Umayyan kanssa englanniksi: ”Not your turn. 

You wait.” (S10.) Määrittelyvalta on kielen ja nimeämisen kautta näin lääkärillä ja 

suomalaisella viranomaisella, hieman samalla tavoin kuin aiemmin käsittelemäni Amanda 

Wilhelmsonin ”syntyminen” johtui välillisesti brittiläisistä viranomaisista. 

Marja-Leena Hakkarainen (2005) pohtii itsensä uudelleennimeämisen merkitystä tutkiessaan 

maahanmuuttajien ja pakolaisten tuottamaa kirjallisuutta, jonka hän sanoo olevan 

merkittävässä roolissa uudessa saksalaisessa kirjallisuudessa. Hän toteaa maahanmuuttajien 

kirjoittamien kirjojen paitsi välittävän tietoa kulttuurisista rajoista ja niiden 

ylitysmahdollisuuksista myös purkavan aikansa eläneitä identiteettejä ja rakentavan uusia 

(Hakkarainen 2005, 4). Hakkarainen tulkitsee maahanmuuttajakirjailijoiden teksteissä 

                                                 
9   Esimerkiksi palestiinalaissyntyinen kirjailija Susan Abulhawa on sanonut länsimaissa elävän edelleen 

"stereotypia vihaisesta, asetta heiluttavasta arabimiehestä ja tämän alistetusta vaimosta" (Voima 10/2010). 
Abulhawa kirjoittaa romaanissaan Mornings in Jenin (2010) esiin erilaista arabidiskurssia ja korostaa myös 
naisten toimijuutta, Toimijuus korostuu myös toinen palestiinalaisen naiskirjailijan Hanan Ashrawi 
omaelämäkerrassa This side of peace (1995). Alistetun ja alistuvan arabinaisen stereotyyppistä kuvaa myös 
toisinnetaan edelleen, tuoreimmista teoksista esimerkiksi käyvät mm. afgaanikirjailijan Khaled Hosseinin 
romaanit The Kite Runner (2003) ja A Thousand Splendid Suns (2007). Arabinaisista syntynyttä uhrikuvaa 
on kuitenkin alettu myös kyseenalaistaa länsimaisissa tutkimuksissa (katso esim. "Arabinaiset 
suurennuslasin alla." Kehitys-Utveckling 3/2004). 
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itsensä uudelleen nimeämisen tieksi uuden identiteetin rakentamiselle (mt. 99). Sinut-teoksen 

Umayya ei kuitenkaan pysty rakentamaan uutta identiteettiä uuden "Maija Hänninen" -

nimensä kautta. Tulkitsen ongelman olevan siinä, että hänen nimensä on vahingossa väärin 

kuultu ja ulkopuolelta annettu, eikä hänen itsensä valitsema, mikä johtaa avioliiton 

purkauduttua myös sukunimen hylkäämiseen ja tyttönimen takaisin ottamiseen. 

Ulkoapäin tulevaa nimeämistä ja nimittelyä esiintyy edelleen Sinut-kirjan edetessä, tosin nyt 

toisella tapaa kuvailevilla sanoilla. Umayya liitetään niissä useimmiten johonkin ”ei-

suomalaisena” pidettyyn ryhmään nimittämällä häntä muun muassa mustalaiseksi (S 11). 

Nimittelyssä on myös suoraa rasismia ja vallan käyttöä, joka ei välttämättä liity henkilön 

persoonaan tai tekemisiin. Näin käy esimerkiksi aikuisen opiskelijan vastatessa Umayyan 

koko koululle lähettämään viestiin: ”Vitun neekeri saatana opettele puhumaan!!!!!!!!!!” (S 

141). 

Suhteessa suomalaisuuteen häntä toiseuttaa yllättäen lapsi, kun tämä nimittää häntä 

”tyhmäksi israelilaiseksi ämmäksi" Umayyan vielä ontuvan suomen kielen takia (S 18). 

Kunnallispoliitikko taas kutsuu Umayyaa ”Abu-Dabuksi” (S 159), minkä voi tulkita 

kuvaavan tässä yhteydessä lähinnä Umayyan kohtaamaa suomalaista – jopa virallisen tahon 

– stereotyyppistä käsitystä arabeista. Umayya nähdäänkin kaikissa esimerkeissä 

lähtökohtaisesti “muukalaisena”, muualta tulevana ja itselle vieraana toisena, eräänlaisena 

kategorian edustajana eikä niinkään yksilönä (kts. esim. Huttunen 2002, 330). Tätä korostaa 

erityisesti se, että Umayyan nimeä ei opetella, vaan hänelle suoraankin puhuttaessa käytetään 

yleistäviä nimityksiä. 

Kategorisointi ja toiseuden korostuminen eivät kuitenkaan ole vain Suomessa Umayyaa 

vastaantulevia ilmiöitä, vaan arabitausta ja palestiinalaisuus nousevat esille toiseuttavina 

tekijöinä jatkuvasti jo Nurinkurin-teoksen aikana Israelissa aina Umayyan lapsuudesta asti. 

Arabitausta korostuu myös Sinut-teoksessa aikuisen Umayyan vieraillessa entisessä 

kotimaassaan Israelissa. Stuart Hall onkin todennut, että hallitseva kulttuuri on taipuvainen 

niputtamaan yhteen hyvin erilaisia identiteettejä, vaikka niillä ei olisikaan muuta yhteistä 

tekijää kuin se, että hallitseva kulttuuri näkee ja kohtelee niitä ”samoina”. (Hall 1999, 69.) 

Toiseuttava diskurssin käyttö riippuu siten paljon myös siitä, kenellä on nimeämiseen valta 

ja oikeus. 
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Uusien nimien sovittelu ja nimitysten punnitseminen Sinut-teoksessa rinnastuu Abu-Hannan 

esikoisteoksen Nurinkurin aloittavaan lukuun, jossa Umayya-nimelle haetaan toisenlaista 

taustaa. 

Nimeni on historian mittaan ehtinyt kerätä moninkertaisia merkityksiä. Se oli vapaan 
poikavauvan nimi ja viittasi pikku orjattareen, mutta muuttui merkitsemään arabialaisen 
kulttuurin huippua ja muistutti ajasta, joka oli suvaitsevainen, innovatiivinen ja 
kosmopoliittinen. (N 22.) 

"Umayya" näyttäytyy nimenä, jolla on pitkät juuret ja Umayyan itsensä yli kantavia 

merkityksiä toisin kuin Umayyalle merkityksettömällä ja tyhjällä Maija-nimellä. Nimi 

kiinnitetään arabikansan historiaan ja erityisesti vuoteen 661, jolloin syntyi ensimmäinen 

islamilainen arabidynastia Umayyad, sekä ensimmäiseen islamilaiseen arabikuninkaaseen 

nimeltä Mu'awiya. Lisäksi kerrotaan nimen merkityksestä pikkupoikien nimenä pikkuorjatar, 

jolla huijattiin jumalia luulemaan poikalasta tytöksi. 

Nurinkurin-kirjan aloitus luo kuvan vahvasti juurensa tuntevasta tytöstä, vasta pienestä 

lapsesta, joka ottaa opettajan roolin ja kutsuu lukijansa tutustumaan uuteen kulttuuriin ja 

kieliin: "Tällainen matka on hauska ja siihen tottuu huomaamatta. Matka on palkitseva, se 

saa lukijan usein hymyilemään, assosioimaan ja haalimaan tekstiin erilaisia asioita, jotka 

eivät kuulu sinne." (N 24.) Kertoja lupaa auttaa lukijaa tulkitsemaan pyhät tekstit ja kysyy 

vielä lopuksi: "Sovitaanko?" (N 24). Viattoman oloinen kysymys tekee kertojasta samalla 

epäluotettavan, sillä se konnotoituu Umayyan aiemmin samassa luvussa tekemään 

rinnastukseen sopimusten rikkomisesta niin koulussa sovittujen kielten ääntämisohjeiden 

kuin poliittisten sopimustenkin osalta: 

Tilanne on aina vakava, kun sopii kolmen eri tahon kanssa samasta asiasta kolmella eri 
tavalla. Brittien ja ranskalaisten sopimus "Sykes-Picot"10

"Sovitaanko?" 

 on hyvä esimerkki tästä. Mister 
Sykes ja Monsieur Picot sopivat alueemme, kotimaamme ja kotimme jakamisesta keskenään, 
mulle, sulle, mulle, sulle, mulle. Vuonna 1916 britit ja ranskalaiset kysyivät: 

"Sovitaan, sovitaan." (N 18.) 

Samalla tavalla kuin kielten ääntämisohjeet vaihtuvat tunnilta toiselle siirryttäessä, 

näyttäytyvät myös poliittiset sopimukset Umayyalle muuttuvina sen mukaan, kenen kanssa 

                                                 
10  Sykes–Picot-sopimus oli Britannian ja Ranskan vuonna 1916 solmima salainen etupiirisopimus. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana solmitussa sopimuksessa luettiin Libanon ja Syyria kuuluviksi 
Ranskan etupiiriin Irakin ja Palestiinan kuuluessa Britannialle (Ks. esim. Juusola 2005). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistynyt_kuningaskunta�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ranska�
http://fi.wikipedia.org/wiki/1916�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimm%C3%A4inen_maailmansota�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Libanon�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Syyria�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Irak�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Palestiina�
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niistä sovitaan. Lukijan tuleekin tietää, että solmiessaan lukusopimuksen tämän kertojan 

kanssa voidaan häntä pettää ja sopimus purkaa kysymättä. Teoksen alun metafiktiivinen 

viittaus kertojan luotettavuuden kyseenalaisuuteen kehottaa lukijaa olemaan valppaana sekä 

tulkitsemaan ja päättämään itse, mihin uskoo. Samanlainen varaus esitetään myös Sinut-

teoksen alussa: "Antakaa anteeksi ylilyönnit ja muistakaa, että minäkin olen vain ihminen, 

vaikka suomalainen olenkin" (S 9).  Nurinkurin-teoksessa esimerkiksi poliittiset kannanotot 

– kuten edellä lainattu Sykos–Picot-sopimukseen suhtautuminen – tulevat lapsuuden 

kuvauksissa usein epäsuorasti esiin. Kannanotot tuskin ovat myöskään lapsi-Umayyan 

ajatuksia vaan jo aikuisen kirjoittavan Umayyan tai kirjailija Abu-Hannan jälkeenpäin 

tuottamia yhteiskunnallisia mielipiteitä yhdistettynä lapsuuden kokemuksiin. 

Henkilökohtaisuus ja sosiaalinen tai poliittinen ulottuvuus eivät kuitenkaan sulje toisiaan 

pois (ks. esim. Huttunen 2002). 

Sopimuksen kaltaisia ovat myös lukuisat uudet nimet ja roolit, joita Umayya kokeilee ja 

joiden kautta hän osaltaan rakentaa (kulttuurista) identiteettiään. Ne suojaavat hetken, mutta 

eivät lopulta kestä. Umayyan sopimuksenomainen identiteetti toistaa ajatusta postmodernista 

identiteetistä, jota Stuart Hall on kuvannut seuraavasti: ”Subjekti ottaa eri identiteettejä eri 

aikoina, eivätkä nämä identiteetit ryhmity yhtenäiseksi kokonaisuudeksi minkään eheän 

’minän’ ympärille." (Hall 1999, 23). Toisaalta Umayya pyrkii löytämään eheämpää ydintä 

tai vaihtoehtoisesti yhtä pysyvämpää identiteettiä tutkimalla esi-isiensä ja nimensä historiaa. 

 

2.3 Janotut ja vihatut kielet 

 

Kun yksilö kuuluu joukkoon, joka rakentuu saman kulttuurisen identiteetin omaavista 

ihmisistä, hän tuntee itsensä kotoisaksi (Hall 2003, 94). Kulttuurinen kuuluvuus on keskeistä 

myös Umayyalle, joka tuntee kuuluvansa samanaikaisesti useampaan kulttuuriin esimerkiksi 

lähtömaassaan Israelissa sekä aikuisuuden kotimaassaan Suomessa. Hän on kasvanut 

Israelissa ja omaksunut siellä piirteitä muun muassa kristillisyydestä ja palestiinalaisuudesta 

niiden kulttuuristen verkostojen kautta, joihin hän on perheineen kuulunut ja joissa on 

toiminut. Eri kielet kuitenkin yhdistävät Umayyan lukuisiin muihin kulttuuripiireihin ja 
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sosiaalisiin ryhmiin. Stuart Hallin mukaan samaa kieltä tai murretta puhuvat tuntevat muiden 

kieltenkäyttäjien arvot, vaikka eivät niitä itse jakaisikaan. Kieli on myös pohjana 

kulttuuriselle identiteetille, sillä tiettyä kieltä puhuva yksilö on jo tietynlainen 

yksinkertaisesti olemalla osa jotain kieliyhteisöä. (Hall 2003, 90.) 

Myös Umayya on väistämättä osa niitä kulttuureja, joihin hän kuuluu eri kielten kautta. 

Perheensä ja arabian kielen kautta hän kuuluu Israelin palestiinalaisvähemmistöön ja 

laajemmin arabiankielisiin kulttuuripiireihin. Umayya osaa – tai pikemminkin hänen täytyy 

osata – myös hepreaa ja on siten osa Israelin juutalaista valtakulttuuria. Umayya vietti 

varhaisimmat kouluvuotensa italiankielisessä karmeliittanunnien koulussa, minkä takia hän 

on osa katolilaista ja italialaista kulttuuria. Hän omaksuu lisäksi englanninkielisten 

sanomalehtien, television ja radion välittämää eurooppalaista ja etenkin amerikkalaista 

kulttuuria. Vielä myöhemmin, jo Suomeen muutettuaan Umayyasta tulee osa suomalaista 

kulttuuria. Kielen kautta kulttuuriin kuuluminen on luontevaa, mutta ei täysin ongelmatonta. 

Korostankin, että en tulkitse kieliyhteisön kautta johonkin kulttuuriseen piiriin kuulumisen 

muovaavan yksilöä itsestään selvästi johonkin suuntaan. Kieliyhteisöön kuuluminen auttaa 

ymmärtämään sen jakamaa kulttuuria, mutta ei mielestäni edellytä sen kulttuuristen 

piirteiden toisintamista tai kyseenalaistamatonta hyväksymistä. 

Umayyan ensimmäinen kotikieli on arabia, jolla häntä on lapsena lohdutettu ja jonka avulla 

hän on oppinut hahmottamaan maailmaa ympärillään. Juriyyeh-ruusut, darbukka-rumpu ja 

lämpimän maidon pinnalle muodostuva ishta, josta äidin lapsuudessa tehtiin mhallabiyyi-

jälkiruokaa (N 38–39) sekä Neka-sheva-saippua, josta irtoaa "Israelin ihanaa kotimaisuuden 

hajua" (N 44), rakentavat kuvaa Umayyan lapsuuden kasvuympäristöstä. Suomenkieliselle 

lukijalle vieraskieliset jokapäiväiset sanat ja hellittelynimet kuten Atchok (N 49) korostavat 

lapsuuden maiseman erilaisuutta verrattuna (oletetun suomalais-)lukijan lapsuuteen, mutta 

toisaalta ne luovat myös yhteyttä kulttuurien yli tuoksujen, uusien tuntemusten ja 

kokemusten pohdiskelun sekä jatkuvan kyselyn kautta, mikä on kaikille lapsille kielen ja 

maailman hahmottamisen aloittamisessa samanlaista kulttuurista riippumatta. Umayyalle on 

tärkeää nimetä esineitä ja asioita ensimmäisellä kielellään. Sanoihin sisältyy silloin 

merkityksiä, jotka liittyvät tunteisiin ja tilanteisiin, joissa sanoja on käytetty. Omalla kielellä 

nimeäminen tuo menneisyydestä osan tähän päivään ja kirjoitushetken todellisuuteen. 
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Umayyan suhde kieleen on kuin lapsen suhde leikkikaluunsa, joka ei ole vain yhteen 

sääntöön tai käyttötarkoitukseen sidottu, vaikka vanhemmat ja opettajat niin saattaisivatkin 

väittää. "Käärme oli täällä, niin puussa lukee. No, ei ihan arabiaksi, mutta käärmeen ohut 

nahka makaa kahden oksan välissä." (N 46). Made in France toimii yhtä hyvin France made 

in -muodossa, ja muinaista roomalaisesta kieltä puhuttaessa käytetään universaalia 

siansaksaa (N 45, 59). 

Arabia on kuitenkin Umayaalle aika-ajoin myös kielletty kieli: "Jos yksikin huoneessa on 

juutalainen, olohuoneessa puhutaan hepreaa muuten arabian kielen eri murteet sekoittuvat." 

(N 263). Lainaus korostaa kielten hierarkkisuutta ja toisaalta myös kielellisten hierarkioiden 

keinotekoisuutta sekä niihin liittyviä valtasuhteita. Yksi juutalainen riittää vaihtamaan 

olohuoneen enemmistön kielen vähemmistön kieleksi, vaikka molemmat kielet ovat 

Israelissa virallisen kielen asemassa (ks. Juusola 2005, 100). Arabian kieli kuvataankin 

Nurinkurin-teoksessa olevan virallinen vain näennäisesti. "Bussi heiluu ja me lapset 

nauramme hillitysti, sillä olemme julkisella paikalla eikä julkisilla paikoilla puhuta arabiaa. 

Arabiaa kuiskataan." (N 102.) Israelin valtion virallisena itsenäisyyspäivänä puhutun kielen 

merkitys korostuu entisestään ja pakottaa Umayyan perheen siirtymään kauemmaksi 

itsenäisyyspäivän juhlijoista Karmel-vuoren rinteiltä: 

”Ihmiset ovat tänään sillä tuulella ettemme voi puhua arabiaa. Annetaan olla. Mennään 
kauemmaksi, tuolla on hyvä paikka, jossa voimme olla keskenämme.” […] Kun olemme 
ohittaneet parhaat piknikpaikat, ajamme syvemmälle metsään. On hiljaista ja vanhemmat 
ovat tyytyväisiä. (N 298.) 

Vuorella juutalaisjuhlijoiden väistäminen ja oman syrjäisemmän metsäpaikan etsiminen 

rinnastuu aiempaan teini-ikäisen Umayyan tulistumiseen isälleen, kun tämä paljasti 

nostavansa Israelin lipun johtamansa koulun salkoon vuosittain Israelin itsenäisyyspäivänä. 

