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KIITOKSET

Pohdin pitkään syksyllä 2008, mikä yliopisto olisi paras vaihtoehto jatko-opiskeluihin, 
joiden tutkimuskohteena olisi Kalle Päätalon Iijoki-sarjan vastaanotto ja vaikutus ja 
teoreettisena viitekehyksenä reseptioestetiikka. Tampereen yliopisto tuntui silloin 
parhaalta mahdolliselta vaihtoehdolta: Tampere oli Kalle Päätalon kotikaupunki ja 
Tampereen yliopistosta oletin jo professori Yrjö Varpion, suomalaisen vastaanottotut-
kimuksen uranuurtajan, perintönä saavani osaavaa opastusta teoreettisissa kysymyksis-
sä. Sinne hain ja onnekseni pääsinkin. Valinta tuntuu oikealta myös nyt tutkimukseni 
valmistuttua. 

Kiitän ensimmäistä ohjaajaani professori emeritus Juhani Niemeä tutkimushank-
keeni hyväksymisestä, järjestyksen luomisesta alun kaoottiseen dispositiooni, laajojen 
tekstieni kärsivällisestä lukemisesta ja kommentoinnista. Niemen siirryttyä eläkkeelle 
sain ohjaajakseni professori Mari Hatavaran. Hän jatkoi edeltäjänsä aloittamaa rönsy-
jen perkaustyötä ja teki monta tarpeellista rakennetta koskevaa muutosehdotusta, 
joista kiitän häntä. Hän uskalsi myös arkailematta ojentaa minua yli- ja alilyönneis-
tä. Arvostan sitä ja hänen perusteellisia ja selkeitä korjausehdotuksiaan sekä luvatuissa 
aikatauluissa pysymistään. Hatavaran virkavapaan vuoksi ohjaustyöhön osunut vuoden 
mittainen tauko osoittautui työlleni vain eduksi. Sain sopivaa etäisyyttä tutkimukseeni 
ja tauon, joka oli silloisen elämäntilanteeni takia välttämätön. 

Ilman professori emerita Liisi Huhtalan osallistumista ohjaustyöhön, olisin pariin-
kin otteeseen ollut valmis luopumaan koko tutkimushankkeesta sen isotöisyyden ja 
omien riittämättömiltä tuntuneiden taitojeni lannistamana. Hän jaksoi valaa uskoa ja 
luottamusta kykyihini, opastaa hienotunteisesti oikeaan suuntaan ja uupumatta oikolu-
kea sekä korjata tekstiäni. Hänen panoksensa on ollut korvaamaton ja olen siitä hänelle 
ikuisesti kiitollinen. Tilanteessa, jolloin en uskonut tutkimukseni koskaan valmistu-
van, hän ilmoitti tyynesti hankkineensa jo puvun karonkkaani varten. Humoristinen 
kannustus tehosi: menin kotiin, kokosin itseni ja jatkoin tutkimustyötäni. 

Kiitän seminaariryhmätovereitani monista uusia ideoita synnyttäneistä kommen-
teista. Erityiskiitokseni osoitan Juha Raipolalle, jonka kommentit johtivat minut 
tarkastelemaan lukijareseptiota fanitutkimuksen näkökulmasta. 



Kiitän työni esitarkastajia professori Sanna Karkulehtoa ja professori Erkki Seväs-
tä perusteellisesta palautteesta: kehuista ja rakentavasta kritiikistä. Sain molemmilta 
arvokkaita neuvoja, joiden avulla olen voinut viimeistellä ja täydentää tutkimustani. 
Kiitän professori Sanna Karkulehtoa myös omalle tutkimukselleni vaihtoehtoisten 
teoreettisten lähtökohtien ja tarkastelutapojen esilletuomisesta. Ne auttoivat minua 
arvioimaan tutkimustani uusista näkökulmista.

Olen tehnyt tutkimustani eläkeläisenä. Se on ollut täyttä työtä, mutta samalla myös 
harrastukseni. Tästä syystä en ole hakenut enkä tarvinnut apurahoja. Kohdistan siis 
taloudellisesta riippumattomuudestani kiitokset entisille työnantajilleni, erityisesti 
Yhtyneet Kuvalehdet Oy:lle (nykyisin Otavamedia), ja silloisille esimiehilleni Kimmo 
Roosille ja Alexander Lindholmille, jotka joustavilla työajoilla ja avarakatseisuudellaan 
mahdollistivat filosofian maisterin tutkintoon tähtäävät opintoni työn ohessa (2000–
2004). Ilman sitä ei tätäkään tutkimusta olisi.

Kiitän kaikkia kriitikoita, joiden tekstejä olen käyttänyt tutkimusmateriaalina-
ni. Erityiskiitokseni osoitan Liisi Huhtalan lisäksi Vesa Karoselle, Panu Rajalalle, 
Eero Marttiselle, Harri Niklanderille, Harry Sundqvistille ja Matti Korhoselle. On 
ollut ilo analysoida ja lukea heidän ja kaikkien muidenkin kriitikoiden arvosteluja. 
Olen oppinut niistä paljon. Ilman niitä tutkimustani olisi ollut mahdotonta toteut-
taa. Osoitan kiitokseni myös kaikille Iijoki-sarjan ilmestymisaikana kirjeitä Päätalolle 
kirjoittaneille lukijoille. On ollut etuoikeus ja kunnia lukea heidän kirjeitään. Se on 
ollut elämys, jota en tule koskaan unohtamaan.

Kiitän Kalle Päätaloa, jonka Iijoki-sarja on ollut minulle sekä tavallisena lukijana 
että tutkijana erittäin merkityksellinen. Kauan ennen tutkimustyöhön ryhtymistä luin 
sarjaa kuin kuka muu tahansa kaltaiseni suuren muuton kokenut ja juuriltaan revit-
ty lukija, joka luki sarjaa nostalgis-terapeuttista lukumallia käyttäen. Väitöskirjatut-
kimukseni alkuvaiheessa menetin onnettomuuden uhreina tyttäreni, vävyni ja pienen 
tyttärentyttäreni. Muisto heistä ja heidän vilpittömästä uskostaan kykyihini on ollut 
keskeinen voimavara työssäni. Tutkimustyö on sitten, kun siihen jaksoin taas tarttua, 
toiminut parhaana mahdollisena terapiana: se on pakottanut ajatukset pois surusta. Se 
on toiminut lepopaikkana ahdistuksen keskellä. Laajempaa merkitystä sarjan vaiku-
tuksesta yhden ihmisen elämässä Päätalo tuskin osasi sarjaa kirjoittaessaan aavistaa.

Kiitän lapsenlastani Selimiä, joka pelkällä olemassaolollaan on tuonut onnen ja 
rakkauden lisäksi suhteellisuudentajua tutkimustyöhöni ja sen merkitykseen. Kiitän 
miestäni ja poikaani kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä minua ja paljon aikaani 
ja energiaani vaatinutta työtäni kohtaan sekä heiltä saamastani kaikkinaisesta avusta. 



Sukulaiseni ovat jaksaneet kysellä kuulumisia tutkimuksen edistymisestä ja uskoa sen 
valmistumiseen. Erityiskiitos kälylleni Hilkka Ylöselle, joka esimerkillään ja myötäelä-
misellään on kannustanut jatkamaan monista vaikeuksista huolimatta. Myös entiset 
työtoverini Otavamediassa ovat uskoneet kykyihini ja kyselleet kiinnostuneina tutki-
mustyöni edistymisestä. Se on tuntunut mukavalta. Lämmin kiitos myös heille. 

Omistan tämän kirjan pojalleni Matille.

Helsingissä elokuussa 2013

Ritva Ylönen





13Tervaksinen toteemi

1 JOHDANTO

1.1 Tervaksen tuoksu

Hän kurkotti puukon tupesta ja vuolaisi sillä mutaman lastun taikapalikas-
taan. Voimakas ja terve tervantuoksu irtautui lastujen mukana. [---] Mies 
pitää puuta nenänsä edessä. Hän sulkee silmänsä. Samalla tavalla, kuin tuo 
yli vuosikymmen sitten emäpuustaan irrotetun honkapalikan pinta tarvit-
si vain muutaman vuolaisun ohuena lastuna, kun se jo uhosi voimakasta, 
elämän alkuvoimaa tuoksuvaa kirpeyttään, samalla tavoin mieskin tunsi 
oman sisinpänsä kätköistä alkavan pursua lapsuuden muistoja. (Päätalo 
1958, 84.)

Ja kun olin tunnistanut tätini tarjoaman, lehmuksenkukkateehen kaste-
tun ”madeleinen” maun [---] samalla tavoin kaikki meidän puutarhamme 
ja herra Swannin puiston kukat, Vivonnen lumpeet ja kaupunkilaiset ja 
heidän pienet asumuksensa ja kirkko ja koko Combray ja sen ympäristö, 
kaikki se mikä nyt muotoutuu ja kiinteytyy, kaupunki ja puutarhat, nousi 
minun teekupistani. (Proust 2003/1919, 58. Suom. Pirkko Peltonen ja Helvi 
Nurminen.)

Omaelämäkerrallinen romaanisarja ja massiivinen lukijakunta ovat suomalaisessa 
kirjallisuuden historiassa harvoin, jos koskaan, toimineet toistensa vastinpareina niin 
täydellisesti kuin tapahtui Kalle Päätalon Iijoki-sarjan vastaanotossa. Mitkä, millaiset 
ja mihin linkittyvät tekijät vaikuttivat pitkäkestoisen symbioottisen suhteen syntymi-
seen? Mikä teki sarjasta niin vetovoimaisen? Pelkkä markkinointi ei riitä pitkäaikaisen 
menestyksen ja Päätalo-ilmiön selittäjäksi (vrt. Jokinen 1987). Julkisuudessa nostettiin 
usein esille myös lukija- ja kriitikkovastaanoton ristiriitaisuus. Mistä ristiriita johtui ja 
miten todellista se oli?

Päätalo-ilmiö jätti kriitikoita ymmälleen: menestystä oli vaikea selittää kirjallisuus-
tieteellisin keinoin. Sarjalle sopivaa lajimäärittelyä ja kritiikin muottia oli hankala löytää. 
Kritiikin suhdetta Iijoki-sarjaan sopiikin symbioosin asemasta paremmin kuvaamaan 
”pakkoavioliitto”. Jaakko Syrjä käytti sitä vertauskuvana esitelmässään Päätalopäivillä 
1991. Kriitikkojen ja Päätalon välillä vallitsi samanlainen ristiriita kuin rikkinäises-
sä avioliitossa: suhde ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta, mutta erotakaan ei voitu. 
Suhdetta leimasivat loukkaukset ja vaikeneminen, riitelykin (IiS 14.7.1991). 
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Kalle Päätalo nostatti siis kirjallisissa piireissä ristiriitojen sävyttämiä tunteita ja 
kiistoja vielä Iijoki-sarjan loppuvaiheessa. Siitä esimerkkinä on seuraava kirjallinen 
debatti, jonka kautta perustelun saavat luvun aloittavat lainaukset. 

”Mikä onkaan Kalle Päätalon Madeleine-leivos?”, kyseltiin Helsingin Sanomien 
artikkelissa 8.7.1998 ja todettiin kirjallisuudentutkija Leena Kirstinän löytäneen siihen 
vastauksen. ”Punahongan kappale on Mauno Joensivulle1 aarre sotareissulta kuin 
manillaköysi Veijo Meren Keppilän Jooselle, mutta sitä ei tuhota. Puupalan tuoksul-
la on sama merkitys kuin Madeleine-leivoksella kuulun ranskalaisen Marcel Proustin 
romaanissa Kadonnutta aikaa etsimässä: siitä laukeaa muistojen virta.” (AL 5.7.1998.) 
Kirstinä toteaa rinnastuksen Proustiin saattavan tuntua haetulta. Molemmilla kirjaili-
joilla on kuitenkin ideana kertoa koko koettu elämä. Yhtenevyyttä löytyy myös toiston 
tekniikassa; Päätalolla tosin kertautuvat toisenlaiset asiat ja tapahtumat kuin Proustil-
la. Kummankaan tuotannossa draama ei Kirstinän mukaan tapahdu itse juonessa vaan 
ihmisten välisissä lähikohtauksissa.

Vesa Karonen reagoi väitteeseen ”punahongan” tuoksusta vastineella (HS 15.7.1998). 
Hän sanoi ”ottaneensa kirjoituksesta itseensä”, koska hänen artikkelissaan ”Kuraiset 
tukkilaissaappaat” (1996) oli samantyyppinen vertaus tuoksun taikavoimasta mennei-
den mieliinpalauttamisessa; puuna Karosen artikkelissa oli tervas eikä punahonka: 
”kun Proust aistii Madeleine-leivoksen tuoksusta kadotetun ajan, vuolee Päätalo lastun 
Iijoen rannan tervaspuusta”. Karonen lupasi syödä kuraiset metsätyömiessaappaansa, 
jos Kirstinän väite on oikea. Leena Kirstinä vakuutti vastauksessaan ”Karonen, syö 
saappaasi” (HS 24.7.1998) lukuisten tekstinäytteiden perusteella Päätalon esikoiskir-
jassa tuoksuvan punahongan, eikä minkään muun.2

Anssi Sinnemäki yhtyi keskusteluun (HS 29.7.1998) provosoivalla puheenvuorol-
laan ”Kuka oli ensimmäinen?” ja painotti tuoneensa itse alun alkaen ilmi yhteyden 
Proustiin artikkelissaan ”Päätalo, selkosten Marcel Proust” (Tiedonantaja 11.1.1979).3 

Jo tällaisenaan Iijoki-sarja on ainutlaatuinen sanataideteos, jolle on vaikea löytää 
vertailukohtia. Yksi vertailukohde kuitenkin maailmankirjallisuudesta löytyy, 
vaikka se monien mielestä on mahdollisimman kaukaa haettu ja ontuva. Tarkoi-
tan ranskanjuutalaisen pankkiiriperheen poikaa Marcel Proustia ja hänen vuosi-
sadan suurimpiin ja merkillisimpiin luettua romaanisarjaansa Kadonnutta aikaa 
etsimässä. Hätkähdyttävältä tuntuva rinnastus on paikallaan, jotta voitaisiin tajuta 

1 Kalle Päätalon esikoisteoksen Ihmisiä telineillä (1958) kertoja.
2 Tekstinäytteet olivat teoksesta Ihmisiä telineillä (1958).
3 Aku-Kimmo Ripatti tuohtui siinä määrin Sinnemäen Proust-vertailusta, että kirjoitti asiasta Kult-
tuurivihkoihin (3/1979) sapekkaasti: ”Päätalo on kansankelo, jota hänen rajoituksensa eivät enää kaada. 
Sen takia on vain outo konsti etsiä Päätalolle lisää arvoa esim. Marcel Proustista, kuten Anssi Sinnemäki 
tekee Tiedonantajassa julkaisemassaan Päätalo-arviossa. Ei kai aitoa naturalistia kannata korottaa mo-
dernismin esi-isän aavistusten juuria, olemattomuuksia kuvaavalla Kadonnutta aikaa etsimässä -teok-
sella?” Samassa kirjoituksessa Ripatti määrittelee Päätalon ”rajoitetuksi neroksi, rehelliseksi vain omalta 
kannaltaan, nauhurimaiseksi elämän muistajaksi ja työn sankariksi”.
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Päätalon arvo. Mikä niissä on samaa? Ennen kaikkea ominaisuus, jota voidaan sanoa 
esteettiseksi metodiksi. On vain nähtävä näitä teoksia erottavan ulkoisen maailman 
lähes täydellisen vastakkaisuuden läpi huomatakseen, että niitten tapa tunkeutua 
muistin varassa menneeseen ja yksilön biologiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen 
kehitykseen on pohjimmiltaan yhteinen. (Sinnemäki, Tiedonanataja 11.1.1979.)

Vesa Karonen kuittasi keskustelun päättyneeksi huumorin sävyttämässä artikkelissaan 
”Tervas tuoksuu, mutta saapas ei maistu” (HS 6.8.1998). Hänen mielestään ainoastaan 
tieteidenvälisyydellä pystyttiin ratkaisemaan edellä kuvatut kiistakysymykset. Hän 
kieltäytyi myös saappaiden syönnistä vetoamalla Kirstinään, jonka mukaan ”kirjalli-
suudentutkijan ei tarvitse kysyä, ovatko teoksissa mainitut puun kappaleet todellisia 
olioita” – ”merkitys riittää”. 

Iijoki-sarjan Kallelle punahongan – tai tervashalon – kappale oli sekä todellinen 
että merkityksellinen. Ollessaan Taivalkosken kunnan rakennusmestarina 1950-luvun 
alussa Kalle nappaa tuohukselta lankonsa kanssa palatessaan tuohuspuiden joukosta 
tervaksisimman halon: ”Parasta Koillismaan tervaskantoa. Vien muistoksi Tampereen 
Kirvestielle.” (Päätalo 1993, 510–511.) Käytän pääsääntöisesti preesensiä referoides-
sani Iijoki-sarjaa ja Päätalosta tällöin vain etunimeä Kalle. Kirjailija Kalle Päätalosta 
puhuessani käytän nimityksiä Päätalo tai Kalle Päätalo.

Tehdessään eroon päättyneen ensimmäisen avioliittonsa jälkeen tavaroiden jakoa 
vaimonsa kanssa Kalle kiipeää omakotitalonsa vintille ja ottaa sieltä mukaansa tervas-
halkonsa ja laittaa salkkuunsa todeten samalla ihmettelevälle vaimolleen, ettei hänellä 
ollut aikomustakaan jakaa sitä: ”Tässä tervashalossa on tekoselkosteni väkevä tervan 
tuoksu. Ja tätä me ei katkasta. Pijän kokonaan ite.” (Päätalo 1994, 656.)

Tervaksella – sen tuoksulla – on tarkoitteenaan menneisyys, mennyt aika: Koillis-
maan laajat pihkantuoksuiset selkoset eläjineen, ihmissuhteineen, töineen, tapoi-
neen, tuntemuksineen, uskoineen, uskomuksineen ja rikkaine kielineen. Tervashalko 
niin kuin sen haltijakin on juurittu pois omimmasta ympäristöstään. Vahva tuoksu 
huumaa; se toimii suomalaisittain kansanlääkkeenä, jopa koti-ikävään. Ihmisiä telineil-
lä -teoksen kertojan, Päätalon näköisen Mauno Joensivun (vrt. Päätalo 1995, 659)4 
kuvaus tervaksen tuoksun maagisesta taikavoimasta muistuttaa Lapin shamaanien 
kärpässienen käyttövoimaa transsiin pääsemiseksi. Vain nuuhkaisu – ja matka tiedos-
tamattomiin muistin syövereihin voi alkaa. 

Tervaksen tuoksu sopii myös Iijoki-sarjan lukijoihin tekemän vaikutuksen vertaus-
kuvaksi. Se toimii analogiana: samalla tavalla kuin tervaksen tuoksu avaa taianomai-
sesti muistojen arkun Päätalolle, Iijoki-sarjan lukukokemus tuo kerta toisensa jälkeen 
lukijoilleen tutun tuulahduksen muistojen kätköistä, menneestä, jo unohduksiin 
painuneesta: lapsuudesta, nuoruudesta, kodista – identiteetin alkulähteistä. 

4 Kalle myöntää siskolleen Martalle Joensivun muistuttavan elämänvaiheeltaankin paljon häntä it-
seään.
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Ilkka-lehden Veikko Hauta-aho toteaa Hyvästi, Iijoki -teoksen kritiikissään (24.10. 
1995) ”päätalolaisuudella” olevan voiman yhdistää samoin ajattelevia ihmisiä, vaikka 
kysymyksessä ei olekaan poliittinen ismi eikä uskonto. Se on ollut rakentamassa pysyviä 
ystävyyssuhteita läpi maan ja rajojen ulkopuolelle asti.

Iijoki-sarjan lukijoista koostuu kuin valtaisa yhteisen avainkokemuksen yhdistämä 
heimo, klaani, jonka luontevaksi tervaksentuoksuiseksi toteemiksi rakentuu lähihis-
toriaan kiinnittyvä Iijoki-sarja ja sen kirjoittaja. Lehmuksenkukkateehen kastettu 
Madeleine vs. tervashalosta vuolaistu lastu sopivat vertauskuviksi myös Iijoki-sarjan 
vastaanottajaryhmistä; lukijoiden erilaisesta kirjallisesta mausta kertova hierarkia 
rakentuu kirjallisista ”hienomaistajista” ja ”tavallisesta kansasta”. Iijoki-sarjan kritii-
keissä jakoa tuodaan esille usein.5 Yksi tutkimukseni perustavoitteista onkin selvittää, 
analysoida ja tulkita aineistoni perusteella, mistä kriitikkojen ja lukijoiden vastaanoton 
ristiriitaisuus johtui ja hälvenikö vai vahvistuiko se sarjan edetessä.

1.2 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet
Saksan liittotasavallassa 1960-luvun lopulla syntynyt reseptioestetiikka sopii lukijaläh-
töisyydessään tutkimukseni kirjallisuusteoreettiseksi lähtökohdaksi; siinä merkityksen 
tekstille luo lukija, joka tuo lukutapahtumaan omat odotuksensa, reseptioestetiikan 
oppi-isän Hans Robert Jaussin (1983/1970) mukaan odotushorisonttinsa. Jauss tar-
koittaa odotushorisontilla yksinkertaistetusti niitä odotuksia, joita tietyn ajankohdan 
ihmisillä on ryhtyessään lukemaan kaunokirjallista teosta. Lukija voi omaksua teks-
tin joko kaunokirjallisessa tai sitä laajemmassa elämänkokemuksensa kokonaisuuden 
muodostamassa sosiokulttuurisessa odotushorisontissa (Jauss 1983/1970, 201–208; 
Segers 1985, 63–74).6 Leeni Tiirakari on väitöskirjassaan Taistelevat lukumallit (1997) 
hyödyntänyt sosiokulttuurisen ja kirjallisen odotushorisontin käsitteitä tutkiessaan 

5 Mikko Kilpi arvosteli Iijoki-sarjan Tammettu virta -teosta Ilta-Sanomissa 14.11.1972. Artikkelin 
otsikko oli kysymysmuodossa: ”Onko Päätalo sellainen kirjailija kuin Suomen kansa ansaitsee?” Kilpi 
kritisoi teoksen pääosan muodostuvan merkityksettömien pikkutapahtumien ja sivuhenkilöiden pik-
kutarkasta kuvaamisesta. Myös taiteellinen ote puuttui Kilven mielestä täysin niin teoksen rakenteen 
kuin sanallisen ilmaisunkin osalta. Taivalkoskelainen kieli tuntui Kilvestä rumalta, eikä hän löytänyt 
siitä edes huumoria. Eero Marttinen ärhäköityi vastaamaan kritiikkiin (IS 20.11.1972) ja kumosi väit-
teet omilla perusteluillaan. Hän totesi Päätalon kirjoittavan kirjojaan ”tavallisille suomalaisille” eikä 
”erityisesti maistereille”. Hän painotti Päätalon kirjojen vetävän lukijoikseen sellaisia, jotka eivät muu-
ten tarttuisi kirjaan lainkaan; Päätalon kirjojen imussa he voivat innostua lukemaan muutakin kirjal-
lisuutta. Marttinen ei käytä nimitystä ”hienomaistaja” vaan Veikko Huoviselta lainaamaansa ilmaisua 
”lullukkaväki”, jonka makuun Päätalon kirjat eivät sovi (KS 8.12.1973).
6 Lukijan sosiokulttuurinen odotushorisontti koostuu yksilöllisistä ja kielellisistä kokemuksista; 
yksilöllisiin kuuluvat mm. emotionaaliset, sosiaaliset ja viestintäpsykologiset kokemukset sekä kie-
lellinen kompetenssi. Sosiokulttuurisen koodin avulla lukija tulkitsee eli antaa merkityksiä tekstin 
merkkimateriaalin tekstielementeille. Esteettinen eli kaunokirjallinen koodi toimii sosiokulttuurisen 
koodin rinnalla; lukija määrittää sen välityksellä tekstin kaunokirjallisen luonteen. Segersin mukaan 
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Minna  Canthin teosten aikalaisvastaanottoa. Ne ovat käytössä ja tärkeitä työkaluja 
myös omassa tutkimuksessani. Näkemykseni mukaan konkretisaatiota muodostavalla 
lukijalla voi olla käytössä molemmat odotushorisontit toisiinsa limittyneinä. Hän voi 
lukea teosta esimerkiksi romaanin normien mukaisesti, mutta suodattaa sisältöä elä-
mänkokemuksiensa läpi. 

Vastaanotto ja vaikutus kuuluvat kirjallisuuden esteettiseen laatuun ja yhteis-
kunnalliseen tehtävään. Jauss erottaa ne toisistaan. Vastaanotossa lukija konkretisoi 
teoksen, pyrkii ottamaan sen haltuunsa omien vastaanottoedellytystensä mukaisesti 
(Segers 1985, 60–66; Tiirakari 1997, 20). Vaikutus on Jaussin (1973, 383) mukaan 
tekstilähtöinen, ’vom Text bedingte’, ja reseptio vastaanottajasta määräytyvää, ’vom 
Adressaten bedingte’ (ks. Saarinen 1982, 21). Tekstin ja lukijan suhdetta ei ole nähtävä 
vain mekaanisena vuorovaikutuksena tekstin ja lukijan välillä. Jauss kutsuu prosessia 
horisontin liukenemiseksi (Horizontverschmelzung), jossa tapahtuu tekstin raken-
teen7 ja lukijan yhteiskunnallisesta kontekstista, sosiaaliluokasta ja kokemuksista 
määräytyvien lukijaodotusten yhteensulautuminen. (Jauss 1975a; Segers 1985, 32–33; 
Saarinen 1982, 28–36.) 

Reseptiotutkimuksen osa-alueita ovat historiallinen tutkimus ja nykyhetkeen 
suuntautunut tutkimus. Iijoki-sarja tutkimuskohteena on jo nyt historiallinen teksti. 
Oma tutkimukseni on siis historiallinen tutkimus, joka voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: vaikutukseen tai reseptioon suuntautuneeseen tutkimukseen. (Ks. Segers 
1985, 20.) Tutkimukseni kohteena ovat sekä vastaanotto että vaikutus, koska näin 
syntyy laajempi ja kokonaisempi kuva Iijoki-sarjan kirjallisuushistoriallisesta, yhteis-
kunnallisesta ja myös yksilöllisestä merkityksestä. 

Tutkimukseni lähtökohdaksi reseptiohistoriallinen teoria sopii myös siitä syystä, 
että lähihistoriaan kiinnittyneen sarjan merkitys lukijalle on sidoksissa lukemisen 
historialliseen ajankohtaan ja kulttuuriympäristöön. Myös aineistooni kuuluvat resep-
tiodokumentit, kuten lukijakirjeet, kritiikit ja artikkelit, ovat jo historiallisia. Reseptio 
on aina monien kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja sosiaalisten osatekijöiden välittä-
mä prosessi, jossa aika ja uudet kontekstit toimivat muutostekijöinä ja haastavat uusiin 
tulkintoihin (Jauss 1983/1970). 

Moniin muihin reseptiohistoriallisiin tutkimuksiin verrattuna lähtökohtani on 
poikkeava: lukijareaktioita kuvaavia reseptiodokumentteja on käytettävissä riittävästi 
(vrt. Segers 1985, 52–53). Analysoin ja tulkitsen vastaanottoa ja vaikutusta pääosin siitä 
aineistosta, joka löytyy Kalle Päätalon omasta arkistosta Taivalkoskelta: kritiikeistä, 
lehtihaastatteluista ja artikkeleista sekä lukijakirjeistä. Tulkintani ovat siis tulkintoja 
muiden tulkinnoista. Reseption kohteena on Iijoki-sarja. Aineistoani sekä Iijoki-sarjaa 
kuvaan erillisessä alaluvussa. 

kaunokirjallisen tekstin reseptio ei ole automatisoitunutta: osa tekstielementeistä erkanee lukijan koke-
muskontekstista, jolloin hänen on mahdollista havaita ne uudella tavalla. ( Segers 1985, 67–68.)
7 Tekstuaalisten, kaunokirjallisten signaalien kokonaisuus.
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Reseptiotutkimuksen puitteissa tehdään sekä reseptio- että vaikutustulkintaa 
(Segers 1985, 49). Käytän tutkimuksessani reseptiodokumenttien kvantitatiivisesti 
toteutettua sisällönanalyysia. Sen tarkoitus on jäsentää ja vahvistaa hermeneuttisen 
kehän menetelmän mukaista kvalitatiivista analyysiani ja tulkintaani. Kysymys on siis 
kombinaatiosta, jonka avulla järjestän ja erittelen aineistoani.

Tutkimukseni päätavoite on läpivalaista sarjan kriitikko- ja lukijavastaanoton ja 
vaikutuksen yhteydessä sitä, millaisia yhteiskunnallisia ja yksilöpsykologisia merkityk-
siä kriitikot kritiikeissään ja lukijat kirjeissään esittävät. Siihen liittyvät vastaanotossa 
ja vaikutuksessa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten rekisteröinti ja niiden syiden ja 
seuraamusten analysointi ja tulkinta. Oletan tutkimuksessani käyttämieni ja odotushori-
sontteihin kiinnittyvien lukumallien erojen ja muutosten perusteella voivani ymmärtää 
ja tulkita kriitikko- ja lukijareseptioissa mahdollisesti esiintyviä ristiriitaisuuksia. 

Esittelen sisällönanalyysiani tarkemmin luvussa 2. Vaikutustulkinnan teen oman 
lukemiseni pohjalta hermeneuttisen kehän menetelmää käyttäen (ks. Segers 1985, 
46–48; myös luku 2, alaluku ”Hermeneuttisen kehän metodinen käyttö”). 

Esteettinen vaikutus syntyy, kun lukija testaa teoksen (ensimmäisessä) vastaanotos-
sa esteettistä arvoa vertaamalla kokemustaan aikaisemmin lukemiinsa teoksiin, niiden 
lajiin, muotoon, tematiikkaan ja runollisen ja jokapäiväisen kielen vastakohtaisuuteen. 
Jaussin mielestä esteettistä vaikutusta on myös se, jos löytyy kirjailijoita, jotka tahtovat 
jäljitellä teosta, ylittää sen tai osoittaa vääräksi8. (Jauss 1983/1970, 201.) Esteettisen 
arvon kriteereinä toimii esteettinen etäisyys eli esteettinen välimatka uuden tekstin ja 
(kaunokirjallisen) odotushorisontin välillä (emt., 204–208). Esteettistä etäisyyt-
tä voivat historiallisesti havainnollistaa yleisön erilaiset reaktiot ja kritiikin arviot. 
Mitä lukutapahtuman aikana odotushorisontille tapahtuu? Pysyykö se ennallaan 
vai kokeeko vastarintaa? Tapahtuuko mukautumista tai sulautumista? Vastauksista 
löytyvät kriteerit teoksen esteettisen arvon määrittämiseen.9 Ellei esteettistä etäisyyt-
tä ole lainkaan tai se on pieni, ollaan jo ajanvietekirjallisuuden puolella. Odotustason 
siirtymä voi tapahtua myös niin, että myöhemmän ajankohdan lukijalla alkuperäinen 
negaatio hälvenee; teos muuttuu tällöin itsestäänselvyydeksi. (Jauss 1983/1970, 205, 

8 Tähän aspektiin en tutkimuksessani kiinnitä huomiota, koska tiedossani ei ole yhtään kirjailijaa, 
joka olisi yrittänyt osoittaa vääräksi, jäljitellä tai ylittää Iijoki-sarjaa. 
9 Segersin mukaan odotushorisontti voi lukuprosessissa mukautua siihen kokonaisuuteen, jonka 
lukija konstruoi artefaktin pohjalta. Akkomodaatiossa lukijalle tarjoutuu tilaisuus konstruoida ta-
junnassaan niitä kokemuksia, jotka eivät ennestään ole hänelle henkilökohtaisesti tuttuja. Odotusho-
risontti voi periaatteessa mukautua vain niihin tekstin konstruktioihin, joihin se on valmistautunut 
assimilaatioiden välitykselle. Odotushorisontti on – tosin rajallisesti – joustava ja muutoksille altis. 
(Segers 1985, 34–35. Segers viittaa tässä Armand van Asscheen.)
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223–228.)10 Teksti voi vaikuttaa esteettisesti myös lukijan samastuessa tekstiin (Segers 
1985, 40).11 

Historiallinen vaikutus syntyy, kun ensimmäisen lukijan (lukijakunnan) käsitys 
kasvaa sukupolvesta toiseen jatkuvaksi vastaanottojen ketjuksi, jolloin myös teoksen 
historiallinen merkitys määräytyy ja esteettinen arvo paljastuu (Jauss 1983/1970, 199). 
Eri aikoina teosta luetaan eri tavoin. Reseptioestetiikka mahdollistaa myös teoksen 
vaikutushistoriallisen paikan määrittelyn muiden teosten joukossa (vrt. Koskela & 
Rojola 1997, 112). 

Tutkimuksessani esteettisen ja historiallisen vaikutuksen tulkinta limittyy vastaan-
ottoon, erityisesti kriitikkoreseptiossa. Sarjan kaunokirjallista odotushorisonttia olen 
kartoittanut ilmestymisvuosikymmenten aikana kulloinkin vallalla olleen kirjallisuus-
käsityksen – kirjallisen maun tai paradigman – avulla, koska vain siten saa näkyviin 
kirjallisuushistoriallisen normimuutoksen (Varpio 1978; ks. myös Koskela & Rojola 
1997, 111–113). Jaussin (1983/1970) mukaan teos ymmärretään eri aikoina eri taval-
la, jolloin kirjallisuudenhistoria on oikeastaan vastaanoton historiaa tai jaussilaisittain 
odotushorisonttien historiaa. 

Mikä on normimuutoksen aiheuttama ja mikä taas yksilöllisen tulkinnan aiheut-
tama ero kritiikeissä? Sekä sosiokulttuurisen että kaunokirjallisen odotushorisontin 
taustoitus sulautuu osaksi reseption ja vaikutuksen analyysia ja tulkintaa. Tutkimuk-
sessani se tarkoittaa sitä, että vaikka en erikseen kartoita aikakauden kaunokirjallista 
odotushorisonttia kritiikeistä vaan kirjallisuushistoriasta, kriitikoiden kirjallisuuskäsi-
tys tulee kuitenkin esille eri vuosikymmenten kriitikkoreseption yhteydessä. 

Täyttävätkö sarjan teokset kriitikoiden esteettisten normien mukaiset odotukset? 
Tapahtuuko muutosta ensimmäisen osan vastaanoton jälkeen vai myöhemmin? Mistä 
syystä? Kysymykseni liittyvät edellä määrittelemääni päätavoitteeseeni. Hypoteesini on, 
että kriitikoilla esteettisen etäisyyden aiheuttama ristiriita ratkeaa siirtymällä kaunokir-
jallisen odotushoristontin asemasta, tai lisäksi, käyttämään sosiokulttuurista odotushori-
sonttia.

Wolfgang Iser kyseenalaistaa vastakkainasettelun tekstin (luettavan objektin) ja 
lukijan (lukevan subjektin) välillä. Iserin vaikutusteorian mukaan tekstin merkitys 
syntyy tuloksena vuorovaikutuksesta, jossa osapuolina ovat lukija ymmärryksineen 
ja teksti tekstuaalisine signaaleineen. Tekstin merkitys on vaikutus, joka on koettava 
ja koettavissa. Kirjallinen teos houkuttaa ja ohjaa lukijaa löytämään vastauksia esittä-
miinsä kysymyksiin ja pohtimaan omia arvojaan ja normejaan. Todellisuus näyttäy-
tyy lukukokemuksen kautta uudella tavalla. Iserin mukaan teksti itse auttaa lukijaa 
kytkemään itsensä oikeisiin ulkoisiin kehyksiin. (Iser 1978; Alanko 2001, 223–228.) 

10 Jauss korjasi kritiikkiä saatuaan käsitystään esteettisen välimatkan yleispätevyydestä kirjallisuu-
den tarkastelussa ja rajasi esteettisen välimatkan käytön lähinnä uuteen kirjallisuuteen, jossa normia 
rikkova funktio voi olla dominoivassa asemassa. (Jauss 1983/1970; Segers 1985, 12–13, 40–41; ks. 
myös Saarinen 1982, 30–36.)
11 Segers viittaa Van den Bergin tutkimustuloksiin (1975).
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Loppujen lopuksi teoksen merkittävyyden objektiivisin kriteeri on lukijan kokemus 
siitä (Segers 1985, 76).12 

Vaikutuksen osalta en katso riittäväksi tutkia pelkästään Iijoki-sarjan vastaanot-
toon kohdistuneita esteettisiä ja historiallisia vaikutuksia ja niiden kautta tapahtu-
nutta muutosta. Huomioin myös lukemisen motiiveja, lukukokemuksen aiheuttamia 
emotionaalisia vaikutuksia lukijoiden identiteetin rakentumisessa ja lukukokemuk-
sen terapeuttista, samastumisen avulla tapahtuvaa, vaikutusta elämänhallintaan sekä 
älyllisellä tasolla esimerkiksi lähi- ja psykohistoriaan liittyvän tiedon lisäämiseen. 
Vaikutuksen asemasta puhunkin tällöin mieluummin teoksen ja tekstin käyttöarvosta 
tai funktiosta.

Oletan, että joillakin lukijoilla kaunokirjallinen odotushorisontti ei ole käytössä 
lainkaan. He eivät lue sarjaa esteettisenä objektina ainakaan tietoisesti, vaan käyttävät 
pääsääntöisesti sosiokulttuurista odotushorisonttia. Jos esteettisyydellä ei ole merkitys-
tä, voidaanko siis enää puhua kaunokirjallisuudesta? Mikä rooli lajimäärityksellä on 
tällaisessa tapauksessa? Mitä hyötyä lukija sarjasta hakee ja löytää? Mihin tehtävään 
hän sen asettaa? Mitä ja miten vaikuttavat lukukokemuksen ympäristö ja sen historial-
linen ajankohta? 

Sovellan siis Jaussin teoriaa väljästi, koska se keskittyy tutkimukseni kannalta 
liikaa lukijan ja tekstin kirjallisuushistoriaan (vrt. Segers 1985, 116–132). Kirjaimel-
lisesti toteutettuna se tekisi tutkimukseni mahdottomaksi. Joutuisin silloin jättämään 
mielestäni kokonaiskuvan kannalta merkittävien yksilöpsykologisten, yhteiskunnal-
listen, sosiologisten ja kirjallisuussosiologisten tekijöiden vaikutuksen analyysista-
ni ja tulkinnastani pois. Lukijareseptiota tulkitessani tukeudun myös muun muassa 
Norman Hollandin psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen piiriin kuuluvaan 
transaktioteoriaan, jossa korostuu lukijan subjektiivinen kokemus (Holland 1975), ja 
käytän jossain määrin Louise M. Rosenblattin (1978/1981) tulkintoja lukijan ja tekstin 
vuorovaikutuksesta.13 Uskon näin saavuttavani tutkimukseni tavoitteet paremmin 
kun käyttämällä pelkästään reseptioesteettistä teoriaa. 

Lukijalähtöisessä reseptiotutkimuksessa lukija on reaalilukija: todellinen, tekstin 
ulkopuolinen lukija. Vain häntä ja hänen konkretisaatioitaan ja niistä esitettyjä resep-
tiodokumentteja tutkimalla voidaan selvittää odotushorisontista esitettyjen käsityk-
sien paikkansapitävyys. (Segers 1985, 119.) Reseptioteoria painottaa lukijan historialli-
suutta ja lukemisen konventiosidonnaisuutta. Reaalilukijoiden joukko on loputon. (Ks. 

12 Segers lainaa tässä yhteydessä Albert Memmin ajatuksia.
13 Louise M. Rosenblatt on teoksessaan The Reader, the Text, the Poem; the transactional theory 
of the literary work (1981/1978) keskittynyt lukijan ja tekstin vuorovaikutuksen tarkasteluun. Ro-
senblatt korostaa lukijan ja tekstin transaktiota: lukija tuo teokseen persoonallisuuden piirteitään, 
muistojaan, ajankohtaisia tarpeitaan, siis oman maailmankuvansa aineksia. Eettiset, filosofiset ja 
moraaliset kysymykset tulevat mukaan fiktiivisten hahmojen motiiveja ja maailmankuvaa selitet-
täessä. (Ks. myös Makkonen 1995, 181.)
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Alanko 2001, 208.)14 Iijoki-sarjan vastaanoton ja vaikutuksen analysointi ja tulkinta 
jakaantuvat tutkimuksessani kahtia: kriitikko- ja lukijareseptioon jo erilaisten tutki-
musaineistojen (kritiikit ja lukijakirjeet) ja lukijaroolien (julkinen ja yksityinen) takia. 
Teoria ja tutkimusmenetelmä ovat kuitenkin yhteiset. Kun puhun kriitikkolukijasta 
käytän nimitystä kriitikko, muista lukijoista joko lukija tai tavallinen lukija. 

Päätalolle tulleissa lukijakirjeissä kuvataan samastumiskokemuksia Iijoki-sarjan 
kertojaan, Kalleen, mutta myös muihin sarjan henkilöihin, jopa sarjan lukijayhteisöön. 
Jaussin (1974) luokittelu lukijan mahdollisuuksista samastua sanataideteoksen erilai-
siin sankarityyppeihin sopii hyvin tulkinnan apuvälineeksi; samastuminen voi vaikut-
taa lukijassa emotionaalisia reaktioita, jotka ovat luonteeltaan terapeuttisia.15

Reseptioestetiikan mukaista on myös tapa tarkastella tutkimuskohdetta sekä 
synkronisesti että diakronisesti. Jotta voisi ymmärtää ja tulkita mitä tässä ja nyt – 
tietyssä synkronisessa leikkauspisteessä – historiallisesti tapahtuu, täytyy mukaan 
ottaa diakronisuus; pitää tiedostaa ja ymmärtää, mitä on tapahtunut historiallisesti 
ennen ja jälkeen. (Jauss 1983/1970, 219–221.) Tapahtuiko muutos vaivihkaa vai äkkiä 
ja millaiset tekijät olivat sitä ruokkimassa? Tutkimuksessani se merkitsee sitä, että 
teen sarjan aloitustilanteesta, Huonemiehen pojan (1971) vastaanotosta, synkronisen 
läpileikkauksen. Sen jälkeen siirryn diakronisesti tarkastelemaan sarjan vastaanottoa 
ja vaikutusta vuosikymmenittäin. Aloitustilanteen synkroninen läpivalaisu on tärke-
ää jo siksi, että Jaussin (1983/1970, 205) mukaan tapa, jolla teos(sarja) ilmestyessään 
lunastaa, ylittää, pettää tai osoittaa vääriksi ensimmäisen yleisönsä odotukset, antaa 
jo kriteerin esteettisen arvon määrittämiseksi. Sarjan synkronista lopetustilannetta 
tarkastelen 1990-luvun reseptioon sulautettuna.

Jotta voisin tutkia muutoksia, aineisto on ollut pakko artikuloida ajallisesti; muutos-
ta ei tunnista, ellei sitä tarkastele prosessina (vrt. Nummi 1995, 38). Tutkimuskohteeni 
jo sinällään kutsuu käyttämään periodina vuosikymmentä. Myös periodeihin tukevas-
ti nojaava kirjallisuushistoriasidonnainen teoriani puoltaa vuosikymmenjaon käyttöä. 
Reseptioon vaikuttavia kirjallisuus- ja yhteiskunnallisia tekijöitä voi myös tarkastella 
vuosikymmenperiodeina, vaikka se ei ongelmatonta olekaan. Iijoki-sarjan ilmestymi-
nen, ja siten myös vastaanotto, jakaantui kolmelle vuosikymmenelle: aloittava, päättä-
vä ja niiden väliin jäävä vuosikymmen. Se sinetöi lopullisesti tutkimukseni periodiksi 
vuosikymmenen.16 Jauss (1983/1970, 216) toteaa tutkimukseni kannalta oleellisen 
asian:

14 Alanko luettelee eri teoreetikkojen määrittelemiä lukijoita: valelukija (Walker Gibson), implisiit-
tinen lukija (Wayne C. Booth, Wolfgang Iser), mallilukija (Umberto Eco), superlukija (Michael Riffa-
terre), yleisö eli narrataire (Gerald Prince), ihannelukija (Jonathan Culler), oppinut lukija (Norman N. 
Holland), aktuaalinen lukija (Hans Robert Jauss), informoitu lukija (Stanley Fish), vastustava lukija 
(Judith Fetterley) ja lukijayhteisö (Stanley Fish).
15 Samastumisen eri muodoista tarkemmin luvussa 2.
16 Vuosikymmenien käytöstä ajallisina havaintoyksikköinä enemmän luvussa 2.
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Etäisyys teoksen ensimmäisen havaitsemisen ja sen potentiaalisen merkityksen 
välillä eli vastustus, jota ensimmäisen lukijakunnan odotukset aiheuttavat, voi olla 
niin suuri, että tarvitaan pitkä vastaanottoprosessi, ennen kuin saavutetaan se, mikä 
ensimmäisessä horisontissa osoittautui odottamattomaksi ja mitä tuolloin ei voitu 
käyttää.

Oletan myös Iijoki-sarjan potentiaalisen merkityksen eri vastaanottajaryhmille avautu-
van ja tarkentuvan näkyväksi vasta pitkässä vastaanottoprosessissa.

Tutkimuksessani tärkeään asemaan nousevat sarjan ilmestymisajankohdan yhteis-
kunnalliset ja historialliset puitteet: yhteiskunnallinen rakennemuutos suurine 
muuttoineen ja lähiöasumismuotoineen sekä suurten ikäluokkien fyysinen ja mentaa-
linen lukijapotentiaali. Kontekstisidonnaisessa reseptiotutkimuksessa ei historialli-
sia ja yhteiskunnallisia puitteita voi edes jättää huomioimatta, joten ne ovat mukana 
kehystämässä ja syventämässä analyysiani. Lukijan kontekstin vaikutus tulkintaan on 
jo lähtökohtana huomioitu teoriassa (vrt. Alanko 2001, 209). Monet yhteiskunnalliset 
ja yksilökohtaiset tekijät sopivat selittämään reseptiota ja vaikutusta läpi Iijoki-sarjan 
ilmestymisvuosikymmenien. Tarkastelen niitä ”Käsitteet”-alaluvun yhteydessä ja vielä 
3. luvun alaluvuissa ”Sosiokulttuurisen odotushorisontti” ja ”Suuret ikäluokat lukija-
kuntana, sukupolvet lukijayhteisöinä”. 

Yhteiskunnallisen vaikutuksen oletan näkyvän siinä, miten suuren muuton ja yhteis-
kunnallisen murroksen kokeneet lukijat kuvaavat kirjeissään sarjan merkitystä uuteen 
elämänmuotoon sopeutumisessaan. 

Vaikuttaako sukupolvi tai lukijayhteisö sarjan saamaan merkitykseen ja tulkintoihin? 
Hypoteesinani on, että sarja sisältöineen rajasi ja ohjasi sitä, mitkä ulkoiset kontekstit 
lukutapahtumassa otettiin käyttöön ja mihin kirjallisuushistorialliseen viitekehykseen se 
sijoitettiin.

Yhteiskunnalliseen kontekstiin luen myös muutokset kirjallisuussosiologisissa 
tekijöissä: kirjastolaitoksen kehittymisen, kirjakaupan laajentumisen tavarataloihin 
ja marketteihin sekä kirjakerhojen luoman uuden, postin välityksellä toimivan jakelu-
kanavan. Media loi sarjan ilmestymisvuosikymmeninä megafonivaikutuksineen uusia 
tapoja ja kanavia julkisuudelle – ilmiöiden syntymiselle (ks. Uimonen 2009). 

Tiivistelmä

Tutkimukseni kattaa ajallisesti Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymmenet. Se on aineis-
toltaan laaja. Pyrin käyttämään monipuolisen aineistoni tietoa analyysissani ja tulkin-
nassani useasta eri näkökulmasta. Mahdolliset yleistykset koskevat vain tutkimuskoh-
dettani. 

Vastaanotto ja vaikutus ovat sidoksissa lukemisen historialliseen ajankohtaan ja 
kokemisympäristöön. Pyrin kontekstualisoivaa tutkimusotetta käyttämällä muodos-
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tamaan vastaanotosta ja vaikutuksesta monipuolisen ja kattavan kuvan, jossa myös 
yhteiskunnalliset, sosiaali- ja kirjallisuushistorialliset kontekstit sekä kirjallisuussosio-
logisten tekijöiden merkitys on huomioitu. Vaikka reseptioesteettista teoriaa rasittavat 
ikä ja vaikeaselkoisuus sekä selkeitten, siihen sopivien metodien puute, ajattelen sen 
kuitenkin tutkimukseeni sovellettuna toimivaksi teoreettiseksi perustaksi. 

1.3 Päätalon elämänvaiheet
Seuraavissa kahdessa alaluvussa esittelen tiivistetysti Päätalon elämänvaiheet huone-
miehen pojasta kirjailijaksi. Painopiste on Päätalon ponnisteluissa ja kehittymisessä 
kirjailijaksi; sehän on keskeistä myös Iijoki-sarjassa. Reseptiossa kirjailija Päätalon ja 
Iijoki-sarjan Kallen elämät kietoutuvat yhteen vaikeasti eroteltavaksi kokonaisuudek-
si. Mahdotonta on myös osoittaa eroja kirjailija Päätalon ja sarjan Kallen elämän pe-
ruskulussa. En käy eri vuosikymmenten vastaanottoa ja vaikutusta analysoidessani ja 
tulkitessani erikseen läpi kuhunkin vuosikymmeneen sisältyvien teosten sisältöä. Se 
paisuttaisi tarpeettomasti jo nyt laajaa tutkimusta. Osa teosten sisällöstä tulee väkisin 
esille reseption yhteydessä ja tiivistelmä Kalle Päätalon elämänvaiheista ja niiden sijoit-
tuminen Iijoki-sarjan teoksiin on tarvittaessa luettavissa erillisessä liitteessä (6). Toivon 
seuraavan yleiskatsauksen Päätalon elämänvaiheisiin täydentävän edellä kuvatuilla ta-
voilla saatavaa tietoa.

Päätalo oli eläessään median suosikki ja tunnettu henkilö niidenkin keskuudessa, 
jotka eivät olleet hänen teostensa lukijoita. Hänestä on myös kirjoitettu muutamia 
elämäkerrallisiksi luokiteltavia teoksia.17 

Tukkijätkästä rakennusmestariksi

Kaarlo Alvar Päätalo syntyi Taivalkosken Jokijärvellä 11.11.1919 metsätyömies Lauri 
Herman Päätalon ja vaimonsa palkollinen Priitta-Stiinan (o.s. Neulikko) toiseksi van-
himpana lapsena. Pohjois-Suomessa oli tuolloin tapana antaa lapsille komealta kals-
kahtavia nimiä, mutta puhekielessä nimet vääntyivät arkisempaan muotoon:18 Kaarle 
Alvarista tuli Kalle, Lauri Hermania kutsuttiin Hermanniksi tai Herkoksi ja Priitta-
Stiinaa Riituksi. Perheen vanhin lapsi Toivo oli syntynyt ja kuollut vuonna 1918. Van-
hemmat asuivat Päätalon viisi ensimmäistä ikävuotta ”huonemiehinä” eli vuokralai-
sina; sen jälkeen he ostivat Jokijärven etelärannalta Kallioniemen mäkitupapalstan ja 
rakensivat sinne vanhan kamarin puretuista hirsistä vajaan 30 neliömetrin suuruisen 

17 Vehviläinen 1978; Marttinen 1994; Porvali 2000; Janatuinen 2005.
18 Vertaa esimerkiksi Ilmari Kiannon Punaisen viivan (1909) ja Ryysyrannan Joosepin (1924) lapsien 
nimihistoriaan.
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talon, Kallioniemen. Sen keittiön puoleiseen päätyyn salvettiin vuonna 1931 lisäraken-
nus, uusi pirtti. Lapsia syntyi Kallen jälkeen vielä kuusi.19 

Päätalo kävi Jokijärven kansakoulua vuosina 1928–1932. Viimeisinä kansakoulu-
vuosinaan 1932–1933 hän kunnostautui hyvien aineiden kirjoittajana. Lukeminen 
ja kirjoittaminen auttoivat hetkeksi unohtamaan isän sairauden ahdistuksen. Kallen 
aineita luettiin ääneen tunnilla ja opettaja Vainikainen kehui enteellisesti: ”Kuulitte 
kuinka erinomaisen aineen Kalle oli taas kirjoittanut. Kallesta taitaa tulla aivan kirjai-
lija” (Päätalo 1973, 511).20 

Isän sairastuttua syksyllä 1931 keuhkokuumeeseen ja sen jälkeisen hermoromah-
duksen seurauksena mielisairauteen Päätalo joutui lopettamaan koulun kesken jatko-
kurssien ja aloittamaan metsätyöt jo 12-vuotiaana. Tullakseen toimeen perhe joutui 
turvautumaan häpeälliseksi koettuun kunnan apuun. Päätalo on todennut, ettei hän 
pääse koskaan eroon omista ”huonoista ajoistaan”: kunnan avun varaan joutumisesta 
ja sen aiheuttamasta häpeästä ja ”velasta”21. Mielestäni isän sairauden varjo vaikuttaa 
Iijoki-sarjassa kerronnan todellisuuden suhteisiin ja syvyyteen. Palaamalla sarjassaan 
ja lehtihaastatteluissa yhä uudelleen isän sairauden syihin ja seurauksiin Päätalo osoit-
tamalla osoittaa sielunsa ja peroonallisuutensa muovautumisen alkulähteet – niihin 
jääneen häpeän ikuisen poltinmerkin (vrt. Kosonen 2000, 17).22 

Silloin ajattelin, että vielä minä maailmassa näytän, että pystyn vielä elättämään 
itseni ja että pystyn niistä oloista nousemaan enkä ole iankaikkisesti kunnan elätti. 
Koskaan, ei koskaan mielessäni ollut, että minä kostan sen kaiken mitä jouduin 
kasvuiässä kärsimään. Minä vain ajattelin: vielä minä näytän. (Marttinen 1994, 40.)

Perheen elättäjän roolin siirryttyä murrosikäiselle Päätalolle näyttämisen halu löysi 
purkautumistien, kun hän osoittautui silloisessa vertaisryhmässään metsätyömiesten 
parissa kunnioituksen ja ihailun ansaitsevaksi työmieheksi. Rankat kokemukset kana-

19 Päätalon sisarukset ikäjärjestyksessä: Toivo Johannes (s. 1918, kuoli kolmen kuukauden ikäisenä), 
Martta (1922), Hermanni, kutsumanimeltä Manne (1925), Edit, kutsumanimeltä Eeti (1927), Terttu 
(1930), Aune (1934) ja Kaarina (1937). Manne murhattiin syksyllä 1947, kun Päätalo oli juuri aloitta-
nut rakennusmestarin opintonsa. Veljen kuolema oli vähällä keskeyttää opinnot. Murhauutinen laukaisi 
viikkokausiksi Kallen päässä soimaan kuin gramofonilevyltä kuultuna ”Carmen Sylva”-iskelmän yhtä 
ainoata säkeistöä. (Päätalo 1987, 116–122.)
20 Kalle Päätalo on itse ajoittanut halunsa kirjoittamiseen heränneen juuri ensi vuosina isän sairas-
tumisen jälkeen: ”Koko ajan minulla oli vuodesta 1933-34 asti halu kirjoittaa, haave kirjoittaa.” (Veh-
viläinen 1978, 99.)
21 Päätalon velka ei ottanut loppuakseen, se vain vaihtoi kohdettaan. Lopulta se oli lukijoiden lan-
gettama velka kirjailijalle kirjoittaa sarja loppuun vaikka sairaana; lukijat, ostajat, olivat luoneet hä-
nen menestyksensä, joten hänen oli täytettävä heidän toiveensa sarjan jatkumisesta.
22 Kosonen viittaa tässä yhteydessä Rousseaun omaelämäkertaan.
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voituivat Päätalolla edistysuskon sävyttämään työllä näyttämiseen ja selviytymiseen 
(Vehviläinen 1978, 91–92; ks. myös Karkama 1991, 121–12423). 

Talvisodan puhjettua 1939 Päätalo ilmoittautui vapaaehtoisena armeijaan. Hän 
joutui alokkaana Korialle pioneerikoulutukseen. Päätalo toimi komppanian muonit-
tajana ja lopulta pataljoonan talousaliupseerin apulaisena. Jatkosodan alettua kesällä 
1941 hän haavoittui ensimmäisessä taistelussaan Kiestingissä sekä selkään että jalkaan. 
Kahdeksan kuukautta kestäneen hoitojakson jälkeen hänet komennettiin B2-miehe-
nä vankileirin talousaliupseeriksi Kivennavan pitäjän Siiranmäkeen, jossa hän palveli 
sodan loppuun saakka. 

Sodan jälkeen Päätalo asettui asumaan Tampereelle, josta tuli hänen pysyvä asuin-
paikkansa lukuun ottamatta vuosia 1951–1952, jolloin hän toimi Taivalkosken kunnan 
rakennusmestarina. Päätalo on todennut siviilielämän alun olleen ”ihmisrääkkiä”, 
jota varjostivat lisäksi sairaalloiseksi kehittyneet mustasukkaiset epäilyt omaa vaimoa 
kohtaan; paineet purkautuivat vuonna 1945 itsemurhayritykseen ja mielisairaalaan 
joutumiseen. (Marttinen 1994, 110–111.)

Rakennusmestariksi Päätalo valmistui 1949. Rintamamiestontilleen Tampereen 
Messukylään hän rakensi yhdessä ensimmäisen vaimonsa Helvi Ojalan24 kanssa 
omakotitalon vuonna 1950. Talo pysyi Päätalon kotina koko loppuelämän.25 Ensim-
mäisestä vaimostaan Päätalo erosi vuonna 1955 ja meni samana vuonna naimisiin 
Leena Janakan26 kanssa; avioliitto kesti Kallen kuolemaan 20.11.2000 saakka. Aviolii-
tosta syntyi kaksi tytärtä: Riitta (s. 1956) ja Elina (s.1959, k. 2008). 

Kirjailijaksi
Minulla kun pyörii yhtenään mielessä, että jos oppisin kirjoittamaan. En minä ole 
ajatellut mihinkään herran virkaan pyrkiä, mutta jos alakasi saaha kirjoituksiaan 
lehtiin, kehittysi niin pitkälle, että rupejaisi saamaan kirjoittamisesta maksun. 
Tekisin arkipäivät ryskätöitä ja iltasilla ja pyhänaikoina kirjottasin… [---] minähän 
en ole erikoisen viisas, eikä ole ollu tilasuutta seurata, miten kouluja käyneet ihmiset 
puhuvat ja elävät. (Päätalo 1975, 70–71.)

Iijoki-sarjassa kuvattu Kallen pyrkimys kirjailijaksi on erittäin päämäärätietoista. Pää-
talo ei käyttänyt nimitystä kirjailijakutsumus, se tuntui hänestä liian ”imelältä” sanal-

23 Karkaman mielestä suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa on kiinnitetty yllättävän vähän 
huomiota työn ja työnkuvauksen merkitykseen henkilökuvauksessa. Hän mainitsee esimerkkinä Arvid 
Järnefeltin Maaemon lapset, jossa henkilöiden toiminnan motiivit ja identiteetti on rakennettu paljolti 
työn tekemisen mahdollisuuden varaan.
24 Avioliitto solmittiin sota-aikana Tampereella vuonna 1944.
25 Poislukien kuitenkin Taivalkosken rakennusmestariajan ja lyhyen jakson alivuokralaisena avio-
eron jälkeen.
26 S. 23.11.1927, k. 2.12.2005.
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ta. ”Kirjailijalla tai sellaiseksi aikovalla täytyy olla hillittömästi intoa sekä jonkinlaista 
pohjalahjakkuutta kirjoittamisen alueella. Inspiraatiosta en tiedä, koska en ole sellaista 
kokenut, mutta sen sijaan olen joskus kokenut hyvää työtuuria”, kuvasi Päätalo kärjis-
täen vuonna 1975 mutkaista polkuaan kirjailijaksi (Eero Marttinen, KS 18.9.1975).

Jos ajatellaan taustaa, miksi olen näin luettu kirjailija, mikä on Kalle Päätalon salai-
suus, niin ratkaisevinta minun kohdallani oli se, että minulla oli suorastaan kauhea 
lapsuus isäni sairauden ajan. (KS 18.9.1975.)

Päätalo alisti elämän vaikeudet progressiivisesti kirjailijaksi kypsymiselle (vrt. Kosonen 
2000, 87).27 Kysymys on asteittaisesta, etapista etappiin kulkevasta kehityskulusta, ta-
pahtumien ja kokemusten progressiivisuudesta (vrt. Kosonen 2000, 16, 87). Päätalolle 
kirjoittaminen oli moraalinen velvoite, tahdon asia (vrt. Mäkelä 1999, 235).28

Päätalon muistivihkot alkoivat täyttyä jo nuorukaisena savotoilla ja kotona tehdyis-
tä kertomusten luonnoksista. Kokonaisia kertomuksiakin syntyi jo vuosina 1938–1939. 
Vaikeuksia oli silti riittämiin; kirjoittaminen oli työlästä, yritykset epäonnistuvat taito-
jen puutteessa – ”henkiset vastukset tuntuivat ylivoimaisilta”. Joskus sentään tuli sisim-
pään palkitseva tunne hiljaisesta kehittymisestä (Marttinen 1994, 83–84). 

Talvisodan kynnyksellä vuonna 1939 Päätalo sai tiedon, että hänen Nuori Voima 
-lehden kirjoituskilpailuun lähettämänsä kirjoitus oli saanut kolmannen palkinnon. 
Aiheena oli ”Syvin harrastukseni” ja palkinto 200 markkaa (Karonen, HS 1.11.1996).29 
Vankileirin talousaliupseerin tehtävää hoitaessaan hänelle jäi aikaa kirjoittaa kerto-
muksia, joita lähetti eri lehtiin. Muutamia niistä julkaistiinkin (vrt. Päätalo 1967, 
391).30 

Luettuaan Jack Londonin Martin Eden -teoksen (alkuperäisteos 1909, suom.1920) 
vuonna 1944 Kallesta tuntui, että kirja oli kirjoitettu juuri hänelle. Martin Edenin 
sisukas, yliluonnollisen armoton kamppailu itsensä sivistämiseksi ja kirjoittamaan 
oppimiseksi teki Kalleen lähtemättömän vaikutuksen. Kirjan loputtua hän tunsi 
olevansa samassa asemassa kuin Eden kirjan alussa: lähtökuopassa, hirvittävä urakka 

27 Kosonen viittaa renessanssin ajan taitelijaomaelämäkertoihin.
28 Mäkelä siteeraa tässä yhteydessä Aarne Kinnusen artikkelia Parnassossa 1983.
29 Sodan takia kirjoitusta ei koskaan julkaistu, eikä hän myöskään saanut silloin palkintorahoja. 
Vuonna 1996 palkinto jaettiin Nuoren Voiman Liiton 75-vuotisjuhlissa. Hän sai rahan lisäksi 60 ki-
lon ruisjauhosäkin, kilon kahvia ja sokeria, koska oli laskeskellut, että vuonna 1939 rahalla olisi saanut 
kyseiset tuotteet. (HS 1.11.1996 Kulttuuri/Vesa Karosen artikkeli ”Palkinto matkasi 57 vuotta Kalle 
Päätalon luo”).
30 Nälkämäki-teoksen (1967) päähenkilö ja kertoja Matti Lieko iloitsee kertomuksensa julkaisemi-
sesta Kalevassa. Matti Lieko ei ole mielestäni kuitenkaan puhtaasti Päätalon alter ego vaan parem-
minkin peitenimi Kalle Päätalolle; Nälkämäessä Kalle sanoo kertoneensa Iijoki-sarjan päähenkilön 
elämänvaiheet keväästä 1942 sodan loppuvaiheisiin asti (Päätalo 1981, 622). 
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edessä. Fyysisten voimiensa hän uskoi kestävän, mutta riittäisivätkö henkiset rahkeet? 
(Päätalo 1982, 642–666; Päätalo 1983, 40.)31

Päätalo hyväksyttiin 5.4.1946 viidellä kertomuksellaan Nuoren Voiman Liiton 
jäseneksi.32 Hän päätti kuitenkin keskeyttää kaunokirjallisen tekstin kirjoittamisen, 
kunnes olisi saanut rakennusmestarin opinnot päätökseen ja rakennetuksi itselleen 
oman talon. Vasta parivuotiseksi venyneen rakennusmestarikauden jälkeen Taival-
koskella Päätalo aloitti tosissaan kaunokirjallisen tekstin tuottamisen. Hänen kirjoi-
tuksiaan julkaistiin enenevässä määrin eri lehdissä, muun muassa oululaisissa viikko-
lukemistoissa. Niistä tarttui Päätaloon juonen ja kielen piirteitä, joita kritiikeissäkin 
arvotettiin negatiivisesti (vrt. Harry Sundqvist, AL 31.10.1971; myös Huhtala 1972, 
91). Avioliiton ulkopuolisen lapsen syntymään johtanut suhde kuitenkin päätti 
ensimmäisen avioliiton ja tyrehdytti hetkeksi myös kirjoitushalut. (Marttinen 1994, 
110–113.) 

Avioeronsa jälkeen vuonna 1955 Päätalo osti vahakansivihkon, johon hän kirjoitti 
muistiin erilaisia kirjoitusaiheita, kun ei pystynyt keskittymään kokonaisten kertomus-
ten kirjoittamiseen. Motoksi hän kirjoitti työn ja yrittämisen eetoksen hengessä: ”Ellet 
yritä, et mitään saa, mutta heikoimmillakin lahjoilla päästään pitkälle – sitkeydellä.” 
(Marttinen 1994, 130.) Vihkoon kertyi vähitellen luonnekuvia ja tapahtumia raken-
nustyömaalta laajempaa kirjoitusta, ehkä jopa kirjaa, varten. Uskoa omaan ilmaisuky-
kyyn toi Väinö Linnan tapa käyttää ronskia – jopa karkeaa – puhekieltä ja murretta 
vuonna 1954 ilmestyneessä Tuntemattomassa sotilaassa. Hänelle palautuivat mieleen 
Mika Waltarin opit maltillisuudesta ja kokonaisuuksien tarvitsemasta kypsymisajasta, 
puhumattakaan elämänperspektiivin laajuudesta. Kalle koki 35-vuotiaana olevansa jo 
riittävän kokenut ja kypsä vaikkapa kirjoittamaan kokonaisen kirjan. (Päätalo 1995, 
209–210.)

Tiedän varmasti, että yritän kirjoittaa kokonaisen romaanin, jonka keskeisten 
tapahtumien paikkana on rakennustyömaa monine ihmisineen. Mutta aloitan 
kirjoittamistyöni vasta Kirvestiellä, sitten kun asumme siellä Leenan kanssa. Nyt 
käsitän aivan selvästi – asia puristuu sisälläni kuin palloksi – että alitajunnassani on 
jo jonkin aikaa elänyt ajatus kirjoittaa ensimmäisenä kirjayrityksenä romaani eikä 
novellikokoelmaa [---]. (Päätalo 1995, 209–210.)33

31 Martin Edenin lukukokemuksesta lisäksi Marttinen 1994, 110–113; Inkeri Kilpinen piti 11.7.1987 
Päätalopäivillä esitelmän ”Kalle Päätalo – Suomen Martin Eden”; hän vertaa esitelmässään laajasti ja 
yksityiskohtaisesti Martin Edenin ja Kalle Päätalon elämänvaiheita ja suhteuttaa niitä myös Jack Lon-
donin vaiheisiin.
32 Kertomukset olivat: ”Savotan vahvin mies”,” Metsätyöläisen joulu”, ”Yhteiskunnan armoilla”, 
”Korven laki” ja” Erämaa kutsuu” (Marttinen 1994, 111).
33 Kalle Päätalo muutti vaimonsa Leenan kanssa vuoden 1955 lopulla Kirvestielle. Kirjoittamisen 
ulkoiset puitteet olivat valmiina.
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Vuonna 1935 Päätalo osti äitinsä luvalla, mutta isältään salaa, Mika Waltarin Aiotko 
kirjailijaksi? -teoksen (1935). Kirja kulki savottarepussa aina mukana. Siitä hän haki 
opin lisäksi uskoa omiin mahdollisuuksiinsa, se oli tarpeen kirjoittamisen kriittisissä 
käännekohdissa. (Marttinen 1994, 82–83.) Päätalo kiitti teosta koko kirjailijanuras-
taan. Sodan ajaksi Päätalo kätki teoksensa aittaan. Saksalaiset kaatoivat perääntymis-
vaiheessa Koillismaata tuhotessaan tervapytyn aitan lattialle, jolloin lattialle valunut 
terva imeytyi kirjan kansiin. Päätalo otti tervalle tuoksuvan huonokuntoisen oppaan 
mukaansa Tampereelle, jossa se oli ahkerassa käytössä varsinkin esikoiskirjan työstä-
misvaiheessa. (IS 7.5.1994.) Tervan tuoksu toimi muistutuksena nuoruusvuosien haa-
veesta kirjoittaa kirja – edes novellikokoelma.

Päätalo myönsi, ettei hän ilman teollisuuskoulua ja valmistumistaan rakennusmes-
tariksi sekä tottumustaan johtaa isojakin työmaita olisi ehkä koskaan uskaltautunut 
kirjoittamaan ensimmäistä romaaniaan (Marttinen 1994, 174). Toteamukseen on 
helppo yhtyä; Päätalo seurasi Waltarin opaskirjan neuvoja orjallisesti kuin rakennus-
mestari piirustuksiaan – ainakin ulkonaisten seikkojen osalta.34 Tärkeitä olivat työn 
ulkoiset puitteet, järjestys, ajallinen rytmitys, kiintiöt kirjoittamisessa ja mitattavuus; 
kirjoittaminen itsessään oli puurtamista ja suorittamista.

Koko 700 sivua käsittävästä Hyvästi, Iijoki -teoksesta (1995) sisäiskertomus esikois-
kirjan kirjoittamisen hahmottelusta vähittäin kypsyvään aikeeseen kirjoittaa kirja ja 
lopulta sen kirjoittaminen vie sivuja vajaat 40. Kun Iijoki-sarjan sivumäärä on 16 236, 
voi määrää pitää erittäin vähäisenä, onhan kysymyksessä Kallen koko siihenastisen 
elämän – ja kirjasarjankin – ehkä merkittävin tapahtuma. Lukija joutuu odottamaan 
kärsivällisesti kahdenkymmenenneljän vuoden ajan kirja kirjalta sitä, milloin Kallen 
haave toteutuu. Ja sitten, vihdoin, 25. osa tuo helpotuksen – nyt! Kliimaksiin uhrataan 
sivuja vain vajaa neljäkymmentä – määrä on kuin sinapinsiemen koko sarjaa ajatellen.35 
Esikoiskirjan kirjoittaminen on merkki, jolla on referenssinään koko Iijoki-sarjan 
kirjoittaminen.

Ilman Gummeruksen Ville Repoa ensimmäisen romaanin käsikirjoitus olisi ehkä 
jäänyt julkaisematta tai ainakin kiertänyt pitkään kustantajilla: ”Ville kuitenkin 
ymmärsi minun laatuni ja osasi neuvoa oikein. Hän osoitti mitä henkilökuvaa minun 
piti vahvistaa, mitä ohentaa, ja hän kehotti minua siirtämään painopistettä työnku-
vauksesta enemmän ihmiskuvaukseen.” (Marttinen 1994, 133.) Revon ensimmäisessä 
kirjeessä Kallelle 24.2.1958 korostetaan ”Rakennustyömaan arkea” -käsikirjoituksen 
todistavan poikkeuksellista kirjailijanlahjakkuutta sekä käsikirjoituksen ”eittämättö-

34 Panu Rajala väittää Mika Waltarin mielihyvän ilmauksistaan huolimatta olleen salaa myös hiukan 
vaivautunut, kun Päätalo uransa lakikorkeudessa haki kovassa käytössä kuluneeseen kirjaansa Waltarin 
omistuskirjoituksen. Rajala toteaa Päätalon lopulta hyvin vähän noudattaneen opaskirjan ohjeita; kir-
jan paras anti oli, että se rohkaisi Päätaloa kirjoittamaan. (Rajala 2008, 315.)
35 Iijoki-sarjassa kulkeva sivumotiivi on Päätalon tapa pitkittää mielihyvää. Tilinsä hän jakoi sekä 
lapsuuskodissaan että myöskin ensimmäiselle vaimolleen ”tipottain”; oli aina löytävinään lisää rahaa 
kätköistään. Sama ilmiö toistuu kirjan kirjoittamisprosessin pitkittämisessä.
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miä mahdollisuuksia, joskin nykyisellään monia raskaitakin puutteita on vielä näkyvis-
sä”: taiteellinen hahmotus puuttuu, tapahtumat puuroutuvat, tapahtumien jaottelun 
pitäisi olla selvempää ja näkökulmaa on vaihdettava. (Päätalo 1995, 516–517.) 

Ville Repo sanoi, ettei hän ohjeistaessaan Päätaloa esikoiskirjaa varten vielä täysin 
ymmärtänyt tämän ominaislaatua: ”Päätalo on kronikoitsija, aikakirjoihin merkit-
sijä, joka on tallentanut kokonaisen aikakauden: ihmiset, kielen, historian vaiheet, 
luonut muistinsa pohjalta lähes käsittämättömän määrän elämää. Tämän ominaislaa-
tunsa hän itse löysi ja kehitti Koillismaa- ja Iijoki-sarjoissaan.” Päätalo kirjoitti Revon 
ohjeiden mukaisesti Rakennustyömaan arkea kokonaan uudelleen. Nimikin muuttui. 
(Marttinen 1994, 132–133.) 

Arvosteluissa ja joissakin lukijakirjeissäkin kritikoidaan editoinnin puutetta – 
kritiikeissä erityisesti liiallisiksi ja tarpeettomiksi koettuja toistoja. Jaakko Syrjän tehtä-
vänä Gummeruksella oli Huonemiehen pojasta (1971) alkaen kahdentoista Iijoki-sarjan 
osan ajan lyhentää yhteistyössä kirjailijan kanssa ylipitkiksi venyneitä käsikirjoituksia. 
Syrjä koki tehtävän sekä raskaana että antoisana. Hänen mielestään Päätalo oli myös 
kirjailijana työmies; hänellä oli sama hellittämätön ote kirjoittamisessaan kuin savotta-
töitä tehdessäänkin. (Marttinen 1999, 128–121.)

Ensimmäinen teos Ihmisiä telineillä ilmestyi vuonna 1958, jolloin Päätalo oli 
39-vuotias. Esikoisteoksen lämpimäiskappaleen saamisen Päätalo kirjasi Aiotko kirjai-
lijaksi? -teoksen kansilehdelle: 

Otti, jumaliste tiukalle ennen kuin tuo haave toteutui. [---] …kirjoitan ”Aiotko 
kirjailijaksi” -kirjan alkulehdelle, nimilehden yläreunaan: Esikoisteokseni ”Ihmisiä 
telineillä” sain ensimmäisen kerran käteeni Tampereella Kauppaseuran kabinetis-
sa 11.11.1958 klo 19.05 ja täyttäessäni samalla 39 vuotta. Vaikka elämä jakaakin 
antejaan kitsaasti, heltyy se sentään lujan uskon ja peräänantamattoman sitkeyden 
edessä! (Päätalo 1995, 637–638.)

Aiotko kirjailijaksi? toimii Iijoki-sarjassa yhtenä sen esinemotiiveista; se kytkeytyy 
osaksi kirjailijakutsumusta ja sen aikaa vievää toteutumista.

Vapaaksi kirjailijaksi Päätalo jäi vuonna 1963. Rakennusmestarin toimen jättämi-
nen merkitsi Hermanni-isän mielestä muuttumista miehisestä miehestä vain miehen-
kuvaksi. Poikansa perheelle hän ennusti nälkäkuolemaa. (Päätalo 1998, 697–698.) Isä 
rajoitti pelkällä olemassaolollaan kirjoittamista; kirjojen lukeminen ja kirjoittaminen 
pilasivat hyvän työmiehen. Päätalo myönsikin, että vasta isän kuolema vuonna 1964 
vapautti hänet kirjailijana. (Marttinen 1994, 15.) 

Päätalolta ilmestyi elinaikanaan 44 kirjaa. Niiden painosmäärä ylsi hänen kuolles-
saan 3,6 miljoonaan kappaleeseen. Postuumisti ilmestyi vielä Kannaksen lomajuna 
(2001). Miisa Lindén on toimittanut Päätalon kuoleman jälkeen sarjan teksteistä viisi 
teosta (2003–2007), joista kolme on kuvitettua. Kirjojen pohjalta tehtyjä elokuvia ovat 
ohjanneet Edvin Laine (1977, 1979), Mikko Niskanen (1986, 1988) ja viimeisimmäksi 
Hannu Kahakorpi vuonna 2008 Päätalo-elokuvan. 
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Päätalon pääteos on 26-osainen omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja (1971–1995, 
1998).36 Tarkastelen seuraavaksi niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat ja johtivat Kalle Pääta-
lon aloittamaan yli neljännesvuosisadan mittaisen urakkansa: Iijoki-sarjan kirjoittami-
sen. Millaiseksi sen lukija- ja kriitikkovastaanotto, myynti, levikki ja Päätalon kirjaili-
jakuva olisivat muodostuneet ilman Koillismaa-sarjaa?

