
Katsomisavaimia

Miten Ulrika Wilhelmina Johnsonista tuli Minna Canth?

Nuori Minna Johnson haaveilee opettajattaren ammatista. Hän aloittaa opiskelut seminaarissa vastoin kauppiasvan-
hempien toiveita ja ystävystyy ihanan Floran kanssa. Päättäväinen Minna herättää myös opettajansa Ferdinand Canthin 
kiinnostuksen. Se on skandaali – opettajattaren tehtävähän on olla siveä ja naimaton. Syntyy kuitenkin suhde, joka on alku 
hienolle avioliitolle. Tasa-arvoisuutta vaaliva pariskunta rikkoo vallalla olevia käsityksiä miehen ja naisen asemasta. Per-
he kasvaa, eikä intohimo Minnan ja Ferdinandin välillä häviä. Vankka oma tahto ja aviomiehen  tuki vie Minnaa kohti 

rohkeimpia tulevaisuuden näkymiä ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.

Anna-Riitta Partanen, draamapedagogi
Anna Huhtamäki, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Taitto: Emmi Nummela

Teatterikokemuksen
rikastuttamiseksi

Rohkea ja

  siksi vaarallinen



Minna Canth
Etsi tietoa Minna Canthista ja hänen teok-
sistaan

Millaisia teoksia hän on kirjoittanut?

Mitä aiheita ne käsittelevät?

Mistä Minna Canthia kritisoitiin ja arvostet-
tiin hänen elinaikanaan?

Miten näyttelijä
Mari Naumalasta tuli Rouva C?

Pääosaa esittävän näyttelijän haastattelu löytyy täältä.

Historiallinen 
viitekehys
Tutustu 1800-luvun loppupuolen (1860-luku) 
merkittävimpiin suomalaisen yhteiskunnan uudis-
tuksiin erityisesti naisen aseman näkökulmasta. 
Tutustu Suurten nälkävuosien syihin ja seurauk-
siin.

https://youtu.be/BH4IVufXA78


Näytelmä Rouva C.
Tyttöjen välisestä ystävyydestä

Avioliittokuvauksen lisäksi esityksen toinen tärkeä teema on Minnan ja hänen opiskelutoverinsa Flo-
ran ystävyys ja sen erilaiset vaiheet.

Piirrä aikajana Minnan ja Floran ystävyyssuhteen vaiheista: Sijoita janalle vaiheet aikajärjestyksessä ja keksi 
symbolit, jotka kuvaavat suhteen vaiheita (esim. tähti voisi kuvata ystävyyden tähtihetkiä, surunaama vaikeuk-
sia).

Mitkä seikat vaikuttivat mielestäsi Minnan ja Floran suhteen muuttumiseen?
Miten nämä muutosta aiheuttavat seikat kuvataan esityksessä?

Valitse Minnan ja Floran ystävyyden aikajanalta jokin kohta, johon olet piirtänyt symbolin. Kirjoita Minnalle 
tai Floralle kannustava kirje, joka hänen olisi ollut kiva saada juuri tuossa vaiheessa. Voit keksiä kirjeen sisäl-
lön kokonaan itse tai käyttää apuna seuraavia virkkeen alkuja.

Hei, Minna / Flora!

Tiedän, että olet tällä hetkellä...

Mielestäni se on...

Minusta sinun kannattaisi...

Oletko ajatellut, että...

Olen itsekin kokenut...

Toivon sinulle...

  terveisin X



Miten visuaalisuus ja äänimaailma tukevat tarinan kerrontaa?

Näyttämökuva
Lavastus on Pekka Korpiniityn suunnittelema.
Tarinassa on monia tapahtumapaikkoja.

Miten näyttämötilaa käytettiin esityksessä?
Millaisia tiloja ja miljöitä lavastuksella luotiin näyttämölle?
Miten tapahtumapaikat vaihtuivat lavastuksen avulla?
Miten tarinan eri käänteisiin, kuten lasten syntymään ja perheen vaurastumiseen viitattiin?

Puvustus
Puvustuksen on suunnitellut Laura Dammert.

Mitä aikakaudelle (epookki) tyypillisiä piirteitä puvustuksessa näkyy?
Millaisilla yksityiskohdilla puvustuksessa korostettiin roolihenkilöiden ominaisuuksia?

Pukusuunnittelija Laura Dammert:
”Halusimme ohjaaja Aino Kiven kanssa Minnan vaatteisiin modernia tuulta mm. värien ja kuosien avulla. Ehdotin 
suunnittelun alussa jotakin historiaan nähden värikkäämpää värimaailmaa, mutta Ainon kanssa työskennellessä värit 
ajautuivat vielä anarkistisemmiksi, lähes neonväreiksi. Minna oli aikansa radikaali ajattelija ja toimija, joka sai huo-
mion eri tavalla kuin Flora näyttävän pastellin imelillä röyhelökuorrutuksillaan. Minnan ja Floran epookkivaatteet 
liioittelevat historiallisten vaatteiden muotokieltä. Ensimmäisen näytöksen krinoliinit pakottavat naista vielä johonkin 
muottiin ja rajaavat liikkumista, kunnes korsetista ja krinoliinista vapautuminen antavat naiselle ihan erilaiset
mahdollisuudet. Minnan housut ovat enemmän symbolinen kuva tasa-arvosta, oikea Minna Canth ei ehtinyt pukea kos-
kaan housuja jalkaan, sillä housut yleistyivät naisilla vasta puoli vuosisataa myöhemmin.”

Tutustu pukumallinäyttelyyn Eero-näyttämön ylälämpiössä. Saat selville mm. mikä on pukusuunnittelijan 
lempirepliikki näytelmässä ja miksi hän käytti marimekkomaisia kuoseja.

Äänimaailma
Esityksen äänimaailman on suunnitellut Tatu Virtamo.

Millaisia tehtäviä äänellä ja musiikilla on esityksessä?
Miten ne tukevat tarinan kerrontaa?



Sitaatteja ja meemejä
Minnan rohkeat lausahdukset ilahduttavat tänäkin päivänä.

”Ei ole hyvä tehdä liian paljon työtä. Täytyy myöskin laiskotella välistä. Välistä huvitella.”

”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys.”

”Kaikki naiset älkööt tehkö käsitöitä.”

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus. Toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa.”

”Nuoruus on ilon ja runouden aikaa. Runous tuottaa iloa, ilo tuottaa runoutta ja ilo on

välttämätön. Terveellinen sekä sielulle että ruumiille.”

”Kaikkea muuta kunhan ei vain nukkuvaa puolikuollutta elämää.”

”Elämä on taistelua. Ihanaa taistelua.”

Valitse Canth-sitaattien joukosta oma suosikkisi. Tai mieti jokin Minna Canthia kuvaava ominaisuus. Mene 
puhelimella sivustolle viraalit.net. Valitse valmiista kuvapohjista kuva, joka sopii lempisitaattiisi. Kirjoita 
sitaatti kuvapohjaan. Tallenna valmis meemi puhelimeesi. Meemit voidaan koota yhteiseen paikkaan, jossa 
voidaan ihailla oivalluksia.

Lähteet:
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