Lippu nostetaan puun taakse, jotta se ei näy, mutta noudattaa kuitenkin asetettua lakia. (N 

296–297.)11

                                                 

11  Kouluilla oli tärkeä rooli Israelin tavoitteessa luoda erillinen Israelin arabi-identiteetti ja kitkiessä pois 
arabiväestön kansallistunnetta (Juusola 2005, 101). 

 Oman kielen ja kulttuurisen identiteetin piilottaminen rinnastuu lipun nostoon: 

"Miten isä kehtaa työntää tätä meille. Isä tottelee salaa, alistuu [...] sama lippu liehuu niiden 

vankiloiden katoilla, joissa isä on ollut. (N 297). Umayyan isä on rehtorina koulussa, jossa 

opetetaan pääosin arabiaksi. Teini-ikäinen Umayya kokee kuitenkin isänsä osittaisen 
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nöyrtymisen lakien edessä ehdottoman vääränä, alistumisena ja voimattomuuden 

osoituksena, vaikka isä selittää sen olevan keino pitää yllä arabiankielistä opetusta myös 

jatkossa. 

Umayya suhtautuu Israelin viralliseen kieleen hepreaan kahtiajakoisesti. Umayyan 

suhtautuminen toiseen kotikieleensä heijastaa hänen ambivalenttia suhtautumistaan 

ylipäänsä Israeliin valtioon ja sen kulttuuriin: samanaikaista kuulumista ja kuulumattomuutta 

suhteessa Israeliin kotimaana. Heprean kieli edustaa kuitenkin sekin osaltaan Umayyan 

kulttuurista identiteettiä esimerkiksi hepreankielisen musiikin kautta, josta hän erityisesti 

pitää (N 273). Toisaalta se rinnastuu myös jatkuvaan toiseuden tunteeseen, pelkoon ja 

alistumiseen: 

Mitähän tarkalleen tarkoittaa khumta ja millainen armeijayksikkö on ugda? Tiedän vain että 
ne kuuluvat armeijasanastoon. Heprea on toinen kieleni, mutta jos eteeni tulee khumtaa, 
ugdaa tai mitä tahansa muuta armeijaan liittyvää, meikäläiselle sanat tarkoittavat: juokse ja 
lujaa. (N 274.) 

Heprean kielessä ja juutalaisten kulttuurissakin on puolia, joita Umayya ei tunne. Niihin 

hänen ei oleteta pääsevän eikä haluavankaan päästä osalliseksi. Kulttuureja pyritään tässä 

tapauksessa rajaamaan mielestäni samalla tavalla kuin Homi K. Bhabha (1994) ymmärtää 

kulttuurin luonteen: kulttuurit eivät hänen mukaansa ole pysyviä, vaan ennemminkin ne ovat 

vain yrityksiä pysäyttää kulttuuristen hybridien virta, kulttuurien sekoittuminen ja jatkuva 

muuttuminen. Tietyt kulttuuripiirteet halutaan sulkea toisilta pois tai ottaa omaksi korostaen 

erontekoa. 

Suomen kulttuurin Umayya joutuu opettelemaan eri tavalla, tiedostaen. Hän on opetellut 

maan valtakielen, jonka voidaan ajatella tuottavan yhteisyyden tunteen suhteessa 

valtaväestöön (ks. Fornäs 1998, 169), sekä tutustunut maan tapoihin ja traditioihin. Uuden 

kielen ja uuden kulttuurin tapojen opettelu aiheuttaa monta sekaannusta ja hämmennyksen 

hetkeä, mutta myös monta – ainakin jälkikäteen – hauskaa tilannetta, joille Umayya nauraa 

Sinut-teoksessa. Hän esimerkiksi pyytää kahvipöydässä pullan sijasta pillua (S 13) ja tilaa 

kahvilassa haudattua teetä haudutetun sijaan (S 101). Toisaalta monikielisyys tuo esiin myös 

suurempia ajatteluun liittyviä kulttuurisia eroja, jotka ovat implikoituna kieleen. "Jotkut 

sanat eivät vaan käänny. Suomen kieleen kääntäessäni pohdin pitkään sanaa visitor, vieras. 

Sehän on suomeksi sama kuin stranger, joka on myös vieras." (S 99.) Sanan merkitykset 
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ohjaavat myös ajattelemaan tietyllä tavalla. Umayya huomaa, että suomen kielessä vieras on 

aina myös muukalainen, outo. Hän huomaa, kuinka eri kielillä representointi on väistämättä 

erilaista ja kuinka kieli ohjaa myös ajattelua. Toisella kielellä voi myös ajatella toisella 

tavalla. 

Kulttuuri edellyttää subjektien välistä kommunikaatiota ja vaatii tietyt yhteiset koodit ja 

kokemukset, mutta antaa samalla tilaa myös eronteolle (Fornäs 1998, 169.) Umayya käykin 

systemaattisesti läpi eroja ja samuuksia kahden kotikulttuurinsa välillä, pohtii kulttuurista 

asemoitumistaan suhteessa muihin ihmisiin sekä käyttää niin suomen kuin englannin kieltä 

eroa tehdessään. Kahdenkymmenen Suomessa viettämänsä vuoden jälkeen hän tuntee 

olevansa entistä enemmän myös suomalainen ja kuuluvansa länsimaalaiseen 

kulttuuriympäristöön: ”Minun näkökulmastani positioni on suomalainen.” (S 53). Kuitenkin 

ollessaan uupunut Umayya palaa unissaan synnyinmaahansa (S 56) ja lohduttomana huomaa 

huokaisseensa arabiaksi "Ja kieli lohduttaa" (S 139). Ensimmäinen opittu kieli on myös lohtu 

ja koti. 

Abu-Hanna on valinnut suomen kielen pääasialliseksi kirjoituskielekseen molemmissa 

teoksissaan, minkä voi tulkita tarkoittavan sitä, että teokset on kirjoitettu nimenomaan 

suomalaiselle tai suomen kielen taitavalle lukijalle. (ks. esim. Huttunen 2002.) Suomen 

kielen käyttöön ja kielioppisääntöihin hän ottaa myös vapauksia muun muassa jättämällä 

pilkut pois sivulauseiden ja etenkin että-sanan edestä sekä muuntelemalla sanoja. 

Monikielisyys on yksi teoksissa esiintyvistä selkeimmistä osoituksista Umayyan 

sitoutumisesta moneen kulttuuriin. Umayya käyttää kieltä hybridisesti, sekoittaen niitä 

keskenään. Hän ei myöskään pidä kielen merkityksiä itsestäänselvyyksinä. 

Tytär on hankala, joten maidolle on annettu uusi identiteetti, maitoa aletaan kutsua abiishiksi, 
sana ei tarkoita mitään. Tytär kuvittelee vihaavansa maitoa, mutta abiishia hän ei tunne. (N 
39.) 

Loppujen lopuksi kieli on Umayyalle vain merkitsemisväline, sopimus, jossa sanalle ja 

asialle on luotu määrätty yhteys. Maito on maito, mutta voisi toisaalta olla mitä tahansa 

muutakin. Myös kieli on suhteellista ja sopimuksilla syntynyttä niin kuin fiktion ja faktan 

suhde tai lapselle annettu nimi. Arabia on kodin ja lämmön kieli, heprea sodan ja laulun kieli 

ja englanti ja suomi uudempia opittuja kieliä – toisiin kieliin on yksinkertaisesti yhdistynyt 

erilaisia mielikuvia kuin toisiin. 
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2.4 ”You are unique, just like everybody else" – hybridinen minä 

 

Antropologisessa ajattelussa eron merkitseminen mahdollistaa symbolisen järjestelmän, 

kulttuurin rakentumisen. Järjestelemällä ja organisoimalla esineitä, ihmisiä ja abstraktimpia 

asioita erilaisiin kategorioihin sosiaaliset ryhmät tuottavat merkitystä ja järjestystä omaan 

maailmaansa. Kulttuurinen järjestys kuitenkin häiriytyy, jos luokittelun kohteet eivät 

yllättäen sovikaan mihinkään kategoriaan. (Hall 1999, 155–156.) Se, että Umayya ei aina ole 

täysin odotusten mukainen, tuottaa Hallin mainitsemia kategorisoinnin ongelmia: kuuluuko 

hän ”meihin” vai ”muihin”? Israelissa hän joutuu turvatarkastukseen palestiinalaisuutensa ja 

toisaalta suomalaisuutensa vuoksi. Häntä yritetään lisäksi sijoittaa johonkin myös suhteessa 

suomalaisuuteen, palestiinalaisuuteen sekä arabi- ja muslimiyhteisöön. Kysymys on aina 

sama: 

”Hei. Oot sä meikäläinen?” Tällä kertaa tarkoitetaan suomalaista. 
”Kyllä. Olen myös israelilainen ja palestiinalainen.” (S 58.) 
 
”Puhut arabiaa? Oletko meikäläisiä? Tällä kertaa tarkoitetaan palestiinalaista.” [...] ”Sulla on 
aksentti kun puhut arabiaa.”  
”Varmaan siksi että olen suomalainen.” (S 59) 

Umayyaa toiseutetaan siis riippuen siitä, mihin keskukseen kysyjä ja määrittäjä milloinkin 

asettuu. Umayya sekoittaa määrittämään pyrkivää järjestelmää olemalla monta asiaa yhtä 

aikaa. 

Umayya suhteuttaa itseään toisiin, mutta katsoo itseään myös vieraan silmin. Hän kokee 

olevansa osa useampaa kulttuuria eikä siksi pyri löytämään vain yhtä ja oikeaa kulttuuria 

identiteettiä rakentaessaan. Modernin, pirstaloituneen minäkäsityksen ja globaalin 

maailmakäsityksen myötä kulttuureita ja identiteettejä onkin alettu ymmärtää kulttuurisina 

sekoituksina. Nurinkurin- ja Sinut-teoksissa korostuvan nimien, roolien ja määrittelyjen sekä 

kielten runsauden voi ajatella edustavan tuota sekoittumista. Postkoloniaalisessa 

kirjallisuudentutkimuksessa käytetty käsite hybridiys (hybridity) viittaa kulttuuriseen 

sekoittumiseen, ja Umayyan moneen kategoriaan sopimista voidaan kutsua hybridisyydeksi: 
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Hybridi voidaankin ymmärtää kulttuuriseksi häiriöksi, joka sekoittaa luokitteluihin ja 
kategorioiden puhtaanapitoon perustuvan ajattelun ja pakottaa tarkistamaan symbolisen 
rajanvedon perusteet. Hybridi ei mahdu maailmanselitysmalliin, jossa itse ja toinen 
määrittävät (ja edellyttävät) toinen toisensa kuin kolikon kaksi puolta. Hybridisoituminen ei 
kuitenkaan koske ainoastaan toista vaan myös itseä voidaan tarkastella sekoituksena. (Löytty 
2005b, 15.) 

Löytty puhuu kulttuurisesta sekoittumisesta 'häiriönä', mutta mielestäni ilman negatiivista 

leimaa. Sinut-teoksen Umayyaa voikin pitää hybridinä. Hän tunnistaa olevansa luokittelujen 

ja kategorioiden ulkopuolella ja toisaalta ymmärtää itsessään vaikuttavat erilaiset kulttuuriset 

perinnöt. Hän hyväksyy erot ja toiseudet myös itsessään ja rakentaa niistä itselleen sopivaa 

kokonaisuutta ja identiteettiä. 

Hybridiseen minään viittaa myös Umayyan tapa käyttää kieltä. Vieraalla kielellä puhuja 

onkin yleensä varsin tietoinen merkitsijän ja merkityn välisestä erosta, ja se näkyy 

esimerkiksi kielellä leikkimisessä. Nurinkurin- ja Sinut-teoksissa kieltä käytetäänkin luovasti 

ja eri kieliä yhdistellään keskenään. Marja-Leena Hakkarainen avaa hybridisen kielen 

käsitettä Mihail Bahtinin teoretisoinnin kautta, jonka mukaan hybridiys merkitsee kahden tai 

useamman tietoisuuden kohtaamista yhdessä ilmaisussa. (Hakkarainen 2005, 15). Mielestäni 

tietoisuuksien kohtaaminen sopii hyvin kuvaamaan myös Umayya Abu-Hannan teoksista 

välittyvää kulttuurista käsitystä. Kielet ja kulttuurit kohtaavat toisilleen vieraina ja outoina, 

ja vaikka niiden kohtaaminen voi aiheuttaa negatiivisia toiseuttamisen kokemuksia, on 

niiden mahdollista kohdata myös sovussa. Teosten Umayya on pystynyt ainakin jossain 

määrin yhdistämään useammat kulttuuriset tietoisuudet tai niiden osat identiteetissään. 

Kulttuurisen identiteettityön lisäksi Nurinkurin- ja Sinut-teoksista välittyy myös laajempi 

yhteiskunnallinen tilanne. Laura Huttunen (2002) on väitöskirjassaan lähestynyt 

maahanmuuttajien omaelämäkerrallista aineistoa paitsi subjektiivisesta myös 

yhteiskunnallisesta kontekstista käsin. 

Siksi heidän kertomuksensa eivät kerro "vain" heidän subjektiivisia tulkintojaan tai 
mielivaltaisesti valitsemiaan identiteettejä, vaan niiden läpi on mahdollista lukea jälkiä myös 
maailmasta, niistä positioista, joissa he ovat elämänsä eläneet, niistä paikoista joissa he ovat 
omaa tietoaan ja ymmärrystään tuottaneet ja niistä keskusteluista, joihin he omaa 
kertomustaan suhteuttavat. Tarinoiden rinnakkain lukeminen avaa näkökulman erilaisten 
erontekojen – kulttuuristen, ruumiillisten, sukupuoleen liittyvien – merkityksistä 1990-luvun 
Suomessa, joissakin määrin myös muissa konteksteissa. (Huttunen 2002, 25–26.) 
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Nurinkurin- ja Sinut-kirjoissa kuvatut identiteetit, kulttuurit ja toiset ovat paitsi Umayyan 

subjektiivisia tulkintoja myös aina sen kontekstin rajaamia ja tuottamia, missä ne ovat 

syntyneet. Se, että Umayyan kulttuuriset kontekstit ovat moninaiset, mahdollistavat 

hybridisen identiteetin rakentamisen, mutta toisaalta myös pakottavat luomaan moninaisen 

kulttuurisen identiteetin ja luovimaan eri kulttuurien välissä. Hybridiyteen sisältyy 

elimellisesti myös ”puhtaan” minuuden kritiikki, sillä se rikkoo binaarisia kategorisointeja. 

Kulttuurinen hybridiys liittyy siten myös muutokseen ja vastarintaan. (Hakkarainen 2005, 

15.) 

Salman Rushdien ajatusta mukaillen Umayya onkin eri maissa asuttuaan ”käännetty 

ihminen”, jolla on useampi kuin yksi koti, identiteetti, kieli ja joka jatkuvasti luovii usean 

kulttuurin välillä. Erilaisten historioiden ja kulttuurien ristipaineessa on osattava tulla 

toimeen erojen kanssa. (Hall 2003, 121–122.) Moninaisuuden, itsessä ja itsen ulkopuolella 

olevan toiseuden kanssa on mahdollista ja tarpeellista oppia elämään. Yksi keino 

moninaisuuden näkemiseen rikkautena esitetään kirjassa, kun kerrotaan Umayyan 

jääkaappimagneetin tekstistä: ”You are unique, just like everybody else” (S 26). Koska 

kaikki ihmiset ovat ainutkertaisia, mikään ei tee heistä toista erikoisempia. 
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3 TOISEUS JA ETNISYYS 

 

           "Me opimme, että ei ole väliä kuka sinua alistaa, 
    ei väliä onnistutko vai et. On seistävä itsensä kokoisena ja 

        sanottava: Tässä olen." 
(Abu-Hanna Nurinkurin 2003) 

 

Nurinkurin-teoksessa poimitussa lainauksessa korostuu ylpeys itsestä, itsenä olemisesta 

sellaisena kuin on. Ylpeys itsestä rinnastuu kuitenkin ajatukseen siitä, että itsenä olemisen 

oikeuden eteen on tehtävä töitä, sillä aina on löydettävissä joku, joka alistaa. Valta jakautuu 

epätasaisesti, ja valtasuhteet hahmottuvat kahtiajaon kautta, on olemassa alistujia ja alistajia. 

Alistamisen ja vallan teemat liittyvät molemmissa Abu-Hannan teoksissa erityisesti 

etnisyyden kysymyksiin sekä päähenkilö Umayyan kokemukseen omasta etnisestä 

identiteetistään. 

Lainaus korostaa valtasuhteita, jotka ovat implisiittisesti läsnä myös toiseutta tutkittaessa, 

sillä toiseus on aina toisen arvottamista "ensimmäistä" alemmas (Löytty 2005a, 162). Yksi 

toiseuttamisen väline on etninen kategorisointi, jota käsitellään Umayya Abu-Hannan 

teoksissa paljon. Sekä Sinut- että Nurinkurin-kirjat pyrkivät tekemään näkyviksi niitä vallan 

rakenteita ja keinoja, joilla etnisyyttä tuotetaan toiseuttavassa mielessä: "Ahaa, olet 

meikäläinen." [...] Veljeys ei kestä kovin kauan. Me molemmat tiedämme "sen". Hän 

palauttaa passin, ja nyt hänen katseensa on aivan erilainen." (S 57.) Turvatarkastuksessa 

Eilatin lentokentällä Israelissa "meikäläisyys" hahmottuu tarkastajan näkökulmasta ja 

tarkoittaa Israelin juutalaista. "Se" muodostuu israelilaisuutta vasten ja tarkoittaa Umayyan 

palestiinalaisuutta, mikä tarkoittaa edelleen uhkaa. Esimerkki osoittaa kuitenkin vain yhden 

tavan ja näkökulman toiseuttamiseen. Tilanteesta ja puhujasta riippuen oletettua tai 

osoitettua etnistä alkuperää käytetään eri tavoin henkilön tulkitsemiseen ja toiseuttamiseen. 

Etnisyys-käsite on moneen otteeseen kyseenalaistettu sen biologisuuden korostamisen ja 

kategorisoivan otteen takia. Etnistä ryhmää määriteltäessä ajatellaankin yleensä, että 

ryhmällä on tavalla tai toisella oltava yhtenäinen alkuperä (Huttunen 2005, 117). Etnisyys 

ymmärretään siten luonnolliseksi ilmiöksi, jonka avulla voidaan selittää myös muita ilmiöitä. 