1.4 Iijoki-sarjan juuret Koillismaa-sarjassa 
Hypoteesini on, että Koillismaa-sarjalla oli arvaamattoman suuri merkitys Iijoki-sarjan 
reseptioon ja menestykseen. Kuvaan siksi sitä vastaanottoineen seuraavaksi tästä näkö-
kulmasta. Koen tärkeäksi tarkastella myös sarjojen sisällöllisiä ja rakenteellisia yhte-
yksiä siitä syystä, että Iijoki-sarjaa verrattiin varsinkin 1970-luvulla kritiikeissä usein 
Koillismaa-sarjaan.

Iijoki-sarja on jättänyt lähes tyystin unohduksiin Kalle Päätalon aikaisemman 
tuotannon, josta erityisesti Koillismaa-sarjan voi nähdä muunnelmana – tai alkusoit-
tona – Iijoki-sarjalle. 

Jo ennen esikoisteoksen kirjoittamista Päätalo olisi halunnut kirjoittaa synnyin- 
ja kasvuympäristöönsä sijoittuvan romaanin, sillä hän tiesi tuntevansa syrjäseudun 
olosuhteet. Hän hylkäsi kuitenkin silloin aiheen sen epämuodikkuuden takia, mutta 
jatkoi sen työstämistä Ihmisiä telineillä -teoksen valmistuttua. (Marttinen 1999.) 
Koillismaa-sarjan ensimmäinen osa Koillismaa ilmestyi 1960. Muut osat ovat Selkosen 
kansaa (1962), Myrsky Koillismaassa (1963), Myrskyn jälkeen (1965) ja Mustan lumen 
talvi (1969). 

Päätalo totesi sarjojensa olevan rinnakkaisia jopa sodanjälkeistä jälleenrakennus-
aikaa kuvaaviin teoksiin saakka. Ne olivat saman elämänkokemusmateriaalin pohjal-
ta kirjoitettuja. Koillismaa-sarja antaa kuitenkin romantisoidumman ja kaunistellun 
kuvan asioista, joten se ei totuusarvoltaan ollut Päätaloa tyydyttävä (ks. Aarnio 2003, 
167).37 Iijoki-sarja onkin sitten reilusti omaelämäkerrallinen. (Vehviläinen 1978, 
165–166.) Päätalo sanoi tutkineensa Koillismaa-sarjan päähenkilön Kaukon fiktiivi-
sen elämän kautta sitä mahdollisuutta, että hän olisi jäänyt pysyvästi asumaan kotisel-

36 Sarjaan kuuluvat yksittäiset teokset lueteltu lähdeluettelossa.
37 Eila Pennasen mielestä Päätalo Iijoki-sarjan ensimmäisissä osissaan on käsitellyt samoja aineksia 
kuin Koillismaa-sarjassa. Ainekset on kuitenkin yhdistelty ja ryhmitelty romaanimaisesti (Me-lehti nu-
mero 24/13.12.1974, artikkeli ”Kolme kirjaa”).
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kosiinsa.38 Leena Kirstinän (AL 5.7.1998) mielestä jo Ihmisiä telineillä (1958) on kuin 
Iijoki-sarja pienoiskoossa.39 

Uuden Suomen Vilho Suomi toteaa Koillismaan kritiikissään (US 18.12.1960) sen 
perusteellisuudesta saavan käsityksen, että Päätalo on halunnut ahtaa yksiin kansiin 
koko aihepiirinsä. Suomen mielestä teokseen on sullottu päällekkäin, sisäkkäin ja 
limikkäin monen romaanin ainekset: ihmistyypit ja -kohtalot, suhteet ja elämänilmiöt. 
Suomi ennakoi arvioinnissaan sen koillismaalaisen aihepiirin runsaudensarven, josta 
syntyi Iijoki-sarja. 

Lapsuuden trauman kirjallista kypsyttelyä

Mika Waltarin Aiotko kirjailijaksi? -oppaassa kuvaillaan kirjailijan ”synnytyspoltteita”. 
Päätalo siteeraa kohtaa Hyvästi, Iijoki -teoksessaan (s. 318) kuvatessaan esikoiskirjan 
aloittamisen vaikeuksia. Sen poltteet venyivät neljännesvuosisadaksi. Samantyyppinen 
hidas kypsyttely toistuu myös Iijoki-sarjan aloittamisen kohdalla; se vaati yhden sarjan 
ja muutaman erilliskirjan ennen käynnistymistään. 

Jo neljännesvuosisata ennen Iijoki-sarjan alkua Päätalon lapsuuden- ja nuoruusvuo-
sien traumaattisen kovat kokemukset etsivät siis kirjallisia ilmaisumuotoja. Ne toistu-
vat hänen tuotannossaan, erityisesti hänen molemmissa sarjoissaan. Päätalo onkin 
todennut lapsuuden tapahtumilla ja kasvuympäristöllä olleen hänelle voimakkaampi 
merkitys kuin monille muille (Marttinen 1995, 28).

Lukiessani Pohjolan Jätkästä Päätalon vuonna 1946 julkaistua kertomusta 
”Yhteiskunnan armoilla” huomasin lukevani samaa tekstiä kuin Koillismaan (1960) 
alkuluvussa.40 Se kertoo isän mielisairauden takia yhteiskunnan armoille joutunees-
ta perheestä ja perheen vanhimman, alle rippikouluikäisen Kaukon nöyryyttämisen, 
katkeruuden ja häpeän tuntojen sävyttämästä jauholapun hakureissusta naapurikyläs-
sä asuvalta kunnan piirimieheltä. Sama tapahtuma, jopa otsikoituna ”Yhteiskunnan 

38 Aarne Kinnusen mukaan jokainen kertomus kertoo sen lisäksi miten kävi myös sen, miten olisi 
voinut käydä. Kinnunen käyttää ilmiöstä nimitystä kertomuksen varjo, joka romaanissa kulkee mukana 
kirjoittamattomana tarinana. (Kinnusen essee ”Kertomuksen teoria” Parnasso 7/1978: 432–441.) Kau-
ko Sammalsuon tarinan voi mielestäni nähdä tällaisena kertomuksen varjona, Päätalon kuvitelmana 
toisenlaisesta elämästään Taivalkoskella.
39 Perusteluina Kirstinä toi esille sen, että Ihmisiä telineillä loppuu samaan kohtaan, josta Iijoki-
sarjan viimeisimmäksi aiottu teos Hyvästi, Iijoki (1985) alkaa. Henkilöt jopa lausuivat samoja repliik-
kejä. Lapsuusselkosilta kotikaupunkiinsa palaavan, Päätalon näköisen 39-vuotiaan rakennusmestari 
Mauno Joensivun elämä oli kriisivaiheessa; kotikaupungissa odotti tuleva uusi elämänkumppani ku-
ten Hyvästi, Iijoki -teoksessa.
40 Kertomus julkaistiin Pohjolan Jätkän numerossa 6/1946. Sama kertomus toistuu Koillismaassa 
(Päätalo 1960, 25–51).
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armoilla” kuten Pohjolan Jätkässä, toistuu Iijoki-sarjan teoksessa Kunnan jauhot (1973, 
546–550) – vain päähenkilön nimi on vaihtunut Kalleksi.41 

Sisältöjen samankaltaisuus
Kauko Sammalsuo on minulle hyvin läheinen henkilö, en minä voi koskaan sanoa, 
että olisin hänet omana itsenäni nähnyt, mutta jos minusta olisi sodan jälkeen 
tullut metsätyömies-pienviljelijä ja jos olisin palannut tekoselkosilleni, niin kyllä 
minä olisin ollut samantapainen mies kuin Kauko Sammalsuo. Kauko Sammalsuo 
on minulle hyvin läheinen siitä huolimatta, että hänellä on omia heikkouksiaan ja 
suoranaisia sairauksiaan. Mutta tunnen, että minulla on samanlainen luonteenlaa-
tu ja olisin joutunut selkosissa samat henkiset vaikeudet kokemaan. (Vehviläinen 
1978, 126.)

Koillismaa-sarjan päähenkilö Kauko Sammalsuo on Päätalon mukaan hänen alter 
egon sa (Vehviläinen 1978, 126).42 Kaukon ja Kallen fyysinen olemus ja luonteenpiir-
teetkin käyvät yksiin: molemmat ovat työteliäitä, rehellisiä, sulkeutuneita, helposti rie-
hahtavia, ujoja ja arkoja, varsinkin naisseuraan tai ”herrojen” pariin joutuessaan. Kir-
jalliset harrastukset kompensoivat elämän ankeutta (vrt. Marttinen 1995, 40). Sarjassa 
keskeisellä sijalla oleva rakennusmestari Kosti Mäkinen, ”Tampereen poika”, saa sivu-
roolisen ihanneminän aseman. Eila Pennasen mielestä ”Tampereen poika” tasoittaa 
Kaukon hahmossa purkautuvaa ahdistusta. Omaelämäkerrallisen Iijoki-sarjan kirjoit-
taja on Pennasen mukaan ”kehittyneempi Tampereen poika, joka pystyy katselemaan 
entistä minäänsä tyynesti”. (ME-lehti/nro 24/1974.) 

Esimieheltään aiheettomat potkut saanut Mäkinen päätyy reissumieheksi selkosil-
le. Hän hankkii ahkeruudellaan ensin kovan työmiehen maineen savotoissa ja pääsee 
lopulta johtamaan rakennusmestarina tietyömaata Koillismaalla. Tapahtuma vertau-
tuu Kallen omaan pakkolähtöön rakennusmestarin paikasta vuonna 1963 ja senjäl-
keiseen nousuun menestyskirjailijaksi. (Vrt. Päätalo 1998, 638–667, 671, 674.) Myös 
Mäkinen kokee irtisanomisen epäoikeudenmukaiseksi ja häpeälliseksi. Suhde on 
analoginen, tosin retrospektiivisesti. 

41 ”Yhteiskunnan armoille” oli myös yksi niistä kertomuksista, joiden perusteella Päätalo valittiin 
Nuoren Voiman Liiton jäseneksi vuonna 1946.
42 Myös esikoisteoksen Mauno Joensivu ja Nälkämäen (1967) Matti Lieko ovat luonnettaan, ul-
koista olemustaan, käyttäytymistään ja pitkälti elämänvaiheitaan myöten kopioita – tai muunnelmia 
– Iijoki-sarjan Kalle Päätalosta. Jo Mauno Joensivussa Päätalo laski peruskiven omalle kehityskerto-
mukselleen, joka täydentyi myöhemmin Iijoki-sarjassa. Joensivussa voi nähdä kehykset myös tulevien 
teosten päätalolaiselle mieskuvalle. Kumpaakin teosta pidettiin vielä 1970-luvun alussa sarjojen ul-
kopuolisina ”erillisromaaneina” ja välitöinä (Huhtala 1972, 104). Leena Kirstinä (AL 5.7.1998) näkee 
Mauno Joensivussa samaa sivullisuutta omaan yhteiskuntaluokkaansa nähden kuin Toivo Pekkasen 
Tehtaan varjossa -romaanin (1932) Samuel Oinossa. Tosin Joensivun henkinen kasvu nousee eri poh-
jalta kuin Oinon: arjen kokemuksista ja pietistisistä itsetutkisteluista.
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Kauko Sammalsuon lapsuuden elämän ulkoiset puitteet muistuttavat Iijoki-sarjan 
Kallen elinoloja: isän kuoleman johdosta kunnan avun varaan joutunut perhe elää 
suoranaisessa köyhyydessä, joten Kauko joutuu vielä koulupojan kirjoissa ollessaan 
ottamaan äitinsä rinnalla vastuun perheen elatuksesta. 

Heti sarjan ensimmäisen osan Koillismaan (1960) kritiikeissä huomattiinkin 
yhtäläisyys kirjailija Päätalon ja Kaukon välillä. Aamulehden Martti Santavuori speku-
loi esikuvan mahdollisuudella: ”Päätalo on tuntenut hänen (Kauko Sammalsuon) 
nuoret vaiheensa kovin tarkkaan, niin tarkkaan, että olettamus omien kokemusten 
kertomisesta on lähellä.” (AL 30.12.1960.) Kaukon vaikeuksien kautta Päätalo sanoi 
läpikäyneensä ne henkiset vaikeudet, jotka olisi joutunut kohtaamaan Taivalkoskelle 
jäädessään (ks. Pennanen 1982). 

Liisi Huhtala (1972) toteaa Päätalon tuotannossa näkyvän tietyn perusaineiston, 
jota Päätalo jähmeästi varioiden toistaa; mieshahmot ovat toistensa toisintoja, nais- ja 
rakkauskuvat kaavamaisia. Päätalo selittää kaiken pikkutarkasti, juoni alleviivaa omaa 
juonimaisuuttaan ja repliikkipainotteinen kerronta tuntuu epäaidolta (Huhtala 1972, 
75). Huhtalan esille tuomat piirteet edustavat Päätalon ominta tyyliä ja kerrontata-
paa, joista hän ei hevin luovu. Ne siis oletettavasti jatkuvat kriitikoita ärsyttävinä myös 
Iijoki-sarjassa. 

Päätalo sanoo Koillismaa-sarjan ihmisten ja tapahtumien löytyneen helposti; 
”kirjan henkilöt ottivat ohjat käsiinsä ja ryhtyivät kertomaan omaa tarinaansa”. Hänen 
tarvitsi vain poimia muististaan sellaisia asioita, joita halusi tuoda esiin. Henkilöillä 
hän myöntää olleen useita koillismaalaisia esikuvia. (Marttinen 1995, 40–44.) Erityi-
sesti sarjan ensimmäisistä osista voisi puhua myös avainromaanina.43 

Omaelämäkerrallisen aineksen vahva osuus synnytti kuvan asiantuntemuksesta, 
joka heijastui henkilökuvauksessa; kaikessa on ”vankka koetun ja eletyn leima”, kuten 
Vilho Suomi kritiikissään (US 18.12.1960) sanoo. Päätalo ei hevin lähde kirjoittami-
sessakaan tuntemattomille poluille – ”taiteilija hänessä uinuu vielä”.

Koillismaa-sarjan neljä ensimmäistä osaa etenee ajallisesti Iijoki-sarjan tahtiin. 
Molemmat sarjat pohjautuvat historiallisesti todellisiin tapahtumiin: lamavuo-
siin, 1930-luvun nousukauteen ja talvisodan, välirauhan ja jatkosodan tapahtumiin 
evakkoon joutumisineen sekä sodanjälkeiseen aikaan aina 1960-luvun lopulle saakka.

Sarjan viides, viimeinen osa Mustan lumen talvi eroaa selkeästi neljästä edeltäjäs-
tään paitsi kronologisuuden osalta, myös tehtävänasettelultaan ja kerronnaltaan. Siitä 
löytyy vähiten yhtäläisyyksiä Iijoki-sarjaan. Se on maaseutukuvaus 1960- ja 1970-luvun 
taitteesta; uusi aika seuraamuksineen työntyy selkosiin televisiota ja keskikaljaa myöten, 
pahimpina seuraamuksinaan kuitenkin maaseudun rakennemuutosten mukanaan 
tuoma työttömyys: peltojen paketointi ja muutto työn perässä pois kotiseudulta. Se 
kuvaa kuitenkin Iijoki-sarjan lukijakunnan syntymisen kannalta tärkeää ilmiötä – 

43 Esimerkiksi Aku-Kimmo Ripatti nimeää Koillismaa-sarjan avainromaanin tyypiksi kritiikissään 
”Yhden miehen sota” (Kaleva 18.1.1975). 
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rakennemuutoksen sanelemaa suurta muuttoa maalta asutuskeskuksiin ja maan rajojen 
ulkopuolellekin (vrt. tutkimuksen 3. luvun alaluku ”Suuret ikäluokat lukijakuntana, 
sukupolvet lukijayhteisöinä”). 

Sarjan keskeinen miljöö Järvenkylä muistuttaa Päätalon kotikylää Jokijärveä. Sarjaa 
leimaa paikallisuus. Se keskittyy lähinnä kolmen perheen – Sammalsuon, Olkivaaran 
ja Sääskilammin – toisiinsa kietoutuvien elämänkulkujen seuraamiseen. Näkökulma 
jää laajahkossa sarjassa keskeisperheiden vähäisyyden vuoksi kapeaksi, kollektiivikuva-
ukset suppeiksi, kritikoi Liisi Huhtala (1972, 82–83). Kritiikistä löytyy vastakkaisia 
mielipiteitä, sillä esimerkiksi Koillimaasta Kalevaan arvostelun kirjoittanut nimimerk-
ki ”Seppä” määrittelee teoksen tyypiltään kollektiiviromaaniksi, jossa kuvauksen 
kohteena on korpiseutu, yhteisö eläjineen; syvyys ja leveys tulevat erilaisten romaani-
henkilöiden vastakkaisuuksista ja ristiriitaisuuksista (Kaleva 27.12.1960).

Iijoki-sarjan lukija löytää tuttuja piirteitä useammastakin Koillismaa-sarjan 
henkilöstä: Kaukon äiti muistuttaa Riitua ja Nestori Malinen on lähes Hiltu-Jakin 
kaksoisolento. Koillismaa-sarjaansa aloittaessaan Päätalon isä Hermanni vielä eli, ja 
Päätalo totesi tämän vaikuttaneen henkilövalintoihin ja kuvauksiin. Päätalo ei ollut 
vielä tuolloin valmis käsittelemään itselleen raskasta ja tuskallista mielisairausteemaa. 
Kaukon isä Jaakko on siis jo sarjan alkuvaiheessa kuollut, mutta näyttäytyy perheen 
muisteluksissa mielisairautta lukuun ottamatta Hermannin kaltaisena (Marttinen 
1995, 44.)44

Päätalo koki voimansa ja mielikuvituksensa olleen ylimmillään Koillismaa-sarjaa 
kirjoittaessaan: vain ammattitaito ja kokemus puuttuivat (Marttinen 1995, 78). Sarjan 
toteutustapa ei kuitenkaan tyydyttänyt häntä (Vehviläinen 1978, 165). Niinpä Päätalo 
siis kirjoitti Iijoki-sarjan, jossa hän hyödynsi edellistä sarjaansa monin tavoin, tuskin 
kuitenkaan kovin tietoisesti. Oletan Koillismaa-sarjassa fiktiivisesti sävytettyjen 
kuvausten Kaukon lapsuus-, nuoruus- ja sota-ajoista miljöineen palauttaneen ja säilyt-
täneen Päätalon omat vastaavat tapahtumat alitajunnassa valmiiksi muotoiltuina ja 
tuoreina Iijoki-sarjassa käytettäväksi.

Stereotypisoituva kritiikki

Hypoteesini on, että jo Koillismaa-sarjan kritiikissä nousevat ja vahvistuvat ne moitteet ja 
kiitokset, jotka sitten osin stereotypisoituivat ja jatkuivat Iijoki-sarjan kritiikissä. Hypo-
teesini tueksi käytän valitsemiani sarjan kritiikkejä ja myös Liisi Huhtalan artikkelia 
”Kalle Päätalon Koillismaa-sarjan tarkastelua” (Acta Botnica 1972). Se edustaa hyvin 
Iijoki-sarjan alussa vallinnutta akateemisen kriitikkokunnan käsitystä Päätalon kirjai-
lijanlaadusta.

44 Marttinen vertaa Jaakko Sammalsuota ja Hermanni Päätaloa toisiinsa.
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Koillismaa-sarjan arvosteluissa näkyy kriitikkojen turhautuminen sarjan teosten 
taiteelliseen tasoon ja tyylin sekä muodon uudistumattomuuteen. Se johti pragamaat-
tisten ansioiden merkityksen korostumiseen; kriitikot arvottivat sarjan kansatieteelli-
syyttä ja murteen sekä historian tallentamista. Sarjan esteettiset ansiot kyseenalaistet-
tiin. Se koettiin pääosin viihteeksi. 

Esimerkiksi Uuden Suomen Vilho Suomi (US 11.11.1969) kaipasi Päätalolta selke-
ää uudistumista eikä katsonut teoksen ansaitsevan kaunista ja lämmintä arvostelua; 
kirjailija ihmisenä on toki arvostuksen ansainnut. Eila Pennanen arvioi Koillismaa-
sarjan kritiikkivastaanottoa Yhteishyvässä 19.11.1969: ”Arvostelu ei ole ottanut häntä 
aivan siltä kannalta kuin olisi pitänyt, sillä häneen on sovellettu liian kireästi korkea-
kirjallisia vaatimuksia. Päätalo pitäisi ottaa kirjailijana, jota tietty lukijaryhmä tarvit-
see.” Samoilla linjoilla on myös Helsingin Sanomien Pekka Tarkka (HS 13.12.1969), 
kun hän painottaa sarjan pragmaattista merkitystä lukijakunnalle. Se tarjoaa huojen-
tavia samastumiskohteita ja terapiaa sekä toimii tietolähteenä syrjäisen kehitysalueen 
erityisistä ongelmista.

Helsingin Sanomien Toini Havu toteaa Koillismaa-kritiikissään (HS 16.7.1961), 
että Päätalolla laajamittaiseen yhteiskunnalliseen epiikkaan kuuluvat puolueeton 
ihmiskuvaus ja myötätunto kaikkea elävää kohtaan. Hän suosittelee Päätaloa ponnis-
telemaan vakavasti tällä tiellä eteenpäin. Havun mielestä taiteellisuuden vaikutelma on 
esikoisromaaniin verrattuna lisääntynyt, vaikka taiteilijan osaaminen ja uskallus tehdä 
tarvittaessa huimia leikkauksiakin vielä puuttuvat. Havu löytää aiheen käsittelyssä 
samankaltaisuutta Pentti Haanpään Noitaympyrään (1956). Havu pohtii kritiikissään 
Päätalon ideologisuuden luonnetta: ”Henkilöittensä välityksellä sen enempiä ajankat-
sauksia luomatta, Päätalo myös kykenee tyydyttävästi luomaan (kuvan) vuosikym-
menen sosiaalisuudesta ja samalla sanomaan jotakin ihmisen elinehdoista ja tarpeista 
yleensäkin.” Koillismaalla on Havun mukaan opetuksellista ja informatiivista merki-
tystä lukijoilleen. (HS 16.7.1961.)

Kritiikeissä arvotettiin positiivisesti sarjan kansatieteellistä, sosiologista ja kieli-
tieteellistä arvoa (esimerkiksi Rauno Velling, US 17.12.1962). Myös viihteellisyys 
ja yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ongelmien käsittelemättömyys olivat kritiikin 
kohteina (Kai Linnilä, KS 6.1.1963). Linnilä myöntää Päätalon kerronnan iskevyyden 
ja dialogien elävyyden; ilman niitä tuskin syntyisi viihteellisyyttäkään.

Jo Koillismaa-sarjan yhteydessä vertailukohteeksi nostettiin Väinö Linna trilogioi-
neen. Samankaltaisuuksien ja erojen hakeminen jatkui myöhemmin Iijoki-sarjan kritii-
kissä. Uuden Suomen Vilho Suomi vertaa Päätalon ja Linnan murteen – tai monimur-
teellisuuden – esitystapoja keskenään. Päätalon tapa käyttää murretta ensisijaisesti vain 
muutaman keskeisen romaanihenkilön, Koillismaa-sarjassa erityisesti Nestori Malisen, 
puhekielenä on Suomen mukaan ”oikeammalla linjalla” kuin Väinö Linnan laaja-
alainen eri murteiden käyttäminen. (US 18.12.1960.)
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Päätaloa kutsuttiin ”Kainuun Linnaksi”. J. B. Tarvainen hehkutti Kaltiossa: ”Kalle 
Päätalon romaani kuuluu sekä rakenteellisesti että tyylillisesti samaan luokkaan kuin 
Linnan Pohjantähti eikä se jää näissä suhteissa jälkeen.” Selkosen kansaa -kritiikissään 
(HS 18.12.1962) Pekka Piirto nimeää Päätalon eepikoksi, joka on luonut selkosten 
ihmisille oman eepoksen niin kuin Linna pentinkulmalaisille. Liisi Huhtalan mielestä 
Päätalo ei kuitenkaan sarjassaan ottanut itselleen maakunnallis-kansallista omantun-
non ja herättäjän roolia, sarjan viimeisintä teosta ehkä lukuun ottamatta (Huhtala 
1972, 78). Aamulehden Martti Santavuori näkee Väinö Linnan Pohjantähti-trilogian 
niin huikaisevan kirkkaana, että se jättää väkisinkin varjoon muut – myös Päätalon 
Koillismaan (AL 30.12.1962).

Ilmiön ja suosion alku

Koillismaa-sarjan myötä alkoi Päätalon nousu menestyskirjailijaksi; kolmas kirja Myrs-
ky Koillismaassa nousi myydyimpien kirjojen listalle ykköseksi. Sarjaa nimitettiin 
1960-luvulla jopa kansakunnan eepokseksi.

Jaakko Syrjän mielestä Päätalon myytti ja suosio alkoivat kasvaa jo 1960-luvulla, 
jolloin modernistien ja suuren lukevan yleisön välille syntyi luottamuspulaa. Syynä 
olivat Syrjän mukaan tuolloin kirjallista kenttää hallitsevat kriitikot, jotka vaikeasel-
koisella kielellä liian oppineesti tulkitsivat lukevalle tavalliselle yleisölle heille avautu-
mattomia teoksia. Tilanne muuttui Päätalon eduksi, kun ”kansa” kääntyi helppo- ja 
mukavalukuisten Päätalon kirjojen puoleen. Valintaa edesauttoi vielä se, että Väinö 
Linnalta ei enää ilmestynyt Täällä Pohjantähden alla -trilogian jälkeen uusia kirjoja. 
(Marttinen 1999, 131.) Syrjän mielestä tärkeää suosion kannalta oli Päätalon julkai-
sutahti: kirja joka vuosi ja sen myötä jatkuva näkyvyys kirjakaupoissa ja mainoksissa 
(Vehviläinen 1978, 194–195).

Suosion syitä alettiin kysellä ja kartoittaa. Koillismaa-sarjan menekki pakotti 
kriitikot pohtimaan sitä, miksi lukijat eivät pitkästyneet verkkaiseen kerrontaan eivät-
kä henkilökuvausten karkeuteen. Yhdeksi selitykseksi löydettiin kerronnan aitous ja 
sisällön asiantuntemus (ks. Olli Laine, Uusi Nainen 1/64). Liisi Huhtala piti suosion 
perustana sitä, että Päätalo kirjoitti ”tavallisille ihmisille”, jotka eivät ehtineet eivätkä 
halunneetkaan paneutua kokeilevaan ja kantaaottavaan kirjallisuuteen. He arvostivat 
Päätalon pyrkimystä todentuntuisuuteen, tekstin selkeyttä ja huumorin sävyä epäkoh-
tien paljastamisessa ja tilan jättämistä lukijan oman mielipiteen muodostamiselle. 
Vaikka Päätalo tallensi todellisuutta, hän ei vieroksunut tarkoituksellista viihdyttämis-
täkään. (Huhtala 1972, 73–82.)
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Lukijakunnnan perusta

Suurten ikäluokkien muodostamaan suuren murroksen sukupolveen kuuluvista luki-
joista suurin osa eli Koillismaa-sarjan ilmestymisaikaan asenteiden ja arvojen muodos-
tumisen kannalta tärkeää nuoruusvaihetta.45 Mielikirjat ja niihin liittyvät myönteiset 
lukukokemukset ovat usein myös peräisin juuri nuoruuden ajoilta (Eskola 1990, 82).

Oletukseni on, että Koillismaa-sarjan teosten myönteinen lukukokemus vaikutti 
vahvasti siihen, että samat lukijat tarttuivat myöhemmin hanakasti myös Iijoki-sarjan 
teoksiin niihin jo valmiiksi positiivisesti asennoituen. Iijoki-sarjalla oli jo syntyessään 
valmiiksi Päätalon tuotantoon koukuttunut lukijakunta, kuten sarjan aikana tulleista 
lukijakirjeistäkin voi päätellä.

Riitta Kuivasmäen lisensiaatintyö (1974) valaisee niitä tekijöitä, jotka tekivät sarjas-
ta bestsellerin. Lisensiaatintyötään varten hän teki 1969 lukijatutkimuksen, jonka 
mukaan suosituimmat kirjailijat Suomessa olivat tuolloin Väinö Linna, Kalle Pääta-
lo, Alistair McLean, Mauri Sariola, Sylvi Kekkonen, Aino Räsänen, Sergeanne Golon, 
Desmond Morris, Raamattu ja Hannu Salama. Päätalon lukijat painottuivat maantie-
teellisesti Oulun ja Lapin lääneihin ja myös Hämeen lääniin – siis lääneihin, joihin 
hänen teostensa tapahtumat pääosin sijoittuivat tai jotka olivat olleet hänen asuin-
paikkojaan. Kuivasmäen mukaan Päätalon tuotantoon tutustuminen oli näillä alueilla 
suorastaan ”asuinpaikkavelvollisuus”. Kuivasmäki arvelee, että lukijoiden uteliaisuus ja 
kiinnostus Päätalon teoksia kohtaan on voinut herätä kirjastossa, kun on huomattu 
niiden tiheä liikkuvuus hyllyiltä. (Kuivasmäki 1974.)

Kuivasmäen bestseller-analyysin perusteella sekä Linnan että Päätalon kirjoissa 
oli sellaisia aineksia, joita on havaittu monissa hyvin menestyneissä kirjoissa olevan: 
niissä kerrotaan tavallisten ihmisten elämästä, kirjoista löytyy jännittävyyttä, mutta 
myös huumoria. Niin Linna, Päätalo kuin Salamakin täyttivät osan Raoul Palm grenin 
työläiskirjailijakriteereistä, parhaiten kuitenkin Linna.46 Sekä Linnan että Päätalon 
tuotannossa näkyi köyhälistöystävällisyys, molemmat olivat sovittelevia ja heidän 
kerrontatekniikkansa noudattelivat perinteisiä latuja. Teokset olivat konstruktioil-
taan selkeitä, helppolukuisia ja sivumääriltään laajoja; molempien kerronnan pääpaino 
suuntautui menneisyyteen. Kuivasmäen mielestä Päätalolta puuttui kuitenkin Linnan 
kriittisyys ja uskottavuus; Päätalon huumorissa ei ollut myöskään linnamaista leppoi-
suutta. (Kuivasmäki 1974.)

Lukijat kirjoittivat ihailijakirjeitä jo Koillismaa-sarjan ilmestymisaikaan. Kirjeet 
osoitettiin Gummerukselle, sillä Päätalon osoite ei vielä ollut yleisesti tiedossa. Määrä-
kin oli vielä vähäinen. Ne muistuttavat sisällöltään Iijoki-sarjan aikana tulleita kirjeitä: 
”On aivan kuin eläisi itse joka hetken, ja olisi niissä samoissa maisemissa missä ovat 

45 Sukupolvi-käsitteestä enemmän ”Teoria ja metodi” -luvun alaluvussa ”Sosiologiset käsitteet”.
46 Työläiskirjailijakriteereitä: kasvanut taloudellisesti vaikeissa oloissa, hankkinut elantonsa ruumiil-
lisella työllä ja harjoittanut ikänsä itseopiskelua; työläiskirjallisuuden yhtenä tuntomerkkinä on myös 
se, että se saa vastakaikua työväestössä (Palmgren1965). 
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Olkivaaralainen, Kauko, Elma, Kosti ym. ja tehdä jytältäisi samat työt rantteilla, 
lansseissa ja kävellä pahnostaisi pitkin jäkäläkangasta ja hiihtää kamilastaisi jonkin 
vaaran kuvetta.”47 Samastumista kirjojen henkilöihin – varsinkin päähenkilöihin 
– tapahtui, ja kirjat tuntuivat loppuvan kirjoittajien mielestä aina kesken. Haluttiin 
myös päästä näkemään kirjoissa kuvattuja maisemia ja paikkoja. Koillismaan fiktiivi-
set henkilöiden mallit löytyivätkin sitten Taivalkosken Jokijärveltä. Päätaloon ja hänen 
tuotantoonsa kohdistuneen kultistisen faniuden siemenet kylvettiin siis jo Koillismaa-
sarjan aikana.

1.5 Tutkimusaineisto
Esittelen seuraavaksi tutkimusaineistoni ja reseption kohteen, Iijoki-sarjan. Tuon jo 
tässä yhteydessä esille niitä kysymyksiä, joihin tutkimusaineistostani haen vastauksia. 
Kuvaan niitä ja analysointitapojani tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Päätalo keräsi ja arkistoi elinaikanaan varsin kiitettävästi ja kattavasti kirjojaan 
koskevat kritiikit, häntä itseään, perhettään ja tuotantoaan käsittelevät sanoma- ja 
aikakauslehtien haastattelut ja artikkelit, ”Mitä Suomi lukee” -listat ja muitakin hänen 
intressiensä pohjalta valittuja sekalaisia artikkeleita.48 Hän lahjoitti laajan arkistonsa 
vuonna 1998 Taivalkoskella sijaitsevalle Päätalo-instituutille, jota ylläpitää Kallionie-
mi-Säätiö. Samassa yhteydessä siirtyivät Päätalo-instituuttiin myös Päätalolle vuosi-
kymmenten myötä saapuneet tuhannet lukijakirjeet.49 Iijoki-sarjan teoksia koskevista 
lehtileikkeistä koostuvan tietosisällön laajuus yksiköittän sivuina ja aikajärjestyksessä50 
(www.taivalkoski.fi/päätalo-instituutti/arkistoluettelo/kirjojen lehtileikkeet):

47 SM, M. Kirjeessä ei päiväystä, todennäköisesti 1969.
48 Sisällön aihepiirit vuosittain: kirja-arvosteluja, ”Mitä Suomi lukee” -listoja, mainoksia, Pääta-
lon haastatteluja, veroäyritietoja, Linnan juhlat, Päätalon saamat tunnustukset ja palkinnot. Lisäksi 
Taivalkoskeen, Kallioniemeen, Jokijärveen, Kallioniemi-Säätiöön ja Päätalopäiviin liittyviä artikke-
leita ja uutisia sekä esitteitä, Päätalopäivien esitelmiä, Päätalolle läheisten kirjailijoiden (Mika Wal-
tari, Pentti Haanpää, Mauri Sariola, Eila Pennanen, Eino Säisä, Veikko Huovinen, Laila Hietamies 
ym.) haastatteluja. Lisäksi on arkistoituina Päätalon tuotantoon, lukemiseen, kirjastojen käyttöön 
ym. liittyviä tutkimuksia, Finlandia-palkintoehdokkuusartikkeleita, kuolinilmoituksia, Päätalon 
tuotannosta tehtyihin elokuviin liittyviä artikkeleita, televisioinneista ja radio-ohjelmista jne. kerto-
via artikkeleita. Arkistoon on tallennettu myös Päätalon presidentinvaalien valitsijamiesehdokkuu-
teen liittyvää materiaalia sekä Urho Kekkoseen, Edvin Laineeseen ja Mikko Niskaseen liittyviä haas-
tatteluja. (http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti/arkistoluettelo.) Käytän lehtiartikkeleista ja 
-haastatteluista kritiikit mukaan lukien yleisnimitystä lehdistölähteet.
49 http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti/arkistoluettelo.
50 Päätalon oman ryhmityksen mukaisesti.

http://www.taivalkoski.fi/p��talo-instituutti/arkistoluettelo
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Teos sivumäärä vuosi
Huonemiehen poika 63 1971–1972
Tammettu virta 69 1972–1973
Kunnan jauhot 48 1973–1974
Täysi tuntiraha 94 1974–1975
Nuoruuden savotat 40 1975–1976
Loimujen aikaan 36 1976–1977
Ahdistettu maa 79 1977–1978
Miinoitettu rauha 102 1978–1979
Ukkosen ääni 116 1979–1980
Liekkejä laulumailta 89 1980–1981
Tuulessa ja tuiskussa 79 1981–1982
Tammerkosken sillalla 157 1982–1983
Pohjalta ponnistaen 148 1983–1984
Nuorikkoa näyttämässä 178 1984–1985
Nouseva maa 163 1985–1986
Ratkaisujen aika 259 1986–1987
Pyynikin rinteessä 194 1987–1988
Reissutyössä 327 1988–1989
Oman katon alle 182 1989–1990
Iijoen kutsu 137 1990–1991
Muuttunut selkonen 242 1991–1992
Epätietoisuuden talvi 240 1992–1993
Iijoelta etelään 325 1993–1994
Pato murtuu 205 1994–1995
Hyvästi, Iijoki 197 1995–1996
Pölhökanto Iijoen törmässä 87 1998–1999 
Yhteensä 3856 sivua

Tutkimusaineistoni koostuu edellä luetellusta tietosisällöstä tehdystä otoksesta sekä lu-
kijakirjeotoksesta, jota kuvaan myöhemmin tässä luvussa. Käytän tutkimusaineistona 
myös Päätalopäivillä vuosien mittaan pidettyjä esitelmiä, sikäli kuin niistä on kirjalli-
nen dokumentti arkistoituna ja käytettävissä.

Ensi kertaa kritiikkejä ja kirjeitä lukiessani pyrin luomaan kokonaiskuvan niistä. 
Millainen on kirjoittajan asenne? Entä hänen kompetenssinsa? Millainen demografinen 
tausta hänellä on? Toisella lukukerralla mielessäni oli jo tutkimukseni kannalta oleel-
lisia kysymyksiä, joihin hain tekstistä vastauksia. Millainen lukijan odotushorisontti ja 
lukumalli on? Kaunokirjallinen vai sosiokulttuurinen – tai ehkäpä näiden yhdistelmä? 
Mitkä ovat lukemisen motiivit? Esteettiset vai ulkokirjalliset? Millainen vaikutus lukuko-
kemuksella on yksilötasolla ja miten lukija sen argumentoi? Älyllisesti vai emotionaalises-
ti? Tapahtuiko muutosta vuosikymmenten mittaan? Miten mahdollinen muutos näkyy 
reseptiodokumenteissa? 

Oletan löytäväni aineistostani myös evidenssiä ja perusteluja Iijoki-sarjan menestyk-
seen, suosioon, lukijakunnan laajuuteen ja Päätalo-ilmiön syntyyn. 
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Otokset ovat luetteloituina tutkimukseni liitteinä seuraavasti: Helsingin Sanomissa 
julkaistut kritiikit, haastattelut, artikkelit, myyntitilastot (liite 1), lehtikritiikit (liite 
2), artikkelit, haastattelut ja mielipideartikkelit, myyntitilastot (liite 3) ja lukijakirjeet 
(liite 4).

Kritiikit, lehtiartikkelit ja -haastattelut 

Kritiikkiotoksen suuruus on 246 kappaletta. Se jakautuu vuosikymmenittäin seuraa-
vasti: 1970-luku 78, 1980-luku 101 ja 1990-luku 67. Ero kritiikkien määrissä eri vuosi-
kymmenillä johtuu siitä, että eri vuosikymmenillä ilmestyneiden osien määrä vaihteli 
(1970-luku/ 9 kpl, 1980-luku/ 10 kpl ja 1990-luku 7 kpl). Kritiikit olen luetteloinut 
liitteessä kronologisesti kirjoittajittain aakkostettuna 

Olen valinnut ensisijaisesti Helsingin Sanomien, Aamulehden, Turun Sanomien, 
Kainuun Sanomien, Kalevan, Keskisuomalaisen, Savon Sanomien, Liiton ja Suomen-
maan sekä Uuden Suomen kritiikkejä, mutta myös muutamia vasemmistolehtien 
(Kansan Lehti, Kansan Tahto, Kansan Uutiset, Suomen Sosialidemokraatti, ME) 
kritiikkejä ja satunnaisotannalla joitakin muitakin lehtiarvosteluja. Lehtien levikit 
ja vaikutusalueet eroavat toisistaan. Edustettuina ovat pääkaupunkiseudun lehdet, 
maakuntalehdet, puoluesidonnaiset lehdet ja muutama satunnaisotannalla ottama-
ni paikallislehti. Tällainen kombinaatio palvelee tutkimustani parhaiten, koska 
pyrin löytämään kriitikoista erilaisin lukumallein Iijoki-sarjaa lukevia ja arvostelevia 
lukijayhteisöjä ja niitä edustavia kriitikkotyyppejä. Yhdistävä tekijä voi olla se, mistä 
kirjallisuusinstitutionaalisesta asemasta ja minkä lehden edustajana kriitikko puhuu: 
pääkaupunki- tai laajalevikkisen maakuntalehden asiantuntija-arvostelijana, pienem-
män lahden harrastelijakriitikkona vai peräti tavallisen lukijan roolissa. Myös lehden 
maantieteellisen sijainnin ja poliittisen sitoutumisen oletan vaikuttavan kriitikon 
odotuksiin ja arvosteluun. Oletukseni on vaikuttanut myös otokseeni.

Suurin osa kritiikeistä on (Grimm 1977, 109–116; Saarinen 1982, 37–44) tertiääre-
jä todistuskappaleita jo niiden yhteisöllisen ja julkisen käyttötavoitteen vuoksi. Jotkut 
kirjallisuusarvosteluista kuuluvat kuitenkin primääreihin välillisiin todistuskappalei-
siin – ainakin ne, joiden kirjoittajien demografiatiedoista voin päätellä heidän edusta-
van tavallisia lukijoita.

Erillisenä ryhmänä (liite 3) ovat siis lehtihaastattelut, Iijoki-sarjaa ja Päätalon elämää 
ja teoksia käsittelevät artikkelit, mielipidekirjoitukset, kirjojen myynti- ja arvostelume-
nekkilistat sekä Päätalopäiviin liittyvät artikkelit (liite 3). Näistä tekemäni otoksen 
kappalemäärä on 357. Niiden jakautuminen Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymmenille 
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kertoo Päätalo-ilmiön kehityksestä paljon: 1970-luku 61, 1980-luku 143 ja 1990-luku 
146 kappaleina laskettuna.51 

Päätalon eri haastatteluissa ja elämäkertojen muisteluissa esittämät Iijoki-sarjan 
lukijakirjeitä ja kritiikkejä koskevat mielipiteet lukeutuvat mielestäni sekundääreihin 
todistuskappaleisiin (vrt. Grimm 1977, 109–116).

Olen muodostanut oman ryhmänsä myös lehtileikkeistä, joiden marginaaliin 
Päätalo on tehnyt henkilökohtaisia huomautuksia tai alleviivannut tiettyjä kohtia 
(liite 4), vaikka sama aineisto kulkee mukana myös liitteen 3 aineistossa. Erillistä liitet-
tä puolustaa merkintöjen täydentävä rooli tarkastellessani kirjailijan omaa asennetta 
median ja lukijoidenkin antamaan palautteeseen.

Lehtileikkeissä ei läheskään kaikissa ole näkyvissä sivunumeroita, osasta puuttuu 
jopa päiväys. Sivunumerot olen tästä syystä joutunut jättämään pois. Koska Päätalo-
arkiston materiaali on tarkoitettu nimenomaan tutkimuskäyttöön, en ole enää katso-
nut tarpeelliseksi lähteä lehtien omiin arkistoihin puuttuvia sivunumeroita etsimään.

Käytän siis useampia aineistoryhmiä Iijoki-sarjan vastaanottoa ja vaikutusta tutkies-
sani, koska uskon vain siten saavani siitä tarpeeksi monipuolisen kuvan. (Ks. reseptio-
dokumenttien jakamisesta Grimm 1977, 109–116; Saarinen 1982, 37–44.) Aineiston 
runsaus tuo parhaiten esiin lukija- ja kriitikkovastaanottojen ja erilaisten lukijaryh-
mien mahdollisia eroja, ristiriitaisuuksia ja myös yhteisiä piirteitä. Iijoki-sarja karkasi 
tekijänsä käsistä ja laajeni lehtihaastattelujen ja artikkeleiden mukana mediaan; niistä 
syntyi uusi kerronnallinen taso, jota lukijat seurasivat sarjan rinnalla. 

Lukijakirjeet 

Minulle tutkijana lukijakirjeet ovat ainutlaatuisia reseptiodokumentteja. Päätalolle ne 
merkitsivät tärkeää palautetta, jopa tärkeämpää kuin kritiikit (Vehviläinen 1978, 87). 
Eräässä vastauskirjeessään lukijalleen 25.5.1988 Päätalo kirjoittaa: ”[---] Minulle ovat 
lukijoitteni kirjeet merkinneet aina paljon: Antaneet uskoa ja voimia aina kun pitkän 
kirjoitustyön aikana tulee tunne että en enää jaksa ja kaikki mitä kirjoitan, on todella 
täysin arvotonta, niin kuin johtavat kriitikot tuotantoani luokittelevat (Kalle Päätalon 
arkisto).”52 Jokaisen lukijakirjeen ylälaitaan Päätalo kirjoitti – niin kauan kuin jak-
soi sen itse tehdä – vastauksensa päivämäärän ja kuvauksen vastauksen muodosta ja 
laajuudesta (ks. liite 4). Kirjailijan vastauksia lukijoilleen on arkistoitu vain muutama 
kappale. Joitakin vastauskirjeitä olen saanut Päätalon lukijoilta haltuuni. Sellaisten lu-
kijoiden osalta, joiden kanssa on syntynyt vuosikymmeniä kestänyt kirjeenvaihto, voi 
lukijakirjeistä löytyvistä kommenteista päätellä jotain vastauskirjeiden sisällöstä.

51 1990-luvulla ilmestyi vain seitsemän kappaletta sarjan teoksia. Vuonna 2000 ilmestyi Kalle Pää-
talon kuoleman johdosta useita laajoja artikkeleita paitsi hautajaisista, myös hänen elämästään ja tuo-
tannostaan.
52 Kirjeen kopio tutkijalla.
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Päätalon vastauskirjeet olivat tärkeitä lukijoille. Opettaja Arja Kärkkäinen kertoo 
pohtineensa vuosia lukijakirjeen kirjoittamista. Kun hän vihdoin rohkaistui sen 
tekemään, kirjeestä tuli ”elämäkerta”, koska hän uskalsi kirjoittaa aroistakin asioista 
”sellaiselle, joka ymmärtää”. Kärkkäinen hämmästyi saadessaan vastauskirjeen Pääta-
lolta, jopa useammankin. Kirjeiden merkitystä kuvaa se, että ne päätyivät Kärkkäisellä 
samaan säilöön kuin koulutodistuksetkin. (Viva 7/2006, 27–28.)53 

Päätalo arvioi vuonna 1991 saaneensa lukijoiltaan kirjeitä 4500–5000 ja kortteja 
7000–8000 kappaletta, joista noin 3500–4000 kappaleeseen hän myös vastasi.54 Sen 
jälkeen kirjeitä on tullut vielä tuhansia lisää. Iijoki-sarjan ilmestymisaikana tulleiden 
kirjeiden määrä on noin 3000 kappaletta. 

Kirjeotokseni laajuus on 159 kappaletta (liite 4). Kirjeitä on suunnilleen yhtä paljon 
jokaiselta Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymmeneltä (1970-luku/52 kpl, 1980-luku/54 
kpl ja 1990-luku/53 kpl). Koen sen tutkimukselleni riittäväksi. Kirjeotos on pienempi 
kuin kritiikkiotos siksi, että lisäaineisto ei olisi tuonut kirjeiden sisällön samankaltai-
suuden, kuten kirjoittajien samantyyppisten elämänkohtaloiden ja demografioiden, 
vuoksi enää oleellisesti uutta tietoa sarjan lukijareseptioon ja vaikutukseen.

Analysoin ja tulkitsen kirjeitä sarjan ilmestymisvuosikymmenittäin kuten kritiik-
kejä.

Seuraavaan taulukkoon olen koonnut sukupolvittain ja vuosikymmenittäin ne 
demografiatiedot, joita katson tutkimuksessani tarvitsevani ja jotka oli mahdollista 
lukijakirjeistä selvittää:

53 Jouni Flinkkilän artikkeli ”Koukussa Päätaloon” (Viva 7/2006, 22–29).
54 Kalle Päätalon vastaus Veikko Hauta-ahon Päätalopäivillä 1991 esittämiin kysymyksiin (Kalle 
Päätalon arkisto.)
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Lukijakirjeiden kirjoittajien demografiatiedot %-osuuksina sukupolvittain/vuosikymmenittäin
Koulutus: A = akateeminen, K= keskiaste, P = peruskoulu, ET = ei tietoa
Sukupuoli: M = mies, N = nainen
Asuinpaikka: K=kaupunki, T=taajama, M=maaseutu, ET=ei tietoa 
Asenne: N=neutraali, NE= negatiivinen, PO=positiivinen

Sukupolvet:
SP- = Sodan ja pulan sukupolvi (KP:n ikäiset ja vanhemmat)
SP=Sodan ja pulan sukupolvi (n.1925–1940 syntyneet)
SMU=Suuren murroksen sukupolvi (1940–1955 syntyneet)
L=Lähiösukupolvi (1955–1965 syntyneet)
HV=Hyvinvoinnin sukupolvi (1965 jälkeen syntyneet)
SM=Suuren muuton kokeneet

Suku-
polvi

Vuosi-
kymmen

Koulutus Sukupuoli Asuinpaikka Asenne Keski-
ikäA K P ET M N K T M ET SM N NE PO

SMU 1970 8 15 46 31 46 54 31 31 38 54 8 92 30 v.

SMU 1980 20 24 28 28 48 52 72 28 56 25 37 v.

SMU 1990 44 20 24 12 52 45 60 40 32 25 48 v.

SP 1970 20 27 40 13 53 47 27 46 27 53 100 46 v.

SP 1980 28 18 9 45 64 36 73 9 27 9 91 55,5 v.

SP 1990 63 37 100 100 75 100 58 v.

SP- 1970 17 33 33 17 66 34 84 8 8 58 100 63 v.

SP- 1980 56 44 22 78 44 33 23 22 100 66,5 v.

SP- 1990 33 17 50 67 33 33 50 17 33 100 68 v.

L 1990 17 33 50 17 83 67 33 17 100 30 v.

Varsin usein koulutus jää kirjeissä avoimeksi tai se pitää päätellä ammatista. Ammatilli-
nen edustus onkin laaja. Edustettuina ovat työläiset, keskiluokka ja johtavassa asemassa 
olevat. Koska tarvitsen tutkimuksessani sukupolvitietoa lukijaryhmiä muodostaessani, 
ikä on tärkeä tieto. Se on useimmiten sanottu kirjeissä suoraan.

Lukijat reflektoivat kirjeissään ryhmäänsä: ”[---] Sain elämänkerrastanne (Vehviläi-
nen 1978) käsityksen, että teitä vaivaa asia, ettei maamme ”sivistyneistö” muka hyväk-
syisi ja arvostaisi Teitä. Tämä on ainakin täältä Kainuun korkeudelta katsottuna täysin 
väärä käsitys.” (RK, M, 1979.) Otoksessani akateemisen koulutuksen saaneet ovat 
varsin hyvin edustettuina.

Koska lukijakirjeet eivät ole minkään teemakyselyn tai omaelämäkerrallisen kirjoi-
tuskilpailun tulos, aineisto on hyvin heterogeeninen, mutta toisaalta lähtökohdan 
huomioiden yllättävän homogeeninen. Keskeinen yhdistävä tekijä on Päätalon kirjo-
jen, erityisesti Iijoki-sarjan, lukukokemuksen synnyttämä tarve tuoda ilmi kiitollisuus 
ja ihailu kirjailijaa kohtaan sekä samalla kuvata lukukokemusta vaikutuksineen. Kallen 
elämäntarina iloineen ja suruineen ja sen vertautuminen lukijan omaan elämään on 
saanut lukijat vastavuoroisesti kertomaan kirjeessään laveasti elämästään; aineistoa 
voisi kutsua siis myös omaelämäkerralliseksi. 

Olen seurannut myös lukijoiden suhtautumista Iijoki-sarjasta eri medioissa esitet-
tyyn kritiikkiin. Näihin kritiikkikommentteihin on usein liittynyt vastineeksi laadit-
tu lukijan oma arvostelu teoksesta ja Iijoki-sarjasta. Negatiiviset kritiikit koskettivat 
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henkilökohtaisesti: ”Säälini oli mukana, koska jo tuo Kunnan jauhot, olivat minut 
aikanaan herättäneet tajuamaan luovuutesi ja vasta, kun 1982 aloin todella syventyä 
käsitteeseen PÄÄTALO, niin tekstiesi arvostelut ovat osuneet myös minuun.” (RL, M 
-90.) Reflektoidessaan myös esitettyihin kritiikkeihin lukijakirjeet tuovat ristikkäisvalo-
tusta Iijoki-sarjan vastaanottoon ja vaikutukseen.

Perusteluja Iijoki-sarjan mieluisuuteen on haettu vertaamalla sitä aikaisemmin 
luettuun muuhun kirjallisuuteen – erityisesti suomalaiseen, mutta myös ulkomaiseen. 

Heti lukemisen jälkeen spontaanisti kirjoitettujen kirjeiden katson kuuluvan 
primääriin välittömään reseptioon. Primääriksi välilliseksi palautteeksi luen kirjeet, 
jotka ovat syntyneet useamman teoksen lukemisen jälkeen, ajallisestikin pitkäksi 
venyneen pohdinnan tuloksena (vrt. Grimm 1977, 110–116). Kaija Saarisen mukaan 
kirjeiden sisältöön ja laatuun voi vaikuttaa myös vastaanottaja, jos hän on julkisuuden 
henkilö. Se voi muun muassa vähentää negatiivista palautetta. Saarisen mielestä osa 
kirjeistä voitaisiin julkisen luonteen perusteella luokitellakin tertiääreihin todistus-
kappaleisiin. (Saarinen 1982, 39.) Päätalon julkisuuden vaikutus kirjeisiin on vaikea 
todistaa; se jää vain oletukseni varaan.

Vaikka olen asettanut lukijakirjeet ja kritiikit tutkimuskysymysten osalta samalla 
lähtöviivalle, en kuitenkaan ole unohtanut niiden toisistaan poikkeavaa luonnetta. 
Oletan sen näkyvän demografiatietojen lisäksi lukumallissa ja lukemisen motiiveissa 
ja argumentoinnin tavassa ja painopisteissä. Lukijakirjeet ovat yksityisiä ja subjektiivi-
sia, kun taas kritiikit voivat osin olla subjektiivisia, mutta julkisina pääosin kuitenkin 
vallitsevia kirjallisuuskäsityksiä myötäileviä. 

Mahdollista olisi ollut rekonstruoida kritiikeistä erikseen myös ajankohdan kirjal-
lisuuskäsityksiä, näkemyksiä kirjallisuuden luonteesta ja merkityksestä (vrt. Helle 
2009), kuten esimerkiksi Leeni Tiirakari on Minna Canthin vastaanottoa tutkiessaan 
tehnyt (1997). Katson kuitenkin tutkimukseni kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi 
peilata ajankohdan yleisiä kirjallisuuskäsityksiä lähinnä kirjallisuushistorioista, jotka 
pitävät sisällään myös kritiikeissä esille tulevat näkemykset kirjallisuudesta. Otokseni 
kriitikoiden kirjallisuuskäsitys tulee mielestäni tutkimuksessani esille automaattisesti 
analyysin ja tulkinnan osana, koska pyrin tunnistamaan odotushorisonttiin kiinnit-
tyvät lukumallit kritiikeissä käytettyjen kirjallisten normien avulla. Yhden sarjan 
kritiikkien käyttö ajankohdan kirjallisuuskäsityksen hahmottamiseen olisi käsitykseni 
mukaan tehnyt näkökulman liian kapeaksi. 

Reseption kohde
Iijoki-sarjassa on minä-kertoja Kallen kehityskertomuksen – kasvamisen ruumiil-
lisen työn tekijästä henkisen työn tekijäksi, kirjailijaksi – lisäksi käsitelty ”moder-
nilla sosiaalihistoriallisella otteella arjen historiaa ja tallennettu valtavasti yleistä 
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histo riaa, kansankieltä ja kansatieteellistä tapakulttuuria” (Heikki Nyyssönen 
4.6.1994)55

Historiallinen reseptio ja sen kohde ovat erottamattomassa suhteessa toisiinsa. Iijoki-
sarjan reseptioon kiinteässä suhteessa on myös Päätalon julkinen kirjailijakuva. Siihen 
kuuluvat muun muassa menestys, suosio ja ilmiöksi muuttuminen. Päätalon kulttuuri-
taustan tunteminen auttaa lukijaa ymmärtämään, mitä hän on sarjassaan halunnut sa-
noa (vrt. Lyytikäinen 1998, 34–35). Oletan kirjailijakuvankin muuttuvan sarjan ede-
tessä ja sen näkyvän reseptiodokumenttien analyysissani ja tulkinnassani. En siis katso 
tässä yhteydessä olevan tarvetta tarkastella sitä erikseen, vaan keskityn seuraavaksi pel-
kästään Iijoki-sarjaan. Tuon esille myös niitä päämääriä, pyrkimyksiä56, joita Päätalo 
lähti sarjassaan toteuttamaan. Näen ne hänen yhtenä strategianaan saada vastaanottaja 
ymmärtämään ja tulkitsemaan oikein sarjan sanoma ja tarkoitus. Mielestäni kirjailijan 
omia arvioita työstään ei voi nykyisessä julkisuuden ja median yhteiskunnassa jättää 
tutkimuksessani huomioimatta, koska ne liittyvät julkisiksi tultuaan osaksi sitä skee-
maa, odotushorisonttia, jonka läpi lukija sarjaa lukee; ne ovat osa reseptiota. 

Päätalon sarjalle antamien tavoitteiden ja niiden toteuman – Iijoki-sarjan – osalta 
voisi tekstin nähdä reseptiossa yleisinhimillisenä elämisen tai elämänhistoriallisena 
koodina. Lukija päättelee ja konkretisoi sen oman elämänhistoriansa ja tunteiden-
sa sekä yhteiskunnallisen ja sosiaalisen ympäristönsä kautta (vrt. Tiirakari 1997, 19). 
Sarjan laji- ja romaanityyppiin liittyviä määrittämisongelmia ja käyttöä käsittelen 
myöhemmin laajemmin ”Luokittelu tulkinnan ja arvottamisen välineenä” -alaluvun 
yhteydessä. Tässä pohdin lähinnä sarjan omaelämäkerrallisuutta.

Iijoki-sarja (1971–1995, 1998) on laajuudeltaan 26-osainen ja lähes 17 000-sivui-
nen.57 Siinä esiintyy päähenkilö Kalle Päätalon lisäksi noin 2000 muuta henkilöä. 
Sarjaa pidetään yhtenä maailmankirjallisuuden laajimmista teoksista (vrt. Karonen 
2000). Viimeisen osan Pölhökanto Iijoen törmässä (1998) Päätalo kirjoitti useamman 
vuoden tauon jälkeen ”lukijoiden vaatimuksesta” täydentämään sarjan henkilöiden 
vaiheita. Teosten tapahtumasisältö on tutkielmani liitteenä (liite 6). Kustantajana on 
ollut Gummerus Oy.

55 Lainaus Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan promoottorin Heikki Nyyssösen puheesta, 
jonka hän piti luovuttaessaan Kalle Päätalolle kunniatohtorin tunnusmerkkejä 4.6.1994 (Marttinen 
1995, 92).
56 En puhu tässä fenomenologisen ajattelutavan mukaisesta tekstiin sisältyvästä intentiosta (ks. Kos-
kela & Rojola 1997, 101).
57 Nälkämäkeä (1967) voisi pitää Iijoki-sarjan 27. osana. Päätalo ei sanonut aavistaneensa sitä kir-
joittaessaan, että hän joutuisi joskus tunnustamaan sen tapahtumat omaan elämäänsä liittyviksi. 
Vuonna 1981 hän myönsi asian reilusti: ”Vaikka (päähenkilön) nimi on vaihtunut Matti Liekoksi, 
ovat molempien alikersanttien luonteenlaadut, vartalonmuodot, puhe- ja silmäviat yhtäläiset. Kahta 
niin samanlaista alikersanttia kuin Kalle Päätalo ja Matti Lieko tuskin voisikaan olla Suomen pie-
nessä armeijassa.” Nälkämäessä Päätalo kertoo Iijoki-sarjan Kallen vaiheet Siiranmäen vankileirin 
talousaliupseerina keväästä 1942 sodan loppuvaiheisiin asti. (Päätalo 1981, 622.) 



46 Ritva Ylönen

Päätalon mukaan sarja on läpileikkaus hänen oman sukupolvensa elämästä 
1920-luvulta 1960-luvulle saakka; aiheeseen hän päätyi, koska ”mikään muu sukupolvi 
ei ole joutunut kokemaan niin paljon maailman muuttumista” (Vehviläinen 1978, 165). 
Sarjassa kuvataan ruumiillisen työn tekijän kasvamista henkisen työn tekijäksi (kirjai-
lijaksi). Sen keskeisiksi teemoiksi nousevat lapsena koettujen voimakkaiden kokemus-
ten vaikutus koko elämään ja ponnistelu vaikeuksien kautta asetettuun tavoitteeseen. 
Näitä vaikeuksia ja elämän solmukohtia ovat muun muassa sopeutuminen kaupunki-
maiseen ympäristöön ja sodasta sekä avioerosta selviytyminen. 

Tätä sarjaa (Iijoki) kirjoittaessani olen pitkälle tositapahtumien vanki: En voi, enkä 
haluakaan, muuttaa tositapahtumia, totuutta. Kylläkin värittää ja pitkälle painot-
taa. Mutta olemalla tositapahtumien vanki, se rajoittaa, ja paljon, sarjan kirjojen 
taiteellista jopa kaunokirjallista tasoa (Kalle Päätalo).58

Omaelämäkerralliseen sopimukseen kuuluva lupaus kertoa totuus on Philippe  Lejeunen 
mukaan kaiken sosiaalisen kanssakäymisen perusta. Vaikka totuuden löytäminen on 
mahdotonta yhden ihmisen elämän osalta, sen tavoitteleminen jo määrittelee sellais-
ta tiedostamisen aktia, jossa ei ole mitään kuvitteellista. (Lejeune 2000, 348.) Päätalo 
pyrki totuuteen, hän oli rehellisyytensä lisäksi myös ”todellisuuden vanki”. Hänen mu-
kaansa sarjan vähänkin merkittävät tapahtumat ovat todellisuuspohjaisia, mutta repli-
kointi kuvitteellista. Tosin hän sanoi tuntevansa sarjansa henkilöt niin hyvin, että hän 
lähes tiesi, mitä he missäkin kohtaa sanoisivat. (Vehviläinen 1978, 165–167.) 

Tärkeänä tavoitteena Päätalolla oli kirjoittaa romaanisarja, jossa kuvataan Iijoen 
keski- ja latvavesistöjen maisemien ihmisten elämäntapoja, elinehtoja ja niissä tapah-
tuneita muutoksia 20-luvun alkupuolelta lähtien sotien yli. Toinen tavoite oli tallentaa 
sarjan kirjoihin se rikas kieli, mitä puhuttiin Päätalon nuoruuden aikana. Kolmantena 
oli näyttää, millä tavoin yhteiskunta vielä 30-luvulla suhtautui perheisiin, jotka eivät 
saaneet omin neuvoinensa irti edes niukinta jokapäiväistä leipäänsä (KA 15.10.1978).59 

Vuonna 1984 Päätalo laajensi tavoitteitaan; hän halusi antaa Iijoki-sarjassa pienois-
kuvan tämän vuosisadan Suomesta. ”Esillä on vahvasti myös historia, tärkeät tapah-
tumat ja sodat. Ne ovat tosiasioita, joita ei käy sivuuttaminen. Kirjat ovat dokumen-
taarisia, lähteistä ja muistista kirjoitettuja, mutta myös fiktiolla on tietysti osuutensa”, 
kirjailija täsmensi (Harri Nordell, TS 24.8.1984). Tavoitteet realisoituivat sarjassa niin 
hyvin, että ne toimivat reseptiodokumenteissa arvottamisen kohteina ja näkyvät myös 
lukumalleissa, kuten tutkimukseni lukumallien nimeämisen yhteydessä ja myöhem-

58 Kalle Päätalo kirjoitti sitaatin reunahuomautuksena Panu Rajalan Aamulehteen (25.10.1987) kir-
joittaman Pyynikin rinteessä -teoksen kritiikin marginaaliin. Huomautus koskee Rajalan näkemystä 
Päätalon olemisesta ”pitkälle tositapahtumien armoilla” Iijoki-sarjaa kirjoittaessaan; Rajalan mukaan 
Päätalolla kuitenkin ”on mitä ilmeisin tahto ja pyrkimys kirjalliseen muotoon ja henkilöiden kehitte-
lyyn”.
59 Referaatti Kalle Päätalon pitämästä esitelmästä lukijatapahtumassa Oulussa. Tavoitteet tarkentui-
vat ja laajenivat sarjan edetessä.



47Tervaksinen toteemi

min vuosikymmenten reseptiota kuvaavista luvuista käy ilmi. Myös Vesa Karonen (HS 
22.11.200) määritteli Iijoki-sarjaa Päätalon kuoleman jälkeisessä muistoartikkelissaan 
osittain samoin kuin Päätalo tavoitteitaan:

Sarjaan on kerrostunut useita aineelliseen ja psyykkiseen maailmaan kuuluvia 
todellisuuksia Se on kertomus miehestä, joka ponnistaa ruumiillista työtä tekevästä 
metsä- ja sekatyömiehestä henkistä työtä tekeväksi ja siitä elantonsa saavaksi kirjai-
lijaksi. Dokumenttiaineistoon pohjautuvan suomalaisten makro- ja mikrohistorian 
lisäksi se on on myös psykohistoriaa.

Omaelämäkerrallinen romaani liikkuu fiktiivisyyden välimaastossa. Philippe Lejeune 
(2000, 348–349) toteaa, ettei kirjoitettuna kertomuksena välittyvän identiteetin tar-
vitse kuitenkaan olla fiktiota. Lejeune määrittelee omaelämäkerran retrospektiiviseksi 
proosakertomukseksi, jonka on kirjoittanut todellinen ihminen. Omaelämäkerrassa 
käsitellään kirjoittajan olemassaoloa, yksilöllistä elämää ja erityisesti persoonallisuuden 
tarinaa. Nimi kirjan kannessa vahvistaa teoksen kirjoituksen kuuluvan tietylle hen-
kilölle. Kun vielä teoksen päähenkilön nimi on sama kuin kirjoittajan, on Lejeunen 
mukaan kyse omaelämäkerrallisesta sopimuksesta. Kysymys on hänen mukaansa puh-
taasti juridinen, ei ontologinen. (Lejeune 1989, 4; Lejeune 2000, 348–349; Koivisto 
2011, 16–17.) J.P. Roosin (1988, 221) mukaan Päätalon päätös kirjoittaa Iijoki-sarja toi-
mii erinomaisena esimerkkinä omaelämäkerrallisesta sopimuksesta. Hän pyrki kaikin 
keinoin täyttämään sen viimeistä piirtoa myöten. Yhdyn hänen käsitykseensä. Olen 
kuitenkin päätynyt sekaannuksen välttämiseksi käyttämään tutkimuksessani Kalle-
nimitystä silloin, kun lähteenä on Iijoki-sarja. Toki sarjan Kallenkin sukunimi on Pää-
talo. Kirjailija Kalle Päätalosta käytän pääsääntöisesti nimitystä Päätalo, joskus myös 
Kalle Päätalo. 

Kuinka kattava ja pitävä on kertoja Kalle Päätalon ja kirjailija Kalle Päätalon yhtei-
nen todellisuuspohja? Miten laajaksi ja varmaksi se kritiikeissä ja lukijakirjeissä todet-
tiin? Kysymys nousee tutkimuksessani esille lajityyppipohdintoja sisältävien kritiik-
kien ja lukijakirjeidenkin yhteydessä. 

Totuutta Iijoki-sarjan Kalle Päätalon ja kirjailija Kalle Päätalon välisessä suhteessa 
on vaikea, ellei mahdotonta, määrittää. Panu Rajala tosin sanoo haluavansa nähdä sen 
elämäkertojan, ”joka murtaa Päätalon betoniin valetun todellisuuden itsestään” (AL 
25.10.1987). Myös Vesa Karonen (2003, 337) vakuuttaa, ettei Iijoki-sarjan ”todellisuus 
ole taiteellisesti sepitettyä vaan dokumentoitavissa ja aineellisen kouriintuntuvaa”. 
Hän sanoo itsestään selvänä pidettävän, että Iijoki-sarjan päähenkilö Kalle Päätalo, 
”minä”, on sen kirjoittaja Kalle Päätalo, vaikka monet kirjallisuuden teoreetikot ovat 
sitä mieltä, ettei se ole mahdollista. Karonen vakuuttaa itse uskovansa ”että se on totta 
kaikki”; Päätalon fiktio ei ole fiktiota. (1999, 201.) Myös Päätalon kirjailijakollega ja 
pitkäaikainen ystävä Martti Joenpolvi vakuutti Iijoki-sarjan päähenkilön Kalle Pääta-
lon elämän käyvän yksiin kirjailija Kalle Päätalon kanssa (HS 22.11.2000). 
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Hypoteesini on, että kriitikkojen Iijoki-sarjan lajimääritys painottui erityisesti sen 
alkuaikoina enemmän romaanin kuin omaelämäkerrallisuuden puolelle. Kun odotukset 
eivät täyttyneet, eikä näkyvissä ollut merkkejä sarjan uudistumisesta modernin romaanin 
suuntaisesti, syntyi ristiriitoja ja suoranaisia väärinymmärtämisiä. Suuri lukijakunta 
otti sarjan vastaan alusta saakka omaelämäkertana, joten heidän odotuksensa täyttyi-
vät, jopa ylittyivät. Heille Iijoki-sarjan Kalle (Päätalo) merkitsi samaa kuin julkisuudessa 
esiintyvä kirjailija Kalle Päätalo.

Painosmäärät

Iijoki-sarjan painosten lukumäärissä ja painoksissa tehtailtiin ennätyksiä. Eniten pai-
noksia on otettu sarjan kahdesta ensimmäisestä teoksesta Huonemiehen poika (1971) 
ja Tammettu virta (1972). Teoksista otettiin molemmista 11 erillistä painosta. Painos-
määrät olivat kuitenkin ”vain” 67 000 (HP) ja 69 500 kpl (TV). Gummerus ei mieles-
täni painosten lukumäärien valossakaan uskonut alkuun Iijoki-sarjan menestykseen. 
Tosin lopullisten painosmäärien kasvaessa yli sadantuhannen kustantaja uskalsi lopul-
ta vuonna 1983 painaa yhdellä kerralla peräti 115 000 kappaletta Pohjalta ponnistaen 
-teosta. Teoksittain painokset ja kokonaispainosmäärät jakautuivat seuraavasti:60

60 Tiedot saatu Gummerukselta.
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Teos Vuosi Painoksia Painosmäärä yhteensä
Huonemiehen poika 1971 11 67 000
Tammettu virta 1972 11 69 500
Kunnan jauhot 1973 9 84 000
Täysi tuntiraha 1974 7 74 500
Nuoruuden savotat 1975 8 93 500
Loimujen aikaan 1976 7 79 000
Ahdistettu maa 1977 6 82 500
Miinoitettu rauha 1978 7 87 000
Ukkosen ääni 1979 6 118 500
Liekkejä laulumailla 1980 4 103 500
Tuulessa ja tuiskussa 1981 4 105 500
Tammerkosken sillalla 1982 4 128 500
Pohjalta ponnistaen 1983 1 115 000
Nuorikkoa näyttämässä 1984 3 93 500
Nouseva maa 1985 2 101 000
Ratkaisujen aika 1986 2 99 000
Pyynikin rinteessä 1987 1 97 000
Reissutyössä 1988 4 94 500
Oman katon alle 1989 1 98 000
Iijoen kutsu 1990 2 100 000
Muuttunut selkonen 1991 1 96 000
Epätietoisuuden talvi 1992 3 95 000
Iijoelta etelään 1993 1 89 000
Pato murtuu 1994 2 101 000
Hyvästi, Iijoki 1995 1 109 000

(lisäksi 9500 kpl/2008)
Pölhökanto Iijoen törmässä 1998 2 88 000

Sota-aikaa kuvaavat teokset ovat yltäneet keskimääräistä suurempiin painosmääriin. 
Sen jälkeen kun kokonaispainosmäärä ylitti sadantuhannen rajan, kustantajan luotta-
mus menekkiin kasvoi niin, että painoksia ei enää ripoteltu. Yli neljän painoksen ei 
menty enää yhtenäkään vuonna ja kuusi kertaa vuoden 1980 jälkeen jättipainos otettiin 
kerralla. Alla olevassa graafissa kokonaispainosmäärien kasvun vaikutuksen painosten 
lukumäärään näkee havainnollisesti; Kalle Päätalon 1980-luvulla alkanut arvostuksen 
kasvu ja julkisuus ajoittuvat samaan aikaan kuin kokonaispainosmäärät olivat ensin 
hypähtäneet keskimääräistä korkeammalle ja sitten vakiintuneet sadantuhannen tun-
tumaan.
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Aineistokritiikki

Kalle Päätalon arkistosta saamani lehdistölähteiden määrä on mielestäni tutkimustani 
ajatellen laaja ja kattava. A4-kokoisina sivuina kertyvä määrä on lähes 4 000 kpl. Iso osa 
materiaalista on A4-kokoon pienennettyjä aikakauslehtiaukeamia ja Helsingin Sano-
mien tai vastaavien lehtien koko sivuja, joten todellinen sivumäärä on vielä suurempi. 
Vaikeutena onkin saada tällaisesta materiaalista hallittava otos.

Mittava lähdemateriaali asettaa muistille suuret haasteet. Sitä helpottavat lis taukset, 
joita olen tehnyt, ja myös tutkijan arkistointitekniikat – sekä manuaaliset että tieto-
konepohjaiset. Päällekkäisyyksiin törmäämistä ei kuitenkaan voi välttää. Aineistosta 
puuttuvat televisiohaastattelut, tosin muutamiin Päätalon televisioesiintymisiin on 
viitattu, ja niitä kommentoitu niin kritiikeissä kuin lukijakirjeissäkin. Lukijakirjei-
den joukossa on lukuisa määrä Päätalolle lähetettyjä kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin 
puhumaan kirjoistaan. Päätalo vältteli lukija- ja muihinkin tapaamisiin menemistä 
varsinkin 1980-luvun puolivälin jälkeen terveydellisistä syistä. Esiintyminen ei ollut 
hänelle helppoa myöskään ujouden ja jännittämisen vuoksi.61 Silloin kun Päätalo 
tapahtumiin osallistui, niissä syntyi vuorovaikutusta lukijoiden kanssa, mitä ei kuiten-
kaan ole juurikaan dokumentoitu (Marttinen 1994, 180–181).

61 Vrt. Päätalon kuvaus puheen pitämisestä Gummeruksen kirjakauppaväelle (Päätalo 1995). Ks. 
myös kuvaus osallistumisesta lukijatapahtumaan Helsingissä 2.11.1995 (HS 27.10.1995).

Iijoki-sarjan kokonaispainosmäärät ja painokset
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Ongelmalliseksi olen kokenut kritiikin osalta sen, että nimiä ei mainita, kun syyte-
tään kollegoita epäasiallisesta kritikoinnista.62 Arkistoituja arvosteluja lukiessa voi 
yhtäkkiä huomata lukevansa kritiikkiä, jota on moitittu nimettömänä satoja sivuja 
aikaisemmin. Esimerkiksi syytös ”kritiikkiä ei esiinny ensinkään” on tarkistettavissa 
lehdittäin tehdyistä kritiikkilistoista.

Myönteisesti Kalle Päätaloon ja hänen tuotantoonsa suhtautuneet kriitikot ovat 
olleet myös tuotteliaimpia kirjoittajia. Tällaisia ovat esimerkiksi Kainuun Sanomien 
Eero Marttinen, Suomenmaan Leo Stålhammar, Ilkan Veikko Hauta-aho ja Helsingin 
Sanomiin kirjoittanut Vesa Karonen. Todella kriittisesti Iijoki-sarjaan suhtautuneet 
ovat lopultakin tuottaneet vähän tekstiä tai he ovat olleet niitä, jotka ovat ”vaienneet 
kokonaan”. Esimerkiksi Pekka Tarkka on kirjoittanut vain yhden kritiikin Iijoki-sarjan 
teoksista. Erkka Lehtolakin kuului ”vaikenijoihin”. Myös kirjoittamattomuus vääristää 
kokonaiskuvaa – ainakin se on otettava tutkimuksessa huomioon.

Edellä kuvattu kritiikki lähdeaineistoa ajatellen koskee myös lukijakirjeitä. Kynään 
on selvästi tartuttu hanakammin silloin, kun sanottava on ollut positiivista. Tarkoitan 
tällä Iijoki-sarjan vastaanottoa, en kirjoittajien elämänkohtaloita, joista monet lyövät 
laudalta Päätalon lapsuus- ja nuoruusvaiheiden ankeuden.

62 Tosin toisinkin päin esiintyy samanlaista nimetöntä ”syyttelyä”. Esimerkiksi Pekka Tarkka valit-
telee vuonna 1984: ”Miltei joka syksy toistuva ankara riita kirjallisuusarvostelusta, sen kehuista ja hau-
kuista, ei ole mikään uusi ilmiö. Uutta on kenties se, että viime vuosina päivälehtiarvostelua vastaan ovat 
hyökänneet ennen muuta kirjailijat, jotka ovat saaneet osakseen mielestään liian ankaraa kritiikkiä.” 
(Tarkka 1984, Esipuhe.)
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2 TEORIA JA METODI

Esittelin jo ”Johdanto”-luvussa tutkimukseni lähtökohdat ja tavoitteet sekä käyttämää-
ni teoriaa. Kaija Saarinen on ansiokkaassa artikkelissaan ”Reseptioestetiikan perustei-
ta” jo vuonna 1982 tehnyt perusteellisen selvityksen niistä tutkijoista ja tutkimuksista, 
joihin reseptioestetiikan teoria pohjautuu ja linkittyy. Hän on selvittänyt, keihin oppi-
isiin Hans Robert Jauss tukeutui ja miten Jaussin teoria heidän käsityksistään poikkesi. 
Samassa yhteydessä Saarinen on kuvannut ja tarkastellut myös eri reseptioteoreetikko-
jen käyttämiä reseptioteorian käsitteitä. Viittaan seuraavassa luvussa Saarisen artikke-
liin. En katso kuitenkaan tässä yhteydessä relevantiksi tarkastella koko reseptioesteet-
tistä historiaa ja suuntauksia. Keskityn vain oman tutkimukseni kannalta oleellisiin.