Esimerkiksi maahanmuuttajien käyttäytymistä eri yhteyksissä tai maailmanpoliittisia 
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konflikteja pyritään selittämään kulttuurin ja etnisyyden kautta. (Mt., 120.) Abu-Hannan 

teoksissa etnisyyttä lähestytään useasta näkökulmasta; etnistä kategorisointia puretaan 

aktiivisesti, mutta toisaalta kuuluminen etniseen ryhmään näyttäytyy tärkeänä identiteetin 

rakennusaineena. 

 

3.1 Etnisenä vähemmistönä Israelissa 

 

Etninen luokittelu perustuu ajatukseen ihmisen kuulumisesta johonkin tiettyyn ryhmään tai 

yhteisöön. Jos etnisyyttä ajatellaan luokittelujärjestelmänä, sen voidaan nähdä määrittyvän 

kahdella tavalla. Ensinnäkin sitä voidaan tarkastella julkisen vallan nimeäminä ryhminä, 

joiden rajat ja velvollisuudet on määritelty ulkoapäin. Toisaalta se hahmottuu myös ihmisten 

arjessaan tekemien määrittelyjen kautta. Näin sekä julkisen vallan luokittelut ja nimeämiset 

että eletty yhteisöllisyys rakentavat etnisyyttä. (Huttunen 2005, 138–140.) 

Umayya Abu-Hannan teoksissa Nurinkurin ja Sinut etnisyys hahmottuu sekä ulkoapäin 

määriteltynä että sisältäpäin rakentuvana. Umayyan kokemus omasta etnisyydestään on 

ambivalentti, sillä toisaalta hän lukee itsensä esimerkiksi arabeihin ja suomalaisiin 

kuuluvaksi. Toisaalta taas koko käsite "etnisyys" näyttäytyy hänelle vaikeana ja 

kyseenalaisena: mitä arabina oleminen lopulta oikeastaan tarkoittaa? Umayyan kuuluminen 

erilaisiin ryhmiin käykin jatkuvaa rajanvetoa kahden määrittelytavan – julkisen vallan ja 

itsestä ja yhteisöstä lähtöisin olevan – välillä. "Tulen Naantalista ja olen arabi joka on 

oppinut muutaman lauseen savoa. Miksi kaikki nauravat?" (S 154). Vaikka Umayya onkin 

sovittanut omaan etniseen identiteettiinsä arabitaustansa ja Naantalissa asumisensa sekä 

savolaiset sananparret, ympäristö osoittaa nauramalla, että tässä yhtälössä on jotain vikaa tai 

ainakin sen, että yhdistelmä ei sovi heidän ennakko-odotuksiinsa. 

Nurinkurin- ja Sinut-teosten Umayya voidaan laskea joihinkin etnisiin ryhmiin kuuluvaksi 

(esim. Israelin palestiinalainen, arabi) ja joihinkin toisiin ryhmiin kuulumattomaksi (esim. 

juutalainen, suomalainen). Edelliset esimerkit perustuvat kuitenkin etnisyyden käsitteen 

tiukalle rajaukselle, jossa etnisen ryhmän määrittelyn keskeisenä kriteerinä on yhteinen 

biologinen alkuperä. Biologista alkuperää painottava etnisyyskäsitys korostaa etnisyyden 
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luonnollisuutta ja piirtää esiin kulttuurisen identiteetin muodon, joka on kulttuurista ja 

historiasta riippumaton (ks. esim. Hall 2003, 92–93, Huttunen 2005, 117).  

Koska määritelmät ja kategorisoinnit perustuvat aina kulttuurisiin käytäntöihin esimerkiksi 

kielen, ajan ja paikan kautta, on myös etnisyyttä tarkasteltaessa huomioitava 

yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja historiallinen konteksti. Kun etnisyyden määritelmään 

lisätään kulttuuri, sosiaalisten suhteiden verkosto, yhteenkuuluvuuden tunne sekä 

yhteisöllisyys, näyttää kahtiajakautunut asetelma jo varsin erilaiselta (Martikainen ym. 2006, 

15–16). Etnisyyden käsite muuttuu luonnollisesta ja pysyvästä kulttuurin ja sosiaalisten 

suhteiden tavoin muuttuvaksi ja prosessimaiseksi 12

Etnisyys on merkittävä osa Umayyan identiteettiä, ja kuulumisella etnisinä pidettyihin 

ryhmiin on merkitystä siinä, miten hän määrittelee itsensä. Umayyalle etnisyys määrittyykin 

ennen kaikkea suhteessa merkityksellisiin toisiin. (Huttunen 2005, 128). Vaikka Nurinkurin-

teoksen Umayya onkin asuinympäristönsä kautta osa israelilaista kulttuuripiiriä, tuovat 

palestiinalaisuus ja kuuluminen arabivähemmistöön väistämättä mukanaan oman historiansa 

ja etnisen ryhmän kautta heijastetun näkökulman identiteettiin. Tämä konkretisoituu 

esimerkiksi seuraavassa sitaatissa: 

. Sosiaaliset suhteet ja kulttuuri 

yhdistävät Umayyan myös erilaisiin etnisiin ryhmiin – esimerkiksi suomalaisiin – ,joihin hän 

ei tiukan biologisuuteen perustuvan määrittelytavan kautta kuuluisi. 

Moshe kysyy hiljaa hepreaksi: 'Haluatko haistaa?' 
[...] 
Vakavana kiipeän kaksi porrasta ylös, ja Moshe kävelee kohti etusormi ojossa kuin 
kukkanen. Moshe pysähtyy eteeni ja minä työnnän ylipitkää kaulani etukenoon ja haistan 
Moshen sormea. 
Näin läheltä ei näy muuta kuin keltainen iho. Paskan haju täyttää silmäni, nenäni ja ripseni. 
Korvani täyttyvät Moshen naurusta ja huudosta: "Siitäs sait, arabi!" (N 33.) 

Moshe, nelivuotias naapurin "eloisa ja siisti juutalaispoika", herättää ikätoverinsa Umayyan 

pohtimaan etnisyyttään: "Arabi. Kuka on arabi? Olenko minä arabi? Miten arabi liittyy 

perseeseen?" (N 33–34.) Umayya oppii jo lapsena, että "arabi"-sanaa voidaan käyttää myös 

haukkumasanana ja vallan välineenä osoittamaan arabien asemaa. "Arabi"-sanan merkitys 

vaihtuu kontekstin ja puhujan mukaan, Moshelle arabius näyttäytyy erilaisena kuin 

                                                 
12  Kulttuurin prosessimaisesta luonteesta katso esimerkiksi Fornäs 1995. 
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Umaayalle. Nelivuotiaalle Umayyalle arabina oleminen tarkoittaa esimerkiksi Egyptin 

presidenttiä: "Jamaal Abdel-Naaser on arabi. Minä olen hyvin erilainen kuin Naaser." (N 

44). Toisena hetkenä arabius määrittyy voimakkaasti kielen kautta: "Isä on kertonut meille 

arabialaisia tarinoita. Ne kuuluvat meille, koska ne ovat arabinkielisiä [...]" (N 44). Koska 

Umayyan käsitys arabiudesta on erilainen kuin Moshen, Umayya ei ymmärrä, miksi 

naapurin poika haluaa hänen yhdistävän ulosteen ja arabin toisiinsa. Hän ei myöskään 

uskalla kysyä asiasta vanhemmiltaan, sillä vaikka tilanne on outo, hän tiedostaa siihen 

liittyvän sopimattomuuden: "Siksi että sellaista ei tapahdu." (N 33). 

Tilanteen "opettavaisuutta" korostaa etenkin Moshen asento portaiden yläpäässä: hän odottaa 

sormi pystyssä Umayyan kapuamista luokseen. Määrittelyvalta on ylhäällä, kotiovensa 

raossa seisovalla Moshella, ja Umayya on naapurinsa määrittelyvallan alueella. 

Kohtaaminen Moshen kanssa leimaa Umayyan etnistä identiteettiä tulevaisuudessakin: 

Ei haju sinänsä, vaan se etten tiedä mihin tungen hajun. Kannan Moshen persereikää 
mukanani tästä lähtien joka paikkaan. Otan sen esiin siellä täällä ja kääntelen sitä. Miksi? 
Mitä se on? Miksi minulle? (N 34.) 

Umayyan etninen identiteetti ja arabius leimautuvat nöyryyttävän kokemuksen kautta ja 

vaativat jatkuvaa etnisen identiteetin tarkastelua myös myöhemmin elämässä. Lainauksen 

groteskit ilmaisut välittävät Umayyan tuntemaa halveksuntaa Moshen tekoa kohtaan. 

Tapahtuman merkittävyyttä korostaa edelleen se, että se nimeää koko luvun: "Moshen 

tuoksu" (N 27). Toisin kuin otsikon tuoksu-sanan sekä luvun aloittavien ensimmäisten 

sanojen "Minttua, kimppu persiljaa ja kaksi sitruunaa." (S 27) synnyttämät konnotaatiot ehkä 

lupaavat, Moshen tuoksu ei kuitenkaan ole miellyttävä. 

Hajut ja tuoksut nousevat luvussa keskeiseksi kuvauksen kohteeksi. Ne korostuvat erilaisissa 

tilanteissa ja sekoittuvat keskenään. Kodin tuoksut – Umayyan keräämät mintun lehdet ja 

oliiviöljyssä paistetut ruohosipulit (N 28, 33) – sekoittuvat vieraisiin, toisten, tuoksuihin 

kuten kehitysvammaisen Izzo-enon "outoon" tuoksuun ja myyntikojun mieheen "outoine 

tuoksuvine ihoineen" (N 29, 31). Juutalaisnaapurille annetaan häitä varten 

"ulkomaantuoksupuun" oksia ja vahvasti tuoksuvan Juriyye-ruusupensaan parhaat kukat, 

jotka Umayya käy katkomassa pensaasta. Itse häitä lapset seuraavat myöhemmin aidan 

raosta tietäen, että "He ovat he, ja me olemme erilaisia. Tai he ovat erilaisia." (N 37–38.) 

Osa kodin tuoksuja, kotia, annetaan naapuriin, mutta juutalais- ja palestiinalaisperheiden ei 
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kuitenkaan katsota kuuluvan samaan (juhla)tilaan, ja etnisten ryhmien välille nousee 

konkreettisena esteenä ja erottajana aita. Etnisyys määrittyykin Umayyalle tässä yhteydessä 

vertaamalla "meitä" ja "muita", omaksi koettua ryhmää – perhettä – saavuttamattomien 

muiden ryhmään sekä toisaalta itseä perheeseen ja sen jäseniin (esim. Lauhamaa ym. 2006, 

194). 

Umayyan mintun lehtien ja kukkien kerääminen voidaan nähdä myös metaforisena 

kannanottona arabien tilanteeseen Israelissa: 

Naps ja nips, varret katkeavat ja päästävät voimakkaita tuoksuja. Tulevatko oksat salaattiin 
suosiolla voi onko tämä niiden kuolema? [...] Minttuketohan uusiutuu joka päivä, minä 
levitän tuoksut, otan parhaat palat ja jätän juuret rauhaan. (N 28) 
 

Naapuri juo kahvia, kun sakset napsivat puutarhasta eliitin ja jättävät oksat vaille kukkasia. 
(N 37.) 

Kukat ja mintunoksat ovat voimattomia Umayyan edessä. Umayya inhimillistää kasvit 

puhumalla "kuolemasta" ja "eliitistä" ja asettuu uhkailijan rooliin: on parempi lähteä 

suosiolla mukaan kuin kuolla. Lapsen leikki näyttäytyy tapana käsitellä ympäristössä nähtyjä 

ja kuultuja asioita, sotaa. Molemmissa lainauksissa korostuu vain juurien ja oksien jääminen 

jäljelle. Kukkapensas ja minttuketo ovat muuttuneet ja menettäneet oksiaan, mutta niille jää 

vielä juurensa ja sitä kautta mahdollisuus uusiutua. Juuret assosioituvat ihmisten juuriin ja 

sukupuuhun sekä niihin liittyviin sanontoihin, kuten "palata juurilleen" tai "etsiä juuriaan". 

Puu ja juuret -metaforia käytetään usein kuvaamaan etenkin sukupolvien etenemistä ja 

etnistä taustaa, jolloin metaforiin liittyy voimakkaasti ajatus myös siitä, että ihminen liittyy 

konkreettisesti (synnyin)maahansa tai ikään kuin kasvaa tuosta maa-aineksesta. 

Maa on keskeinen metafora myös Israelin levottomuuksien ja sodan kuvauksissa sekä 

palestiinalaisten että israelilaisten tekojen oikeuttajana puolin ja toisin. Konfliktin alkamisen 

syyksi nimetään usein juutalaisten tulo Palestiinan alueelle kolonialistisina valloittajina ja 

toisaalta ajatus pyhästä maasta ja siihen liittyvistä teokrafisista oikeuksista, jotka liitetään 

etenkin Israelin pääkaupunkiin Jerusalemiin. (Ks. esim. Juusola 2005 16, 24.) Ottamatta 

kantaa sen enempää Israelin sodan syttymisen syihin tulkitsen kukkien ja minttujen 

parhaimmiston repimisen kuvaavan yhtä näkemystä palestiinalaisten joukkopaosta ja 

pakolaisuudesta aina vuodesta 1948 alkaen. Palestiinan alueella eläneiden arabien "juuret" 
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jäivät synnyinalueille, kun he joutuivat pakenemaan tai tulivat karkotetuksi vuonna 1948. 

Suuri osa paenneista oli korkeasti koulutettuja ja muun muassa Palestiinan valtion johtoa. 

Paluumahdollisuus (myös vapaaehtoisesti) maasta poistuneille pyrittiin tekemään 

käytännössä mahdottomaksi tuhoamalla arabikyliä ja polttamalla viljelyksiä. (Juusola 2005, 

73–77.) 

Laitan silmät kiinni ja alan oivaltaa mistä on elämässäni kyse. Juutalaiset ja Israelin valtio 
ajattelevat juuri kuten Jumala: Kotimaani on demokraattinen. Demokraattinen kotimaa on 
Paratiisi, jossa ovat kaikki vapaasti. Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen, kaikki 
samanlaisiksi. Paitsi meikäläiset, me emme ole samanlaiset koska samanlaisia ovat vain 
Jumalan lapset, ja he ovat juutalaisia. Me olimme Paratiisissa, mutta he halusivat olla kuin 
Jumala, kuin muut ihmiset ja jakaa muiden kanssa tiedon ja vallan. Heidät ajettiin pois. (N 
128.) 

Myöhemmin teini-ikäisenä Umayya kuvaa käsitystään palestiinalaisten pakenemisesta 

suorasukaisemmin. Paratiisi viittaa osaltaan pyhään maahan, josta palestiinalaiset joutuvat 

luopumaan sen takia, että ovat erilaisia. 

Myös ulosteista sormea tarjoavan naapurinpojan nimi, Moshe, sitoo tapahtuman laajempaan 

historialliseen kontekstiin Moshe Dayanin kautta. Dayan oli Israelin itsenäisyyssodan 1948 

aikana pataljoonan komentajana sekä myöhemmin Israelin puolustusvoimien komentajana ja 

Israelin puolustusministerinä. Hän edusti aktiivista ulkopolitiikkaa, joka suosi aloitteellista ja 

voimaa käyttävää politiikkaa suhteessa ympäröiviin arabimaihin. Hänellä oli olennainen 

asema Israelin sotasuunnitelmien alkuunpanossa. (Juusola 2005, 107, 120, 306). Moshe 

Dayan, silmälapulla varustettu kenraali ja poliitikko, kuvataankin usein uuden Israelin 

valtion taistelujen symbolina ja etenkin 1967 vuoden kuuden päivän sodan sotasankarina 

(mt., 138–139) 13 . Nurinkurin-kirjan kohtaus, joka on paikallistettavissa 1960-luvun 14

                                                 
13   Moshe Dayan nousee esille myös muissa palestiinalaisnäkökulmista kirjoitetuissa romaaneissa. Esimerkiksi 

Susan Abulhawan Jenin aamut -teoksessa Moše Dayan [kirjoitusasu Abulhawalta] esitetään keskeisenä 
henkilönä vuoden 1967 sodan syttymiselle (Abulhawa 2010, 110). 

 

puoleen väliin ja jossa Umayya haistelee naapurinpojan ulosteista sormea, onkin tulkittavissa 

laajemmin kannanottona Israelin valtion syntytapaan sekä juutalaisten ja arabien suhteisiin. 

Tällöin kohtaus välittää ajatuksen siitä, että juutalaiset ottivat asemansa "portaiden 

yläpäässä" nöyryyttämällä arabeja ja että tietoisuus alempiarvoisuudesta leimaa alati arabien 

14   Umayya Abu-Hanna on syntynyt vuonna 1961 ja Nurinkurin-teoksen Umayyan on kerrottu olevan 
tapahtumahetkellä nelivuotias, jolloin teoksen tapahtumahetki olisi yhdistettävissä vuoteen 1965. 
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etnistä ryhmää. Naapurin pikkupojan, Moshen, teko edustaakin metonyymisesti Israelin 

valtion poliittisia käytäntöjä. 

Myös Umayyan vaikeneminen naapurin pojan kiusatessa saa uuden merkityksen luettaessa 

tekstuaalistettua tapahtumaa laajemmassa historiallisessa kontekstissa – vaikeneminen 

näyttäytyy ainoana selviytymiskeinona. Sodan aiheuttama vaikeneminen korostuu edelleen 

Umayyan kuvaillessa "kaikkivoipaa" äitiään, joka "on voimaton kaikkien Moshe-poikien 

edessä", ja perhettään, jonka "energia menee siihen, kun kaikki yrittävät piilottaa tietonsa 

siitä että kaikki pelkäävät." (N 35). Sota ja pelko leimaavat koko perheen identiteettiä ja 

vaikuttavat voimakkaasti Umayyan käsityksiin omasta kuulumisestaan etniseen ryhmään 

nimeltä arabit. 

 

3.1 Etnisenä vähemmistönä Suomessa 

 

Myös Suomessa ollessaan Umayya joutuu käymään läpi etnistä identiteettiään. Etninen 

identiteetti korostuu etenkin Sinut-teoksen alussa, kun Umayya saapuu Suomeen ja tuntee 

itsensä vieraaksi ja ympäristöstään poikkeavaksi: 

Olin kaksikymmentä vuotta elänyt yhdessä kulttuurissa, samassa kaupungissa välimeren 
rannalla. Nyt olen ollut kuusi kuukautta poissa kotoa. Täysin eristyksissä. En ole kertaakaan 
päässyt puhumaan äidinkieltäni enkä kuullut arabiaa. En ole nähnyt rakkaitani enkä edes 
ihmisiä jotka muistuttaisivat minua. (S 16.) 

Erilaisuuden tunne korostuu ympäristössä, jossa kukaan ei puhu tuttua kieltä tai muistuta 

Umayyaa itseään. Kuuluminen johonkin hahmottuu lainauksessa erityisesti kulttuurisen 

ympäristön tuttuuden, kielen ymmärtämisen sekä ihmisten samankaltaisuuden kautta. 

Umayya hakee ympärillään olevista ihmisistä tuttuja piirteitä, merkkejä etnisestä 

yhteenkuuluvuudesta. Suomen muuttuminen kodiksi ja kuulumisen paikaksi vaatii kuitenkin 

uudenlaista lähestymistä maahan ja sen ihmisiin. Vaikka Sinut-kirjan edetessä Umayya 

kokeekin olevansa enenevissä määrin osa suomalaista kulttuuria, ovat hänen 

henkilöhistoriansa sekä lähtömaansa Israelin ja siellä asuvien tai asuneiden palestiinalaisten 

historia väistämättä osa hänen identiteettiään. Etnisyyteen perustuvan identiteettityön 
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motiivina ovat  niin Suomessa kuin Israelissakin pitkälti ulkopuolelta tulevat 

vastakkainasettelut ja vaatimukset, joihin Umayyan on vaikea vastata: "En koskaan pysty 

puhumaan virheetöntä suomea ja jos pystyn, en koskaan näytä 'aidolta oikealta'" (S 51). 

Toisin kuin Israelissa, Suomessa Umayyalla ei ole yhtä selkeää ryhmää, perhettä eikä muita 

palestiinalaisia nuoria tukenaan ja identiteetin heijastuspintanaan, vaan ryhmää on etsittävä 

toisella tavalla. Sinut-teoksessa hetkellisen kuulumisen ryhmiä hahmottuu esimerkiksi 

muista ulkomaalaisista, opiskelija-aktiiveista sekä Vihreiden poliittisesta ryhmästä, mutta 

mikään ryhmistä ei vaikuta kovin pysyvältä samastumisen kohteelta. Muualta Suomeen 

muuttaneita ja suomalaisista etnisesti poikkeavia – Umayyan ystäviä ja tuttavia – kuvataan 

kyllä, mutta usein anekdoottimaisten hauskojen tapahtumien hahmoina (katso esim. S 29, 43, 

100–101) ja hetkellisinä sympatian ja välittämisen kohteina (S 173). He eivät ole mikään 

pysyvä viiteryhmä. Umayya on ikään kuin päättänyt ottaa viiteryhmäkseen suomalaiset ja 

suomalaisuuden: "Päätän kertoa miten olen syntynyt suomalaiseksi. Se ei tapahtunut 

kerralla." (S 81.) 

Toisin kuin muut suomalaiset, Umayya ei ole varsinaisesti syntynyt suomalaisten 

(biologiseen) etniseen ryhmään. Hän kuitenkin tuntee syntyvänsä suomalaiseksi, tulleensa 

hyväksytyksi suomalaisten joukkoon, kun Suomen presidentiksi valitaan Tarja Halonen (S 

82). "Ensimmäistä kertaa koin, että suomalaiset julkisesti toivottivat siirtolaisensa 

tervetulleiksi, osaksi nykysuomea" (S 82). Umayyan Suomi ja suomalaisuus näyttäytyvätkin 

monikulttuurisina ja etnisyydeltään moninaisina. Presidentti Halonen on osoitus suomalaisen 

identiteetin moneudesta, jossa on tilaa myös etnisille vähemmistöille: "Kuitenkin juuri 

Halosen identiteettien sekoitus koettiin "tavallisen" suomalaisen merkiksi. Suomalainen 

identiteetti ei ole staattinen." (S 77.) 

Etnisen kuulumisen kysymykset nousevat esiin paitsi Umayyasta itsestään myös ulkoapäin. 

Umayyaan otetaan yhteyttä julkisten esiintymisten takia: "Täysin tuntematon Kaisla kertoo, 

että hän on teini-ikäinen tyttö Espoosta emmekä tunne toisiamme, mutta hän on saanut 

voimaa seuraamalla minua mediassa" (S 42).  Kaisla samaistuu Umayyaan, mutta Umayya 

kokee tilanteen ahdistavana ja itsensä voimattomana auttamaan identiteettiään etsivää 

tummaihoista tyttöä. Valtaväestöstä eriävä etnisyys tai ulkonäkö ei tarkoita Umayyalle 

automaattista ryhmään kuulumisen tunnetta. Yhtäläisyys maahanmuuttaneiden tai 
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ihonväriltään tietynväristen kesken onkin usein totta vain ulkopuolelta tarkastellessa (esim. 

Huttunen 2005, 118). Umayya ihmetteleekin yhteiskuntaa, jossa "omia" – suomalaisia – 

syrjitään vain ihonvärin perusteella: "Mikä on se pieni rako johon nuorta tyttöä on työnnetty 

niin että hän on joutunut etsimään itselleen hengitysaukon ja samaistumisen kohteen minusta 

vain siksi, että hänen ihonsa ei ole valkoinen?" (S 42). 

Umayyan etnisyyttä määritellään ulkoapäin myös sen mukaan, mihin ryhmään muut katsovat 

hänen kuuluvan. Sinut-teoksessa ulkopuoliseen määrittelyyn liittyy usein myös negatiivisia 

sävyjä sekä etnisyyteen liitettyjä yleistyksiä. 

"Tyhmä israelilainen ämmä" oli ensimmäisiä oppimiani lauseita. Oli outoa kun minua 
kutsuttiin israelilaiseksi. [...] "Aikuinen ihminen eikä osaa edes PUHUA!" (S 18.) 

Umayyan etnisyys määrittyy lainauksessa ulkoapäin – hänen lähtömaansa kautta – 

israelilaiseksi. Määrittäjät ovat päiväkoti-ikäisiä lapsia, mikä korostaa nimeämisen tilanteen 

hämmentävyyttä, kuvataanhan lapsia yleensä viattomina ja avarakatseisina. Umayyalle 

itselleen ajatus kuulumisesta "israelilaisiin" on outo ja vieras, sillä hänelle israelilaisuus 

yhdistyy Israelin valtioon ja sen edustajiin. Kuitenkin arkisessa kielenkäytössä ja monesti 

myös politiikan kielessä "etnisiksi" nimetäänkin vain vähemmistöryhmiä (Huttunen 2005, 

118–119). 

Se, että lapsi on tässä kohtauksessa eräänlaisena määrittelyn äänitorvena – kuten aiemmin 

lainaamassanikin kohtauksessa naapurin Moshe-pojan nimitellessä Umayyaa – näyttää 

vieraan, "toisen", torjunnan ymmärtämisestä luonnollisena ja viattomana reaktiona. 

Kuitenkin myös toiseuden herättämä uteliaisuus voidaan ymmärtää yhtä lailla 

"luonnolliseksi" suhtautumistavaksi (Löytty 2005c, 95). Mielestäni luonnollisuus käsitteenä 

kantaa kuitenkin sosiaalista ja kulttuurista määrittelyn painolastia, minkä takia tulkitsen 

päiväkotilasten ja Moshen äänillä tehtyjen määrittelyiden osoittavan lasten hahmojen taakse 

yhteiskuntaan ja kertovan ennemminkin yhteiskunnan ja vallitsevan kulttuurin tavasta nähdä 

ja kategorisoida "toiset" kuin varsinaisesti lasten omasta tavasta. Suhtautuminen toisiin, 

etnisiin vähemmistöihin tai siirtolaisiin, on yhtä lailla sosiaalisesti opittua kuin kulttuurinen 

toiminta- ja ajattelutapakin. 

Se, että Suomessa ei tanssita, voi kyllä tehdä arabin aivan ”surullisen kipeäksi” (S, 31–32), 

mutta hän voi myös tuntea toisin: ”Rauhaani, Suomeani, onneani, kotiani Helsingissä tulen 
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aina suojelemaan” (S, 91). Ihmisten muuttaessa maasta toiseen ne ryhmät, joiden kanssa he 

ovat aiemmin olleet tekemisissä, muuttuvat, ja näiden suhteiden muuttuessa myös etnisyys 

saa uusia muotoja (Huttunen 2005, 131). Etnisyys ja etenkin etninen identiteetti näyttäytyvät 

Sinut-teoksessa muuttuvampina ja joustavampina rakennelmina, kuin perinteisessä 

biologisuuteen perustuvassa etnisyyden määrittelyssä kuvataan. 

Tämän päivän jälkeen riisun takkini, housuni, paitani, käännän taskuni, avaan vihkoni, 
päivyrini ja puhelinluetteloni. Totun ruumiin tarkastuksiin. Kuin taskurapu käännän 
sisäelimeni nurin ja laitan ne esille heti sieluni syvimpien kohtien viereen. Pyrin näyttämään, 
että täällä ei ole ketään. He pelkäävät ja jahtaavat kaikkialla. He etsivät sisällämme olevaa 
mysteeriä enkä minä tunne omaani. Se voisi olla jokaisessa meikäläisessä. "Häntä" ne 
etsivät. Identiteettiä. Mutta minä en tunne omaa häntäni. (N 52.) 

Nurinkurin-teoksessa lainatussa kohtauksessa kaksi etnisen ryhmän edustajaa kohtaa. 

Kohtaus on käsikirjoitettu ja determinoitu siinä mielessä, että Israelin valtion sotilas voi 

tehdä ruumiintarkastuksen palestiinalaiselle, mutta toisinpäin tapahtuma tuskin olisi 

vallitsevien valtasuhteiden takia mahdollinen.15

Edellisen kaltainen pelkoon perustuva toiseuttamisen tilanne toistuu Sinut-teoksessa 

Umayyan vieraillessa lähtömaassaan Israelissa ja joutuessa turvallisuuspoliisin 

kuulusteltavaksi lentoasemalla. "Tietokone oli hälyttänyt, etten ole aivan tavallinen 

meikäläinen. Olen palestiinalainen, mikä tarkoittaa automaattisesti turvallisuusriskiä." (S 

57.) Saapuessaan Israeliin Umayya on moninkertaisesti toinen. Häntä kuulustellaan paitsi 

palestiinalaisuudesta myös Suomessa asumisesta ja suomalaisen kanssa solmitusta 

avioliitosta ja -erosta. Etninen tausta, palestiinalaisuus ja arabius ovat kuitenkin ne tekijät, 

joiden vuoksi turvallisuuspoliisit Umayyaa tarkkailevat, vaikka he ovat samaan aikaan 

 Etnisten ryhmien väleihin vaikuttavat siis 

ulkoapäin tulevat määrittelyt ja ajan yhteiskunnallinen konteksti. Lainauksessa korostuu 

kuitenkin myös henkilökohtainen taso (etnisen) identiteetin yksityisyyden sekä 

koskemattomuuden kautta. Umayyan identiteetti on mysteeri, jonka ratkaisusta ovat 

kiinnostuneet ulkopuoliset ihmiset siksi, että hän edustaa heille etnistä toista ja mahdollista 

uhkaa. Umayya taas tiedostaa, että hänestä kuuluisi löytyä tuo salaperäinen "hän", mutta 

yrittää todistaa toisin. "Hän", jota juutalaissotilaat lainauksessa etsivät, on vieraan pelosta 

rakentunut "toinen", kategorian edustaja, jota Umayyasta ei löydy. 

                                                 
15   Nurinkurin-teoksen tapahtumat ovat paikallistettavissa Umayya Abu-Hannan syntymän jälkeiseen aikaan 

(1961) ja siten aikaan, jolloin Israelin valtio on jo perustettu (1948). (Juusola 2005) 



49 

kyvyttömiä kategorisoimaan häntä. Sinut-teoksen aikuinen Umayya törmää samaan 

ongelmaan kuin Nurinkurin-kirjan lapsi Umayya kääntäessään takkiaan ja "sisäelimiään" (N 

52) nurin: "Tunnen itseni lipeväksi, salaperäiseksi jopa itselleni" (S 58). Etnisen identiteetin 

määrittäminen näyttäytyy tarpeellisena etenkin julkisen vallan suunnasta ja ulkopuolelta, 

mutta osoittautuu ongelmalliseksi, kun ei kohdata yksilöä vaan "kategorian edustaja". 

Umayya on ylpeä erilaisuudestaan, yksilöllisyydestään, mutta kokee myös syyllisyyttä siitä, 

ettei sovi mihinkään annettuun kategoriaan yksiselitteisesti ja sopii toisaalta yhtä aikaa 

useampaan. 

Moneen kategoriaan sopiminen johtuu osaltaan Umaayan monista kotimaista ja kodeista. 

Huttusen mukaan transnationaalisesta näkökulmasta etnisyyttä tarkasteltaessa merkittäviksi 

nousevat valtioiden rajat ylittävät sosiaaliset suhteet, jotka vaikuttavat osaltaan myös 

etnisyyden muokkautumiseen ja muuttumiseen esimerkiksi muutettaessa maasta toiseen. 

Maahanmuuttanut joutuu väistämättä tekemisiin uusien ryhmien sekä ihmisten kanssa, 

jolloin myös etnisyyden konteksti vaihtuu toiseksi. (Huttunen 2005, 131.) Suomen 

kontekstissa Umayyan etniset juuret korostuvatkin uudella tavalla. Nurinkurin-teoksen 

mintunvarret ja Juriyye-ruusupensaan oksat muuttuvat Sinut-teoksessa toisenlaiseksi 

kuvakieleksi: 

Siirtolaisen koti on identiteetissä. Se on omenapuu johon on risteytetty orkideoita. Se ei 
pärjää omenapuiden eikä orkideojen missikisoissa. Välillä eri oksat katsovat toisiaan ja 
hämmentyvät. Välillä risteyspaikka kipuilee ja tulehtuu. Mutta totta minä teille sanon. Se on 
hieno ja komea kunhan muistatte päästää kanat kakkimaan juurille. 
 
Ympäristön tuesta ja muusta lannoituksesta haaveilee 
 
Umayya (S 56.) 

Lainattu kirjemuotoinen teksti on kirjoitettu lehteen kolumniksi ja osoitettu siten lehden 

(suomalaisille) lukijoille. Lainauksessa rakentuu aivan erilainen kuva etnisistä juurista kuin 

aiemmin Nurinkurin-teoksesta lainaamissani kohdissa, joissa mintun lehtiä saksittaessa vain 

juuret jäävät jäljelle. Nyt metaforaa juurista ei korosteta. Oksat nousevat keskiöön, niiden 

muutos ja kasvu sekä tietoinen risteyttäminen yhdistyvät uusista kulttuureista tulevien 

vaikutteiden kanssa. Kulttuurien yhdistäminen ei ole helppoa vaan aiheuttaa kipua ja 

tulehtumisia, sinnikkyydellä niistä voi syntyä kaunis kokonaisuus. 
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Lainauksessa juuret mainitaan vain lopuksi niin, että toivotaan niiden lannoittamista ja 

vahvistamista. Kun juuria ei maahan syntymisen kautta ole, tarvitaan ympäristöstä ja 

läheisiltä tulevaa tukea ja heikkojen juurien lannoitusta, jotta kahden kulttuurin kasvi – 

omenapuun ja orkidean risteytys – voisi kukoistaa. Umayya myös pyrkii kasvattamaan noita 

uusia juuria ja haluaa kiinnittyä asuinmaahansa esimerkiksi kielen ja tapojen kautta. Yksi 

kielen kautta juurtumisen tapa Umayyalle on suomenkielinen musiikki. Osallistuessaan 

koulun kevätjuhlaan Umayya pohtii Maamme-laulun aikana Kauko Röyhkän tarjoamaa 

vaihtoehtoa Maamme-laululle: 

Maa on voimaa, maa on voimaa 
– kuka onnistuu sen saamaan (S 80). 

Sitaatti yhdistää maan ja etnisen kuulumisen jälleen yhteen. Laulun sanoja lainatessaan 

Umayya kuitenkin osoittaa myös sitä epäkohtaa, mikä Maamme-laulun versiossa hänen 

näkökulmastaan on. "Olen syntynyt palestiinalaisnaiselle juutalaisessa sairaalassa Karmel-

vuorella ja kuitenkin Suomi on kotimaani." (S 80). Ihmiset liikkuvat, eikä etnistä tai 

kansallista identiteettiä ole mahdollista ajatella vain synnyinmaan kautta. Maasta saa 

voimaa, mutta sen saa, kuka sattuu saamaan. 

 

3.3 "Mars eteen!" – ulkonäkö ja etnisyys toiseuden merkkeinä 

 

Ulkonäköön liitettyjen etnisten (rodullisten) piirteiden tutkimus ja esiin nostaminen on 

herättänyt paljon keskustelua lähinnä rasismitutkimuksessa sen etnisyyden biologisuuteen 

viittaavuuden takia (ks. esim. Rastas). Ulkonäkö on kuitenkin merkki, joka usein liitetään 

tiettyyn etnisyyteen tai kansalaisuuteen (Löytty 2005c, 91). Myös Abu-Hannan teoksissa 

käsitellään etniseen ulkonäköön liittyvää toiseuttamista Umayyan omien 

identiteettipohdintojen ja ulkoapäin tulevien kategorisointien kautta. 

Nurinkurin-teoksessa ulkonäkö esitetään yhtenä eron kokemisen ja tekemisen paikkana, joka 

nousee esille sekä sisältä että ulkoa, vaikka "palestiinalaisia ei voi erottaa juutalaisista 
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ulkoisesti [...]" (S 59). Umayya käy kuitenkin läpi kuulumistaan ryhmiin myös ulkonäkönsä 

kautta: 

Isällä ja tyttärellä on afrohiukset, kuivemmat kuin Saudi-Arabian autiomaa. Jokainen karva 
janoaa itsenäisyyttä ja yksilöllistä näköalaa. [...] Äiti on normaali, jopa kaunis, sillä hänellä 
on sileät, sinisenmustat helppohoitoiset hiukset, kuten kunnon arabilla kuuluu olla. (N 53.) 

Tärkeimmäksi Umayyan ulkonäön merkiksi nousevat hiukset. Nurinkurin ja Sinut-teoksissa 

Umayyan kiharia hiuksia pestään, harjataan ja suoristetaan. Ne edustavat eriäviä, 

kapinallisiakin mielipiteitä ja merkkaavat naisellisuutta; niiden ruotuun laittaminen tuottaa 

kipua mutta myös ihailua. Lainauksessa "normaali" arabius ja etenkin arabinaiseus 

määrittyvät Umayyan äidin kautta: arabinaisen hiukset ovat sileät ja sinimustat. Umayyan 

afrohiukset eivät sitä vastoin täytä "kunnon arabin" vaatimuksia. 