Täydennän siis seuraavaksi tältä osin teoriaosuutta ja määrittelen käyttämäni käsit-
teet. Lopuksi kuvaan vielä metodini ja siihen kuuluvan kvantitatiivisen tutkimukseni 
kulun sekä tarkastelen niitä aikaisempia tutkimuksia, joista olen saanut tukea ja inspi-
raatiota omaan tutkimukseeni. 

2.1 Tutkimuksen painopiste lukijassa
Konstanzin63 yliopiston professorit Hans Robert Jauss ja Wolfgang Iser siirsivät kirjal-
lisuudentutkimuksen painopisteen 1960-luvun lopulla tekstistä ja kirjailijasta lukijaan: 
kaunokirjallisen tekstin ja sen lukijan välisiin suhteisiin. Syntyi reseptioestetiikaksi 
kutsuttu uusi kirjallisuustieteellinen suuntaus (Jauss 1983/1970; Jauss 1987, 198). 

Lukijan valokiilaan asettava kirjallisuudentutkimuksen suuntaus ei ole yhtenäinen; 
siihen lukeutuu hyvinkin erilaisia suuntia, jotka kohtaavat toisensa vain joltakin osin. 
Amerikkalaista suuntausta nimitetään reader–response-kritiikiksi. Yhteistä tämän 
nimikkeen alle kuuluville teorioille on keskittyminen lukijan reaktioihin suhteessa 
tekstiin ja kiinnostus lukemisen ja tulkinnan ongelmista. Reader–response-suuntauk-
seen kuuluvalla Stanley Fishillä pääosassa on lukijayhteisö ja sen auktorisoimat lukuta-
vat. (Koskela & Rojola 1997, 105–107.) Etsin tutkimuksessani myös lukijayhteisöjen 
vaikutusta sarjan tulkintaan ja arvottamiseen.

Pohjaa ja ideoita paradigmaan saatiin formalismista, strukturalismista, marxismis-
ta, sosiologiasta, semiotiikasta ja hermeneutiikasta. Todelliset tai hypoteettiset lukija-

63 Yliopisto sijaitsi Saksan liittotasavallassa. Yliopisto on antanut nimen Jaussin ja Iserin edustamalle 
koulukunnalle: Konstanzer Schule.
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reaktiot, joita teksti herätti ja tutkija rekonstruoi, nousivat tutkimuksessa keskeiselle 
sijalle. Eräs Jaussin oppi-isistä oli modernin hermeneutiikan perustaja Hans-Georg 
Gadamer, jonka mukaan menneen aikakauden tekstin ymmärtäminen tapahtuu tradi-
tion välityksellä. Vaikutushistoria syntyy traditioitumisprosessissa, jossa teksti kohtaa 
jatkuvasti uusia tulkitsijoita ja tulkintoja; tulkinnat ovat dialektisessa yhteydessä keske-
nään. Tulkitsijoita ovat niin kriitikot, lukijat kuin tutkijakin. Tulkitsijan on tiedos-
tettava, että hänen ymmärtämistään rajoittaa tekstin tulkinnan historiallinen tilanne. 
(Saarinen 1982, 12–13; Jauss 1983/1970; ks. myös Tiirakari 1997, 16.)

Wolfgang Iserin (1970) esitelmään ”Die Appelstruktur der Texte” ja Hans Robert 
Jaussin artikkeliin ”Literaturgeschichte als Provokation (1983/1970)” kirjattiin uuden 
tutkimusuuntauksen lähtökohdat.64 Jaussin ydinkäsitteen odotushorisontti korva-
si Iserillä aukkoisuus tai skemaattisuus. Aukot ovat tekstin kirjoittamattomia osia, 
esimerkiksi ajalliset ja paikalliset siirtymät, syy- ja seuraussuhteista päättäminen ja 
henkilökuvien muodostaminen. Lukija joutuu täyttämään avoimet kohdat ja tämän 
prosessin aikana syntyy vaikutus. Iserin mukaan lukutapahtumassa lukijan näkökul-
ma on jatkuvassa liikkeessä; jokaisen lauseen jälkeen lukijalle avautuu uusia perspek-
tiivejä, jotka muovaavat ja muokkaavat seuraavia lauseita; muutos toimii myös retros-
pektiivisesti. Iser kuvaa lukutapahtumaa odotusten ja muistojen kaleidoskooppina.65 
Teoksen vetoamiskeinot vaihtelevat lukijayhteisöittäin. Iijoki-sarjan vetoamiskeinoja 
ovat esimerkiksi yleisinhimilliset tunteet, historia ja lukijan kokema oman ja Kallen 
elämänkulun ja -tapahtumien samankaltaisuus. 

Artikkelissaan Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft 
(1983/1970) Jauss esittää seitsemän teesiä käsitteestä odotushorisontti. Kirjallisuushis-
toria koostuu tapahtumista. Tapahtumaksi teksti muuttuu, kun sitä luettaessa verrataan 
aikaisemmista lukukokemuksista tuttuihin teksteihin (traditio) ja saadaan prosessissa 
selville luettavalle tekstille tyypillinen erityislaatu. Prosessissa saadaan luotua kritee-
ristö tulevaisuudessa luettavien teosten varalle. Lukijan odotukset tekstin suhteen 
muodostuvat jaussilaisittain kolmesta tekijästä: 1) lukijalle tutuista, lajille tyypillisis-
tä normeista; 2) luettavan teoksen implisiittisestä suhteesta kirjallisuuhistorialliseen 
ympäristöön; 3) fiktion ja todellisuuden tai kielen käytännöllisen ja taiteellisen funkti-
on välisestä oppositiosta. Lukija voi tarkastella lukemaansa teosta joko ahtaammassa 
kirjallisen kokemuksen horisontissa tai laajemmin ajateltuna elämänkokemuksensa 
horisontissa. (Jauss 1983/1970.)66 Oletukseni mukaan Iijoki-sarjan tavallisten lukijoi-

64 Ks. myös Segers 1985, 9–12.
65 Ks. myös Makkonen 1995, 187. Anna Makkosen mielestä Iserin näkemykset ovat pohjimmiltaan 
varsin perinteisiä; Iser korostaa tekstin auktoriteettia, jossa lukijan on noudatettava tekstiin koodat-
tuja merkkejä ja vihjauksia. Merkitys ei ole tekstissä eikä lukijassa, vaan näiden kahden välisessä inter-
aktiossa -> Iser 1978 ja 1980.
66 Jauss sanoo kaunokirjallisuuteen tuomansa odotushorisontin käsitteen kuuluneen Karl Mannhei-
mista lähtien yhteiskuntatieteidenkin periaatteisiin (Jauss 1983/1970, 222). Esimerkiksi Kai Laitinen 
toteaa odotushorisontin käsitteen konstruoimisen johonkin ajankohtaan olevan työlästä ja epävarmaa. 



54 Ritva Ylönen

den odotukset painottuvat fiktion ja todellisuuden väliseen oppositioon, kriitikoiden 
puolestaan lajityypillisiin normeihin sekä sarjan teosten ja lukukokemuksen kirjalli-
suushistoriallisen ympäristön implisiittiseen suhteeseen.

Reseptioesteettistä teoriaa kritisoitiin heti alusta lähtien liiasta todellisuuden yksin-
kertaistamisesta ja puutteista käytännön tutkimustyökaluna. Arvostelun kohteeksi 
nousi odotushorisontti, yksi keskeisimmistä käsitteistä. Tietyn lukijaryhmän historial-
lisen odotushorisontin konstruointi ei ollut niin helppoa kuin teoriassa näytti.67 Miten 
objektivisoida teoksesta odotushorisontti, jotta voisi erottaa viihteen ja korkeakirjal-
lisuuden toisistaan? Jauss joutuikin tarkistamaan käsityksiään useampaan otteeseen 
tekemällä eron lukijan ja tekstin odotushorisontin välillä (1975b). Miten ylipäätään 
kartoittaa teokseen objektivoitua odotushorisonttia? Miten lukija pystyy tunnista-
maan ja valitsemaan tekstistä tarjoutuvat merkitykset? Tutkijoiden kritiikki on kohdis-
tunut siihen, että Jauss ei selitä, mikä on vaikutuksen ja reseption osuus lukuprosessissa 
ja miten ne ovat toisistaan erotettavissa (Saarinen 1982, 21).68 Yhdyn tähän kritiikkiin. 

Jauss esittelee artikkelissaan ”Levels of Identification of Hero and Audience” (1974, 
296–317) teoksen sankariin identifioitumisen viisi eri interaktiomallia ja mitä vaiku-
tuksia tällä samastumisella on lukijan omiin tunteisiin. Assosiatiivinen samastuminen 
on kysymyksessä silloin, kun yleisö ottaa aktiivisesti osaa toimintaan kuten tapah-
tuu esimerkiksi peleissä, kansanjuhlissa, erilaisissa tapahtumissa. Ihaileva samastu-
minen kohdistuu sekä fyysisesti että henkisesti täydelliseen sankariin. Sympaattinen 
samastuminen tapahtuu, kun lukijat asettavat itsensä arkisen ja epätäydellisen sanka-
rin asemaan. Sankari voi herättää heissä säälin ja solidaarisuuden tunteita. Katartti-
nen samastuminen tapahtuu ahdinkoon ja kärsimyksiin joutuvaan epätäydelliseen, 
lukijaansa muistuttavaan sankariin. Katarttinen samastuminen aiheuttaa lukijassa 
järkytyksen tai koomisen laukeamisen; tämä kokemus on vapauttava. Ironisen samastu-
misen lukija kokee, kun teksti kääntyy ironiseksi, vaikka lukija on odottanut samastu-
mista. Vaikutus on tekstistä etäännyttävä ja siten vieraannuttava ja provosoiva. Käytän 
Jaussin tyypitystä tutkimuksessani analysoidessani ja tulkitessani lukijakirjeistä 
esimerkiksi lukukokemuksessa tapahtuvan samastumisen argumentointia ja edelleen 
vaikutusta. Missä määrin lukukokemus herättää myötätuntoa, aiheuttaa itkuun ja/
tai nauruun päättyvän järkytyksen? Palauttaako se mieleen omia vastaavia muistoja? 
Onko samastumiskokemus myönteinen ja vapauttava – terapeuttinen?

Laitinen itse käyttää odotushorisonttia väljästi kirjallisuuskäsityksen synonyyminä (Laitinen 1999, 
333).
67 Tutkimuksessani olen käyttänyt sarjan kunkin ilmestymisvuosikymmenen osalta kirjallisuushis-
toriallisia kirjallisuuskäsityksiä kuvaamaan odotushorisonttia ja niihin kiinnittyviä lukumalleja nor-
mistoineen.
68 Saarinen viittaa tässä H. Kinderiin ja D.-H. Weberiin todeten heidän käyttäneen vaikutuksen kä-
sitettä osoittamaan ’kausaalisia seuraussuhteita’ ja reseption käsitettä osoittamaan ’tarkoitushakuista 
toimintaa’.



55Tervaksinen toteemi

2.2 Käsitteet
Tutkimuksen peruskäsitteistö on laaja. Osasyy on sen poikkitieteellisyydessä, mutta 
myös reseptiotutkimuksen käsitteistö on monenkirjava. Esittelen seuraavaksi tut-
kimukseni kannalta keskeisimmät käsitteet, joista jo ”Tutkimuksen lähtökohdat ja 
tavoitteet” -luvussa kuvasin odotushorisontin, esteettisen etäisyyden ja esteettisen ja his-
toriallisen vaikutuksen sekä reaalilukijan. Identiteetti on keskeisiä käsitteitä tutkimuk-
sessani, joten tarkastelen sitä omana alalukunaan. Myös sosiologian piiriin kuuluvat 
käsitteet olen koonnut omaksi alaluvukseen.

Reseptio on tapa, jolla lukija vastaanottaa ja omaksuu tekstin (Segers 1985, 9). Se 
on kaunokirjallisen tekstin aktiivista, merkitystä tuottavaa, haltuunottoa – esimer-
kiksi kriittistä arviota tai reproduktiota – siten, että se joko suhteutetaan tai jätetään 
suhteuttamatta laajempiin yhteyksiin kulttuurijärjestelmän tarjoamien ehtojen mukai-
sesti. (Saarinen 1982, 19–2269; Klein 1974.) Tukeudun tutkimuksessani tähän käsityk-
seen. Reseption tapa on siis vastaanottajasta riippuvainen ja siksi vaihteleva (esimerkiksi 
naiivi tai kriittinen). Valtakulttuuri ja sen ideologia eivät voi täysin määrätä vastaan-
ottoa (vrt. Eskola 1985, 116–124). Reseptiotulkinta saadaan lukijoiden konkretisaa-
tioiden kvantitatiivisen tutkimuksen avulla, kun taas vaikutustulkinnan tekee tutkija 
oman lukemisensa pohjalta (Segers 1985, 46–48).

Vastaanottaja on resipioija, joka muodostaa tekstin merkityksen tietyssä yhteiskun-
nallisessa, kirjallisessa ja historiallisessa odotushorisontissa. Resipioijan kirjallinen 
kompetenssi vaikuttaa tekstin omaksumiseen ja tulkintaan. Lukijan dokumentoidessa 
lukutapahtuman – konkretisaation – syntyy reseptiodokumentti. Tutkimuksessani resep-
tiodokumenteiksi muutettuja konkretisaatioita ovat ensisijaisesti Iijoki-sarjan kritiikit 
ja sarjan ilmestymisaikana Päätalolle tulleet lukijakirjeet. Konkretisaatio mahdollistaa 
merkityksen muodostumisen. Lukijakonkretisaation yleisiä ehtoja eli normeja kutsu-
taan aikakauden odotushorisonteiksi. Lukukokemuksen tuottamat tunteet ja tulkin-
nat vaihtelevat, koska jokainen lukija on yksilö. Hän tuo lukukokemukseensa luku- ja 
elämäntilanteensa sekä normistonsa. Lukijoiden yksilöllisen lukukokemuksen yhtei-
set piirteet ovat tutkimuksessani merkkinä yhteisestä lukumallista, jonka perusteella 
hahmotan lukijaryhmiä. Kysymys on hermeneuttisesta kehästä: liikkeestä osien kautta 
kokonaisuuteen ja takaisin. (Ks. Koskela & Rojola 1997, 100–102; vrt. myös Tiirakari 
1995, 18–19, 31–38.)70 

69 Saarinen toteaa reseption määrittelyn vaihtelevan tutkimussuuntauksesta riippuen.
70 Leeni Tiirakarin mielestä teoksen muuttumattomuuden takia reseptiodokumenttien yhteneväi-
set piirteet viittaavat luettuun tekstiin ja poikkeavat lukijan kirjalliseen kompetenssiin ja maailman-
katsomukseen sekä sosiaaliseen ympäristöön. Tiirakari nimittää poikkeavia piirteitä reseptiosignaa-
leiksi. Yhteneväiset piirteet merkitsevät reseptiomenestystä ja poikkeavat reseptiotappiota. Poik-
kea vat tulkinnat määräävät tekstin vaikutushistoriaa paljon huomiota herättävämmin kuin tekstin 
reseptiomenestykset. (Tiirakari 1997, 21–22.) Tutkimuksessani en tällaista jakoa käytä, vaikka poik-
keamia ja yhteisiä piirteitä analysoin ja tulkitsenkin.
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Päivi Lappalainen on Lauri Viljasen kirjallisuuskäsityksen ääriviivoja kartoittavan 
väitöskirjansa Elämä ja teokset (1993) esipuheessa ”Alussa oli lukeminen” tarkastellut 
Lauri Viljasta lukijana.71 Painopisteen ollessa lukijan osuudessa Lappalainen ei koe 
hyödylliseksi tulkinnan validiteettia koskevia näkemyksiä, joissa korostetaan kirjaili-
jan intentoimaa merkitystä tulkinnan normatiivisena periaatteena.72 Hän perustelee 
näkemystään muun muassa kirjailijan intentioiden sitoutumisella teoksen syntyhet-
keen, jolloin näyttää siltä kuin tekstillä olisi vain yksi merkitys, tekijän sille antama. 
Lukeminen muodostuisi vain kirjailijan kirjoittamisen imitoinniksi, jos päämääränä 
olisi ainoastaan alkuperäinen intentio. Lukemistapahtumassa on kyse kahden tietoi-
suuden kohtaamisesta – subjektin ja objektin välisestä vuorovaikutuksesta. Lukija 
ajattelee toisen ajatuksia ja tästä huolimatta lukija on niiden subjekti. Kysymys on 
eräänlaisesta ”minän menettämisestä”. (Lappalainen 1993, 9–16.)73 

Lukumallit ovat jo luonteensa ja muodostumistapansa takia varsin abstrakteja; ne 
muodostuvat lukijayhteisöjen ja luetun kirjallisuuden ominaisuuksista. Lukumallin 
määrittää voimakkaimmin esille tuleva tekijä. Lukumallit tulevat ymmärrettäviksi 
vasta kokonaisuuden taustaa vasten tarkasteltuina: kokonaisuuteen kuuluvat tutki-
muksessani sekä yhteiskunnalliset että kirjallisuushistorialliset kontekstit eli odotus-
horisontti, joka on lukumallia laajempi käsite.74 

Kirjallinen kompetenssi on opittu ominaisuus, joten sen taso vaihtelee niin yksilö-
tasolla kuin tulkintayhteisöittäinkin. Jokaisella lukijalla on teosta lukemaan ryhtyes-
sään jonkinlainen, usein tiedostamatta omaksuttu pätevyys. Hän kykenee lukemaan, 
ymmärtämään ja myös tulkitsemaan lukemaansa muodostamalla siitä konkretisaation. 
Genret ovat yhteisiä konventiojärjestelmiä, jotka ohjaavat sekä tekijää että lukijaa. (Vrt. 
Tiirakari 1997, 19; Makkonen 1995, 189–190.) 

Tutkimuksessani funktion käsite75 tarkoittaa sitä, miten lukijat ”käyttävät” tai 
”kuluttavat” tekstejä, miten he tulkitsevat ja arvottavat niitä (vrt. Segers 1985, 60–61). 
Käytän funktion käsitettä analysoidessani ja tulkitessani sitä, miten lukijat hyödyntä-

71 Päivi Lappalaisen lisensiaatintyössä Lauri Viljasen arvosteluissa ilmenevistä normeista ja arvoista 
keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä on reseptioteoria laajasti ymmärrettynä. Mitä merkityksiä Vil-
janen antaa kirjallisuudelle? Tutkimusaineistona olevat Viljasen esseet toimivat lukukokemusten ja 
niiden kautta syntyneiden merkitysten konkretisaatioina. Lappalainen tukeutuu tulkinnoissaan pra-
halaisten Felix Vodičkan ja Jan Mukařovskin näkemyksiin (Lappalainen 1993, 13.) Lappalaisen käsitys 
intentioista on sidoksissa ajankohtaansa, 1990-luvun alkuun.
72 Lappalainen viittaa E.D. Hirschin näkemyksiin puhuessaan kirjailijan intention merkityksestä 
tulkinnassa.
73 Lappalainen viittaa Georges Poulet’n artikkeliin ”Phenomenology of Reading” (1969). New Litte-
rary History, Vol. 1:1. Poulet’n mukaan lukemisen rajoja ei ole, lukija on sisällä kirjassa tai päinvastoin: 
kirja on lukijan sisällä. 
74 Leeni Tiirakari käyttää nimitystä lukumalli puhuessaan laajemman lukijaryhmän ”erityisestä lu-
kemistavasta” ts. lukemisstrategiasta, jolla lukija ryhmänsä jäsenenä tulkitsee teoksen merkkijärjestel-
mää. Lukumallia ohjaa kollektiivinen maailmankuva (tai taidekäsitys). (Tiirakari 1997, 18–19.)
75 Liittyy ns. funktionaaliseen reseptioteoriaan. 
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vät lukemaansa esimerkiksi terapeuttisesti identiteettinsä rakentumiseen. Myös kriiti-
kot voivat nähdä Iijoki-sarjalla olevan erilaisia funktionaalisia tehtäviä ja merkityksiä, 
esimerkiksi vanhojen työtapojen ja katoavan murteen sekä lähihistorian tallentamisen. 

Evaluaatio eli arvottaminen76 tapahtuu reseptiossa lukemisen aikana ja sen jälkeen. 
Sen kautta voidaan tutkia lukijan ja kriitikon kaunokirjalliselle tekstille antamaa arvoa, 
joka saadaan selville lukijan lukemisprosessia rationalisoivien mielipiteitten avulla. 
Tekstin rationalisoiminen tapahtuu yhden tai useamman sellaisen arviointiperusteen 
(normin, perustelun tai mittapuun) nojalla, joilla lukija selittää tekstin lukemisen syitä. 
Arvottaminen on lukuprosessin vaihe, jossa esitetään yksi tai yleensä useampiakin 
arvoarvostelmia, joista selviää lukijan asennoituminen tekstiin – positiivinen, negatii-
vinen tai neutraali – ja perustelu arvioinnille (vrt. Segers 1985, 50–52).77 Arvottamista 
on pidetty kirjallisuudessa erityisesti kriitikon tehtävänä. Siinä tapahtuu myös kriteeri-
en tärkeysjärjestykseen asettamista, priorisointia. Arvottamisen kautta kriitikko ottaa 
kantaa siihen, mikä teoksessa on hyvää tai huonoa. (Huotari 1980, 30–31.) 

Arvot ohjaavat valintoja, myös kirjallisuudessa. Ne ovat ihmisellä yleensä suhteel-
lisen pysyviä, muutokset tapahtuvat sukupolvittain. Suomalaisten arvojen juuret ovat 
agraarisissa kyläyhteisöissä vallinneissa yleisissä käsityksissä; niistä keskeisin on oma 
työ, jolla selvitään ja pärjätään elämässä. Arvot ovat asenteita pysyvämpiä käsitteitä. 
Asenteiden määrä on lähes rajaton. Ne muodostuvat ja muuttuvat elämän mittaan 
uusissa tilanteissa, joihin ihminen joutuu ja joihin hänen on tunteillaan, tiedoillaan ja 
toiminnoillaan otettava kantaa. (Puohiniemi 1993/5, 79.) Suomalaisten elämän perus-
arvot eivät Pertti Suhosen mukaan ole juurikaan muuttuneet vuodesta 1963 vuoteen 
1986. Suomalaisten usko rehellisyyteen ja kunniallisuuteen, jotka lopulta palkitaan, 
sekä usko sinnikkään yrittämisen tuomaan menestykseen ovat edelleen voimassa 
(Ruohonen 1999, 268).78 Oletukseni mukaan Iijoki-sarjan yhtenä vetovoimatekijänä 
onkin sen, Päätalon ja lukijakunnan yhteinen arvopohja. 

Sosiologiset käsitteet

Muodostaessani reseptiodokumenttien pohjalta lukumalleja ja lukijayhteisöjä tarvitsen 
analyysini ja tulkintani työkaluiksi sosiologian piiriin kuuluvia käsitteitä sukupolvi ja 
suuri muutto. Kuvaan niitä seuraavaksi.

76 Tiirakari puhuu arvottamisen yhteydessä sisältöluokista, jotka nousevat aineistosta ja voivat olla 
yleisiä tai subjektiivisia.
77 Käytän tutkimuksessani arvoarvostelmien sijasta reseptiodokumentteihin sisältyviä lausumia, joi-
den sisällön mukaan määrittyvät sisältöluokat. Arvottamisen lisäksi tarkastelunäkökulmina toimivat 
kuvaus ja tulkinta.
78 Voitto Ruohonen viittaa Pertti Suhosen tutkimukseen ”Suomalaisten arvot ja politiikka” vuodelta 
1988.
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J.P. Roos (1988, 25, 60) toteaa sukupolven tarkoittavan pelkistetysti ihmisryhmää, 
jota yhdistävät samankaltaiset elämänkokemukset. Ryhmään kuuluvilla on ajallisesti 
yhtenäinen kulttuuritausta. Kytkentä kulttuuriin on selvä, jos sukupolvella tarkoi-
tetaan pitkän ajan (10–20 vuotta) kattavaa kokonaisuutta.79 Nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa uusi sukupolvi muovautuu huomattavasti lyhyemmän ajan puitteissa, 
jopa joka viides vuosi tai useamminkin. Roos toteaa sukupolven olevan kirjallisuudes-
sa, erityisesti elämäkerroissa, käsitteenä laveampi. Jako perustuu tällöin elämän aktii-
visimman vaiheen kokemuksiin ja tapahtumiin. Karl Mannheimin edellisestä poikke-
avaa käsitystä sukupolven muodostumisesta kuvaan myöhemmin tässä luvussa. Roos 
sanoo ymmärtävänsä itse sukupolven käsitteen ”kokonaisyhteiskunnallisesti”, jolloin 
se ”ilmentää yhteiskunnan kulttuurillista ja historiallista muutosta – tai muuttumatto-
muutta – sekä laajojen ihmisryhmien yhteisiä kokemuksia. Sukupolviin voi kuulua eri 
yhteiskuntaluokkia; sukupolven sisällä luokkasuhteet ja niiden voimarakenteet saatta-
vat vaihdella toiseen sukupolveen verrattuna. (Roos 1988, 25.) Käytän tutkimuksessani 
soveltaen Roosin määrittelemiä neljää sukupolvea: sodan ja pulan sukupolvi (1920–
1940), suuren murroksen sukupolvi (1940–55), lähiösukupolvi (1955–65) ja hyvin-
voinnin sukupolvi (1965–)80. (Roos 1988, 31.) Sodan ja pulan sukupolveen olen tutki-
muksessani ottanut myös ne muutamat kriitikot ja lukijat, jotka ovat syntyneet ennen 
vuotta 1920, heidän kirjaintunnuksena käytän sodan ja pulan sukupolvea merkitsevän 
kirjainlyhenteen SP sijaan tunnusta SP-.

Esimerkiksi Päätalon syntymävuosi 1919 osuu vuotta aikaisemmaksi kuin Roosin 
määrittelemä 1920, mutta elämänkokemustensa vuoksi luen myös hänet kyseiseen 
sukupolveen. Roos onkin todennut ikäsidonnaisten sukupolvirajojen yli yltävän yhtei-
siä ja yhdistäviä kokemuksia, jolloin eri sukupolvista muodostuu ”sukupolvikerrostu-
ma” (Roos 2005, 211). Päätalo kuvasi Matti Vehviläiselle sodan ja pulan sukupolvea, 
johon itse katsoi kuuluvansa. 

Eihän mikään muu sukupolvi ole joutunut kokemaan niin paljon tämän maailman 
muuttumista. 

Pula-aikana 1930-luvun alkupuolella tulimme työelämään, ja 30-luvun onnen 
aika päättyi sotaan. 

Sodan jälkeen aloitimme tyhjästä, köyhyydessä; sitten ilman kamppeita, puoli-
nälkäisinä rakensimme tämän maan. 

Kuka ne tyhmyydet alkujaan aloitti, siitä puhukoot muut. Siihen minä en aio 
puuttua. Mutta olen halunnut näyttää, millaisia vaiheita olemme joutuneet kulke-
maan. (Vehviläinen 1978, 165). 

Roosin mukaan sodan ja pulan sukupolvelle sota on ollut keskeinen nivelkohta. Ennen 
sotaa elämä oli puutteen ja huolten sävyttämää, menetyksiä ja pettymyksiä sisältävää. 

79 Roos viittaa tässä yhteydessä Martin Kohliin.
80 Roos käyttää tästä sukupolvesta nimitystä ”rocksukupolvi”.
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Sukupolven vanhemmalle osalle se voi merkitä kotipaikan menettämistä, nuoremmalle 
osalle pettymyksiä koulunkäynnissä. Tämän sukupolven kohdalla voidaan vielä puhua 
suurista luokkaeroista: ylempiin sosiaaliluokkiin kuuluneilla sotaa edeltänyt aika oli 
aivan toisenlaista kuin edellä kuvattu. Se oli vilkasta, ongelmatonta. ja suhteellisen ylel-
listäkin. (Roos 1987; 1988.)

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen syntyneistä suurista ikäluokista muodos-
tui oma sukupolvi. Yhtenä leimallisena avainkokemuksena tällä sukupovella oli rajun 
elinkeinorakennemuutoksen aiheuttama muutto maalta kasvukeskuksiin. Murros jätti 
jälkensä niin yhteiskuntaan, kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön kuin yksilöönkin. 
Suuren murroksen sukupolven (1940–1955) luokkajako on paljon epämääräisempi 
kuin edeltäjänsä, koska ”luokkajako” muovautui uudelleen rakennemuutoksen myötä. 
J.P. Roosin mukaan sukupolveen voi siis kuulua eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvia, se 
ei ole luokkasidonnainen (Roos 1988, 28–40). Sukupolvea on sanottu myös massasu-
kupolveksi, sillä vuosina 1945–1950 syntyi yhteensä 629  334 lasta.81 Lähiösukupol-
ven muodostavat 1955–1965 syntyneet; Valtaosa heistä on asunut lähiöissä eläessään 
mannheimiläisittain määriteltyä nuoruuden herkkyysvaihetta (Roos 1988). 

Matti Virtanen tähdentää, että pelkästään massasyntyminen ei tee suurista 
ikäluokista yhtenäistä sukupolvea, vaan siihen tarvitaan yhteisesti jaettu kokemus-
maailma. Otollisen ja herkän nuoruusiän aikaan (noin 16–18-vuotiaina). osuneilla 
sosiopsykologisilla ja kulttuurisilla tapahtumilla on merkitsevät henkilöhistorialliset 
ja yhteiskunnalliset vaikutuksensa. Nuori on silloin kyllin kypsä laadulliseen muutok-
seen; hän kykenee kyseenalaistamaan ja arvioimaan olemassa olevaa, koettelemaan 
henkilökohtaisesti omaa elämäänsä. Yksilön mieli järjestyy uudelleen tuloksena minän 
perusilme, jonka varassa voi elää loppuelämänsä. (Mannheim 1952, 200, 300; Virtanen 
2005, 198–199; Hoikkala 2008, 270–271.) Vahvoiksi kokemuksiksi Virtanen nimeää 
Karl Mannheimiin viitaten suuret yhteiskunnalliset murrokset kuten sodan, nopean 
kaupungistumisen ja laman (Virtanen 2005, 200–201).

Useissa yhteyksissä on suurten ikäluokkien merkittävimmäksi yhteiseksi nimittä-
jäksi nähty suuri muutto, 1960-luvun loppupuolelle ja 1970-luvun alkuun ajoittunut 
suureen yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen, suuren murrokseen, liittynyt maaseu-
dun tyhjeneminen taajamiin, kaupunkeihin ja Ruotsiin, jopa kauemmaksikin (Mäkelä 
1986, 10; Purhonen 2008). Stuart Hallin (1999, 71–72) käyttämällä diasporan käsit-
teellä on mielestäni analoginen yhteys suureen muuttoon. Lavennan suuren muuton 
koskemaan tutkimuksessani myös sodan ja pulan sukupolveen kuuluvia, joista hyvänä 
esimerkkinä on Päätalo itse. Vaikka muuton ulkoiset olosuhteet ja motiivitkin ovat 
erilaisia, henkilökohtaisella tasolla on usein kysymys samasta kipeästä sopeutumisesta, 
identiteetin muutosprosessista.

81 Syntyneiden määrät vuosittain: 1945/95 758, 1946/105 075, 1947/108 168, 1948/107 759, 
1949/103 515, 1950/98 065, 1951/93 166 (Karisto 2005).



60 Ritva Ylönen

Semi Purhosen mielestä sukupolvi tuottaa itse itsensä, samoin toinen toisensa, 
diskursiivisesti. Ihmiset alkavat jakaa – esimerkiksi suuren muuton tai 60-lukulaisuu-
den – yhteisiä kokemuksia. Sukupolvitietoisuuden rakentumisen, ylläpidon ja kiteyty-
misen kannalta on tärkeää kollektiivinen muistelu. Ajan kuluessa sukupolvitietoisuus 
voi levitä kollektiiviseksi identiteetiksi kulttuuristen ikonien kautta. Purhonen käyttää 
esimerkkeinä vanhan ylioppilastalon valtausta ja Arvo Salon Lapualaisoopperaa. 
(Purhonen 2005, 256.)

Purhosen mukaan suurten ikäluokkien muodostamasta sukupolvesta löytyy myös 
erillisiä sukupolviryhmiä82. Tutkimukseni kannalta merkityksellisiä ovat ryhmät, 
joista muodostuu kuin luonnostaan Iijoki-sarjan lukijayhteisöjä. Tällaisia ovat vaikka-
pa sukupolviyksiköt, Semi Purhosen nimeämät kulttuurisen eliitin (60-lukulaisuus) ja 
eliittiin kuulumattomien tavallisten ihmisten muodostamat yksiköt. (Purhonen 2005, 
226; 2008, 204.) Purhonen korostaa sukupolveen kuuluvien yksilöiden välisiä eroja 
niihin lähtökohtapositioihin nähden, joista he oletetun sukupolvikokemuksensa ovat 
kokeneet. Tällaisia vaikuttavia eroja voi olla esimerkiksi koulutusasteessa, asuinpaikas-
sa tai sukupuolessa. (Purhonen 2008, 198.) Purhosen jaon perustana on muun muassa 
se, mihin ja millaisiin sukupolvikokemuksiin sukupolviryhmän jäsenet identifioituvat. 

Esioletukseni on, että myös Iijoki-sarjasta muodostui erityisesti suurten ikäluokkien ja 
suuren muuton kokeneille symbolinen kulttuurinen ikoni, jossa kollektiivisen muistin ja 
sosiaalisten representaatioiden perspektiivit yhdistyvät.

Tutkimukseni nimi ”Tervaksinen toteemi” syntyi pohtiessani Päätalon ja Iijoki-
sarjan symbolisena ikonina toimimisen mahdollisuutta ja todennäköisyyttä. 

Tukeudun erityisesti kriitikkoreseption analyysissa ja tulkinnassa ranskalaisen 
sosiologin Pierre Bourdieun kulttuurin sosiologiseen kenttäteoriaan symbolisine 
taisteluineen ja hänen luokkateoreettisiin ja makujen hierarkiaa koskeviin ajatuk-
siinsa. Kulttuurisen pääoman avulla kulttuurinen yläluokka (eliitti) pyrkii erottu-
maan alemmista luokista. Miten Iijoki-sarjan ”luokitustaistelu” ilmenee ja vaikuttaa 
kriitikko- ja lukijareseptioissa? Bourdieun käsitteitä ovat symbolinen pääoma, joka voi 
olla taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista. Bourdien mukaan sosiaalinen maailma 
koostuu kentistä, joilla niin ihmiset kuin yhteisötkin toimivat. Siitä pääoman muodos-
ta, joka kullakin kentällä on arvokkainta, käydään toimijoiden kesken kamppailua. 
Maku ilmentää Bourdieun mukaan luokka-asemaa, on sen tunnusmerkki. (Bourdieu 
1984, 226–256; Roos 1988, 20–24; Hurri 1993, 42–43.) Tutkimuksessani taistelua 
Iijoki-sarjan esteettisesen arvon oikeasta määrittelystä – arvosta ylipäätään – käydään 
sekä kriitikkokunnan kesken että ”taisteluna”, jossa vastakkain ovat suuren yleisön, 
”rahvaan”, maku ja kriitikoiden, erityisesti kulttuurista pääomaa ja valtaa eniten omista-
vavien johtavien intellektuellien, maku (vrt. Roos 1988, 20–24). 

82 Semi Purhonen käyttää myös nimitystä sukupolviyksikkö ja sukupolviosaryhmä tai sukupolvi-
fraktio viitaten sillä Mannheimin käyttämään nimitykseen sukupolven ns. ”kolmannesta tasosta”. 
(Purhonen 2005; 2004.)
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Identiteetti

Tärkeä käsite sarjan vaikutuksen analyysissani ja tulkinnassani on identiteetti. Ter-
min luoja on amerikkalainen psykologi Erik H. Erikson (ks. esim. Erikson 1982; myös 
Tuomi-Nikula 1989). Identiteetti tarkoittaa ihmisen tunnetta persoonan samuudesta 
ja jatkuvuudesta itsensä ja myös muiden kannalta. Se toimii perustana muista yksilöis-
tä erottautumiselle. Identiteetti muodostuu monista tekijöistä: sukupuolesta, ikä- tai 
etnisestä ryhmästä, sosiaaliluokasta, uskonnosta, kielestä, ideologiasta, niistä raken-
nelmista ja säännöksistä, jotka toimivat arkielämän puitteina ja myös muokkaavat ja 
ohjaavat sitä; ihminen kuuluu yleensä useaan eri identiteettiryhmään samanaikaisesti. 
Lukijat kuvaavat kirjeissään esimerkiksi 1960- ja 1970-luvun suuren muuton aiheut-
tamia sopeutumispaineita uudessa ympäristössä ja uusien sosiaaliverkostojen jäseninä 
sekä näiden paineiden synnyttämää kaipuuta takaisin turvalliseen paikallisidentiteet-
tiin. Heidän elämäänsä vaikuttavat yhtä aikaa kaksi erilaista todellisuutta: entinen ja 
tuttu sekä uusi ja vieraalta tuntuva.

Kun rajut yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat kulttuuristen ja yksilöllisten 
identiteettien muutoksen samaan aikaan, syntyy identiteettikriisi (Hall 1999, 20). Sen 
takana on samanaikaisesti sekä kulttuuriseen että henkilökohtaiseen identiteettiin 
kohdistuva muutospaine (Kortteinen 1982). Stuart Hall käyttää termiä identiteetin 
paikaltaan siirtyminen, kun hän puhuu minätunnon katoamisesta identiteetin kaksin-
kertaisten siirtymien vaikutuksesta. Muutos voi olla äkillinen ja raju tai myös vähit-
täinen. Kriisi voidaan välttää identiteetin kääntämisellä ja uudelleen tulkitsemisella: 
kulttuuri tai yksilö miettii suhdettaan toiseuteensa ja yrittää tulkita uudelleen tiettyjä 
piirteitä itsessään. (Hall 1999, 20; Morley & Robins 1995, 107.) 

Miten lukijat identiteettikriisin kirjeissään esittävät? Haen lukijakirjeistä vas tauksia 
myös seuraaviin kysymyksiini: Mahdollistaako Iijoki-sarja lukijoille nostalgisen paluun 
takaisin kulttuuriseen paikallisidentiteettiin, agraarisille juurille? Vaikuttaako lukuko-
kemuksessa tapahtuva identifikaatio sarjan Kalleen myös yksilöpsykologisella tasolla: 
eheyttääkö ja muokkaako se esimerkiksi suuren muuton kokeneen lukijan minuutta? 
Analysoin ja tutlkitsen siis sitä, miten teksti samastumisen kautta vaikuttaa lukijan 
identiteettiin yksilöpsykologisella tasolla. 

Identiteettiä voidaan tarkastella psykologian, sosiologian, sosiaalipsykologian tai 
kulttuuritutkimuksen näkökulmasta. Kulttuuritutkimuksen piiriin kuuluvaa kulttuu-
ri-identiteetin käsitettä tarvitsen analysoidessani ja tulkitessani syitä lukijaryhmien 
ja myös fanittamisen ja kultistumisen yhteisöjen muodostumiseen ja kartoittaessani 
niiden yhteisiä piirteitä ja merkitystä. 

Kulttuuri-identiteettiä käsittelen lähinnä Stuart Hallin (2002) perusteella. Termi 
tarkoittaa kulttuurista kuulumista ryhmän jäsenyyteen liittyviin, jaettuihin arvoihin, 
yhteiseen historiaan, perinteeseen, maailmankatsomukseen ja kieleen. Hall toteaa 
kulttuurisesta identiteetistä ja siirtolaisuudesta puhuessaan identiteetin perustan 
olevan ”pikemminkin menneisyyden kertomisessa uudelleen kuin sen arkeologiassa”. 
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Menneisyys rakennetaan muun muassa muistin ja kertomusten kautta. Myös Päivi 
Koivisto toteaa moraalifilosofi Alastair MacIntyreen viitaten, että identiteetti muodos-
tuu kertomuksen kautta. Ihminen liittää itsensä siinä osaksi suvun ja kulttuurin tradi-
tiota. (Koivisto 2011, 13.) Ajatus identiteetin rakentumisesta kertomalla avaa tutki-
muksessani yhden näkökulman Iijoki-sarjan vastaanottoon ja vaikutukseen. 

1960-luvun yhteiskunnallinen murros muutti kollektiivisia maailmankuvia; nopeat 
muutokset yhteiskunnassa, teknologiassa, taloudessa ja kulttuurissa provosoivat uusien 
kollektiivisten kiintopisteiden etsintää omalle identiteetille ja todellisuuden tulkinnoil-
le. Varsinkin vanhemman polven – sodan ja pulan sukupolven – keskuudessa ”mentaa-
linen jälleenrakennus” jatkui pitkään konkreettisen jälleenrakentamisen päätyttyä. 
Voimakas muutos synnyttää aina voimakasta muutosvastarintaa ja omien todellisuus-
kokemuksiin perustuvien arvopreferenssien ja tulkintojen voimallista puolustusta 
(Tuominen 1998, 24).

Stuart Hallin mukaan identiteetit kumpuavat minän muuttamisesta kertomuksik-
si, mutta prosessin fiktiivinen luonne ei hänen mukaansa vie pohjaa sen diskursiivi-
silta, materiaalisilta tai poliittisiltakaan vaikutuksilta. Identiteetti rakentuu suhteessa 
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Historia on siis keskeisen tärkeä identi-
teetissä, koska se muodostuu ihmisen elämänhistorian eri vaiheiden kautta. Identitee-
tin kanssa ei synnytä, se rakentuu tarinoista, joista ihminen pitää ja joihin hän palaa. 
(Hall 1999, 245–271.) Käytän tulkinnassani hyväksi myös tätä Hallin näkemystä. 

Urpo Kovala (1997) on selvittänyt tutkimuksessaan Rosa Liksomin ”Me mentiin 
naimisiin marraskuun neljästoista” -kertomuksen reseptiosta niitä tapoja, joilla reseptio 
ja identiteetti kietoutuvat toisiinsa. Hän on haastatteluissaan kartoittanut sitä konteks-
tia, johon tutkittava kulttuurinen tuote on upotettuna luonnollisessa lukemishetken 
ympäristössään. Hän kohdistaa huomionsa kirjallisuuden käyttöön ja niihin merki-
tyksiin, joita sillä on ihmisten elämässä.83 Tuloksissa näkyi elämänmuutosten vaiku-
tus tekstin merkityksen painotuksiin ja henkilösamastumisiin. Samanlaisia tuloksia 
oletan löytäväni lukijakirjeissä esitettyjen lukijoiden kuvausten perusteella. 

2.3 Hermeneuttisen kehän metodinen käyttö
Hermeneuttisen kehän käyttö tuli esille jo edellisen alaluvun yhteydessä; lukumallit 
ovat palautettavissa odotushorisontteihin. Liike toimii myös toisin päin. Hans-Georg 
Gadamerin hermeneuttisen kehän mallin mukaan yksittäiset ilmiöt tulevat ymmärre-
tyiksi kokonaisuuden muodostamassa kontekstissa. Kokonaisuus puolestaan ymmärre-
tään sen yksittäisten piirteiden kautta. Tulkinta on jatkuvaa liikettä kokonaisuuden ja 
osien välillä. Nykyisyys muovaa tapaamme ymmärtää ja tulkita menneisyyttä; ymmär-

83 Urpo Kovala käyttää esimerkkinä Janice Radwayn Reading the romance (1984) tutkimusta, jossa 
on kartoitettu lukemisen arkisia ja henkilökohtaisia konteksteja.



63Tervaksinen toteemi

rämme asioita ja ilmiöitä nykyhetkestä käsin. (Gadamer 2004, 29–39; Gadamer 1960; 
Koskela & Rojola 1997, 108; Ylönen 1998.) 

Olen siis käynyt aineistoani läpi useaan kertaan pyrkien vapautumaan mahdollisis-
ta vääristä ennakko-odotuksista ja -luuloista, jotta voisin paremmin ymmärtää, analy-
soida ja tulkita tutkimuskohdettani. Hermeneutiikassa ymmärtäminen on ilmiöiden 
merkitysten oivaltamista. Tutkimuksessani se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lukijakir-
jeitä analysoidessani oivallan suuren muuton ja yhteiskunnallisen rakennemurroksen 
kokeneiden lukukokemuksen yksilöpsykologisen merkityksen: se antoi juurettomiksi 
itsensä tunteville mahdollisuuden palata lukukokemuksessa hetkeksi takaisin turvalli-
seen ja tuttuun paikkaan: symboliseen kotiin ja kotipaikkaan, jo menetetyksi luultuun 
paikallisidentiteettiin. 

Käytän hermeneuttisen kehän menetelmää myös kvantitatiivisessa tutkimukses-
sani; reseptiodokumenteista poimimani ja koodaamani lausumat on palautettavis-
sa takaisin dokumentteihin ja vastaavasti takaisin taulukoihin (ks. alaluku ”Sisällön 
analysointitaulukko”).

Hermeneuttisen ymmärryksen voidaan nähdä etenevän nelivaiheisena. Ensim-
mäiseksi tiedostetaan tutkimusaiheesta oma esiymmärrys ennakkoluuloineen. Esiym-
märryskin on siis jo ymmärtämistä ja jo sinällään tulkintaa. (Gadamer 2004, 29–39; 
Gadamer 1960; Tiirakari 1997, 27–28.) Tutkimuksessani esiymmärrykseen kuuluvat 
aikaisempien tutkimuksieni pohjalta muodostunut käsitys Iijoki-sarjan vastaanotosta 
ja vaikutuksesta, Päätalosta aikaisemmin kirjoitettujen kirjojen, tutkielmien ja Pääta-
lopäivien esitelmien sekä kirjailijan haastatteluissa antamien lausumien perusteella 
rakentunut esiymmärrys aiheesta. Myös käyttämäni teoreettinen viitekehys on luonut 
omat ennakko-odotuksensa. 

Segersin mukaan tulkinnan erottaa reseptiosta se, että siinä pyritään huomioimaan 
muun muassa kaikki kontekstuaaliset suhteet. Tulkintaan otetaan mukaan esimerkiksi 
kirjailijan omat lausunnot, tekstin aikaisemmat tulkinnat, kirjallisuustieteelliset tutki-
mukset ja tekstin kirjailijakohtaiset ja yhteiskunnallisia taustoja käsittelevät artikkelit. 
Tulkinta on tekstimerkityksien summa (Segers 1985, 46–50).

Toisessa vaiheessa tulkitsija käy dialogia kirjoitetun tekstin kanssa. Tutkimuksessa-
ni se tarkoittaa sitä, että käyn lausumia reseptiodokumenteista lukiessani ja koodates-
sani84 dialogia niiden ja muun tutkimusaineiston kanssa. Pyrin tässä prosessissa irrot-
tautumaan ennakkokäsityksistäni ja muodostamaan uuden näkemyksen aikaisemman 
ja tekstistä nousevan käsityksen yhteistuloksena.

Viimeisessä vaiheessa pyrin tulkinnassani soveltamaan edellä kuvatussa prosessissa 
syntynyttä uutta ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Jarkko Tontti (2005, 61) toteaa 
Gadameriin vedoten tulkitsijan oman historiallisen olemassaolon olevan aina läsnä 

84 Koodaan merkkisuhdetason, sisältöluokan, tarkastelunäkökulman ja asenteen sekä tiedon siitä, 
onko argumentoinnin asenne painottunut älyllisesti vai emotionaalisesti. Sisällönanalyysitaulukosta 
enemmän sitä käsittelevässä luvussa.
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tulkintatapahtumassa. Tulkintaa, ymmärtämistä ja soveltamista ei voi erottaa toisis-
taan. Kaikki järjenkäyttö – ennakkoluulojen kritiikki mukaan lukien – tapahtuu 
jossakin tietyssä historiallisessa tilanteessa. Mahdollisuuksia rajoittavat sekä historial-
linen situaatio että täällä-olon maailmassa-olemisen tavasta juontuvat ehdot (Tontti 
2005, 61). 

2.4 Reseptiodokumenttien analysointi
Tarkastelen seuraavaksi reseptiodokumenttien kvantitatiivisen sisällön analyysimene-
telmän syntyä ja tuon esille niitä kysymyksiä, joihin sen avulla haen vastauksia. Markku 
Huotari on kehitellyt mallia kirjallisuuskritiikin sisältöjen analysoimiseksi. Huotarin 
sisällönanalyysin luokitusrunko muodostuu syntaktisista (teos muotoina), semanttisis-
ta (teos sisältöinä) ja pragmaattisista (teos, kirjailija ja yhteiskunta) merkkisuhdetasois-
ta, joissa tarkastelunäkökulmia on kolme: kuvaus, tulkinta ja arvottaminen.85 Kuvaus 
on arvosteltavan teoksen ominaisuuksien tarkastelua ja toteamista sellaisenaan teoksen 
ulkopuolisista seikoista irrallaan. Kuvausta voi esittää millä semioottisella tasolla ta-
hansa.86 Kriitikko voi teoksen sisällön ja muotojen lisäksi havainnoida myös kirjaili-
jaa ja yhteiskuntaa, ei kuitenkaan tulkiten tai arvottaen vaan ”irrallisina”. Tulkinnaksi 
määrittyy esimerkiksi teoksen vertailu muihin teoksiin tai teos voidaan suhteuttaa 
yhteiskuntaa koskeviin taustatekijöihin. Jo pelkkä vertailuaineiston esittäminen riit-
tää tulkinnaksi, jos se on virkkeen pääasiallinen sisältö. Arvottamista ovat kriitikon 
käsitykset teoksen arvosta, merkityksestä ja tehtävästä. Arvottamisessa esitetään ar-
voarvostelmia. (Huotari 1980, 29–31.) Huotarin mallinnus on ollut pohjana omalle 
sisällönanalyysimallilleni. 

Samoja käsitteitä (syntaktinen, semanttinen, pragmaattinen) on käytetty TV-ohjel-
mien vastaanoton analyysissa (Montonen 1998, 192–220).87 Semanttisiin lausumiin 
liittyy eläytyviä ja kiihkeitä kannanottoja: ne ovat kuumia. Syntaktiset lausumat ovat 
viileitä; ne pitävät sisällään lajityyppien ja kerrontaskeemojen tunnistamista ja määrit-

85 Tarvittaessa Huotari käyttää alaluokkien indeksejä esimerkiksi siten, että alaindeksi 1 viittaa 
yksilökohtaiseen ja 2 yhteisökohtaiseen sisältöluokkaan.
86 Semioottisia tasoja (ryhmittelyjä) ovat: 1) syntaksinen taso eli kirjallisuuden merkkien suhde toi-
siin merkkeihin, ts. kirjailijan tapa yhdistää materiaalinsa fiktiossa formaaliseksi rakenteeksi, kauno-
kirjalliseksi teokseksi, 2) semanttinen taso ja 3) pragmaattinen taso. Kaikilla tasoilla voi esiintyä sekä 
kuvausta, tulkintaa että arvottamista. Semanttisia kriitikoiden tekstit ovat silloin, kun kohteena ovat 
kirjallisuuden sisältöihin viittaavat asiat kuten teoksen tapahtumat, atmosfääri, miljöö, tunnelma, 
henkilöhahmot, tyypit, motiivit, teemat, tyyli ja lajikäsitteet, sikäli kuin niissä korostuvat sisällölliset 
kriteerit. Pragmaattisessa tasossa on kysymys kirjallisuuden merkkien suhteesta yksilöihin ja yhteiskun-
taan; siihen kuuluvat teoksen suhteet kirjailijaan, kustantajaan, kriitikkoon, lukijoihin ja laajimmillaan 
koko yhteiskuntaan, sen organisaatioihin ja rakenteisiin. (Huotari 1980, 31–52.)
87 Montonen referoi amerikkalaisten Elihu Katzin ja Tamar Liebesin TV-sarja Dallasin vastaanoton 
kulttuurista vaihtelua1980-luvulla tarkastelevaa tutkimusta 1980. 
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telyä. Pragmaattinen aspekti näkyy erittelyn ja eläytymisen tietoisuudesta ja vastaan-
ottajan roolista tekstin työstäjänä. Montosen kuvaus Elihu Katzin ja Tamar Liebesin 
Dallas-tutkimuksesta on auttanut minua oivaltamaan, että perusmallia (vrt. Huotari) 
voi varioida ja muokata palvelemaan paremmin tutkimusaineistoni käsittelyä, analyy-
siä ja vastauksien löytämistä kysymyksiini.

Tutkimukseni kvantitatiivista vaihetta varten kehittämälleni mallinnukselle on 
ollut apua myös Rien T. Segersin esittelemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin amerik-
kalaisen nykykirjallisuuden lukijoiden arvoarvostelmia. Siinä kysyttiin muun muassa 
lukijoiden mahdollista tukeutumista arvottamisessaan johonkin vakioevaluaatiokaa-
vaan. Kiinnostavaa on myös se, onko kaunokirjallisuuden arvottaminen yksilöllinen 
makuasia vai ei. (Segers 1985, 102–111.)88 

Iijoki-sarjan kompleksisen lajimäärityksen takia kaunokirjalliseen odotushorisont-
tiin liittyvä ajatus esteettisen koodin välttämättömästä aktivoitumisesta lukutapahtu-
man aikana, jotta teos voitaisiin arvioida kaunokirjallisena tuotteena, on yksinkertai-
suudessaan ollut tutkimuksessani tärkeä. Vain sen avulla on ollut mahdollista tulkita, 
miten kaunokirjalliseksi lukija tekstin kokee (Segers 1985, 72–73). Analyysissani tämä 
merkitsee syntaktisen ja semanttisen sisältöluokkien painotusten havainnointia. Ellei 
esteettinen koodi käynnisty ollenkaan, vaan lukukokemuksessa käytetään pelkästään 
sosiokulttuurista koodia, on syytä pohtia tekstin kaunokirjallista arvoa. Jari Ehrnrooth 
toteaa Wolfgang Iseriin viitaten, että lukeva subjekti jakautuu lukuprosessin aikana 
kahdeksi: toinen puoli antautuu tekstiin sisältyvälle vieraalle kokemukselle toisen 
puolen työstäessä omia kokemuksiaan ja verratessa niitä tekstin välittämiin kokemuk-
siin. (Ehrnrooth 1998, 225.) Tutkimuksessani esteettisen koodin käynnistyminen 
näkyy erityisesti siinä, miten paljon kritiikistä tai lukijakirjeistä löytyy syntaktisen 
tason sisältöluokkiin koodattavia lausumia. Tutkimusaineistoa lukiessani kysyn, mitkä 

88 Segers käyttää esimerkkinä Yhdysvalloissa vuosina 1974–1975 Indianan ja Yalen yliopistoissa 
opiskelunsa loppuvaiheessa olleille parillesadalle opiskelijalle – lukijalle – tehtyä tutkimusta. Tutkimus 
perustui hypoteesiin, että kaunokirjallisen arvoarvostelman sisältö määräytyy sekä lukijan normijär-
jestelmästä että luetusta tekstistä. Arvottavia ryhmiä oli kaikkiaan kuusi. Tutkimuksessa käytettiin 
neljäntoista kysymyksen evaluaatiolomaketta. Normijärjestelmän kartoitus suoritettiin ensin. Kriteerit 
jaettiin kahteen kategoriaan: 1) älyllisiin (esim. rakenne) ja emotionaalisiin (esim. satuttavuus). Tutki-
mushenkilöt jaottelivat kriteerinsä näihin kahteen ryhmään. He myös kuvailivat jokaisen esittämänsä 
kriteerin. Älyllisiin kertyivät rakenne, tyyli, luonnekuvaus, teema, tempo ja juoni. Emotionaaliseen si-
joitettiin useimmiten mukaansatempaavuus, vaikuttavuus, kiinnostavuus, omintakeisuus, jännittävyys 
ja uskottavuus. Tutkimuksessa otaksuttiin edellä luetelluilla kriteereillä olevan keskeinen sija myös 
muiden samantasoisten opiskelijoiden nykynovellia koskevassa normijärjestelmässä. Oletus osoittau-
tui todeksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös, oliko lukijoilla evaluaatiosysteemi, johon kirjallisuudesta 
esitetyt arvoarvostelmat perustuvat. Sen selvittämiseksi tehtiin faktorianalyysi, jossa nimetyt faktorit 
muodostuivat joukosta toisiinsa liittyviä evaluaatiokriteereitä. Faktorit olivat 1) uutuusfaktori (kielen-
käyttö, omaperäisyys, jännittävyys ja kiinnostavuus), 2) vaikuttavuusfaktori (tunne, uskottavuus, hen-
kilökuvaus, mukaansatempaavuus ja tempo) ja 3) muotofaktori (juoni, teema ja rakenne). Lopputulos 
oli, että kaunokirjallisuuden evaluaatio ei ole yksilöllinen makukysymys. Kuitenkin myös kriteereissä 
on otettava lukijan kompetenssi huomioon ja suhteutettava tulos siihen.
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merkkisuhdetasot ja mitkä sisältöluokat painottuvat. Mitkä saavat vähän merkintöjä tai 
ei lainkaan?

Koska tutkin sekä kirjallisuuskritiikin että lukijakirjeiden suurempia lukijayhtei-
söiksi kasvavia kokonaisuuksia ja kehityslinjoja useamman vuosikymmenen ajalta, 
tarvitaan menetelmä, jota voi käyttää sekä pitkittäis- että poikittaisleikkaustarkaste-
luun ja jota voi esimerkiksi demografisia muuttujia käyttäen tarkastella eri näkökulmis-
ta. Kvantitatiivisen sisällönanalyysini tärkein tehtävä on osoittaa, kuinka yhteneväisiä 
tai eriäviä reseptiodokumenteista löytyvät argumentaatiot ovat. Taulukointi toimii 
apuvälineenä ja kehikkona hahmottaessani lukijan lukumallia. Kiinnostukseni kohtee-
na eivät ole niinkään yksittäiset yksilölliset lukukokemukset kuin niistä hahmottuvat, 
lukijaryhmälle yhteiset arvottamistavat ja niiden mahdolliset muutokset kolmen vuosi-
kymmenen aikana. 

Vaikka tutkimukseni on lähtökohtaisesti lukumallien ja niiden käyttäjistä synty-
vien lukijayhteisöjen vastaanoton ja vaikutuksen tarkastelua, näen yksittäisten kriiti-
koiden tasolla tapahtuvan reseption tarkastelun tarpeelliseksi. Käsittelen heitä kuiten-
kin enemmän oman tyyppinsä edustajina kuin yksilöinä. Pyrin löytämään selityksiä 
muun muassa sille, miksi samaan sukupolveen kuuluvilla kriitikoilla voi olla erilaisia 
painotuksia, jolloin on tarpeen tuoda rinnalle muita muuttujia: lehtityyppi, koulutus-
taso, asema kirjallisuusinstituutiossa tai maantieteellinen sijainti. 

Arvosteluissa näkyy muun muassa se, millaiset motiivit ja lähtökohdat kriitikolla 
on ollut (vrt. Hurri 2009, 164).

Myös sillä on merkitystä, miten läheiset suhteet kriitikolla on kirjailijaan tai onko 
lehden lukijakunnasta oletettavasti suuri osa myös Iijoki-sarjan lukijoita. Tulkinnassa 
on siis pidettävä koko ajan mielessä se, että kriitikkoreseptiossa esille tuleva odotusho-
risontti – tai siihen linkittyvä lukumalli – ei todennäköisesti ole puhtaasti kriitikon 
spontaani lukumalli, vaan reseption julkinen luonne, erityisesti kohdeyleisö ja viestin-
täväline, ovat voineet vaikuttaa siihen (vrt. Segers 1985, 95). Mitä merkityksiä, sisältöjä 
ja arvostuksia kriitikot kritiikeissään ja lukijat lukijakirjeissään välittävät vastaanotta-
jilleen (kriitikot lukijoille ja lukijat kirjailijalle)?

Sisällön anlysointitaulukko

Kritiikeistä ja lukijakirjeistä koostuvat reseptiodokumentit ovat tutkimukseni havain-
toyksiköitä ja tulkintakohteita. Analyysini ensimmäisessä vaiheessa luen reseptiodoku-
mentin kokonaisuudessaan ilman koodauksia saadakseni selville resipioijan asenteen. 
Onko se positiivinen negatiivinen vai neutraali? Segersin (1985, 95) mukaan odotusho-
risontti on lukukokemusta edeltäneiden kaunokirjallisten lukukokemusten asenteiden 
summa. Jotta spontaania odotushorisonttia voitaisiin tutkia, on ensin selvitettävä sen 
perustana oleva asenne. 
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Seuraavalla lukukerralla poimin jo lausumia tai lausumakimppuja: puntaroin niitä 
mielessäni ja esitän niille kysymyksiä. Mille merkkisuhdetasolle (syntaktinen, semant-
tinen ja pragmaattinen) ne kuuluvat? Neljäntenä merkkisuhdetasona on ”muut”, joka 
jakautuu sisältöluokkiin ”rehellisyys/todenmukaisuus” sekä ”työn eetos”89. Merkki-
suhdetason lisäksi määrittelen ja koodaan lausuman tai lausumakimpun sisältöluokan 
ja tarkastelunäkökulman. Jokainen merkkisuhdetaso on jakautunut useampaan sisäl-
töluokkaan (ks. sisältöluokat, liite 7). 

Merkkisuhdetason kirjainkoodeissa ”A” tarkoittaa syntaktista, ”B” semanttista, ”C” 
pragmaattista ja ”D” Muut-tasoa. Tutkimuksessani syntaktiseen tasoon kuuluvat tyyli, 
ilmaisukeinot, kielelliset muodot, rakenteet, kokeilut, luettavuus, kerrontatekniikka, 
kompositio, koherenssi, juoni teknilliseltä kannalta. Semanttiseen merkkisuhdetasoon 
kuuluvia ovat atmosfääri, motiivit, teemat, henkilökuvaus, tapahtumat, miljöö, juoni ja 
tyyli sisällön kannalta sekä lajikäsitteet. Pragmaattisen tason alayksiköitä ovat yksilöi-
hin liittyvät suhteet kuten vaikuttavuus, samastuminen ja terapeuttisuus samoin kuin 
koskettavuus ja tunteisiin vetoaminen. Pragmaattiseen tasoon kuuluvat myös suhteet 
yhteiskuntaan, kuten lähihistoria, kansatieteellisyys, murteen tallentaminen sekä 
ideologiat ja poliittisuus.

Sisältöluokan ilmaisee numerotunnus (1–21) ja tarkastelunäkökulman kirjain-
tunnus: ”K” merkitsee kuvausta, ”T” tulkintaa ja ”A” arvottamista.. Kirjaintunnus-
ten perässä on asennetta ilmaisevat +- (neutraali), - (negatiivinen) tai + (positiivinen). 
Sisältöluokat sisältävät ne kriteerit, jotka lukukokemuksen kuvauksessa nousevat esille. 
Tällaisia ovat esimerkiksi viihteellisyys, opettavaisuus, terapeuttisuus, pitkäveteisyys, 
mukaansatempaavuus, uskottavuus, uskonnollisuus ja rehellisyys.

Sisältöluokkien asemasta voisin siis puhua myös odotushorisonttiin kuuluvista 
kriteereistä. Sisältöluokan määrää lausuman tai lausumakimpun pääsisältö. Joskus sisäl-
töluokka on tulkittava muusta tekstiyhteydestä. Sitaatin tai referaatin luokitus riippuu 
siitä, minkä sisältöluokan yhteydessä se on esitetty. Usein myös otsikko on luokittele-
va. (Vrt. Huotari 180, 49.) Reseptiodokumenteista huomioitavista sisältöluokista olen 
tehnyt lyhyen kuvauksen sisällönanalyysilomakkeeseen (liite 7). Kvantitatiivisen tutki-
mukseni tulosten yhteydessä käytän jatkossa selvyyden vuoksi sekä numerotunnusta 
että sanallista kuvausta.

Pragmaattiseen merkkisuhdetasoon kuuluvaan samastumiseen luen esimerkiksi 
lukijan viittaukset ja rinnastukset yhteiseen yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen histo-
riaan sekä elämänkokemuksiin Päätalon ja Iijoki-sarjan Kallen kanssa: samankaltaiseen 
lapsuuteen tai nuoruuteen, kirjallisiin harrastuksiin, työhistoriaan, sotakokemuksiin, 
ihmissuhteisiin tai luonteenlaatuun. Samastumisen kanssa samaan sisältöluokkaan 
kuuluu lukukokemuksen terapeuttisuus. Tunteisiin vetoaminen on erillinen sisältö-

89 Markku Huotarin mallinnuksessa lasketaan sisältöluokkiin kuuluvat sanamäärät. Omassa tutki-
muksessani joudun jo sen laajuuden takia käyttämään toisenlaista laskentatapaa; yksikkönä toimii lause 
(lausuma) tai lausumakimppu, jolla kuvataan, tulkitaan tai arvotetaan samaa sisältöluokkaa. 
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luokka. Se korreloi vahvasti viihteisyyden kanssa. Pragmaattisen tason havainnointi-
kohteena ovat olleet kirjailijan kirjoittamismekanismit (laaja sivumäärä, ilmestymis-
tiheys), jotka nousevat sekä kritiikeissä että lukijakirjeissä usein esille ja luovat samalla 
selkeän asenne-eron: lukijoilla positiivinen, kriitikoilla useimmiten negatiivinen. 

Olen katsonut tarpeelliseksi tarkastella omana ryhmänään myös pragmaattiseen 
tasoon luokittuvaa, Päätalon taloudelliseen ja suosikkiasemaan perustuvaa menestystä 
argumentaatioineen. Niin kritiikeissä kuin lukijakirjeissäkin toistuvat sarjan kansa-
tieteellinen arvo sekä katoavan murteen ja lähi- sekä arkihistorian tallentaminen; ne 
viittaavat sarjan teosten merkitykseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnallisella tasolla. 
Niistä muodostuu oma sisältöluokkansa ja lukumallinsa. 

Tarkastelen argumentointia myös siltä kannalta, onko se mielestäni älyllistä vai 
emotionaalista (koodauksessa kirjaintunnuksina ”Ä” ja ”E”). Tulkitsen argumentoin-
nin älylliseksi, jos pääpaino on syntaktisen tason sisältöluokissa: argumentoidaan 
esimerkiksi rakennetta, tyyliä, teemoja, tempoa ja henkilökuvausta. Mikäli argumen-
tointi koskee esimerkiksi teoksen mukaansatempaavuutta, kiinnostavuutta, ominta-
keisuutta, koskettavuutta, jännittävyyttä, uskottavuutta ja vaikuttavuutta, määrittelen 
sen emotionaaliseksi. 

Vastaukset kysymyksiini ja senjälkeiset koodaukset perustuvat luentani pohjalta 
muodostamaani sisäiseen näkemykseen, välittömään tajuamiseen ja intuitioon. Analy-
sointi etenee kvalitatiivisesta kvantitatiiviseen; lausumat toimivat mittayksikköinä, 
jotka saavat sisältöluokkatunnuksen sisältönsä perusteella. Koodaus noudattaa herme-
neuttisen kehän menetelmää: sen perusteella tehtävä taulukointi on purettavissa takai-
sin alkuperäisiksi lausumiksi ja päinvastoin. 

Tulkintaa tai arvottamista sisältävää lausumakimppua voisi nimittää myös arvoar-
vostelmaksi. Segers (1985, 101) määrittelee arvoarvostelman mielipiteeksi, joka perus-
telee tekstin lukemista yhden tai useamman argumentin avulla.

Sen sisältö riippuu sekä käytetystä kaunokirjallisesta normijärjestelmästä että 
tekstistä. Arvottamisensa lukija perustaa omaan (luku)malliyhdistelmäänsä, joka 
puolestaan on riippuvainen lukuhetkellä vallitsevasta kulttuurijärjestelmästä ja vakio-
na toimivan tekstin merkkijärjestelmästä. (Segers 1985, 100–111.) 

Kolmelle vuosikymmenelle jakautuvassa vastaanotossa vaihtuvat jo lukijasukupol-
vet ja kirjalliset tyylisuuntaukset. Analyysimenetelmässäni muutokset – odotushori-
sontin siirtymät – näkyvät esimerkiksi arvottamisessa, asenteissa ja myös eri sisältö-
luokkien painotuksissa. Kuten edellisessä luvussa totesin, myös se, miten esteettisenä 
teosta pidetään, on tulkittavissa eri merkkisuhdetasojen ja sisältöluokkien painotuksis-
ta ja muutoksista. Vertaamalla tarkastelunäkökulmien prosenttiosuuksia eri kriitikoil-
la on mahdollista löytää erilaisia kriitikkotyyppejä: kuvaavia, tulkitsevia ja arvottavia.
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Semioottisten (syntaktinen, semanttinen, pragmaattinen)90 merkkisuhteiden 
prosentti osuuksista eri vuosikymmenillä voi nähdä, millaisiin kirjallisuuden piirtei-
siin Iijoki-sarjassa on kulloinkin kiinnitetty huomiota. Syntaktisen tason korostuessa 
kiinnostus on kohdistunut muotoon liittyviin piirteisiin, tyyliin, kirjailijan ominta-
keisiin ilmaisukeinoihin, juonen rakenteeseen, kieleen ja teoksen rakenteeseen sekä 
kerrontatekniikkaan. Semanttisen tason korostuessa sisältö tapahtumineen ja henki-
löineen, juonireferointi, on noussut vahvimpana esille. 

Tutkimuksessani pragmaattinen taso nousee tärkeäksi; esimerkiksi lukijakirjeis-
sä pääpaino on tähän tasoon kuuluvissa sisältöluokissa. Pragmaattiselta tasolta etsin 
evidenssiä yksilöllisten ja yhteiskunnallisten taustojen vaikutuksesta sarjan ymmär-
tämiseen ja sen merkitykseen yksilölle, jopa yhteiskunnalle. Erityisesti kriitikkojen 
kohdalla on kiinnostavaa, tarkastellaanko vaikutusta oman itsen kannalta vai yleisem-
min lukijakunnan näkökulmasta. Sulkeistaako ja etäännyttääkö kriitikko omat tunte-
muksensa lukukokemuksessa? Vaikka kriitikko ei kokisikaan teosta merkityksellisek-
si, hän voi silti korostaa sen arvoa lukijalle elämyksellisiä, terapeuttisesti vapauttavia 
kokemuksia ja rentouttavaa viihdettä tarjoavana kirjana. 

Lukijoiden arvot tulevat lukijakirjeissä ilmi Iijoki-sarjan arvoihin liittyvinä, yleen-
sä myönteisinä kommentteina ja lausumina, mutta myös vertailuina oman elämän 
arvoihin. Esimerkiksi työhön ja rehellisyyteen liittyvä arvostus näkyy viittauksena jo 
lapsuudessa saatuun kasvatukseen työn kunnioittamisesta ja rehellisyyden vaatimuk-
sesta; arvostus ilmenee samastumiskokemuksina ja ihailuna Kallen (Päätalo) vastaavia 
ominaisuuksia kohtaan. Tarkastelunäkökulma on pääsääntöisesti arvottava ja asenne 
positiivinen. Sisällön analyysitaulukossa omana merkitystasonaan on kahden sisältö-
luokan – rehellisyys ja todenmukaisuus sekä työn eetos – muodostama kokonaisuus 
(Muut). Iijoki-sarjan lukijoihin kuuluva mies (MS, M -78) kertoo kirjeessään Päätalolle 
vaimonsa kommentista aamuyön tunteina taloyhtiön lumityöurakan jälkeen: ”Kyllä 
se on niin kun Kalle kirjoissa kirjoitti, että työstä väsyneenä on hyvä olla, varsinkin 

90 Pragmaattinen yhteiskunnallinen arvottaminen on teoksen merkityksen ja tehtävän arvottamis-
ta jollekin lukijalle tai lukijaryhmälle elämyksiä, tietoa, viihdettä, rentoutusta, ajankulua, taisteluke-
hotuksia, yleensä erilaisia vaikutuksia välittävänä kirjana. Laajimmillaan on kyse kirjan merkityksen 
arvioimisesta lukijoille ja yhteiskunnalle. (Huotari 1980, 59.) Syntaktinen arvottaminen voi olla joko 
teoskohtaista, kirjailijakohtaista tai kirjallisuuden traditioon nojautuvaa. Teoskohtaisessa arvottami-
sessa kohteena ovat kielelliset muodot ja kokeilut, kerrontamuodot jne., kirjailijakohtaisessa teoksen 
muotojen arvottaminen vertaamalla niitä formaalein perustein saman kirjailijan muihin teoksiin, kir-
jallisuuden tradition avulla muotoja arvotetaan vertaamalla niitä formaalein perustein muiden kirjaili-
joiden teoksiin: yksittäisiin tai ryhmittymiin ja tyylisuuntiin. Semanttisessa arvottamisessa kohteina 
ovat tapahtumakuvaus, atmosfääri, miljöö, tunnelma, juoni, henkilöhahmot, tyypit, motiivit, kieliku-
vat, tyyli jne. Teoskohtainen arvottaminen kohdistuu edellä lueteltuihin seikkoihin pelkästään teoksen 
osalta, kirjailijakohtaisessa niitä verrataan muihin kirjailijan aikaisempiin teoksiin ja tradition avulla 
arvottamisessa teoksen sisältöjä ja teemoja verrataan sisällöllisin perustein muiden kirjailijoiden teok-
siin. (Huotari 1980, 57–58.) 
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kun on ollut kova urakka.” Myös vaimo kuuluu Iijoki-sarjan lukijoihin, ja mies sanoo 
olevansa vaimonsa kanssa samaa mieltä työn merkityksestä. 

Monet lukijoista haluavat kertoa oman menestystarinansa Päätalolle; kuvaus 
heijastaa samaa sitkeällä yrittämisellä hankitun eteenpäinmenon arvostusta kuin 
Iijoki-sarjassa nousu metsätyömiehestä rakennusmestariksi ja bestseller-kirjailijaksi. 
Esimerkiksi sopii miespuolisen lukijan (TR, M -79) lukijakirjeessään esittämä kuvaus 
elämänvaiheistaan: isän kuolema varhaislapsuudessa, turvautuminen kunnan apuun, 
metsätöihin joutuminen heti koulusta päästyä, yleneminen rakennustöiden kautta 
ensin kirvesmieheksi ja sitten teknikoksi.”Kirjojesi teksti on ollut niin tuttua ja ennen 
kaikkea rehellistä kerrontaa, että minä olen elänyt niissä oman elämäni lapsuudesta 
lähtien uudelleen.”91 Lausuma on tulkittavissa sekä ”samastumiseen” että ”rehellisyys/
todenmukaisuus” -sisältöluokkaan kuuluvaksi. 

Sisältöyhteydestä riippuen olen koodannut huumoriin liittyvät lausumat joko ilmai-
sukeinollisiin tai kielellisiin muotoihin. Havaintoyksikön lausuman ”Ehkä parasta 
niissä on huumori arkitodellisuuden keskellä” olen koodannut syntaktisen tason tyylil-
liseksi ilmaisukeinoksi. Näkökulma on positiivisesti arvottava. ”Myös murre ja sanon-
nat ovat todella rikasta” -lausuman tulkitsen syntaktisen tason kielellisiin muotoihin; 
siinäkin näkökulma on positiivisesti arvottava. (RT, N -79.) 

Syntaktiselle tasolle sijoittuvat muun muassa kritiikeissä usein toistuvat junnaa-
vuuteen ja turhilta tuntuviin toistoihin kohdistuvat lausumat. Jo kritiikkejä lukiessa 
huomaa kriitikoiden kohdistavan arvostelunsa teos teoksen jälkeen tiettyihin piirtei-
siin: teosten suhteettomaan, tiivistämistä kaipaavaan laajuuteen, kerronnan hitauden 
aiheuttamaan pitkäveteisyyteen, turhauttaviin toistoihin, yksitasoisuuteen ja henkilö-
kuvien stereotyyppisyyteen sekä ideologioiden puutteeseen. Esimerkiksi Aamulehden 
kriitikko Harry Sundqvist kiinnittää huomiota Huonemiehen poika -arvostelussaan 
(AL 31.10.1971) Päätalon tyylin laveuteen:

Kerronta soljuu tasaisena, pienet tapahtumat saavat osakseen saman huo mion 
kuin suuretkin. Hän ei pelkää toistoa: Mitään ei jätetä arvailujen varaan. [---] 
laveus saattaa kääntyä helposti tappioksi, kerronta muuttuu junnaavaksi ja mitään 
sanomattomaksi ja saa humoristisia piirteitä.

Lausumakimppu koodautuu syntaktisen tason sisältöluokkaan ”kerrontatekniikka”. 
Tarkastelunäkökulma kääntyy kuvailusta arvottavaksi ja asenteeltaan osin negatiivis-
sävytteiseksi.