Umayyalle ulkonäkö on paitsi etnisen identiteetin merkki, myös osoitus omasta 

voimakkuudesta ja tahdosta. Hiukset rinnastetaan mielipiteiden ilmaisuun ja 

kantaaottavuuteen muun muassa yhdysvaltalaisen aktivistin Angela Davisin kautta. Davis oli 

mukana 1970-luvun afroamerikkalaisten kansalaisoikeusliikkeessä nimeltä Mustat pantterit 

ja toimi liikkeen keulakuvana. 

Mutta millaisen nainen! Ei rikas, ei köyhä, ei blondi, ei astronautti, ei nätti hymyilijä. 
Naisella on minun hiukseni. Minä kesytän, piilotan ja sidon hiukseni. Hän on sanonut 
hiuksilleen: "Mars eteen!" Yhdysvaltojen mustan vapaustaistelijan Angela Davisin reunustaa 
täydellinen kiharapallo. [...] Kesytän damaged-osani ja ihailen Angelaa salaa kun Hussein 
vaatii Jordaniassa palestiinalaississien riisumista aseista. Avaan sidotut lettini ja villiksi 
nouseva tukka pelästyttää minut. Kun minusta joskus tulee ei-damaged, kun minusta tulee 
vahva, se näkyy hiuksistani. Nyt aseeni ovat sidotut. (N 150–151.) 

Hiukset merkitsevät Umayyalle voiman ja poliittisen vaikuttamisen mahdollisuutta. Angela 

Davis on Umayyalle esikuva, jota hän haluaa seurata, mutta joutuu taltuttamaan oman 

kapinointihalunsa Israelissa. Lehden kannessa oleva kuva afrohiuksensa valloillaan pitävästä 

Davisista edustaa eräänlaista rajan venyttämistä siitä, miten 1970-luvulla musta nainen on 

mediassa saanut näkyä. Etnisyyden representointi voimauttavana oli muuttumassa sallituksi 

Yhdysvalloissa, mutta ei ollut sitä vielä Israelissa. Umayya viittaa itseensä 

hiustenhoitotuotteiden yhteydessä käytetyllä damaged-termillä, mikä vihjaa viallisuuteen ja 

vaurioituneisuuteen. Kun oman vaurioituneisuutensa saa korjattua, voi alkaa korjaamaan 

myös muita epäkohtia ympärillään. 
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Sinut-teoksessa Umayya yhdistää hiusten suoristamisen ja selvemmin toisten tahtoon 

taipumiseen. Hiusten hallitseminen ja suoristaminen on merkki valkoisten tahtoon 

taipumisesta, mikä välittyy erityisesti median kautta: 

Afrohiukset ovat roolipeli tai kannanotto eivätkä hiuksia.  [...] Menestynyt musta ihminen – 
olkoon artisti, malli tai missi – pärjää, jos on hillitty valkoisen tavoin. Hänellä on valkoiset 
piirteet ja ovat suorat afrot. (S 127.) 

Musta voi menestyä vain, jos muistuttaa valkoista ja käyttäytyy hillitysti. Naisten hiusten 

valtoimenaan pitämiseen liitetään useissa kulttuureissa vaarallisuuden ja intohimon piirteitä. 

Hiusten sitominen ja peittäminen on Suomenkin historiassa ollut tulkittavissa merkiksi siitä, 

että nainen on naimisissa tai ohittanut tyttöiän. Hiuksensa auki pitävä nainen – tai tässä 

tapauksessa hiuksiaan suoristamaton musta – ei ole kenenkään määräysvallan alla. 

Media tarjoaa yhden kanavan Umayyalle etnisen identiteettinsä ja siihen liittyvien 

ulkonäköodotusten käsittelylle. Umayya hahmottaa median välittämiä representaatioita 

toisaalta ulkoapäin lukijana ja tulkitsijana esimerkiksi nuoruudessaan katsellessaan Angela 

Davisin kuvia ja toisaalta sisältäpäin, tekijänä, tuottamalla itse mediasisältöä. Hän muun 

muassa tekee haastattelun ensimmäisestä tummaihoisesta Miss Suomesta, Lola Odusogasta 

(S 127–130). 

 

3.4 Etninen hybridi – onko se mahdollinen? 

 

Abu-Hannan teokset nostavat esiin monia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka jollain tavalla 

kytkeytyvät ajatukseen toisistaan eroteltavissa olevista etnisistä ryhmistä. Nurinkurin-kirjan 

keskeiseksi ongelmakohdaksi voi nimetä Israelin sodan, jonka kuvaukseen liittyy monia 

etniseen toiseuteen ja toiseuttamiseen liittyviä tuntemuksia ja tapahtumia. Sinut-teoksessa 

esille nousevat taas erityisesti arkipäivän toiseuttaminen ja rasismi, maahanmuuttopolitiikka 

sekä siirtolaisen työnsaanti ja arvostus Suomessa. Molempien teosten ongelmakohtiin 

kytkeytyy ajatus jonkinlaisesta etnisyyden olemassaolosta luonnollisena ilmiönä ja jopa 

etnisyydestä noiden ongelmien aiheuttajana. Esimerkiksi Israelin sota nähdään usein eri 

etnisyyksien välisenä kamppailuna (ks. Juusola 2005). Myös maahanmuuttajien ja 
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siirtolaisten aseman nähdään riippuvan uuden etnisen ryhmän ja kulttuurin tapoihin 

sopeutumisesta. 

Abu-Hannan teokset kommentoivat yhteiskunnallisia ongelmia erityisesti yksilön 

näkökulmasta korostaen niiden vaikutusta muun muassa identiteetin muodostamiseen. 

Etniset identiteetit ovat jatkuvaa samuuden ja eron tuottamista kuten identiteetit yleensäkin 

(ks. esim. Hall 1999). Jotkut erot ja eronteot merkityksellistyvät etnisyyttä tuottavina, toiset 

taas eivät. Umayya rakentaa etnistä identiteettiään suhteessa moneen eri etnisyyteen ja 

kulttuuriin, mutta avoimeksi kysymykseksi jää, onko ajatus etnisestä hybridisestä lopulta 

mahdollinen Umayyan kohdalla. 

Kirjallisuudentutkimuksessa monien etnisten identiteettien samanaikaisen läsnäolon 

tarkastelu on suhteellisen uusi, joskin kasvava alue (Ahokas 2003, 48). Hybridin käsite 

viittasi alun perin konkreettiseen lajien ja rotujen risteytymiseen sekä sekoittumiseen, ja 

termi onkin peräisin kasvi- ja eläintieteestä. Kirjallisuustieteeseen hybridi on noussut 

jälkikoloniaalisesta tutkimuksesta, ja se on viitannut etenkin kulttuuriseen hybridisyyteen 

keinona purkaa vastakkainasettelua alistetun ja alistajan välillä. (Hakkarainen 2003, 255.) 

Abu-Hannan teoksissa hybridisyys näkyy muun muassa kulttuurisena moninaisuutena ja 

sekoittumisena, kuten toisessa luvussa tulkitsin. Hybridisyys ajateltuna "rotujen" 

sekoituksena ei ole relevantti Umayyan kohdalla, sillä hän on kahden palestiinalaisen 

jälkeläinen, mutta jos etnisyys ymmärretään laajemmin kuin pelkkänä biologisena 

perinnöllisyytenä, Umayyan voi tulkita olevan kulttuurisen hybridin lisäksi myös etninen 

hybridi. 

Umayya näyttäytyy yksilönä, joka voi liikkua etnisten rajojen yli ja samaistua johonkin 

toiseen etnisenä pidettyyn ryhmään (ks. Huttunen 2005). Hän jakaa kielen, kulttuurisia 

tapoja, tiettyä ”me”-henkisyyttä sekä lojaaliutta ja arvoja myös suomalaisiksi tai 

länsimaalaisiksi nimettyjen ihmisten kanssa. Kuuluminen johonkin ryhmään vaihtelee 

tilanteesta riippuen, ja Umayya myös viittaa itseensä moninaisesti: ”Länsimaalaisina 

arvioimme [...]” (S 95), ”[...] arabit (joihin itse kuulun) [...]” (S 116) ja ”[...] ”suomalainen 

joka saa usein kuulla, ettei ole mistään kotoisin.” (S 173).  Määritellessään itseään moneen 

ryhmään kuuluvaksi hän pyrkii osoittamaan paitsi identiteettinsä hybridisyyden myös niitä 

ongelmia, joita biologisuuteen perustuvaan etnisyysajatteluun liittyy. 
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Määrittelen itseni suomalaiseksi ja arabiksi enkä lainkaan halveksi itseäni: en suomalaisena 
enkä arabina. [...] Kahdeksantoista vuoden jälkeenkin olen ulkkari. Mistä ja miten minut 
paljastetaan ulkopuoliseksi "muuksi", toiseksi, näkemättä? (S 48.)  

Umayyalle itselleen "sekä–että"-oleminen ei siis näyttäydy ongelmana. Hän on ylpeä 

molemmista viiteryhmistään ja etnisten viiteryhmiensä moninaisuudesta. Ongelmia syntyy 

vasta, kun ympäristö ei hyväksy häntä sellaisena kuin hän on vaan näkee Umayyan henkilön 

sijaan ulkopuolisena toisena, ikuisesti "ulkkarina". 

Sekä Nurinkurin että Sinut korostavat kuitenkin ajatuksen etnisen luokittelun 

ongelmallisuutta, mistä osoituksena ovat tässä luvussa käsittelemäni esimerkit etnisestä 

syrjinnästä, vieraan pelosta ja ulkonäköön liitetyistä etnisistä odotuksista. Molemmat Abu-

Hannan teokset viestittävät sanomaa, jonka Laura Huttunen (2005, 133) on tiivistänyt 

seuraavasti: "Etnisyys on kulttuurin lailla historiallista ja muuttuvaa, ihmisten sosiaalisissa 

suhteissa ja käytännöissä tuottamaa, eikä 'luonnosta' kumpuavaa." Etnisyyden 

ymmärtäminen samalla tavalla muuttuvana sosiaalisena prosessina kuin kulttuuri tai 

identiteetti mahdollistaa myös moninaisen etnisen identiteetin rakennuksen. 
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4 TOISEUS JA PAIKKA 

 

         "If you don't know where you're going, 
        any way will take you there." 

(Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland 1865) 

 

Umayya Abu-Hanna lainaa Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa kertomuksen Hatuntekijän 

lausahduksen Sinut-teoksen luvun otsikoksi (S 154). Vapaasti suomennettuna ajatus kuuluu 

näin: "Jos et tiedä minne olet menossa, mikä tahansa tie vie sinut sinne." Lainaus välittää 

ajatuksen paikasta ja tavoitteista, jotka ovat aina saavutettavissa, ja tietämättömästä 

kulkijasta, joka on aina oikealla tiellä. Toisin sanoen paikallaan pysyminenkin riittää siihen, 

että paikka on oikea. 

Paikka on yksi kulttuuria tuottava tekijä, jota yleensä pidetään suhteellisen pysyvänä ja 

staattisena (Martikainen ym. 2006, 11). Abu-Hannan teoksissa välittyy kuitenkin myös 

toisenlainen näkemys paikasta. Kuten Carrollilta lainatussa ajatuksessa, myös Nurinkurin- ja 

Sinut-teoksissa konkreettinen paikka saattaa menettää merkityksensä, kun tärkeämmiksi 

nousevat tilan sosiaaliset suhteet ja luonne. Paikka voi siis muotoutua Stuart Hallin käsitettä 

käyttäen symboliseksi paikaksi, joka takaa kulttuurisen yhteenkuuluvuuden, vaikka yhteistä 

tilaa ei jaettaisikaan (Hall 2003, 92). 

Toiseus ja toiseuttaminen välittyvät suhteessa paikkaan sen mukaan, voiko yksilö tuntea 

kuuluvansa johonkin konkreettiseen paikkaan tai symboliseen tilaan. Eron tekeminen 

"meidän ja muiden" välille on yhtä lailla välttämätöntä paikan identiteetin luomiseksi kuin 

ihmisen identiteetinkin, mutta paikan ymmärtäminen autotooppisena, pelkän itsensä varassa 

olevana, johtaa ekslusiiviseen eli erilaisuuden pois sulkevaan ajatteluun (Lehtonen 2004a, 

175). Umayya Abu-Hannan teoksissa paikka hahmottuu sekä kuulumisen että 

kuulumattomuuden kautta. Toisaalta paikan rajat myös hämärtyvät ja kurkottelevat yli 

kansallisten rajojen. 
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4.1 ”Meren onnekas puoli” – kaksi maata 

 

Stuart Hallin mukaan paikka ja kulttuurinen maisemallistaminen ovat osaltaan luomassa 

kulttuurista järjestelmää. Paikka voidaan kulttuurisessa mielessä ymmärtää ainakin kahdella 

tavalla, todellisena paikkana tai symbolisena takuuna kulttuurisesta yhteenkuuluvuudesta. 

Kansallisten kulttuurien ja identiteettien yhdistäminen tiettyihin maisemiin auttaa luomaan ja 

vakiinnuttamaan voimakkaan kulttuurin ja 'kodin' välisen assosiaation (Hall 2003, 91–94). 

Myös Nurinkurin- ja Sinut-teoksissa kulttuuri ja identiteetti suhteutetaan tilaan – maahan, 

kotiin ja maisemaan – mutta suhde paikkaan ei näyttäydy suoraviivaisena tai yksinkertaisena 

“kotimaahan kiinnittymisenä”. 

Teoksissa päähenkilö Umayya sitoutuu pääasiassa kahteen maahan, Israeliin ja Suomeen. 

Nurinkurin-kirjassa tapahtumat sijoittuvat Umayyan lapsuuden maisemiin Pohjois-Israelissa 

sijaitsevaan Haifan16

Koska Nurinkurin keskittyy kuvaamaan Umayyan lapsuutta ja nuoruutta Israelissa, paikkaan 

kuuluminen hahmottuu lapsen silmin suhteessa lähiympäristöön, kotiin ja naapureihin sekä 

satunnaisiin vierailuihin maaseudulle Haifan ulkopuolelle. Israelin kulttuuri välittyy 

vanhempien, sukulaisten sekä kodin kautta pääosin lämpiminä ja positiivisina tarinoina, joita 

kuitenkin katkovat kertomukset sodasta, sen aiheuttamista häiriöistä ja tilan supistumisesta 

niin konkreettisesti kuin symbolisestikin. Kuva “virallisesta” Israelista ja kodiksi tulkittavien 

 kaupunkiin sekä sen ympäristön kyliin ja maaseudulle. Sinut-teoksessa 

tapahtumien miljööksi vaihtuu Suomi. Israel on edelleen läsnä tekstissä, mutta Umayyan 

suhde lähtömaahansa muuttuu vähitellen niin, että Israel näyttäytyy yhä enemmän 

menneisyyden kotipaikkana sekä vierailukohteena, kun Suomesta rakennetaan pysyvää 

asuin- ja kotimaata. "Juurtumisessa uuteen maahan ei auta muu kuin rakkaus. Sitä on 

etsittävä erilaisista elementeistä. Kotona olen karjalaisten väreissä, savolaisten puheissa ja 

lappalaisten ylpeydessä." (S 55.) 

                                                 
16  Haifa on tällä hetkellä noin 265 000 asukkaan kaupunki (satelliittikaupunkeineen n. 600 000), jonka 

väestöstä noin 90 prosenttia on juutalaisia. Haifa on ollut historiansa aikana useiden eri tahojen valloittama 
ja johtama. Keskeinen tapahtuma Israelin historiassa ja etenkin palestiinalaisten osalta oli vuoden 1948 
sota, joka oli ensimmäinen nyt vuosikymmeniä jatkuneessa Lähi-idän sodassa. Sota kulkee eri nimillä: 
juutalaisjohtoinen Israel kutsuu sitä itsenäisyys- tai vapaussodaksi, kun taas arabivaltioille sota on 
“katastrofi”, al Nakba. 
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tilojen ulkopuolelta näytetään lähinnä median, radion, television sekä lehtien välityksellä, ja 

vistintävälineet ovatkin perheessä jatkuvassa käytössä.17

Vaikka sotatilan suoraa kuvausta on Nurinkurissa-teoksessa vähän, on sota kuitenkin 

jatkuvasti läsnä. Se vaikuttaa vanhempien käytökseen ja ajaa sukulaisia muuttamaan 

ulkomaille. Sota valtaa tilaa myös typografisin keinoin kirjan sivuilla, kun seitsemän sivun 

verran sivun keskelle on aseteltu vain: “SOTA 6.10.1973”, “SOTA 7–8.1973”, “SOTA 

9.10.1973 ÄITI TÄYTÄÄ VUOSIA TÄNÄÄN”, “SOTA 10–15.10.1973”, “SOTA 

16.10.1973 ISÄ TÄYTTÄÄ VUOSIA TÄNÄÄN”, “SOTA 17–25.10.1973” ja “SOTA 

26.10.1973” (N 214–220).

 Vasta nuorena aikuisena Umayya 

joutuu kohtaamaan “virallisen” Israelin suoraan, muutenkin kuin pommisuojaan 

piiloutumisena tai median kautta välitettynä kuvana. 

18

Nurinkurin- samoin kuin Sinut-kirjakin on kirjoitettu selkeästi suomalaiselle lukijalle, vaikka 

esikoisteoksessa Suomea paikkana ja yksittäisenä maana ei vielä piirretäkään näkyväksi. 

Pohjoismaita ja länsimaita yleensäkin kuvataan tekstissä suhteellisen paljon, ja usein ne 

esitetään jonkinlaisina utopistisina kaukomaina tai hullunkurisina paikkoina, joiden ihmiset 

pukeutuvat ja käyttäytyvät hassusti. Toisaalta ajatus pohjoisen rauhasta ja viileydestä 

näyttäytyy symbolisesti turvapaikkana, kun naapurin poikaa ja sotaa piiloudutaan 

kätkeytymällä kotiin. “Uppoudumme valaiden vedenalaiseen maailmaan. Ja se onneksi 

nielaisee meidät. Silmät hymyssä äiti näyttää kuvia pohjoisnavalta.” (N 36.) 