Olen pyrkinyt reseptiodokumentteja lukiessani arvioimaan omaan arvostelukyky-
ni perusteella lukijan kompetenssia erikseen kolmiportaisella asteikolla; arviointiin on 
vaikuttanut luetusta tekstistä ilmenevien, kirjallisuudentuntemusta ilmaisevien tekijöi-
den lisäksi muun muassa koulutustaso. Kompetenssi ei kuitenkaan vaikuta arvion 

91 TR, M -79. Kuuluu sodan ja pulan sukupolveen, on kokenut suuren muuton. Pystyy samastumaan 
myös metsätyömies-/pienviljelijä -lukijayhteisöön.
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merkittävyyteen, koska yhtä arvokkaita kuin esteettisyyteen painottuvat lukumallit, 
ovat pragmaattiset lukumallit, jotka kiinnittyvät sosiokulttuuriseen odotushorisont-
tiin; painopiste on sarjan yhteiskunnallisessa tai yksilöpsykologisessa merkityksessä 
(vrt. Tiirakari 1997, 33).

Reseptiodokumenteissa verrataan Iijoki-sarjaa muihin kirjailijoihin ja heidän 
teoksiinsa. Samoin pohditaan kirjailijaesikuvien vaikutusta Päätalon kirjalliseen ilmai-
suun sekä sarjan sijoittumista kirjalliseen traditioon. Tarkastelunäkökulma on tällöin 
useimmiten tulkitseva tai arvottava (Huotari 1980). Olen ottanut analyysilomakkee-
seen mukaan sarakkeen, johon tulee merkintä vertailusta ja verrokkikirjailijan ja/tai 
teoksen nimi. Samoin olen seulonut aineistosta viittaukset Päätalon omaan tuotan-
toon. (Vrt. liite 8.)

Sekä kriitikoista että lukijakirjeiden kirjoittajista pyrin saamaan selville nimen ja 
sukupuolen lisäksi myös muita tutkimukseni kannalta relevantteja demografiatietoja: 
ikä, koulutus, asuinkuntatyyppi, kirjoittajan sukupolvi. Onko hän kokenut suuren 
muuton, muuttanut kotiseudultaan työn, koulutuksen tai avioliiton myötä muual-
le Suomeen tai ulkomaille? Kriitikoiden osalta tulee lisäksi merkintä lehtityypistä. 
Demografisia tietoja käytän tutkimuksessani muuttujina, joiden avulla voin tarkastella 
esimerkiksi, miten koulutus, ikä (sukupolvi) tai vaikkapa lehtityyppi on mahdollisesti 
vaikuttanut lukumalliin, asenteisiin, tarkastelunäkökulmaan tai argumentaatioon. 

Lausumien luokittelun ja sisältöluokkiin jakamisen jälkeen kirjoittaja yksilönä 
jää tutkimuksessani taustalle ja ja muuttuu osaksi lukijayhteisönsä keskiarvoistettua 
lukijakuvaa. Reaalilukija on jo tässä vaiheessa muuttunut konstruktiokseni.

Sisällön analyysitaulukko on liitteenä 7. Siinä on avattu taulukoissa ja graafeissa 
esiintyvät kirjain- ja numerotunnukset (koodit). Liitteessä 8 ovat taulukoiden pohjalta 
tehdyt graafit (20 kpl) ja taulukot (24 kpl) sekä kirjailijavertailut. Tutkimuksen leipä-
tekstiin sijoitetut taulukot on numeroitu reseptiodokumenttien analysointia käsitte-
levästä luvusta (2.4) alkaen esiintymisjärjestyksessä. Sitä edeltäviä kahta taulukkoa 
(lukijakirjeiden kirjoittajien demografiatiedot ja sarjan painosmäärät) ei ole numeroitu. 

Luokittelu tulkinnan ja arvottamisen välineenä

Tutkimusaineistossani nousevat erityisesti sarjan alkuvuosikymmenenä esille niin la-
jikysymys92 kuin tulkinnat romaanityypistä.93 Lukijakirjeissä pohdintaa esiintyy har-

92 Laji on mikä tahansa ryhmä kirjallisia teoksia, jotka on valittu yhteisten piirteiden perusteella; 
piirteet voivat olla välttämättömiä tai toissijaisia. Brax nimittää tiettyyn lajiin kuuluvia piirteitä laji-
piirteiden valikoimaksi. (Brax 2001, 117–118.) Brax viittaa määrityksessään sekä Maija Lehtoseen että 
Alastair Fowleriin. 
93 Käytän tyyppi-nimitystä vaikka yhtä hyvin voisi puhua (ala)lajista. Pirjo Lyytikäinen (2005, 9–10) 
toteaa, että lajiluokittelevan ja typologisen lajiteorian välillä vallitsee ero. Lajien käsittäminen tyypeiksi, 
joita teokset tarkasti tai vähemmän tarkasti kuvastavat, on korvannut kirjallisuuden teoriassa aikaisem-
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vemmin, vaikka se oletettavasti lukijoiden odotushorisonttiin on ainakin alitajuntai-
sesti sisältynyt (vrt. Lyytikäinen 2005, 7). Jotta kriitikot voisivat selvitä keskeisimmästä 
tehtävästään määrittää sanataideteoksen arvo ja suhteuttaa se kirjalliseen traditioon, he 
eivät voi sivuuttaa kysymystä teoksen lajista, kirjallisesta suuntauksesta tai lajityypistä. 
Pirjo Lyytikäinen (2005, 7–13) toteaa Alastair Fowleriin viitaten, että lajinäkökulma 
on kritiikissä tärkeää, koska se mahdollistaa teoksen yksilöllisyyden tulkinnan peilaa-
malla sitä sukulaisteksteihin. Lajiluokittelu on jo kuvailevanakin arvottavaa normatii-
visuutensa ja hierarkkisuutensa takia. (Lyytikäinen 2005, 9–10.) 

Laji- ja/tai tyyppimäärittelyt ovat vaikeita, koska yksittäisten teosten tekstit voivat 
kuulua useampaan lajiin (Lyytikäinen 2005, 9–11). Iijoki-sarjan moniaineksisuus – 
kansankuvaus, omaelämäkerrallisuus, mikrohistoria, dokumenttien käyttö, dialogin 
runsaus ja totuuteen pyrkimisen ja toteutumisen välinen ristiriita ja muistin ongelmat 
– tekee siitä erityisen haastavan. Pirjo Lyytikäinen toteaa, että lajiteorian tarpeetto-
muutta on perusteltu sillä, että nykykirjallisuudessa lajit ovat niin sekoittuneita, ettei 
niitä voi enää teoksista määrittää. Juuri sekoittumisen ja risteytymisen tuottaman 
moninaisuuden tarkastelu tuottaa kuitenkin lajitulkinnan. Typologisessa tarkaste-
lussa teoksissa voi nähdä yhtä aikaa mahdollisesti monenkin lajityypin vaikutuksen 
eli lajityyppien risteytymän (Lyytikäinen 2005, 9–11). Lajimääritys on tulkintaa – ja 
tulkinnalla rakennetaan lajia (Koivisto 2011, 12, 19).94 

Hannu Niklander (ESS 20.11.1994) luokittelee esimerkiksi Päätalon sota-aikaan 
sijoittuvat teokset tyypiltään sotakirjallisuudeksi ja käyttää vertauskohteina muuta 
sotakirjallisuutta; Pato murtuu -teoksen (1994) Niklander nimeää avioliittoromaanik-
si. Sodan jälkeistä muuttoa ja sopeutumista Tampereelle kuvaavat sarjan osat lukeutu-
vat Niklanderin mukaan suuren muuton kuvauksiin. Lyytikäinen (2005, 16) toteaa 
Alastair Fowlerin teoksen (1982) yleistäneen puheen lajeista, alalajeista, tyylilajeista 

man luokittelevan lähestymistavan. Lajityyppien analyysissa luovutaan normatiivisista lajijärjestelmistä 
ja tiukasta rajaamisesta; Aristoteleen Runousopin (2005, 3. painos. Suom. Paavo Hohti) mukaan päälajit 
ovat lyriikka, epiikka ja draama. Iijoki-sarja kuuluu hierarkkisesti epiikkaan, jonka alalajit ovat eepos, 
romaani ja novelli, joten aristotelisesti määriteltynä pitäisi Iijoki-sarjasta puhua romaanimuotoisena 
epiikkana. Kriitikoiden ja kirjallisuushistorioitsijoidenkin on ollut vaikeaa löytää Iijoki-sarjan tyyppiä, 
eikä kirjailijakaan ole sitä mielestäni kyllin tarkasti tuonut ilmi. Esimerkiksi Hosiaisluoma on nimennyt 
Iijoki-sarjan omaelämäkerralliseksi romaaniksi, Kai Laitinen puhuu ”omaelämäkerrallisesta Iijoki-sar-
jasta” ja ”maaseudun dokumentiksi kasvaneesta Iijoki-sarjasta”. Vesa Karonen ei suostu luokittelemaan 
Iijoki-sarjaa romaaniksi eikä muistelmaksi, vaikkakin myöntää sen olevan molempia. Hänen mielestään 
se on yhteiskunnallinen selviytymistarina ja samalla psykologinen selviytymisen kuvaus sekä ”viimeinen 
suuri kansankuvaus”; kirjailijatyypiltään Päätalo on Karosen mukaan realistinen kertoja. J.P. Roosin 
mielestä Iijoki-sarjasta pitäisi puhua omaelämäkertaepiikkana. SKS:n biografiakeskuksen kirjailijaesit-
telyssä puhutaan puolestaan Iijoki-sarjasta omaelämäkertaromaanina ja nimetään Päätalo jälkimoder-
niksi autobiografiksi, kansankuvaajaksi ja mikrohistorioitsijaksi. Kirjastolaitos luokittaa sarjan teokset 
elämäkerraksi ja romaaniksi. (Ks. Hosiaisluoma 2003, 653–654, 271–272, 202–203; Laitinen 1997, 
577, 595; Karonen 2003, 225–228; Roos 1999, 30; www.kansallisbiografia.fi/artikkeli/4834.)
94 Koivisto sanoo Alastair Flowerin tapaan pitävänsä lajeja avoimina tyyppeinä, mutta määrittelevän-
sä kuitenkin repertuaarit (yksittäisten lajien piirteiden valikoiman) tarkasti.
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(moodi) ja rakennetyypeistä. Alalajeissa ovat samat piirteet95 kuin päälajissa, mutta 
sisällön rajoitukset erottavat sen toisista alalajeista. Tämä tulee ilmi Niklanderin kritii-
keissä. Sarjan yksittäinen osa voi houkuttaa romaanille tyypilliseen tulkintaan, vaikka 
sarja kokonaisuudessaan nähtäisiinkin omaelämäkerralliseksi. Täyteen yksimielisyy-
teen sarjan ja sen osien tyypistä tuskin koskaan päästään; aineistosta nousevista erilai-
sista argumentaatioista ja painotuksista voi kuitenkin tehdä tulkintoja ja johtopäätök-
siäkin.96 

Reseptiodokumenttien sisällön analyysissa yhden sisältöluokan muodostavat lajikä-
sitteet. Samaan sisältöluokkaan kuuluvat myös romaanityypit. Havainnoin kritiikke-
jä ja lukijakirjeitä lukiessani sitä, millaisia nimityksiä niissä on sarjan teoksia määri-
teltäessä käytetty: kansankuvaus, omaelämäkerrallinen romaani, kehitysromaani, 
dokumenttiromaani, sosiaalinen romaani, realistinen romaani, viihderomaani vai 
kronikkaromaani?97 Nimitystä käytän yhtenä kriteerinä tulkitessani lukijan käyttä-
mää lukumallia. Valaisen tulkintatapaani seuraavaksi kahdella esimerkillä.

Vilho Suomi esimerkiksi nosti jo heti Huonemiehen pojan (1971) ilmestyttyä esiin 
kritiikissään (US 24.11.1971) lajikysymyksen:

Tällä kertaa on näet kysymyksessä muistelmateos, voisi puhua myös elämäkerral-
lisesta romaanista. Tavan takaa kerronta näet paisuu vuolaaksi, Päätalon tapaan 
monisanaiseksi kuvaukseksi, jolla keinonaan ovat nimenomaan romaanin piirteet, 
siinä määrin, että lukija sivuja ahmittuaan yhtäkkiä melkein säpsähtää huomates-
saan, että kysymyksessähän on kertojan oma lapsuus – kertoja palaa taas hetkeksi 
minä-muotoon. Hän on vain solahtanut jo veriin menneeseen epiikkaansa.

Esitetyn tekstikatkelman olen koodannut semanttisen tason sisältöluokkaan 12 (laji-
käsitteet, romaanityyppi), ja se on saanut alaluokikseen sekä omaelämäkerrallisen ro-
maanin että kronikan tai muistelman statuksen. Kriitikon tarkastelunäkökulma on 
selkeän vertailun tai arvottamisen puuttuessa lähinnä kuvaileva. (US 24.11.1971.) 

Suomen (US 24.11.1971) mielestä kerronnan vuolaus ja mukaansatempaavuus 
hämäävät lajimäärityksen tekemistä. Jo näin varhaisessa vaiheessa nousee esille sarjan 
kritiikeissä esiintyvä dilemma: etsittäessä esteettisen näkökulman mukaisesti ensisijai-
sesti romaanin piirteitä omaelämäkerrallisuuden piirteet hämärtyvät ja jäävät huomi-
oimattakin.

95 Lyytikäinen jaottelee Fowleriin viitaten piirteet muotoon tai sisältöön liittyviksi. Piirteitä voivat 
olla esimerkiksi laajuus, proosamuotoisuus, kuvauksen keinot, koomisuus, todenkaltaisuus ajan ja pai-
kan käsittelyssä, retoristen vakiokaavojen käyttö, pienempien lajien sekoittaminen osaksi teosta. Laji-
tyypit voidaan määrittää piirteitä kuvaamalla. Vaikutusten ja jäljittelyn ketjujen luomat kaltaisuudet 
yhdistävät teoksia lajiin.
96 Laji- ja romaanityypin pohdintaa on tutkimuksessani myös Iijoki-sarjaa reseption kohteena käsit-
televässä luvussa ja eri vuosikymmenten kriitikkoreseption yhteydessä.
97 Vrt. Koivisto 2011, 12. Koivisto puhuu kehitysromaanista lajina; tutkimuksessani luokitan sen 
romaanityypiksi (romaanin alalajiksi).
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Liisi Huhtala puolestaan näkee Huonemiehen pojassa selvästi populistisia piirteitä 
arvioidessaan Turun Sanomissa (2.11.1971) kärkevästi: 

[---] maneerit ovat perinteisen kansankuvauksen ja tusinaviihteen välialueella, 
kaikki problemaattinen kierretään ja mahdolliset mielipiteet ovat niin pumpulin-
pehmeitä sovittavuudessaan, ettei niitä mielipiteiksi edes tajua jos on tarkoitettu-
kaan.

Huhtalan tyyppimääritys luokittuu kansankuvaukseksi ja viihderomaaniksi, ja se on 
tarkastelunäkökulmaltaan arvottava ja asenteeltaan negatiivinen. Sisältöluokissa tun-
teisiin vetoaminen – yhtäaikainen itkettäminen ja naurattaminen – ja viihteellisyys 
limittyvät usein toisiinsa. 

Kirjastoluokitus, joka annetaan teokselle heti sen ilmestyttyä, antaa myös yhden 
lähtökohdan lajimääritykselle. Vuoden 2012 alussa Espoon, Helsingin, Kauniaisten 
ja Vantaan kaupunginkirjastojen yhteisessä haku- ja varausjärjestelmässä (HelMet-
verkkokirjasto, http://www.helmet.fi) Iijoki-sarjan teokset98 on luokiteltu kaunokir-
jallisuudeksi: asiasanoina ensimmäisissä Päätalon lapsuutta ja nuoruutta käsittelevissä 
osissa ovat romaanit, elämäkertaromaanit, maaseuturomaanit ja arkielämä. Miinoite-
tusta rauhasta (1977) alkaen maaseuturomaanit ja arkielämä ovat korvautuneet varus-
miespalveluksella ja välirauhalla ja muun muassa Liekkejä laulumailla (1980) on saanut 
lisäyksen sotakirjallisuus. Sota-aikaa käsittelevien osien jälkeen hakusanoina ovat 
jälleen romaanit, elämäkertaromaanit ja arkielämä. Opiskelijaelämää kuvaavissa osissa 
Ratkaisujen aika (1986) ja Pyynikin rinteessä (1987) asiasanalisäyksinä ovat ”itseopiske-
lu” ja ”opiskelu” ja rakentamiskuvauksia sisältävissä osissa ”rakentaminen”. Viimeisek-
si osaksi tarkoitetun Hyvästi, Iijoki -teoksen (1995) asiasanalista on pitkä; uusia ovat 
muun muassa ”yhteiskunnalliset romaanit 1955–1958” ja ”avainromaanit”.99

Jaussin mukaan lajin tunnistaminen jopa määrää lukijan odotushorisontin Teos 
herättää muistumia aikaisemmin luetusta. Se herkistää yleisönsä tiettyyn vastaanotto-
tapaan, lukumalliin, esimerkiksi tuttujen tunnusmerkkien tai implisiittisten vihjaus-
ten avulla. Muutos ja jäljentäminen määräävät lajin rakenteen rajat. (Jauss 1983/1970, 
202–240; myös 1974, 173–189.) Lajit toimivat tutkimuksessani niin kirjailijalle, 
kriitikoille kuin lukijoillekin tulkinnan ja arvottamisen työkaluina. Niissä tapahtuvat 
ja tunnistettavat muutokset vaikuttavat lukumalleihin. (Vrt. Rossi 2009, 46.) Lajikysy-
mystä ei siis voi tutkimuksessani sivuuttaa, koska se on niin oleellinen odotushorisont-
tien ja niihin liittyvien lukumallien muodostumisessa.

98 Maaseutuaiheiset Huonemiehen poika (1971), Tammettu virta (1972), Kunnan jauhot (1973), Täysi 
tuntiraha (1974), Nuoruuden savotat (1975) ja Loimujen aikaan (1976).
99 Muita asiasanoja ovat: Päätalo, Kalle, elämäkertaromaanit, jatkokertomukset, arkielämä 1950-
luku, rakennustyöt, jälleenrakentaminen, yleislakko 1956, perhe-elämä, avioero, kirjoittaminen, raken-
nusmestarit, kirjailijat, kotiseutu, romaanit, Suomi, Tampere, Taivalkoski ja Kallioniemi; http://www.
helmet.fi.
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Ilmestymisvuosikymmenet ajallisina havaintoyksikköinä 
Kuvaus kirjallisuuden muuttumisesta edellyttää kokonaisuuden hahmottamista – 
irrallisten faktojen ja teosten analyysi ei riitä. Kun yksittäisistä teoksista siirrytään 
laajempiin tapahtumasarjoihin ja pyritään vangitsemaan niihin sisältyvä moniai-
neksisuus, yhä tärkeämpää on pohtia, kuinka prosessit rekonstruoidaan ja millaiset 
konstruktioperiaatteet ovat teoreettisesti hyväksyttäviä, mutta myös empiirisessä 
tutkimuksessa käyttökelpoisia. (Nummi 1995, 38.)

Iijoki-sarjan vastaanotossa tapahtuneet muutokset ovat niin vaivihkaisia, että ne eivät 
synkronisesti vuositasolla etenevässä seuraamisessa tule kyllin selvästi ilmi. Käytän siis 
tutkimuksessani ajallisena yksikkönä vuosikymmentä. Käytäntöä puolustaa jaottelun 
sopivuus tutkimuksessani myös konteksteina toimivien yhteiskunnallisten, sosiokult-
tuuristen ja kirjallisuushistoriallisten ilmiöiden tarkasteluun.

Aineistona käyttämäni kritiikit on julkaistu säännöllisesti kalenterin mukaan 
ilmestyneissä lehdissä, myös kirjeistä löytyy kirjoittamisajankohta. Loppujen lopuksi 
kaikki jaottelut ovat tavalla tai toisella mielivaltaisia; kymmenlukujaottelu on ainakin 
”rehellisen mielivaltaista” (Tuusvuori 2007, Johdanto). 

Jyrki Nummen (1995, 39–42) mielestä kirjallisuushistorian periodisointi on ongel-
mallista: terävästi leikatuilla periodeilla on taipumus eristää aikakausien epäjatkuvia 
rakenteita samalla, kun ne korostavat keinotekoisesti ”ennen” ja ”jälkeen” -rajoja. Erilli-
set periodit ovat hankalia siinäkin suhteessa, että ne eivät paljasta kirjallisuudessa esiin-
tyviä erilaisia ja eripituisia jatkumoja, jotka eivät alistu edes monimuuttujaiseen rajauk-
seen. Ne asettuvat ajanjaksoon omin kehitysvaiheensa ehdoin ja samalla ajan ilmiöihin 
reagoiden. (Nummi 1995, 39–42.) Ilmiö näkyy myös tutkimuksessani kriitikoiden 
etsiessä vaikkapa modernismin lukumallin mukaisia kaltaisuuksia Iijoki-sarjasta. 
Tyylisuuntauksen muuttuessa myös lukumalli muuttuu. Modernismiin 1960-luvulla 
liitetyt piirteet eivät enää täsmänneetkään 1970-luvulla. Tutkijana joudun analyysissa 
ja tulkinnassa koko ajan huomioimaan tämän ja tulkitsemaan piirteitä omaan intui-
tiooni luottaen.

Otan seuraavaksi esimerkin vuosikymmenkohtaisesta tarkastelusta kvantitatiivises-
sa tutkimuksessani. 1990-luvun kritiikkien yhteenvetotaulukko (taulukko 1) havain-
nollistaa, mitä kaikkia tietoja taulukkoa edeltäneiden havaintoyksiköiden koodauksen 
ja koodien taulukoinnin avulla on mahdollista kvantitatiivisesti tutkia ja analysoida. 

Semanttinen merkkisuhdetaso korostuu (38,3 % kaikista merkinnöistä). Tarkas-
telunäkökulma on kuvaileva lähes puolessa kritiikeistä (45,9 %). Nämä havainnut 
korreloivat sen kanssa, että myös neutraali asenne korostuu (lähes 61,7 %). Tulkitsen 
voimakkaimpana edellä mainittuihin lukuihin vaikuttaneen sen, että kritiikki on 
tyytynyt ja keskittynyt juonikuvauksiin (vrt. sisältöluokan 10, ”juoni sisällön kannal-
ta”, jossa merkintöjen osuus on 45,8 %). Juonireferointi on kritiikeissä yleensä kuvaile-
va ja neutraali. Huomiotani kiinnittää myös se, että pragmaattisen tason Iijoki-sarjan 
yhteiskunnallista – lähihistoriallista, kansatieteellistä ja murteen tallentamista – arvoa 
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TAULUKKO 1. SISÄLLÖN ANALYYSIN YHTEENVETO/Kritiikit
VUOSIKYMMEN: 1990-LUKU

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sarak-

keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
501Määrä

230
%

45,9
Määrä

86
%

17,1
Määrä 

185
%
37

Kpl % K+- K- K+ T+- T- T+ A+- A- A+ Koulutus kpl %
6 1 30 31,5 4 1 6 1 5 2 11 A 24 36
2 2 10 10,5 1 1 2 1 1 2 2 K 1 2

6,7 3 34 35,7 9 2 1 7 1 3 3 8 P 1 2
1,7 4 9 9,4 2 3 1 1 2 Ei tiet. 41 60
2,3 5 12 12,6 5 1 6 Yht. 67

%-osuus 22,1 2,1 4,2 19 2,1 3,1 10,5 6,3 30,5 Sukupolvi
19 Syntakt. yht. 95 21 2 4 18 2 3 10 6 29 SP 18 27

1,2 6 6 3,1 3 1 2 Smu 32 48
9,8 7 49 25,5 24 1 1 3 3 3 14 Lähiö
3,2 8 16 8,3 5 1 1 9 Hyvinvoinnin 1 2
2,8 9 14 7,3 6 2 1 2 3 Ei tiet. 16 23

17,5 10 88 45,8 82 2 1 1 1 1 Yht. 67
11 Lehtityyppi:

3,8 12 19 9,9 11 2 4 2 Pä 7 10
Romaanityypit Pä/pol. 4 6

M 51 76
a:1;b: 7; c:2 ; d:1; f: 4; h:1; i: 7, yht. 23 (a=4 %, b=31 %, c=9 %, d=4%, f=17 %, h=4 %, i=31 %) M/pol. 2 3

%-osuus 68,2 0,5 1,5 4,1 5,2 3,6 0,5 16,1 P
38,3 Semantt.yht. 192 131 1 3 8 10 7 1 31 Muu 3 5

6,1 13 31 18,5 9 1 1 1 4 2 13 Yht. 67
1,6 14 6 3,6 1 2 3 Sukupuoli:

10,3 15 52 31,1 12 3 7 1 29 M 59 88
0,2 16 1 0,6 1 N 8 12
7,6 17 38 22,7 28 1 2 1 1 5 Yht.
7,8 18 39 23,3 7 8 1 8 5 10 Asenne

%-osuus 33,5 0,6 0,6 8,9 1,2 7,8 10,7 0,6 35,9 N 12 18
33,3 Pragmaatt.

yht.
167 56 1 1 15 2 13 18 1 60 NE 2 3

4,1 19 21 44,6 5 5 3 3 5 PO 53 79
5,2 20 26 55,4 5 5 2 2 12 Yht.

Kompetenssi: Argument.
a: 66    k:1 Ä 67 100

%-osuus 21,2 21,2 10,6 19,6 36 E
9,4 Muut yht. 47 10 10 5 5 17 Yht.

%-os. (501) 43,5 0,8 1,6 20,1 0,8 6,2 8 1,6 27,3
Yhteensä 501 218 4 8 51 4 31 40 8 137

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
67 Lukumäärä 309 Lukumäärä 16 Lukumäärä 176

Prosenttiosuus 61,7 Prosenttiosuus 3,2 Prosenttiosuus 35,1

Korostuva ominaisuus on kursivoitu. Toisena olevan sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, 
joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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korostava sisältöluokka 15 on saanut kritiikeissä pragmaattisella tasolla eniten huomio-
ta (osuus 31,1 %). Keskittyminen semanttiselle ja pragmaattiselle tasolle näkyy syntak-
tisen tason osuuden (19 % kokonaismerkinnöistä) kustannuksella. Tarkastelunäkökul-
ma on lähes kolmanneksella kuvailun ohella ollut myös myönteisesti arvottava (27,3 %). 
(Ks. tarkemmin analyysia ja tulkintaa alaluvussa ”Kriitikkoreseptio 1990-luvulla”.)

Taulukossa 2 on esitelty tapa, jolla tutkimuksessani voidaan tarkastella sisällönana-
lyysin eri tekijöitä vuosikymmenittäin. Tällöin mahdolliset painopiste-erot ja niiden 
osoittama kehityssuunta saadaan selville.

Lukumallien tunnistaminen ja nimeäminen

Esittelin lukumallin ”Käsitteet”-alaluvun yhteydessä: reseptioesteettisen teorian perus-
käsitteistöön kuuluva odotushorisontti voi siis koostua useammista lukumalleista eli 
lukustrategioista. Samaa lukumallia käyttävät lukijat kuuluvat samaan lukijayhteisöön. 
Lähellä toisiaan olevat lukumallit samoin kuin niitä käyttävät lukijayhteisötkin voivat 
mennä limikkäin. Dominoivaksi tulkittava lukumalli ratkaisee nimityksen. Lukumal-
lista voi esiintyä useampia muunnelmia. Kuvaan seuraavaksi omaa tapaani tunnistaa ja 
nimetä tutkimukseni lukumallit muunnelmineen. 

Lukumallit muodostuvat aikakauden kirjallisuus- ja sosiaalihistorian puitteiden ja 
tutkijan lukijakirjeistä ja kritiikeistä löytämien, osin myös kvantitatiivisesti tutkittavien 
piirteiden synteesinä. Reseptiodokumenteissa – useimmiten kritiikeissä – Iijoki-sarjan 

TAULUKKO 2. KRITIIKKIEN TARKASTELUTAPOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
KOKONAISMÄÄRISTÄ

Kuvaus

Tulkinta

Arvottaminen
50

40

30

20

10

0

32,5

38

45,9

23,1

16
17,1

44,4 45,5

37

Kritiikkiotos
– 1970-luku 78 kpl
– 1980-luku 101 kpl
– 1990-luku 67 kpl
Merkintöjen
kokonaismäärät
– 1970-luku 776 kpl
– 1980-luku 951 kpl
– 1990-luku 501 kpl
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luku
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luku

1990-
luku

1970-
luku
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luku

1990-
luku

1970-
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teos nimetään suoraan kuuluvaksi johonkin kirjallisuuden suuntaukseen, kirjalliseen 
traditioon: kansankuvaukseen, realismiin, modernismiin tai viihdekirjallisuuteen. 
Joudun tulkitsemaan lukumallin myös siitä, mihin kirjailijaan tai teokseen sarjaa ja sen 
osia verrataan: Pietari Päivärintaan, Aleksis Kiveen, Väinö Linnaan, Pentti Haanpää-
hän, Toivo Pekkaseen, Antti Hyryyn – tai vaikkapa viihdetaiteilija Repe Helismaahan. 
Päättelen lukumallin myös niiden kirjallisuuden normien ja piirteiden perusteella, 
joihin argumentointi ja arvotus kohdistuvat. Tulkitsen kriitikolla olevan käytössään 
modernismin lukumallin, jos hän kaipaa esimerkiksi rakenteen ja tyylin uudistumis-
ta, vaatii niukkuutta ja pelkistämistä laveasanaisuuden ja toistojen tilalle, perää toden 
ja mielikuvituksen raja-aitojen kaatamista, haluaa pintatasolla etenevään kerrontaan 
useampia tasoja ja suhtautuu negatiivisesti arvottaen laajaan levikkiin ja menestykseen. 
Jos vertailukohteena on vielä Anti Hyry tai Veijo Meri, tulkitsen lukumallin modernis-
min lukumalliksi. Samalla tekniikalla kuin edellä kuvatun modernismin lukumallin 
määrittelen myös tutkimuksessani käyttämäni kansankuvauksen ja realismin lukumal-
lit muunnelmineen (ks. seuraavan luvun alaluku ”Muuttuvat kirjallisuuskäsitykset”).

Muita lukumalleja ovat muun muassa: pedagoginen lukumalli, historiallinen 
lukumalli, poliittis-ideologinen lukumalli, nostalgis-terapeuttinen lukumalli, romant-
tis-viihteellinen lukumalli. Useimmissa lukumalleissa on alamuunnelmia. Lukumal-
lien taustoja ja tunnistamista tarkastelen vielä luvun 3 alaluvuissa ”Kaunokirjallinen 
odotushorisontti” ja ”Sosiokulttuurinen odotushorisontti” ja luonnollisesti eri vuosi-
kymmenten kriitikko- ja lukijareseptioiden analyysin ja tulkinnan yhteydessä. Myös 
lukumallit muuttuvat ja elävät ajan, uusien kontekstien ja lukijasukupolvien myötä, 
joten ne on luontevinta esitellä asiayhteyksissään.

Esimerkkinä lukijakirjeistä hahmottuvan lukumallin muodostumisesta toimii 
suuren muuton sukupolven pragmaattisista, yhteiskunnallisista ja sosiokulttuurisista 
sekä elämänkokemuksellisista taustoista kumpuava nostalgis-terapeuttinen lukumal-
li.100 Tällaiset luonnostellut lukumallit korjautuvat hermeneuttisen kehän kaavan 
mukaisesti aineistoa yhä uudelleen luettaessa. Tutkimuksessani jo pitkä tarkastelu-
periodi (kolme vuosikymmentä) tuo muutoksia, jotka näkyvät lukumalleissa. Niiden 
nimityksetkin voivat muuttua hermeneuttisen kehän esiymmärryksen korjausprosesis-
sa. Tutkijanäkökulmani on retrospektiivinen. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessani kaunokirjalliseen odotushorisonttiin kiinnitty-
viä ovat tekstin muotoon ja sisältöön liittyvät syntaktiset sisältöluokat sekä osa semant-
tisen tason sisältöluokista. Sosiokulttuuriseen odotushorisonttiin johtavat pragmaat-
tisen tason alaluokat sekä ”muut”-tason työn eetos ja rehellisyys sekä todenmukaisuus. 

Suuren murroksen sukupolveen kuuluvia yhdistää muun muassa se, että he ovat 
sodasta selvinneiden sotilaiden lapsia. Sodanjälkeisistä vaikeuksista huolimatta isät 

100 Sovellan siis hermeneuttisen kehän mallia myös sosiokulttuurista odotushorisonttia ja kaunokir-
jallista odotushorisonttia rakentaessani. Siinäkin osat voidaan ymmärtää ja tulkita vain kokonaisuuden 
(ns. kon-tekstin) osana. (Vrt. Tontti 2005, 60.)
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olivat elämänuskoisia ja yritteliäitä. Elämänasenne heijastui heidän lapsiinsa ja näkyi 
myöhemmin edistysuskona ja paremman elämän tavoitteluna. (Virtanen 2005, 
200–201.)101 Tämä elämänasenne tuottaa tutkimuksessani nostalgis-terapeuttiseen 
lukumalliin muunnelman ”edistysusko”. 

Esioletukseni onkin, että tiettyyn sukupolveen kuuluminen luo yhteneväisen lukustra-
tegian yhteisten elämän avainkokemuksien ja arvomaailman perusteella. Ne ovat olleet 
muovaamassa myös lukijayhteisön kollektiivista maailmankuvaa ja taidekäsitystä. 

Iijoki-sarjan tavallisilla lukijoilla ja kriitikoilla on toisistaan eriävät lukumallit jo 
lukemisen funktion perusteella: kriitikoiden lukumallit kiinnittyvät useimmiten 
kaunokirjalliseen odotushorisonttiin jo siitä syystä, että kriitikot tehtävänsä perusteel-
la pyrkivät määrittämään teoksen aseman esteettisessä hierarkiassa ja myös kirjallisessa 
traditiossa. Tavallisten lukijoiden lukumallit ovat useimmiten jäljitettävissä sosiokult-
tuuriseen odotushorisonttiin. Esitän seuraavaksi aineistopohjaisen esimerkin. Pääta-
lon oman sukupolven102 lukukokemusta värittävät usein yhteiset elämänkokemukset, 
jotka vaikuttavat lukukokemuksessa tunteisiin vetoavana nostalgiana tai terapeuttisena 
samastumiskokemuksena. Nimitän heidän lukumalliaan ”nostalgis-terapeuttiseksi”. 
Samastumiskokemusta kuvaavalla mieslukijalla on käytössään nostalgis-terapeuttinen 
lukumalli, jossa terapeuttisuus dominoi:

[--- ] Peilaan itseäni koko ajan kun kerrot itsestäsi. Tunteistasi, kömmähdyksistäsi 
jne. [---] Väliin raivostun siitä millainen ”tontttu” sinä okein taas olit ja huomaan-
kin, että raivostun itselleni.[---] (Lainaus Kalle Päätalolle tulleesta lukijakirjeestä. 
MG, M -82.)

Pari vuotta Päätaloa vanhempi mies kuvaa lukukokemustaan: hänestä ”tuntuu kuin 
kertaisi omaa elämäänsä vuosikymmenien takaa”; hän on esimerkiksi ”kirjaimellisesti 
elänyt saman” metsätyömiesajan, mitä Päätalo kuvaa Iijoki-sarjassaan (OR, M -78).

Ne resipioijat, joista sukupolvitieto on ollut selvitettävissä, olen ryhmittänyt sukupol-
vittain lukijayhteisöiksi, joiden reseptiodokumenteista johdettujen merkkisuhdetaso-
jen/sisältöluokkien, asenteiden ja tarkastelunäkökulmien eroavuuksia ja yhtenevyyk-
siä analysoin ja tulkitsen. Myös suuren muuton kokeneita voidaan tarkastella omana 
ryhmänään, sikäli kuin tieto muuton kokemuksesta on ollut selvitettävissä dokument-
tien sisällöistä.103 Tarvittaessa muuttujana voi käyttää mitä tahansa taulukossa esiinty-
vää tekijää, vaikkapa koulutustasoa, asuinkuntatyyppiä tai lehtityyppiä, joiden avulla 
voi hahmottaa yhteisöllisiä lukumalleja, lukijayhteisöjä (ks. liite 7). Laskemalla yhteen 
eri sisältöluokkien saamia merkintöjä eri lukijayhteisöissä selviää dominoiva merkki-
suhdetaso näkökulmineen. Sama koskee myös yksittäisiä sisältöluokkia. 

101 Virtanen viittaa Karl Mannheimiin.
102 1900-luvun alkuvuosikymmeninä syntyneet.
103 Vain lukijakirjeiden kirjeiden kirjoittajilta tieto on ollut saatavissa, heistäkin vain osalta.
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Lukumallien ja niiden alamuunnelmien nimitykset rakentuvat ja tarkentuvat 
analyysin yhteydessä. Kriitikoilla on yleensä käytössään joku ajankohdan kirjallisuus-
käsityksiin tai tyylisuuntaukseen liittyvä lukumalli. Lukijoiden kanssa yhteisiä ovat 
poliittis-ideologinen ja pedagoginen sekä viihteellis-romanttinen lukumalli, vanhem-
man ikäluokan edustajilla ja harrastuksekseen kritiikkejä kirjoittavilla on joskus 
käytössään myös nostalgis-terapeuttinen lukumalli. Lukijoilla pääpaino on nostalgis-
terapeuttisessa lukumallissa. Kaikissa lukumalleissa on alamuunnelmia. 

Arvostelija toimii kritiikkiensä kautta myös kirjallisuuden kentällä tapahtuvien 
muutosten tulkkina. Hän edustaa yksilönä omaa tulkintayhteisöään ja kanavaansa. 
Olen valinnut kriitikkovertailuun mukaan sellaisia kriitikoita, jotka pääsääntöisesti 
ovat kirjoittaneet kritiikkejä useammista Iijoki-sarjan teoksista, jotkut jopa jokaisen 
sarjan ilmestymisvuosikymmenen aikana. Useimmat kriitikoista kuuluvat suuren 
murroksen sukupolveen, muutama sen ”60-lukulaiseen” elitistiseen alaryhmään. 
Taulukko 3 toimii esimerkkinä tällaisesta sisällön analyysitietojen käytöstä. Syntakti-
sen tason sisältöluokkiin kuuluvien merkintöjen määrä näyttää Liisi Huhtalalla olleen 
korkeimmillaan 1980-luvun kritiikeissä. Panu Rajalalla syntaktisten merkintöjen 
prosenttiosuus on pysynyt muihin verrattunata tasaisen korkeana koko Iijoki-sarjan 
ilmestymisvuosikymmenten ajan, Eero Marttisella suhteellisesti vähäisimpänä. 

Vertailukohdaksi taulukolle 3 olen ottanut taulukon 4, josta näkee tavallisten 
lukijoiden lukukokemuksen piirteiden keskittyvän pragmaattiselle tasolle – sosio-
kulttuuriseen odotushorisonttiin, kun kriitikot jo työnsä vuoksi operoivat syntaktisen 
tason tekijöissä. Kainuun Sanomien Eero Marttinen näyttäsi olevan lähimpänä ”taval-
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lista” lukijaa. Muodon tai struktuurin löytyminen teoksesta voi olla kriitikolle tärkeää, 
kun taas lukija haluaa lukukokemuksessa hahmottaa omaa elämäänsä uudella tavalla 
(vrt. Kosonen 2000, 41). Tulkitsen tarkemmin tuloksia eri vuosikymmenten reseptioi-
den tarkastelun yhteydessä.

2.5 Suomalainen reseptiotutkimus
Suomessa reseptiotutkimus käynnistyi 1970-luvulla; voi siis puhua jo traditiosta, jo-
hon nojata. Otan suppeasti esille niitä tutkimuksia, jotka ovat antaneet minulle uusia 
oivalluksia ja näkökulmia. Reseptioteorioita on sovellettu kunkin tutkimuskohteen ja 
-kysymysten sekä tutkijan omien intressien mukaisesti. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ja to-
tuutta on teorian abstraktisuuden ja teoriaan kytkeytyvien metodien puutteen vuoksi 
vaikea, jopa mahdotonta, löytää. Kriitikkovastaanoton tutkimuksissa uraauurtavaa 
työtä on tehnyt Yrjö Varpio, jonka tutkimus Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan 
(1954) ja Pohjantähti-trilogian (1959, 1960, 1962) ulkomaisesta kritiikkivastaanotosta 
osoitti kulttuuripiirin vaikuttavan tulkintaan, joskin muutamat ominaisuudet tulkit-
tiin samoin kaikissa kulttuuripiireissä (Varpio 1979). Samaan sarjaan kuuluu Varpion 
tutkimus Lauri Viidan tuotannosta elämäkerrallisia, yhteiskunnallisia ja kirjallisuus-
historiallisia taustatekijöitä vasten tarkasteltuna (1973). Hän pyrki siinä luomaan uusia 
väyliä sanataideteoksen tulkintaan osoittamalla sen kytkennät yhteiskunnan ja kirjalli-
suuden kulloiseenkin kehitysvaiheeseen, samoin kuin kirjailijan yksilölliseen taustaan. 
Samaan pyrin omassa tutkimuksessanikin. Varpion Aleksis Kiven reseptiohistoriaa 
koskeva tutkimus (1985) kuuluu Linna- ja Viita -tutkimusten kanssa samaan sarjaan. 

TAULUKKO 4. LUKIJAKIRJEIDEN MERKKISUHDETASOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
KOKONAISMÄÄRISTÄ
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Markku Huotari ja Leeni Hurskainen ovat toimittaneet valikoiman referaatteja 
kirjallisuuskritiikkiä koskevista tutkimuksista ja artikkeleista vuoteen 1980 saakka 
(Huotari & Hurskainen 1980, 84–105). Valikoimassa on pääosin suomalaisia tutki-
muksia, artikkeleita ja opinnäytteitä, joissa tutkimusaineistona on käytetty kirjalli-
suuskritiikkejä. Luetteloon sisältyy vastaanoton ja kritiikintutkimuksen yhteydessä 
usein mainittu Pekka Tarkan tutkimus Hannu Salamasta (1973); siinä hän tarkastelee 
pääosin kirjallisuussosiologisin menetelmin Salaman tuloa kirjailijaksi, teosten – erityi-
sesti Juhannustanssit (1954) ja Siinä näkijä missä tekijä (1974) – syntyvaiheita ja sisältöä 
sekä vastaanottoa. Tarkan kuvaus Paavo Rintalan tuotannosta, suomalaisen kirjasodan 
rintamista ja kirjallisuuden asemasta kulttuurin murroksessa (1966) on usein esimerk-
kinä varhaisemmista vastaanoton tutkimuksista, joissa tutkimuksen perusmateriaalina 
on käytetty arvosteluita, pakinoita, yleisönosastojuttuja ja julkilausumia, joita on eritel-
ty sisällönanalyysin keinoin.

Raine Koskimaan tutkimuksen (1998) materiaalina on 137104 esseemuotoista 
vastausta Rosa Liksomin kertomusta ”Me mentiin naimisiin marraskuun neljästois-
ta” (1989) koskeviin kysymyksiin.105 Kysymyksiä oli kaksi: ”Mistä kertomuksessa on 
mielestänne kysymys?”, ja ”Minkälaisia tunteita kertomuksen henkilöt Teissä herät-
tävät?”. Koskimaa käyttää odotushorisontin asemasta termiä ”luonnollistaminen”; 
ter mien eron hän näkee siinä, että ”luonnollistamisessa” korostuu lukijan aktiivinen 
rooli tekstin merkityksen muodostajana. Analyysinsä taustaksi hän on luonut kuvaa 
vastaajien kaunokirjallisesta mausta heidän mielikirjailijoidensa ja lukijahistoriansa 
perusteella, mistä sitten on rekonstruoitavissa odotushorisontti. Metodina ei kuiten-
kaan ole odotushorisontin ja analysoitavan kertomuksen suora vertailu. (Koskimaa 
1998, 9–35.)

Vastaanottoon liittyväksi tutkimukseksi on tulkittava myös Urpo Kovalan anglo-
amerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittymistä Suomeen vuosina 1890–1939 koskeva 
tutkimus Väliin lankeaa varjo (1992). Angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välit-
täjinä toimivat kustantajat, kirjallisuuskritiikki, kirjastot ja kirjallisuudentutkimus. 
Tutkimuksessa esitellään välitysinstituutioiden rakennetta ja kehitystä eli suomalai-
sen lukemiskulttuurin institutionaalista perustaa. Se painottuu vastaanoton ulkoisiin 
tekijöihin, jotka omassa tutkimuksessani huomioin reseptioon vaikuttavina tekijöinä. 

Maria-Liisa Nevala (1986) on rakentanut Ilmari Kiannon kirjailijakuvaa hänen 
teostensa ja lausuntojensa sekä aikalaiskritiikin – vastaanoton – pohjalta. Nevalan 
mukaan jokainen kriitikko lukee teoksia sekä oman henkilökohtaisen arvomaailmansa 
että ajankohdan esteettisten, moraalisten ja poliittisten arvostusten läpi. Erot syntyvät 
vain siinä, miten paljon kriitikko dominoi teosta omalla arvomaailmallaan ja resep-
tioesteettisesti: missä määrin teos onnistuu vaikuttamaan tai muuttamaan lukijan-
sa esteettistä, moraalista, psykologista tai yhteiskunnallista arvomaailmaa. Nevalan 

104 Vastaajista 70 oli saksalaisia ja 67 suomalaisia.
105 Kertomus ilmestyi kokoelmassa Tyhjän tien paratiisit (1989).
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mielestä monien arvovaltaisten kriitikkojen ”lausumat” stereotypisoituivat ja jäivät 
vallitseviksi.106 Samat ilmiöt kohtaan Iijoki-sarjan reseptiossa.

Leeni Tiirakarin Minna Canthin teosten vastaanottoon keskittyvä väitöskirja 
Taistelevat lukumallit (1997) on tutkimukseni kannalta hyvä esimerkki ja mallinnus 
lukumallien ja odotushorisonttien muodostumisesta ja muodostamisesta. Se on tärkeä 
myös siksi, että Tiirakarin tutkimusaineistossa ovat mukana kritiikin lisäksi lukija-
kirjeet. Tiirakarin käyttökelpoisuutta osaltani on vaikeuttanut kontekstien – samalla 
odotushorisonttien – täydellinen eriaikaisuus ja myös Iijoki-sarjan erityislaatu verrat-
tuna yhden kirjailijan, Minna Canthin, koko tuotantoon. 

Päätalo teoksineen on esiintynyt myös useissa Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikym-
menten kirjallisuussosiologisissa tutkimuksissa. Katarina Eskola aloitti jo 1970-luvun 
alussa suomalaisten kirjallisuuden lukemista ja sen muutoksia sekä vastaanottoa koske-
vat kirjallisuussosiologiset tutkimukset. Tarkastelun kohteena ei ollut niinkään lukijan 
sisäinen lukukokemus kuin ulkoiset kohteet ja ehdot, kuten saatavuustekijät, kirjatuo-
tannon ja -välityksen rakennemuutokset, kirjojen hankinnan funktiot ja lukijan henki-
lökohtaiset resurssit. Eskola käyttää tutkimuksessa reseptioesteettistä terminologiaa. 
(Eskola 1979.)107 Raportissaan kirjallisuuden julkisesta ja yksityisestä vastaanotosta 
Eskola katsoi kirjallisuuskritiikin kuuluvan aatteelliseen välitykseen, joka jakaa norme-
ja välittömän palkkion (viihdekirjallisuus) ja viivästyvän palkkion (mielipide-, tieto-
kirjallisuus) kirjallisuuden välimaastossa (runo, romaani); se kulkee keskitietä yhteis-
kuntaa uudistamaan pyrkivän ja säilyttävän kirjallisuuden välissä (ks. myös Huotari & 
Hurskainen 1980, 85). Eskolan tutkimus koski – kuten omanikin – sekä julkista että 
yksityistä vastaanottoa; se kohdistui neljän eri kirjallisuuden lajeja edustavien teosten 
vastaanottoon ja ihmisten kirjavalintoihin vaikuttaviin tekijöihin Suomessa 1960- ja 
1970-lukujen taitteessa. 

Eskolan pohdinnat kirjojen lukemisen kohteiden kytkeytymisestä ihmisten elämän-
tilanteeseen ovat samoja, joihin myös omassa tutkimuksessani törmään. Eskola esittää 
kuvitteellisen esimerkin ihmisestä, joka työnjaon muutoksen seurauksena on repäis-
ty irti juuriltaan maalta kaupunkiin ja joka voi tajunnallisesti palata kotiseudulleen 
lukemalla maaseutuaiheisia romaaneja. Muun muassa sopeutumisvaikeuksia uudessa 
ympäristössä ja sosiaalisten suhteiden rajoittuneisuutta on mahdollista hoitaa ja korva-

106 Eräs stereotypioista oli leima teosten ”tunnustuksellisuudesta” ja itsensäpaljastamisesta (Nevala 
1986, 199).
107 Katarina Eskolan muita vastaanottoon ja lukemiseen liittyviä teoksia: Ei kirjaa ilman lukijaa: ra-
portti kirjallisuuden julkisesta ja yksityisestä vastaanotosta (1972), Lukijoiden kirjallisuus Sinuhesta Sonja 
O:hon (1990) sekä Maaria Lingon kanssa yhteistyössä tehty Lukijan onni: poliitikkojen, kulttuurielii-
tin ja kirjastokäyttäjien kirjallisista mieltymyksistä (1986) ja Eeva Peltosen kanssa toimitettu Aina uusi 
muisto: kirjoituksia menneen elämisestä meissä (1997). Teoksista on tarkemmat tiedot lähdeluettelossa. 

Eskola käytti reseptioesteettistä terminologiaa jo Pekka Tarkan juhlakirjaan sisältyvässä artikkelis-
saan ”Ja Suomen suvantolat löivät takaisin” (1977).



84 Ritva Ylönen

ta symbolista vuorovaikutusta tarjoavan lukemisen kautta (Eskola 1979, 85). Eskolan 
kuviteltu tilanne todentuu oletukseni mukaan Iijoki-sarjan lukijareseptiossa.

Katarina Eskolan tutkimusten piiriin ovat kuuluneet myös suomalaisten suosikki-
kirjat ja kirjamaun erot eri väestöryhmissä; tässäkin yhteydessä nousevat esille toisen 
maailmansodan jälkeisten rakennemuutosten vaikutukset. (Eskola 1985, 116–123; 
ks. myös Bourdieu 1985.) Samaan tutkimuskysymykseen etsin vastausta myös omasta 
tutkimusaineistostani.

Juhani Niemi (1987) on tutkinut suomalaisten suosikkikirjoja, niiden painosme-
nestysteokseksi pääsemisen edellytyksiä, juuria ja piirteitä. Hän käyttää kirjallisuusso-
siologien kehittämää mittaria jakaessaan suosikkikirjoja myyntimenestyksen keston 
perusteella fastsellereiksi, bestsellereiksi ja steadysellereiksi.108 Iijoki-sarjan Niemi 
sijoittaa sen uutuuden perusteella vielä vuonna 1997 bestsellereiden luokkaan, ei jatku-
valevikkisiin (Niemi 1997, 40). Suomessa ovat jatkuvasti myytyjen steadysellereiden 
kasvualustana usein olleet kansalliset kriisikaudet. Mielestäni Iijoki-sarjan kuvaama 
1930-luvun pula-aika, sota-aika ja sodanjälkeinen jälleenrakennus rakennemuutoksi-
neen edustavat suomalaisia kriisikausia.

Tutkimustani tukevien kirjallisuussosiologisten tutkimusten piiriin kuuluvat 
Kimmo Jokisen Ostajat, lukijat, arvioijat, tutkijat: lukijoiden ja kriitikoiden kirjal-
lisuus suuren muuton jälkeisessä Suomessa (1987) ja Arvostelijat: suomalaiset kriitikot 
ja heidän työnsä (1988). Varsinkin ensiksi mainittu teos on tietoineen Kalle Päätalon 
teosten sekä myyntimenestys- että kriitikkolistoille sijoittumisesta auttanut ja innos-
tanut näkemään Päätalon merkitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia myös ulkoisten 
mittareiden avulla. Jokisen tutkimus tukee väitettä kriitikoiden ja lukijoiden erilai-
sesta kirjamausta: lukijoiden kymmenen suosikkikirjailijan ja vastaavasti kriitikoiden 
kymmenen useimmin mainitseman kirjailijan listoilla ei välttämättä ole ainoatakaan 
yhteistä nimeä (Jokinen 1987, 49–50). 

Olen tutkimukseni teorian ja metodien esittelyn yhteydessä jo tuonut esille vastaan-
oton erilaisia teoreettisia suuntauksia ja niiden soveltamismahdollisuuksia tutkimuk-
sessani, samoin teorioiden pohjalta kehiteltyjä metodeja ja niiden ongelmallisuutta, 
joten en ota niitä enää esiin tässä yhteydessä. Kaija Saarinen on artikkelissaan ”Resep-
tiotutkimuksen perusteita” (1982) esitellyt seikkaperäisesti ja järjestelmällisesti sekä 
ulkomaisia että kotimaisia reseptiotutkijoita ja tutkimuksia käsitteineen ja kritiikkei-
neen.109

108 Fastseller käy hyvin kaupaksi kuukauden tai pari ja unohtuu sitten; tyypillinen esimerkki on kios-
kiromaani tai kirjakerhojen kuukauden kirjat. Bestselleriltä edellytetään ainakin yhden kirjasesongin 
mittaista vaikutusaikaa. Steadysellereillä kysyntä on tasainen pitemmän aikaa.
109 Saarinen esittelee muun muassa Dietrich Kruschen teoksen Kommunikation im Erzähltext 1. 
analysen ja 2. Texte (1978), joka on Saksan liittotasavallassa tehty, synkroniseen läpileikkaukseen perus-
tuva reseptiohistoriallinen tutkimus seitsemän samanaikaisen kirjailijan teksteistä. Suomalaisista resep-
tioestetiikan aspektin sisältämistä analyyseistä Saarinen mainitsee Arto Virtasen analyysin ”Kirjailijat 
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Aikaisemman Päätalo-tutkimuksen tuki
Professori Kalle Päätalon suuri romaanisarja on valmis, se päättyy samaan maise-
maan mistä se alkoi, mutta työ jatkuu, nyt uusin muodoin. Kalle Päätalon pitkä 
marssi on saavuttanut tärkeän etapin, hänen tutkijoillaan se on vasta alkamassa. 
Vasta aikojen päästä näkyy Kalle Päätalon teossarjan merkitys suomalaisen todel-
lisuuden, yhteiskunnan, kovan työn, vaikeiden vuosien, suuren rakentamisen, 
miehen ja naisen suhteen, vastoinkäymisten ja elämänonnenkin kuvaajana. Varmaa 
on ainakin se, että tämän työn arvo ja merkitys tulevaisuudessa vain kasvaa. (Panu 
Rajala 1996.)110

Päätalon Iijoki-sarjaan ja arkistomateriaaliin pohjautuvaa tutkimusta on peräänkuu-
luttanut ja ennustanut Panu Rajalan lisäksi myös professori Jouko Vahtola Päätalopäi-
villä 1997 pitämässään esitelmässä. Kovin paljon tutkimusta ei ole kuitenkaan reilussa 
kymmenessä vuodessa tullut. Yhtenä syynä on varmasti sekä Iijoki-sarjan että arkisto-
materiaalin laajuus, joka pelottaa osan tutkijoista pois jo pelkän ajallisen haasteensa 
takia.

Ennen Iijoki-sarjaa tehdyistä tutkimuksista olen käyttänyt lähteenäni Riitta 
Kuivasmäen lisensiaattityötä vuodelta 1974 ”Kolme suomalaista menestyskirjailijaa ja 
heidän lukijakuntansa”. Kuivasmäki tarkastelee siinä Väinö Linnan, Hannu Salaman 
ja Kalle Päätalon tuotantoa ja vastaanottoa. Liisi Huhtalalta (1972) ilmestyi Kuivas-
mäen kanssa samoihin aikoihin Kalle Päätalon Koillismaa-sarjaa koskeva tutkimus, 
jossa sivutaan myös lukijakuntaa ja vastaanottoa.111 Muutamia opinnäytetöitä Pääta-
lon kirjojen kielestä, teosten vastaanotosta ja lukijakunnasta on tehty eri yliopistois-
sa.112 Useissa artikkeleissa ja Päätalopäivillä pidetyissä esitelmissä on pohdittu Pääta-
lon suosion syitä aina lukijakunnan rakennetta ja yhteiskunnallisia tekijöitä myöten. 
Näistä artikkeleista monet ovat päätyneet Päätalon juhlakirjaan hänen täyttäessään 80 
vuotta 11.11.1999.113

Matti Vehviläisen teos Kalle Päätalo (1978) on reportaasi Kalle Päätalosta; hän käy 
siinä läpi myös Päätalon siihenastisen tuotannon julkista vastaanottoa. Vehviläinen 
käyttää kritiikkireferaatteja todistellessaan lukijoiden suosion ja kritiikkivastaanoton 

maailmanparantajina, kriitikot moralisteina” (Parnasso 4/1980) Hannu Salaman Minä, Olli ja Orvokki 
-romaanin (1967) sekä Hannu Ahon romaanin Saara (1977) vastaanotosta Suomen lehdistössä.
110 Panu Rajalan vuonna 1996 Päätalopäivillä pitämästä esitelmästä (www.taivalkoski.fi/paatalo-
instituutti/tutkimus).
111 Tutkimuksesta on enemmän ”Johdannon” alaluvussa ”Iijoki-sarjan juuret Koillismaa-sarjassa”.
112 Opinnäytteistä on luettelo lähdeluettelon yhteydessä.
113 Liukkonen (toim.) 1999. Kirjoittajista mainittakoon Jaakko Syrjä, J.P. Roos, Markku Envall, Ju-
hani Niemi, Inkeri Kilpinen, Marsa Luukkonen, Alpo Räisänen, Reijo Wilenius, Jouko Vahtola, Jussi T. 
Lappalainen, Panu Rajala, Leena Kirstinä ja Vesa Karonen – sekä Juice Leskinen, joka on Päätalopäivillä 
pitämässään esitelmässä ja Savon Sanomissa 29.11.1998 ilmestyneessä artikkelissaan ”Suomen mestari” 
oivaltavasti analysoinut Kalle Päätaloa ja hänen tuotantoaan sekä teosten vastaanottoa.
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ristiriitaa. Jenni Janatuinen on Kalle Päätalon elämänvaiheita käsittelevässä teoksessaan 
Miehen kuva (2005) pohtinut suosion lisäksi syitä lukijoiden intohimoiseen suhtautu-
miseen sarjaa kohtaan ja käyttänyt Päätalo-arkiston aineistoa.114 Kumpaakaan teosta 
ei ole kirjoitettu kirjallisuustieteellisestä näkökulmasta; Vehviläinen tyytyy toimittaja-
maiseen reportaasiin ja Janatuisen ote on elämänhistoriallinen.

Kovin paljon taustatukea aikaisemmasta Päätalo-tutkimuksesta minulla ei siis ole 
käytössäni, kun lähden seuraavaksi analysoimaan ja tulkitsemaan Iijoki-sarjan kolmel-
le vuosikymmenelle jakaantuvaa kriitikko- ja lukijareseptiota vaikutuksineen.

114 Arkistomateriaalina mm. kritiikkejä, lehtijuttuja ja otteita lukijakirjeistä sekä murresanastoa ja 
Päätalo-aiheisten tietokilpailujen kysymyksiä. Janatuinen viittaa teoksessaan lähteenään tekemääni pro 
gradu -tutkielmaan ”Kuin kuvastimessa. Kalle Päätalon Iijoki-sarjan lukukokemus suuren muuton su-
kupolven identiteetin rakentajana ja uusintajana” (Ylönen 2004).
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3 RESEPTIO JA VAIKUTUS 1970-LUVULLA

3.1 Kaunokirjallinen odotushorisontti
Kritiikit ja lukijakirjeet ovat sidoksissa tiettyyn ajankohtaan. Historiasidonnaisuus 
koskee myös esteettisiä arvoja. Tarve kartoittaa Iijoki-sarjan ilmestymisajan kirjalli-
suushistorialliset kontekstit onkin tutkimuksessani välttämätön jo lukumallien muo-
dostumisen kannalta (vrt. Varpio 1980, 5–7). Vaikka kaunokirjallinen odotushori-
sontti osana sosiokulttuurista odotushorisonttia on sille alisteinen, näen tutkimukseni 
kannalta loogisemmaksi järjestykseksi kuvata ensin kaunokirjallista odotushorisonttia, 
koska useimmat tutkimuksessani tärkeät lukumallit tulevat esitellyiksi samassa yhtey-
dessä. Sen jälkeen siirryn sosiokulttuurisen odotushorisontin muodostavien kirjalli-
suusinstitutionaalisten tekijöiden käsittelyyn. Yhteiskunnallista rakennemuutosta ja 
sukupolviluokitusta tarkastelin jo edellisen luvussa. 

Kuvaan seuraavaksi niitä tekijöitä, jotka ovat Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymme-
ninä vaikuttaneet kirjallisuuskäsitysten muutoksiin ja siten myös lukumallien muodos-
tumiseen. Käytän lähteenäni pääosin Kai Laitisen Suomalaisen kirjallisuuden historiaa 
(1997). 

Jauss (1983/1970) painottaa historiallisesti muuttuvien kirjallisten normien 
merkitystä; ne ovat tärkeitä kirjallisuuden ymmärtämiselle. Kirjallisuushistoria on 
hänen mukaansa ”esteettisen vastaanoton ja esteettisen tuottamisen välinen prosessi, 
joka toteutuu kirjallisen tekstin aktualisoituessa vastaanottavan lukijan, ajattelevan 
kriitikon ja kirjailijan välityksellä”. Se on siis nähtävä kirjallisuuden ymmärtämisen 
ja tulkintojen historiana, joka kirjoitetaan uudelleen sukupolvesta toiseen jatkuvana 
vastaanottojen ketjuna. (Jauss 1983/1970, 199–200.)

Kirjallisuushistorioitsija on – tai ainakin hänen pitäisi olla – arviota tehdessään 
yksi tietoinen lukija muiden lukijoiden muodostamassa historiallisessa ketjussa. Laiti-
nen edustaa tutkimuksessani teossarjan ilmestymisajan kirjallisuuden historioitsijaa. 
Hän on samalla osa myös sitä sodanjälkeisten nuorten kriitikkojen ryhmää, joka oli 
jo sarjan alkaessa ankkuroitunut vaikutusvaltaisiin tehtäviin kirjallisuusinstituutiossa 
(vrt. Turunen 1999, 45–47) – hän oli tuolloin yksi kaunokirjallisen maun määritteli-
jöistä (vrt. Bourdieu 1984, 283–285; Roos 1988, 21–22).



88 Ritva Ylönen

Samalla kun kuvaan Iijoki-sarjan ilmestymisajan kaunokirjallisia tyylisuuntia 
ja muuttuvia kirjallisia normeja, luonnehdin näiden piirteiden avulla käyttämiäni 
lukumalleja. 

Muuttuvat kirjallisuuskäsitykset
[---] Kirjallisuuden maailma ei itse asiassa meillä aikaisemminkaan ole ollut 
kokonainen, yksikäsitteinen, eheä tai valmis; jokainen uusi kausi ja uudet teokset 
antavat siihen omat panoksensa ja omat värinsä ja saavat myös menneen ajan saavu-
tukset näkymään uudenlaisessa valossa. (Kai Laitinen 1997, 599.)

Kirjallisuushistorian kirjoitus on välittömässä yhteydessä tutkimuksen ja kritiikin dis-
kursseissa hahmottuviin kirjallisuuskäsityksiin115: niiden muutokset vaikuttavat vii-
me kädessä myös kirjallisuushistoriaan (Lyytikäinen 1995, 12–14; vrt. Laitinen 1999, 
333). Kiinnitän tutkimuksessani erityisesti huomiota kirjallisuuskäsitysten (lukumal-
lien) välisiin kamppailuihin konflikteineen (vrt. Helle 2009, 30–31).116 Iijoki-sarjan 
reseptiossa esteettisen havaitsemisen kontekstin muodostivat ajankohdan kirjallisuus-
käsitykset, jotka ovat pohjana käyttämilleni kaunokirjalliseen odotushorisonttiin kiin-
nittyville lukumalleille. 

Jaussin mukaan reseptioesteettinen teoria vaatii myös yksittäisen teoksen liittämistä 
kirjalliseen sarjaan. Vain näin voidaan tunnistaa sen historiallinen paikka ja merkitys 
kirjallisessa kokemusyhteydessä. Teos tuo kirjalliseen sarjaan oman, uuden muoton-
sa. Reseptioesteettinen perspektiivi paljastaa, miten esteettisten asenteiden ja paradig-
mojen muuttuessa avautuu uusia funktionaalisia yhteyksiä uusien teosten merkitysten 
välillä. (Jauss 1983/1970, 213–218.) Tutkimuksessani tämä näkyy uusina lukumallei-
na ja vanhojen mallien poisjäämisenä tai muutoksina.

Kai Laitinen (1999, 332–337) jakaa kirjallisuushistorialliset muutokset kirjallisuus-
instituution ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin. Alueiden väliltä löytyy raja-alue, ”ei kenen-
kään maa”, jota voi lähestyä kummalta puolen tahansa. Ulkopuolisiin muutostekijöi-
hin kuuluvat historiallis-yhteiskunnalliset murrokset. Sodat ja poliittiset mullistukset 
ja hallitsevien ideologioiden vaihdos järkyttävät ja muuttavat – usein pakosta – kirjal-
lisuuskäsityksiä. Euroopan lähihistoriasta löytyy siitä kaksi konkreettista esimerkkiä: 
Saksassa natsismin ja Neuvostoliitossa kommunismin seuraukset näkyivät konkreetti-
sesti myös käsityksissä hyvästä ja huonosta kirjallisuudesta. 

Laitinen mainitsee sukupolvenvaihdoksen toisena mahdollisena kirjallisuus-
instituution ulkopuolisena kirjallisuuskäsityksen muutostekijänä. (Laitinen 1999, 

115 Käsitys siitä, mitä kirjallisuus pohjimmiltaan on, millaista sen pitäisi olla ja miten se paikantuu 
kulttuurissa, ts. millaisia esimerkiksi lajiin liittyviä perhe- ja sukulaisuussuhteita sillä on.
116 Tutkimuksessani kirjallisuuskäsitys korvautuu odotushorisontilla ja siihen linkittyvillä lukumal-
leilla.
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333–334.) Sukupolvenvaihdoksesta oli kysymys, kun heti sotien jälkeen tapahtui 
kulttuuri- ja kirjallisuushistoriallisesti tärkeä murros, jossa vanha kansallinen kulttuu-
ridoktriini sai väistyä ja uusi – modernismi – tulla tilalle. Kirjallisuuden autoritäärises-
ti määritellyn kansallisen tehtävän hylkääminen merkitsi nuorille kirjailijoille ja uudel-
le kirjallisuudelle vapautta. Vastakkain olivat konservatiivit ja modernistit; edelliset 
edustivat kansalliskirjallisuusoppia, jälkimmäiset kirjallisuuden autonomiaan perus-
tuvaa kirjallisuuskäsitystä. (Lassila 1999, 38.)

Kirjallisuusinstituution sisällä vaikuttavista tekijöistä Kai Laitinen mainitsee 
taiteellisen murroksen ja paradigmanmuutoksen. Taiteellinen murros merkitsee sitä, 
että kriitikot ja historioitsijat suhtautuvat uutta ismiä edustavaan, usein vallankumouk-
selliseen kirjailijaryhmään myönteisesti. Samalla nousee vanhakin kirjallisuus uudel-
leen arvioitavaksi uusien arvostuskriteereiden mukaan. Hyvänä esimerkkinä toimii 
1950-luvun modernismin murros. Horisontin ja näkökulman muutoksia aiheutta-
vat kirjallisuudentutkimuksen uudet paradigmat; entiset kirjallisuudentutkimuksen 
suuntaukset tuntuvat äkkiä vanhentuneilta.

Paradigmanmuutokset aiheuttavat samantyyppisiä kirjallisuuskäsityksen muutok-
sia kuin taiteelliset murroksetkin. Tutkimuskohteiksi valikoituvat paradigmaan parhai-
ten sopivat teokset. (Laitinen 1999, 335–336.) Kirjallisuudentutkimuksessa ei ole yhtä 
yleispätevää teoriaa, vaan teorioiden runsaus, joista kukin liittyy tiettyyn metodiseen 
ja metodologiseen traditioon; jokainen suuntaus kohdistaa mielenkiintonsa kirjalli-
suuden eri kohteisiin oman teoriansa lähtökohtien mukaan (ks. myös Huotari 1980, 
23). Erilaiset lähtökohdat vaikuttavat erityisesti julkiseen kritiikkiin ja muodostavat 
luonnollisesti erilaisia odotustasoja esimerkiksi Iijoki-sarjan teoksia arvosteltaessa.

Välimaastoon jääviä tekijöitä voivat olla uudet teoslöydöt, jotka toimivat muutos-
tekijöinä.117 Ajan kuluessa myös käsitykset jostakin kirjailijasta ja hänen teoksistaan 
voivat muuttua radikaalistikin. Näin on käynyt Volter Kilven kohdalla. (Laitinen 
1999, 336–337.) Päätalon Iijoki-sarjan kohdallakin aika teki tehtävänsä; sitkeä lukijoi-
den suosio ja menestys, mediajulkisuus ja arvostus julkisen vallan taholta nimitysten, 
arvojen, palkintojen ja ansiomerkkien muodossa auttoivat kriitikoiden suhtautumisen 
muuttumista – ainakin näennäisesti – myönteisempään suuntaan.

Risto Turunen toteaa artikkelissaan ”Kirjallisuuspolitiikan vanhat ja uudet rinta-
mat” (1999) sodan jälkeen arvovaltaisimman ryhmän rakentuneen sellaisista kirjalli-
suuden professoreista, jotka käyttivät professuurinsa ohella valtaa kirjallisissa seuroissa, 
järjestöissä, lautakunnissa ja kustantamoiden johtokunnissa. Ryhmän johtohahmoja 
olivat V.A. Koskenniemi, Rafael Koskimies ja V. Tarkiainen. He arvostivat kirjalli-
suudessa klassista muotopuhtautta ja näkivät kirjallisuudella olevan ihmistä jalostava 
vaikutus samalla kun se toimi kansallisten arvojen luojana, ylläpitäjänä ja välittäjänä. 

117 Laitinen käyttää esimerkkinä Maria Jotunin postuumina ilmestyneen Huojuvan talon (1963) ai-
heuttamia muutoksia Jotunin kirjailijakuvaan. 
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Uusi vaikuttajasukupolvi muodostui 1930-luvun kulttuuriliberaaleista; sen keskei-
siä hahmoja olivat Lauri Viljanen, Kaarlo Marjanen ja Vilho Suomi. Ryhmä oli varsin 
laaja; sen jäsenet korostivat jo ennen sotaa kirjallisuuden suhteellista autonomiaa, mutta 
myönsivät sillä olevan lisäksi erityinen kansallinen tehtävä. Monet heistä – myös Vilja-
nen, Marjanen ja Suomi – toimivat kriitikkoina ja miehittivät merkittäviä kulttuuri-
sektorin virkoja ja luottamustehtäviä, Vilho Suomi muun muassa Uuden Suomen 
kulttuuritoimittajana ja eri yliopistojen apulaisprofessorina (Turunen 1999).118 Suomi 
kirjoitti kritiikkejä Iijoki-sarjan ensimmäisistä osista Uuteen Suomeen.119

Kolmas aktiivinen vaikuttajaryhmä muodostui niistä nuorista kriitikoista, jotka 
aloittelivat työuraansa 1940-luvun loppupuolella sanoma- ja aikakauslehdistössä 
ja kustantamoissa sekä yliopistomaailmassa. Tämän ryhmän keskiössä vaikuttivat 
Annamari Sarajas, Tuomas Anhava, Armo ja Osmo Hormia, Kai Laitinen sekä veljek-
set Eino S. ja Ville Repo. Sen provokatorisena päämääränä oli muuttaa suomalaisen 
kirjallisuuden tilaa. Ryhmä kasvoi osittain aikaisemmin kuvatun kulttuuriliberaalien 
siiven rinnalla ja opissa. Myös tämän ryhmän jäsenistä monet päätyivät vaikutusval-
taisiin tehtäviin mediassa ja yliopistoissa. Jäsenet toimivat jonkinlaisena kriittisenä 
vastapoolina Suomalaisen Suomen pääarvostelijalle Kauko Kareelle ja hänen edusta-
malleen arvomaailmalle, joka perustui suomalaisen kirjallisuuden talonpoikaiselämän 
kuvausten suureen linjaan. Kare mielsi nuoren polven modernistit muotoa palvovina 
formalisteina.120 (Turunen 1999, 45–47.)

Edellä kuvatut vaikuttajaryhmät jäsenineen olivat aikakautensa tulkkeja, joilla oli 
media kanavanaan. Vaikutusvaltaisissa kirjallisuusinstituution tehtävissä toimiessaan 
he olivat myös mielipidevaikuttajia, jotka normeja luodessaan ja kirjallisuuden tehtä-
vää määrittäessään vaikuttivat osaltaan myös Iijoki-sarjan vastaanottoon, erityisesti sen 
esteettiseen arvottamiseen. (Vrt. Bourdieu 1984, 283–293; Hurri 1993, 42–46.) 

Kartoitan seuraavaksi Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymmenien aikana vaikut-
taneita kirjallisuuden virtauksia, tyylisuuntauksia ja kirjallisuuskäsityksiä sekä niitä 
esimerkkikirjailijoita ja -teoksia, jotka ovat vaikuttaneet Iijoki-sarjan vastaanottoon, 
erityisesti kriitikkojen kirjalliseen odotushorisonttiin ja esteettiseen etäisyyteen sekä 
lukumalleihin. 

Päätalo on useissa haastatteluissa ja myös Iijoki-sarjan Kallena nimennyt toistuvasti 
useampia kirjailijoita, joiden kirjailijaksi kasvaminen ja teokset ovat tehneet häneen 

118 Lauri Viljanen toimi Turun yliopiston yleisen ja kotimaisen kirjallisuuden professorina, vuodesta 
1954 alkaen Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professorina. Kaarlo Marjanen oli Helsin-
gin yliopiston puheopin lehtori ja valtion kirjallisuuslautakunnan jäsen 1940–1962 ja Parnasson ensim-
mäinen päätoimittaja 1951–1953. Vilho Suomi oli valtion kirjallisuuslautakunnan jäsen 1954–1965.
119 Osmo Lahdenperä on artikkelissaan ”Professori Päätalo selätti kriitikot” (US 6.1.1979) nimennyt 
professori Vilho Suomen kriitikoksi, joka hänen mukaansa on toteuttanut Päätaloa kohtaan ”kieltei-
syyttä johdonmukaisesti ja arvovaltaisesti” .
120 Kareen arvostamia kirjailijoita olivat muun muassa Toivo Pekkanen, pakinoitsija Agapetus (Yrjö 
Soini) ja Veikko Huovinen ja Heikki Lounaja sekä Eeva Joenpelto.
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lähtemättömän vaikutuksen ja innoittaneet häntä tiellä kirjailijaksi. Nämä Päätalon 
kirjallisiksi vaikuttajikseen määrittelemät kirjailijat otetaan usein myös kritiikeissä ja 
lukijakirjeissä vertailun ja argumentoinnin tueksi. Tulkitsen niiden olleen automaat-
tisesti tarjolla tähän tehtävään.121 Tarkastelen tästä syystä verrokkikirjailijoita myös 
tästä näkökulmasta. 

Päätalo sanoi esimerkiksi saaneensa yhden kimmokkeen Iijoki-sarjan kirjoittami-
seen sotkamolaiselta kansankirjailijalta Heikki Meriläiseltä (1847–1939), joka myös 
kertoi romaaneissaan omasta elämästään. (US 15.7.1990).122 Myös kritiikeissä Pääta-
loa verrataan kansankuvaajana Meriläiseen (liite 8). Kansan keskuudesta, niukoista 
lähtöasemista, merkittäväksi kirjailijoiksi nousivat 1920- ja 1930-luvulla myös Pentti 
Haanpää (1905–1955) ja Toivo Pekkanen (1902–1957), joita Päätalo arvosti heidän 
kirjallisen tuotantonsa ja lähtökohtiensa perusteella: Pekkanen kansakoulupohjalta 
ja Haanpää jätkästä ponnistivat itseoppineiksi kirjailijoiksi. Päätalo ihaili erityisesti 
Haanpään sanataituruutta (E-S 31.12.1983).123 Hän kirjoitti Haanpään teoksista sota-
aikana myös kritiikkejä Kalevaan (Päätalo 1984, 238–240). 

Kansankuvauksen lukumallin perustana traditio 
Päätalon kirjat ovat tosikertomuksen erittäin dokumentaarinen ja omaelämäker-
rallinen muoto. Ne kuuluvat siihen kansankuvauksen traditioon, jonka ensimmäi-
siä kirjailijoita on nimitetty kansankirjailijoiksi. Päätalo muistuttaa heistä ehkä 
eniten Heikki Meriläistä, Kainuun kuvaajaa, tai Pietari Päivärintaa. Heidän taide-
käsityksensä ja lähtökohtansa muistuttavat suuresti toisiaan. (Lassi Kalleinen, KA 
6.11.1982.)

Vaikka Iijoki-sarja sijoitettiin kansankuvauksen traditioon, siinä nähtiin poikkeavia 
erityispiirteitä sen dokumentaarisuuden ja omaelämäkerrallisuuden vuoksi. Omaelä-
mäkerrallisuus pelkästään ei kuitenkaan riittänyt kriitikoille lukumalliksi. 

Kansankuvauksen lukumalli oli erityisesti sarjan ensimmäisten osien kriitikkore-
septiossa yksi käytetyimmistä. Sillä on juurensa jo Koillismaa-sarjassa, jonka variaa-
tioina Iijoki-sarjan ensimmäisiä osia pidettiin. Tulkitsen kansankuvauksen lukumal-
lin olevan kysymyksessä silloin, kun kritiikeissä nostetaan esille tavallisen kansan, 
varsinkin vähäosaisten, kuvaus ja huomioidaan yhteiskunnan ja yksilön tarpeiden 
kohtaamattomuus ja siitä johtuva jännite, mikä Iijoki-sarjassa kärjistyi lamavuosien 
seuraamuksiin, isän sairauteen ja perheen joutumiseen kunnanelätiksi. Lukumallin 

121 Esimerkiksi Timo Tiusanen viittasi Helsingin Sanomien (26.11.1958) Ihmisiä telineillä -teoksen 
kritiikissään siihen, että Päätalo on sanonut Pekkasen olevan mielikirjailijansa. Hän jatkaa kritiikis-
sään, että sen huomaa jo siitä, että teos muistuttaa kehitysromaanina Pekkasen Tehtaan varjossa -romaa-
nia. Se edustaa myös samantyyppistä yhteiskuntaepiikkaa kuin Kotka-trilogiakin.
122 Lyhennelmä Ville Revon alustuksesta Päätalopäivillä 7.7.1990.
123 Kaarina Naskin artikkeli ”Kalle Päätalo näkee suomalaisen sieluun”.
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piirteiksi katson myös sarjassa käytetyn huumorin ja realistisen kuvauksen argumen-
toinnin reseptiodokumenteissa. Kansankuvauksen lukumallin tunnistan myös silloin, 
kun Päätaloa verrataan kansankuvaajiin, esimerkiksi Pietari Päivärintaan (1827–1913), 
kuten seuraavassa kritiikissä on tehty.

Helsingin Sanomien (HS 24.12.1971) Huonemiehen pojan kritiikin on kirjoittanut 
tuntematon tekijä.124 Jo otsikolla ”Kansankirjailijan lapsuutta” tekijä viittaa heti kritii-
kin alkuun tekemäänsä Kalle Päätalon ja Pietari Päivärinnan rinnastamiseen lähtökoh-
tiensa, kuvauskohteittensa, tuotannon laajuuden ja ilmestymistiheyden osalta. Myös 
kronikkamaisuus, arjen tilanteiden kirjaaminen ”sellaisenaan”, on yhteistä. Lukijakun-
natkin tarpeineen muistuttavat toisiaan: maalaisväestöä, jotka eivät välitä tyyliseikois-
ta, vaan haluavat vain tunnistaa tekstistä itsensä ja todellisuutensa. Sekä Päätalo että 
Päivärinta ovat köyhien puolella.

Heti sodan loputtua (1945) Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden dosen-
tin Aarne Anttilan johtamassa valtion kirjallisuuslautakunnassa pidettiin tärkeänä 
kansankuvauksen tradition jatkumista Joel Lehtosen ja Juhani Ahon luoman tradi-
tion hengessä. Kansankuvausta pidettiin yhtenä suomalaisen kirjallisuuden tärkeim-
mistä alueista. Jonkinlaiseksi kansakuvauksen ikoniksi nostettiin Unto Seppänen, 
joka teoksissaan Myllytuvan tarinoita (1945), Myllytuvan juhlaa (1946) ja Huoleton 
on hevoseton poika (1947) kuvasi huumorilla ja etnografisen tarkasti maaseudun kylän 
elämänmenoa. (Turunen 1999, 50–51.) 

Kansankuvauksen juuret juontavat Kai Laitisen (1997, 310–347) mukaan Kaleva-
laan, Runebergiin ja Kiveen125 asti ja edelleen Juhani Ahon ja Teuvo Pakkalan kautta 
Väinö Linnaan. Laitinen luettelee useita piirteitä, jotka luonnehtivat kansankuvaus-
ta: 1) luonnonläheisyys, 2) demokraattisuus, sillä päähenkilöt ovat tavallisia ihmisiä, 
usein pieneläjiä, antisankareita, 3) ihmisen sosiaalisesta asemasta riippumaton ihmis-
arvo126, 4) yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimus, kirjailijan asettuminen 
heikomman puolelle, 5) yhteiskunnallisesta asemastaan huolimatta päähenkilöt ovat 
individualisteja, jopa epäsympaattisia tai -sosiaalisia, vähintään kriittisesti esitettyjä 
ja 6) läpinäkyvänä piirteenä on realismin ja huumorin yhdistyminen. (Laitinen 1997, 
310–347.) Edellä lueteltuja seikkoja tarkkailemalla voidaan Laitisen mielestä osoit-

124 Juhani Niemi tunnustautuu vuonna 1999 Päätalon juurella -teokseen kirjoittamassaan artikke-
lissa kritiikin kirjoittajaksi (Niemi 1999, 35).
125 Kalle Päätalo on maininnut Iijoki-sarjassaan ja listannut haastatteluissaan kirjailijoita, joiden 
tuotanto on merkinnyt hänelle paljon. Liisi Huhtala haastatteli Vammalassa 1.7.1989 Päätaloa mielikir-
joista ja lukuelämyksistä. Tässä haastattelussa nousivat Kalle Päätalon nuoruuden mielikirjoina myös-
kin J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat, Dostojevskin Rikos ja rangaistus ja Knut Hamsunin Maan 
siunaus ja Nälkä. (Päätalon arkisto, Liisi Huhtalan haastattelurunko.)
126 Ihmisarvo voidaan motivoida biologisesti kuten Sillanpäällä tai sosiaalieettisesti kuten Kian-
nolla ja Linnalla.
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taa ”noin”-tasolla, missä proosan suuri traditio kulkee. Kirjallisuus toimii Suomessa 
kansankunnan muistina ja omanatuntona.127 

Juhani Niemi toteaa teoksessaan Suomalaisten suosikkikirjat (1997) niin sanotus-
ta steadyseller-epiikasta noin kolmanneksen voitavan ylimalkaisin perustein luokitella 
kansankuvauksen piiriin. Hän nostaa rahvaankuvauksen ryhmään teokset, joissa taval-
lisen kansan tavat ja kieli ovat temaattisesti keskeisiä.128 Hänen mielestään kansaku-
vaus vetoaa enemmän individualismiin, koska se perustuu viime kädessä yksilölliseen 
ihmiskuvaukseen (emt., 77–78). Niemi käytti jo Huonemiehen poika -kritiikissään 
(1971) samoja piirteitä argumentoinnissaan, kun hän määritteli Päätalon individualis-
tiseksi realistiksi, sosiaalisesta todellisuudesta irrotettujen yksilösankareiden kuvaajak-
si, ei kuitenkaan Väinö Linnan tapaiseksi aatemurroksen kuvaajaksi (HS 24.12.1971).

Päivärinnan ja Päätalon välillä on monia yhtäläisyyksiä; molemmat olivat köyhis-
tä oloista lähteneitä, työllä ja ahkeruudella parempaan asemaan ja kirjailijaksi päässei-
tä ”kansanmiehiä” ja aikansa menestyskirjailijoita. Tuotannon peruskivenä heillä oli 
elämäkerrallisuus ja itse koettu todellisuus, työn ihannointi, huono-osaisten puolelle 
asettuminen ja rehellisyyden vaatimus. Jaakko Teperin mukaan Päivärinnan teosten 
aikalaisarvosteluissa arvotettiin henkilöhahmojen ja muunkin kuvauksen todenmu-
kaisuutta. Kirjallisuuseliitti tunnusti teosten historiallisen arvon, mutta piti kuitenkin 
niitä taiteelliselta arvoltaan vähäisinä. (Teperi 1986, 7–41.)

Laajassa kertomussarjassa Elämän havainnoita (1880–84 ja 1886–89) Päivärin-
ta kuvaa omien kokemustensa pohjalta talonpoikien, torpparien ja työläisten elämää 
kotiseudullaan Pohjanmaalla. Kerrontaa sävyttää vahva opetuksellinen ja kasvatuksel-
linen tendenssi. Teperi näkee Päivärinnan teosten merkityksen jälkipolville siinä, että 
niissä on pysyvä monumentti Päivärinnan kuvaaman ajan ihmisistä, tavoista, arvostuk-
sista ja pyrkimyksistä, minkä ansiosta ne voivat elää ja antaa uutta ajattelemisen aihetta 
vielä tänäänkin (Teperi 1986, 41). Samantyyppisiä piirteitä myös Iijoki-sarjan kritii-
keissä ja lukijakirjeissä tuodaan arvottaen esille.

Iijoki-sarjasta opetuksellinen asenne puuttuu, vaikka lukijakirjeissä sarjan merki-
tys elämän oppikirjana tuotiin esille ja kriitikoista esimerkiksi Reijo Wilenius korosti 
sarjan arvoa kasvatusoppaana. Hän totesi kritiikissään (AL 24.10.1982), että ”jokaisen 
kasvattajan tulisi perehtyä tähän kasvutapahtuman kuvaukseen”. Niin Wile niuksella 
kuin sarjaa elämän oppikirjana arvottavilla lukijoilla on käytössään pedagoginen 
lukumalli, joka tutkimuksessani usein lomittuu muihin lukumalleihin. Usein se esiin-
tyy myös muunnelmina, kuten sarjan mikro- ja makrohistorian tallentamista arvot-

127 Kai Laitinen siteeraa tässä yhteydessä Paavo Rintalaa. 
128 Tällä perusteella kansankuvaukseen kuuluvista teoksista laadittuun jatkuvamenekkisten listaan 
kuuluvat aikaisemmin mainitut Viidan Moreeni ja Huovisen Havukka-ahon ajattelija (1952). Muita ai-
kaisemmin ilmestyneitä teoksia ovat Kivi: Seitsemän veljestä (1870); Aho: Rautatie (1884); Linnankos-
ki: Pakolaiset (1908); Kianto: Punainen viiva (1909); Lassila: Tulitikkuja lainaamassa (1910); Aho: Juha 
(1911); Lehtonen: Putkinotko (1919–1920); Kianto: Ryysyrannan Jooseppi (1924); Sillanpää: Nuorena 
nukkunut (1931); Sillanpää: Ihmiset suviyössä (1934). (Niemi 1997, 65–66.)
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tavana historiallisena muunnelmana tai yksilöpsykologista arvoa korostavana psyko-
logisena muunnelmana. Sekä kriitikot että tavalliset lukijat käyttivät pedagogista 
lukumallia ja ilmestymisvuosikymmenten myötä sen käyttö vain lisääntyi. Se ei näytä 
olleen erityisesti sidoksissa koulutustasoon tai ammattiin (vrt. Tiirakari 315–316). 
Seuraavat kritiikkiesimerkit kuvaavat pedagogisen lukumallin käyttöä kritiikeissä.

Aamulehden Harry Sundqvist korostaa (AL 21.12.1974) teoksen pragmaattisen 
tason yhteiskunnallisia ja pedagogisia merkityksiä: Täysi tuntiraha (1974) edustaa 
havainnollista köyhäinhoidon lähihistoriaa kaikessa riipaisevuudessaan. Etelä-
Saimaan Matti Nokela (9.11.1979) ylistää tunteella ja monisanaisesti sarjan pedago-
gisia ominaisuuksia: ”[---] paljastamaan pohjoisen kansan vaiheet mahdollisimman 
tarkasti ja tallentamaan ne tämän kansan syvien rivien luettavaksi, jotta kansa voisi 
panna tärkeimmät asiat oikeaan järjestykseen ja oppisi tuntemaan juurensa, lähtökoh-
tansa, kielensä, tapansa ja tyylinsä elää elämäänsä.” 

Liisi Huhtala toteaa Turun Sanomien kritiikissään ”Useamman sarjan kirjailija” 
Päätalon tuotantoa liitetyn Pietari Päivärintaan rinnakkaisilmiönä, ei vaikutussuhtee-
na. Koska molemmat ovat kirjoittaneet vain siitä, mitä tuntevat ja tietävät, kuvauksesta 
tulee ”arjenvärisen ankaraa”. Myös Huhtala näkee Päivärintaa ja Päätaloa yhdistävän 
työn kaikkimerkitsevyyden; ihminen on oman onnensa seppä. Miesten tunteiden 
osoittaminen on molemmille kirjailijoille tyypillinen piirre; Huhtalan mielestä Pääta-
lo on ollut tunneilmaisun osalta suomalaisten ”miehisten asenteiden muokkaaja”. (TS 
17.12.1989.) 

Lähtökohtien yhtäläisyyden lisäksi Pentti Haanpäätä ja Päätaloa yhdisti tietyn-
lainen yksinäisyys kirjailijantyössä. Jack London oli molempien suosikkikirjaili-
ja (Karonen 1985, 9–17). Myös Haanpää oli kansankuvaajien tapaan vähäväkisten 
puolella. Hänen kerrontansa joskus ankaraakin yhteiskuntakritiikkiä sävytti huumori 
ja ilmaisun rik kaus (Karonen & Viirret 2005). Päätalon tuotannossa Haanpään vaiku-
tus näkyy muun muassa yhteisöstä poikkeavien yksilöiden kuvauksissa, esimerkkeinä 
vaikkapa Iijoki-sarjassa esiintyvät muurarimestari ”Satusetä”, kylähulluksikin yltävä 
Huttu-Heikki, Ahoniemen Keisari, Kallen setä Kummun Kalle tai monet sodan-
aikaiset kaverit. (Ks. Päätalo 1971, 53–80; 1973, 183–195; 1974, 198–236; 1975, 
5–54, 293–327; 1978; 1979.) Päätalo koki Haanpään kuvaamat lentojätkät ja korven 
asukkaat hänelle liian tutuiksi, jotta hän nuorukaisena Haanpään kirjoja lukiessaan 
olisi osannut arvostaa kuvauksien rikasta kieltä (KeS 30.10.1992).129 Vaikutus oli 
enemmän alitajuista kuin tiedostettua.

Toivo Pekkasen romaanit Tehtaan varjossa (1932), Isänmaan ranta (1937) ja Ne 
menneet vuodet (1940) olivat Kallelle vaikuttavia lukukokemuksia. 

129 Siskotuulikki Toijosen artikkeli ”Todellisuutensa vanki”. 
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Nieleskelin liikutusta kirjoja katsellessani. Toivo Pekkanen, Tehtaan varjossa… 
Toivo Pekkanen, tuon romaanin kirjoittaja, on käynyt ainoastaan kansakoulun 
(Päätalo 1975, 220)130.

Novellikokoelmasta Levottomuus (1938) hän sanoo ”suorastaan häikäistyneensä” (E-S 
31.12.1983).131 Pekkasen vaikutuksen jälki näkyy Iijoki-sarjan lapsuus- ja nuoruusku-
vauksissa.132 Kotka-trilogiassa133 Päätalo sanoo ihastelleensa Pekkasen tavattoman 
kaunista kieltä ja asettaneensa esikuvakseen hänen tapansa tarkastella tasapuolisesti ja 
rehellisesti asioita kenenkään puolelle erityisesti asettumatta (E-S 31.12.1983).134 

Pekkasen vaikutus Päätalon kirjailijanlaatuun ja esitystapaan noteerattiin jo esikois-
romaanin Ihmisiä telineillä (1958) kritiikeissä. Esimerkiksi Timo Tiusanen päättää 
kritiikkinsä (HS 26.11.1958): ”Jotakin tämän esikoisromaanin arvosta kertoo jo sekin, 
että sen suunnitelman suurpiirteisyys ja kertojan jykevä kehittelytapa tuovat mieleen 
vertauskohteena itsensä Toivo Pekkasen.” Vertailu jatkui Iijoki-sarjan alkuosien kritii-
keissä (ks. liite 8, kirjailijavertailut eri vuosikymmeniltä). 

Pentti Haanpään, Ilmari Kiannon ja F.E. Sillanpään135 tuotannon vanavedessä 
syntyi sotien jälkeen kansanelämän kuvauksen kirjailijaryhmittymä, johon kuuluvia 
alettiin nimittää kainuisteiksi (IL 4.7.1987). Ryhmään kuuluivat muun muassa Reino 
Rinne, Heikki Lounaja ja Veikko Huovinen; heidän kuvauskohteinaan olivat Pohjois-
Suomen olot. Varsinkin Heikki Lounajan romaanien aiheet liikkuivat Päätalolle lähei-
sen metsä- ja uittotyön vaiheilla, protagonisteina rennot jätkät ja pieneläjät (Laitinen 
1997, 506–512). Kun Lounajan Pitkin varsitietä (1950) ilmestyi, Kalleen iski haikeus ja 
kateus. Hänestä tuntui, että Lounaja oli kahmaissut aiheen hänen ”silmen alta”. Juuri 
ne kuvauksen kohteet, joista hän oli ajatellut ensimmäisen kirjansa, novellikokoel-
man, kirjoittaa ja joista hän oli jo kirjoittanutkin. Yhtä katkera hän oli Lauri Viidan 
Moreenille (1950) rakennustyömaan aihepiirin valloittamisesta. (Päätalo 1990, 241.) 
Heti sodasta siviiliin päästyään Pohjolan Jätkä julkaisi häneltä useampia kertomuksia 

130 Päätalo oli Pekkasen Tehtaan varjossa -teoksen luettavakseen saadessaan 15-vuotias. Päätalo ku-
vasi Nuoruuden savotat -teoksessaan Pekkasen romaanin lukukokemusta syksyllä 1936. Samuel Oino, 
köyhä työläisnuorukainen, tuntui hänestä aivan hengenheimolaiselta, miltei sukulaiselta. Niin Pääta-
lon kuin Oinonkin poikaikä oli täynnä nälkää, puutetta ja työtä köyhän perheen elättämiseksi ja ym-
päristön tylyyttä, tärkeimpänä yhteisenä nimittäjänä kuitenkin molempien kova lukuhalu. Äidilleen, 
kirjallisten harrastustensa parhaalle tukijalle, Päätalo selitti tohkeissaan: ”Ja tämänkin romaanin 
kirjottaja on käyny vain kansakoulun. Nyt Toivo Pekkanen on ihan eturivin kirjailijoita Suomessa… 
että suotta se on penskain naureskella ja isän noitua kun minä yritän kirjottaa” (Päätalo 1975, 232).
131 Kaarina Naskin artikkeli ”Kalle Päätalo näkee suomalaisen sieluun”.
132 Vaikutus näkyy myös Koillismaa-sarjassa. Vaikka Päätalo ei misään haastattelussa ole erikseen 
maininnut Pekkasen Lapsuuteni-teosta (1953), on hän sen varmasti lukenut.
133 Kotka-eepoksen teokset: Aamuhämärä (1948), Toverukset (1948) ja Voittajat ja voitetut (1952).
134 Kaarina Naskin artikkeli ”Kalle Päätalo näkee suomalaisen sieluun”.
135 Kalle Päätalon mielestä F.E. Sillanpään ”luontokuvaukset olivat mestarillisia”; hän nimesi Sillan-
pään yhdeksi suosikkikirjailijoistaan.
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samasta aihepiiristä kuin Lounajan kirja: ”Koljatti-Rekolan ’nyrkkipotti’ ” (8.2.1946), 
”Korven laki” (tammikuu 1946), ”Pohjolan taivaan alla” (7.12.1945) ja ”Tapahtui 
tukkityömaalla” (23.11.1945). 

Vaikka Päätalo kuvaa ihannoiden Kallen kohtaamista Ilmari Kiannon kanssa 
Suomussalmen maatalousnäyttelyssä vuonna 1937 (Päätalo 1975, 556–557), ei 
hän mainitse Kiantoa esikuvanaan, ei myöskään Joel Lehtosta.136 Näitä realismin 
1900-luvun alkupuolelle osuneen uuden aallon, yhteiskunnallisen realismin äärimuo-
don, kirjailijoita teoksineen ei myöskään käytetty verrokkeina Iijoki-sarjan alkupään 
teoksien kritiikeissä. Kianto ja Jussi Kukkonen nostettiin esille Nuoruuden savotat 
-kritiikeissä korkeintaan Suomussalmen maatalousjuhlien kirjailijakohtaamista selos-
tettaessa (ks. esimerkiksi KS 13.12.1975). 

Edellä kuvattujen kansankuvauksen lukumallin ja pedagogisen lukumallin ja sen 
historiallisen muunnelman lisäksi kansankuvauksen traditioon on osittain yhteydes-
sä myös nostalgis-terapeuttinen lukumalli, jota käsittelin jo 2. luvun ”Lukumallien 
tunnistaminen ja nimeäminen” -alaluvun yhteydessä. Realismin lukumallin, johon 
kansankuvauksen lukumallin olisi voinut liittää, määrittelen 1970-luvun kriitikkore-
seption yhteydessä alaluvussa ”Vertailu argumentointia tukemassa”. Seuraavaksi siirryn 
modernismin lukumalliin. 

Traditionalismista kohti modernismia 
Ideologioiden kriittinen uudelleenarviointi ja kirjallisuuden kielen uudistaminen 
olivat modernistien ja realistien yhteisiä tavoitteita, joita he toteuttivat erilaisin 
ratkaisuin (Karonen 1999, 50).

Sodanjälkeinen elämä Neuvostoliiton aiheuttaman uhan alaisena synnytti Suomeen 
kroonisen ulkopoliittisen kriisin, jota kirjallisuus ei pystynyt juurikaan käsittelemään. 
Psyykkisiä kriisejä kuitenkin kuvattiin muun muassa Väinö Linnan romaanissa Musta 
rakkaus (1948). Linna jätti Tuntemattomassa sotilaassa (1954) taakseen psykologisen 
romaanin ja siirtyi realistisen kansankuvauksen perinteeseen. Tuntematonta sotilasta 
oli edeltänyt toisen tamperelaisen Lauri Viidan realistinen eepos Moreeni (1950). Mo-
lemmat saivat runsaasti julkisuutta ja lukijoita; siemen tamperelaiselle realismille oli 
heitetty kirjalliseen maaperään. (Karonen & Mattsson 1999, 47–48.)

Risto Turunen (1999, 51) toteaa sodan jälkeen vahvan aseman saaneen vasemmis-
ton äänen hiljalleen vaimenneen kulttuuri- ja kirjallisuuspoliittisella sektorilla.137 Kai 
Laitinen vaati kirjailijoita tutustumaan moderniin kansainväliseen proosaan. Uudistu-
misen tarve hyväksyttiinkin laajasti, mutta suunta aiheutti erimielisyyttä. Vasemmis-

136 Naturalismin lukumallin sopivuudesta Iijoki-sarjaan ks. tämän tutkimuksen 1990-luvun kriitik-
ko reseptio/”Marginaalinen romaanityyppipohdinta”.
137 Vasemmisto menetti hallitus- ja sitä myötä opetusministerin paikan.
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tolaisesti orientoituneet korostivat avantgardista tehtävää, konservatiivit itsenäisyyttä 
ja kansallista merkitystä. Esikuvaksi nostettiin uudistuva ranskalainen kirjallisuus. 
1950-luvun alkaessa konservatiivinen leiri kääntyi nuorta sukupolvea vastaan; muun 
muassa Aila Meriluoto, Eeva-Liisa Manner, Lauri Viita ja Juha Mannerkorpi kuuluivat 
konservatiivien hyväksymiin, kun taas esimerkiksi Lassi Nummea, Lasse Heikkilää, 
Tuomas Anhavaa, Pekka Lounelaa, Pentti Holappaa ja Paavo Haavikkoa kritisoitiin 
ankarasti. 

Valtion kirjallisuuslautakunnan mielestä nuorella kirjailijasukupolvella oli turva-
naan äänekäs tukijajoukko kriitikoita, jotka kohtelivat ylimielisesti iäkkäämpään 
sukupolveen kuuluvia ja suomalaisen kirjallisuuden tradition kannattajia. Kirjallinen 
kaanon alkoi kuitenkin sodanjälkeisessä Suomessa hahmottua vähitellen uudelleen; 
merkittävänä vaikuttajana oli ulkomainen kirjallisuus, varsinkin ranskalainen kirjalli-
suus. Alex Matson, Ville Repo ja Tuomas Anhava tekivät tunnetuksi yhdysvaltalaista ja 
brittiläistä kirjallisuutta. (Turunen 1999, 51–53.)138

Juhani Niemen Proosan murros -teoksessa (1995) kuvataan kulttuurin Suomessa 
saamaa tärkeää tehtävää 1950-luvulla. Silloin syntyi suomalainen modernismi, joka 
kirjallisuudessa merkitsi ennennäkemätöntä mullistusta. Modernismi hävitti toden 
ja mielikuvituksen rajat, käsitys historiasta ja ihmisestä muuttui. Samalla synnytettiin 
kielellinen vallankumous, kun ”puhesuomi” valloitti sanataiteen. Uudenlainen maail-
mankuva ja ajattelu purkautuivat esille. 

Tuula Hökkä nimeää modernismin rajapyykeiksi muun muassa Veijo Meren 
Manillaköyden (1957) ja Antti Hyryn novellikokoelman Maantieltä hän lähti (1958). 
Aikalaiskritiikeissä alkoi esiintyä termi ”uusi koulu”. Hökän mukaan modernismissa 
uskottiin vahvasti kirjallisen laadun arvioitavuuteen ja taiteen edistymiseen; etenemi-
nen hahmottui modernistisin merkkiteoksin porras portaalta. Modernistikriitikon 
ammattietiikkaan kuului selkeä arvottaminen ja oman kirjallisuuskäsityksen näkymi-
nen (Hökkä, 68–69). Jaakko Syrjän mielestä modernistikriitikoiden vallankäyttö 
kasvoi nopeasti. Hän nostaa esimerkiksi Tuomas Anhavan, joka suorastaan työnnet-
tiin suurimpaan valta-asemaan. Asema tuotti kirjapoliittista vaikutusta ja valtaa, 
joka rupesi vähitellen ruokkimaan itse itseään. Joukkoon kuuluvat kriitikot alkoivat 
dominoida kirjallisuuspalstoja. (Aarnio 2003, 85–89; vrt. Bourdieu 1984, 226–250; 
Hurri 1993, 42–43.)

Matti Mäkelän mukaan Antti Hyryn proosatuotannossa kuvataan täsmälleen 
samaa aihetta ja tapahtumasarjaa kuin useissa maaseudun murroksen kuvauksissa. 
Mäkelän mielestä on kuitenkin harhaanjohtavaa puhua Hyrystä rinnan maaseutuku-
vaajien kanssa, koska tämän taidekäsitys on kokonaan erilainen. Jaakko Syrjän mieles-
tä Hyry on – paradoksaalisesti – kuin lajinsa Kalle Päätalo, vaikka näyttäytyy miltei 
kaikessa Päätalon vastakohtana. Syrjän mielestä Hyry kuvaa päätalomaisella tarkkuu-
della asiat ja ilmiöt; eroksi nousee sivujen vähäisyys, mistä seuraa merkitysten tihenemi-

138 Turunen mainitsee ranskalaiset eksistentialistit Jean-Paul Sartren ja Albert Camus’in.
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nen (Aarnio 2003, 90–91). Sarjan ensimmäisen osan Huonemiehen pojan -kritiikeissä 
(1971) koettiin negatiivisena sivumäärän paisuttelu yhdessä ilmestymistiheyden kanssa 
(vrt. alaluku ”Iijoki-sarjan reseption alku”). Pirjo Lyytikäinen tosin toteaa 1950-luvun 
prosaistienkin romaaneissa peilatun todellisuuden usein värittyneen agraarisen 
Suomen nostalgiaksi; esimoderni Suomi ”väikkyy unelmien maana modernisteillekin” 
(Lyytikäinen 2004, 213). 

Päätalon esikoisteos Ihmisiä telineillä (1958) ilmestyi samana vuonna kuin Hyryn 
Maantieltä hän lähti. Se sai hyvät arvostelut, vaikka ei modernististen teoksien keula-
kuvaksi yltänytkään; siinä oli kuitenkin ajan henkeen sopivia elementtejä: urbaani 
miljöö, kirjallisuudessa niukasti kuvattu hektinen rakennustyömaa ja puhekielen sisäis-
tetty merkitys (esimerkiksi kritiikit Vilho Suomi, US 26.11.1958; Martti Santavuori, 
AL 3.12.1958; Timo Tiusanen, HS 26.11.1958; ks. myös Marttinen 1994, 135).

Esittelin modernismin lukumallin tunnistamisen jo 2. luvun alaluvussa ”Lukumal-
lien tunnistaminen ja nimeäminen”. Jaussin (1983/1970) mukaan kriitikko suhtautuu 
positiivisesti tai negatiivisesti uuteen teokseen arvioidessaan sitä joko jonkin aikaisem-
man teoksen normien tai paradigman mukaan pyrkimyksenään sijoittaa teos kirjal-
liseen traditioon. Modernismin lukumallin muottiin Iijoki-sarja ei joka tapaukses-
sa sopinut, joten malli jäi ajan kuluessa pois käytöstä. Myös modernismin merkitys 
muuttui ja laimeni, kuten 1980- ja 1990-luvun kriitikkoreseptiota käsittelevistä luvuis-
ta käy ilmi.

Väinö Linnan vaikutus

Tarkastelin jo Koillismaa-sarjaa käsittelevän luvun yhteydessä Väinö Linnan teosten 
merkitystä Päätalon laajan lukijakunnan muodostumiselle sekä niiden käyttöä resep-
tiodokumenteissa Päätalon teosten vertailukohteina. Niin lukijoiden kuin erityisesti 
kriitikoiden alitajuntaan iskostui jo esikoisteoksesta alkaen kytkös Väinö Linnan rea-
lismin jatkumoon. Se vaikutti odotushorisonttiin ja edelleen lukumalleihin. 

Linnan Tuntematon sotilas (1954) antoi Päätalolle uskallusta käyttää ominta kielel-
listä ilmaisumuotoaan, koillismaalaista murretta. Se vapautti hänet käyttämään sitä 
kieltä, jota esimerkiksi arkielämässä niin metsä- kuin rakennustyömaillakin käytettiin. 
Teos oli hänelle merkittävä myös siten, että se auttoi häntä ymmärtämään, että kouluja 
käyneiden puhekieli ei ollut puhdasta kirjakieltä. Kirosanojen käyttökin oli sallittua. 
(Marttinen 1994, 222.) Esikoiskirjan ilmestyttyä Päätaloa tosin kritiikeissä moitittiin-
kin Linnan suoranaisesta matkimisesta tai nähtiin hänen vähintään seuraavan Linnan 
jalanjälkiä (Vehviläinen 1978, 124). 

Myös Ville Repo toteaa panneensa heti ensi silmäilyllä merkille Väinö Linnan 
tyylin jäljittelyn Päätalon esikoisteoksen ensimmäisessä käsikirjoitusversiossa. Murtei-
den käyttö repliikeissä ja toistuvista sanonnoista tunnistettavat henkilöt olisivat Revon 
mukaan leimanneet Päätalon Linnan jäljittelijäksi, ellei Päätalon ominaislaatua olisi 
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saatu esikoisteoksessa kyllin selvästi esille (HS 11.1.1987). Kirstinän mielestä Ihmisiä 
telineillä -romaanin henkilöt ovat ”entisiä tuntemattomia sotilaita” (AL 5.7.1998).139 

Juhani Niemen mielestä Väinö Linna pani puhekielen murroksen alulle Tuntemat-
tomalla sotilaallaan. Hän pitää kuitenkin läpimurtoteoksena Täällä Pohjantähden alla 
-trilogiaa, joka historiallisesta ajankuvauksestaan ja maaseutuympäristöstään huoli-
matta vapautti suomalaisen proosan sanontaa. ”Se päästi dialogin modernistumaan ja 
urbaanistumaan.” (Niemi 1995, 126.)

1970-luvulla, sarjan alkaessa, merkittävimmät kriitikot olivat opiskelleet yliopis-
tossa modernismin hengessä; opiskeluaikana omaksutut asenteet ja arvostukset 
heijastuivat myöhemmin työelämässä. Pekka Tarkan käyttämä termi ”hienomaista-
jat” pääkaupunkiseudun kriitikoista oli varsin osuva. Kriitikoista ne, jotka kuuluvat 
sukupolviryhmään ”60-luvun eliitti”, edustavat sotien jälkeen esille astunutta sukupol-
vea uusine esteettisine käsityksineen ja arvoineen; heidän lukumallinsa oli modernis-
min lukumalli, esimerkkeinä Pekka Tarkka ja Liisi Huhtala. Modernismin sukupol-
vella epäluulo kohdistui kaupallisuutta ja viihdekirjallisuutta kohtaan. Modernismin 
itseymmärrykseen kuului Pertti Lassilan mukaan elitismiä, joka samalla oli pako eteen-
päin. (Vrt. Lassila 1999, 32.) 

Jaakko Syrjä pohti kesällä 1991 Päätalopäivillä kirjailijan ja kriitikon suhdetta. 
Kun modernismi murtautui esiin 1950-luvulla, se hyökkäsi voimakkaasti vanhempien 
sukupolvien kirjallisia käsityksiä vastaan. Tässä taistelussa ”se kehitti kielensä, teoreet-
tiset välineensä ja teki niistä tehokkaita paitsi omiensa puolustamiseen myös niiden 
kirjailijoiden teosten uloslyömiseen, joiden se katsoi kirjallisesti vanhentuneiksi”. Syrjän 
mielestä suuren lukijakunnan ja korkeakirjallisen kriitikkokunnan välille kehkeytyi 
nopeasti välirikko, joka vain syveni, kun suurta lukijakuntaa ja suuria painoksia alettiin 
pitää synonyyminä huonolle teokselle.140 Ristiriita oli valmis, kun osa kriitikoista luki 
Iijoki-sarjan teoksia modernismin lukumallia käyttäen ja suuri osa tavallisista lukijoista 
nostalgis-terapeuttista tai viihteellis-romanttista lukumallia käyttäen. Sarja oli heille 
yksinkertaisesti tosikertomus Päätalon elämästä, kuten tutkimukseni vuosikymmen-
kohtaisten reseptioiden analyysin ja tulkinnan yhteydessä käy selville. Voisi siis todeta 
heillä olleen käytössään myös omaelämäkerrallinen lukumalli. Myös kritiikeissä kytkös 
Päätalon omaan elämään tunnistettiin ja tiedettiin. Näkyvimpänä tavoitteena oli 
kuitenkin varsinkin aloitusvuosikymmenellä löytää sarjasta romaanimaisia piirteitä.

Realismin lukumallin tunnistan, kun reseptiodokumenteissa argumentoidaan 
muun muassa kuvauksen todellisuuteen perustuvaa realistisuutta, tyyppien kuvausta, 
tapahtumiin ja henkilöihin perustuvaa yhteiskunnallista dokumentaatiota sekä sosiaa-

139 Leena Kirstinän artikkeli ”Päätalo vaatii oikeudenmukaisuutta ja vastuuta”. Kirstinä sanoo lu-
kijan tunnistavan esimerkiksi Honkajoki-hahmon Päätalon kuvaamassa Toivo Viljam Lehtimäessä, 
joka kertoo tulleensa myymään työvoimaansa rakennusliikkeen käytettäväksi ja luovuttaa rakennus-
mestarin huostaan verokirjansa, ”tämän uuden ajan katekismuksen”.
140 Jaakko Syrjän esitelmä Päätalopäivillä kesällä 1991. Ote esitelmästä Iisalmen Sanomissa 14.7.1991 
Raimo Jokisalmen artikkelissa ”Kirjailijan ja kriitikon suhde pakkoavioliitto”.
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lisen vähäosaisuuden ja oikeudettomuuden kuvausta. Tärkeässä roolissa tunnistamises-
sa on kirjailijavertailu. 

Kainuun Sanomien Eero Marttinen asetti varsinkin sarjan alkuvuosina141 Päätalon 
Linnan rinnalle: ”Kalle Päätalo on tällä hetkellä ainoa laajasti kertova ja kuvaava kirjai-
lijamme. Hän, jos kuka jatkaa sitä kertomataiteen perinnettä, joka aikanaan päättyi 
Väinö Linnan Pohjantähteen.” (KS 8.12.1973.) Muutamaa vuotta myöhemmin (KS 
18.11.1977) Marttinen löytää Päätalosta lähes Linnan haastajan, mutta päätyy lopulta 
”Linnan täydentäjään”. Marttisella, kuten muillakin Päätaloa Linnaan vertaavilla, on 
tulkintani mukaan käytössään realismin lukumalli.

Poliittisuuden vaatimus lukumallina

Taustoitan seuraavaksi erityisesti 1970-luvulla keskeiseksi noussutta poliittis-ideologis-
ta lukumallia. Reseptiodokumenteissa lukumalliin viittaa jo poliittisuuden ja ideolo-
gisuuden mainitseminen. Kritiikki kohdistui arvosteluissa niiden puuttumiseen, kun 
taas lukijakirjeissä sama asia koettiin positiivisena. Valotan seuraavan esimerkin avulla 
poliittis-ideologisen lukumallin tunnistamista. 

Kansan Uutisten (KU 27.11.1974) Anja Vammelvuo näkee ristiriidan mahdolli-
suuden Päätalon pyrkimyksessä kuvata tapahtumia ehdottoman tasapuolisesti. Hänen 
mielestään on asioita, joihin Päätalon ”jätkän realismi” ei riitä ja joita ei voi sivuuttaa. 
Vammelvuo kuuluttaa vastuuta yli ihmisen – Päätalo mukaan lukien – oman kohta-
lon ja kokemusten. Päätalon suhtautumistavassa epäoikeudenmukaisuuteen ja yhteis-
kunnalliseen kurjuuteen on hänen mukaansa kristillisyyden sävyttämää puolustusta ja 
sovittelua; Päätalonkin oli Vammelvuon mukaan aika ajatella koko ihmissuvun yhteisen 
kokemuksen pohjalta, ainakin pyrkiä kehittämään itseään siihen suuntaan. Hän ottaa 
työväen lehden kriitikkona laajasanaisesti kantaa myös Päätalon statukseen työläiskir-
jailijana. Hän toivoo Päätalolle työväenliikkeen taholta määrittelyn asemasta kannus-
tusta ja tukea. Luomistyön ja elantonsa kanssa kamppaileva kirjailija142 kokee helposti 
ympäristönsä kulttuurivihamieliseksi ja poliittiset toverit häiritseviksi ja loukkaaviksi. 
Seurauksena on kirjailijan turhautuminen. (KU 27.1.1974.) Vammelvuon lukumalli 
on poliittis-ideologisesti värittynyt; ”jätkän realismikin” viittaa enemmän ideologiseen 
ajattelutapaan kuin kirjalliseen suuntaukseen.

Poliittisuus yhteiskunnallisuuden ja osallistumisen vaatimuksineen leimasi 
1960-luvulla Suomessa myös kirjallisuutta. Kulttuuri oli politiikkaa ja politiikka 
kulttuuria (Tuominen 1998). Sen kielteisiä vaikutuksia kritiikkiin olivat muun muassa 
sokeutuminen itse asialle, huomion kiinnittäminen tekijöiden taustaan ja tarkoituspe-

141 Myös 1980-luvun sota-aikaa käsittelevien osien yhteydessä.
142 Anja Vammelvuo listaa ”työläisistä lähteneiksi” kirjailijoiksi Päätalon lisäksi Pekkasen, Siippai-
sen ja Linnan.
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riin, kriitikoiden usko oman ajattelutavan oikeellisuuteen ja ennakkoasenteiden lujit-
tuminen. (Hurri 1993, 202–203.)143 

1960-luvun kulttuuriradikalismi suhtautui populaarikulttuuriin pääasiassa 
myön teisesti. Se pyrki laajentamaan sanomalehtien kulttuuriosastojen aihepiiriä 
popu laarikulttuuriin. Sen sijaan 1970-luvun poliittisesti asennoituva toimittajasuku-
polvi suhtautui siihen nuivemmin. Populaarikulttuurista tuli 1950-luvun modernis-
min tapaan osa poliittista konfliktia. Oikeisto piti 1970-luvulla äärimmillään populaa-
rikulttuuria sosialistien salajuonena kansallisen kulttuurin tuhoamiseksi ja vasemmisto 
kapitalistisen kaupallisena. (Hurri 1993, 213–215.) 

Modernismin pelkistyneestä steriiliydestä haluttiin joka tapauksessa takaisin 
raadollisen yksityiselämän ja yhteiskunnallisten epäkohtien kuvauksiin. Muuttunutta 
todellisuutta kuvaamaan tarvittiin muuttunutta tulkintaa. Älyllisestä avantgardesta 
siirryttiin osallistuvaan radikalismiin. Kansallisten perusarvojen oikeasta ja väärästä 
tulkinnasta kirjallisuudessa oli näkemyseroja, joista käytiin debattia sanomalehtien 
1960-luvulla lanseeraamissa kulttuuriosastoissa, jopa oikeusistuimissa. Kantaaottavan 
ja osallistuvan taiteellisen radikalismin rinnalla eli sulassa sovussa myös vakiintunut 
modernismi. (Tuominen 1998, 21–22.) 

Risto Turunen toteaa 1960-luvun kirjailijakäsityksen elvyttäneen yhteiskunnal-
lisesti osallistuvan kirjailijan ihanteen. Kirjailija muuttui kansakunnan rakentajas-
ta ideologiseen arvojärjestelmään sitoutuneeksi vallan kyseenalaistajaksi. Kritiikin 
kohteina kulttuuriradikaaleilla olivat konservatiivinen käsitys kirjailijan ja kirjallisuu-
den kansallisesta tehtävästä ja modernistien käsitys kirjallisuudesta esteettisenä toimin-
nanalueena. Modernisteihin kohdistuvan arvostelun yhtenä syynä saattoi Turusen 
mielestä olla se, että nämä olivat miehittäneet kaikki kulttuuri-instituution keskeiset 
vallankäytön paikat. (Turunen 1999, 191.)144

Työläisepiikka kukoisti keulahahmoinaan Hannu Salama, Jorma Ojaharju, Alpo 
Ruuth, Lassi Sinkkonen ja Samuli Paronen, jota sarjan kritiikeissä verrattiin Hannu 
Salaman lisäksi Päätaloon. Itseoppineisuus kirjailijana, vaatimattomat lähtökohdat ja 
myöhäinen kirjallinen debyytti olivat Paroselle ja Päätalolle yhteisiä, vaikka kriitik-
kosuitsutus kohdistuikin Paroseen. Suomalaisen työläiskirjallisuuden joutsenlaulu 
osui juuri 1960- ja 1970-luvuille; sen jälkeen se hävisi työväenliikkeessä tapahtunei-
den muutosten myötä. (Niemi 1999, 166–167.) Sama kehitys näkyi myös Iijoki-sarjan 
kritiikeissä.

143 Hurri viittaa tässä yhteydessä Kai Laitisen esitelmään Kotkan kriitikkoseminaarissa 1974.
144 Risto Turunen nimeää yhdeksi merkittäväksi vaikuttajaksi Tuomas Anhavan; Turusen mielestä 
monet 1950- ja 1960-luvun kaanoniin päätyneet kirjailijat olivat jossakin tekemisissä Anhavan ja hänen 
kirjallisuus- ja kirjailijakäsityksensä kanssa. Anhavaan liitetään kirjallisuuden yhdenmukaistuminen ja 
kaventuminen. 
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Tunnustuksellisuuden tunnistaminen

Iijoki-sarjan aloitusvuosikymmenelle osui myös tietoisesti tabuja rikkovaa tunnustuk-
sellisuutta ja totuutta paatokseen asti korostavaa kirjallisuutta (ks. Laitinen 1997, 573). 
Sitä leimasi omaelämäkerrallisuus. Pirjo Lyytikäisen (2004, 218–219) mukaan tunnus-
tuskirjallisuudessa liikutaankin omaelämäkerran ja fiktion välimailla. Kirjailija nousi 
taas valokeilaan: hänen sopi briljeerata seksuaalisuudellaan ja viinapäällään. 

Hyvänä esimerkkinä lajin teoksista on ruotsinkieliseltä puolelta Christer Kihl manin 
Människan som skalv (1971, suom. Ihminen joka järkkyi), jossa kaikki tabut revitään 
rikki. (Makkonen 1995, 103–108.)145 Sen vaikutus näkyi myös Iijoki-sarjan kritiikeis-
sä lähinnä muihin lukumalleihin sulautuvana tunnustuksellisuuden muunnelmana. 
Tunnusmerkkinä tälle lukumallille ovat Päätalon rehellisyyden, totuudellisuuden ja 
ripittäytymistä muistuttavan tunnustuksellisuuden argumentointi. Kallen seksisuh-
teiden, sukupuolisairauksien146, uskottomuuden ja juopottelun kuvausten värittä-
mä sarja ei saanut kritiikeissä kuitenkaan vertailukohteeksi esimerkiksi Ihminen joka 
järkkyi -teosta (1971). Kriitikot eivät nähdäkseni kokeneet Päätalon kansanomaisen 
raadollisuuden ja lestadiolaistaustaisen ripittäytymisen (ks. Pennanen 1982) vertautu-
van yläluokkaiseen tunnustuksellisuuteen, vaikka pohjimmiltaan kysymys oli samasta 
ilmiöstä. Seuraavat kritiikkiesimerkit ovat 1990-luvulta.

Turun Sanomien Matti Peltonen näkee Kalle Päätalossa parkkiintumattoman, 
nilapintaisen ja rehellisen lapsen, joka ei suorastaan osaa olla tunnustamatta (TS 
11.11.1994). Kainuun Sanomien Eero Marttinen ei muista lukeneensa toista Pää talon 
Pato murtuu -teoksen tyyppistä rajua itsetilitystä, jossa päähenkilö ”uittaa itseään 
elämän pohjamutia myöten” (KS 30.10.1994). Molemmilla kriitikoilla lukumalliin 
limittyy myös tunnustuksellisuus. 

Muunnelma realismin ja kansankuvauksen lukumalleista

1970-luvun kirjallisuuteen liittyvät Väinö Linnan realismin uudenlaisena jatkumona 
lähihistorian maaseudun murrosta kuvaavat romaanit, joista osa on ilmestynyt romaa-
nisarjoina kuten Eino Säisän Kukkivat roudan maat (1971–1990) ja Heikki Turusen 
Korvenraivaaja-sarja (1978–1987).147

145 Kihlman kieltää itse heti teoksen alussa itsetunnustuksen. Tosin autobiografisuutta hän ei kiel-
lä, Hän myöntää kysymyksen olevan hänestä itsestään. Itsetunnustuksen kieltäminen merkitsee Anna 
Makkosen mukaan kieltäytymistä kristillisestä ”hapatuksesta”. Makkosen mielestä Kihlman kirjoittaa 
kaikesta huolimatta ”katumustarinaa”. ”Tunnustusta seuraa syytös, syytöstä itsepuolustus, puolustusta 
selitys ”.
146 Ks. Päätalo 1981, 522–626, kupan toteaminen ja hoito.
147 Ks. tutkimuksen kriitikkoreseptiota 1970-luvulla käsittelevä luku, jossa on esimerkkejä Säisä-
rinnastuksista.
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Iijoki-sarjan ensimmäisten teosten kritiikeissä vertailukohteina esiintyvät niin Eino 
Säisä kuin Heikki Turunenkin. Näiden osien osalta Päätalo yhdistettiin maaseutuku-
vaajiin (vrt. liite 8; ks. kriitikkoreseptio 1970-luvulla). Iijoki-sarjaa luettiin realismin 
lukumalliin kuuluvan maaseutukuvauksen tradition muunnelmaa käyttäen. Useim-
miten sen voi nähdä kombinoituneena kansankuvauksen ja pedagogisen lukumallin 
kanssa. Tavallisilla lukijoilla se sulautuu nostalgis-terapeuttiseen lukumalliin; lukuko-
kemuksessa on vahva itse koetun ja vanhempien tai isovanhempien kertoman elämän-
tavan tuntu (vrt. lukijareseptiot eri vuosikymmenillä).

Maaseutu aihepiirinä alkoi valloittaa vähitellen tilaa, kun se välillä oli työnnetty 
epämuodikkaana ja vanhentuneena marginaaliin urbanisoitumis- ja teollistamispro-
sessin hurmiossa. Toisaalta maaseutukuvaus ei ollut koskaan kokonaan lakannut, siitä 
oli pitänyt huolta huolta muun muassa Päätalo, joka Laitisen mukaan ”junnaavastikin 
mutta asiantuntevasti on liikkunut laajoissa vuosittain ilmaantuvissa romaaneissaan 
pohjoisten metsätyöläisten ja maanviljelijöiden piirissä”. Laitisen mielestä Päätalo on 
enemmän kronikoitsija ja ajan ilmiöiden kuvaaja kuin probleemien asettelija. (Laiti-
nen 1997/1981, 576–577.) Määritelmä oli osuva myös Iijoki-sarjan osalta. Sekään ei 
pyrkinyt ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia, vaan eteni kronikan tapaan kuvaten 
päähenkilön elämänkulkua ja kehitystä ja siihen liittyviä ajan ilmiötä sekä henkilöitä.

Maaseutukuvaajien aihepiiri lähti liikkeelle sieltä, missä kriisin alkutekijät sijaitsi-
vat eli sodanjälkeisestä uudisasutuksesta (Mäkelä 1986, 19–20). Vyöryn taustalla oli 
murroksen tyyppikuvaajien käsitys kirjallisuuden eettis-moraalisesta roolista ja tehtä-
västä tuoda esiin kollektiiviset kokemukset. Kirjailijat tiedostivat maaseudun muutok-
sen ja kylien autioitumisen; miljöö nousikin keskeiseksi kuvausaiheeksi. Matti Mäkelä 
sijoittaa Päätalon ”rajatapaukseksi sosiaaliepiikan suuntaan”; ainoastaan hänen Mustan 
lumen talvi -teoksensa (1969) luokittuu 60-luvun lopun maaseudun murroksen kuvauk-
siin. Päätalo kuuluu pitkän linjan kuvaajien joukkoon. (Mäkelä 1986, 18–19.)148 Matti 
Suurpää (2011, 494) puolestaan sanoo Päätalon tuotannossa näkyvän maamme sosiaa-
lihistorian suuren murroksen: kaupungistumisen, maaseudun tyhjenemisen, maasta-
muuton ja työttömyyden. 

Mäkelä (1986) käyttää 1960- ja 1970-lukujen maaseutukuvauksista puhuessaan 
nimityksiä agraariepiikka, pakettipeltorealismi ja totuusproosa. Hän sanoo tämän 
proosalajin edustavan hiukan vanhentunutta ilmaisua. Mäkelä hakee totuusproosan 
jatkuvuuteen selitystä kustannuspolitiikasta, käsikirjoitusten virrasta ja lukijoiden 
vastaanotosta. Samassa yhteydessä hän toteaa Päätalon suosion salaisuuden olevan juuri 

148 Matti Mäkelän luetteloon sisältyy Leo Kalervon ja Eino Säisän lisäksi kymmenittäin kirjailijoita, 
muun muassa naiskirjailijoista Orvokki Autio, Anja Tikkanen ja Annikki Sankari. Hän nimeää erik-
seen 70-luvun nuoret kirjailijat, jotka tulivat kirjallisuuteen pakettipeltolakien ja Suomen Maaseudun 
Puolueen sosiaalisen tilauksen aalloilla (Raimo Hämäläinen, Marja Hujala, Matti Pulkkinen, Heikki 
Turunen). Pääosa muuttoliikkeen kuvauksista julkaistiin 70-luvulla. Säisän tuotanto poikkeaa muusta 
siinä, että maaseudun kuvaus koskettaa vain hyvin pientä osaa kirjailijan koko tematiikasta. Säisä sivu-
aakin 50-luvun ”hyryläistä” estetiikkaa. 
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siinä, että hänen teoksissaan välittyy vähittäinen eteenpäinmenon kokemus. (Mäkelä 
1986, 106–111.)149 Agraarisuuteen, jätkäkulttuuriin ja realistiseen kuvaustapaan 
viittaa myös Hannu Niklanderin esille tuoma nimitys ”läskisoosirealisti”. Lukijakun-
nan enemmistö piti nimitystä pelkästään positiivisena. (Kulttuurivihkot 13/1985.) 

Samaa aihetta käsittelin myös tutkimukseni 2. luvun alaluvun ”Käsitteitä” yhtey-
dessä. Suurten ikäluokkien (suuren murroksen sukupolven) lapsuutta leimasi isien 
edistysusko, joka periytyi lapsille optimismina (vrt. Hoikkala & Purhonen 2008, 60). 
Katarina Eskola (1990, 99) toteaa vielä rakennemuutoksen jälkeenkin, 1980-luvulla 
suuren yleisön kirjallisuudeksi nousseen teokset, joissa kuvauksen kohteena on elämäs-
sä selviäminen kovan työn avulla ja lähtökohtia, maaseutuyhteiskuntaa, parempien 
elinolosuhteiden saavuttaminen. Tämä tuotiin arvottavasti esille myös lukijakirjeissä: 

[---] Te menette tahdollanne, taidoillanne ja ahkeruudellanne kuin juna – kyllä 
siinä on joutunut esteet antamaan periksi. [---] (RK, M -86.)

Iijoki-sarja vetosi siis pärjäämiseetoksella lukijoihinsa. Edistysusko elämänasenteena 
tuottaa tutkimuksessani nostalgis-terapeuttisen lukumallin muunnelman yhdessä 
työn eetoksen kanssa.

3.2 Sosiokulttuurinen odotushorisontti
[---] kirjallisuuden tutkimuksessa ei voida jättää huomiotta niitä yhteiskunnallisia 
ja historiallisia puitteita, joissa kirjallisuus elää ja vaikuttaa [---] (Segers 1985, 10).

Tutkimuksessani sosiokulttuuriseen odotushorisonttiin kuuluvat sarjan ilmesty-
misvuosikymmenien yhteiskunnalliset, sosiaalihistorialliset ja kirjallisuusinstitutio-
naaliset tekijät. Näiden lisäksi siihen sisältyvät lukijaa koskevat tiedot: demografia, 
reseptiotilanne, kompetenssi ja elämänkokemus: elämän arvot ja asenteet, sosiaaliset, 
kulttuuriset sekä emotionaaliset kokemukset siinä määrin kuin ne ovat selvitettävissä, 
analysoivissa ja tulkittavissa. (Segers 1985, 13, 42, 63–78.)

Sosiaalikulttuuriseen odotushorisonttiin kiinnittyviä lukumalleja ovat nostalgis-
terapeuttinen lukumalli, jonka tunnistamista kuvasin jo 2. luvussa. Sen alamuun-
noksia ovat edistysusko ja työn eetos. Muita lukumalleja ovat pedagoginen lukumalli 
muunnelmineen ja romanttis-viihteellinen lukumalli, jonka tunnistan tirkistelyyn 
viittaavista lukemisen funktioista, fanittamisesta sekä maininnoista sarjan viihteelli-
syydestä ja käytöstä ajankuluna. Ne reseptiodokumenttien lausumat, joista tunnistan 
sosiokulttuuriseen odotushorisonttiin kiinnittyvät lukumallit, koodaan kvantitatii-
visessa sisällönanalyysissani useimmiten pragmaattisen tai ”muut”-merkkisuhdetason 

149 Saman huomaa tarkastelemalla talouden mittareita ja kehityskäyriä: bruttokansantuotteen 
kehitystä, autojen määrän kasvua tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden määriä. Niistäkin syntyy 
mielikuva eteenpäinmenosta, josta kadunmies voi peilata myös omaa kehitystään ja elämisentasoaan.
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sisältöluokkiin. (Vrt. lukijareseptiot 1970-, 1980- ja 1990-luvulla; ks. myös 2. luvussa 
”Reseptiodokumenttien analysointi”.)

Yhteiskunnassa tapahtuneet suuret murrokset loivat sekä psykososiaalisia edelly-
tyksiä että myös tarpeita Iijoki-sarjan merkityksellisyydelle ja lukijayhteisöjen synty-
miselle. Merkityksellistäminen on ihmiselle luonteenomaista (Sevänen 2011, 252), ja 
siihen sarja tarjosi monia mahdollisuuksia tuomalla samastumiskohteiksi lukuisan 
määrän henkilöitä, tapahtumia, miljöitä ja tunnetiloja. 

Lukija kohtaa sarjassa Päätalon tulkitseman todellisuuden, joka muistuttaa hänen 
omaa kokemustaan ja tulkintaansa maailmasta (vrt. Sevänen 2011, 265). Oma elämä 
hahmottuu uudelleen, kun hän suhteuttaa lukumallinsa (maailmankuvansa) avulla 
lukemaansa omaan käsitemaailmaansa. Lukukokemus on itsetuntoa vahvistava ja 
terapeuttinen (vrt. tutkimukseni eri vuosikymmenien lukijareseptiot). Yhtä yksittäis-
tä lukutapahtumaa vaikutuksineen ei voi ymmärtääkään muuten kuin osana lukijan 
laajempaa elämänhistoriaa. 

Markku Hyrkkäsen (1995, 49–42, 51–61) mukaan teksti ja sen eri osat voidaan 
liittää muihin teksteihin, jotka muodostavat kontekstin ja joilla on omat kontekstin-
sa. Hänen mielestään myös jokaisella merkityksellä on kontekstinsa. Konteksti on 
tekstien tulkinnassa käyttökelpoinen vain, jos se on pystytty tulkitsemaan; tulkintojen 
perusteena on relevanttien yhteyksien jäljittäminen ja kuvaaminen. Tutkimuksessani 
pyrin siihen muun muassa sosiokulttuurisen odotushorisontin ja siihen kiinnittyvien 
lukumallien avulla. 

Hans Robert Jaussin mielestä kirjallisuushistoriaa tulee tarkastella myös suhteessa 
yleiseen historiaan (1983/1970, 221).150 Teoksen yhteiskunnallinen funktio paljastuu 
aidoimmassa muodossaan lukijalle vasta silloin, kun kirjallinen kokemus yhtyy hänen 
elämänkokemukseensa. Interaktio muotoilee näin hänen maailmankuvaansa ja vaikut-
taa siten myös hänen yhteiskunnalliseen käyttäytymiseensä. 

Kirjallisuusinstitutionaalisia tekijöitä 

Reseptiotutkimuksen piiriin kuuluvia kirjallisuussosiologisia kysymyksiä, joihin etsin 
vastausta, on esimerkiksi kirjallinen menestyminen. Miksi ja miten Iijoki-sarja pääsi 
ennätyksellisen suuriin painos- ja levikkilukuihinsa? Kirjallisuussosiologian alaa ovat 
myös kysymykset lukijaryhmien muodostumisesta ja niiden sisäisistä suhteista, kir-
jallisesta mausta ja lehtien kirjallisuuskritiikistä. (Segers 1985, 75–78.) Tarkasteluni 
kohteena ovat ne suomalaisen yhteiskunnan institutionaaliset puitteet, mekanismit ja 
käytännöt, jotka mahdollistivat Iijoki-sarjan lukutapahtuman, ja olivat osaltaan myös 
vaikuttamassa siihen. Yhteiskunnallinen tilanne tuotanto- ja vastaanottoprosesseineen 
vaatii välittäjiä, tulkitsijoita ja arvojärjestelmään sijoittajia (Kämäräinen 1986). Esimer-

150 Jauss painottaa kuitenkin kirjallisuushistoriallista näkökulmaa. 
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kiksi palkitsemisjärjestelmät vaikuttivat sarjan arvottamiseen luomalla mielikuvia hy-
västä ja palkittavasta kirjallisuudesta. Kritiikin tehtävät ja väylät vaikuttivat reseptioon. 
Kirjallisuusinstitutionaalisiin tekijöihin kuuluu myös kustantaja kustannus- ja painos-
päätöksineen sekä markkinointitoimenpiteineen. Ne ovat osa sitä sosiokulttuurista 
odotushorisonttia, jossa Iijoki-sarjan lukijat ja kriitikot toimivat (vrt. Tiirakari 1997, 
60). 

Kirjallinen instituutio on jaoteltu neljään funktionaaliseen osaan (Niemi 1991): 
tuotanto, välitys, suodattaminen ja kuluttaminen. Olen ottanut niistä tarkasteluuni 
välityksestä kirjakaupan ja kirjastot, suodattamisesta kirjallisuuskritiikin ja kirjallisuu-
den palkitsemisjärjestelmät sekä kritiikin kanavat (kulttuuri- ja sanomalehdet). 

Iijoki-sarjan massalevikkiä ja menestystä auttoi sen sisällön lisäksi kirjamyynnin 
vapautuminen ja sen kanavien laajeneminen paikkoihin, joissa suuret massat liikkuivat. 
Kirja voitiin myös hinnoitella tarjousartikkeliksi. Merkittävä jakelukanavauudistus – 
kirjakerhot – osui sekin sopivasti sarjan alkuvuosikymmenelle. 

Suomalaisilla oli kattavan koululaitoksen ansiosta peruskompetenssi kirjojen 
lukemiseen ja tulotaso, joka mahdollisti kiinnostavan kirjan ostamisen omaksi tai 
lahjaksi. Kirjastolaitoksen laajeneminen ja uudistuminen vuoden 1961 kirjastolain 
perusteella loi hyvät edellytykset kirjallisuudesta nauttimiselle niidenkin joukossa, 
jotka eivät halunneet tai joilla ei ollut varaa itse hankkia teosta omakseen. Kirjaker-
ho antoi kirjalle siivet ja kirjastolaitos kirjastoautoillaan pyörät. Myös kirjamyynnin 
markkinointikanavat lisääntyivät sekä sähköisellä että perinteisen printin puolella. Oy 
Mainos-TV (Reklam Ab) perustettiin jo vuonna 1957. 

Keskisuurelle kustantajalle Gummerukselle Iijoki-sarja oli taloudellisesti niin 
merkittävä, että sen markkinointiin panostettiin aivan eri volyymilla kuin monien 
muiden kirjailijoiden kohdalla, Gummeruksen toimitusjohtaja Pekka Salojärvi totesi 
Kalle Päätalon toiveisiin suhtaudutun kuin lakiin. Häntä koskevat asiat hoidettiin 
parhaalla mahdollisella tavalla kustantamon joka portaassa: kirjallisessa osastossa, 
markkinoinnissa, myyntihenkilöstön keskuudessa, kirjanpidossa, tekijänpalkkioiden 
tilityksessä. (Marttinen 1999, 177–178.) Tehokkainta markkinointia oli kuitenkin 
median kautta saatu julkisuus, joka ruokki kiinnostusta kirjailijaa ja hänen teoksiaan 
kohtaan.

Kriitikon rooli portinvartijana, kirjallisena makutuomarina ja mielipidevaikutta-
jana on tutkimuksessani sarjan vastaanoton kannalta tärkeä, myös kirjalliseen kaano-
niin pääsyä ja sijoittumista sekä kirjallisuushistoriallista vaikutusta ajatellen. Kritiikin 
vaikutus näkyy myös lukijakirjeiden sisällössä. Koen tärkeäksi tarkastella kriitikon 
roolia ja tehtäviä myös yleisellä tasolla.
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Muutoksia kirjojen välityksessä

Jo 1960-luvun lopulla ammuttiin lähtölaukaus uudelle merkittävälle kirjallisuuden ja-
kelukanavalle, kun WSOY:n, Otavan ja Tammen yritysjohtajat151 perustivat vuonna 
1969 Suuren Suomalaisen Kirjakerhon. Kolme vuotta myöhemmin keskisuuret kus-
tantajat152 lanseerasivat Uuden Kirjakerhon. Kerhojen perustamissyinä mainittiin 
joustavan jakeluratkaisun tarve, suomalaisten kasvava lukunälkä ja mahdollisuus myy-
dä kirjoja edulliseen hintaan. Lukutaitoiselle ja -haluiselle, mutta usein kaukana os-
topaikoista asuvalle suomalaiselle kerhoon liittyminen tarjosi uuden mahdollisuuden 
hankkia sisältöä elämään. 

Kerhokirjat olivat jo esivalittuja. Niistä sai kätevästi tietoja kotiin saapuvan suora-
markkinoinnin ja jäsenlehden välityksellä ja tilatut kirjat kannettiin mukavasti kotiin 
asti. Keskitetty tarjonta piti hinnat edullisina; vuodesta toiseen tarjonta koostui koti- ja 
ulkomaisista bestsellereistä kuten Kaari Utrion, Agatha Christien, Alistair McLeanin, 
Mauri Sariolan, Heikki Turusen, Laila Hietamiehen ja Kalle Päätalon uutuuskirjois-
ta. Suosikkikirjailijoille syntyi kerhoissakin kannattajajoukko, jonka ääntä kuunnel-
tiin. Iijoki-sarjan aloitus osui juuri samoihin vuosiin, jolloin kirjakerhojen jäsenmää-
rä kasvoi kohisten. Suomalaisissa kirjakerhoissa oli vuonna 1981 jäseniä jo 522  000. 
Suuren Suomalaisen Kirjakerhon jäsenmäärä kasvoi seitsemässä vuodessa lähes nelin-
kertaiseksi (Araviita 1982).153

Kirjakaupoille kerhotoiminta merkitsi aluksi uhkaa. Kirjakerhojen vakiinnuttua 
huomattiin kuitenkin molemmille jakelukanaville riittävän tilaa ja asiakkaita. Kirja-
kerhot eivät riistäneet asiakkaita kirjakaupoilta, vaan hankkivat omia jäseniä uusista 
käyttäjäryhmistä. Esimerkiksi Suuren Suomalaisen Kirjakerhon asiakkaista vain 20 % 
oli kuulunut paikkakuntansa kirjakaupan asiakaskuntaan; jäsenistöstä yli puolet oli 
kirjakerhon alkuvuosikymmenenä käynyt ainoastaan kansakoulun. Kansanomaiset 
kirjavalinnat auttoivat uusien jäsenien hankinnassa. (Häggman 2008, 514–515.) Kirja-
kauppojen vähenemiseen onkin kirjakerhoja enemmän vaikuttanut elinkeinoelämän 
ja yhteiskunnan rakennemuutos. Kerhojen elinehto on massakysyntä, joten tarjonta 
kohdistui pääosin viihteeksi luokiteltaviin kirjoihin. Tarjottiin sitä mitä kansa halusi, 
kriitikkojen ääni jäi kakkoseksi. Populaarikirjallisuudeksi tuli helposti leimatuksi 
sellaisetkin teokset, jotka eivät tähän kastiin myöhemmän kriittisen tarkastelun perus-
teella olisi kuuluneet. (Araviita 1982.) 

Vapaan markkinatalouden tulo kirja-alalle nähtiin jonkinlaisena kirja-alan karneva-
lisoitumisena. Korkeakirjallisten makutuomareiden asema mielipidejohtajina ja hyvän 
kirjallisen maun määrittelijöinä oli 1960-luvulle saakka ollut vahva, mutta ”kirjaker-

151 WSOY Hannu Tarmio, Otava Heikki A. Reenpää ja Paavo Haavikko sekä Tammi Jarl Helle-
mann.
152 Weilin + Göös, Arvi A. Karisto Oy, K.J. Gummerus Oy ja Kirjayhtymä Oy.
153 Vuonna 1970 kirjattiin 88 000 jäsentä ja vuonna 1976 heitä oli jo 233 000.
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hojen, kirjaedustajien ja isojen kustantajien bestsellereihin panostamisen myötä kriiti-
koiden ja kirjallisuudentutkijoiden ote lukijakunnasta alkoi kirvota”. Kriitikoiden 
arvioista ei enää haettu opastusta kirjaostoille ja lukemiselle; ajanvietettä, seikkailuja 
ja romantiikkaa ahmittiin häpeilemättä, omaan makuun luottaen. (Häggman 2008, 
497.) Lukijat vakuuttivat Päätalolle lähettämissään kirjeissä vähät välittävänsä kriiti-
koista, jotka ”itsensä Helsingissä nostavat ja jumaliksi itsensä tekevät”. Päätalo koettiin 
”mestariksi, jonka vertaista Suomi saa odottaa”. (SY, M -81.)

Kirjakaupat dominoivat kirjamyyntiä vuoteen 1970 saakka (Häggman 2008).154 
Kirjojen myynti vapautui vasta vuonna 1971, jolloin kirjojen määrähintajärjestelmä 
purkautui. Tällöin kirjoja voitiin jo myydä elintarvikeliikkeiden ja pienoistavaratalojen 
lehtimyyntipisteissä (Stockmann, Bengtsson & Repo 2000, 27). Yleiskirjakauppojen 
lukumäärä Suomessa oli korkeimmillaan vuonna 1965, jolloin niitä listattiin 788 kpl. 
(Stockmann, Bengtsson & Repo 2000.)155 Kirjakauppojen väheneminen oli alkanut 
Iijoki-sarjan startatessa (1970/739 kpl), sarjan loppuvaiheissa määrä oli laskenut jo alle 
puoleen; vuonna 1995 kirjakauppoja oli enää 322 kpl. Merkittävä muutos tapahtui 
Iijoki-sarjan vuosikymmenten aikana myös kirjakauppojen ryhmittymisessä (Stock-
mann, Bengtsson & Repo 2000, 28–30.)156 

Päätalon massalukijakuntaa ajatellen on merkittävää, että S-ryhmän 43 kirjakaupan 
lisäksi kirjamyyntipisteitä tuli Anttilaan, Citymarketteihin, Prismaan ja Euro/Eka/
Maximarketeihin; näissä oli 2000-luvun alussa jo 124 ympärivuotisesti toimivaa kirja-
osastoa (Stockmann, Bengtsson & Repo 2000, 31). Tosin on muistettava, että pisteissä 
myydään vain rajoitettua kirjavalikoimaa. Iijoki-sarjan kirjat bestsellereinä kuuluivat 
itseoikeutetusti valikoimaan heti isänpäivä- ja joulusesonkien alettua. Market-myynti 
takasi laajan näkyvyyden. Kirjaostos oli helppo tehdä normaalien päivittäis- ja viikon-
loppuostojen yhteydessä. Ostopäätöstä helpotti, että uusin teos oli useimmiten tarjous-
hintainen ja siten kuluttajalle edullinen.

Taloustutkimuksen tekemän Suomi lukee -tutkimuksen (1995) mukaan viihdekir-
joista puolet valitaan lopullisesti vasta ostotilanteessa, ja vastaajista 59 % sanoi alennus-

154 Ainoa vaihtoehto kirjakaupoille olivat Rautatiekirjakaupan asemilla olevat kioskit, joilla oli 
oikeus myydä myös kalliimpia kirjoja; 1960-luvun lopussa kioskeja oli reilut 50 kappaletta.
155 Lukuun sisältyvät sekä A-kaupat että B-kaupat sekä sivuliikkeet. Lähde Suomen Kustannusyh-
distys. 
156 Syksyllä 2011 Otava-konsernin omistukseen siirtynyt, aikaisemmin Rautakirjan omistama 
tytäryhtiö Suomalainen Kirjakauppa on ostanut vähitellen useita yksityisiä kirjakauppoja; ny-
kyään sen omistuksessa on 60 kirjakauppaa. Toisen ison ryhmittymän muodosti Akateeminen 
kirjakauppa, jolla parhaimmillaan on ollut yksitoista myymälää. 1970-luvulla syntyi Info-ketju, 
jonka kukoistuskausi osui 1980-luvulle, jolloin lähes kaikki suuret kirjakaupat olivat sen jäse-
niä. Infon jäsenyyden ulkopuolelle syystä tai toisesta jääneet kirjakaupat perustivat 1984 oman 
toimintansa tehostamiseksi KIPA-osuuskunnan. Osassa S-ryhmän Sokos-tavarataloja ja S-mar-
ketteja on omat kirjaosastonsa. Lukumääräisesti eniten on kuitenkin ketjuihin kuulumattomia 
kirjakauppoja, yhteensä 120 kpl. 
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hinnan vaikuttavan valintaansa. Toki sisällön aihepiiri ja kirjailija olivat kärkisijoilla 
(emt., 61). Maaseudulla ja Pohjois-Suomessa market-myynti paikkasi kirjakauppaver-
koston harventumisen aiheuttamaa haittaa Päätalon kirjoille. Myös kirjakerhotoimin-
ta toi oman lisänsä saatavuuteen. 

Juhani Niemi toteaa, että työväestön piirissä on kirjakauppaa vierastettu vielä toisen 
maailmansodan jälkeen elitistisenä paikkana, jonne meno on rinnastettu apteekis-
sa asiointiin (Niemi 1997, 164). Marketteihin ei tällaista vierauden tunnetta yhdisty. 
Kirjakauppojen kaunokirjallisuuden kappalemääräisissä myynneissä ei tapahtunut 
Iijoki-sarjan ilmestymisen aikana kovin radikaaleja muutoksia vuotta 1988157 lukuun 
ottamatta (Stockmann, Bengtsson & Repo 2000, 38).158

Lukija-lehdessä julkaistiin Suomen kirjakaupoista eniten myytyjen kirjojen 
”10 kärjessä” -listoja.159 Kotimainen kaunokirjallisuus oli omalla listallaan. Iijoki-
sarjan teokset eivät olleet näillä listoilla ykkösenä, vaan paikan valtasivat esimerkik-
si 1980-luvulla Laila Hietamiehen, Arto Paasilinnan tai Veikko Huovisen teokset. 
Vaikka Päätalo oli painosten ykkönen, teoksia myytiin markettien ja muiden kirja-
myyntikanavien kautta enemmän kuin Hietamiehen tai Paasilinnan kirjoja. Tosin 
1980-luvun loppupuolelta lähtien Hietamies valtasi silloin tällöin ykköspaikan myös 
painosmäärissä.

Kirjastolaitoksen tärkeä rooli 
[---] Olen muuten syntynyt saman vuonna kuin sinun esikoisteoksesi ilmestyi 
(1958), että jos olis syntymästään saakka osannu lukea, niin sitten ois voinu lukkee 
kaikki kirjat tuoreeltaan. --- en varmaan ollut vielä kymmentäkään vuotta täyttä-
ny kun kirjastoautolta kantaa retuutin sinun Koillismaa-sarjan kirjoja.[---] (AL, M, 
-82.)

Mieslukija (AL, M, -82) tuo kirjeessään esille, miten hän jo poikasena koukuttui Pääta-
lon kirjoihin. Ilman kirjastoauton palvelua ainakin osa kirjoista olisi jäänyt lukematta. 
Kirjastolaitoksen kehittyminen näyttelikin tärkeää osaa Päätalon kirjojen lukemis-
mahdollisuuksissa. Kymmenvuotias syrjäkylällä asuva poika olisi tuskin ilman kirjas-
toautoa tullut lainanneeksi Koillismaa-sarjaa. Tärkeä kirjastoauto oli vanhemmillekin 
lukijoille, vaikka monet heistä halusivat teokset myös omaan kirjahyllyynsä:

157 Vuonna 1988 kaunokirjoja myytiin 4 679 000 kpl. Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilasto.
158 Vuonna 1973 kaunokirjojen myynti kirjakaupoissa oli 3 628 000 kpl ja vuonna 1995 3 087 000 
kpl. 1990-luvun loppua kohden määrät kuitenkin kasvoivat rajusti; vuonna 1998 päästiin jo lukuun 
4 588 000 kpl. Luvut ovat Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilastosta, jossa on mukana vain yhdis-
tykseen kuuluvien myynti.
159 Listat perustuivat Kirjavälitys Oy:n tietoihin.
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[---] Olen lukenut kaikki Teidän kirjanne, myös tämän syksyn uutuuden ”Loimujen 
aikaan” jonka ostin itselleni. Samoin olen ostanut kirjanne ”Kunnan jauhot” toiset 
kirjanne olen lainannut lähitse liikennöivästä kirjastoautosta. Parhaita palveluja 
muuten tämä kirjastoauto näin syrjäseudulla. [---] (HK, M -76.)

Vuonna 1980 kirjastoautoja liikennöi jo 221 kpl, kun niitä vuosikymmentä aikaisem-
min oli ollut 89 kpl. Kirjastoautojen tulo mullisti kuntien kirjastoverkot; 1980-luvun 
alussa keskikokoisissa ja suurissa maaseudun kunnissa oli lähes poikkeuksetta kirjasto-
auto ja päätoiminen kirjastonhoitaja. Kotilainoja annettiin asukasta kohden vuonna 
1976 16,1, kun se vuonna 1960 oli 3,4 ja vielä vuonna 1970 vain 7,1. (Mäkinen 1999, 
172–178.) 

Suomen kirjastolaitoksen merkitystä lukemisharrastukselle pohdittaessa on 
muistettava myös jo 1960- ja 1970-luvuilla vakiintunut asiakaslähtöinen ja vapaamie-
linen kirjojen hankintapolitiikka. Se mahdollisti myös viihdekirjallisuudeksi luokitel-
tavien kirjojen kirjastohankinnat ja myös sen, että suosittuja teoksia voitiin hankkia 
kirjastoihin kymmenittäin (Mäkinen 1999, 172–178).160 Esimerkiksi Tampereen 
pääkirjaston aikuisten osastolla olivat marraskuun alussa 1984 Päätalon Nuorikkoa 
näyttämässä -teoksen (1984) kirjastokappaleet varattuina seuraavan vuoden juhan-
nukseen saakka, vaikka niitä oli hankittu 40 kappaletta (AL 1.11.1984). Iijoki-sarjan 
kirjat olivat myös savolaisten lainaajien ykkössuosikkeja. Kuopion kaupunginkirjastos-
sa tehtiin 1990-luvun alussa varauksia jopa vasta kirjoittamisvaiheessa olevasta ja vielä 
nimettömästä Iijoen kutsu -teoksesta (1990) (KS 19.1.1990). 