 Sota täyttää konkreettisesti paikan ja rajaa liikkumatilaa niin 

typografisesti kirjan sivuilla kuin teoksen tapahtumaympäristössäkin. Kertojaminälle ja 

hänen elämässään tapahtuville asioille ei jää tässä yhteydessä tilaa. Vanhempien 

syntymäpäivät menevät, mutta niitä ei juhlita. Vaikka sota ja levottomuudet vaikuttavatkin 

koko teoksen ajan perheen elämään, tulee sota näin voimakkaasti ja yksiselitteisesti esiin 

vasta teoksen loppupuolella Umayyan ollessa jo murrosiän kynnyksellä. Suhde 

synnyinmaahan on monin tavoin koetuksella, ja Umayya kokee voimakkaan poliittisen 

heräämisen. 

                                                 
17  Palaan teknologiaan julkisuuden paikkana ja kotia laajentavana tekijänä myöhemmin tässä luvussa. 
18  Vuoden 1973 kuusipäiväistä sotaa kutsutaan israelilaisessa historiankirjoituksessa sen alkamispäivän 

mukaan jom kippur -sodaksi, joka on juutalaisten sovitusjuhlan päivä. Tässä sodassa Israel sai vastaansa 
voimakkaammat arabijoukot kuin aiemmissa alueen sodissa, kun Egypti ja Syyria hyökkäsivät alueelle. 
(Juusola 2005, 22, 152–153.) 
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Sinut-teoksen aikana Umayya alkaa rakentaa aktiivisesti Suomea uudeksi kotimaakseen, 

mutta sen (rakennettuun) kansalliseen maisemaan kuuluminen näyttäytyy kuitenkin 

ongelmallisena: 

Nyt seison ja laulan ”ei laaksoa ei kukkulaa”, ja kun pääsen kohdalle ”rakkaampaa”, jään k-
kirjaimen kohdalle. En voi laulaa loppua valehtelematta. Laaksoista tiedän rakkaimmat, 
mutta ovatko Suomen järvenrannat rakkaammat kuin Genesaretin? (S 80) 

Kansallinen kulttuuri näyttäytyy "Maamme"-laulussa etnisenä kuuluvuutena tiettyyn 

paikkaan, kansallisvaltioon ja -maisemaan. Laulu pyrkii luomaan symbolista paikkaa 

kulttuuriin ja etniseen yhtenäisyyteen vetoamalla: ”isien maa” on jotain, mikä saadaan 

verenperintönä. Kansallisuuden ja paikan yhdistäminen tiukkaan etniseen ajatteluun rajaa 

kuitenkin monet maan ulkopuolelle. Umayya ei tunne voivansa rakastaa maata pelkästään 

sen takia, että maat ovat ”isien”. Hän vertaa suomalaista "Maamme-laulua" arabiankielisiin 

runoihin, jotka ovat retoriikaltaan suomalaisen kansallislaulun tapaan myös voimakkaan 

isänmaallisia, ja toteaa, että hänelle juuret ja rakkaussiteet muodostuvat kokemuksista, 

eivätkä pakosta tai verisiteestä (S 80–81). Symbolinen takuu ei Umayyan tapauksessa siis 

muodostu yhteisestä kansakunnan historiasta tai myyteistä vaan hänen itsensä tapaamista 

ihmisistä sekä paikkaan liittyvistä kokemuksista ja muistoista. 

Mikko Lehtonen muistuttaa, ettei maata tai valtiota tule ymmärtää autotopiana, pelkästään 

itsensä varassa olevana, yhden identiteetin paikkana. Jos paikka ymmärretään selvärajaisena, 

säiliömäisenä tilana, se johtaa erilaisuuden poissulkemiseen. (Lehtonen 2004a, 174–175.) 

Nurinkurin ja Sinut sisältävät kuvauksia, joissa valtio ymmärretään tai halutaan ymmärtää 

autotopian tavoin tilana, jossa erilaisuuksilla ei ole paikkaa. Erilaisuuden poissulkemisen 

teot liitetään sekä Israeliin että Suomeen, ja ne nousevat esiin muun muassa erilaisina 

syrjinnän kuvauksina. Ne ilmenevät myös väitteinä siitä, ettei toinen kuulu samaan paikkaan. 

Umayaa esittää itsenäisyyspäivän puheessaan oman kokemuksensa näin: 

Mutta syntyäkseen johonkin tarvitaan kaksi asiaa: oma syntymä ja se, että ympäristö haluaa 
sinut keskelleen. Olen työntänyt pääni esiin ja koittanut tulla ulos, mutta ympäristö on kerta 
toisensa jälkeen sanonut: väärä osoite. (S 82) 

Ajatusta maasta ainutkertaisena paikkana, jolla olisi vain yksi muuttumaton olemus, pyritään 

myös rikkomaan molemmissa teoksissa. Nurinkurin piirtää esiin Israelin, joka ei ole 

pelkästään kahden kansallisesti ja uskonnollisesti sitoutuneen ryhmittymän taistelutanner, 
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vaan useampien eritaustaisten ihmisryhmien asuinpaikka. Umayya itse on kristitty 

palestiinalainen, joka kiinnittyy maahansa kodin sosiaalisiin suhteiden kautta virallisen 

Israelin sijaan. Myöskään Suomi ei näyttäydy etnisesti ja kulttuurisesti homogeenisena 

paikkana, sillä myös Suomi kuvataan erilaisten alueiden, maaseudun ja kaupungin, sekä 

sosiaalisten suhteiden kimppuna. 

Doreen Masseyta (2008, 145–146) mukaillen Israel ja Suomi näyttäytyvät sekä Nurinkurin- 

että Sinut-teoksissa maina, joissa ehkä pyritään muodostamaan maan identiteettiä 

suhteuttamalla itseä ulkopuolella asuvien “toisten” pysyviksi vastakohdiksi esimerkiksi 

yhteiseksi rakennetun (kansallisen) historian avulla, mutta jotka todellisuudessa ovat 

muuttuvia. 

 

4.2 Pala paratiisia, jotain mistä ponnistaa 

 

Umayyan suhde tilaan ja paikkaan muuttuu sekä Nurinkurin-teoksen Israelissa että Sinut-

kirjan Suomessa. Nurinkurin-kirjan Umayya on voimakkaasti kiintynyt perheen ja suvun 

luomaan yhteisölliseen, turvalliseen paikkaan, minkä turvin hän on halukas tutkimaan ja 

ymmärtämään ympäristöään. Kodin ulkopuolella hän kuulee kuitenkin jatkuvasti olevansa 

epäkelpo niin uskonnollisen kuin etnisen taustansakin vuoksi. Kuuluakseen ryhmään ja 

paikkaan Umayya pyrkii tekemään, niin kuin häneltä odotetaan: hän käyttäytyy kristittynä 

lapsena katolilaisessa nunnakoulussa vaaditulla tavalla, ettei erottuisi joukosta (N 127). 

Israelin itsenäisyyspäivänä 19  koko perhe kiipeää Karmelvuorelle, mutta käyttää kotona 

puhutun arabian sijasta hepreaa, jottei herätä pahennusta valtaväestölle tärkeänä päivänä (N 

298). Umayya tekee jo lapsuudessaan paikkoihin ja tapoihin kuulumisen eteen uhrauksia ja 

oppii, että tila voi olla muiden rajaama ja ahdas.20

                                                 
19  Israelin itsenäisyyspäivä on kansallinen juhlapäivä, jolloin juhlitaan maan juutalaishallinnon vuonna 1948 

antamaa itsenäisyysjulistusta. Juhlapäivä vaihtelee, jottei se osuisi juutalaisten viettämän sapatin kanssa 
päällekkäin. 

 

20  Hannu Juusola (2005, 100–101) antaa esimerkkejä Israelin suhtautumisesta arabiväestöön: alun perin lähes 
kaikki poliittiset ja sosiaaliset elimet oli tarkoitettu ainoastaan juutalaisille. Valtion itsenäistyessä se 
miellettiin etnisesti homogeeniseksi ja vain juutalaisille kuuluvaksi. Matkustaminen tai muutto oman 
asuinpaikan ulkopuolelle edellytti sotilasviranomaisen luvan vuoteen 1966 asti. Turvallisuusnäkökulmiin 
vedoten muslimit ja kristityt vapautettiin asepalveluksesta. 
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Varsinaisesti Umayya herää havainnoimaan asemaansa yhteiskunnassa vasta, kun hänen 

henkilökohtaista tilaansa uhataan konkreettisesti. Umayyan ikäisiä nuoria tapetaan Haifassa, 

ja palestiinalaisnuoret osoittavat mieltään: 

Massa pysyy yhtenäisenä ja sillä on yhteinen ääni. Jokainen kertoo elämänsä tarinaa, 
jokainen ulvoo satoja vuosia hävinneenä ollutta ääntään. Sadan metrin paratiisilla on 
elämäntarkoitus, päästää ääni. Olla olemassa hetken. (N 314.) 

Paratiisi on yhteisö tai ryhmä, joka muodostaa Umayylle hetkellisen kuulumisen paikan. 

Ensimmäistä kertaa Umayyan identiteettiin liittyy näin voimakkaasti tiettyyn 

kansanryhmään kuuluminen, jonka merkitys konkretisoituu ihmismassaan Umayyan 

ympärillä. Ryhmään kuuluminen nousee tärkeäksi sekä oman että kollektiivisen paikan 

puolustamisen kautta. Kuuluminen tuntemattomien nuorten ryhmään perustuu yhteisiin 

merkkeihin vähemmistönä ja sitä kautta liittää Umayyan myös maansa vähemmistön 

historiaan. Aiemmin historia on kuvattu lähinnä sukupolvien välisenä jatkumona ja sukuun 

kuulumisena isovanhempien, vanhempien, tätien ja setien, sisarusten ja serkusten 

suhdekimppuna. 

Tämä paratiisi, niin kuin raamatullinenkin paratiisi, on kuitenkin lyhytaikainen. Se 

rikkoontuu, kun sotilaat, “khakinaapurimme”, patistavat Umayyan ja muut mielenosoittajat 

muuria vasten (N 314). Tila muuttuu hetkessä vapaaehtoisesta, toisten ihmisten luomasta 

turvallisesta paikasta yksilön tuntemaan pakotettuun ahtauteen aseenpiipun ja muurin 

välissä. Muuri rinnastuu myös Jerusalemissa kulkevaan Itkumuuriin – tai Länsimuuriin 

kuten sitä myös kutsutaan – jolla on uskonnollista merkitystä etenkin juutalaisille, mutta 

myös muslimeille ja kristityille (Juusola 2005, 51). Israelissa alettiin vuonna 2003 rakentaa 

myös uutta muuria vastauksena toiseen intifadaan, arabien kansannousuun. Uusi muuri on 

turva-aita, joka eristää palestiinalaisalueita Israelista. (Mt., 266.) 

Sotilaan pyytäessä Umayyan henkilökorttia tälle konkretisoituu, että palestiinalaisuus on se 

synti ja salaisuus, joka ajaa hänet niin ahtaalle (N 317–318). Vaikka passiin kirjattu 

virallinen kansalaisuus onkin yksi selkeästi ihmisten kansallista ja kulttuurista paikkaa 

asemoiva tekijä (ks. Huttunen jne. 2005b, 32–33), tässä tapauksessa se on kuitenkin vain osa 

totuutta, sillä paljastaessaan jotain se samalla kätkee jotain muuta. Umayyan henkilökortti ei 

ole hänen virallista paikkaansa asemoiva paperi, sillä se ei paljasta hänen 

palestiinalaisuuttaan. Se takaa hänelle suojan sitä toiseuttavaa ja alistavaa toimintaa vastaan, 
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jota hänen kotimaassaan ja asuinpaikassaan harjoitetaan. Henkilökortti suojelee, mutta 

viestittää toisaalta Umayaalle, että hänen etninen identiteettinsä on tässä paikassa sopimaton 

ja väärä. 

Toisaalta eriarvoisuuden syiden ymmärtäminen ja tietoisuus omasta identiteetistä – olivatpa 

ne korttiin kirjatut tai eivät – antavat Umayyalle voimaa ja valtaa nousta tilanteen 

yläpuolelle. Muuri ja sen päälle ilmestyvät isovanhemmat ja vanhemmat antavat nyt voimaa 

kohdata sekä edessä seisova sotilas että oma tulevaisuus. Kuten Laura Huttunen (2002, 337) 

on maahanmuuttajien ja pakolaisten omaelämäkerrallisia tarinoita tutkiessaan huomannut, 

myös Umayyalle kiinnittyminen perheeseen on tärkeämpää kuin paikkaan, maisemaan tai 

kansakuntaan kiinnittyminen. 

Kohtaus päättää Nurinkurin-teoksen ja tiivistää tietyllä tapaa myös sen, millaisen asennon 

päähenkilö ottaa suhteessa maailmaan. Sinut-kirjassa asemoituminen tilaan ja paikkaan 

jatkuu samansuuntaisena, aktiivisena yhteiskuntaan osallistumisena sekä oman tilan ja 

paikan jatkuvana hakemisena, niin että perhe – oli se konkreettisesti samassa paikassa tai ei 

– on pysyvä tuki ja muuri. Suomessa yhteiskuntaan osallistuminen alkaa kuitenkin vasta sen 

jälkeen, kun käsitys itsestä toimijana uudessa ympäristössä on vakiintunut. 

Muuri on tärkeä symbolinen paikka, johon Umayya nojautuu Nurinkurin-teoksessa 

useammankin kerran. Edellä avattu, teoksen päättävä kohtaus on variaatio romaanin 

aloituskohtauksesta – eräänlainen mise en abyme -rakenne – jossa alle kaksivuotias Umayya 

lähtee potta ja leipäpala kädessään kohti päiväkotia. 

Liimaudun selkä valkoista kivimuuria vasten kuin kuivattu perhonen. Pystysuorana kiinni 
viileässä kivessä, kädet levällään, suu auki ja katse kohti taivaannapaa. Muuri leviää ja 
täyttää maailman. 
[...]  
Pelosta lamaantuneena kuuntelen jotta tietäisin milloin voin vilkaista eteeni. Kukon askeleet 
ovat pikantin kevyitä, kynnet tuskin raapaisevat hiekkatietä. Yritän kuunnella heltan 
heilumisen ääntä mutta sydän hypähtää kun kukko päättää esittää miehisyytensä kiekumalla. 
[...] 
Tytön pitää kasvaa oikein, ilman vaippoja, saattajaa tai pelkoa. Tytär tuntee häpeää ja 
helpotusta, hän irrottautuu seinästä kädet vielä ristiinnaulittuna ilmaan. (N 9–10.) 

Samoin kuin kirjan päättävässä tapahtumassa muuri on tässä tukena ja turvapaikkana, josta 

täytyy kuitenkin ponnistaa eteenpäin tulevaan. Muuri, sukulaisten ja ystävien,  

palestiinalaisten tukiverkko, laajenee kattamaan koko maailman. Uskonnollisen retoriikan 

kautta muurin laajeneminen ja ihmisten liikkuminen rinnastuvat Raamatun kertomukseen, 
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jossa Jumala siunaa Nooan ja hänen poikansa vedenpaisumuksen jälkeen ja sanoo: "Olkaa 

hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.” (1.Mos. 9.) 

Myös lapsen asento suhteessa maailmaan näyttäytyy uskonnollisena kuvana. Se tuo mieleen 

kristinuskosta tutun kuvan ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Tyttö ottaa kädet avoinna vastaan 

sen, mitä vastaan tulee, mutta kantaa kädessään leivän ja viinin sijaan kuitenkin leipää ja 

pottaa, astiaa tarpeilleen. Verta symboloivan viinin metafora verelle onkin muuttunut 

ulosteeksi. Näillä eväillä hän kohtaa kukon, joka on lapsuudessa kohdattava vastustaja ja 

verrattavissa myöhemmin vastaan asettuneeseen sotilaaseen. Molemmat haluavat suojella 

omaa reviiriään ja aluettaan ei-toivotuilta vierailta, toisilta. Raamatussa kukko esiintyy mm. 

kertomuksessa, jossa Pietari kieltää Jeesuksen kolmesti ennen kukon laulua. Tarkemmin 

sanoen Pietari kieltää kuulumisensa tiettyyn ryhmään, Jeesuksen opetuslapsiin. (Joh. 22:55–

62). 

“Kun kukko tulee samalle polulle, jähmetyn ja esitän ämpäriä” (N 10), tyttö rauhoittaa 

äitiään. Ämpärin esittäminen viittaa Suomessa tuttuun sanontaan “ämpäri päässä”, 

menemiseen ja olemiseen, jolloin ei nähdä eikä kuulla ulkomaailman tapahtumia, tehdään 

kyselemättä, ihmettelemättä ja vastustamatta. Ja ämpäriä Umayya esittääkin nojautuessaan 

muuriin teoksen lopussa, tietäessään jo oman paikkansa ja pyrkiessään suojelemaan sitä: 

Nyt minulla on tietoisuus, mutta sen paljastaminen veisi minulta sen ainoan mitä minulla on, 
ruumiini. [--] Pää kallistuu sivuun, hymyilen anteeksipyyntävästi sotilaalle ja sanon 
“Anteeksi, ei ollut tarkoitus pelästyttää sinua.” (N 318.) 

Ainoaksi pysyväksi paikaksi määrittyy näin oma ruumis, kun paratiisit, hetkelliset 

yhteenkuuluvuuden paikat hajoavat. Muuri eli sukulaiset ja sosiaaliset suhteet edustavat 

pysyvää symbolista paikkaa, joka on turvana ja tukena, vaikka siihenkään ei voi nojata 

jatkuvasti. Ruumiista tulee paikka, jossa ja josta maailma kohdataan. Sotilas ja kukko, valtaa 

pitävät toimijat, edustavat ruumiin “ulkopuolta”, julkista tilaa, jossa Umayyan on 

käyttäydyttävä heidän rajaamiensa ehtojen mukaisesti. 

Samalla kun Nurinkurin-teoksen aloitus- ja lopetuskohtausten symbolinen merkitys 

painottuu, viittaavat ne yhä vähemmän todellisuuteen ja lähenevät siten Dorrit Cohnin 

Fiktion mieli -teoksessa (2006) esittämää ajatusta fiktiosta ei-referentiaalisena kertomuksena. 

Cohnin (2006, 25) käsityksessä fiktio voi ja usein sen pitääkin viitata jollain tavalla 

todellisuuteen, jotta kertomus olisi ymmärrettävä, mutta viittaus ei ole fiktiossa pakollinen 
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eikä sen tarvitse olla paikkaansa pitävä. Erona referentiaaliseen kertomukseen, jollaisena 

omaelämäkerta usein ymmärretään, olisikin se, että referentiaalisen kertomuksen tapahtumat 

ovat todistettavissa, mutta epätäydellisiä virheineen ja väärine viitteineen. Fiktion maailma 

sitä vastoin on täydellinen sinänsä, vaikka sen tapahtumia ei voi eikä tarvitse todistaa. (Mt. 