[---] Olen 15-vuotias yhdeksäsluokkalainen tyttö.[---] Olen lukenut lähes kaikki 
teoksenne ja pidän niistä valtavasti. En tiedä, tuleeko teille yllätyksenä, että 15-vuoti-
as tyttö lukee kirjojanne, sillä kotipaikkakuntani kirjastonhoitajat katsoivat silmät 
pyöreinä, kun kerroin heille lukevani aina lainaamani Päätalot itse. He sanoivat 
luulleensa, että niitä lukee vain raavaat miehet [---]. (TP, N -83.)

Kirjastolaitos näytteli merkittävää osaa myös Ruotsiin päätyneiden suomalaisten kes-
kuudessa. 

[---] Kirjanne löysin vasta täällä (Ruotsissa). Kyllä minä niitä selailin Suomessa-
kin kirjastossa käydessäni --- tulin ottaneeksi ensimmäisen mukaani --- kirjastosta 
(Ruotsissa). Luin sen ja kiinnostuin [---] pyysin kirjastonhoitajaa tilaamaan niitä 
lisää [---] siihen aikaan (1970-luvun puolivälissä) ne piti tilata erikseen Karlstadis-
ta [---] (Nykyään koko sarjanne on kyllä saatu [---] kirjastoon.) [---] Iijoki-sarja on 
jotain vertaansa vailla olevaa. [---] Minä luin, itkin ja nauroin ääneen, elin mukana. 
[---]. (LK, N -80, muuttanut rakennemuutoksen myötä Ruotsiin.)

160 Mäkinen viittaa kirjastoautojen kehityksestä puhuessaan Irmeli Hovin tutkimukseen vuodelta 
1984. Ks. myös Mäkinen 2004, 242.



111Tervaksinen toteemi

Lukijakirjeistä (TP, N -83 ja LK, N -80) käy ilmi, että Iijoki-sarjasta haettiin viihdettä, 
pakoa arkielämästä, elämyksiä ja lääkettä koti-ikävään. Se suhteutti asioita ja antoi uu-
den näkökulman siirtolaisen tyytymättömyyteen. Päätalon kirjoihin oli tutustuttu jo 
ennen maastamuuttoa. Kaisa Hypén käyttää kirjastoista nimitystä ”mielen apteekki”. 
Hän viittaa kirjaston merkitykseen näytelmäkirjailija Pasi Lampelan pelastumisessa 
”katuojasta”. Nietzschen lukeminen pakotti Lampelan kirjastoon etsimään lisää ja lisää 
tietoa, mikä koitui hänen onnekseen. (Hypén 2007, 119.) Samantyyppisiä pelastustari-
noita on luettavissa myös Päätalolle tulleista lukijakirjeistä.

Kirjallisen maun auktoriteetteja

Kirjallisuusinstituution yksi tärkeä osa-alue muodostuu kirjallisuus- ja kulttuurileh-
distä, joiden valikoima muuttui ja täydentyi 1970-luvulla. Tieteisiin, politiikkaan ja 
ajankohtaisiin ilmiöihin sekä lähinnä ei-fiktiivisten kirjojen arvosteluihin keskittynyt 
Aika (1970–1973) lopetti ilmestymisensä (Tuusvuori 2010).161 Sitä seurasi Yhtyneit-
ten Kuvalehtien162 kustantama Kanava (1973–), jonka kiireellisin tehtävä oli luoda 
vastapooli ahdashenkiseksi katsomalleen vasemmistolaisuudelle. Samana vuonna kuin 
Kanava alkoi ilmestyä myös Kulttuurityöntekijöiden liiton orgaaniksi perustettu Kult-
tuurivihot (1973), joka ilmoitti prinsiipeikseen muun muassa ”sosialistisen realismin, 
työväenluokan elämään tutustumisen ja työväenluokan maailmankatsomuksen”. Veijo 
Meri sai haastavan tehtävän luonnostella julkisuuden lähihistoriaa; hän peräänkuulutti 
kulttuurin avoimuutta ja kannanottojen vapautta sekä lehdistön suojamuurien ja tabu-
jen rikkomista (Tuusvuori 2007, 498–501).

Kulttuurilehdissä on ollut mahdollisuus päivälehtiä laajemmin ja kokonaisvaltai-
semmin pohtia kirjallisuuden ilmiöitä ja suuntauksia ja suhteuttaa yksittäisen kirjai-
lijan ja hänen tuotantonsa merkitystä kirjallisuuden kaanoniin. Kulttuurivihkoissa 
(13/1985, 34–38) ilmestyneessä artikkelissaan ”Päätalon äärellä pohdittua” Hannu 
Niklander tarkastelee ja vertailee kriitikkojen suhtautumista ja argumentointia Pääta-
lon teoksiin. Hän käyttää tulkintansa apuna vertailua sellaisiin kirjailijoihin kuin 
Volter Kilpi, Väinö Linna, Alpo Ruuth, Hannu Salama ja tietysti Pentti Haanpää.163 

161 Jarkko S. Tuusvuori määrittelee kulttuurilehdellä tarkoitettavan aikakausjulkaisutyyppisiä yleis-
kulttuurilehtiä, taiteitten erikoislehtiä, tieteitten erikoislehtiä ja muita kulttuurihistoriallisesti kiin-
nostavia lehtiä. Yleiskulttuurilehdellä Tuusvuori tarkoittaa mitä tahansa johonkin taiteen- tai tieteen-
alaan erikoistumatonta keskustelufoorumia, jolla työstetään yhteiskunnallisia, poliittisia, tieteellisiä ja 
taiteellisia ajankysymyksiä (Tuusvuori 2007). Yleiskulttuurilehtiä ovat esimerkiksi Kanava, Parnasso, 
Kaltio ja Nuori Voima ja Kulttuurivihkot.
162 1.4.2010 alkaen Otavamedia Oy.
163 Hannu Niklander pohtii artikkelissaan myös Päätalon suosion syitä ja romaaniteknisiä ja kielel-
lisiä keinoja.
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Niklanderilla on ollut myös Kanava ja Parnasso foorumeinaan hänen kirjoittaessaan 
Päätalosta sodan ja sotaväen kuvaajana.164

Vanhoista kulttuurilehdistä 1951 perustettu Parnasso sai hiukan ennen Iijoki-sarjan 
alkua toimitussihteerikseen Jarkko Laineen (1970). Laine pysytteli sitten Parnasson 
vaikuttajana Iijoki-sarjan ilmestymisen ajan, sillä hän siirtyi vuonna 1987 toimitus-
sihteerin vakanssilta päätoimittajan pallille (Tuusvuori 2010). Laine julisti vuoden 
2002 ensimmäisessä numerossa, että me (suomalaiset) tarvitsemme Kalle Päätalom-
me, Arto Paasilinnamme, Laila Hietamiehemme ja Kaari Utriomme, Reijo Mäen ja 
Ilkka Remeksen. Laine sanoo lisäksi kaivattavan myös Juha Seppälää, Raija Siekkistä, 
Joel Haahtelaa ja Eeva Joenpeltoa. Suomi tarvitsee joka ikisen kirjailijansa. Laine haki 
vahvistusta väitteelleen vertauskuvalla suomalaisesta sekametsästä, joka ei olisi enää 
sekametsä, jos siellä seisoisi vain jokunen korkea kuusi (Suurpää 2011, 423). 

Parnassossa julkaistiin vuonna 1970 Eila Pennasen essee ”Miehisyyden tuska ja 
vaiva” (Parnasso 4/1970), joka on Iijoki-sarjan kritiikeissä ja tutkielmissa saanut siitä 
lähtien palvella lähes ainoana vakavasti otettavana lähteenä Päätalon kirjailijanlaadus-
ta (Suurpää 2011, 231). Matti Suurpää mainitsee Parnasso-historiikissaan (2011) Kalle 
Päätalon kirjailijana, jolta ei ilmestynyt kaunokirjallista tekstiä Parnassossa. 

Pohjois-Suomen kulttuurielämää tarkastelevassa kirjallisuuspainotteisessa Kaltios-
sa (1945–) julkaistiin vuosikymmenen lopussa (10–12/1979) Eero Marttisen kärkevä 
artikkeli ”Kalle Päätalon pitkä paini kritiikin kanssa”, jossa hän kävi hyökkäykseen 
Päätaloa mielestään aiheettoman negatiivisesti ja perusteettomasti arvostelleita kriiti-
koita vastaan. Marttisen mielestä kriitikkokysymys oli suorastaan keskeinen Päätalon 
kirjailijanuralla. Päätalo kohdisti kritiikkiin suuria odotuksia ja joutui pettymään: 
hän koki tulleensa vähätellyksi, väärinymmärretyksi ja leimatuksi viihdekirjailijak-
si. Kulttuurilehdet voivat toimia siis myös kriitikkojen keskinäisten mielipide-erojen 
foorumina. Lehtiä seurattiin kriitikkopiireissä tarkasti ja viesti meni varmasti perille.

Hierarkioita luovat palkinnot

Kirjallisuusinstituutioon kuuluvia ovat eri yhteisöjen jakamat kirjallisuuspalkinnot 
vuosittaisine perusteluineen. Niiden kautta välittyy kuva hyvästä ja palkittavasta kir-
jallisuudesta. Suuri osa palkituista on jäänyt elämään kiintotähtinä kirjalliseen kaa-
noniin, vaikka mukana on tähdenlentojakin. Listat kuvastavat paitsi aikakautensa 
kirjallisuuskäsityksiä, myös kaanonin rakentumista. Kritiikin tapaan ne arvottavat ja 
samalla luokittelevat kirjailijoita ja heidän teoksiaan hyviin ja huonoihin – edustavat 
siis valtaa ja sen käyttöä. Jotta voisi olla eri makuja, on oltava paitsi luokittelun kohteita 
myös heitä, jotka laittavat ne arvojärjestykseen ja tuntevat sekä tuottavat luokituksen 
perusteet (Bourdieu 1985, 142). 

164 Kanava 16/1988: 110–114; Parnasso 8/1991, 502–504.



113Tervaksinen toteemi

Palkintoraadeissa ja lautakunnissa istuivat usein instituution merkittävimmät 
vallankäyttäjät. Kysymys on myös kirjallisuuspoliittisista toiminnoista. Se merkit-
see aina valtaa, jota voidaan käyttää toisia ihmisiä kohtaan luomalla tai rajoittamalla 
heidän toimintamahdollisuuksiaan omalla työsarallaan. Valta merkitsee mahdollisuut-
ta käyttää hallitsevia diskursseja ja alistamista niiden avulla. Kieli rakentaa maailmaa ja 
vahvistaa tiettyjä arvoja. (Eriksen 2004.)

Palkinnoista vanhin on valtion kirjallisuuspalkinto, joka on yhtä vanha kuin suoma-
lainen kaunokirjallisuuskin; ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 1865 Aleksis 
Kivelle. Aluksi palkittavat teokset valitsi senaatti, vuosina 1917–1967 valtion kirjalli-
suuslautakunta ja sen jälkeen valtion kirjallisuustoimikunta. (Kohonen 1986.) Päätalo 
sai palkinnon heti Iijoki-sarjan alkajaisiksi vuonna 1972. Juhani Niemi arvioi palkit-
semiseen vaikuttaneen enemmän Päätalon alkava nousu ilmiöksi kuin teosten esteetti-
syys. Käänteentekevä palkinto oli siinä mielessä, että se osoitettiin periferiakirjailijalle. 
Samalla Päätalo tuli rinnastetuksi taiteellisessa mielessä muun muassa Haanpäähän ja 
Kiantoon, jotka myös olivat aikanaan saaneet valtion virallisen tunnustuksen tuotan-
nostaan. (Niemi 1999, 39.) 

Suomalainen Kirjallisuuden Seura on jakanut vuodesta 1936 alkaen Aleksis Kiven 
palkinnon. Palkintoa pidetään arvokkaimpana suomalaiselle kirjailijalle myönnettävä-
nä kunnianosoituksena.165

Vuodesta 1956 alettiin jakaa Eino Leinon palkintoa. Eino Leinon Seura antaa 
palkinnon kirjailijalle vaihtoehtoisesti joko erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvok-
kaana pidettävästä julkaisutoiminnasta. Palkittavat edustavat joko kotimaista kirjalli-
suutta tai kirjallisuuden tutkimusta, ensisijaisena on kuitenkin runous.166

Kirja- ja Paperikauppojen Liitto ry. ja Suomen Kirjastoseura ry. jäsenistöineen 
halusivat osoittaa kiitollisuuttaan sellaiselle kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellise-
nä vuonna suomen- tai ruotsinkielellä ilmestynyt teos on ollut erityisesti virikkeitä 
antava; kiitollisuuden osoituksena aloitettiin vuonna 1966 Kiitos kirjasta -tunnustus-
palkinnon jakaminen. Palkinnon tarkoituksena on myös edistää yhdistysten jäsenten 
omakohtaista kirjallisuuden arviointia ja osoittaa maamme kirjailijakunnalle, millaisia 
teoksia arvostavat sellaiset lukijat, jotka työnsä puitteissa joutuvat esittelemään kirjal-
lisuutta. Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinto ojennettiin vuonna 1970 Kalle Päätalolle 
teoksesta Mustan lumen talvi.167 (Loivamaa 2003, 363–364.) Kalle Päätalon ensim-

165 Ks. luettelo eri vuosina palkituista kirjailijoista (Loivamaa 2003, 363–364). 
166 Ks. luettelo palkituista kirjailijoista ja perusteluista (Loivamaa 2003, 358–360).
167 1970-luvun seuraavat palkitut kronologisessa järjestyksessä olivat: Lassi Sinkkonen: Solveigin 
laulu, Christer Kihlman: Ihminen, joka järkkyi, Eeva-Liisa Manner: Varokaa, voittajat, Heikki Turu-
nen: Simpauttaja, Eeva Joenpelto: Vetää kaikista ovista, Christer Kihlman: Kallis prinssi, Elina Kar-
jalainen: Ihmisen ääni, Matti Pulkkinen: Ja pesäpuu itki ja viimeisenä vuonna 1979 Märta Tikkanen: 
Vuosisadan rakkaustarina. Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinnolla muistettiin 1980-luvulla seuraavia 
kirjailijoita ja teoksia: 1980 Eeva Tikka: Hiljainen kesä, 1981 Orvokki Autio: Viistotaival, 1982 Saara 
Finni: Suruvaippa, 1983 Antti Tuuri: Pohjanmaa, Eila Kostamo: Vaiteliaat vuodet, 1985 Anna-Leena 
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mäinen valtakunnallinen168 kirjallisuuspalkinto tuli siis ajankohtaisesta maaseudun 
murrosta kuvaavasta fiktiivisestä romaanista, joka samalla päätti Koillismaa-sarjan. 
Kirjakerhojen palkinnon Päätalo sai vuonna 1975. 

Gummerus Kustannus Oy aloitti 1970-luvun alussa omien kirjailijoidensa palkit-
semisen Kaarlen päivän palkinnolla. Kalle Päätalo sai odottaa lähes puolitoista vuosi-
kymmentä ennen kuin tuli palkituksi kustantajansa nimikkopalkinnolla vuonna 
1984. Palkinto jäi hänen ainoakseen. Useampia palkintoja Gummeruksen kirjailijois-
ta ovat saaneet Matti Pulkkinen, Eeva Tikka ja Martti Joenpolvi. (Loivamaa 2003, 
362–363.)169 

Rahallisesti suurin Suomessa on Finlandia-kirjallisuuspalkinto. Ensimmäisen 
palkinnon sai Erno Paasilinna tammikuussa 1985 esseekokoelmastaan Yksinäisyys ja 
uhma (1984). Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus Suomen 
kansalaisen kirjoittamasta ansiokkaasta romaanista. Aluksi palkittavat voivat olla sekä 
kauno- että tietokirjallisuuden puolelta. Vuonna 1989 tietokirjoille perustettiin oma 
palkitsemisinstituutio: Tieto-Finlandia-palkinto. Vuodesta 1993 alkaen Finlandia- 
palkintoa alettiin jakaa ainoastaan romaaneille, ja samasta vuodesta alkaen lopullisen 
Finlandia-palkitun on valinnut yksi ainoa henkilö. Valintaa tosin edeltää esivalinta; 
kolmijäseninen Suomen Kirjasäätiön vuosittain asettama valintalautakunta nimeää 
vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajaksi (Kohonen 1986).

Vuonna 1993 lehdissä ja myös lukijakirjeissä ihmeteltiin, miksei Päätalo ole saanut 
Finlandia-palkintoa. Muun muassa Panu Rajala kutsui kolumnissaan ”Erehdysten 
saatto” (AL 11.11.1992) palkinnon historiaa ”erehdysten historiaksi”. Hän viittaa 
Paavo Haavikkoon, joka ihmetteli julkisesti Päätalon unohtamista Finlandia-palkin-
non rankkauslistoilta vuonna 1984. Hänen mukaansa Päätalo olisi tuolloin ollut ainoa 
palkinnon ansainnut. Päätalon mielestä sarja oli vielä kesken, sitä ei voinut arvioida (TS 

Härkönen: Häräntappoase, 1986 Leena Krohn: Tainaron, 1987 Antti Hyry: Kertomus, Bo Carpelan: 
Axel ja 1989 Timo Pusa: Vaiettu sydän. Vuosikymmenen Kiitos kirjasta -tunnustuspalkintolistoilla 
olivat: 1990 Ulla-Lena Lundberg: Leo, 1991 Benedict Zilliacus: Kertomus kadonneesta saaresta, 1992 
Leena Lander: Tummien perhosten koti, 1993 Lars Sund: Colorado Avenue, 1994 Anja Kauranen: Ihon 
aika, 1995 Monika Fagerholm: Ihanat naiset rannalla, 1996 Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi, 
1997 Kjell Westö: Leijat Helsingin yllä ja 1998 Kari Hotakainen: Klassikko.
168 Päätalo sai Tampereen kaupungin palkinnon jo vuosina 1959 ja 1967 sekä Hämeen läänin taide-
palkinnon 1971.
169 Aloitusvuonna palkinnon saivat Erkki Ahonen ja Martti Joenpolvi, 1971 Päivi Oinonen ja Risto 
Lehmusoksa, 1973 Marianne Alopaeus ja Venny Kontturi, 1974 Keijo Siekkinen, 1975 Paavo Lehtonen 
ja Anne Tauriala, 1976 Eeva Tikka ja Maria Vaara, 1977 Markku Lahtela, 1978 Matti Pulkkinen sekä 
1979 Liisa Laukkarinen ja Mauri Sariola. Kaarlen päivän palkinnon saaneita Gummerus-kirjailijoita 
olivat 1980-luvulla: Eeva Tikka vuosina 1980 ja 1987, Martti Joenpolvi, Keijo Siekkinen, Kerttu-Kaa-
rina Suosalmi vuosina 1983 ja 1989, vuonna 1984 Kalle Päätalo, Teuvo Saavalainen, Matti Pulkkinen 
ja Juhani Syrjä. 1990-luvulla palkittiin: Ulla-Lena Lundberg, Martti Joenpolvi, Sakari Issakainen, Mat-
ti Pulkkinen, Simo Hämäläinen, Sami Parkkinen, Harri Sirola, Tommy Tabermann, Raija Oranen ja 
Riikka Ala-Harja. 
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24.12.1984).170 Ehdotuksen taustalla oli ajatus, että lukijatkin pitäisi ottaa huo mioon, 
jos palkinnon tarkoitus kerran oli houkutella kirjallisuudelle lisää huomiota ja lukijoi-
ta.171 Leikkisä ironia peitti alleen kaupallisuuden ja taiteellisuuden arvottamisen välil-
lä käydyn kamppailun.

Päätalo ei Finlandia-palkintoa koskaan saanut, eikä häntä muutenkaan kovin usein 
palkittu. Niissä palkinnoissa, jotka hän sai, perustelujen pääpaino oli muissa kuin 
esteettisissä tekijöissä. Tulkitsen Gummeruksen ainoastaan yhteen kertaan jääneen 
menekkikirjailijansa palkitsemisen merkinneen myös sitä, että Päätalo ei enää juuri 
suosionsa ja hyvän taloustilanteensa takia ollut rahallisten tukien tarpeessa, tuskin 
kannustusmielessäkään niitä enää tarvitsi. Päätalon itsetuntoa koetteli kuitenkin 
se ”että ei anneta arvoa, ei palkita, eikä ole esillä niin kuin kuuluisi (Päätalon itsensä 
mukaan) olla…” (Vehviläinen 1978, 103–105). Esimerkiksi professorin arvonimeen 
Päätalo kuitenkin myönsi eniten vaikuttaneen kirjallisen ahkeruutensa ja tunnollisuu-
tensa. Vielä filosofian kunniatohtoriksi vihkimisen jälkeenkin hän tähdensi, etteivät 
arvonimet tipahdelleet hänelle ”pelkästään taiteellisista ansioista, vaan mukana oli ollut 
kirjojen kansatieteellinen merkitys ja koillismaalaisen rikkaan kielen tallentaminen, 
suorastaan pelastaminen jälkipolville”. (Marttinen 1994, 196–197.) Kriitikot olivat 
vuosikymmenten mittaa tuoneet esille ja alleviivanneet Päätalon taiteellisia rajoituksia.

Kritiikin väylien vapautuminen 

Sanomalehdistö kohtasi monenlaisia muutoksia ja murroksia sodanjälkeisessä Suo-
messa. Vielä 1940- ja 1950-luvulla puoluelehdistön asema oli vankka, sillä peräti kaksi 
kolmasosaa kokonaislevikistä oli puolueiden äänenkannattajilla. Toki sitoutumatto-
miakin lehtiä oli, ykkösenä Helsingin Sanomat, joka oli luopunut puoluesidonnaisuu-
destaan jo 1930-luvulla. Helsingin Sanomien perässä puolueettomiksi siirtyivät muuta-
mat maakunnalliset lehdet: Kaleva 1950-luvun alkupuolella, Etelä-Suomen Sanomat 
jo 1940-luvun lopulla ja Turun Sanomat 1961. Sanomalehtien lukijamäärät nousivat 
tasaisesti; vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvien lehtien levikki oli vuonna 1950 
1,6 miljoonaa, kaksi vuosikymmentä myöhemmin 1970 jo 2,2 miljoonaa ja 1981 lähes 
3 miljoonaa. Voittajia olivat sitoutumattomat lehdet; työväenlehdistö menetti hiljak-
seen asemiaan. Laskevaa trendiä yritettiin estää muun muassa lehdistötuen avulla ja 
ammattiyhdistysten kampanjoinnilla. (Hämäläinen 1999, 170–173.) 

Merja Hurrin ansiokas väitöskirja Kulttuuriosasto. Symboliset taistelut, sukupolvi-
konflikti ja sananvapaus viiden pääkaupunkilehden kulttuuritoimituksissa 1945–1980 
(1993) antaa vastauksia myös oman tutkimukseni kannalta tärkeisiin kysymyksiin 
ideologisuuden painoarvosta Iijoki-sarjan aloitusvuosikymmenellä: arvovaltataisteluis-

170 Harri Nordellin artikkeli ”En osaa muuta tehdä kuin työtä”.
171 Ks. myös Vilho Halmeen kolumni ”Kallelleko Finlandia?” (Tammerkoski 6/1993).
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ta ja symbolisen pääoman merkityksestä kulttuurikritiikkien asenteisiin, tulkintoihin 
ja arvostuksiin.

Vuonna 1985 jo kaksi kolmasosaa levikistä kuului sitoutumattomille lehdille ja vain 
yksi kolmannes puoluelehdille. Suuret maakuntalehdet katkoivat siteensä puolueisiin 
yksi kerrallaan: ensin Keskisuomalainen 1986, seuraavaksi Satakunnan Kansa 1989, 
vaasalainen Pohjalainen 1991 ja samana vuotena sitoutumattomiksi siirtyivät myös 
Savon Sanomat ja raumalainen Länsi-Suomi. Viimeisimmät 90-luvun puoluesidon-
naisuuden katkojat olivat tamperelainen Aamulehti 1992, lappeenrantalainen Etelä-
Saimaa 1993, kajaanilainen Kainuun Sanomat 1994, joensuulainen Karjalainen 1995, 
kokkolalainen Keskipohjanmaa 1996 ja seinäjokelainen Ilkka 1997, jonka jälkeen ei 
sitten enää ollutkaan yhtään puoluelehteä. Toki puolueilla on edelleen jäljellä omat 
äänenkannattajansa, joiden levikki oli vajaa kymmenen prosenttia lehdistön kokonais-
levikistä vuosituhannen vaihteessa. Lehtiä on poistunut vuosien varrella lehtikuoleman 
kautta myös sanomalehdistön puolella. Merkittävin on ollut Uuden Suomen lopetta-
minen vuonna 1991. (Hämäläinen 1999, 170–173.) Kanavia kirjallisuuskritiikille on 
ollut Suomessa väestömäärään nähden runsaasti. 

Iijoki-sarjan kritiikeissä siirtyminen sanomalehdissä puolueettomuuteen vaikutti 
siihen, että arvosteluissa kannanotot pragmaattisen tason sisältöluokassa ”ideologiat ja 
poliittisuus” vähenivät vuosikymmenten myötä 1970-luvun noin viidestä prosentista 
1990-luvun lähes nollaan. 1970-luvun alkupuolta leimanneen jyrkän puoluepoliit-
tisuuden mureneminen ja väistyminen vaikutti osaltaan siihen, että vasemmistoleh-
dissä julkaistuissa kritiikeissä yli puolessa kritiikeistä ei otettu kahtena ensimmäisenä 
ilmestymisvuosikymmenenä sarjan poliittisuuteen tai ideologioihin kantaa ollenkaan; 
1990-luvulla osuus nousi yli yhdeksäänkymmeneen prosenttiin (vrt. liite 8: yhteenve-
totaulukot kritiikeistä eri vuosikymmeniltä). Asiaan vaikuttivat varmasti myös Pääta-
lon julkiset vakuuttelut puolueettomuudestaan ja tasapuolisuudestaan kaikkia ismejä 
kohtaan. Hän sanoo halunneensa kirjailijana pysyä politiikasta erossa, koska hän koki 
alueen itselleen vieraaksi ja ei siten olisi osannut kirjoittaa siitä lukijoita kiinnostavasti 
(vrt. myös Vehviläinen 1978, 110–111).

Kirjallisuusinstituution portinvartijat

Kimmo Jokinen (1988) on tutkinut suomalaisen kriitikkokunnan rakennetta, työn 
luonnetta ja ajatuksia taiteesta ja kritiikistä.172 Perusteena kriitikoksi ryhtymiselle oli 
kiinnostus taiteisiin ja niiden arvostelemiseen. Ammatinvalinta koettiin kutsumuksel-
liseksi ja palkitsevaksi. Kriitikoiden mielestä he itse olivat kolmanneksi tärkein tekijä 

172 Markku Huotari määrittelee kirjallisuuskritiikin kaunokirjallisuuden ja siihen liittyvien ilmiöi-
den kuvaamiseksi, tulkitsemiseksi ja arvottamiseksi. Sitä voidaa kutsua ”julkiseksi lukemiseksi”, koska 
se täyttää joukkoviestinnän määritelmän ehdot: se on samansisältöisten sanomien yhtäaikaista lähettä-
mistä teknisin apuneuvoin ennalta rajaamattomalle vastaanottajakunnalle (Huotari 1980, 12).
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taideteoksen arvoon vaikutettaessa, yleisö tuli heidän jälkeensä neljänneksi. Ensimmäi-
senä oli taiteilija ja toisena kustantajat. (Jokinen 1988, 48.)173

Kriitikon tehtävänä on antaa tietoa teoksen muodosta ja sisällöstä kuvailemalla, 
tulkitsemalla ja arvottamalla kritiikin kohdetta, jonka nimi, tekijä, kustantaja ja vuosi-
luku sekä usein myös sivumäärä on kirjoituksessa mainittu. Kriitikko on taideteoksen 
esittelijä omine makumieltymyksineen ja valintoineen.174 Arvostelun laatuun vaikut-
taa kriitikon teknisen ja tiedollisen osaamisen lisäksi myös hänen taitonsa ilmaista asia 
niin, että se tulee ymmärretyksi. Kriitikolla on erikoistaitoja, joiden perusteella hän voi 
ottaa kritiikin kirjoittamisen tehtäväkseen, koska on niitä, joilta nämä erikoistaidot 
puuttuvat tai ne ovat riittämättömiä. Kämäräinen korostaa kritiikin objektiivisuut-
ta: kriitikon on oltava objektiivinen selvittäessään kritiikin kohteen taiteellisuutta. 
(Kämäräinen 1986, 18–19.) 

Pekka Tarkka toteaa ”Kirjallisuuden kaanon on vakaa ja vaihtuva” -artikkelissaan 
taiteilijoiden ja kriitikoiden olevan sitä väkeä, joka sivistysmaissa pitää huolta niin 
sanotusta kirjallisesta kaanonista. Heidän tehtävänsä on lukea, arvioida uudestaan, 
nostaa esiin jo unohtuneita tekijöitä ja suistaa vakiintuneita mestareita unohduksiin. 
Heidän jälkensä näkyy tavassa, jolla laatukirjallisuus esitellään antologioissa, hakute-
oksissa ja historioissa. Tarkan mielestä kriitikot ja taiteilijat voivat joskus vaikuttaa 
myös suuren yleisön lukutottumuksiin. (HS 6.12.1992; vrt. Segers 1995, 119–123.)175

Makuja ja niiden muutoksia tutkineen Pierre Bourdieun mielestä yhteiskunnan 
ylemmistä luokista hyvän maun mukaisiksi luokitellut kulttuuriset tuotteet ja ilmiöt 
siivilöityvät viiveellä alempiin yhteiskunnallisiin kerroksiin. Toisenkinlaista makujen 
virtausta on: alemmilta tasoilta esimerkiksi eksoottinen populaarimusiikki on siirty-
nyt ylempiin sosiaaliluokkiin. Bourdieu väittää kriitikoiden kirjoittavan – usein kyllä-
kin tiedostamattaan – enemmän kilpailevien lehtien kriitikoille kuin kohdeyleisölle. 
(Bourdieu 1985, 142–151.) 

Usein palaute tulee myös kirjailijan taholta väärin ymmärretyksi; kannustukseksi 
ja opiksi tarkoitettu arvostelu voi vastaanottajasta tuntua moitteelta (ks. Päätalo 1998, 
98–101).176 Ritva Haavikko sanoo, että kirjailijalta puuttuu vastasyntyneen teoksen 

173 Tutkimusajankohtana arvostelijoista enemmistö oli miehiä, alle 50-vuotiaita ja erittäin hyvin 
koulutettuja. Valtaosa arvostelijoista (noin 80 %) toimi ajankohtana avustajina.
174 Esimerkki makumieltymyksistä ja valinnoista: Panu Rajalan mukaan sanomalehtien kriitikot ei-
vät ”suorastaan tapelleet” Päätalon Iijoki-sarjan uutuuksista. Hän kertoo syvästä helpotuksesta, joka 
huokui Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen päälliköstä, kun Rajala suostui 1978 ottamaan arvos-
teltavakseen Päätalon Miinoitetun rauhan (Rajala 1999, 175–176).
175 Artikkelissa Pekka Tarkka kommentoi Kalle Päätalon asemaa kirjallisuudessa vertaamalla sitä 
Volter Kilpeen. Helsingin Sanomat teki vuonna 1992 taiteilijoille ja kriitikoille kyselyn, johon tuli 102 
vastausta. Kyselyssä vastaajat nimesivät kolme parasta suomalaista kirjaa. Volter Kilpi tuli ykköseksi saa-
den 27 mainintaa, Päätalo jäi maininnoitta.
176 Päätalo kuvaa Iijoki-sarjassaan tapaamistaan Alex Matsonin kanssa: Matson ja Kalle käyvät kes-
kustelua Ihmisiä telineillä -romaanin kritiikistä, jossa Matson oli moittinut Päätalon tyyliä liian seikka-
peräiseksi varsinkin elämän yleisten ilmiöiden kuvauksissa. Kallea kritiikki ärsytti, mutta hän ei uskal-
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objektiiviseen arviointiin tarvittava etäisyys, koska teos on osa kirjailijaa itseään. Näin 
hän joutuu suureksi osaksi muodostamaan käsityksensä omasta työstään kritiikkien 
varassa, jotka hetkeksi kasvavat merkitykseltään kohtuuttoman suuriksi, varsinkin kun 
kirjailijalla yleensä on jo etukäteen epäilyksiä työnsä arvosta. Ellei työtä hyväksytä, 
kirjailija kokee myös itsensä arvottomana. (Haavikko 1980, 10–11.) 

Päätalon Iijoki-sarjan kritikointi on ollut jopa isojen päivälehtien – vaikkapa 
Aamulehden tai Helsingin Sanomien – kulttuuritoimituksille haasteellista ja kulutta-
vaa; vuosi vuoden jälkeen samalta kirjailijalta ilmestyi samaan sarjaan kuuluvia teoksia 
neljännesvuosisadan ajan. Matti Pulkkinen (AL.11.1985) totesi Nouseva maa -teoksen 
kritiikissään Iijoki-sarjan kuluttaneen Aamulehden arvostelijoita ”kuin Venäjän aro 
maahantunkeutujia”. Välillä kritikointi haluttiin antaa kulttuuritoimituksen ulkopuo-
liselle asiantuntijalle tai tilapäiskriitikolle; Pulkkinen toimi juuri tällaisena arvosteli-
jana. Eila Pennanen – ahkera kriitikko itsekin – luokitteli tosin tilapäiskriitikoiden 
motiivit ”kaikeksi muuksi kuin kirjallisiksi” (Parnasso 3/1965). Myös kriitikot voivat 
tympääntyä ja väsyä henkilökohtaisesti työhönsä ja arkirutiineihinsa, jolloin avarakat-
seisuus kärsii. Kriitikon oli vaikeaa keksiä uusia näkökulmia tai löytää uutta sanottavaa 
sarjan merkityksestä suomalaisessa kirjallisuudessa. Sarjan puolivuosisataisena kestoai-
kana ehti nuori kriitikko saada harmaat hapset ja ryhtyä haaveilemaan eläkeläispäivistä.

Jo osien keskimääräinen koko 500–700 sivua kauhistutti usein kriitikkoa. Sen 
lukeminen vei parin normaalikokoisen kirjan verran aikaa. Kun kysymys oli sarjas-
ta, yksittäistä osaa oli vaikeaa ja turhauttavaa käsitellä itsenäisenä romaanina; se vaati 
aina edellisten osien huomioon ottamisen ja suhteuttamisen kokonaisuuteen. Panu 
Rajalan mielestä Päätalon ei kannata ihmetellä, jos arvostelut joskus viipyvätkin (HS 
6.12.1979), sillä jos kriitikko tarttuu ”tuollaiseen murikkaan tosimielessä ja vähän 
katsoo vanhempia, niin siinä menee aikaa, ei tee mieli hätiköidä”. Hän jatkaa, ettei 
Päätaloa pitäisikään lukea työkseen eikä kesken kiireiden. Vuosikymmenien kuluessa 
aikaisempien osien sisältö alkoi jo unohtua, joten kertaus oli tarpeen.

Ei siis ole ihme, että suurten lehtien kulttuuritoimitukset turvautuivat välillä 
ulkopuolisiin kirjoittajiin, asiantuntijoihin. Iijoki-sarjan osalta suosittuja isojen leh tien 
(esimerkiksi Helsingin Sanomat, Aamulehti) käyttämiä ulkopuolisia asiantuntijoi-
ta olivat muun muassa Reijo Wilenius, Panu Rajala, J.P. Roos, Juhani Niemi ja Arto 
Seppälä. 

Päätalon kompleksinen suhde kritiikkiin

Lukijat seurasivat sarjan kritiikkejä siinä missä kaikkea muutakin Päätalosta kirjoi-
tettua tai televisiossa kuvattua. He kuuntelivat tarkalla korvalla myös kirjailijan omia 

tanut sanoa sitä suoraan kriitikolle. Matson sai tilaisuuden pitää Kallelle oppitunnin mieliaiheestaan, 
romaanin muodosta.
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mielipiteitä saamastaan kritiikistä. Se käy ilmi lukijakirjeistä, palaan niihin lukijare-
septioiden yhteydessä. Koska lukijoiden mielipiteet myötäilevät Päätalon kannanotto-
ja, katson tarpeelliseksi kuvata myös kirjailijan suhdetta kritiikkiin.

Päätalo toi haastatteluissa usein esille ärtymyksensä kritiikkiin ja kriitikoihin, 
joiden taholta hän koki tulleensa väärinymmärretyksi (Marttinen 1994, 176). Kouvo-
lan Sanomien Kauko Helanderin artikkelissa ”Kalle Päätalo Koillismaan elämänpiirin 
tulkkina” Päätalo tuskailee: ”Minua raivostuttaa, kun Vilho Suomi kehtaa väittää, että 
Päätalo kirjoittaa parikymmentä liuskaa päivässä – ja jälki on sen mukaista. Mistä helve-
tistä hän tietää, mitä minä kirjoitan. Jos väite pitäisi paikkansa niin minä olisin kirjoit-
tanut vuodessa koko laajan tuotantoni. Olen varmasti Suomen hitaimpia kirjailijoita. 
’Tähtikriitikot’ eivät halua minua ymmärtää. Onneksi on muutamia, jotka ymmärtä-
vät. Martti Santavuori (Aamulehti) on sellainen. Hän ymmärsi ja kannusti sekä minua 
että Jouko Puhakkaa, silloin kun aloittelimme. – Joskus olen nauranut, kun käsiini on 
sattunut selvästi ivallinen ja rääpivä arvostelu. Silloin sanon, että mitähän minä saisin-
kaan aikaan, jos olisin täysikuntoinen mies, kun sentään nollamiehenäkin177 olen tuon 
verran tehnyt.” (Kouvolan Sanomat 2.4.1972.) Kritiikin tutustumisesta kertovat lehti-
leikkeissä esiintyvät Päätalon alleviivaukset ja reunahuomautukset 

Kirjailijan työ on yksinäistä. Näin tulee kiinnitetyksi huomiota ja koettua merki-
tyksellisiksi asioita ja sanontoja, jotka toisenlaisessa ammatissa sivuuttaisi tai kuittaisi 
naurulla. 

Panu Rajala puhuu Kallen ”itteminästä”, joka hänen mielestään on syvempi käsite 
kuin kirjallinen apuneuvo. Hän toteaa Päätalon hyvin vahvan minä-keskeisyyden 
lähtevän lapsuuden ja nuoruuden kovista kokemuksista, isän sairauden aiheuttamasta 
taloudellisesta ahdingosta, joista nousee näyttämisen vimma: uhmakas työn eetos ja 
kirjallinen kunnianhimo. Rajalan näkemys on, että Kallen ”itteminä” on suorastaan 
yliherkkä; se pakottaa hänet peilaamaan alinomaa jopa vainoharhaisesti omaa tilaansa 
muiden silmissä.178 

Päätalo tunnustikin olevansa oman navan ympärillä pyörijä ja pikkusielu, jonka 
ei ollut helppoa unohtaa epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa kohtelua (Vehviläinen 
1978, 103–105). Hän hyväksyi julkisen kritiikin, mutta toivoi siihen enemmän rehel-
lisyyttä. Hänen mielestään kaikki kriitikot eivät vaivautuneet edes lukemaan kirjaa. 
Päätalo protestoi kritiikkien vertailuja ”muotisuuntauksiin”, joita hän ei ollut halun-
nut ottaa kirjoittamisessaan lainkaan huomioon, vaan pysyä omassa tyylissään. (AL 
29.5.1992.)179 

On kuitenkin muistettava, että Päätalo ei ollut Suomessa ainoa kirjailija, joka koki 
tulleensa kriitikoiden taholta vaietuksi, niputetuksi viihdekirjailijaksi tai jopa lyödyksi. 
Myös Laila Hietamiestä syyllistettiin jokavuotisesta uudesta kirjasta. Hietamies tunsi 

177 Päätalo viittaa ”nollamiehellä” vaikeisiin sairauksiinsa ja sotainvaliditeettiinsa.
178 Panu Rajalan esitelmä Päätalopäivillä 13.7.1996. (www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti.)
179 Mikko Husan haastattelu ”Taivalkoski ei unohda Päätaloa”.

http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti
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olevansa kirjansa ilmestyttyä ”joka syksy tuomiolla”. Myönteinen kritiikkikin suisti 
kirjailijan raiteiltaan. Entä jos seuraava ei enää kelpaisikaan? (Saure 1998, 188–206.)180 

Kirsti Wittfoothin181 Helsingin Sanomissa 26.8.1990 julkaistu mielipidekirjoitus 
sopii käsiteltäväksi kirjailijan kritiikin yhteydessä, koska siinä otetaan kantaa kriitikko-
jen valtaan lukijoiden kirjavalinnoissa. Wittfooth kuvasi kirjallisuuskritiikkien tehoa 
kirjavalintoihinsa. Hänen mielestään negatiiviset kirja-arvostelut Päätalon kirjoista 
olivat luoneet mielikuvan pitkäveteisestä viihteestä ja siten estäneet häntä tutustu-
masta niihin. Vasta tuttavansa lähes pakottaessa hänet lukemaan Huonemiehen pojan 
Wittfooth havahtui jääneensä paljosta paitsi.. Hän ahmi sitten ”Päätalot” kahdessa 
kuukaudessa; Päätalon ”kertojanmahti tempasi vastustamattomasti mukaansa.” (HS 
26.8.1990.) 

Päätalo on kirjoittanut lehtileikkeeseen otteen Raamatusta (Sananlaskut 15:15): 
’Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot.’ Kirjoitus 
toimi hyvänä vastalääkkeenä negatiiviselle kritiikille.

Eero Marttinen arvioi Päätalon kirjailijauran keskeiseksi kysymykseksi kirjailija-
kriitikkosuhteen. Hän on asettanut alusta alkaen kriitikoihin liian korkeita odotuksia 
ja kokenut tulleensa arvostelijoiden taholta aliarvioiduksi, vähätellyksi, väärinymmär-
retyksi ja leimatuksi viihdeprosaistiksi. (Kaltio 1979, 10–12.) Marttinen toivoi profes-
sori-nimityksen viimeistään herättävän kriitikkokunnan miettimään, oliko, ja miksi, 
Päätalon yleisarvioinnissa tapahtunut virhe. 

Vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1994 Päätalo totesi, että hänen kirjojaan oli 
aika harvoin ylipäänsä arvioitu huolellisesti ja avoimesti. Päällimmäiset huomautukset 
olivat koskeneet ”kirjojen suoltamista liukuhihnalta ja 500:n pakollisen sivun kokoon 
raapimista”. ”Suoltaminen” oli väärä termi silloin, kun liuskoja kertyi vajaa viisi päiväs-
sä ja sivuja 500 ja enemmänkin erityisesti siihen pyrkimättä. Toisaalta kritiikki ei ollut 
häntä kehittänyt eikä estänyt kirjoittamasta. (Marttinen 1994, 176.) 

Osmo Lahdenperä kyseli artikkelissaan ”Professori Päätalo selätti kriitikot” (US 
6.1.1979) Päätalolta hänen suhtautumisestaan kritiikkiin. Päätalo sanoi mielipahan-
sa erityisenä syynä olleen ”helsinkiläisten johtavien päivälehtien tuomiot ja vähättely”. 
Lahdenperä toistaa samaa, mitä Eero Marttinen Kaltiossa, poikkeuksena on se, että hän 
myös nimeää kriitikoita – muun muassa kirjallisuustieteen professori Vilho Suomen, 
joka on toteuttanut ”kielteisyyttä johdonmukaisesti ja arvovaltaisesti”. Päätalo lisäsi 
listaan häneen ”karsaasti” suhtautuneista kriitikoista Erno Paasilinnan ja Aku-Kimmo 
Ripatin. (US 6.1.1979.)182 

180 Saure viittaa Aake Jermon listaukseen (1979) lyödyistä ja lyöjistä: Laila Hietamies vastaan Vesa 
Karonen, Eeva Kilpi vastaan Paunu Rajala ja Kalle Päätalo vastaan Vilho Suomi.
181 60-vuotias silmälääkäri.
182 Näytteeksi Lahdenperä on ottanut Vilho Suomen kritiikin Täysi tuntiraha -teoksesta: Kalle Pää-
talo osaa esim. pitkittämisen ja venyttämisen taidon, antaa siitä edustavia näytteitä pitkin matkaa, ja 
vain arvailla saattaa, kuinka monen romaanin jälkeen hän malttaa luopua niin kiinnostavasta aiheesta 
kuin itsensä kuvaamisesta (US 1.11.1974).
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3.2 Kriitikkoreseptio 1970-luvulla 
Tarkastelin jo 2. luvun ”Käsitteet”-alaluvussa Iijoki-sarjan reseptioon ja vaikutukseen 
kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiötä: suurta muuttoa ja sukupovien muodostumista, 
joihin suuret ikäluokat linkittyvät. Ne ovat tärkeitä käsitteitä niin lukijakunnan, luki-
jaryhmien ja lukumallien muodostumisessa kuin sarjan merkityksen tulkinnassa. Suu-
ret ikäluokat mahdollistivat jo lukumääräisesti sarjan massalevikin. Heistä puhutaan-
kin joskus massasukupolvena; vuosina 1945–1950 syntyi yhteensä 629  334 lasta.183 
Käytän tutkimuksessani sukupolviajattelua muodostaessani lukijaryhmiä. 

Iijoki-sarja ei syntynyt tyhjiöön, vaan 12. teokseksi Päätalon tuotannossa. Kriiti-
koilla ja lukijoillakin oli niin sosiokulttuuriset kuin kaunokirjalliset odotushorisontit 
valmiiksi viritettyinä reseptiota varten. Kuten ennakko-oletukset yleensä, osa niistä 
vaikeutti ja osa helpotti konkretisaation muodostamista. Käyn analyysiin ja tulkintaan 
sekä kvantitatiivisin että tulkintaa tukevan hermeneuttisen kehän keinoin. Kvantita-
tiivinen sisällönanalyysi auttaa minua karsimaan tulkinnan rönsyjä, jotka laajassa ja 
monipuolisessa aineistossa estävät helposti kokonaislinjojen näkemistä.

Suuret ikäluokat lukijakuntana, sukupolvet lukijayhteisöinä 

Suurten ikäluokkien elämäntaipaleen lomittuminen suomalaisen yhteiskunnan histo-
riaan vaikutti, ja on nähtävissä retrospektiivisessä tarkastelussa, jo sarjan aloitustilan-
teessa. Maalta muuttaneet suuret ikäluokat kansoittivat paitsi kaupungit myös yliopis-
tot. Tosin vain viidesosa suurista ikäluokista luki ylioppilaaksi, suurin osa meni heti 
kansa- tai keskikoulun jälkeen suoraan työhön. Silti pientilalta palkkatyöhön pääse-
minen merkitsi sosiaalista nousua: säännöllisiä työaikoja, palkkaa, vapaa-aikaa ja mah-
dollisuutta harrastuksiin. Suuresta massasta oli hyötyä monessa asiassa: kulttuurissa, 
julkisuudessa ja politiikassa. (Vrt. Karisto 2005, 17–54.)

Yksilöllisen elämänkokemuksen voi katsoa edustavan samalla merkittävällä taval-
la sitä sukupolvea tai sosiaaliryhmää, johon hän kuuluu (Roos 1988, 25, 60). Nämä 
elämänkokemukset ja se yhteiskunnallinen ja sosiaalinen konteksti, jossa ne tapahtu-
vat, ovat tutkimuksessani tärkeitä, kuten jo alaluvuissa ”Lähtökohdat ja tavoitteet” ja 
”Käsitteet” tähdensin. Historiallista teosta on tarkasteltava intentioistaan ja (ilmesty-
mis)ajastaan käsin; se on suhteutettava siihen taustaan, jonka tuntemusta kirjailija on 
implisiittisesti tai eksplisiittisesti edellyttänyt oman aikansa yleisöltä (Jauss 1983/1970, 
209). 

Päätalo ilmaisi intentionsa toteamalla kirjoittaneensa Iijoki-sarjaa samanlaisille 
ihmisille, joita hän itse edustaa ja joita hän kuvaa (Vehviläinen 1978, 171): 

183 Syntyneiden määrät vuosittain: 1945/95 758, 1946/105 075, 1947/108 168, 1948/107 759, 
1949/103 515, 1950/98 065, 1951/93 166 (Lähde Karisto 2005).
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[---] Varmasti minulle on antanut lisää lukijoita se, että meitä kalleja ja maijoja on 
valtava määrä Suomessa. Olemme joutuneet muuttamaan kotimaassa, osa meistä on 
joutunut muuttamaan Amerikkaan ja Ruotsiin ja peräti Australiaan asti.[---] Harva 
kiroaa kotitörmänsä, tai järvenrantansa, korkean vaaransa, olipa kotipaikka mikä 
tahansa. [---] (Kalle Päätalo.)

Päätalo määritteli lukijakuntansa jo sarjaa aloittaessaan omien elämänkokemustensa 
kautta. Hän oletti lukijoidensa muistuttavan itseään. He potivat hänen mielestään sa-
maa ainaista koti-ikävää, nostalgista kaipuuta menneeseen – juurettomina juuriaan. 
Koen nostalgis-terapeuttisen lukumallin olleen sarjaan jo valmiiksi implikoituna.

Suuren muuton sukupolvi lähtökohtineen ja elämänkokemuksineen oli tärkeä osate-
kijä myös Päätalon ja sarjan ympärille syntyneessä kultti-ilmiössä.184 Lukijasukupol-
vien elämänhistorian ja reseption kytkeminen yhteen paljastaa parhaiten, miten tekstit 
syntyvät ja elävät reseptiossa; identiteetin rakentumiselle tarjoutuu tekstistä positioita, 
joihin tarttua. Samalla muodostuu yhteys makrotason ilmiöihin, kuten suuren muuton 
aiheuttamaan yhteiskunnalliseen murrokseen. (Ks. Kovala 1997.) 

Kirjailijoiden kanonisointiprosesseissa katsotaan ensimmäisenä vaiheena olevan, 
että kulttuurin hallitsevat piirit, pieni, vaikutusvaltainen lukijaryhmä, hyväksyvät 
kirjailijan ja hänen teoksensa kanonisoinnin oikeutetuksi. Joskus kuitenkin lukijakun-
ta voi vaikuttaa kirjaostoillaan ja -lainauksillaan kanonisoivasti; edellytyksenä on, että 
kysymyksessä on riittävän iso massa. (Segers 1995, 121.)185 Nähdäkseni suuret ikäluo-
kat toimivat Segersin kuvaamaan tapaan Iijoki-sarjan osalta massana, joka ei ehkä 
kanonisoinut, mutta ainakin auttoi ”kulttuurin hallitsevia piirejä” hyväksymään hänet 
omanlaisena kirjallisena ilmiönä.

Vaurastumisen, politisoitumisen ja ideologioiden vuosikymmen

Suomen matka hyvinvointivaltioksi alkoi vauhdilla ja rajusti 1970-luvulla. Kansalaisille 
saatiin luotua suhteellisen muuttumaton elintaso ja elinolosuhteet. Jo edellisellä vuosi-
kymmenellä ihmisistä oli tullut kuluttajia ja vuosikymmenen bestselleriksi oli noussut 
Anttilan postimyyntikuvasto. Kuluttaja oli muuttunut subjektista objektiksi. Anttilan 
postimyyntiliikkeen idea ja menestys vaikuttivat myös kirja-alaan; ajan muotisanoiksi 
nousivat suoramarkkinointi ja räätälöityjen kuluttajaryhmien tavoittaminen. Uusia lu-
kijakuntia yritettiin kasvattaa ja tavoittaa uusin keinoin. Muutos synnytti vastarintaa. 
Kaikki kirjailijat ja kriitikot eivät suhtautuneet uudenlaiseen kaupallisuuteen, julki-
suuden tavoitteluun ja mainoskikkoihin niin innostuneesti kuin kustantamoiden mai-
nososastot. 

184 Ilmiöstä enemmän tutkimuksessa myöhemmin 1980-luvun lukijareseption yhteydessä.
185 Segers luettelee hallitsevaan ryhmään kuuluviksi esimerkiksi kustantajat, kustannustoimittajat, 
kriitikot ja arvostelijat, kirjakauppiaat, opettajat, kirjailijat jne. 
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Kai Häggman mainitsee aggressiivisen markkinoinnin vastustajina Helsingin 
Sanomien kirjallisuuskriitikko Toini Havun ja kirjailija Martti Santavuoren186. Bestsel-
lereihin keskittyvä mainonta kauppasi heidän mielestään ”vääriä kirjoja”. Kirja-alalla 
nähtiin sodan ja pulan sukupolven ja suuren murroksen sukupolven välille revennyt 
kuilu, joka aiheutti vastakkainasettelua ja hegemoniakamppailua. Häggmanin mielestä 
sukupolvien välinen henkinen etäisyys ei länsimaiden pitkässä historiassa ole todennä-
köisesti koskaan ollut niin suuri kuin 1960-luvun lopussa kulttuurimurroksen aikaan. 
Kustantamoissa vaihtui kirjallinen ja kaupallinen johto nuorempaan väkeen, povaril-
listen päälehtien kirjallisuussivut uudistettiin. Kirja-alan markkinamiehet halusivat 
vapauttaa kirjan kauppatavat ja kirjalliset johtajat itse kirjallisuuden. (Häggman 2008, 
453–454, 464–466.) Uusi ajattelutapa edisti myös Iijoki-sarjan kaupallista menesty-
mistä. 

Jyrkkä puoluepoliittisuus leimasi 1970-lukua, varsinkin sen alkupuolta. Politisoitu-
minen lävisti koko yhteiskunnan. Äärivasemmistolaisuus romahti kuitenkin nopeasti 
yliopistoissa ja kulttuurielämässä (Roos 1999a). Suurten ikäluokkien kärki, yliopisto-
opiskelijat, lakkoili ja valtasi vanhan ylioppilastalon (Karisto 2005, 17–54).187 Se oli osa 
vuosikymmenen poliittisuutta, huipentumina olivat vasemmistoradikalismi ja taisto-
laisuus. Mielipiteet muuttuivat, mutta maailmankatsomus kangistui usein kuitenkin 
”70-lukuisuudessa” kielteiseksi ja ahtaaksi toisin kuin ”60-lukulaisilla”, jotka säilyttivät 
nuoruutensa edistyksellisyyden ja avoimuuden. (Roos 1999a.)188

1970-luvun puolivälin kulttuuritaistelussa vastakkain oli kaksi hyvin erilaista 
Suomea: moderni yhteiskunnan mahdollisuuksia hakeva suunnitteluyhteiskunta ja 
traditioon tukeutuva individualistinen yhteiskunta. Puoluepolitiikan heilahdukset, 
varsinkin kun ne kohdistuivat kulttuuripolitiikkaan ja kirjallisuuskäsityksiin, näkyivät 
myös Iijoki-sarjan teoksien kritiikissä. Se ilmeni negatiivisina tai positiivisina kannan-
ottoina sarjan lähes totaaliseksi koettuun ideologioiden ja poliittisuuden puutteeseen.

Iijoki-sarjan vastaanoton alku

Perustelin jo 1. luvun ”Lähtökohdat ja tavoitteet” -alaluvussa sarjan aloitustilanteen 
synkronisen läpileikkauksen tarpeellisuuden: se on reseptioestetiikan teorian mukais-
ta ja tärkeää esteettisen arvon määrittämiseksi, mutta myös aloitustilanteen jälkeistä, 
muutoksen paljastavaa diakronista tarkastelua ajatellen. Teen siis läpileik kauk sen ensin 
pelkästään ensimmäisen osan Huonemiehen pojan (1971) reseptiosta. Se saa lisää sy-

186 Martti Santavuori toimi Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajana vuosina 1958–1964. Hän kuoli 
8.11.1972.
187 On muistettava, että suurelle valtaenemmistölle massasukupolvea nämä medianäkyvyyden vuok-
si sukupolvi-ikoneiksi nousseet tapahtumat eivät olleet mikään suuri juttu.
188 J.P. Roos sulkeistaa ”70-lukuisuudesta” Yhdistys 9:n ja Marraskuun liikkeen, jotka hänen mieles-
tään kuuluvat ”60-lukuisuuteen”. 
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vyyttä, kun siirryn tarkastelemaan 1970-luvun kriitikko- ja lukijareseptioita kokonai-
suudessaan.

Rekkalasteittain Huonemiehen pojan ensipainosta lähti loppusyksyllä 1971 Suomen 
kirjakauppoihin ja edelleen jo malttamattomina odottaville ostajille ja lukijoille. 
Kirjastoissa lainaajat olivat pitkin syksyä tehneet ennakkovarauksia. Sivumäärä on 
sarjan teoksista vähäisin: vain 544 sivua. Teos kipusi heti myyntitilastojen kärkeen. 

Kustantaja Gummerus suhtautui epäilevästi Huonemiehen poikaan ja uuden sarjan 
aloittamiseen: ”Nyt se onneton (Päätalo) on ruvennut kirjoittamaan Koillismaa-sarjaa 
toiseen kertaan. Ja niin pikkutarkasti ja tunnollisesti, ettei sitä varmasti kukaan jaksa 
lukea”, kertoo Ville Repo Gummeruksen toimittajan alkukesästä 1971 sanoneen Revon 
kysellessä häneltä Päätalon kuulumisia (US 15.7.1990). Epäilys uuden sarjan menestyk-
sestä näkyy muun muassa kokonaispainosmäärän 67 000 jakautumisessa yhteentoista 
(11) erillispainokseen. Neljä ensimmäistä painosta otettiin loppuvuoden 1971 aikana. 
Vasta sarjan suosion myötä tuli uskallus ottaa koko painosmäärä kerralla. Huonemie-
hen pojallaan Päätalo sai valtion kirjallisuuspalkinnon 1972; se oli lupaava alku laajem-
pienkin kirjallisuuspiirien hyväksyntään.189

Huonemiehen poika koostuu lapsuusmuistoista; Kallen varhaisimmat muistikuvat 
ovat kävelyn oppimisesta kaksi ja puolivuotiaana ja muutosta ensimmäiseen omaan 
kotiin, Kallioniemeen.190 Osan päättyessä Kalle aloittelee jo opintietään Jokijärven 
kansakoulussa. Joitakin kriitikoita lapsikuvaukseen siirtyminen oudoksutti. Turun 
Sanomien Liisi Huhtalan (TS 2.11.1971) mielestä ”Päätalo ja lapsikuvaus vaikuttavat 
vieraalta yhdistelmältä.” Päätalon kuvaama lapsi on kuin pienikokoinen aikuinen, 
aikuisen minämuotoisesti muistelemana. 191 Huhtala arvioi kuitenkin, ettei edes lapsi-
kuvauksen ennakkomaine voisi pelästyttää ostouskollista yleisöä hankkimasta ”Pääta-
loaan”. Liisi Huhtalan tavoin myös Aamulehden Harry Sundqvist (AL 31.11.1971) 
näkee romaanin kertojassa pienen aikuisen, ”jumalan koneessa”192. Kalle pystyy jo 
parivuotiaana johdonmukaiseen ajatteluun ja päätelmäketjuihin. Kehitystä ei kuiten-
kaan tapahdu koko aikana, mikä luo kerrontaan epäuskottavuutta. Sundqvist syyttää 
tästä Päätalon laveaa kerrontaa, jossa kohokohtia ei pääse syntymään. Hän ounastelee 

189 Palkinto jaetaan edellisvuotena ilmestyneistä kirjoista. Kerralla palkitaan kymmenen kirjaili-
jaa. Valtion kirjallisuuspalkinnon saivat vuonna 1971 Kalle Päätalon Huonemiehen pojan lisäksi muun 
muas sa Eila Pennasen Himmun rakkaudet, Eino Säisän Kukkivat roudan maat I, Paavo Rintalan Viapori 
1906 ja Pentti Saaritsan Jäsenkirjan lisälehdet.
190 Huonemiehen pojan ilmestymisen aikoihin (1971) Kallioniemi oli ollut autiona ilman vakituista 
asutusta jo reilun vuoden. 
191 Reilua vuosikymmentä myöhemmin – marraskuussa 1984 – kirjailija Hannu Niklander sanoi 
Taivalkoskella puhuessaan parasta Päätalon kirjoissa olevan Kallen lapsuuskuvaukset ja ennusti Pääta-
loa tulevaisuudessa mainittavan nimenomaan lapsinäkökulman kuvaajana (KS 14.11.1984).
192 Hosiaisluoman (2003, 141–142) latinalaisen termin ”deus ex machina” suomennos on ”jumala 
koneesta” ts. yllättävä apu tai ratkaisu, äkillinen pelastaja. Ratkaisu ei kehkeydy juonesta itsestään, vaan 
se ratkaistaan järjenvastaisesti; jumala koneesta ratkaisee ongelman ja päästää sankarin pinteestä.
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Huonemiehen pojan tästäkin huolimatta tuntuvan lukijoista varauksettomasti omalta. 
Molemmat kriitikot ovat tiedostaneet, että teoksen massalevikkiä ei estä mikään, eivät 
edes kritiikin negatiiviset argumentoinnit. 

Päivi Kosonen toteaa Rousseaun Tunnustuksista (1782) alkaen katsotun, että 
lapsuusmuistoista muodostuu ihmisen ja hänen elämäkertansa maaperä (Kosonen 
2000, 116). Kallen lapsuusmuistot olivat lukijoille tärkeitä, koska he voivat lukies-
saan verrata siihen omia lapsuuskokemuksiaan. Mieslukija (VM, M -71) toteaa laajasti 
lapsuuttaan kuvattuaan: ”[---] lienee käynyt selville, että minä paljolta samaistan itseni 
tuohon Huonemiehen poikaan ja sen vuoksi siinä kuvattu elämänpiiri on minulle niin 
läheinen.” 

Marraskuussa 1971 52 vuotta täyttänyt Päätalo suunnitteli jo Tampereen Kirves-
tiellä seuraavaa osaa. Samalla hän luki ja vastasi saamiinsa lukijakirjeisiin. Vielä 
1970-luvun alussa Päätalon kirjoitusurakka alkoi tammikuussa ja jatkui sitten 7–8 
arkin vuorokausivauhdilla yhtä kyytiä pyhää arkea syyskesään saakka.193 Vuonna 1971 
Päätalo ei ollut vielä sellainen julkisuuden henkilö, että lukijoilla olisi ollut tiedossa 
mielikirjailijansa kotiosoite; satunnaisiksi ja määrältään kohtuulliseksi jäävät kirjeet 
osoitettiin yleensä kustantajalle. 

Huonemiehen poikaa edeltänyt Höylin miehen syksy (1970) ei saanut erityisen hyvää 
vastaanottoa. Päätaloakaan teos ei tyydyttänyt (Vehviläinen 1978, 160). Uuden Suomen 
Vilho Suomi vuodatti ennen Iijoki-sarjan alkua pettymystään: ”On todella sääli, jos 
Kalle Päätalon mahdollisuudet omaava kertoja on lopullisesti luopunut ponnistelun 
tuottamasta ilosta ja tyytyy vain urakoimaan sanoja, menemään yli siitä missä aita on 
matalin” (US 15.11.70). Päätalon erityisen tärkeänä pitämä myönteinen palaute Koillis-
maa-sarjasta ja kriitikoiden pettymysten purkaukset Höylin miehen syksyn jälkeen 
olivat myös vaikuttamassa Koillismaata muistuttavan sarjan aloittamiseen. 

Kriitikot olivat hämmennyksissään Huonemiehen poikaa arvostellessaan. Oliko 
kysymyksessä yksittäinen romaani, uuden sarjan aloitus vai Koillismaa-sarjan tai Vikke 
Nilo -aiheisten romaanien täydennys? Gummerus ei ollut riittävän selvästi kertonut, 
että kysymyksessä on omaelämäkerrallisen sarjan aloitus. Esimerkiksi Turun Sano mien 
Liisi Huhtalan (TS 2.11.71) mielestä Huonemiehen poika on Päätalon aikaisem pien 
teosten194 toistoa: ”Jos Päätalo on aloittamassa sarjaa omista vaiheistaan, niin kuin 
näyttäisi, tulokseton toistelu muodostaa vaaran.” 

Kainuun Sanomien Eero Marttisella195 oli tarkempaa tietoa: Huonemiehen poika 
on vasta alku Päätalon muistelmille, jotka valmistuttuaan tulevat kattamaan hänen 

193 Panu Rajala on kertonut yllättäneensä kerran Päätalon ”kone täysin lämmenneenä”, kesken luo-
van kirjoittamisvaiheen, pistäytyessään etukäteen ilmoittamatta kirjailijan kotona: ”Sieltä (yläkerran 
työhuoneesta) tuli hiestynyt, toisesta todellisuudesta pudottautunut, hieman tokkurainen, silmälasit 
huurteessa puuskuttava työmies. Kirjailija reväistynä keskeltä lausetta. Kuin joutavan virkailijan puheil-
le kesken urakan kiskaistu mottimies. Kaduin heti käyntiäni.” (Rajala 1999, 185.)
194 Huhtala mainitsee Viimeisen savotan.
195  Käytti kritiikissään nimimerkkiä E.M.
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koko elämänkaarensa (KS 4.11.1971). Marttinenkin tosin huomaa Päätalon kertovan 
tapahtumista, jotka hän on kuvannut jo aikaisemmin Koillismaa-sarjassaan. Päätalo 
on kuitenkin Marttisen mielestä välttänyt päällekkäisyysvaaran, jopa kääntänyt sen 
voitokseen: ”[---] Päätalon nyt aloittama sarja oman itsensä vaiheista sijoittuu Koillis-
maan taustaksi, joka selventää ja selvittää jopa paljastaa uusia näkökulmia Päätalon 
fiktiiviseen Koillismaahan ja tulevaisuudessa, kun sarja jatkuu, ilmeisesti koko Pääta-
lon tuotantoon.” Marttisen mielestä Päätalon tuotanto rengastuu Iijoki-sarjan avulla 
yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa teokset tukevat toisiaan. Myös Liisi Huhtala arvioi 
sarjan yhdeksi merkitykseksi biografisen taustoituksen Päätalon muulle tuotannolle 
(TS 9.11.1973).

Kalevan kriitikko Markku Laukkanen antoi Huonemiehen pojan arvostelulleen 
kuvaavasti otsikoksi ”Loppuunkulunut selkonen” (KA 6.12.1971). Otsikko viittaa 
siihen, että Päätalo on kriitikon mielestä kalunnut kotiselkosensa aihepiirin loppuun: 
”[---] Päätaloltakin alkavat aiheet loppua. [---] Asiat, puheet, ympäristö, tyyli: nuo ovat 
jo kaikki sinänsä tuttuja Päätalon lukijoille, jotka taas saivat sen mitä odottivatkin, 
mitään erityisemmin kritisoimatta. [---] Päätalo on aiheensa jo käsitellyt vuosisadan 
alusta näihin aikoihin – olisi viisainta pitää pieni tauko, odottaa uuden ilmeen löyty-
mistä. ’Huonemiehen poika’ on jo väsynyttä Päätaloa, ettei vain ’pakkokirja’”, sivaltelee 
Laukkanen ja viittaa ilmeisesti kustantajan tarpeeseen tuoda liiketaloudellisista syistä 
isänpäivämarkkinoille lukijoiden takuuvarma suosikki. Myös Kansan Uutisten Timo 
Sandberg näkee ilmestymistiheyden takana taloudelliset tekijät: ”Raha kai se on kirjai-
lijallekin tärkeä.” (KU 16.1.1972.) 196 

Vilho Suomi nimeää jo ingressissään (US 24.10.1971) Päätalon ”lavean epiikan 
laskettelijaksi” ja toteaa samaan hengenvetoon Huonemiehen pojasta, ettei se sanot-
tavasti poikkea aikaisemmista romaaneista: maisema ja ihmiset ovat entiset. Kovin 
samoilla linjoilla eri aatesuuntien kriitikot tuntuvat olevan, sillä Kalevan Laukkasen 
tapaan myös Kansan Uutisten Timo Sandberg suosittelee Päätalolle pientä kirjoitus-
taukoa. 

Liisi Huhtalan (TS 2.11.1971) mielestä Päätaloa pidetään jo osana suomalaista 
elämänmuotoa. Päätalolta on lakattu vaatimasta ja odottamasta uutta; sanomalehdet 
voisivat painaa uudelleen edellissyksyisiä arvosteluja, ”kun uusi on joka tapauksessa 
pakollista toistoa”, kärjistää Huhtala tuoden samalla esille monien kollegoittensakin 
tuskastumisen Päätalon samana pysyviin kirjoittamismaneereihin. 

Kritiikkiotoksessani sarjan ensimmäistä teosta verrattiin Pietari Päivärinnan lisäk-
si myös Väinö Linnaan ja Aleksis Kiveen. Kirjailijan omista teoksista haettiin myös 
vertailukohtia, joita löydettiin Koillismaan lisäksi myös Viimeisen savotan lapsiku-
vauksesta. Mustan lumen talvi nousee esille lähinnä esimerkkinä Päätalon viihteelli-

196 Ks. Haavikko 1980, 10. Haavikko toteaa arvostelun olevan asiantuntijan lausunto, jota käytetään 
perusteena paitsi apurahojen ja palkintojen jaossa myös myynnissä. Kriitikoilla on siis kirjailijaan näh-
den myös taloudellista valtaa.
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sin keinoin tuottamasta informaatiosta (Huhtala, TS 2.11.1971). Helsingin Sanomien 
Juhani Niemi (HS 24.12.1971) näkee Päätalon ”unohdetun kansan”197 kirjailijana, 
koska hänen lukijoistaan yli puolet on vain kansakoulusivistyksen saaneita. Huonemie-
hen poika tuo mieleen Pietari Päivärinnan teokset. Niemi näkee paljon yhteistä näissä 
kahdessa kirjailijassa. 

Juhani Niemi (HS 24.12.1971) toteaa, että aikaisemmin Päätaloa olivat arvos-
taneet työväenliikettä lähellä olevat kriitikot, mutta tilanne näyttää muuttuneen. 
Vasemmistolaisarvostelija Tauno Vesala oli nimittänyt Päätaloa ’riiston mestariksi’.198 
Päätalon kirjat menevät Vesalan mukaan kansaan kuin häkä; ’taju ei silti mene, koska 
se ei ole tullutkaan’. Tulkitsen Vesalan viittauksen sisältävän kannanoton paitsi Pääta-
lon statukseen työläiskirjailijana myös poliittisuuden puutteeseen hänen teoksissaan. 
Riiston mestari viittaa Päätaloon kapitalismin, työväenluokan perivihollisen, edustaja-
na. Niemi toteaa kuitenkin vaatimuksen laajemmasta yhteiskunnallisesta tietoisuudes-
ta olevan Päätalon kohdalla kohtuuton, koska sellaista tietoisuutta ei Päätalon kuvaa-
missa selkosissa ollut. Kuvaus olisi vääristynyt, koska Päätalon teosten ihmiset olivat 
kaikkiaan ”irrallaan yhteiskunnallisen tietoisuuden synty- ja kasvutapahtumista”. 
Päätalo on ”enemmänkin ihmisten alkuvoimaisten vaistojen naturalistinen muistiin-
merkitsijä kuin yhteiskunnallinen eepikko”.199 

Niemi arvottaa Päätalon rehellisyyttä ja kaihtelematonta suoruutta. Hänen mieles-
tään turvallinen ”tuttuus” Iijoki-sarjassa on Päätaloa jo aikaisemmin lukeneiden 
kannalta vain hyväksi: odotushorisonttia ei tarvitse muuttaa. Arvostelun lopussa Niemi 
tuo esille negatiivisina arvottamansa piirteet: Päätalo ei ole kovin vivahteikas kirjaili-
ja; yksityiskohtien täsmällisessä ja viivyttelevässä kuvauksessaan, tyylillisissä ominais-
piirteissään, hän on suorastaan piinallinen. (HS 24.12.1971.)200 Niemen lukumalli 
on kombinaatio useammasta lukumallista. Dominoivin hänellä on kansankuvauksen 
lukumalli, johon limittyvät poliittis-ideologinen sekä realismin ja modernisminkin 
lukumallit.

Kaarlo Haapanen201 arvosteli Päätalon uutta teosta sosiaalidemokraattiseen Pohjo-
lan Työ -lehteen (13.11.1971) otsikolla ”Uusi aika tuli selkoseen”. Nimi sopisi Haapa-

197 ”Unohdettu kansa” viitannee tässä Suomen Maaseudun Puolueeseen ja vennamolaisuuteen ja sen 
vaaliteemaan ”unohdetun kansan puolesta”.
198 Tauno Vesalan kirjoitus (Pohjoinen 4/1971). Sitaatit kirjoituksesta (Niemi 1999, 37).
199 Naturalismin lajimäärittelyn sopivuudesta Iijoki-sarjaan enemmän tutkimukseni 1990-luvun 
kriitikkoresption yhteydessä.
200 Päätalo on tehnyt muutamiin arkistoimiinsa lehtileikkeisiin merkintöjä marginaaliin sekä alle-
viivauksia ja kommentteja niitä selventämään. Helsingin Sanomien tuntemattoman tekijän kritiikkiin 
Päätalo on kirjoittanut lehtileikkeen alareunaan: ”Arvioinnin kirjoittaja ei ole halunnut, tai katsonut 
arvolleen sopivaksi, laittaa nimeään kyhäelmän alle”. Päätalo ilmeisesti koki nimettömän kritiikin vä-
hätteleväksi. Siitähän ei todellisuudessa ollut kysymys. HS oli vain unohtanut kritiikistä kirjoittajan, 
Juhani Niemen, nimen pois. (Niemi 1999, 35.)
201 Nimimerkki ”Kassu”.
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sen mukaan myös Huonemiehen pojan nimeksi. Haapanen ennakoi teoksen reseptiota 
ingressissään: ”Kulttuurikriitikoiden väittämät Kalle Päätalon tuotannon epätaiteelli-
suudesta saavat tänäkin syksynä uutta vettä kritiikkinsä myllyyn. Uusi teos – Huone-
miehen poika – on laaja – 544 sivua – aihepiiriltään rajoitettu – kuvaa Koillismaan 
Taivalkosken ja vielä tarkemmin Jokijärven Kallioniemen mökin tan-huvaa.” Muusta 
tekstiyhteydestä voi ingressin tekstin tulkita siten, että Haapanen ajattelee toisin 
kuin ”kulttuurikriitikot”; hän ei katso kuuluvansa heihin, vaan tavallisiin lukijoihin. 
Haapanen jatkaa kuulleensa, että teoksen voi tuomita epätaiteellisena; Päätalo ei luotaa 
syvyyspsykologisesti eikä pohdi syitä. Hän kertoo vain seurauksista, tapahtumista tässä 
ja nyt. Haapasen mukaan Huonemiehen poika ei tee tästä poikkeusta. 

Vasemmistokriitikkona Haapanen ottaa arvottavasti kantaa myös kirjan ideologi-
suuteen ja sanoo Päätalon olevan ”vankasti ja pelkäämättömästi köyhän asian puolella”. 
Haapanen on pannut merkille teoksesta löytyvän jopa lakkokuvauksen 1920-luvun 
Koillismaalta. (PT 30.11.1971.)202 Haapanen näyttää lukevan Päätalon ainakin 
asenteeltaan ”heikäläisiin”; hän kirjoittaa vasemmistolehden edustajan mielestä 
”oikeaan henkeen”.203

Vasemmistolehtien kriitikoista kukaan ei kuitenkaan argumentoinnissaan tuo 
esille esimerkiksi Raoul Palmgrenin näkemyksiä. Hänhän toteaa, että työläiskirjailijan 
sosiaalista kriteeriä ajatellen ratkaisevia ovat lapsuuden, varhaisnuoruuden ja nuoruus-
vuosien kokemukset, esimerkiksi varhainen joutuminen ruumiilliseen ansiotyöhön ja 
ruumiillisessa palkkatyössä eletyt nuoruusvuodet. (Palmgren 1965, 124–125.) Oletan 
70-luvun kuumimpina kritiikin aiheina olleiden Päätalon epäpoliittisuuden ja ideolo-
gisten kannanottojen puuttumisen sarjasta suorastaan estäneen Palmgrenin mainitse-
mien työläiskirjailijan piirteiden näkemisen. 

SKDL:n ja Suomen kommunistisen puolueen äänenkannattajan Kansan Uutisten 
kriitikko Timo Sandberg käyttää arvostelustaan (KU 16.1.1972) peräti kolmannek-
sen luodatakseen Huonemiehen pojasta löytyvää ideologista pohjaa. Samansuuntaisesti 
kuin Juhani Niemi (HS 24.12.1971) arvioi Sandbergkin, ettei pikku Kallen näkökul-
ma kovin pitkälle 20-luvun yhteiskuntaolojen tarkasteluun riitä; esimerkiksi kansa-
laissota seuraamuksineen jää kokonaan käsittelemättä. Kaarlo Haapasen hehkuttama 
lakkokuvauskin on teoksessa mainittu vain ohimennen. Selkoslaisten asenne ilmenee 
Sandbergin mielestä parhaiten Riitun repliikistä: ”On se maailma kulkenut mallilleen, 
kun jo väkipakolla ruvetaan tienoja isontamaan.” Selkosen kansa ei hyväksynyt lakkoa 
ainakaan aseena parempiin ansioihin. Sandberg valittelee Päätalolla olevan paljon 
sanoja, mutta vähän sanottavaa, joskin sanankäyttö on herkullisen aidon oloista ja 
tempaisee helposti mukaansa. Sandbergin odottaisi Päätalolta modernisteille tyypillis-

202 PT 30.11.1971. Kaarlo Haapanen ottaa ilmeisesti huomiollaan kantaa Aku-Kimmo Ripatin 
”syytöksiin” lakkokuvausten puuttumisesta Päätalon teoksista (liite 2).
203 Raoul Palmgrenin yhtenä työläiskirjailijaa määrittävänä kriteerinä on ”työväenluokan elämännä-
kemys” (Palmgren 1965, 128–187).
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tä niukkasanaisuutta, josta on tulkittavissa, että poliittis-ideologisen lukumallin lisäk-
si myös modernismin lukumalli on siihen kombinoituneena. Päätalon tyylissä on siis 
sekä negatiivista että positiivista. 