27.) 

 

4.3 Meidän ja muiden julkisuus 

 

Monikulttuurisuuden ajatellaan usein rakentuvan yksityisen ja julkisen tilan erottelulle. 

Yksityisen alueeseen kuuluu tuolloin ”oma kulttuuri”, ja julkinen tila halutaan nähdä 

neutraalina, ”kulttuurittomana”, yhteisenä paikkana, jossa ihanteena on kaikkien 

yhteiskunnan jäsenten tasa-arvo. Tosiasiassa tämä ei useinkaan toteudu, vaan kulttuuri 

läpäisee kaikki elämän alueet ja yksityinen ja julkinen limittyvät toisiinsa. (Huttunen ym. 

2005, 25.) Esimerkiksi julkisen tilan kulttuurisesta luonteesta käy vaikkapa luvussa 4.1. 

tarkastelemani "Maamme"-laulu, jota yhä kajautetaan monissa monikulttuurisissa, mutta 

jonkinlaiseen kulttuuriseen neutraaliuteen pyrkivissä tilanteissa itsenäisyyspäivästä 

urheilukisoihin. 

Jako yksityiseen ja julkiseen voidaan myös nähdä liukumana yksilön ja yhteisön jäsenen 

välillä. Jos pienin yksityisyyden paikka on oma ruumis ja toisessa päässä on (poliittinen) 

kansalaisuus, yhteisön jäsenyys, mahtuu välille useita suhtautumisia tilaan ja kulttuuriin 

(Huttunen 2002, 336). Sama henkilö voi siten ottaa itselleen tilaa yksityisessä ja julkisessa 

tilassa usealla tavalla, mutta yhtä lailla tuota tilaa voi määrittää joku muu, kuten edellisessä 

luvussa analysoimassani Umayyan ja sotilaan kohtaamisessa. Valta ja sen jakautuminen 

ovatkin keskeisiä yksityisyyttä ja julkisuutta määritettäessä. 

Julkisessa tilassa päähenkilö Umayya toiseutetaan näkyvimmällä tavalla. Sitä tapahtuu 

Israelissa, kun Umayya lapsena joutuu kotikadullaan samanikäisen kiusaamaksi “Siitäs sait, 

arabi.” (N 33) ja joutuu turvatarkastuksiin palestiinalaisuutensa vuoksi (N 52). Suomessa 

paikkaan ja tilaan liittyvä toiseuttaminen on usein suoraa tai epäsuoraa rasismia toisten 

ihmisten taholta, niin että kontaktia ei oteta lainkaan tai vaihtoehtoisesti käsketään mennä 

takaisin sinne, mistä on tultukin. Virallisen tahon, poliisin ja viranomaisten, esittämät 



64 

kysymykset siitä, milloin tulija palaa takaisin (esim. S 18), rakentavat taas kuvaa tarkasti 

rajatusta Suomesta, jonne ei ole pääsyä ilman kunnollista syytä. 

Julkisuus kuvataan yhtä lailla rajattuna paikkana kuin virallinen Suomikin. Umayya on 

Suomen kansalainen sekä valmistunut suomalaisesta korkeakoulusta hakiessaan töitä 

viestintäalalta. Hän ei korostuksensa takia kuitenkaan käy ”suomalaisesta”, eikä siksi saa 

töitä television suomalaisen kulttuuriohjelman tekijänä. Hänen sanotaan kyllä sopivan 

monikulttuurisiin ohjelmiin. (S 53, 149.) Näin erilaisista kulttuurisista taustoista tuleville 

tarjotaan ikään kuin omaa erillistä julkista tilaa ”varsinaisen” julkisuuden sisällä. Toisaalta 

julkisuus näyttäytyy kirjassa myös ainoana mahdollisena yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

areenana. Umayya haluaa olla mukana vaikuttamassa paikassa, jonka kokee yhdeksi 

kotimaakseen ja toimii siten aktiivisesti muun muassa ylioppilas- ja kunnallispolitiikassa. 

Toiseuttaminen on usein me ja muut -asetelman rakentamista. Hall käsittelee 'meihin' ja 

'muihin' jakoa ”the West and the Rest” -näkökulmasta esittäen länsimaiden ja -maalaisuuden 

olevan keskiössä, jota vasten muita paikkoja peilataan. Me ja muut -diskurssi sisältää myös 

arvottavia piirteitä, joista Hall antaa esimerkiksi muun muassa muihin liitetyn 

sivistymättömyyden ja villeyden. (Hall 1999, 77, 123.) Korostaisin kuitenkin myös Hallin 

esiin tuomaa huomiota, että jako ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen ja että tiukkaa 

kahtiajakoa on mahdollista myös purkaa. 

Julkisuudessa me ja muut -problematiikka sekä siihen liittyvä määrittelyvalta nousevat 

erityisesti esille, minkä takia niiden avulla teoksissa myös puretaan dikotomista jaottelua. 

Umayya käyttää poliittisista asioista kertoessaan ja Suomea ja suomalaisuutta kriittisesti 

analysoidessaan paljon me-muotoista kerrontaa ja samaistaa itsensä voimakkaasti ryhmään, 

joka voidaan nimetä ”suomalaisiksi” niin kansallisessa kuin kulttuurisessakin mielessä 

(vaihtaakseen sen sitten toiseksi samaistumisen kohteeksi toisessa tilanteessa). Umayya ottaa 

näin tietoisesti osaa julkiseen diskurssiin ja liikkuu alueella, jolla on nimeämisen ja 

määrittelyn valtaa: 

[...]Aikaisemmin säälimme veljeskansaa ja toivoimme, että he pääsisivät isoveljestä eroon. 
Kun he pääsivät, hätäännyimme: luonnollisesti kaikki tahtovat Suomeen, ja mietimme miten 
heitä estettäisiin. Nyt heitä tarvitaan tekemään halpatyötä, mutta Viro on heistä mukavampi 
paikka elää. Niinpä mietimme, miten saisimme houkuteltua heitä niin että he tekisivät työtä 
mutta eivät kuitenkaan millään tavalla näkyisi. 
Kymmeniä vuosia olimme muokkaamassa virolaista kulttuuria. Meidän kolonialistinen 
asenteemme näkyi jo silloin [...]. Emme kysyneet: mitä haluatte? Muokkasimme heistä 
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sellaisen kuvan jonka itse halusimme [...]. Vallanvaihdon jälkeen näimme, että se mitä 
veimme, on julman kaukana siitä, mistä virolainen pitää. (S 72–73.) 

Abu-Hanna käsittelee Viroa ja Suomea kulttuurisina paikkoina, joiden rajoja on syytä pohtia 

uudelleen. Tekstissä korostuu jako ”meihin” ja ”muihin” paitsi teosten aiheiden ansiosta 

myös kielellisesti. Veljeys kansojen välillä viittaa yhtenäiseen etniseen perimään, mutta silti 

kansalliset rajat halutaan pitää selvinä. Umayya käyttää suomalaisille tuttua retoriikkaa 

kansojen yhteydestä ja samastaa sen samalla kolonialistiseen toimintaan. Hän ei kuitenkaan 

sulje itseään pois tästä negatiivisesti latautuneesta Suomi-kuvasta vaan korostaa ”me-kieltä” 

ja kuulumistaan suomalaisiin 21

Mihail Bahtin on esittänyt ajatuksen hybridisestä kielestä, jossa kohtaa kaksi tai useampaa 

tietoisuutta yhdessä ilmaisussa. Bahtin jakaa hybridiyden edelleen kahteen, orgaanisen ja 

intentionaalisen. Intentionaalinen hybridiys on muutokseen tähtäävää dialogisuutta, joka 

kirjallisuudessa kattaa kielten ja tyylien kohtaamisen kuin myös niihin sisältyvien erilaisten 

käsitysten ja ideologioiden yhteentörmäyksen. (Hakkarainen 2005, 15.) Me-kielen avulla 

luodaankin tässä paitsi yhteyttä siihen ryhmään, jolle puhutaan, myös puretaan tuota yhteyttä 

kyseenalaistamalla sen toimintatapojen hyväksyttävyys. 

. Me-sanan ylikorostunut käyttö uhkaa kuitenkin purkaa 

luodun siteen puhujan ja meidän väliltä, mikä herättää lukijan miettimään, “kumpiin” 

kirjoittaja itse samaistuu vai yritetäänkö jako asettaa kyseenalaiseksi. 

Marja-Leena Hakkarainen nostaa tutkimuksessaan Euroopan taivaan alla (2005) esille 

maahanmuuttajanaisten omaelämäkerrallisten teosten merkityksen tietoisena 

irrottautumisena traditiosta, jossa naisen ei ole soveliasta toimia julkisesti tai ottaa 

itsenäisesti kantaa asioihin. Hän toteaa tutkimiensa maahanmuuttajanaisten elämäkertojen 

poikkeavan selvästi länsimaisesta yksilöllisestä elämäkertakirjallisuudesta (Hakkarainen 

2005, 31.) 

Myös Abu-Hannan teoksissa etsitään julkista paikkaa, jossa maahanmuuttajanainen voi 

toimia aktiivisesti niin politiikan kuin valtamediankin alueella. Kommentoimalla sitä 

yhteiskuntaa ja kontekstia, jossa omaelämäkerrallisen teoksen kirjoittaja toimii, ylittävät 

Abu-Hannan teokset paljon käytetyn elämäkertakirjallisuuden määritelmän, jossa elämäkerta 
                                                 
21  Myös Olli Löytty on kiinnittänyt huomiota Umayya Abu-Hannan "me"-kieleen tämän kampanjoidessa 

europarlamenttivaalien yhteydessä 2004. Abu-Hannan vaalilauseena oli "Meidän suomalaisten asialla". 
Lause edustaa Löytyn mukaan hyvin etnis-nationalistista retoriikkaa, mutta saa uusia merkityksiä, koska 
Abu-Hannaa ei mielletä ihan tavalliseksi suomalaiseksi. (Löytty 2004, 45) 
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katsotaan olevan todellisen henkilön kirjoittama, retrospektiivinen proosakertomus, joka 

keskittyy kirjoittajan olemassaolon ja yksilöllisen elämän sekä persoonallisuuden käsittelyyn 

(ks. Lejeune 1989, 4). 

Tässä yhteydessä on myös hyvä huomioida, että kirjallisuus ja omaelämäkerrallisten teosten 

kirjoittaminen eivät ole Abu-Hannan ainoa julkisuuden paikka, vaan hän on toiminut 

aktiivisesti politiikassa ja ilmaissut näkyvästi kantansa yhteiskunnallisiin asioihin myös 

kirjallisen kentän ulkopuolella. Hakkarainen toteaa vähemmistökirjallisuudelle ominaisen 

poliittisuuden ja kollektiivisuuden näkyvän ennen kaikkea kiinteänä yhteytenä siihen 

sosiaaliseen kontekstiin, jossa teos on luotu (Hakkarainen 2005, 46). Umayya Abu-Hannan 

teokset kommentoivatkin suoraan ja epäsuorasti sitä sosiaalista ympäristöä, johon teoksen 

sisältö kulloinkin kiinnittyy – Nurinkurin-teoksessa Israeliin ja Sinut-teoksessa Suomeen. 

Molemmilla teoksilla on myös voimakas poliittinen sanoma, mitä korostaa edelleen Abu-

Hannan asema julkisuudessa. 

 

4.4 ”Light my ikkuna” – Koti  

 

Umayyan Suomen koti esitetään Sinut-teoksen alussa ahdistavana paikkana, yksiönä, jossa 

seinät lähestyvät ja huutavat naapureiden tapellessa niiden toisella puolella. Se rinnastuu 

alussa myös vankilaksi, jonka sisäpuolelle lukkoon jäänyt Umayya on ”anova nainen 

lukkojen takana selkä kyyryssä” (S 12). Kuvan anovasta naisesta lukkojen takana voidaan 

tulkita vastaavan sitä kuvaa, joka länsimaissa on naisen rajoitetusta tilasta Lähi-idässä. Tämä 

koti sijaitsee kuitenkin Suomen Naantalissa, ja tapahtuma kuvaa päähenkilön ahdistusta ja 

tilan puutetta yleisemmin uudessa asuinmaassaan. 

Palestiinalaiskoti Israelin Haifassa kuvataan sitä vastoin perheen kautta lämpimänä ja 

sosiaalisena tilana, jonne palatessaan Umayya on oma itsensä: ”Nyt olen iho, itselleni taas 

tuttu.” (S 93.) Haifan-koti ei kuitenkaan ole enää Umayyan ainoa koti, ja ajan kuluessa hän 

huomaa tuntevansa itsensä ulkopuoliseksi, toiseksi myös lähtömaansa kodissa. Hän tiedostaa 

katsovansa asioita länsimaisin silmin, samalla tavalla kuin Suomessa ollessaan näkee asiat 

maahanmuuttajan silmin. (S 93.) 
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Umayya ajattelee suomeksi, mutta nauttii, kun voi käyttää kieltä, jota puhuessaan ei tee 

virheitä, vaikka heprean ja arabiankieliset merkit eivät olekaan enää itsestäänselvyyksiä. 

”Taas tuntuu siltä, että kaikki on nurin päin ja takaperin. Minulla on koti molemmissa 

päissä.” (S 95.) Koti ei tarkoita enää mitään itsestään selvää eikä yhteen paikkaan liitettyä 

kuulumisen tunnetta, koska Umayya kokee erilaiset, eri maissa sijaitsevat kotiympäristöt 

itselleen välillä vieraina ja välillä tuttuina, mutta tuntee silti kuuluvansa molempiin. 

Umayyan suhtautuminen paikkaan ja kotiin rikkookin ajatusta jo aiemmin esitetystä 

käsitystä autotopisesta paikasta. Hänelle koti on siellä, missä perhe ja hän itse kulloinkin 

sattuvat olemaan, esimerkiksi Haifassa, Amsterdamissa, Kanadassa tai Suomessa (S 81). 

Ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen takia on tavallista, että yksilöllä saattaa olla monta 

kotia ja kotimaata. Globaalisaation ansiosta siteitä on yhä useampaan paikkaan – tämän on 

tulkittu 'tihentävän' sekä aikaa että paikkaa. Tätä kehitystä ovat lisänneet myös 

maailmanlaajuiset kommunikaatioverkot. (Massey, 2003, 51.) Sinut-teoksessa globalisaation 

myötä tihentyneestä paikasta kertovat paitsi Umayyan pitämät yhteydet maan eri puolilla 

olevaan perheeseensä myös ”Ahmadin”22

Umayyalle koti rakentuu subjektiivisena tilana, joka ei ole sidottu suoraan tiettyyn maahan 

tai kansallisuuteen. Koti voi olla useammassa paikassa, Israelissa ja Suomessa, siellä missä 

perhe on ja siellä missä itse on. Kirjan kuvaus kodista ja sen merkityksestä Umayyalle vastaa 

näin Avtar Brahin (2002) ajatusta kodista, jonka hän johtaa diasporan käsitteen kautta. 

Brahin mukaan diasporan käsite sisältää ajatuksen kodista, jota ei ole sidottu mihinkään 

tiettyyn paikkaan. Diaspora-ajattelu tyydyttää näin osaltaan kodin kaipuuta (homing desire), 

vaikka ei sisälläkään kaipuuta kotimaahan. 

 ja Alin Umayyalle lähettämät viestit ”kolmannesta 

maailmasta” (S 133). Umayya tulkitsee heidän hakevan edes jotain kontaktia ”paratiisiin”, 

koska he eivät pääse meren yli. Hän itse saa olla ”meren onnekkaalla puolella pohtimassa 

kaipuuta, ulkopuolisuutta, oikeaa ja väärää” (S 133–134). Kun Umayya jättää vastaamatta 

miesten viesteihin, hän rajaa omaa yksityistä tilaansa ja sulkee pois ihmiset, jotka eivät kuulu 

hänen mielestään siihen. Hänen voi tässä kontekstissa nähdä myös toiseuttavan yhteyttä 

ottaneita miehiä luokittelemalla heidät ”ei-kuuluviksi” suhteessa läntiseen maailmaan, 

Suomeen ja tilaan, jonka on itse itselleen Suomeen ja sen kulttuuriin rakentanut. 

                                                 
22  Ahmadin nimi on Sinut-kirjassa merkitty lainausmerkkeihin, kun taas Alin ei. 
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Kodin monipaikkaisuus diasporisessa ajattelussa ei myöskään tarkoita diasporisen 

subjektivisuuden ”juurettomuutta”. (Brah 2002, 190–197.) Vaikka diaspora viittaakin 

enemmän kollektiiviseen, pidempiaikaiseen ja yhteisölliseen kontekstiin, eikä siten käy Abu-

Hannan esittämään suhteellisen ei-yhteisölliseen kuvaan ulkomailla asumisesta, on Brahin 

ajatus kodista silti toimiva myös tässä tapauksessa. Paikasta tulee koti etenkin subjektiivisen 

tunteen kautta, vaikka myös identiteetti sekä poliittinen asemointi vaikuttavat siihen. Kodin 

tekemisessä tärkeintä Umayyalle ovat kuitenkin ihmiset, jotka hyväksyvät toisenkin 

sellaisena kuin hän on. Tämä ajatus tiivistyy Sinut-kirjan viimeisessä luvussa ”Light my 

ikkuna”: 

”Viiden minuutin päästä olemme molemmat kotona. Mene keittiön ikkunaan ja katso 
ikkunaani. Kun sammutan, sitten sytytän ja taas sammutan keittiönvaloni, se on sinulle ja 
merkitsee: 'Hyvää yötä'.”  
[...] 
Rakastan Irmeliä, koirapuistoa ja keittiötäni Kampissa. 
Sytytän valot. 
Sammutan valot. 
Se on sinulle. (S, 215.) 