Työväenlehdissä sarjasta etsitään yhteiskunnallisia ja poliittisia kannanottoja, 
jolloin käytössä on luonnollisesti poliittis-ideologinen lukumalli. Tarkastelunäkökul-
ma on sama, mutta asenteet eroavat. Jääräpäisesti Päätalo itse määritteli itsensä työläis-
kirjailijaksi Huonemiehen pojan ilmestyttyä. Hän perusteli näkemystään sillä, että 
metsä- ja rakennustyömiesten maailma oli hänelle tuttua. Niistä oli helppo kirjoittaa 
toisin kuin ”sivistyneestä suvusta”. (Kaltio 1971, 202–203.) Ideologioista hän irtisanou-
tui. Politiikka ja ideologiat näkyivät, jos näkyivät, tapahtumien, henkilöiden tekemi-
sien, asenteiden ja mielipiteiden kuvauksen välityksellä. (Vrt. Vehviläinen, 110–111.) 

Erkka Lehtola arvioi Aamulehdessä kirjasyksyä otsikolla ”Maailma menossa ja tulos-
sa” (AL 1971)204. Lehtola nosti kirjasadosta esille muutamia: Eila Pennasen Himmun 
rakkaudet, Eino Säisän Kukkivat roudan maat, Ruuthin Korpraali Julinin. Mutta ei 
Päätalon Huonemiehen poikaa. Jutun yhteydessä julkaistiin myös ”varjolista”, joka 
oli kymmenen suurimman sanomalehden kulttuuritoimituksen laatima suosituslista 
syksyn kirjoista. Se synnytettiin vastineeksi kahdesti kuussa julkaistavalle ”Mitä Suomi 
lukee” -listalle, joka taas perustui kirjakauppojen myyntiin. Päätalon kirjaa Huonemie-
hen poika ei ”varjolistalla” syksyllä 1971 ollut, vaikka se komeili myyntilistojen kärjessä. 
Kalle Päätalo kirjoitti omakätisesti lehtileikkeen marginaaliin: ”Erkka Kaikkitietävä 
Lehtola ei suostunut Aamulehdessä julkaisemaan ollenkaan ”Mitä Suomi lukee” listaa 
kuten muut lehdet tekivät 6–9/XI lehdissä. Vain ’varjolistan’! Onko oikein esim. Aamul. 
ilmoittajia kohtaan!” 

Päätalon Erkka Lehtolalle antama korkonimi ”Kaikkitietävä” kuvaa hänen 
asennettaan Lehtolaan.205 Hieman lapselliselta tuntuva huomautus kuvastaa sitä, 
miten teoksien huomiotta ja arvostelematta jättäminen loukkasi Päätaloa ja aiheutti 
hänelle arvottomuuden tunteita. Päätalon itsetuntoa eivät juuri nostaneet myöskään 
”tulitikkulaatikon kokoiset” arvostelut; niitäkin vielä vuoden 1971 kritiikkiaineistosta 
löytyy.206 

Aamulehti ei kuitenkaan jättänyt sarjan aloitusta huomioimatta. Se teki päinvastoin 
Huonemiehen pojan sanomalehtikritiikeistä pisimmän ja monipuolisimman. Kritiik-
ki on tarkastelutavaltaan vahvasti tulkinnallinen ja myös arvottava. Harry Sundqvist 
otsikoi arvostelunsa ”Päätalo, tuttu mutta silti tuntematon. Omakuva penikkavuosilta”. 
Otsikon teema jatkuu heti tekstissä, kun Sundqvist toteaa hätkähdyttävästi: ”KALLE 
PÄÄTALO ei ole tunnettu kirjailija”. Perusteluksi Sundqvist tuo sen, että vaikka 

204 Päätalo-arkiston leikkeessä ei ole päiväystä.
205 Alpo Räisänen kiinnitti huomiota taivalkoskelaiseen tapaan antaa korkonimiä. Niissä kuvas-
tuivat muun muassa henkilökohtaiset ominaisuudet (KS 31.5.1985). Artikkelin nimi ”Kalle Päätalo 
– kielen makustelija”
206 Esimerkkinä Reino Hirvisepän kritiikki (Helsinki-lehti 26.11.71).
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Päätalo on aloittanut kirjallisen tuotantonsa jo 1958 ja oli vuoteen 1967 mennessä 
kirjoittanut jo seitsemän romaania, muun muassa Koillismaa-sarjan, ei Pekka Tarkan 
Suomalaisia nykykirjailijoita -teoksesta (1967) löytynyt hänestä riviäkään. 

Ole Torvaldsin pohjoismaista kirjallisuutta esittelevästä teoksesta Ny litteratur i 
Norden (1969) ei mainintaa liioin löydy. Muitakin esimerkkejä Sundqvist tuo väitet-
tään tukemaan. (AL 31.10.1971.) Lopputuloksena pohdinnoistaan Sundqvist muuttaa 
aikaisemmin lainatun kritiikkialoituksensa muotoon: ”Kalle Päätalo ei ole kirjallisissa 
piireissä tunnettu kirjailija.” Kritiikistä on mielestäni rivien välistä luettavissa arvoste-
lijan kokevan arvostuksen puutteena kirjailijan poissulkemisen kirjallisuushistoriois-
ta. Sundqvist asettaa kritiikissään vastapooleiksi julkisuuden ja kaupallisesti tärkeän 
suuren lukijakunnan ja massalevikin sekä kirjallisuuseliitin määrittelemän arvostuk-
sen, jota ilmentää kirjallisuushistorian lehdille ikuistaminen. 

Lisää taustoitusta Päätalon ominaislaadusta Sundqvist esittää väliotsikolla ”Ei 
pelkästään viihdekirjailija”. Sundqvist tuo todistusaineistoksi Eila Pennasen artikkelin 
”Miehisyyden tuska ja vaiva” (Parnasso 20/1970, 201–212), jossa tekijä kartoittaa Pääta-
lon kirjojen tematiikkaa, asennetta ja tyylikeinoja. Esikuvista Pennanen nimeää Väinö 
Linnan, Aleksis Kiven ja Pietari Päivärinnan. Päätalon teosten vahvoista ajanvietteelli-
sistä piirteistä huolimatta Pennanen ei suostunut pitämään tätä pelkästään viihdekir-
jailijana. (AL 31.10.1971.) 

Kirjallisuushistoriallisen katsauksensa tarpeellisuutta Sundqvist (AL 31.10.1971) 
perustelee sillä, että Huonemiehen pojassa näkyvät vahvoina Päätalon kerronnan sekä 
huonot että heikot puolet: ”tematiikka ja tyylilliset tavoitteet samalla kun siinä ovat 
idullaan monet aikaisempien teosten henkilökuvat, joiden mallit nyt paljastuvat”. Hän 
hakee vertailukohteita tulkinnoilleen ja arvottamisilleen sekä kirjallisesta traditiosta 
että kirjailijan aikaisemmasta tuotannosta; Huonemiehen pojan henkilöt, teoksessa 
ilmenevä eroottisuuden laajuus, laatu ja luonne sekä suhtautuminen uskontoon tuovat 
hänelle hakematta mieleen Koillismaa-sarjan.

Merja Hurri (1993, 215) toteaa, että vaikka viihdettä ja massakulttuuria 1970-luvul-
la kritisoitiin, kulttuuriosastojen popularisointi ja populaarikulttuurin puolustaminen 
olivat vahvasti esillä kulttuuriosastojen tavoitekeskusteluissa. Aamulehden kulttuu-
riosastoa edustavan Sundqvistin kritiikki on hyvä esimerkki Hurrin kuvaamasta 
paradoksaalisuudesta. Populaarikulttuuri haki jalansijaa jo lehtien kulttuuritoimituk-
sissa, vaikkei se vielä Huonemiehen pojan kritiikeissä näkynyt.

Vesa Karonen toteaa Suomessa eletyn Huonemiehen pojan ilmestyessä yhteiskun-
nallisen radikalismin aikaa. Fiktiivinen romaani nähtiin jopa tehottomaksi yhteis-
kunnallisen vaikuttamisen välineeksi. Monet kirjailijat siirtyivätkin subjektiivisiin 
itsetunnustuksiin. Yhteiskunnallisuuteen liittyi myös dokumentaarisuuden vaatimus. 
Iijoki-sarjan dokumentaarisuuden Karonen näkee kuitenkin poikenneen nuorison 
poliittisesta fiktion hylkimisestä. ”Se on paluuta vastavirtaan suomalaisen kirjallisuu-
den pitkään todellisuuskuvauksen perinteeseen”, sanoo Karonen, joka näkee Päätalon 
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kuuluvan yhtenä keskeisenä tekijänä ”Kai Laitisen luonnehtimaan maaseutuhenki-
seen oppositioon, joka syntyi 60- ja 70-luvulla vastoin ajan muodikasta urbanismia”. 
(Karonen 1999, 202–203.)

TAULUKKO 5. SISÄLLÖN ANALYYSIN YHTEENVETO, HP (HUONEMIEHEN POIKA) 1971/Kritiikit
%:a 

kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintö-
jen määrä 

sarak-
keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
101Mää-

rä
28

%
27,8

Mää-
rä
24

%
23,7

Mää-
rä 
49

%
48,5

Kpl % K+- K- K+ T+- T- T+ A+- A- A+ Koulutus kpl %
11,9 1 12 36,4 1 1 1 7 2 A 6 60
6,9 2 7 21,2 1 6 K 1 10
6,9 3 7 21,2 2 1 1 1 2 P

3 4 3 9,1 1 2 Ei tiet. 3 30
4 5 4 12,1 2 1 1 Yht. 10

%-osuus 18,2 3 6,1 3 3 36,4 30,3 Sukupolvi
32,7 Syntakt. yht. 33 6 1 2 1 1 12 10 SP 3 30

6 Smu 4 40
1 7 1 3,2 1 Lähiö
4 8 4 12,9 2 1 1 Hyvinvoinnin

4,9 9 5 16,1 1 3 1 Ei tiet. 3 30
12,8 10 13 42 12 1 Yht. 10

11 Lehtityyppi:
7,9 12 8 25,8 2 2 2 2 Pä 1 10

Romaanityypit Pä/pol. 2 20
M 4 40

a: 1;b: 4; f: 1; h: 2; i: 2, yht. 10 (a=10 %, b=40 %, f=10 %, h=20 %, i=20 %) M/pol. 1 10
%-osuus 45,2 19,4 3,2 6,4 19,4 6,4 P 2 20

30,6 Semantt.yht. 31 14 6 1 2 6 2 Muu
13 Yht. 10

1 14 1 3,3 1 Sukupuoli:
6 15 6 20 1 1 4 M 9 90

4,9 16 5 16,7 1 2 1 1 N 1 10
9,9 17 10 33,3 4 2 3 1 Yht. 10
7,9 18 8 26,7 2 4 1 1 Asenne

%-osuus 13,3 20 13,3 10 3,3 16,7 23,4 N 2 20
29,7 Pragmaatt.yht. 30 4 6 4 3 1 5 7 NE 4 40

5 19 5 71,4 1 1 1 2 PO 4 40
2 20 2 28,6 1 1 Yht. 10

Kompetenssi: Argument.
a: 8    k:2 Ä 10 100
%-osuus 28,6 14,3 14,3 42,8 E

7 Muut yht. 7 2 1 1 3 Yht. 10
%-os. (101) 25,6 1 1 13,8 4 6 4 22,8 21,8

Yhteensä 101 26 1 1 14 4 6 4 23 22
Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:

10 Lukumäärä 44 Lukumäärä 28 Lukumäärä 29
Prosenttiosuus 43,5 Prosenttiosuus 27,8 Prosenttiosuus 28,7

Toisena olevan sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Suuriin ikäluokkiin kuuluvia ovat kriitikoista muun muassa Juhani Niemi, Liisi Huh-
tala, Timo Sandberg ja Eero Marttinen, mutta esimerkiksi Kaarlo Haapanen ja Vilho 
Suomi edustavat jo vanhempaa sukupolvea. Sukupolvi ja myös koulutustaso sekä asema 
kirjallisuusinstituutiossa vaikuttivat kriitikon asenteeseen, tarkastelunäkökulmaan ja 
argumentointiin, kuten seuraavassa kvantitatiiviseen aineistooni perustuvassa tarkas-
telussani tuon esille.

Kuten taulukosta 5 huomaa, sarjan ensimmäisen osan kritiikki kohdistui varsin 
tasapuolisesti kaikille merkkisuhdetasoille, syntaktiselle kuitenkin eniten. Vuosi-
kymmenen keskiarvoon verrattuna (26 %) prosenttiosuus 33 % on korkea. Tulkitsen 
tämän merkitsevän sitä, että uuden sarjan alussa pyrittiin löytämään teoksen esteet-
tisen arvon kannalta tärkeitä romaanimuodon piirteitä merkkeinä uudistumisesta. 
Eniten merkintöjä tuli tyyliin ja ilmaisukeinoihin liittyvistä piirteistä. Argumen-
tointi on kuitenkin negatiivista: teos nähdään jopa reippaana askeleena alaspäin (KU 
16.1.1972).207 Liika yksityiskohtaisuus oli piinallista ja ärsyttävää. Tyyli tuttuudessaan 
tuntui loppuunkuluneelta (KA 6.12.1971).208 Huumori, joka useimmiten on tahaton-
ta, ja rikas kieli murteineen saivat kriitikoilta myönteistä arvottamista (US 24.12.1971; 
HS 24.12.1971).209 

Semanttisella tasolla Huonemiehen poika sai eniten merkintöjä juoneen liittyvistä 
piirteistä, lähinnä niiden neutraalista kuvailusta. Pragmaattisen tason ykköseksi nousi-
vat Päätalon kirjoittamismaneereihin liittyvät asiat; ihmetys ja närkästys paisuttelulta 
tuntuvasta sivujen paljoudesta ja ilmestymistiheydestä toistuvat kritiikeissä suorastaan 
mantrana. Kriitikoiden mielestä tiivistämällä olisi syntynyt parempi lopputulos. Heistä 
tuntui käsittämättömältä teosten menekki ja lukijoiden kasvava suosio, mihin heillä ei 
tuntunut olevan mitään vaikutusta.210

Näyttää siltä, että kriitikot tarttuivat Päätalon uuden sarjan aloituskirjaan mieles-
sään joukko esioletuksia, joita olivat synnyttäneet Päätalon aikaisemmat teokset. Jo 
ensimmäiset sivut – tai Päätalon tapauksessa ensimmäiset sata sivua – synnyttivät 
viitekehyksen, jonka puitteissa alettiin tulkita. Kriitikoiden vahvana tulkintakehyk-
senä toimi myös heidän dominantti kirjallisuuskäsityksensä, esimerkiksi modernismi, 
Linna-realismi ja sodan ja pulan sukupolven kriitikoilla erityisesti kansankirjallisuus. 
He etsivät Huonemiehen pojasta uudistumisen merkkejä syntaktisella ja semanttisella 
tasolla, turhaan. Päätalo tuntui pitävän kynsin hampain kiinni tyylistään ja kerron-
tatekniikastaan, mieluummin taantuvan kuin menevän eteenpäin. Lukiessa tapahtui 
koko ajan korjausliikettä aiempiin oletuksiin nähden ja muistumia aikaisemmasta – 
Päätalon tapauksessa esimerkiksi Koillismaa-sarjasta. Osa tekstin mahdollistamista 

207 Timo Sandbergin kritiikki ”Päätalo toistaa itseään”.
208 Esimerkiksi Markku Laukkasen kritiikki ”Loppuunkulunut selkonen”.
209 Esimerkiksi Vilho Suomen kritiikki ”Lapsuus, Koillismaa” ja Juhani Niemen kritiikki ”Kansan-
kirjailijan lapsuutta”.
210 Esimerkiksi Markku Laukkanen (Kaleva 6.12.1971).
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realisaatioista tuli sivuutetuksi tai jopa kielletyksi. Joillekin kriitikoille Päätalon teksti 
ei yksinkertaisesti tuntunut riittävän kompleksiselta, jotta siitä tarjoutuisi erilaisia 
haastavia kerronnallisia näkökulmia ja merkitystasoja (ks. Liisi Huhtala, Mikko Kilpi); 
se ei pakottanut kriittiseen tietoisuuteen. Kriitikot väsyivät ja turhautuivat tekstin 
paljouteen ja etäännyttivät sen, jolloin eläytymistä ei syntynyt. Tämä näkyy kriitikoi-
den erilaisina tulkintoina ja arvottamisina, esimerkkeinä vaikkapa Liisi Huhtala vs. 
Eero Marttinen. 

Reseptioteorian mukaan lukija tuo lukemisprosessiin oman esiymmärryksensä – 
odotusten ja uskomusten epämääräisen kontekstin, jonka sisällä teoksen eri piirteitä 
arvioidaan. Lukemisprosessin edetessä odotukset muovautuvat sen mukaan, mitä 
uutta tietoa lukiessa saadaan. Etsiessään koherenttia merkitystä tekstistä lukija valikoi 
ja järjestää sen elementit yhtäpitäviksi kokonaisuuksiksi: sulkee jotakin pois ja tuo 
esille jotakin muuta, jotta voisi rakentaa niistä yhtenäisen illuusion. Ensimmäiset 
spekulaatiot synnyttävät viitekehyksen, jonka sisällä tulkitaan, mitä tulee seuraavaksi, 
mitä seuraavaksi jne. (Eagleton 1977, 97–101.) Kriitikoiden erilaiset tulkinnat voivat 
mielestäni johtua paitsi alkuodotusten erilaisuudesta, myös lukemisprosessin aikaisesta 
asenteesta ja tekstistä tarjoutuvien realisaatiomahdollisuuksien tietoisesta tai tiedosta-
mattomasta hylkäämisestä.

Myös lehtien puoluesidonnaisuus, asema ja levikkialue näyttävät vaikuttaneen sarjan 
kritiikkiin aloitustilanteessa: asenteeseen, tarkastelunäkökulmaan, laajuuteen ja sisäl-
töön. Poliittisesti sitoutuneet lehdet hakivat omien tendenssiensä mukaisia ideologioita 
tai niiden puuttumista. Valtalehdet kuten Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, Aamuleh-
ti ja Turun Sanomat käyttivät akateemisia asiantuntijoita ja ammattilaisia arvostelu-
jen tekijöinä. Se näkyy sisältöluokkien painotuksissa, näkökulmissa ja asenteissa sekä 
valituissa lukumalleissa. Dialogia käytiin Päätalon aikaisempien teosten ja uuden 
teoksen välillä, kuten Jaussin mukaan kirjallisuuden historiallisuus ja sen viestinnälli-
nen luonne edellyttävätkin. Osassa kritiikeistä huomioitiin myös lukijakunnan tarpei-
ta. Tapahtuiko kriitikoilla hyväksyttyjen esteettisten normien korvautumista uusilla 
eli odotushorisontin siirtymää, tulee konkreettisemmin esille vasta vuosikymmentar-
kastelun yhteydessä, samoin kuin mahdollinen esteettisten arvojen uusiutuminen.

1970-luvun alussa Päätalon kirjojen lukija oli keskivertosuomalainen. Suomen 
Gallup ja Uusi Kirjakerho tutkivat yhteistyössä vuonna 1972 suomalaisten lukemista 
ja samalla myös erikseen eri kirjailijoiden tyypillisiä lukijoita. Tutkimuksen mukaan 
koulutus korreloi voimakkaasti lukemisharrastukseen. Akateemisen koulutuksen 
saaneet lukivat kaksinkertaisen määrän kirjoja pelkästään kansakoulun käynei-
siin nähden. Lukija ”suosii suomalaista”; kotimainen kaunokirjallisuus käy kaupaksi 
paremmin kuin käännetty bestseller-kirjallisuutta lukuun ottamatta. Päätalon kirjo-
jen lukija oli Huonemiehen pojan ilmestymisaikoina 24–50-vuotias mies, mutta myös 
naiset lukivat Päätaloa. Koulutukseltaan ja ammatiltaan he edustivat keskivertosuoma-
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laista.211 Lukijakirjeiden kirjoittajissa korostui vielä 1971 sodan ja pulan sukupolvi eli 
vuosisadan alkuvuosikymmeninä syntyneet. Eläkeläisillä oli enemmän aikaa pit kien-
kin kirjeiden kirjoittamiseen; samalla tarjoutui oiva tilaisuus verestää omia lapsuus-
muistoja. 

Suurista ikäluokista voidaan puhua myös muutossukupolvena, joka on joutunut 
kokemaan, kohtaamaan ja kehittelemään muutoksia ja uutuuksia lapsuudestaan läh tien. 
Kuitenkin he muistavat myös sen, millaista oli ennen. Yli kolme neljäsosaa sukupolves-
ta syntyi maalla, mutta suuri enemmistö muutti kuitenkin kaupunkeihin. Heillä on 
siis kokemusta erilaisista elinympäristöistä, maalta ja kaupungista. (Vrt. Karisto 2005, 
17–54.) Huonemiehen poika ei edustanut tälle sukupolvelle pelkästään eksoottista 
maaseutukuvausta, vaan usein omakohtaisesti koettua ja elettyä. Toisaalta raja-aidat 
korkean ja matalan kulttuurin väliltä olivat jo television tulon myötä alkaneet kaatua ja 
uuteen valmis muutossukupolvi oli valmis kaatamaan niitä lisää.

Ensimmäiset Huonemiehen poikaa koskevat lukijakirjeet saapuivat Päätalolle 
samoihin aikoihin kuin ensimmäiset lehtikritiikitkin. Lukijoiden päässä pyörivät 
teoksen herättämät tuntemukset Kallen lapsuudesta iloineen ja suruineen. (VM, M 
-71). Kirjoittaja on Päätalon kanssa samaa sukupolvea ja lapsuuden ulkonaiset lähtö-
kohdat kaikessa karuudessaan ovat yhteneväiset. Mieslukija on ehtinyt tehdä jo ensim-
mäisen tutustumismatkan Huonemiehen pojan maisemiin: nähdä Päävaaran, Lahtelan, 
Kallioniemen, Simorannan ja Villinsaaren. Hän on kirjeen perusteella monen muun 
lukijan tavoin vahvasti koukuttunut Päätalon kirjoihin jo aikaisemman tuotannon, 
erityisesti Koillismaa-sarjan lukukokemuksen kautta.

Huonemiehen pojan lukijakirjeitä otoksessani on vain neljä. Myös lukijakirjeissä 
syntaktisen tason merkintöjä löytyi, jopa enemmän kuin semanttisen tason. Osuus 
merkinnöistä on 43 %, kun se koko vuosikymmenen osalta on 26,2 %. Teoksen huumo-
ri sai kiitosta: ”En ole pitkään aikaan mitään kirjaa lukiessani nauranut niin kippurassa 
kuin tätä tavatessa. Siinä Ahoniemeläisten purjetappelun kohdalla oli kerrassa henki 
loppua, kun illalla sängyssä luin ja siinä selälläni hohotin.” Tunteisiin voi siis vedota 
myös huumorin kautta. Lukijan mielestä romaanimaista rakennetta ei tarvitakaan, 
”koska kaikki minkä muistat, on tärkeää ja kaikki se on muovannut sinun ajatteluasi.” 
(JL, M -72.) Kirjoittaja löytää tyylillisten ja rakenteellisten piirteiden lisäksi ansioita 
pragmaattiselta tasolta: entisaikojen kansanelämän kuvauksesta, joka nuoremmille 
oli täysin uutta ja outoa. Opettavuus nousi siis argumentoinnissa esille jo heti sarjan 
alettua ja pedagogisella lukumallilla oli käyttöä, joskin siihen on lomittunut huumorin 
ansiosta myös viihteellis-romanttinen lukumalli. Lukijan mielestä teos ei ole romaa-
ni lainkaan, vaan Päätalon muistelua omasta elämästään. Vaikka omaelämäkertaa ei 
mainitakaan, sellaisena lukija Huonemiehen pojan kuitenkin mieltää. 

211 Matti Pulkkinen lanseerasi (AL 10.11.85) Kalle Päätalon kertoja-minälle ”jokamies”-nimityksen. 
Ilmeisesti jo Iijoki-sarjan alkumetreiltä saakka ”jokamies” sopi hyvin kuvaamaan sekä kertoja-minää 
että lukijaa.
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Sarjan alkutaipaleelta asti lukijat närkästyivät herkästi sarjan teosten kielteisestä 
kritiikistä. Kirjeissä kannustettiin Päätaloa pysymään uskollisena omalle tyylilleen. 
Naislukija (AK, N -72) tuohtui Päätalon puolesta kriitikko Mikko Kilpeen katsot-
tuaan vuonna 1972 television Tasaraha-ohjelman. 

[---] Se sai minut suorastaan näkemään ”punaista”, kuten sanonta kuuluu. Selvisitte 
hienosti siitä tentistä. Itse en olisi sellaisen vuodatuksen jälkeen kylläkään pystynyt 
noin tyynesti ja asiallisesti keskustelemaan k.o. ”arvostelijan” kanssa kuin Te sen 
teitte. [---] Tokihan sen ymmärrän, että myöskin asiallinen kritiikki kehittävässä 
ja myönteisessä hengessä on tärkeää, mutta M. Kilven kritisoinnin jättäisin kyllä 
omaan arvoonsa [---] Joten älkää nyt ihmeessä alkako ”tiivistämään” ja ”kaunokirjai-
lemaan” seuraavia teoksianne! Kilpi moitti jopa rikassanaista ja kaunista murrettan-
ne, jota kirjoissanne käytätte. [---] Juuri sen ansiostahan teostenne kieli ja mainiot 
repliikit ovatkin niin nautinnollista luettavaa, tapahtumat eläviä ja aidon tuntuisia. 
[---] Me tavallinen kansa todella tarvitsemme sellaista tekstiä luettavaksemme, jota 
parhaiten tajuamme, emmekä mitään korkealentoista ”kaunokirjallisuutta”, joka 
käy yli ymmärryksen. Sanoja, jotka eivät ”sano” mitään, [---] Myöskin tuo Kilven 
väite kirjanne ”laveasanaisuudesta” on käsittämätön. En ole vielä koskaan pitkästy-
nyt kirjojanne lukiessani – päinvastoin ne tuntuvat joka kerta päättyvän kesken ja 
ovat täyttä asiaa alusta loppuun. [---]. (AK, N -72.) 

Päätalo arvosti lukijoilta saamaansa palautetta ja tukea. Kansa oli hänen mielestään pa-
ras kriitikko; se osoitti käsityksensä teoksista ostamalla ja lukemalla niitä (Anna-lehti 
5.4.1988; vrt. myös Kuivasmäki 1974).

Lukijat suodattivat omaa lukukokemustaan Huonemiehen pojasta useimmiten jo 
aikaisemman Päätalon tuotannosta muodostamansa ennakkokäsityksen, elämänkat-
somuksellisten normiensa ja arvojensa mukaan: ”Kirjasi ja tyylisi on juuri sitä mistä 
me pidämme ja suomalaisina ymmärrämme ja rakastamme.” (HN, M -72.) Kirjoittaja 
perustelee lausumaansa sillä, että kirjastosta on lähes mahdotonta saada Päätalon kirjo-
ja luettavaksi: ”ne ovat aina lainassa”.

Lukijat siis nauttivat Huonemiehen pojasta, mutta eivät voineet välttyä kriitikko-
jen negatiivisten arvostelujen aiheuttamalta ristiriidalta: ”[---] en voi olla kirjoittamat-
ta sinulle sen jälkeen mitä kuulin TV:n lauantain tasarahapalaverissa, sen hikoilevan 
möhömahaisen arvostelijan kirjoistasi sanovan. Paskan puhujia näkyy n.s. sivistyneis-
säkin olevan [---] Jos tyyliäsi muutat jonkun arvostelijan haluamaksi, ei se enää Päätaloa 
olisikaan vaan jonkun muun sanelemaa tekstiä.” (HN, M -75.)

Päätalon kuvaamien henkilöiden ja tapahtumien vahva terapeuttisuus jatkui uuden 
sarjan myötä. Sen avulla omat murheet unohtuivat ja voitiin taas suunnata tuleviin 
päiviin. Naislukijan (AK, N -72) lukumalli on nostalgis-terapeuttinen:

[---] kirjanne ovat olleet minulle --- ”oljenkorsi”, joiden avulla pystyin pääsemään 
taas ”kiinni” elämään. [---] Kirjanne auttoivat silloin irroittautumaan omista 
mur heistani ja katsomaan valoisasti tulevaisuuteen. 
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[---] Elän kirjojenne henkilöiden myötä ilot ja surut, rentoudun ja nautin mehevästä 
huumoristanne ja sitten harmittelen, kun kirja ”loppuu” liian pian. 

Päätalon kirjoitusmaneereihin lukeutuva tapa kirjoittaa sivumäärältään laajoja teoksia 
olisi lukijoiden mielestä voinut olla pahempikin: lukemisen nälkää eivät mitkään sivu-
määrät pystyneet sammuttamaan. Viesti Päätalolle oli selvä: kriitikoiden ja kustanta-
jankaan pyynnöstä ei saanut tekstiä tiivistää eikä lyhentää.

Lukijat odottivat sarjalta muutakin kuin taide-elämystä: viihdettä, helppolukui-
suutta, samastumismahdollisuuksia, rentoutumista, tunne-elämyksiä, sosiaalista 
tar koituksenmukaisuutta. He olivat tyytyväisiä Huonemiehen poikaan, joka nämä 
tarpeet tyydytti, jopa ylitti.

Ristiriitoja ja turhautumista
1960-luvulta alkaneeseen kirjalliseen kehitykseen kuuluu, että kirjoja on yhä 
vaikeampi luokitella ja arvottaa. Kirjallisuusinstituutiossa se on merkinnyt kritii-
kin normien väljentymistä ja objektiivisen estetiikan häviämistä. Sanataiteeseen 
on yhtä vaikea sovittaa pysyviä kriteerejä kuin on sopia kirjojen arvojärjestyksestä. 
Itse kirjallisuus on monimuotoistunut ja ilmaisupyrkimyksissään hylkinyt klassisia 
muotoja. (Niemi 1999, 171.)

Juhani Niemen huomio 1960-luvulta alkaneesta vaikeudesta arvostella ja luokitella kir-
joja sopii myös Iijoki-sarjan 1970-luvun vastaanottoon. Niemen mukaan arvostelun ja 
luokittelun vaikeus on kirjallisuusinstituutiossa merkinnyt kritiikin normien väljen-
tymistä ja objektiivisen estetiikan häviämistä. Muutos on suuri, ainakin modernismin 
kriitikkojen tiukan selkeän arvottamisen ja heidän oman kirjallisuuskäsityksensä esiin-
tuomisen taustaa vasten. (Niemi 1999, 171; vrt. myös Haavikko 1980, 9.) 

Kirjallisuuskäsityksiin voimakkaasti vaikuttanut, 1960-luvulla institutionalistunut 
ja tiettyihin kirjailijoihin leimautunut modernismi joutui siis jo 1970-luvulla uudel-
leen määrittelyn kohteeksi. Arvot kirjallisuudessakin monipuolistuivat (vrt. Turunen 
1999). Muutokset kirjallisuuskäsityksissä näkyivät myös Iijoki-sarjan kritiikissä.

Sarjan kaikenlaista luokittelua vaikeutti se, että kulloinkin arvosteltavana oli vain 
pieni osa koko ajan paisuvasta sarjasta, jonka lopullista muotoa ja sisältöä ei tiennyt 
kukaan, ei edes kirjailija. Miten arvottaa edes juonta, joka on rakenteena loppua kohti 
suuntautuva ja jonka merkitys tulee selville vasta sarjan loppuessa?212 Miten hahmot-
taa ja tulkita teemoja ja motiiveja, esimerkiksi häpeää ja siihen liittyvää tunnustuksel-
lisuutta ja työn eetokseen liittyviä syvämerkityksiä, kun ne olivat vasta aluillaan?213

Kriitikkovastaanoton vuosikymmenkohtaisessa tarkastelussa ensimmäiseksi asettu-
vaa 1970-lukua leimasikin epävarmuus, joka liittyi paitsi vaikeuteen suhteuttaa sarjan 

212 Ks. juonesta Ikonen 2001, 184–206.
213 Ks. teemoista Suomela 2001, 141–154.
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teoksia toisiin teoksiin ja kirjalliseen traditioon, myös avoimeksi jäävään kysymykseen 
sarjan kestosta ja laajuudesta. Konsensusta ei löytynyt myöskään sarjan esteettisyyttä 
koskevissa tulkinnoissa ja arvottamisissa. 

Tulkitsen sarjan alkupään teoksien houkutelleen kriitikoita käyttämään ilmesty-
misajankohdan mukaisten laji-, muoto- ja tyylikonventioiden määräämää odotusho-
risonttia lukumalleineen, jotka teos sitten lukuaktin edetessä jaussilaisittain tuhosi, 
muutti tai säilytti ennallaan. Iijoki-sarja tuntui olevan niin kaukana vallitsevasta kirjal-
lisuuskäsityksestä, että esteettinen etäisyys muuttui jo osalla kriitikoista ylipääsemät-
tömäksi kuiluksi ja ärsyyntymisen aiheeksi, kuten Ormo Saarisella (KeS 28.10.1972): 
”Merkitsevät, todella tärkeät asiat hukkuvat alinomaa vähemmän tärkeiden, merkityk-
settömienkin mutta ärsyttävän yksityiskohtaisesti kuvattujen detaljien tulvaan. [---] 
Jos sama verkkainen tahti jatkuu, lukijan – kärsivällisenkin – toleranssi joutuu todella 
kovalle koetukselle.”

Modernismin lukumallin rinnalle ja tilallekin oli noussut uusia kirjallisia 
maku suuntauksia: tunnustuksellinen kirjallisuus, maaseutua aihepiirinä käyttävä 
kirjallisuus214 ja uudenlainen työläisepiikka. Kirjallisuuskentän moninaisuus hajotti ja 
väljensi arvostelun perinteistä kriteeristöä ja teki luokittelusta ja arvottamisesta entistä 
vaikeampaa. Mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää hyvästä taiteesta ei edes ollut 
(Kämäräinen 1986).

Hyvänä esimerkkinä turhautumisesta ja esteettisen etäisyyden kasvamisesta liian 
suureksi on Uuteen Suomeen kritikoineen Vilho Suomen vuonna 1979 julkisesti 
tekemä ilmoitus lopettaa Päätalon romaanien arvostelu; perusteluina hän toi esille 
Päätalon samojen asioiden kertomisen samalla tyylillä ilman mitään merkkiä kehityk-
sestä. (Saure 1988, 191–192.)215 J.P. Roos (1988, 254) toteaa Päätalon ja sivistyneistön 
suhteesta puhuessaan sivistyneistöllä olevan aina kaksi vaihtoehtoa, kun se tarkaste-
lee itselleen vieraan kulttuurin tuotetta: torjua se naiivina, yksinkertaisena, tai löytää 
teoksesta useampia tulkintatasoja, jotka voivat olla joko tekijän siihen kytkemiä tai 
arvioijan itsensä tuottamia.216 Tunnistan Roosin kuvaaman torjunnan todentuneen 
Vilho Suomen tapauksessa.

Vesa Karonen (1999) kuvasi vuosikymmenen akateemista kirjallista ajattelutapaa 
sisältäpäin nähtynä: ”1970-luvulla työskentelin Helsingin yliopiston kotimaisen kirjal-
lisuuden laitoksessa. Siellä ei tarvinnut lukea Päätaloa. Hän sai meidän puolestamme 
kirjoittaa Iijoki-sarjaansa rauhassa. [---] Älymystöpiireissä Kalle Päätalon lukijat ovat 
olleet toisinajattelijoita.” Vieroksunta merkitsi vaikenemista ja marginaaliin työntämis-
tä. 

214 Maaseutua aihepiirinä käyttävää kirjallisuutta voi pitää jatkumona Väinö Linnan Täällä Pohjan-
tähden alla -romaanitrilogian (1959, 1960 ja 1962) tyyppiselle realismille.
215 Saure referoi Aake Jermun artikkelia tässä yhteydessä.
216 Roos viittaa tässä yhteydessä Risto Alapuron virkaanastujaisesitelmään (Sosiologia 1/1988).
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Esimerkiksi sarjan toinen teos Tammettu virta (1972) sai useimmilta kriitikoil-
ta negatiivista arvottamista ja kuvausta niin muotoon kuin sisältöönkin liittyvistä 
piirteistään ja ”tiiliskivimäisyydestään”:

[---] Tuskinpa edes Päätalon aito, jouheasti etenevä kansankieli riittää korvaamaan 
sisällöllisen köyhyyden [---] (Osmo Saarinen, KeS 28.10.1972).

Päätalo tuntuu olevan taitekohdassa: kirjat pitenevät, mutta sanottavat ja kerrotta-
vat vähenevät (Liisi Huhtala, TS 4.11.1972).

[---] eikä hänen tiiliskiviromaaneissaan ole tapahtunut muutenkaan suurempia 
rakenteellisia muutoksia (Riitta Kuivasmäki, AL 11.11.1972).

[---] Päätalo tarjoaa valmista luettavaa, valmiiksi pureskeltua, harmitonta, mitään 
sanomatonta ajanvietettä [---] (Timo Sandberg, KU 16.1.1972).

Edellä lainatuissa kritiikeissä samaa sukupolvea edustavat kriitikot tuntuvat olevan 
samaa mieltä sarjan ominaislaadusta: paikallaan polkevaa, mitään sanomatonta ja si-
sällöllisesti köyhää. Tulkitsen negatiivisista kritiikeistä kehäilmiön, jossa toistensa 
arvosteluja lukevat kriitikot tahattomastikin alkoivat kopioida toistensa sanontoja ja 
asennettakin. Sarja oli lähtökuopassa, mutta kritiikki ei kannustanut jatkamaan.

Edellisen vuosikymmenen yhteiskunnallinen murros heijastui myös kirjallisuus-
instituutioon. Vuosisadan alussa syntyneet ja kriitikkoina jo kannuksensa hankkineet 
kirjallisuuden vaikuttajat, muun muassa Vilho Suomi ja Eila Pennanen, olivat siirty-
neet tai siirtymässä eläkkeelle; suurten ikäluokkien muodostaman suuren murroksen 
sukupolven 60-lukulaisilla ja 70-lukulaisilla oli tilaisuus ja tahto vallata sillanpääase-
mia myös kulttuurin kentillä. 

Vuosikymmenen kriitikko-otoksen sukupolvia tarkastellessa huomaa suuren 
murroksen sukupolven, vielä 1970-luvun alussa alle kolmikymppisten, kriitikoiden 
olevan enemmistönä kirjoittamassa merkittävimpien sanoma- ja kulttuurilehtien 
arvosteluja. Heidän kirjallisuuskäsityksellään oli edustamiensa lehtien levikkialueella, 
ja valtalehtien edustajilla laajemminkin, lähes dominantti asema. Poimin Iijoki-sarjan 
kritiikkiotoksesta heistä esimerkeiksi osittain samoja kriitikoita, joilta edellä lainasin 
otteita Tammettu virta -teoksen kritiikeistä: Liisi Huhtalan, Harry Sundqvistin, Eero 
Marttisen, Pekka Tarkan, Juhani Niemen, Riitta Kuivasmäen, Timo Sandbergin ja 
Mattiesko Hytösen. Monet pysyivät kriitikkoina mukana sarjan loppuun asti, välil-
lä tosin taukoja pitäen. J.P. Roos (1988) toteaa kulttuuriseen hallitsevaan luokkaan 
kuuluvan muun muassa johtavat journalistit. He ovat hyvissä asemissa kamppailtaessa 
siitä, mikä kulttuurissa edustaa hyvää makua ja mikä taas on rahvaanomaista. 

Taustat vaikuttavat eri taiteen lajeissa eri tavoin; koulutus ja ammatti ovat keskei-
siä lukemisen maun määrittäjiä (Heikkilä, HS 28.2.2010).217 Myös Pierre Bourdieu 

217 Riie Heikkilän kritiikki ”Yhteiskuntaluokka määrää maun” (HS 28.2.2010). Kritiikki teokses-
ta: Tony Bennett, Mike Savage, Elizabeth Bortolaia Silva, Alan Warde, Modesto Gayo-Cal & David 
Wright: Culture, Class, Distinction. Routledge. Tony Bennettin tutkimus, josta Heikkilä kirjoittaa, on 
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(1985, 92–110) tähdentää koulutustaustan keskeistä merkitystä kilpailussa legitiimin 
maun päätäntävallasta. Auktoriteettiasemista voidaan hyvän maun nimissä harjoittaa 
vallankäyttöä alemman statuksen ryhmiin (vrt. myös Roos 1988, 20–24, 72).

Kamppailua siitä, kuka määrittää Iijoki-sarjan esteettisen arvon, käytiin alkuvuo-
sikymmenen kritiikeissä, ja se jatkui seuraavilla vuosikymmenillä. Sitä siivitti monien 
kriitikoiden kannalta sarjan lähes käsittämätön menestys. Lukijat kyseenalaistivat 
kritiikin ostokäyttäytymisellään. Yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aiheuttamat 
seuraukset ongelmineen olivat ajallisesti vielä liian lähellä, osittain vasta meneillään, 
jotta niistä olisi osattu hakea ensisijaista selitystä ilmiöksi kasvavaan menestykseen. 

Ilmiö nimeltä Kalle Päätalo kiinnostaa vuosi vuodelta enemmän: mistä kasvaa 
miehen mahti, mikä saa hänen teoksensa kipuamaan myynnin kärkeen joka syksy 
ja pysymään kuvioissa mukana seuraavaan kesään? Mitään kustannustyhjiötä 
hänen romaaninsa eivät täytä: miehistä kerrontaa ja maaseudun kuvausta meillä on 
runsaasti tarjolla muutenkin. [---] (Liisi Huhtala, TS 4.11.1972.)

Suomen Sosialidemokraatin Mauri Oranen otsikoi Tammettu virta -kritiikkinsä (SD 
28.11.1972) ”Kalle Päätalo ja turvallisuus” Hänen mielestään selitys sarjan vetovoi-
maan löytyy turvallisuuden tarpeesta: ”[---] teksti soluu kuin selkosten valtaväylä, Ii-jo-
ki”, lukijan on turvallista heittäytyä sen vietäväksi. Tulkitsen Orasen osuneen oikeaan: 
sarja tutunoloisine henkilöineen, tapahtumineen ja miljöineen lisäsi lähimenneisyy-
dessä suuren muuton ja muutoksen kokeneille heidän kaipaamaansa turvallisuuden 
tunnetta. Oranen pohtii kritiikissään myös kriitikon vaikeutta vakuuttua Päätalon te-
osten arvosta. Päätalon tuotannolle täytyy hänen mukaansa asettaa omat mitat; tekstin 
kimppuun on käytävä valituin asein, ei samojen kuin Meren tai Salaman teosten. Ora-
nen tuo esiin reseptioesteettisen ongelman: ne lukumallit, jotka sopivat Veijo Meren tai 
Hannu Salaman teoksiin, eivät välttämättä käy Päätalon teoksia lukiessa. Esimerkiksi 
modernismin lukumallin tyypillisiksi piirteiksi Iijoki-sarjan alkuvuosikymmenen kri-
tiikeissä nousivat romaanin muotoseikkojen kohosteinen arvostus, viihteellisyyden vie-
roksuminen ja uudistumisen vaatimus – kritiikin negaatio sarjan menestykselle. 

Ainakin sarjan sivumäärät karkasivat pikkutarkan kerronnan takia tekijänsä käsistä 
(IS 14.10.1995; KA 6.12.1995).218 Neljäs osa Täysi tuntiraha (1974) rikkoi kuudensa-
dan sivun (619) rajan, mikä ei alittunut koko sarjan aikana.219 Kaikkiaan sivuja kertyi 
ensimmäisellä vuosikymmenellä 5 646 kpl; niiden myötä Kallen elämä etenee konttaa-
vasta pienokaisesta Suomen armeijan sotilaaksi. 

bourdieuläinen analyysi siitä, mitä erilaisia makuja erilaisten luokkakuntien ympärille syntyy tietyssä 
eurooppalaisessa yhteiskunnassa.
218 Ks. Heikki Haapavaaran artikkeli ”Kalle Päätalo on vihainen Iijoelle” (IS 14.10.1995); Timo Paa-
kin artikkelissa ”Itsenäisen Suomen itsenäinen kirjailija” (KA 6.12.1995) Päätalo toteaa: ”Työ karkasi 
ulos suunnitelmista, jo vuosia sitten.” Alun perin Päätalo kaavaili mitaksi kuutta teosta: ”Vaan minkä 
sille mahtaa, kun on paljon sanomista, kosolti luomisvoimaa ja hyvä muisti!”
219 Miinoitettu rauha (1978) pääsi sivumäärältään jo yli seitsemänsadan (730).
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Kirjailijan maneereiksi koetut kirjoittamismekanismit, joihin sivumäärien ylenpalt-
tinen runsaus sisältyy, suivaannutti kriitikoita. Uuden Suomen Esko Muinonen 
(24.12.1975) antaa karun kuvan Nuoruuden savotta -teoksesta: ”Seitsemättäsataa sivua 
pikkutarkkaa muistelusta, kronikkaa selkosista.” Muinonen valittaa teoksesta puuttu-
van dynamiikan, se ”seisoo paikallaan”, vaikka siihen on tallennettukin tarkkaan elämi-
sen tapa, työnteon välineet ja murre. Muinosen kritiikistä on luettavissa ja tulkittavissa 
dilemma, jossa vastakkain olivat yli kuusisataa sivua arvosteltavaa tekstiä ja sisältö, joka 
koostui pikkutarkasta, paikallaan seisovasta selkosten muistelusta. Kriitikon sananva-
linnoissa ”muistelus” ja ”kronikkaa selkosista” on vähättälevä konnotaatio. Muinosel-
la on käytössään ainakin pedagoginen lukumalli; muistelus ja kronikka selkoslaisista 
viittaavaat kansankuvauksen lukumalliin. Positiivinen arvottaminen jäi pragmaattis-
ten tekijöiden varaan: sarjan kansan työ- ja elämäntapojen tallennus ja murre.

Kunnan jauhot -kritiikissään (TS 9.11.1973) Liisi Huhtala kuvaili Päätalon kirjoit-
tamistahtia ihmeenä noteerattavaksi: vuodesta 1958 lähtien Päätalolta oli ilmestynyt 
paksu kirja lähes joka vuosi sopivasti isänpäivälahjaksi.220 Sivujen tahallinen paisut-
taminen ja ilmestymistiheys toistuvat vuosikymmenen kritiikeissä.221 Pragmaattisen 
tason sisältöluokista numero 17 (kirjoittamismekanismit) on saanut eniten merkintöjä 
(28 %, ks. liite 8/ taulukko 1). Seuraavana onkin sitten sisältöluokka 15 (24,4 %), johon 
olen koodannut lähi- ja mikrohistorian ja murteen tallentamista sekä sarjan kansatie-
teellistä merkitystä koskevat lausumat. Positiivisia kritiikin aiheita piti vuosikymme-
nen alusta sarjasta hakemalla hakea.

Päätalo realismin perillisenä

Käsittelen seuraavaksi ensin vuosikymmenen kritiikeissä esiintynyttä spekulointia 
Päätalon ja Iijoki-sarjan sopivuudesta realismin jatkumoon ja sen jälkeen varsin laajasti 
1970-luvun kirjailijavertailuja. Ne demonstroivat hyvin kriitikoiden kunniakasta ha-
lua löytää tulkinnalleen evidenssiä ja sarjalle paikka kirjallisesta traditiosta. Seuraavilla 
vuosikymmenillä vertailua tässä mitassa ei enää esiintynytkään. Kritiikeissä tyydytään 
useimmiten vain toteamaan mahdollinen samankaltaisuus eikä lähdetä erittelemään 
yhteisiä piirteitä tai eroavuuksia. 

Jussi Kallio nimeää jo kritiikkinsä otsikossa Päätalon realismin perilliseksi (TS 
31.12.1977) ja Ilkka-lehden kriitikko Seppo J. Järvinen toteaa Tammetun virran (1972) 

220 Liisi Huhtala sanoo poikkeuksia kirja/vuosi -tahtiin olleen vain kerran. Poikkeuksia oli kuiten-
kin kaksi: vuodet 1959 ja 1961.
221 Ks. esimerkiksi Lauri Cederbergin kritiikki (US 10.1.1970; Erja Uusitalon kritiikki (Keski-
pohjanmaa 19.11.1978); Panu Rajalan kritiikki (HS 11.11.1979); Harry Sundqvistin kritiikki (AL 
15.12.1978).
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olevan vankkaa realismia.222 Kansankuvauksen rinnalla sarjan alkupään teoksia 
sovitettiin realismin jatkumoon.

Oululaisessa Kalevassa (21.12.1973) V.E. Haapala on valmis sijoittamaan Päätalon 
eeppisen romaanin taitajana Linnan ja Waltarin perilliseksi. Vuosikymmenelle tyypil-
listä epätietoisuutta ja muutosta kuvaa se, että Haapala viisi vuotta myöhemmin (1978) 
osittain kumoaa Linna-rinnastuksensa, kun hän toteaa Miinoitettu rauha -kritiikissään 
(KA 31.12.1979) olevan ”eri asia puhua Linnan taidosta ja perspektiivistä tai Haanpään 
temperamentista kuin Päätalon työvoitosta”. Teoksesta toiseen jatkuva sitkeä ja pikku-
tarkka kuvaus ilman ”ilmaisullisen rekisterin” uudistumista on muuttanut kriitikon 
kantaa negatiivisempaan suuntaan. Jo vuosikymmenen lopulla näkyi mediassa ensim-
mäiset maininnat Päätalon kriitikoista saamasta työvoitosta: kovakorvaisuus kritiikke-
jä kohtaan ja pysyttäytyminen omimmaksi tuntemassaan tyylissä ja maneereissa ei ollut 
karkottanut Päätalon lukijoita; se oli lisännyt niitä. 

Aamulehden Harry Sundqvistin mielestä Iijoki-sarja kartoittaa asenteita, tapoja ja 
tottumuksia siinä kuin Linnan Pohjantähti-trilogiakin (AL 21.12.1974). Sundqvist 
siis näkee Linnan ja Päätalon tuotannossa yhteisiä piirteitä pragmaattisella tasolla, ei 
esteettisellä.

Riitta Kuivasmäen näkemys on, että Päätaloa yhdistää Linnaan ja Haanpäähän 
”kerronnan laaja kymi, asiallisuus, selkeys ja sovinnollisuus”. Päätalon henkilöt jäävät 
kuitenkin usein tyypin asteelle (Kuivasmäki 1974; Vehviläinen 1978, 205). Suoma-
laiseen realismiin kietoutui voimakkaasti Elisabeth Järnefeltin perheen kautta saatu 
venäläisen kirjallisuuden vaikutus. Suuntaukseen liittyivät muun muassa tyypillisyy-
den vaatimus ja tolstoilaiset ihanteet rehellisyydestä ja totuudenmukaisuudesta. (Vrt. 
Tiirakari 1997, 133; Laitinen 1997, 215–218.) Päätalo itsekin koki olevansa keskiverto-
kansalainen, jonka kaltaisia ”kalleja” löytyi Suomesta valtava määrä (Vehviläinen 1978, 
171).

Jo aloitusvuosikymmenellä kriitikot arvottivat myös sarjan rehellisyyttä ja tunnus-
tuksellisuudeksi paisuvaa totuudellisuutta, vaikka niitä kuvaavien lausumien osuus 
kokonaismäärästä on kvantitatiivisen tutkimuksen perusteella vain 4,3 %. Yli puolet 
niistä on kuitenkin positiivisesti arvottavia. (Liite 8/ taulukko 1.)

Realismin ensimmäisen aallon pyrkimys kuvata tavallisia ihmisiä ja yhteiskunnal-
lisia epäkohtia sellaisina kuin ne olivat luonnehtii myös Iijoki-sarjaa; listaan voisi vielä 
lisätä sovinnollisuuden ja luonnollisen kielen käytön (vrt. Tiirakari 1997, 131–168). 
Iijoki-sarjaa sovitettiin kritiikeissä aloitusvuosikymmenellä suuren kansankuvauksen 
linjaan. 

Vertailukohteiksi arvosteluissa otettiin lähes kaikki Päätalon esikuvinaan ja ihantei-
naan mainitsemat kirjailijat (vrt. verrokkikirjailijalistat, liite 8). Näihin kuuluvat 
monet kansankuvauksen ja realismin edustajat Aleksis Kivestä lähtien. Päätalo nimesi 

222 Jussi Kallion kritiikki koskee Ahdistettu maa -teosta; Seppo Järvisen kritiikki ”Päätalon uusin 
vankkaa realismia” on julkaistu Ilkka-lehdessä 29.10.1972.
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merkittäviksi lukuelämyksikseen Dostojevskin Rikos ja rangaistus -teoksen (1888–
1889, suom. 1922) ja Tolstoin Ylösnousemuksen (1889–1899, suom. 1908) sekä suoma-
laisista Toivo Pekkasen, Pentti Haanpään, Mika Waltarin ja F.E. Sillanpään teokset. 
(KA 22.9.1989223; Vehviläinen 1978, 61–62.) Rikoksen ja rangaistuksen lukukokemus-
ta Päätalo kuvaa ”järisyttäväksi” ja Knut Hamsunin Maan siunaus -teos (1917, suom. 
1919) puhutteli häntä (Marttinen 1994, 39).

Vaikka Päätalo (KU 4.11.1992)224 tähdensi, että muut kirjailijat eivät olleet vaikut-
taneet hänen ilmaisuunsa, jättivät nuoruuden järisyttävät lukukokemukset kuitenkin 
pysyvän muistijäljen. Sarjan ilmaisussa se puhkesi esille samankaltaisuutena, joka oli 
niin ilmeistä, että kriitikot hakivat verrokkikirjailijoiksi juuri näitä esikuvia, kuten Eila 
Pennanenkin Nuoruuden savotat -kritiikissään: 

Kalle Päätalon kirjalliseen kehitykseen vaikuttavat monet 30-luvun kirjailijat, 
etenkin Toivo Pekkanen ja Pentti Haanpää, joiden hän tietää kirjoittavan pelkän 
kansakoulun pohjalla. Mutta myös Ilmari Kianto ja F. E. Sillanpää herättävät 
hänessä kiinnostusta ja ihailua. Kiannon hän näkeekin ”Kijannan maatalousjuh-
lilla” ja järkyttyy, kun toiset puhuvat kirjailijasta halveksivaan sävyyn. (Me n:ro 7 
/7.4.1976.)

Pennasella oli monen muun kriitikon ohella arvostelua kirjoittaessaan mielessään Pää-
talon esikuvat. 

Panu Rajalan (1999, 179) mielestä Päätalo on pitänyt oppimestarinaan ainakin 
Toivo Pekkasta: hänen harmaata filosofiaansa, kovan kohtalon voittamista, mutta myös 
nöyryyttä ja erityisesti elämänasennetta, että pohjalta voidaan ponnistaa ylös. Yhdis-
täviksi tekijöiksi Rajala nimeää myös yhteiskunnallisen sovinnaisuuden ja vimma-
tun lukemisen nälän, jopa karskit naiskokemukset ja sairastumisen kesken parhainta 
työikää. 

Helsingin Sanomien Mattiesko Hytönen perustelee Päätalolle antamansa nimityk-
sen ”yksilörealisti” tarinoinnin selkeydellä: kuvatut tapahtumat ovat etualalla yhteis-
kunnallisten tapahtumien jäädessä kehykseksi taustalle (HS 22.12.1972). Vaikka 
Päätaloa verrataan Linnaan tai muihin realisteihin, kritikoitavana oleva teos on silti 
luokiteltu yksinkertaisesti omaelämäkerralliseksi romaaniksi, viihderomaaniksi 
tai muistelmaksi.225 Tulkintaan vaikuttava lukumalli on ollut kuitenkin realismin 
lukumalli.

Vuosikymmenen lopulla kritiikkeihin ilmestyi sarjan vertauskohteeksi 1900-luvun 
yhden merkittävimmän modernistin Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimäs-
sä (1913–1927). Modernismin piirteitä haettiin sarjasta myös tämän teoksen kautta. 

223 Mirja Niemitalon artikkeli ”Rakas raskas ammatti”. 
224 Juha Drufvan artikkelissa ”Kirjailija Kalle Päätalo: ’Haluan kirjoillani muistuttaa miten ihmisiä 
ennen kohdeltiin’”.
225 Prosenttiosuudet: omaelämäkerrallinen romaani 42 %, viihderomaani 21 %, kronikka, muistel-
ma 18 %, kansankuvaus 8 %, kehitysromaani 4 %, realistinen romaani 4 %, dokumenttiromaani 3 %. 
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Vertailun sopivuus aiheutti kriitikkokunnassa erimielisyyksiä. Aku-Kimmo Ripatin 
mielestä Päätalo muistuttaa enemmän runonlaulaja Arhippa Perttusta kuin Proustia, 
joka Kadonnutta aikaa etsimässä -sarjassaan kuvaa ”aavistuksen juuria, olemattomuuk-
sia”, kun taas Päätalo on ”elämän nauhurimainen muistelija”. (Kulttuurivihkot 3/1979.) 

Aku-Kimmo Ripatin toistuvat Päätalon kirjailijanlaatua koskevat kielteiset 
kannanotot antavat aiheen jopa olettaa tympääntymisen takana olevan myös subjektii-
visia tekijöitä (vrt. Kämäräinen 1986, 11–12). Ripatti ei näe Täysi tuntiraha -teoksessa 
(KA 18.1.1975) mitään myönteistä:

[---] Mutta luulisi totisesti, että parituhatta sivua vainoharhaisen ja mustasukkai-
sen isän jahkailua riittäisi tappamaan silakkalaatikkoonkin tyytyneen lukijan, 
sillä Kallen isä äyhkii samat sanat ja samalla tavalla joka kerran. Vai onko Päätalo 
kustannusliike Gummerukselle niin pyhä ja tuottava kirjallinen robotti, ettei hänel-
le anneta edes alkeellisia neuvoja. [---]Miksi Päätaloa sitten luetaan? Se on ehkä jo 
tapa, vähän mekaaninen tottumus. Päätalon naturalismi tonkii yhtä ytimekkäästi 
kuin sika pihan kaikki tunkiot, röhkii ja pieree ja kuopii, ja kun kirjailija vielä selit-
tää, mitä sika tekee, on teksti helppoa kuin keskikalja. Lukija voi myös kuvitella, että 
Päätalon kertoma röhevä maalaiselämä on aitoa. Ja kun Päätalo totisesti sekottaa 
sentimenttalisuuden ja pornografian ja pontikan maun päähenkilönsä tekemisiin, 
teksti kyllä liikuttaa. Mutta realismia tämä ei ole, sillä Päätalon ihmisillä on vain 
surkea nälkä ja kurjuus, ei mitään pääsytietä siitä pois. [--- ] (Aku-Kimmo Ripatti, 
KA 18.1.1975.)226

Ripatti rinnastaa lukijakunnan ja Päätalon: molemmilla on yhtä huono maku. Sarkas-
tisella kritiikillään hän onnistui ärsyttämään Päätalon lukijat siinä määrin, että Kai-
nuun Sanomat ja Kaleva saivat pitkän liudan tuohtuneita vastineita julkaistavakseen. 
Jopa Suomen Kuvalehti noteerasi Päätalon puolesta käydyn ”kritiikkisodan” otsikolla 
”Kansa ärähti” (SK 31.1.1975).227 ”Kritiikkisodan” voi bourdieulaisittain tulkita sym-
boliseksi taisteluksi kulttuurin kentällä, jossa vastakkain olivat legitiimiä makua edus-
tava Ripatti ja huonoa makua edustava ”rahvas”. Suosiotaan suuren yleisön keskuudessa 
koko ajan kasvattavaa sarjaa ei voinut kuitenkaan enää ongelmitta legitiimin maun-
kaan perusteella täysin tuomita. (Vrt. Bourdieu 1985, 142–150; Hurri 1993, 39–49.) 
Kritiikkilainauksen perusteella tulkitsen Ripatin joka tapauksessa lukeneen tekstin 
realismin lukumallia käyttäen, koska hän pystyy toteamaan, ettei siitä löydy realismin 
häivääkään. 

226 Naturalismin sopivuudesta Iijoki-sarjan lajimäärittelyksi ja lukumalliksi enemmän 1990-luvun 
kriitikkoreseption yhteydessä.
227 Voitto Mäntyniemi: ”Aku-Kimmon sota” (Kaleva 21.1.1975), Hilkka Myllylä: ”Aku-Kimmo Ri-
patille Päätalon kritiikistä” (Kaleva 22.1.1975), Toini Holopainen: ”Vastineita Aku-Kimmo Ripatille” 
(Kaleva 1975), Ville Tikkanen: ”Aku-Kimmo Ripatille” (Kaleva 1975) , Seppo Kalaoja: ”Päätalon hal-
veksijoille jauhot suuhun” (Kainuun Sanomat 11.3.1975) sekä nimimerkki Koillismaalainen vm 1918: 
”Vastinetta Ripatille” (Koillissanomat 21.1.1975). 
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Sodan ja pulan sukupolven kriitikoista enemmistö määrittelee sarjan alkupään 
teokset kansankuvauksen lisäksi omaelämäkerralliseksi romaaniksi, muistelmiksi tai 
pelkäksi kronikkaromaaniksi. Reino Hirviseppä esimerkiksi kuittaa Kunnan jauhot 
(1973) yksinkertaisesti ”pikkutarkaksi kansanelämän kuvaukseksi” (Helsinki-lehti 
9.12.1973) ja saa näin luonnehdituksi sekä kuvaustyylin että kohteen.

Myös Aku-Kimmo Ripatti kuului sodan ja pulan sukupolveen. Hän nimeää 
(Kulttuurivihkot 3/1979) Päätalon kansankuvaajaksi ja kehuu häntä kansatieteelliseksi 
muistineroksi. Ripatin mieli oli neljän vuoden aikana kääntynyt: hän löysi Päätalosta jo 
positiivisesti arvottavaa sanottavaa. Yleinen arvostus Päätaloa ja Iijoki-sarjaa kohtaan 
lisääntyi ja poliittisuus hellitti otettaan vuosikymmenen loppua kohden mentäessä. Se 
näkyy Ripatin asennemuutoksessa. Työväenluokan kuvaajaksi hän ei kuitenkaan suostu 
Päätaloa luokittelemaan. (Kulttuurivihkot 3/1979.) Liisi Huhtala kuuluu nuorempaan 
sukupolveen. Hän nostaakin hiukan ironisesti kansankuvauksen uudeksi keskushah-
moksi Päätalon Kunnan jauhot -teoksen metsätyömies-pienviljelijän (TS 9.11.1973).

Vertailu muihin kirjailijoihin

Sarjan teoksia tulkittiin tekemällä varsin yksityiskohtaisiakin vertailuja muihin kirjai-
lijoihin ja heidän teoksiinsa. 

Turun Sanomien Liisi Huhtala ottaa Kunnan jauhot -kritiikissään vertailukohteek-
si Eino Säisän sarjan Kukkivat roudan maat. Molemmissa sarjoissa eletään ja katsellaan 
Suomen historiaa pienen pojan silmin. Huhtala asettaa Säisän lapsikuvaajana Päätalon 
edelle; ”Päätalon Kallessa on aikuisen ihmisen muistelun makua”. Huhtala myöntää 
kuitenkin Päätalon kuvaamien ankarien olojen voineen vanhentaa lapsen jo varhain. 
(TS 9.11.1973.) 

Huhtala laskee Kallen elämän edenneen vasta toiselle kymmenelle sarjan kolmen 
puolentuhatsivuisen osan aikana: eteneminen on hidasta ja ”näyttää varmistavan, että 
seuraavienkin vuosien isänpäivälahjat olisi turvattu” (TS 9.11.1973). Näen sinänsä 
viattoman huomautuksen takana olevan piiloviestin sekä kirjailijalle että kustanta-
jalle kaupallisesta tarkoitushakuisuudesta tuoda vaikka laadun kustannuksella uusi 
teos isänpäivämarkkinoille joka vuosi. Huhtala arvottaa hitauden ja perusteellisuu-
den pragmaattista hyötyä: näin saadaan kartoitetuksi Päätalon tuotannon tulkinnal-
le tärkeät biografiset taustat perusteellisesti. Huhtala toteaa Iijoki-sarjan alkupään 
teoksista löytyvän selitys Päätalon miesten itkualttiuteen ja myös kuvauksellisesti liioi-
teltuihin mittoihin vietyyn mustasukkaisuuteen, kunnanelätin aseman vaikeuteen, 
pojan kiintymykseen ahtaissa oloissa kamppailevaan äitiinsä, vastuuseen sisaruksistaan. 
Ennen kaikkea selityksen saa teosten keskeinen mieshahmo, joka on yhdistelmä ylimit-
taista työkykyä ja tunteenomaista, alemmuudenajatuksista herkkyyttä. (TS 9.11.1973.) 

Huhtala nostaa jo näin aikaisessa vaiheessa lähes kaikki Iijoki-sarjan keskeis-
ten teemojen aihiot esille. Pitkässä ja perusteellisessa kritiikissään Huhtala tulkitsee 



145Tervaksinen toteemi

Kunnan jauhoja paitsi kansankuvauksen, myös maaseutuaiheisiin kiinnittyvän Linna-
realismin lukumallilla. Hän vertaa Päätaloa Pietari Päivärintaan, mutta myös Otavan 
kirjoituskilpailun ”Kertomus elämästä” (1973)228 pohjalta syntyneisiin teoksiin: 

Sata vuotta ei ole paljon tyyliä muuttanut: kronologinen eteneminen, tavoitteiden 
vaatimattomuus ja ehkä osin siitä seuraava, lukijaa miellyttävä keinojen yksinker-
taisuus, taipumus säilyttämiseen enemmän kuin uusimiseen, tapa todeta enemmän 
kuin arvostella. (Liisi Huhtala, TS 9.11.1973.)

Syntymäaikansa perusteella sodan ja pulan sukupolveen, mutta J.P. Roosin määritel-
män mukaan ”60-lukulaisiin” kuuluva Helsingin Sanomien Pekka Tarkka vertaa Huh-
talan tapaan Päätaloa ja Eino Säisää keskenään laajassa artikkelissaan ”Olisiko Eino 
Säisässä Päätalon mahdin murtaja” (HS 17.12.1972). Tarkan mielestä Kukkivat rou-
dan maat -sarjan Pesola voisi liikkuvuudessaan, perinpohjaisuudessaan ja pettymysten 
kääntämisessä uhmakkaaksi aivan hyvin olla Kalle Päätalon luoma henkilö. Tarkan 
mielestä Säisän sarja nostattaa esille kysymyksen, miksi se ei ole ominaisuuksistaan 
huolimatta noussut yleisön suosikiksi, vaikka Säisä on asiansa tunteva kuvaaja, joka 
rakentaa sarjaansa hitaasti ja huolekkaasti, ”materiaaliaan kuunnellen”. Hyvästä kir-
jallisuudesta pitävät lähtevät ilman muuta Säisän mukaan, toteaa Tarkka. Hän tekee 
samalla arvottavan piilorinnastuksen: Päätalon mukaan lähtevät lukijat eivät niinkään 
piittaa kirjallisuuden ”hyvyydestä”.229 

Pekka Tarkka suosittaa asiantuntijan ominaisuudessaan lukijoita ottamaan Iijoki-
sarjan teoksen luettuaan kokeiltavaksi Säisän kirjan; Säisä(kin) rakentaa kokemuk-
sen vankan pitkospuun ”sillaksi maassamuuttajien pirstoutuvaan, hetkelliseen todel-
lisuuteen pakenematta kuitenkaan muinaisuuteen, aikaan kuin silloin ennen”. (HS 
17.12.1972.) Tarkan mukaan näyttäisi samantyyppisten aiheiden pohjalta syntyvän 
kaksi linjaa: kansankuvauksen traditioon nojaava Päätalon Iijoki-sarja ja uudenlaista 
maaseutukuvausta ja -realismia edustava Säisän Kukkivat roudan maat -sarja. Toinen 
on suuren lukevan yleisön suosikki, toinen taas arvostelijoiden.230 Myös Kai Laitinen 
vertaa Suomen kirjallisuuden historiassaan (1997/1981, 577) Säisän ja Päätalon sarjo-
ja keskenään. Säisällä on hänen mielestään sosiaalihistoriallisen tietoisempi ote kuin 
Päätalolla, jota hän pitää enemmän kronikoitsijana kuin ”probleemien asettelijana”. 
Tarkka käyttää modernismin lukumallia ja sen mukaista odotushorisonttia. Säisän 

228 Otava julkaisi kirjoituskilpailun satoa kirjoina, muun muassa 73-vuotiaan Ida Maria Saarisen 
Nokkosia ja harakankukkia (1973) ja Marianne Ojanterän (kirjailijanimeltä Kutia) teoksen Rauhaa, 
rockii ja rakkautta (1973). Kirjoituskilpailun järjestäminen kieli mielestäni jo elämäkerrallisten tekstien 
buumista.
229 Pekka Tarkka viittaa tässä yhteydessä Eila Pennasen Päätalo-esseeseen (Parnasso 4/1970).
230 J.P. Roos ihmetteli Tarkkaan nähden piilosarkastisesti Päätalopäivillä pitämässään esitelmässä 
heinäkuussa 1988, miten 100 000 ihmistä voi ostaa Iijoki-sarjan teoksia, ”joissa ei tapahdu mitään, ei 
ole romantiikkaa, seksiä, väkivaltaa eikä jännittäviä kohtauksia”. (Iijokiseutu 14.7.1988.) Aikaa Tarkan 
rinnastuksesta oli tosin kulunut jo lähes 15 vuotta ja Päätalostakin tullut jo ilmiö. 
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sarjasta hän löytää vastinetta odotushorisontilleen: teos teokselta muotokehityksen 
monipuolistumista, muuttuvia rakenteita ja eri tyylilajejakin (vrt. Niemi 1999b, 168). 
Iijoki-sarjasta sellaista ei löytynyt

Leena Kirstinä lainaa Roman Ingardenin lisäksi Jan Mukařovskia pohtiessaan 
tekstin merkityksen yhteisösidonnaisuutta. Paitsi ajan ja paikan myös sosiaalisen 
ympäristön muutokset heijastuvat vastaanotossa. Teoksen merkitys on kokonaisuus, 
joka muodostuu vastaanottajan ja hänen ympäristönsä esteettisistä arvoista ja normeis-
ta. (Kirstinä 1984, 14.) 

Edellä tarkastelemistani Liisi Huhtalan, Pekka Tarkan ja miksei Kai Laitisenkin 
yhteisymmärrystä muistuttavista lausumista Päätalon kansankirjailijamaisuuden 
luonteesta ja yhteiskunnallisen perspektiivin laadusta on tulkintani mukaan osoitus 
yhteisistä esteettisistä arvoista ja normeista.

Vuosikymmenen hengessä ideologisuutta etsimässä

Kirjailijavertailuja tehtiin jonkin verran myös silloin, kun kriitikot pohtivat ja tul-
kitsivat sarjan mahdollista poliittisuutta, ideologisuutta ja syitä Päätalon valitsemaan 
linjaan. Tällaisista kritiikeistä on pari esimerkkiä tässä alaluvussa. Tarkoituksenani 
on osoittaa, millaista roolia varsinkin vuosikymmenen alun sarjan kritiikeissä näytteli 
arvottaminen sen perusteella, löytyikö teoksesta poliittisia ja yhteiskunnallisia kan-
nanottoja ja kuvauksia. Miten paljon sarjan epäpoliittisuus vaikutti kriitikkoreseption 
negatiivisuuteen? 

Merja Hurri (1993, 182–224) ajoittaa lehdistön uuden poliittisen konfliktin 
1970-luvulle.231 Lehtien välillä vallitsi tuolloin symbolinen taistelu; tyypillisiä olivat 
lehtien väliset jyrkät näkemyserot, keskinäiset ristiriidat ja yhteiskunnallinen polarisoi-
tuminen oikeistoon ja vasemmistoon. Poliittiset erimielisyydet heijastuivat myös arvos-
telijoihin. Ideologisten ristiriitojen nähtiin jopa uhkaavan arvostelijoiden perinteistä 
keskinäistä solidaarisuutta ja yhteistyötä. Ne vaikeuttivat varsinkin sitoutumattomien 
asemaa. (Vrt. Hurri 1993, 186.) 

Tutkimuksessani tällaisesta ristiriitaisuuksista 1970-luvun alussa toimii esimerk-
kinä Kainuun Sanomien Eero Marttisen ärähdykset Päätalon puolesta Aku-Kimmo 
Ripatin ja muidenkin kollegoidensa kielteisen kritiikin takia (vrt. myös edellinen alalu-
ku). Täysi tuntiraha -teoksen arvostelussaan (1974)232 Marttinen osoittaa moitteensa 
”Päätaloon suivautuneihin arvostelijoihin ja joihinkin kateellisiin kirjailijakollegoi-
hin”, joiden nihkeän suhtautumisen sarjaan hän katsoi olevan ainakin osaksi kateutta 
kirjojen menekistä, laajan lukijakunnan suosiosta ja sen mukanaan tuomasta aineel-

231 Edellinen oli 1940- ja 1950-luvuilla. Poliittisten konfliktien väliin sijoittui sukupolvikonflikti.
232 Kritiikki on julkaistu Kainuun Sanomissa todennäköisesti loppuvuodesta 1974. Päiväys puuttuu 
arkistoidusta lehtileikkeestä.
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lisesta hyvästä, ”täydestä tuntirahasta”. Marttisella kysymys sarjan poliittisuudesta 
tuskin oli päällimmäisenä närän aiheena, vaan yleinen suhtautuminen, johon poliit-
tisuus sulautui.

Aamulehden Arto Seppälä pohtii kritiikissään ”Laasti ja tiiliskivi – kummallakin 
tehtävänsä” (8.12.1974) Kalle Päätalon ja Samuli Parosen ominaislaadun ja ideologi-
suuden vaikutuksia kaupalliseen menestymiseen. Parosen proosaa hän vertaa ”notkeaan 
ja kiinteytyvään laastiin”, Päätalon tekstiä ”jyhkeiksi tiiliskiviksi”. Seppälän mielestä 
molemmilla kirjailijoilla on lähtökohtaisesti yhtä hyvät mahdollisuudet saada sanot-
tavansa tuhansille lukijoille, mutta vain Päätalo on siinä onnistunut. Loppujen lopuk-
si vain lähtökohdat yhdistävät Päätaloa ja Parosta. (AL 8.12.1974.) Seppälän suhde 
Päätaloon on hyvin ymmärtävä, elettiinhän vielä 1970-luvun alkua, jolloin kirjailijal-
ta suorastaan edellytettiin ideologiseen arvojärjestelmään sitoutumista poliittisuuden 
lyödessä leimansa lähes kaikkeen (vrt. Turunen 1999, 191). Käyttämällä verrokkikir-
jailijaa sekä helposti avautuvaa vertauskuvaa tulkinnan ja arvottamisen apuna Seppä-
lä pystyi avaamaan lukijoille kompleksiseksi piirteeksi noussutta poliittisuutta tai sen 
puuttumista.. 

Ylioppilaslehdessä (n:ro 3/30.1.1975) Soile Heino vertaa Pentti Haanpään ja Kalle 
Päätalon metsätyömiesten maailmankuvaa: siinä, missä Päätalon henkilöt tyyty-
vät kohtaloonsa ja syyttävät itseään, useat Haanpään henkilöistä ottavat ohjat omiin 
käsiinsä ja ryhtyvät kapinoimaan. Ero on poliittisessa tietoisuudessa ja siitä kumpu-
avassa aktiivisuudessa. Heinon kritiikki toistaa Ripatin kritiikin syytöstä Päätalon 
ideologisesta sovinnaisuudesta ja alistumisesta ylhäältäpäin saneltuihin sosiaalisiin ja 
yhteiskunnallisiin muutoksiin. Lainaan Heinon sanoja: ”Hän ei pohdi yhteyksiä ja 
seurauksia ajan yhteiskunnallisesta tilanteesta käsin.” (Ylioppilaslehti n:ro 3/30.1.1975.) 
Heino lukee Täysi tuntiraha -teosta poliittis-ideologista lukumallia käyttäen. 

Aamulehden Riitta Kuivasmäki asettaa Päätalon ja Haanpään metsurikuvaukset 
rinnakkain. Kuivasmäkikin tuo esille Päätalon yhteiskunnallisuuden ohuuden, jossa 
luokkavastakohtaisuuksiin ei puututa, vaikka hän ei tässä yhteydessä Haanpäähän 
viittaakaan. Selityksen ja perustelun Päätalon yhteiskunnalliseen asenteeseen Kuivas-
mäki löytää suoraan Tammettu virta -teoksesta: ”Syntymäseudullani ei oltu, ainakaan 
syrjäkylissä, totuttu pitämään politiikkaa ja siihen liittyviä ilmiöitä kovinkaan tärkei-
nä, puhumattakaan että niistä olisi kiihkoiltu.” (AL 11.11.1972.) Teoksesta poimittu 
lainaus palvelee lukijakuntaa paremmin kuin Heinon monisanainen argumentaatio. 