Laura Huttunen (2002, 332) määrittää kotona olemisen tunteen kokemukseksi siitä, että tulee 

nähdyksi kokonaisena ihmisenä, ei vain muukalaisena tai vierauden ruumiillistumana. Yllä 

lainaamassani kohtauksessa Umayya murtautuu vieraan kategoriasta, ainakin suhteessa 

yhteen suomalaiseen, Irmeliin, ja heidän välilleen muodostuu side, joka kantaa pidemmälle 

kuin hetkellinen tilassa tapahtuva kohtaaminen. Uuden ihmissuhteen tuoma kodin tuntu tulee 

mukaan asuntoon asti ja yhdistää henkilökohtaiseen tiukasti rajatun, aluksi jopa 

vankilamaiseksi kuvatun (S 12, 15) tilan yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Yhteyden 

merkkinä on valo, jonka Irmeli voi nähdä vastapäisestä talosta hieman samalla tavoin kuin 

sähköpostit tai puhelut yhdistävät Umayyan kauempana asuviin sukulaisiin ja perheisiin ja 

heidän koteihinsa. Nyt kodin kiinnittyminen Suomeen on kuitenkin keskeistä, toinen 

ihminen on näköetäisyydellä. 
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4.5 Transnationaalinen paikka  

 

Nurinkurin- ja Sinut-teokset ovat täynnä viittauksia useisiin maihin ja valtioihin, joihin 

Umayyalla on siteitä suoraan tai sukulaistensa kautta. Umayyan kokemat paikat 

hahmottuvatkin paitsi konkreettisina paikkoina myös ylikansallisena tilana, joka rakentuu 

sosiaalisten suhteiden verkostona niin paikallisesti kuin globaalistikin (ks. Massey 2008, 58). 

Hallin (2003, 91–94) käsitteitä lainaten Abu-Hannan teosten paikat rakentuvat sekä 

todellisina että symbolisina. 

On joulu. Soitan kotiin. On se ihmeellistä, että haifalaisessa kerrostalossa olohuoneen 
nurkassa soi beige pöytäpuhelin. (S 82.) 

Nurinkurin- ja Sinut-teoksissa tiedotusvälineet, radio, televisio ja lehdet, sekä erilaiset 

viestimet, puhelin ja sähköposti, laajentavat tilaa ja tuovat ulkomaailman tapahtumia lähelle 

kodin piiriin. Niiden avulla pidetään yllä niin valtioiden rajat ylittäviä transnationaalisia 

suhteita kuin seurataan lähempänäkin tapahtuvia tapahtumia. Toisaalta ne avaavat myös 

kuviteltuja paikkoja ja tiloja. 

Libanonista lentää radion kautta ruumiita. Kannan radion parvekkeelle ja katson tuhansien 
talojen kattoja, jokaisen päällä on pari televisioantennia ja kaksi vesisäiliötä vettä 
lämmittämässä. [...] Lehti heiluu iltatuulessa, etusivulla lukee että Vietnamin sota on 
loppunut. Naapurin televisiosta tulee suora lähetys Beirutista. Kristitty sotilas kehuu 
ampuneensa palestiinalaisia. Minun radiooni ruumiilta on pääsy kielletty. Minä vartioin 
täällä, ja nyt radiosta kuuluu: 
How many roads must a man walk down. (N 272–273.) 

Kappale on Bob Dylanin "Blowin' in the Wind", joka on levytetty vuonna 1963. Kappale on 

yksi tunnetuimmista protestilauluista, jossa pohditaan kysymyksiä sodasta, rauhasta ja 

vapaudesta. Se on yhdistetty hippikulttuurin ja erityisesti Vietnamin sodan vastustamiseen, 

ja myöhemmin sitä on kuultu esimerkiksi Irakin sodan vastaisissa yhteyksissä. Umayyan 

valinta omalle radiokanavalleen on pasifistinen kappale, joka rakentaa toisenlaista, 

mahdollista paikkaa. Myös Yhdysvallat näyttäytyy vapauden ja vaikuttamisen paikkana 

Angela Davisin ja Bob Dylan kaltaisten globaalien tähtien kautta. Ideaalisen paikan 

rakentaminen kuvaa myös sukupolvien välistä ajattelueroa: "Isän toivotamme oikeaan 



70 

Amerikkaan, jossa ihmiset jauhavat purkkaa ja suutelevat liikennevaloissa matkalla 

rockkonsertteihin" (N 268). Amerikka on teini-ikäisen Umayyan unelma. 

Avtar Brah (2002) on käsitellyt paljon transnationaalisuuden eli ylirajaisuuden aihetta. 

Keskeistä transnationaalisessa ajattelussa ovat kansalliset rajat ylittävät globaalit yhteydet, 

jotka nousevat myös Abu-Hannan teoksissa tärkeiksi. Brahin mukaan globalisaation 

negatiiviset vaikutukset – esimerkiksi syyskuun 11. päivän iskujen jälkeinen 

polarisoituminen – ovat kannustaneet ihmisiä yhteistoimintaan rajoja vastaan. Uusi 

kollektiivisuus ei Brahin mukaan kuitenkaan tarkoita "erojen" kieltämistä vaan toimimista 

niiden lomassa, erojen tunnistamista toiseuttamatta. (Brah 2002, 44.) 

Umayya kokee kuitenkin Israelin ja Suomen kahtiajakautuneina tiloina. Toisin kuin Brahin 

ajatuksessa valtioiden rajoja purkavasta yhteistoiminnasta, esimerkiksi Israelissa on tilan 

määrittely valtion sisällä tapahtuvaa voimakasta vastakkainasettelua ja paikan jakamista 

toiseuttaen. Ajatellaan, että juutalaisilla ja palestiinalaisilla kuuluu olla eri tilat saman maan 

sisällä ja tätä perustellaan vedoten esimerkiksi heidän erilaisiin etnisiin taustoihinsa (esim. 

Juusola 2005, 100–103). Tämä välittyy esimerkiksi seuraavassa lainauksessa, jossa Umayya 

kuuntelee Israelin armeijan radiokanavan Top 40 -listaa: 

Tiskaan ja laulan. Laulan juutalaismiesten kanssa, minä keittiössä, he armeijan tiloissa Uzi 
sylissä, metallikypärä päässä, hasissätkä kiertämässä, minä tiskaamassa viiden hengen 
lounastiskiä. [...] Alan huuhtoa juomalaseja ja he alkavat ladata asetta. Samassa tahdissa 
laulamme: [...] (N 274.) 

Lainauksessa radio tuo juutalaismiehet Umayyan kanssa samaan tilaan. Erot ja valta 

korostuvat kuitenkin voimakkaasti ja groteskistikin: Umayyan paikka on tiskialtaan ääressä, 

kun taas juutalaissotilaalla on valtaa symbolisoiva ase käsissään. Tiedotusvälineiden 

välittämät viestit ovat myös lamaannuttavia, todellisuutta ei voi sulkea ulkopuolelle eikä 

itsestä riippumattomiin asioihin voi helposti vaikuttaa. "En tiedä mitä haluan, en mitä kukaan 

haluaa. En saa radiota kiinni." (N 276.) 

Lainauksessa – kuten Abu-Hannan teoksissa muutenkin – juutalaismiesten ja 

palestiinalaistytön, Umayyan, tilat ovat keskenään kovin erilaiset. Miehet määrittävät itse 

paikkansa rajat, mutta heillä on oikeus tunkeutua myös toisten tiloihin sekä osoittaa näille 

näiden paikkan. Umayyalle turvallisin paikka Haifassa on koti ja keittiö, vaikka hän 

pyrkiikin laajentamaan toimintatilaansa esimerkiksi osallistumalla mielenosoitukseen (N 
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314). Massey (2003, 138) korostaa teoksessaan Samanaikainen tila, että tila on aina 

riippuvainen myös sen kokijasta, minkä takia tilan kokemukseen vaikuttavat paitsi sosio-

ekonomiset ominaisuudet myös etnisyys ja sukupuoli. Umayyan Israel ja Suomi näyttävätkin 

erilaiselta kuin juutalaissotilaan tai vaalean suomalaisen kotimaat. 

Paikka syntyy siis sosiaalisissa suhteissa kulttuurin ja identiteetin tavoin ja muuttuu 

jatkuvasti. Kaikkiin edellä mainittuihin käsitteisiin liittyy valta. Jälleen, kuten identiteetin ja 

kulttuurisen kuulumisenkin kohdalla, valtasuhteet ja toiseus osaltaan määrittävät sitä, kuinka 

Umayya kokee paikan ja tilan. 

En tarvitse tilaa, en elämää, en itkua, naurua tulevaisuutta, ammattia, asetta tai valtiota. 
Haluan vain vartijan, joka vartioisi ovea että saan tuntea. Että suruni mahtuisi edes omaan 
vartalooni. Jonain päivänä olen kahdeksantoista. Vahva peloton ja suuri. Muutun omaksi 
turvakseni ja kotimaakseni. (N 231.) 

Loppujen lopuksi paikka ja tila menettää merkityksensä, jos ihminen ei koe olevansa 

turvassa.
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5 LOPUKSI 

 

Olen tutkielmassani valottanut Umayya Abu-Hannan Nurinkurin- ja Sinut-teoksissa 

ilmenevää toiseutta, eron tekemisen tarpeellisuutta ja toisaalta sen tarpeettomuutta. Toiseutta 

olen käsitellyt erityisesti etnisyyden, kulttuurin sekä paikan näkökulmista. Keskeistä 

toiseutta tutkiessa ovat aina myös valta ja valtasuhteet, joita olen tarkastellut erityisesti 

määrittelijän ja määriteltäväksi joutuvan näkökulmasta. Näin olen osoittanut dialektisesti 

kahtiajakautuneen, olemusajatteluun perustuvan tiedon olevan osaltaan osoitus 

vallankäytöstä. 

Olen löytänyt Abu-Hannan teoksista vaihtoehdon dikotomiselle ajattelulle ja tiedolle. 

Ymmärtäessämme kulttuurin, identiteetin, etnisyyden ja toisaalta myös paikan muuttuvina 

hybrisinä sekoituksina on eron ja toisen kohtaaminen helpompaa. Työni tärkeimpänä 

tuloksena voisikin pitää osoitusta siitä, että hybridiset, "sekä–että"-ajattelun mahdollistavat 

identiteetit ja maailmankuvat ovat mahdollisia. Omaelämäkerrallisina teoksina Nurinkurin ja 

Sinut tukevat tätä tulkintaa sekä analysoimani sisällön mutta myös Sinut-teoksen eri 

tekstilajeja yhdistelevän muodon kautta. Teokset välittävät ajatusta siitä, että identiteetti ei 

ole yksiselitteinen eikä myöskään fiktion ja faktan välinen raja ole selvä tai puhtaan 

kahtiajakoinen. 

Pidän tärkeänä sitä, että kirjallisuutta tai kulttuuria ylipäänsä ei nähdä yhteiskunnasta 

erillisenä kenttänä. Yhteiskuntakriittisyys onkin ilmeistä molemmissa tutkimissani teoksissa. 

Abu-Hanna ottaa voimakkaasti kantaa ympäristöönsä teksteissään, jotka käsittelevät hänen 

lapsuutensa Haifaa ja Israelia sekä aikuisuuden kotimaataan Suomea. Lisäksi Sinut-teoksen 

teksteistä osa on jo aiemmin julkaistu eri medioissa joko puhuttuina tai painettuina, mikä on 

osaltaan mahdollistanut niiden laajemman näkyvyyden ja kantaaottavuuden. Aiemmat 

julkaisukanavat sitovat samalla Sinut-kirjan kannanotot voimakkaasti tekstin ulkopuolelle ja 

korostavat niiden referentiaalisuutta. Abu-Hanna käsittelee yhteiskunnan ongelmakohdiksi 

kokemiaan asioita sekä yleisellä tasolla että reflektoiden niitä omiin kokemuksiinsa. Edward 

Saidin maailmallisuuden (worldliness) käsitettä mukaillen Abu-Hannan teoksia voi kuvailla 
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materiaalisiksi. Tekstit eivät ole syntyneet eivätkä ne ole maailmasta irrallaan, vaan ottavat 

siihen aktiivisesti kantaa. 

Umayya Abu-Hannan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajan asemaa omakohtaisesti 

käsitteleviä tekstejä voi tulkita myös suhteessa maahanmuuttajakirjallisuuteen. Niistä on 

mahdollista löytää yhteneväisyyttä emigranttikirjallisuudessa esiin nouseviin sanomiin ja 

aihepiireihin. Abu-Hannan omaelämäkerralliset romaanit ja puheenvuorot purkavat niitä 

stereotyyppejä, joita ulkomaalaisiin, "toisiin" helposti yhdistetään. Samalla tavalla kuin 

Laura Huttunen (2000) on löytänyt maahanmuuttajien omaelämäkerroista halun purkaa 

muukalaisuutta sosiaalisena muotona ja tulla kohdatuksi todellisena yksilönä, Abu-Hanna 

purkaa niitä käsityksiä, joita liitetään arabiin, palestiinalaiseen, kristittyyn ja naiseen. 

Teokset välittävät henkilökohtaisia kokemuksia ja todellisia tapahtumia erilaisiin etnisiin ja 

kulttuurisiin ryhmiin kuulumisesta, oman paikan etsimisestä ja identiteetin rakentamisesta. 

Samalla ne osallistuvat laajempaan, teoksen ulkopuoliseen yhteiskunnalliseen ja 

maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun ottamalla kantaa eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin 

niin Abu-Hannan lähtömaassa Israelissa kuin toisessa kotimaassa Suomessa. 

Sekä Nurinkurin- että Sinut-teokset välittävät voimakkaasti Homi K. Bhabhan ajatusta siitä, 

että jos on kovin varma siitä, missä oma identiteetti päättyy ja muu maailma alkaa, voi olla 

hyvin helppo määritellä muu maailma toiseksi, erilaiseksi ja alempiarvoiseksi sekä omaa 

identiteettiä ja etuja uhkaavaksi. Bhabhan mukaan moderneja kansakuntia kirjoitetaan niiden 

reunoilta ja kirjoittajina toimivat entiset kolonisoidut, naiset, pakolaiset ja siirtolaiset. 

Olen osoittanut Abu-Hannan teoksista halun purkaa tarpeettomia vastakkainasetteluja ja 

nostanut esiin teosten, sen että teokset kyseenalaistavat kahtiajakoisuuden. Nurinkurin ja 

Sinut onkin mielestäni mahdollista lukea eräänlaisina uuden ajan vastakirjoituksina. 

Perinteisesti vastakirjoituksissa on nähty pyrkimys rikkoa eurosentrinen representointitapa, 

kun  on kirjoitettu historioita, kulttuureita ja tarinoita uudelleen kolonisoiduista maista käsin. 

Mielestäni tutkimani teokset pyrkivät osaltaan etnosentrisyyden rikkomiseen, mutta ne eivät 

toimi puhtaasti kolonisoidusta näkökulmasta. Sen sijaan että teokset olisivat yksiselitteisesti 

kirjoituksia jotain "vastaan", niiden näkökulma on liikkuva, puolesta ja vastaan. Ne 

edustavat "uutta" transnationaalisessa verkostossa toimivaa yksilöä, jonka on mahdollista 

nähdä ja välittää asiat monista eri näkökulmista oman siirtolaisuutensa ja toisaalta 
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kannanottamisen halunsa ansiosta. Yksi selkeä osoitus tuosta halusta keskustella ja vaikuttaa 

on se, että Abu-Hanna on valinnut kirjoituskielekseen uuden kotimaansa Suomen kielen. 

Mikään tutkimus ei kuitenkaan ole tyhjentävä, ja on syytä tarkastella hiukan myös sitä, mikä 

jäi sanomatta ja mihin tulevissa tutkimuksissa olisi mahdollista syventyä. Valitessani 

tutkimuskohteekseni molemmat Abu-Hannan teokset tiesin, että materiaalia on enemmän 

kuin tarpeeksi. Koen kuitenkin, että vertaillessani Abu-Hannan teoksia keskenään sain 

arvokasta lisätietoa uuteen maahan muuttaneen yksilön toiseuden kokemuksista sekä 

synnyinmaassaan että uudessa kotimaassaan. Tätä työtä tehdessäni luin paljon eri puolille 

maailmaa päätyneiden palestiinalaiskirjailijoiden teoksia ja näkisin, että suomen kielellä 

kirjoitetun maahanmuuttajakirjallisuuden tutkiminen yhdessä muunmaalaisten teosten 

kanssa olisi hedelmällistä. 

Tänä keväänä Suomi on päässyt maailmanlaajuisiin uutisotsikoihin Perussuomalaisten 

saavuttaessa kaikkien aikojen vaalivoiton eduskuntavaaleissa (esim. Helsingin Sanomat 

19.4.2011, The Wall Street Journal 18.4.2011). Keväällä julkaistiin myös toinen uutinen, 

joka jäi ilman suurempaa huomiota. "Näkemiin Suomi" julkaistiin suurena sivun kokoisena 

juttuna ja suurella Abu-Hannan kuvalla varustettuna Helsingin Sanomissa 20.3.2011 

(Snellman 2011). Siinä kerrotaan Umayya Abu-Hannan muuttaneen kolmenkymmenen 

Suomessa asutun vuoden jälkeen Amsterdamiin, Hollantiin. Muutossa ei sinänsä ole mitään 

erikoista aikana, jolloin ihmiset muuttavat jatkuvasti maasta toiseen, mutta Abu-Hanna 

nimeää muuttonsa syyksi muun muassa pettymyksensä Suomen älymystöön, "joka ei halua 

huomata, mikä valtava muutos Suomessa on edessä". Hän kertoo muutoksen olleen 

käynnissä jo pitkään ja jatkuvan yhä edelleen. Abu-Hanna nimeää muutoksen yhteiskunnan 

monikulttuuristumiseksi. 

Abu-Hannan teokset Nurinkurin ja Sinut avaavat jo otsikoissaan tapoja käsitellä 

vähemmistössä olemisen tunteita ja toisaalta myös monikulttuuristumisen herättämiä 

ajatuksia. Nurinkurin tuo mieleen, että jokin ei ole niin kuin pitäisi: asiat ovat päinvastoin, 

väärin päin, hullusti ja hassusti. Konnotaatiot itse sanasta ovat positiivisia. Kun asiat ovat 

vähän vinksallaan, ne voi syntyä jotain uutta ja yllättävää. Myös Abu-Hannan teoksessa 

Nurinkurin erilaisuus nähdään voimavarana ja mahdollisuutena, ennen kuin erilaisuutta 

aletaan etsiä toiseutena, pelottavana ja vaarallisena etnisenä piirteenä. "Kuin taskurapu 
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käännän sisäelimeni nurin [...]" (N 52). Nurinkurin rinnastuu siten myös itsensä 

paljastamiseen, auki kääntämiseen toisen vaatimuksesta, vaikka lopulta mitään niin kovin 

erilaista ei löydykään. Sinut vie ajatusta monikulttuurisuudesta ja etnisyydestä eteenpäin. 

Sillä ei ole väliä, mitä muut ajattelevat. Vain sillä on lopulta merkitystä, että on sinut itsensä 

kanssa ja itselleen tuttu. "Sinuiksi itsensä kanssa päästään asettumalla itsensä ulkopuolelle, 

olemalla itselleen toinen " (S 9). 
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