Helsingin Sanomien Mattiesko Hytönen233 arvostelee Tammettu virta -teosta 
(22.12.1972) rinnakkain Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä -teoksen (1972) 
kanssa. Vertailu on Hytösen mielestä paikallaan jo siitä syystä, että molemmat olivat 
myyntitilaston kärjessä. Ne myös kartoittivat vilpittömästi ja asiantuntevasti samaa 
vaihetta suomalaisten menneisyydessä tavalla, joka sai paremmin ymmärtämään 

233 Hytönen joutui myöhemmin kulttuuripoliittisten kirjoitustensa vuoksi ristiriitaan silloisen joh-
don kanssa ja siirtymään pois Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksesta (Hurri 1993, 222–223).
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1970-luvun Suomea. Hytönen kuvaa tulkiten teosten kuvauskohdetta ja -tapaa, mutta 
ei kuitenkaan aseta niitä paremmuusjärjestykseen. Hytönen, samoin kuin edellä Arto 
Seppälä, näkevät eri tyyppisillä teoksilla olevan kirjallisuuden kentällä omat tehtävänsä 
ja merkityksensä. 

Salaman teos kiinnittyy laajempiin aatelinjoihin, hänen maailmansa on dynaami-
nen, etenevä. Salama aukoo uria, hän tekee kokonaisuuksia: hän on tutkija, näkijä.

Kalle Päätalo sitä vastoin kertoo Taivalkosken elämänpiirin ihmisistä. Selkeä 
tarinointi ja kuvatut tapahtumat ovat etualalla, yhteiskunnalliset kehykset vain 
taustakimmokkeena.

Siinä missä Hannu Salama kirjallisin keinoin linjoittaa, painottaa, tyypittää ja 
kerroksittaa, siinä Kalle Päätalo kirjaa tunnontarkasti ilman kirjailijan vapauksia 
ja oikeuksia. Eli kärjistäen: Salama antaa lukijalle vihjeitä, luo ristiriitoja, välttää 
ehdottomuutta ja Päätalo sanoo niin kuin uskoo asian olevan, suoraan ja yksiselit-
teisesti.

Hytönen ottaa ajan hengen mukaisesti kantaa myös kritikoimiensa teosten poliitti-
suuteen: Salama on poliittinen maanmittari, joka lohkoo, paaluttaa ja valaisee, välillä 
puoltakin muuttaen, tiettyjä poliittisia kehityksiä. Ei Päätalokaan jää vaille poliittisia 
linjoja, joskin hänellä on kohteenaan vain 1930-luvun Taivalkoski. Päätalon kirjalli-
suushistorialliset siteet johtavat Hytösen mielestä Pietari Päivärintaan, jopa Aleksis 
Kiveen. (HS 22.12.1972.) Hän käyttää molempia teoksia arvioidessaan juuri niihin 
sopivia lukustrategioita. Kritiikissä Salaman teos luokittuu poliittiseksi radikalismik-
si muuttuneeksi modernismiksi, jonka vastinparina on Päätalon maaseutukuvausta, 
milteipä kansankuvausta, edustava realismin jatkumo. Kriitikolla on ollut käytössään 
kombinaatio realismin ja kansankuvauksenkin lukumalleista, joihin on limittynyt li-
säksi poliittis-ideologinen lukumalli. 

Lähes kaikki sarjan teokset Suomenmaa-lehdessä kritikoinut ja Päätalon kanssa 
samaan sukupolveen lukeutuva Leo Stålhammar toteaa Täysi tuntiraha -kritiikissään 
(Suomenmaa 21.11.1974) saman tosiasian, joka tuotiin esille jo Huonemiehen pojan 
-kritiikeissä: kertojan, kasvuiässä olevan maalaispojan, rajoittunut näkökulma sulkee 
pois mahdollisuuden tarkastella pienen kyläyhteisön ulkopuolisia poliittisia liikkeitä. 
Stålhammarin asenne on ymmärtävä ja positiivisesti arvottava. 

Ehkä kaikkein närkästynein Päätalon poliittisten tapahtumien kuvausten puuttee-
seen Iijoki-sarjassa ja yleensä Päätalon ideologiseen välinpitämättömyyteen oli Kalevaan 
kritikoinut Aku-Kimmo Ripatti:

[---] Päätalo kertoo omasta poliittisesta sankaristaan, Hiltu-Jakista, (jonka) urotyö 
oli se, että hän uskalsi istua hattu päässä IKL:n puhetilaisuudessa ja kopistaa 
piippuaan äänekkäästi. Ja tällainen vahvan miehisen miehen uhittelu ja tappelun 
kerjääminen on Päätalon ihmisten ainoa poliittinen ratkaisu. Jos hän sitten kertoo 
jotakin muuta, tulos on yhtä huvittava kuin Mustan lumen talvi, jossa pienviljelijä 
on oikeistodemari. [---] (Aku-Kimmo Ripatti, KA 18.1.1975.)
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Kritiikistä voi aistia tuohtumisen lisäksi vähättelevää ivaakin. Hiltu-Jakin poliittisuus 
on lapsekasta uhmailua, joka ei ansaitse ihailua – ei myöskään sen kuvaaja, Päätalo. 
Poliittis-ideologinen lukumalli on itsestään selvä ja tarkastelunäkökulma negatiivisesti 
arvottava. 

Kriitikko takertuu Kauko Kämäräisen mukaan tympääntyessään omiin näkemyk-
siinsä ja puolustelee niitä perustelemattakin. Hän voi yrittää selvittämällä selvittää 
ristiriitaisiksi kokemiaan sisältöjä, jolloin puolueettomuus voi kärsiä. Persoonalliset 
puolustusmekanismit, puhumattakaan ideologisista sidonnaisuuksista, voivat olla 
esteenä laajemmille näkemyksille. (Kämäräinen 1986, 11–12.) Ripatin kritiikissä on 
nähtävissä Kämäräisen kuvaamaa subjektiivisuutta. 

Jaakko Syrjä totesi esitelmässään Päätalopäivillä 1991234, että 1970-luvulla Pääta-
lon teki ideologisesti epäilyttäväksi hänen suhtautumistapansa työhön, työmiehen 
kunnia ja kunnianhimo. Niissä tunnistettiin isänmaallisuuden sivumaku, joka ei 
ollut kovin korkeassa kurssissa 1970-luvulla. Kansan- ja kriitikoiden maku olivat 
eriytyneet jo 1950-luvulla, kun modernismi murtautui esiin ja hyökkäsi vanhempien 
sukupolvien kirjallisia käsityksiä vastaan. Tällöin kehitettiin teoreettiset välineet, joita 
käytettiin paitsi omien puolustamiseen myös kirjallisesti vanhentuneilta tuntuneiden 
teosten eväämiseen. Kriitikoista osa mielsi suurten painosmäärien jo sinänsä merkit-
sevän huonoa kirjallisuutta, massaviihdettä. (IiS 14.7.1991; Koillissanomat 8.7.1991.) 
Varsinkin 1970-luvun poliittisesti asennoituneet toimittajat asennoituivat kielteisesti 
populaarikulttuuriin (Hurri 1993, 213–214). 

Kriitikon sukupolven vaikutus arvosteluun

Tarkastelen seuraavaksi sodan ja pulan ja suuren murroksen sukupolvien kriitikkojen 
reseptiodokumenteissa esiintyviä eroja käyttäen hyväksi kvantitatiivisen tutkimukseni 
tuloksia. Nostan sieltä esille vain sellaisia painotuksia, jotka koen tutkimukseni kan-
nalta merkittäviksi. Otan tarkasteluun myös esimerkinomaisesti muutamia kritiikkejä. 
Kvantitatiivisen tutkimukseni tulokset muodostavat pohjan, joihin seuraavien vuosi-
kymmenten tuloksia verrataan. En siis käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, koska se ei tut-
kimukseni kannalta ole relevanttia. 

Olen sisällyttänyt sodan ja pulan sukupolveen myös ne muutamat kriitikot, jotka 
ovat syntyneet ennen vuotta 1920. He lyövät esteettisine normeineen oman leimansa 
1970-luvun kritiikkiin; konservatismistakin voisi puhua. Vilho Suomi, Reino Hirvi-
seppä, Anja Vammelvuo ja Eila Pennanen kuuluvat tähän ryhmään. Sodan ja pulan 
sukupolven kriitikot kiinnittivät tarkasteluvuosikymmenellä hiukan keskiarvoa 
enemmän huomiota teemoihin ja motiiveihin sekä henkilökuvaukseen. Sukupuoli ja 
miehiä läheisempi suhde kirjailijaan ovat voineet tulkintani mukaan vaikuttaa siihen, 

234 Raimo Jokisalmen referaatti esitelmästä (IiS 14.7.1991). 
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että Pennasen ja Vammelvuon kritiikit olivat Hirviseppää ja Suomea enemmän positii-
visesti tulkitsevia ja arvottavia.235 

Eila Pennanen toteaa Nuoruuden savotat -kritiikissään (ME 7.4.1976) teoksen 
pääteemana olevan raskas työ. Toiseksi teemaksi hän nimeää kehityksen kirjailijak-
si. Pennanen nostaa esille myös isän sairauden ja siitä johtuneen köyhyyden Kalleen 
jättämät jäljet. (ME 7.4.1976.) Kallen lapsuutta ja nuoruutta kuvaavat viisi ensim-
mäistä osaa236 muodostavat oman kokonaisuutensa, jota isän mielisairaus pitää koossa 
tuomalla siihen draaman tuntua (Pennanen 1982, 37–51). 

Negatiivissävytteinen arvottaminen oli aloitusvuosikymmenellä koko kritiikkio-
toksen osalta kaikilla merkkisuhdetasoilla korkea, erityisesti kuitenkin syntaktisella 
tasolla, jossa se oli 27 % (muiden tasojen osuudet keskimäärin: semanttisella 7,7 %, 
pragmaattisella 12,2 % ja muut-tasolla 3,9 %). Luvut kielivät kriitikoiden pettymykses-
tä sarjan esteettisyyteen.

Sodan ja pulan sukupolvella negatiivisia lausumia oli kuitenkin syntaktisella tasolla 
poikkeuksellisen vähän (4,7 %), kun taas suuren murroksen sukupolvella negatiivis-
ten prosenttiosuus nousi arvottamisessa ja tulkinnassa yhteensä jopa yli 43 %:n. Eroa 
selittää erilainen koulutustaso ja kirjallisuuskäsitys esteettisine arvoineen. Sodan ja 
pulan sukupolvelle esimerkiksi modernismi ei merkinnyt samaa kuin nuoremmalle 
sukupolvelle, jolloin modernismin piirteiden puuttumiseen ei reagoitu. Myös sillä oli 
merkitystä, että monilla vanhemman polven kriitikoilla oli takanaan samantyyppiset 
elämänvaiheet kuin Päätalolla. Sarjan kansankuvauksen ja realismin piirteet, rikkaaksi 
koettu kieli ja rehellisyys sekä elämän historiallisten puitteiden yhteisyys kompensoivat 
ja veivät huomion mahdollisista taiteellisista puutteista.237

Tämän alaluvun lopussa olevat vuosikymmenen kriitikko-otoksen keskiarvotau-
lukko (6) sekä sodan ja pulan ja suuren murroksen sukupolven vastaavat taulukot (7 ja 
8) toimivat esimerkkinä siitä, miten jo sukupolvi synnytti eroja kritiikeissä.238 Syitä on 
tulkintani mukaan useitakin. Erityisesti suuren murroksen sukupolven vasta kriitikon 
uransa alussa olevat akateemiset arvostelijat hakivat teoksista modernistisia piirteitä 
(ks. Turunen 1999), erityisesti uudistumista, ja niitähän sarjasta ei löytynyt. Tuloksena 
oli pettymys. Kronologisesti minä-kertojan voimin etenevä omaelämäkerta ei muutos-
ta kaivannut eikä tarjonnut. Modernistisessa kirjallisuudessa käytetty moninkertainen 
näkökulma ei tällaisessa kerronnassa ollut edes mahdollista. Omaelämäkerrallisuus ja 
siihen liittyvä tunnustuksellisuus jäivät yksittäisiä osia ja keskeneräistä sarjaa kritikoi-
taessa käsittelemättä ja vaille lajinsisäistä vertailua.

235 Vammelvuo ja Pennanen pitivät Päätaloon yhteyttä myös kirjeitse (Kalle Päätalon arkisto). Myös 
Tampere yhdisti oletettavasti näitä kolmea kirjailijaa.
236 Teokset ovat: Huonemiehen poika (1971), Tammettu virta (1972), Kunnan jauhot (1973), Täysi 
tuntiraha (1974) ja Nuoruuden savotat (1975).
237 Vrt. esimerkiksi Etelä-Saimaan Matti Nokelan Ukkosen ääni -teoksen kritiikki 9.11.1979.
238 Muiden vuosikymmenten vastaavat arvot: liite 8/ taulukot.
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Suuren murroksen sukupolvea kiinnostikin huomattavasti vanhempaa sukupolvea 
enemmän syntaktisella merkkisuhdetasolla tyyliin ja kirjailijan omiin ilmaisukeinoi-
hin (sisältöluokka 1) liittyvät piirteet (prosenttiosuudet SMU 41,2/SP 28,5). Toki 
poikkeuksiakin oli; esimerkiksi Vilho Suomi ja Eila Pennanen nostivat esille myös 
tyylillisiä piirteitä. Vilho Suomen mielestä tuntui siltä, että Päätalo ei pane rikkaa 
ristiin tyylillisessä mielessä, vaan jopa köyhdytti sitä toistamalla samoja kuluneita 
ilmaisuja. Suomella, kuten yleensäkin kirjallisuuseliittiin kuuluvilla, reseptiota hallitsi 
esteettinen normi (vrt. Segers 1985, 88). Suuren murroksen sukupolveen kuuluva Liisi 
Huhtala arvioi kritiikissään Päätalon menneen Tammettu virta -teoksessaan teknisesti 
yksinkertaisesti ”sieltä missä aita on matalin”: 

[---] seuraamaan vajaan kuudensadan todella tiheän sivun verran pelkästään Kallen 
askelia ja ajatuksia tarkasti ja yhtenä pötkönä välittämättä jonkinlaisen rakenteen 
vaatimuksista tai valikoinnin eduista (TS 4.11.1972).

Päätaloa puolustava Kainuun Sanomien Eero Marttinen toteaakin suhtautumisen tyy-
liin ”aiheuttaneen selvät rintamajaot”: tyylistä joko pidettiin tai ei pidetty (KS 1974).239 
Hän itse kuului Päätalon tyylin arvostajiin. 

Päivärintamainen kansakuvauskin tuntui Jaakko Syrjän (Koillissanomat 
8.7.1991)240 mielestä sarjan alkaessa uuteen aikaan ja modernismiin sopimattomalta 
ja realismin vertailukohteet, Linna ja Haanpää etunenässä, painivat Päätaloon verrat-
tuna hiukan eri sarjassa. Siinä missä Linnan, Haanpään ja Pekkasen yhteiskunnallista 
otetta arvostettiin, Päätalon yhteiskunnallisuus tuntui vääränlaiselta. Syrjä perusteli 
kriitikoiden penseää suhtautumista Päätaloon 60- ja 70-luvulla kritiikin ”puutteellisil-
la aseilla todeta realistisen kirjallisuuden ansioita”. 

Sarjan ensimmäisten osien arvosteluun vaikutti vielä negatiivisesti kriitikoiden 
lukukokemuksen myötä syntynyt spontaani tunne Koillismaa-sarjan uudelleen kirjoit-
tamisesta. Päätalon menestys, joka vielä vuosikymmenen alussa oli harvinaislaatuinen 
ilmiö, pakotti ammattietiikastaan kiinni pitävän kriitikon etsimään syitä myös syntak-
tiselta tasolta. Mikään kirjallinen muotti ei kuitenkaan tuntunut sellaisenaan sopivalta.

239 Leikkeestä puuttuu päiväys. Kritiikki on tehty Täysi tuntiraha -teoksesta (1974).
240 Referaatti Jaakko Syrjän pitämästä esitelmästä Päätalopäivillä 1991. 
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TAULUKKO 6. SISÄLLÖN ANALYYSIN YHTEENVETO/Kritiikit
VUOSIKYMMEN: 1970-LUKU 

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
776Määrä

252
%

32,4
Määrä

179
%

23,1
Määrä 

345
%

44,4
Kpl % K+- K- K+ T+- T- T+ A+- A- A+ Koulutus kpl %

8,2 1 64 31,8 4 1 5 1 3 4 17 29 A 18 23
5,7 2 45 22,3 3 1 1 3 11 26 K 3 4
7,5 3 58 28,8 17 5 5 3 17 11 P
1,2 4 10 5 2 8 Ei tiet. 57 73
3,1 5 24 11,9 22 1 1 Yht. 78

%-osuus 22,4 0,5 6,4 0,9 4,5 5 26,9 33,3 Sukupolvi
26 Syntakt. yht. 201 45 1 13 2 9 10 54 67 SP 22 28

1 6 8 3,2 1 1 2 4 Smu 21 27
1,6 7 13 5,3 7 1 2 2 1 Lähiö 2 3
4,4 8 34 11,7 8 1 9 1 1 2 4 8 Hyvinvoinnin
4,5 9 35 13,9 14 6 1 1 1 7 5 Ei tiet. 33 42

11,1 10 86 35,2 66 2 5 1 3 3 2 4 Yht. 78
0,6 11 5 2 1 1 3 Lehtityyppi:
8,1 12 63 25,8 32 1 13 1 5 3 6 2 Pä 6 8

Romaani-
tyypit

Pä/pol. 13 17

M 37 47

a: 6 ; b: 31; c: 3; d: 2; f: 3; h: 15 ; i: 13; Y yht. 73 (a=8 %, b=42 %, c=4 %, d=3 %, f=4%, h=21%, i=18 %) M/pol. 5 6
%-osuus 52,8 0,4 2 15,5 1,6 4,9 3,6 7,7 11 P 10 13

31,4 Semantt. yht. 244 129 1 5 38 4 12 9 19 27 Muu 7 9
1,6 13 13 5,1 3 3 2 1 4 Yht. 78
1,6 14 13 5,1 2 4 2 2 3 Sukupuoli: x)

8 15 62 24,4 6 1 9 1 4 6 36 M 57 73
4,9 16 38 15 7 2 7 2 3 9 7 N 19 24
9,1 17 71 28 23 12 2 3 4 18 9 Yht. 78
7,3 18 57 22,4 7 11 7 13 4 15 Asenne

%-osuus 18,1 0,9 1,1 18,1 4,7 10,6 5,1 12,2 29,1 N 20 25
32,6 Pragmaat. 

yht.
254 46 2 3 46 12 27 13 31 74 NE 17 22

4,3 19 33 43 5 1 4 2 1 3 1 16 PO 41 53
5,7 20 44 57 13 1 8 1 2 2 17 Yht. 78

Kompetenssi: Argument.
a: 69         k: 9 Ä 73 93

%-osuus 23,3 2,6 15,6 2,6 2,6 6,5 3,9 42,8 E 5 7
10 Muut yht. 77 18 2 12 2 2 5 3 33

%-os. (776) 30,6 0,5 1,3 14 2,5 6,4 4,7 13,7 26 Yht. 78
Yhteensä 776 238 4 10 109 20 50 37 107 201

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä: x) 2 ei tiet.
78 Lukumäärä 384 Lukumäärä 131 Lukumäärä 261

Prosenttiosuus 49,5 Prosenttiosuus 16,8 Prosenttiosuus 33,6

K=kuvailevat; T=tulkitsevat; A=arvottavat; Miinukset=negatiiviset;Plussat=positiiviset
Korostuva ominaisuus on kursivoitu. Toisena olevan sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden 
kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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TAULUKKO 7. SISÄLLÖN ANALYYSIN YHTEENVETO/SP (SODAN JA PULAN SUKUPOLVI)
VUOSIKYMMEN: 1970-LUKU

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

K:t yht T:t yht A:t yht. Merkinnät yht.
191Määrä

65
%
34

Määrä
51

%
27

Määrä 
75

%
39

Kpl % K+ - K- K+ T + - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
6,2 1 12 28,6 1 3 3 5 A 5 25
5,7 2 11 26,2 1 1 1 8 K 2 10
6,8 3 13 30,9 3 2 1 3 2 2 P

4 Ei tiet. 13 65
3,2 5 6 14,3 6 Yht. 20
22 %-osuus 23,8 7,1 12 17 4,7 36 Sukupolvi

Syntakt. yht. 42 10 3 5 7 2 15 SP 20
1 6 2 3,3 1 1 Smu

3,2 7 6 9,8 4 1 1 Lähiö
5,3 8 10 16,4 3 3 1 3 Hyvinvoinnin
4,2 9 8 13,2 2 1 1 1 1 1 1 Ei tiet.
8,9 10 17 27,8 14 2 1 Yht. 20

1 11 2 3,3 1 Lehtityyppi:
8,3 12 16 26,2 9 5 Pä 1 5

Romaani-
tyypit

Pä/pol. 5 25

M 6 30
a:3; b: 5 ;c:1; f: 2 ;h: 3; i: 5, yht. 19 (a=16 %, b=26 %, c=5 %, f= 11 %, h=16 %, i=26 %) M/pol. 1 5

%-osuus 54,1 1,6 16 1,6 8,2 3,3 6,6 8,2 P 3 15
32 Semantt. yht. 61 33 1 10 1 5 2 4 5 Muu 4 20

1 13 2 3,3 1 1 Yht. 20
2,6 14 5 8 4 1 Sukupuoli:
9,5 15 18 29 3 2 2 11 M 16 80
5,3 16 10 16,1 2 4 1 2 1 N 4 20
9,4 17 18 29 6 4 4 4 Yht. 20
4,8 18 9 14,6 2 1 1 2 3 Asenne

%-osuus 21 26 1,6 4,8 13 34 N 4 20
32,4 Pragmaat. 

yht.
62 13 16 1 3 8 21 NE 2 10

5,2 19 10 38,4 3 1 1 1 1 3 PO 14 70
8,4 20 16 61,6 5 4 1 1 5 Yht. 20

Kompetenssi: Argument.
a: 19          k: 1 Ä 18 90

13,6 %-osuus 30,7 19 7,7 3,8 7,7 31 E 2 10
Muut yht. 26 8 5 2 1 2 8 Ei tiet.

%-os. (191) 33,6 0,5 18 1 7,8 5,2 8,4 26 Yht. 20
Yhteensä 191 64 1 34 2 15 10 16 49

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
20 Lukumäärä 108 Lukumäärä 18 Lukumäärä 65

Prosenttiosuus 56,5 Prosenttiosuus 9 Prosenttiosuus 34

K=kuvailevat; T=tulkitsevat; A=arvottavat; Miinukset=negatiiviset;Plussat=positiiviset
Korostuva ominaisuus on kursivoitu. Toisena olevan sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden 
kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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TAULUKKO 8. SISÄLLÖN ANALYYSIN YHTEENVETO/ SMU (SUUREN MURROKSEN SUKUPOLVI)
KRITIIKIT/ VUOSIKYMMEN: 1970-LUKU

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

K:t yht. T:t yht. A:t yht. Merkinnät yht.
231Määrä

67
%
29

Määrä
66

%
28,5

Määrä 
98

%
42,5

Kpl % K+ - K- K+ T + - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl
9,1 1 21 41,2 2 1 2 7 9 A 10
4,3 2 10 19,6 1 4 5 K
5,2 3 12 23,6 5 1 5 1 P
1,8 4 4 7,8 4 Ei tiet. 11
1,8 5 4 7,8 4 Yht.

%-osuus 17,6 6 3,9 3,9 39,2 29,4 Sukupolvi
22 Syntakt. yht. 51 9 3 2 2 20 15 SP
2,1 6 5 6,4 2 1 2 Smu 21
0,4 7 1 1,4 1 Lähiö
3,5 8 8 10,2 2 3 1 1 1 Hyvinvoinnin
5,6 9 13 16,6 5 3 1 3 1 Ei tiet.
13 10 30 38,4 23 1 2 2 1 1 Yht. 21

0,4 11 1 1,4 1 Lehtityyppi:
8,6 12 20 25,6 6 5 1 3 1 4 Pä 3

Romaani-
tyypit

Pä/pol. 1

M 17
a:=4; b= 11; c=-; d= 1; e= -; f= 2; h= 3; i= 3  (a=17%; b=46 %; d=4%; f=8%; h= 12,5 %; i=12,5%) M/pol.

%-osuus 50 1,3 17,9 1,3 7,7 3,8 5,2 12,8 P
33,7 Semantt. yht. 78 39 1 14 1 6 3 4 10 Muu

2,6 13 6 7,4 2 1 1 1 1 Yht. 21
1,4 14 3 3,6 2 1 Sukupuoli:

7 15 16 19,5 2 1 1 3 9 M 13
4,7 16 11 13,4 3 1 2 3 2 N 8
8,7 17 20 24,4 7 4 2 1 2 3 1 Yht.

11,3 18 26 31,7 1 4 5 8 2 2 4 Asenne
%-osuus 15,8 1,2 13,4 9,8 17,1 9,8 11 22 N 6

35,5 Pragmaatt. 
yht.

82 13 1 11 8 14 8 9 18 NE 5

3,4 19 8 40 1 2 1 1 3 PO 10
5,2 20 12 60 2 1 7 Yht. 21

Kompetenssi: Argument.
a: 21       k: Ä 21

%-osuus 10 10 20 5 5 50 E
8,7 Muut yht. 20 2 2 4 1 1 10 Ei tiet.

%-os. (231) 27,2 0,4 1,3 13,8 5,2 9,5 5,2 14,3 23 Yht. 21
Yhteensä 231 63 1 3 32 12 22 12 33 53

Kritiikkejä yhteensä:
21

Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:

Lukumäärä 107 Lukumäärä 46 Lukumäärä 78

Prosenttiosuus 46,3 Prosenttiosuus 20 Prosenttiosuus 33,7

K=kuvailevat; T=tulkitsevat; A=arvottavat; Miinukset=negatiiviset;Plussat=positiiviset
Korostuva ominaisuus on lihavoitu. Toisena olevan sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joi-
den kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Vanhemman sukupolven edustajilla on muut-merkkisuhdetason sisältöluokkiin 19 (re-
hellisyys/ todenmukaisuus) ja 20 (työn eetos) liittyviä lausumia kaikista merkinnöistä 
prosenttiosuuksina suuren murroksen sukupolvea enemmän (13,6/8,7).241 Se onkin 
ainoa merkkisuhdetaso, jossa sodan ja pulan sukupolvella oli 1970-luvulla nuorempaa 
sukupolvea enemmän merkintöjä (taulukko 9). Vanhempi sukupolvi vahvisti Iijoki-
sarjasta muistojaan 1900-luvun työteliäisyyden ajasta (vrt. Eskola 1999, 283). 

Reino Hirviseppä saa Kunnan jauhot -kritiikissään molemmat sisältöluokat mahtu-
maan hyvin samaan lauseeseen, kun hän kuvaa Päätaloa ”rehelliseksi ja työteliääksi 
pakertajaksi” (Helsinki-lehti 9.12.1973). Samaan sukupolveen kirjailijan kanssa kuulu-
minen merkitsi useimmille sodan ja pulan sukupolven kriitikoille yhteisiä eettisiä 
arvoja ja kokemusmaailmaa. Ajankuvaus jatkuvine työntekoineen ja ponnisteluineen 
oli omakohtaisesti koettua ja siksi tuttua. (Vrt. Roos 1988, 61.) 

Lapsen ja rivimiehen näkökulmien arvottaminen

Vuosikymmenen lopussa Kallen elämän edetessä talvisodan ja välirauhan aikaan osa 
kriitikoista argumentoi arvottavasti Kallen rivimiehen näkökulmaa, joka oli uutta. 
Harvalla kirjailijalla oli edes mahdollisuus sellaiseen henkilökohtaisen kokemuksen 
nojalla. Väinö Linnan Tuntematon sotilas nostettiin usein vertailukohteeksi.242 

241 Kaikkien kriitikkojen keskiarvo prosentteina kokonaismerkinnöistä: sisältöluokka 18 (rehelli-
syys/todenmukaisuus) 4,3 % ja sodan ja pulan sukupolven (SP) kriitikoiden vastaava luku 5,2 %; sisäl-
töluokka 20 (työn eetos) kaikkien kriitikoiden keskiarvo 5,7 % ja SP:n vastaava osuus 8,4 %. Vertailun 
vuoksi myös SMU:n osuusprosentit: sisältöluokka 19/ 3,4 % ja sisältöluokka 20/5,2 %.
242 Ks. V.E. Haapalan kritiikki ”Sodan ja välirauhan Päätalo” (Kaleva 31.12.1978); Panu Rajalan 
kritiikki ”Työmiehen välirauha” (HS 6.12.1978).

TAULUKKO 9. KRITIIKKIEN MERKKISUHDETASOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
KOKONAISMÄÄRISTÄ SUKUPOLVITTAIN 1970-LUVULLA
50

40

30

20

10

0

Kritiikkien kokonais-
määrät kpl:
SP: 20
SMU: 21
Merkintöjen
kokonaismäärät kpl:
SP: 191
SMU: 231

22 22

32
33,7 32,4

35,5

13,6

8,7

SP SMU SP SMU SP SMU SP SMU

Muut

PragmaattisetSemanttiset

Syntaktiset
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Sodat itse kokenut kriitikkosukupolvi (SP) kiinnitti nuorempia enemmän huomi-
ota kertojan näkökulmaan (sisältöluokka 3), jonka prosenttiosuudet syntaktisen tason 
kokonaismerkinnöistä ovat: SP 6,8/ SMU 5,2. Eroa selittää se, että 1970-luvulla ilmes-
tyivät Päätalon varusmies- ja sota-ajasta kertovat teokset, joten samaan ikäluokkaan 
kuuluvat, sodan itsekin kokeneet sodan ja pulan sukupolven kriitikot, arvottivat näiden 
teoksien rivimiehen näkökulmaa ja toivat sen myös esille. 

Päätalo käytti omasta ikäryhmästään nimitystä ”petettyjen” sukupolvi. Hän koki 
ikäluokkansa tulleen sodan aikana petetyksi useampaan otteeseen, kun vapaaehtoisena 
talvisodan aikana aloitettu sotaväki muuttui sodaksi, joka jatkui jatkumistaan vieden 
samalla parhaat nuoruusvuodet mennessään. Petetty sukupolvi etsi purkuväylää ahdis-
tuksilleen; Päätalon, kuten Väinö Linnankin, kanavana toimi kirjoittaminen. Osa 
sodan kokeneista, Päätalon kanssa samaan ikäluokkaan kuuluneista kriitikoistakin 
suhteutti sotakokemuksiaan ja elämäänsäkin Iijoki-sarjan Kallen kokemuksiin. (Vrt. 
Linko 1997, 191.) 

Hannu Niklanderin mielestä suomalaisen sotakuvauksen suorastaan kohtalon-
kysymys on ollut lottiin suhtautuminen. Hän toteaa, ettei ”Päätaloa ole klassifikoitu 
törkykirjailijaksi, vaikkei hänen lottakuvauksensa välttämättä ole sen ihannoivampaa 
kuin Linnalla” (Kanava 16/1988). Tulkitsen Niklanderin viittaavan siihen, että Pääta-
lo on lottakuvauksissaan erilainen kuin Linna. Päätalo joutui haavoittumisensa takia 
olemaan pitkiä aikoja sotasairaaloissa. Sairaalalottia kuvataan Niklanderin mieles-
tä lämmöllä, mutta ei kuitenkaan sen ihannoivammin tai kunnioittavammin kuin 
sairaanhoitajia tai ihmisiä yleensä. Lotat herättävät Kallessa eroottisia haluja siinä kuin 
muutkin naiset. (Kanava 16/1988: 2, 110–114.) 

Helsingin Sanomien Panu Rajalan mielestä Päätalolla jälkiviisautta ei ole lainkaan, 
ei myöskään ideologista näkökulmaa. ”Päätalon tähänastinen tekniikka mahdollistaa 
täydellisen perspektiivittömyyden myös poliittisesti vaikeita aikoja kuvattaessa”, analy-
soi ja ennustaa Rajala Miinoitettu rauha -kritiikissään. Hän toteaa Päätalon ”rivimie-
hen ohittamattoman todistuksen” tulevan asettumaan Linnan Tuntemattoman 
sotilaan, Paavolaisen Synkän yksinpuhelun ja Ruuthin Korpraali Julinin rinnalle. (HS 
6.12.1978.) Rajalan ennustus on arvottava, mutta kätkee sisälleen piiloironiaa: ennus-
tus on vielä toteutumatta.

Päätalon kanssa samaan sukupolveen kuuluva Etelä-Saimaan kriitikko Matti 
Nokela arvottaa kirjailijan nöyryyttä suhtautumisessaan kuvaamiinsa henkilöihin; 
Päätalo ei käytä ylisanoja, vaan hänen esittämänsä ihminen on todella elävä, tavallinen 
kansanihminen. Nokelan mielestä juuri tässä henkilöiden kuvaustavassa piilee Pääta-
lon suosion salaisuus (E-S 9.11.1979.)243 Iijoki-sarjan alkupään teoksien kritiikeissä 

243 Myös Jussi Kallio kiinnitti huomiota päähenkilön vivahteikkaaseen kuvaukseen kritiikissään 
”Realismin perillinen” (TS 31.12.1977).
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nostetaan hyvän henkilökuvauksen esimerkiksi perhettä koossapitävä Riitu-äiti, josta 
löytyy ”nöyrää, köyhää akkaa ja taisteluvalmista emosutta”.244 

Myös Suomenmaan Leo Stålhammar pitää minä-kertojaa Kallea kiinnostavana 
ihmiskuvauksen kannalta (SM 21.11.1974), mutta tulkitsee muutamia vuosia (SM 
27.11.1979) myöhemmin päähenkilön kuvausta negatiivisesti: Kallen oma maailman-
kuva on hänen mielestään sarjassa liian hallitseva. Se kääntyy helposti heikkoudeksi, 
koska laveassakaan kerronnassa ei jää enää tilaa sarjan muiden henkilö- ja luonne ku-
vien syventämiseen, vaan ne jäävät helposti vain ”kokemuksiksi”. 

Lapsuudesta kertovissa teoksissa nostettiin esille pienen, kotitörmältään maail-
manmenoa seurailevan pojan näkökulma, josta haettiin selitystä muun muassa ideolo-
gioiden puutteeseen (vrt. alaluku ”Synkroninen leikkaus sarjan aloitustilanteesta”). 
Aamulehden Harry Sundqvist omisti Täysi tuntiraha -kritiikissään kokonaisen luvun 
”mittavalle yksilökuvaukselle”, mikä viittaa erityisesti minä-kertoja Kallen lapsuus- ja 
nuoruuskuvauksiin (AL 21.12.1974). 

Nuoruuden savotat -arvostelussaan Eero Marttinen nostaa Iijoki-sarjan pragmaat-
tiselle merkkisuhdetasolle kuuluvan sosiaalihistoriallisen ja kansatieteellisen arvon 
rinnalle myös kulttuurihistoriallisen merkityksen todetessaan Päätalon löytäneen 
”itsestään uuden tähystyspaikan ja näkökulman kirjallisuushistoriaan ja purkavan sitä 
eläväksi ja elävästi kuin omaa elämäänsä”. Marttinen tarkoittaa sarjan kuvauksia Kallen 
lukemasta kirjallisuudesta, kirjoittamisharrastuksesta ja kohtaamisista kainuulais-
ten kirjailijoiden Ilmari Kiannon ja Jussi Kukkosen kanssa. (KS 13.12.1975.) Vaikka 
näkökulmia sarjassa oli vain yksi (minä-kertojan), löysivät kriitikot sarjasta kuitenkin 
lukuisia kohteita, joihin se kohdistui. 

Menestyksen mysteeri
Päätalolla olisi aihetta tuntea itsensä Suomen kirjallisuuden Repe Helismaaksi: kun 
pari vuosikymmentä puurtaa ns. kansalle sen innolla vastaanottamaa viihdykettä, 
sitä yhtäkkiä voi päästä korkeakulttuurisesti suvaituksi. Kun vaikutus on niin pitkä-
aikainen ja laaja ettei sitä käy sivuuttaminen, se on kulttuuria. (Liisi Huhtala, TS 
11.11.1979.)

Liisi Huhtalan mielestä pari vuosikymmentä suosittuna ja tuotteliaana kirjailijana 
oli Päätalon kohdalla tehnyt tehtävänsä: summittaisesti viihdekirjailijaksi väheksytty 
Päätalo nostettiin julkisesti ilmiöksi, vieläpä perusteellisesti. Tulkitsen Huhtalan iro-
nisoivan bourdieulaista makujen valtakamppailua. (Bourdieu 1985, 142–151; ks. myös 
Roos 1988, 71–73.) Iijoki-sarjan kohdalla legitiimiksi hyvän maun, korkeakulttuurin, 
määrittäjäksi nostetaankin ns. kansa eikä kulttuurieliitti. Populaari maku on sitkey-
dellään päihittänyt hyvän maun. Huhtala ironisoi kritiikissään viihteen puurtamisen 

244 Ks. myös Maija-Leena Seppäsen kritiikki ”Selkonen ennallaan” (Länsi-Saimaa 28.11.1974).
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seurauksena saatua arvostusta – korkeakulttuurin sertifikaatin saamista tuotteliaan 
puurtamisen perusteella. Hienoinen akateeminen närkästyskin asiantilan johdosta on 
luettavissa rivien välistä. Kritiikeissä esiintyykin Päätalon kirjoittamistapaa kuvaavina 
verbeinä ”pakertaa” ja ”puurtaa”; molempiin sisältyy vähättelevä konnotaatio. Moder-
nistisukupolven epäluulo kohdistui kaupallisuutta, ns. suuren yleisön makua ja erityi-
sesti viihdekirjallisuutta kohtaan. Jopa Mika Waltarin ja Väinö Linnan saamaan suosi-
oon asennoiduttiin aikanaan epäluuloisesti (Lassila 1999, 32). 

Tutkimuksestani ei käy ilmi se, kuinka moni kritiikki sarjan teoksista jäi kirjoit-
tamatta sen vuoksi, että sarja koettiin viihteeksi tai populaarikulttuuriin kuuluvaksi. 
Katarina Eskola (1986, 19) toteaa kaunokirjallisuudessa jäävän kritiikin ulkopuolelle 
etupäässä ns. viihdekirjallisuuden ja herkimmin arvostelun saavat romaanit, jotka eivät 
ole leimallisesti viihdekirjoja. Päätaloon lyöty viihdekirjailijan leima oli lujassa ja voi 
osaltaan vaikuttaa kritiikittä jättämiseen. 

Menestys linkittyi kritiikeissä osaksi ”Päätalon salaisuutta”; Päätalo kustantajineen 
tuntui haistaneen markkinaraon siinä kuin monet muutkin kulutustuotteiden lansee-
raajat ja käyttäneen tilaisuuden hyväkseen (vrt. Bourdieu 1985, 142–151). 

Suuren murroksen sukupolvi on modernismin lukumallin mukaisesti argumentoi-
nut myös sisältöluokkaan 18 liittyviä piirteitä (taloudellista menestymistä ja lukijoiden 
suosikkiasemaa) enemmän kuin sodan ja pulan sukupolvi (prosenttiosuuksina kaikis-
ta merkinnöistä SMU 11,3/ SP 4,8). Iijoki-sarjan menestymiseen asennoituminen ei 
kuitenkaan ollut niin negatiivinen kuin ennakkoon oletin, sillä lähes puolet suuren 
murroksen sukupolven lausumista on positiivisia, toki yli neljännes kuitenkin negatii-
visia. Yleensä kritiikeissä tyydytään heti alussa, tai vaihtoehtoisesti viimeiseksi, vain 
toteamaan painoslukujen suuruus ja sen seurauksena nousu myyntitilastojen kärkeen 
ja taattu suosikkiasema. 

Lukumääräisesti nuorempaa sukupolvea vähäisemmistä sodan ja pulan sukupol-
ven menestymistä ja suosikkiasemaa koskevista lausumista kuitenkin peräti 44 % on 
positiivisia. Toisaalta ikätoveruus voi tulkintani mukaan tuoda huomaamatta arvos-
teluun kateutta muistuttavia piirteitä. Aku-Kimmo Ripatin lisäksi myös kirjailijakol-
lega ja kriitikko Mikko Kilpi rohkeni epäillä Päätalon lukijoiden makua esittäessään 
Tammettu virta -kritiikissään (IS 14.11.1972) provosoivan kysymyksen: ”Onko Pääta-
lo sellainen kirjailija kuin Suomen kansa ansaitsee?” Teosten taso ei kriitikon mieles-
tä selitä listaykkösen asemaa ja suuria painosmääriä, koska ”kirjojen sisältö koostuu 
merkityksettömistä pikkutapahtumista, murteinen kieli kuulostaa rumalta ja huumo-
rikin on tosikkomaista”. Syyksi suosioon Kilpi arvelee kansan ”kaipauksen takaisin 
pirtteihin”. Suuren muuton kokenut tekee lähiöiden olohuoneen nojatuolissa Pääta-
lon kirjoja lukiessaan samastumisen avulla pakomatkoja maalle, pois teollistuneesta 
kaupunkiympäristöstä. 

Kainuun Sanomien Eero Marttinen kumosi vastineessaan Kilven kritiikin kärjis-
tykset kohta kohdalta omilla argumenteillaan (IS 20.11.1972) ja arveli Päätalon menes-
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tymisen aiheuttaneen ”kirjallisissa piireissä entistä kieroutuneempaa suhtautumista”, 
koska ne ovat oivaltaneet, että ”taitaapi piru lyödä vielä rahoiksi noilla kirjoillaan”. 
Makuristiriitoja esiintyi sukupolvien kesken, mutta myös yksittäisten kriitikoiden 
keskuudessa. 

Leeni Tiirakari käyttää väitöskirjassaan (1997) termiä ”taistelevat lukumallit”. 
Se sopii hyvin kuvaamaan myös 1970-luvun Iijoki-sarjan vastaanottoa. J.P. Roosin 
mukaan maku, myös kirjallinen, ilmaistaan usein rajaamisena ja torjumisena: tuota 
inhoan, tuosta en pidä. Usein epämieltymysten kautta ilmaistu maun määrittely voi 
toimia tehokkaammin kuin mieltymysten avulla ilmaistu. (Roos 1988, 22–23; Linko 
1998, 19.) Torjunta taas voi synnyttää aggressiivisiltakin tuntuvia vastareaktioita, 
kuten esimerkiksi Marttisen tapauksessa. Hän nousi puolustamaan Päätaloa niin 
Mikko Kilven kuin Aku-Kimmo Ripatin hyökkäyksiä vastaan.

Liisi Huhtala pohtii Tammettu virta -teoksen kritiikissään, mikä mahti saa Pääta-
lon teokset kipuamaan joka syksy myynnin kärkeen ja sinnittelemään huipulla seuraa-
vaan kirjaan saakka. Yhdeksi selitykseksi hän näkee Päätalon maaseutuaiheisten 
teosten olevan vastapoolina jatkuvalle kaupungistumiselle: Päätalo on osunut aihei-
neen olemaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Toisaalta Huhtala toteaa realistisen 
kerronnan käyttävän yhä enemmän hyväkseen viihteen maneeristoa. Päätalon suosio 
pysyy tasaisena, kun tyylikin pysyy samana: ajanvietteen ja todellisuudelle uskollisim-
man kerronnan laajassa välimaastossa. (TS 4.11.1972.) Viidennes otoksen kriitikoista 
leimasi 1970-luvulla sarjan viihteeksi.

Vaikka Liisi Huhtala ei kritiikissään suoraan televisiota ja sen perhesarjoja 
Iijoki-sarjan vertailukohteena mainitsekaan, viittaa hänen argumentaationsa siihen 
suuntaan. Näen itse vahvan yhteyden sarjan saaman suosion ja lukuisten samantyyp-
pisten tv-sarjojen välillä. 

Television perhesarjojen merkitys reseptioon

Heikki ja Kaija, työläisperheen elämää esittelevä televisiosarja (1961–1971), toi per-
hesarjojen kavalkadin televisioruutuun. Samoihin aikoihin eli vuonna 1963 alettiin 
lähettää Me Tammelat -nimistä, lauttasaarelaisperheen elämää kuvaavaa perhesarjaa, 
jota parhaimmillaan seurasi 1,5 miljoonaa katsojaa. Me Tammelat loppui vuonna 1969, 
mutta sitä seurasi monia muita, muun muassa kuvitteellisessa lähiössä asuvan kahden 
perheen elämänkulkuun keskittynyt Naapurilähiö ja hiukan myöhemmin 1990-lu-
vulla yrittäjäperhekeskeinen Puhtaat valkeat lakanat sekä kainuulaisen pienviljelijä-
perheen lama-aikaan ajoittuva Metsolat. Se oli viime vuosikymmenten suuri sarjame-
nestys, parhaimmillaan sillä oli yli 1,7 miljoonaa katsojaa. Suurten massojen laki päti 
siis TV-sarjoissa yhtä hyvin kuin Iijoki-sarjassakin. Sarjat kuljettivat katsojiaan halki 
sodanjälkeisten rakenteellisten ja taloudellisten murrosten ja auttoivat omalla tavallaan 
katsojia yksilöllisissä sopeutumis- ja selviytymisprosesseissa. (Hietala 1999, 29.) Liitto-
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lehden kriitikko Matti Korhonen (Liitto 29.10.1985) vertasi omaa Iijoki-sarjan luku-
kokemustaan televisiosarjojen katseluun: ”Messukylä on tullut tutuksi. Kattilakunnan 
verkkaista edistymistä seuraa kuin jotain television iänikuisesti kestävää sarjaa.”

Näissä fiktiivisissä sarjoissa ratkottiin katsojille tuttuja arkisia ongelmia. Unelmien, 
ilojen ja surujen siivittämät sarjat tarjosivat rentouttavan viihteen lisäksi seuraajilleen 
samastumismahdollisuuksia ja tirkistelyä kuvitteellisten, mutta todellisilta tuntu-
vien ihmisten elämään. Roolihenkilöihin kiinnyttiin kuin omiin perheenjäseniin, 
ei pelkästään kotimaisiin vaan myös ulkomaisiin.245 Printtimedia ruokki kiinnosta-
vuutta kertomalla sarjassa esiintyvien näyttelijöiden elämästä.246 Kaava tuntuu tutulta 
myös Iijoki-sarjaa ajatellen.

TV-sarjat edustivat samoina aikoina esitettyinä ja jatkuessaan vuosikausia turval-
lista pysyvyyttä myös katsojan omaan elämään. Jakso päättyi usein sellaiseen kohtaan, 
että seuraavaa jäi odottamaan malttamattomana. Sarjoihin koukuttui – se oli tuotta-
jien tarkoituskin (vrt. Hietala 1999, 24–29). Samalla ne loivat maaperää ja pohjaa myös 
sellaisille kirjallisille jatkumoille kuin Iijoki-sarja; myös sen osat päättyivät jatkon 
kannalta kiinnostaviin kohtiin ja ilmestyivät säännöllisesti vuosittain isänpäivän 
tuntumassa. Siihenkin syntyi riippuvuus. 

Eila Pennanen on todennut Päätalon olevan kirjailija, jota tietty lukijaryhmä tarvit-
see; hänen mukaansa kysymys on samasta ilmiöstä kuin televisiossa, jossa suuri ryhmä 
katsojia haluaa sovinnaisesti, mutta kuitenkin tosioloisesti, esitettyä tasaista tarinaa 
tavallisista ihmisistä. (Yhteishyvä 19.11.1969; Vehviläinen 1978, 160.) 

Kaarina Nikusen (2005, 106) mielestä sarjaan koukuttaa usein jokin selvittämä-
tön asia, arvoitus. Iijoki-sarjassa selvittämätön asia oli huonemiehen pojan päätyminen 
menestyskirjailijaksi. Ristiriita lähtötilanteen ja lopputuloksen kannalta oli tulkinta-
ni mukaan riittävän suuri koukuttamiseen. Yrjö Varpio ja Erno Paasilinna vertaavat 
Iijoki-sarjaa television sarjafilmeihin. Se on kuin liikkeelle lähtenyt juna, johon vain 
lisätään vaunuja vaunujen perään. Suomalaiset rakastavat sosiaalisesta noususta kerto-
via tuhkimotarinoita. (IS 10.12.1985; vrt. myös Suvi Aholan lauantaiessee HS Kulttuu-
ri 1.6.2013: ”Vielä yksi jakso. Tv-sarjojen kehitys nykytasolle vei vuosikymmeniä. Nyt 
parhaiden katsominen on kuin huippuromaania lukisi.”.)

245 Esimerkkeinä vaikkapa Peyton Place 1960-luvun lopulta 1970-luvun puoliväliin, Dallas ja Dynas-
tia 1980-luvulla ja 1990-luvulla Kauniit ja rohkeat.
246 Television tulon ajateltiin johtavan aikakauslehtien kuihtumiseen, mutta tosiasiassa ne vain hyö-
tyivät television julkisuuteen nostamista julkkiksista kertomalla heistä. 1960-luvulla aikakauslehtien 
kärkikolmikkoon ponnahti selkeästi keltaista lehdistöä edustava Hymy, joka uhkasi jo horjuttaa suu-
rilevikkisten perhelehtien – ”karvahattukulttuurilehtien” – Seuran ja Avun asemaa. (Mäkinen 2004, 
234–235.)
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Kriitikkotyyppejä

Otan seuraavaksi lähemmin tarkasteltavaksi muutamia kriitikoita: Aamulehden Har-
ry Sundqvistin, Kainuun Sanomien Eero Marttisen, Turun Sanomien Liisi Huhtalan 
ja Helsingin Sanomien Panu Rajalan.247 Otos laajenee seuraavilla vuosikymmenillä. 
Lehdet, joihin otoksen kriitikot ovat kirjoittaneet, edustavat oman alueensa valtaleh-
tiä. Taulukot (10, 11 ja 12) havainnollistavat eroja, joita kriitikoiden kesken syntyy 
tarkastelunäkökulmissa, merkkisuhdetasoilla ja asenteissa siitäkin huolimatta, että 
esimerkiksi Liisi Huhtala, Eero Marttinen ja Panu Rajala ovat lähes samanikäisiä. Su-
kupuolikin voi vaikuttaa asiaan, eroaahan Huhtala asenteeltaan selvästi miespuolisista 
kollegoistaan. Eniten kuitenkin merkitsevät koulutustausta, asema kirjallisuusinstituu-
tiossa sekä julkaisuväline lukijakuntineen. Tuloksia tarkastellessani kiinnitän eniten 
huomiota siihen, kenen/keiden nimissä kriitikko puhuu, mitä puolustaa ja vastustaako 
samalla mahdollisesti jotakin. Kriitikko on arvosteluja kirjoittaessaan nimenomaan 
kriitikko. (Vrt. Hurri 2009, 32–33.)248 Yksittäisen kriitikon mielipide edustaa samalla 
sen ryhmän mielipidettä, johon hän kuuluu, esimerkiksi modernisteihin, 60- tai 70-lu-
kulaisiin tai vaikkapa valtalehden kriitikoihin.

Panu Rajalalla ja Harry Sundqvistilla on eniten merkintöjä syntaktisella tasolla. 
Rajala (HS 11.11.1979) sanoo Päätalolle olevan tyypillistä, ettei hän kehittele sarjan 
osiin minkäänlaista juonellista loppua: ei käänteitä eikä yllätyksiä tai selvyyttä asioiden 
oikeasta laidasta. Asiat jäävät avoimiksi niin kuin elämässä (HS 11.11.1979). Näkökul-
ma pysyy hyvin kapeana ja omakohtaisena. Rajalan mielestä sarjan teosten hyvyyden 
tai huonouden arviointiin ei kuitenkaan löydy perustetta, koska samassa lajissa ei 
löydy vertailukohtaa. Vaikka Rajala luettelee monia juuri omaelämäkerralle tyypilli-
siä lajipiirteitä, ei hän kuitenkaan ota vertailukohdaksi omaelämäkerroiksi luokittu-
via teoksia. Hän ei myöskään etsi syitä sarjan ”juonettomiin loppuihin” esimerkiksi 
siitä, että ne olivat osia laajasta sarjakokonaisuudesta. Juonen todellinen loppu oli vielä 
1970-luvulla hyvinkin hämärän peitossa.

Rajala nostaa esille myös kysymyksen sarjan fiktiivisyydestä. Voiko todellisen Kalle 
Päätalon erottaa sarjan minä-kertojasta? (HS 11.11.1979). Rajala epäilee, ettei Pääta-
lo kuvittele edes pystyvänsä jäljentämään todellisuutta sellaisenaan, vaikka tosissaan 
siihen pyrkisikin. Jotkut repliikit kuitenkin kielivät Rajalan mukaan siitä, että Päätalo 
on sijoittanut niihin omia ajatuskulkujaan. Päätalo ei haksahda vahingossakaan kauno-
kirjalliseen muotoiluun, vaan työskentelee pelkästään muistin varassa (HS 11.11.1979). 
Vaikka Rajala ei asiaa suoraan ilmaisekaan, voi ”kaunokirjallisen muotoilun” puuttu-
misen tulkita merkitsevän negatiivista arvottamista sarjan esteettisyyden – fiktiivisyy-
dettömyydenkin – osalta.

247 Seuraavilla vuosikymmenillä Rajala kritikoi muun muassa Aamulehteen ja Liisi Huhtala Helsin-
gin Sanomiin ja Kalevaan.
248 Hurri viittaa tässä yhteydessä Michel Foucaultiin. 
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Sundqvist hehkuttaa Täyden tuntirahan (AL 21.12.1974) olevan Päätalon paras 
romaani, osoitus perinteisen kerronnan vakuuttavasta hallinnasta; kaikkinaiset 
muotokokeilut vain pilaisivat sarjan. Selvä ja suora tyyli on parasta Päätaloa.249 Mitään 
kovin suurta kirjallista tyyliä Päätalo ei edes tavoittele. Hän ei harrasta tajunnanvirtaa, 
vaan kerronta on yksityiskohtaista ja pikkutarkkaa. Yksilökuvaus on mittavaa. Joskus 
tosin kerronta voi karata perusteellisen pohjustuksen myötä sivupoluille, mutta aina 
hän sieltä kuitenkin palaa takaisin. (AL 15.12.1978 ja 11.11.1979.)250 Sundqvist näkee 
siis muotokokeilujen puuttumisen olevan vain positiivinen merkki Päätalon perintei-
sen kerronnan hallitsemisesta. Sundqvist suosittaakin Päätalolle pysyttäytymistä siinä, 
minkä hän parhaiten osaa. Rajalan ja Sundqvistin tulkinnat ovat samoilla linjoilla, erot 
ovat asenteissa.

Liisi Huhtala moittii teoksia rakenteettomuudesta ja kokonaisuuden hajoamises-
ta, kun jokaista muistinrepaletta on pidetty kirjaamisen arvoisena (TS 4.11.1972 ja 
9.11.1973). ”Muistinrepale” antaa aiheen tulkintaan, että osa sisällöstä oli Huhtalan 
mielestä merkityksetöntä, ja olisi ollut parempi jättää kokonaan pois. Moitteiden perus-
teella Huhtala on kuitenkin paneutunut vakavissaan ja perusteellisesti sarjan syntakti-
sen tason heikkouksiin ja mahdollisiin vahvuuksiin. 

Huhtala luettelee Täysi tuntiraha -kritiikissään syitä sarjan teosten laadulliseen 
stabiiliuteen: toisarvoistenkin asioiden kirjaaminen, junnaava eteneminen, sivumää-
rien paisuttelu ja pakonomaiselta tuntuva jokavuotinen uuden osan julkaiseminen. 
Hän pyrkii löytämään järjellisen selityksen epätaiteelliselta tuntuvan teossarjan menes-
tykseen ja tulkitsee sellaisiksi maaseutulähtöisen lukijakunnan, pitäytymisen puolu-
eettomassa seksin ja köyhyyden kuvauksissa, keski-ikäisyyden arvostamisen, kansan-
kuvauksen ja viihteellisyyden välimaastossa pysyttäytymisen, helppolukuisuuden ja 
sisällön ennalta arvattavuuden. (TS 1974.)251 Matti Mäkelän mukaan kansankuvauk-
sen kilpailu modernististen arvostusten kanssa näytti 1970-luvun taitteessa Helsingin 
näkökulmasta hävityltä, vaikka perinteeseen sijoittuvia teoksia ilmestyikin harvaksel-
taan. Linnan merkitys ei vielä ollut valjennut ja Päätalo kategorisoitiin viihdekirjalli-
suudeksi. (Mäkelä 1999, 230.) 

Huhtalan kohdalla voi joka tapauksessa puhua edelläkävijyydestä, kun hän jo 
aloitusvuosikymmenellä sarjan teosten taiteelliseen tasoon turhautuneena pyrki 
hakemaan perusteita suosiolle pragmaattisen tason tekijöistä (taulukko 11). Huhtala 
arvottaa positiivisesti sarjan sosiaalihistoriallista merkitystä (TS 9.11.1973; TS 1974, 
päiväys puuttuu). 

249 Myös Eero Marttinen korostaa Päätalon löytäneen tyylinsä jo vuosikausia sitten. Tyylistä on tul-
lut sitten kriitikkojen ja lukijoiden kesken vedenjakaja. Siitä joko pidetään tai sitten ei. (KS syksy 1974. 
Tarkka päiväys puuttuu leikkeestä.)
250 Sundqvist arvosteli Aamulehteen 1970-luvulla vain neljä Iijoki-sarjan teosta (liite 2).
251 Täysi tuntiraha -teoksen kritiikki. TS 1974/päiväysmerkintä puuttuu.
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Eniten juonireferointiin on keskittynyt Eero Marttinen (vrt. esimerkiksi KS 
13.12.1075). Yksittäisten kriitikoiden reseptiossa erottuu juonen käsittelylaajuuden 
ambivalenssi: Eero Marttisella prosenttiosuus nousee moninkertaiseksi muihin nähden 
(prosentit merkintöjen kokonaismääristä EM 21,6, LH 6,5, HS, 5,6 ja PR ainoastaan 
3,3. Erot näkyvät semanttisen merkkisuhdetason painotuksissa kriitikoittain (ks. 
taulukko 11). Osaselitys on siinä, että Marttisen suhteellisen perusteelliset juonirefe-
raatit palvelivat Kainuun Sanomien sarjan lukijapainotteista tilaajakuntaa paremmin 
kuin pohdinnat teoksen teknisistä ominaisuuksista.252 Yhtä hyvin voisi kysyä, olisi-
ko lehden lukijakuntaa, joka valmiiksi oli koukussa Päätaloon, palvellut paremmin 
juonireferoinnin asemasta erilaisia näkökulmia sarjan maailmaan tuova kritiikki. Voisi 
myös päätellä, että Iijoki-sarjan kertoja ei rikkonut Marttisen arvoja ja normeja, jolloin 
hänen eläytymisintensiteettinsä oli suurempi kuin muilla verrokkikriitikoilla (vrt. 
Segers 1985, 40–42). Marttisella oli jo 1970-luvun alusta henkilökohtainen ja syvene-
vä suhde Päätaloon, mitä kirjeenvaihto, puhelinsoitot ja tapaamiset edustavat.253 Siitä 
oli varmasti sekä hyötyä että haittaa sarjan teosten arvostelussa. Mielipidemuodosta-
jina ja laajaa, demografisilta ominaisuuksiltaan Kainuun Sanomia monipuolisempaa 
lukijakuntaa palvelevien Helsingin Sanomien, Uuden Suomen, Aamulehden ja Turun 
Sanomien kritiikeiltä odotettiin jo lähtökohtaisesti enemmän pohdintaa teoksen 
esteettisestä arvosta ja merkityksestä.

Marttinen ottaa toki kritiikeissään kantaa syntaktisen tason tekijöihin. Hän tuo 
väsymättä esille Päätalon tuttua ja taattua tyyliä, humoristin kykyjä, erilaisten murtei-
den käytön taituruutta ja tekstin kristallisoitumista teos teokselta (ks. esimerkiksi KS 
18.11.1977). Kriitikot reflektoivat toistensa kritiikkejä ja reagoivat niihin (vrt. Martti-
sen vastineet Aku-Kimmo Ripatin ja Mikko Kilven kritiikkeihin). Myös Panu Rajala 
osoittaa seuranneensa Päätalo-kritiikkiä, kun hän (HS 6.12.1978) toteaa: ”Jotkut 
arvostelijat kuten Vilho Suomi ja Liisi Huhtala ovat seuranneet hänen (Päätalon) 
kehitystään kirja kirjalta, antaneet ohjeita, odottaneet kehitystä ja luopuneet sitten 
toivosta. Useimmat ovat huitaisseet Päätalon kerralla sivuun.”

Maaria Linko viittaa väitöskirjassaan (1998) Bourdieun pääomateoriaan todetes-
saan yhteiskunnan eri toimintakentillä tarvittavan taloudellisen pääoman lisäksi myös 
ei-materiaalista kulttuurista pääomaa. Sitä on oppiarvojen, tietojen ja vaikkapa kriitik-
kona toimittaessa hankitun arvonannon kautta saatu taiteellinen ja koulutuksellinen 
pääoma. Etäisyyden ottaminen arvostelussa ja muodon ensisijaisuuden korostaminen 
ovat merkkinä ”pyyteettömästä puhtaasta mausta”, paljosta kulttuurisesta pääomasta. 
(Linko 1998, 19–20.) 

Kriitikoiden erilaisia painotuksia voi siis selittää myös kulttuurisen pääoman eroilla 
(Roos 1988, 20–24; Bourdieu 1985, 111–123). Tulkintapainotteisimpia (ks. tulkin-

252  Riitta Kuivasmäen yleisen kirjallisuuden lisensiaattitutkimuksen mukaan Päätalon lukijakunta 
painottui Iijoki-sarjan alussa Oulun ja Lapin lääneihin. Tampereen yliopisto 1974.
253 Ks. Marttisen kirjeenvaihto Päätalon kanssa (Kalle Päätalon arkisto).
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nasta Huotari 1980, 62–63) kriitikkoja ovat Rajala ja Huhtala (taulukko 10). Heillä 
oli kulttuurista pääomaa ainakin koulutuksen, ammatin ja kritiikin julkaisuväylän, 
lehden, kautta. Tulkitsevan kriitikon ote on analyyttinen; pyrkimyksenä on pureu-
tua teoksen syvärakenteisiin ja kääntää havainnot tavallisen lukijan kielelle. Ominais-
piirteitä pyritään selittämään kirjailijan ja yhteiskunnan tarjoamien taustatietojen 
avulla.254 

Näkökulmaltaan arvottavimpia ovat Liisi Huhtala ja Harry Sundqvist (taulukko 10); 
arvottamisen asenteet ovat kuitenkin tässä, niin kuin edellä Marttisen kohdalla, vas-
takkaiset: Huhtalan asenne on negatiivinen ja Sundqvistin positiivinen (ks. taulukko 
12). Arvottava kriitikko ottaa poleemisesti kantaa teokseen ja määrittelee teoksen hy-
vät ja huonot puolet; arvottaminen voi siis olla asenteeltaan sekä negatiivista että posi-
tiivista. Hän voi suhteuttaa teoksen kirjalliseen traditioon tai käsitellä sitä yksittäisenä 
ilmiönä. Analyyttinen kriitikko voi arvottaa teosta tietyn lukijaryhmän kannalta tai 
kirjailijan yksilöllisenä suorituksena. (Huotari 1980, 62–63.) Esimerkiksi Harry Sund-
qvist pyrkii katsomaan monien muiden kriitikkojen – ehkä itsensäkin – negatiivisina 
pitämiä piirteitä lukijan näkökulmasta, positiivisina: 

Teosten rakenteen tuttu viihteellinen kaavamaisuuskin on omiaan helpottamaan 
tekstin omaksumista. Selvät ja suorat asiat voi kertoa selvällä ja suoralla tyylillä. 

254 Ks. esimerkiksi Panu Rajalan vertailu Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen ja Olavi Paavolaisen 
Synkkään yksinpuheluun (HS 6.12.1978) ja Liisi Huhtalan vertailu Eino Säisän Kukkivat roudan maat 
-sarjaan (TS 9.11.1073), Pietari Päivärinnan teoksiin (TS 9.11.1073) sekä Päätalon omaan Koillismaa 
-sarjaan (TS 4.11.1972; 11.11.1979).

TAULUKKO 10. KRITIIKKIEN TARKASTELUNÄKÖKULMIEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
KOKONAISMÄÄRISTÄ KRIITIKOITTAIN 1970-LUVULLA
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Kaikkinaiset muotokokeilut ja tyylin hienoudet ovat Päätalon tapauksessa vain 
haitaksi (AL 11.11.1979).

Lainaus toimii esimerkkinä paitsi tutun – viihteellisen – kaavamaisen rakenteen luki-
jakuntaa palvelevasta funktiosta myös Päätalon hienostelemattoman tyylin ja kaikkea 
uutta karttavan muodon epäsuorasta positiivisesta arvottamisesta. 

Eero Marttisen muita vahvempaa kuvailevaa tarkastelunäkökulmaa selittää osin 
hänen juonireferaattipainotteisuutensa. Otokseni kritiikeissä juonireferaatit yleen-
säkin ovat kuvailevia.255 Kuvailevassa kritiikissä tyydytään liikkumaan enimmäk-
seen teoksen pintatasolla eikä sitä pyritä suhteuttamaan muuhun kirjallisuuteen, 
vaan käsitellään teosta yksittäisenä ilmiönä (Huotari 1980, 62–63). Eero Marttinen 
vertaa kyllä Iijoki-sarjan teoksia muun muassa Väinö Linnan teoksiin. Hän tekee sen 
enemmän toteavasti kuin analyyttisesti; Päätalo on kirjailijana Linnan veroinen.

Merkkisuhdetasoilla löytyy eri kriitikoilla toisistaan poikkeavia painotuksia.  Harry 
Sundqvistilla ja Panu Rajalalla on eniten merkintöjä syntaktisella merkkisuhdetasol-
la. Semanttisella merkkisuhdetasolla Eero Marttinen erottuu kollegoistaan selvästi, 
pragmaattisella tasolla puolestaan Liisi Huhtala ja Harry Sundqvist. (Ks. taulukko 11.) 

Painotuserot esimerkiksi pragmaattisen tason sisältöluokassa 15 (lähi- ja mikrohis-
toria, kansatieteellisyys, murteen tallentaminen) ovat selviä, kun niitä katsoo prosent-
tiosuuksina kaikista merkinnöistä: HS 12,8, LH 10,6, EM 8 ja PR 0. Vastaavat luvut 
sisältöluokassa 13 (vaikuttaminen/ samastuminen/ terapeuttisuus) ovat: LH 6,4, HS 
1,8, EM 0, PR 0. Lukijasuosiotakin selittävää sarjan merkitystä lukijoille samastumis-
kokemuksia tarjoavana terapeuttisena kohteena ei vielä tiedostettu kriitikkopiireissä 
kovin laajasti. Liisi Huhtala kiinnitti tähän seikkaan huomiota kuitenkin jo sarjan 
toisen osan arvostelussaan (TS 4.11.1972): ”Päätalo helpottaa sodat kokenutta keski-
ikäisten ryhmää [---]”. Samassa kritiikissä hän toteaa Päätalon olevan myös kansan-
kielen tutkijoille jatkuvasti antoisan. Seuraavana vuonna (1973) Huhtala havaitsee jo 
terapeuttisuuden ja suosion yhteyden: ”Kekseliäs tyyli muuten: hankkia ensin suosio 
ja alkaa sitten vasta pakertaa teraapisessa minämuodossa, kuten esikoiskirjailijat.” Hän 
arvottaa positiivisesti myös Kunnan jauhojen metsätyömieskuvausta. (TS 9.11.1973.) 
Kritiikissä on huomioitu sarjan sekä yhteiskunnallinen että yksilöpsykologinen merki-
tys.

Samalla kritiikin pelikentällä toimivat kollegat voivat pyrkiä erottautumaan toisis-
taan, vaikka se ei aina ole tietoista. Distinktion saa aikaan koulutuksen ja kasvatuksen 
sekä tietyn elämäntavan perusteella omaksuttu sisäistynyt tapa tuottaa maun avulla 
arviointeja (vrt. Linko 1998, 19; Roos 1988, 20–24). 

Muut-merkkisuhdetason työhön (sisältöluokka 20) liittyviä merkintöjä on suhteel-
lisesti eniten Eero Marttisella, rehellisyys ja todenmukaisuus (sisältöluokka 19) koros-

255 Panu Rajalalla on taulukon 10 otoksessa vain kaksi kritiikkiä mukana, kun esimerkiksi Eero 
Marttisella niitä on 7. Prosenttiosuudet ovat kuitenkin osuuksia kokonaismerkintöjen määristä, joten 
ne mielestäni ovat vertailukelpoisia.



166 Ritva Ylönen

tuvat Panu Rajalan sota-aikaa kuvaavien kirjojen kritiikeissä. Rajala onkin kyseisen 
merkkisuhdetason prosenttiosuuksissa ehdoton ykkönen (ks. taulukko 11). Rajalan 
(HS 6.12.1978) mielestä Päätalon vilpittömyys herättää luottamusta ja hänen rehelli-
syytensä on uskottava. 

Tulkitsen Iijoki-sarjan emotionaaliseen lukutapaan ja sosiokulttuurista odotusho-
risonttia käyttämään kutsuvan tekstin jättäneen älyllisesti tekstiin asennoituvan, sen 
etäistävän ja kaunokirjallista odotushorisonttia käyttävän kriitikon kylmäksi; pakene-
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van merkityksen takia jopa ymmälleen ja turhautuneeksi – vihaiseksikin. Tämä näkyy 
asennetasolla (taulukko 12). Liisi Huhtalalla korostuu asenteissa negatiivisuus ja Harry 
Sundqvistilla ja Eero Marttisella positiivisuus. Kuitenkin monissa kriitikoissa, esimer-
kiksi Harry Sundqvistissa ja Eero Marttisessa, jopa Panu Rajalassa, voi nähdä ”kehitys-
tä kirjailijan kannalle kasvamisesta”. Ilmaisu on lainaus Kauko Kämäräiseltä (1980, 
62), joka kuvaa sillä taiteen ymmärtämistä.256 

Vuosikymmenen viimeisessä, Ukkosen ääni -teoksen kritiikissään (TS 11.11.1979) 
Liisi Huhtala lainaa Jaakko Syrjän sanoja (Vehviläinen 1978) myöntäen ne omakohtai-
sestikin todeksi:

Viime aikoina suuret massatiedotusvälineet ovat olleet kiinnostuneita Kalle 
Päätalosta. Niitä on kuitenkin kiinnostanut enemmän ilmiö Päätalo, kuin tämän 
niminen kirjailija. Joka vuosi on suurten lehtien kulttuurisivuilla tehty Päätalosta 
suuri juttu, mutta nykyisin se ei juuri koskaan ole arvostelu. Se on noteeraus Kalle 
Päätalolle, joka ilmiönä on näkyvä, mutta samalla hänet tavallaan ohitetaan kirjai-
lijana, koska teoksia ei analysoida. (TS 11.11.1979.)

Lainaus kuvaa vuosikymmenen lopun Päätalon ja samalla Iijoki-sarjan arvostelun ti-
lannetta ja alkanutta muutosta, joka puhkesi seuraavalla vuosikymmenellä täyteen mit-
taansa.

Tiivistelmä 

Iijoki-sarjan kritiikit heijastelevat ja myös tuottavat hyvin 1970-luvun yleisiä yhteis-
kunnallisia, kulttuuripoliittisia ja ideologisia suuntauksia ja kehityslinjoja. Erityisesti 
työväenlehdissä otettiin jyrkästikin kantaa sarjan ideologiseen sovinnaisuuteen ja po-
liittisen tendenssin puuttumiseen. Niissä kaivattiin selkeitä kannanottoja pelkkien yh-
teiskunnallisten epäkohtien kuvaamisen sijaan ja lisäksi. 

Koillismaa-sarjaa läheisesti muistuttavan uuden sarjan aloittaminen aiheutti kriiti-
koissa epätietoisuutta sen lajista, pituudesta ja ilmestymismotiiveista. Niin kirjailijalle 
kuin kustantajallekin epäiltiin rahan olevan tärkeä vaikuttaja, kun paksuja maaseutu-
aiheisia teoksia alkoi vuosittain ilmestyä isänpäivämarkkinoille. 

Varsinkin pääkaupunkiseudun ja suurten maakuntalehtien asiantuntijakriitikot 
yrittivät ohjata Päätaloa muuttamaan sarjaa esteettisempään suuntaan. Kritiikin vakio-
tulkintamallit eivät tuntuneet sopivan sarjaan. Akateemiset pohdiskelut muodosta, 
rakenteesta, fiktiivisyyden ja todellisuuden suhteista kilpistyivät Päätalon sitkeään 
muuttumattomuuteen. Sarjaa oli vaikeaa sijoittaa kirjalliseen traditioon, vaikka siihen 
alkuvuosina aktiivisesti pyrittiinkin hakemalla vertailukohteita kansankuvauksen, 
realismin ja jopa modernismin edustajista. Luontevimmalta vertailukohteelta tuntu-
va omaelämäkerrallisten teosten traditio sivuutettiin kuitenkin lähes tyystin. Monis-

256 Kämäräinen viittaa tässä yhteydessä Wassily Kandinskin käsityksiin.
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ta kritiikeistä huokui turhautuminen ja tympääntyminen Päätalon samana pysyvään 
tyyliin ja maneereihin. Menestys tuntui korreloivan sarjan viihteellisyyden kanssa.

Osa kriitikoista lähti etsimään syitä Päätalon ja Iijoki-sarjan menestykseen 
pragmaattisista tekijöistä: sarjan kansatieteellisestä ja mikrohistoriallisesta merkityk-
sestä, murteen ja työtapojen tallentamisesta sekä toimimisesta suuren muuton kokenei-
den koti-ikävän ja nostalgisen kaipuun purkautumisväylänä. Myös juonireferointiin 
turvauduttiin herkästi varsinkin Pohjois-Suomen lehdissä ja pienissä paikallislehdissä, 
joissa kritiikkejä usein kirjoittivat sarjan vakiolukijakuntaan lukeutuvat amatöörit. 
Jotkut vakiokriitikoista jättivät sarjan kritikoimisen muiden tehtäväksi, koska esteetti-
nen etäisyys oli heille liian suuri.257 

Bourdieulainen symbolinen valtakamppailu, jonka mukaan älymystö vastustaa aina 
laajalle levinnyttä ja kansanomaista kulttuuria, näkyi 1970-luvun kriitikkoreseptios-
sa; kulttuurieliitti vieroksui kaikkea rahvaan kulttuurilta tuntuvaa ja haki syitä sarjan 
suosioon viihteellisyydestä ja populismista. 

Sarjan keskeiset teemat, motiivit ja henkilöt alkoivat hahmottua ja niitä alettiin 
tarkastella ja tulkita myös kritiikeissä joko positiivisesti tai negatiivisesti asennoituen. 
Erityisesti työn eetos ja sen korollaarina edistysusko kulkivat rinnan häpeän, seksin, 
syyllisyyden ja lestadiolaistaustaisen tunnustuksellisuuden kanssa. Teemojen ja motii-
vien merkitystä sarjan kantavina rakenteina ei voinut kuitenkaan nähdä, koska sarja ei 
ollut vielä puolitiessäkään. 

Huumori ja kielen rikkaus murteen tallentamisineen nähtiin Päätalon vahvuutena, 
mutta se sai myös negatiivisia konnotaatioita karkeuden ja ronskiuden takia. Vanhojen 
kansan- ja työtapojen tarkat kuvaukset, erityisesti metsätyömiesperinteen tallentami-
nen, koettiin tärkeäksi ja arvotettiin enimmäkseen positiivisesti.

Kriitikon sukupolvi vaikutti arvosteluihin. Se näkyi muun muassa eri merkkisuh-
detasojen sisältöluokkien painotuksissa. Suuren murroksen sukupolvi pyrki löytämään 
sarjan teoksista taiteellisuudesta kieliviä piirteitä vanhempaa sukupolvea enemmän. 
Pettymys sarjan esteettiseen antiin näkyi asenteissa vanhempaa sukupolvea huomat-
tavasti vahvempana negatiivisuutena. Sukupolvien välisiin eroihin vaikuttivat myös 
kulttuurisen pääoman painottuminen nuoremman sukupolven kriitikoille. Vanhem-
man sukupolven kriitikoiden ja Päätalon samanikäisyys ja yhteiset jaetut elämänko-
kemukset, erityisesti sota ja pulavuodet, sekä arvopohjan yhteisyys lisäsivät tarkaste-
lutavan emootionaalisuutta, asenteiden positiivisuutta, kritiikin subjektiivisuutta ja 
lukijoiden suosiman nostalgis-terapeuttisen lukumallin käyttöä.

Vuosikymmenen vaihteessa osa kriitikoista olikin jo sisäistänyt joko omien kokemus-
tensa tai lähipiiristä löytyvien konkreettisten esimerkkien pohjalta sarjan merkityksen 
suurelle lukijakunnalle ja osasi yhdistää sen syntyvaiheessa olevaan Päätalo-ilmiöön.

257 Esimerkiksi Pekka Tarkka ja Vilho Suomi.
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Olen satakuntalaisessa maalaistalossa nähnyt, kuinka Päätalo parhaimmillaan 
valtaa oman lukijakuntansa. Joulun jäljestä alkaa Päätalo-kausi ja jatkuu halki 
vähätöisten viikkojen jonnekin tammikuun lopulle.

Kirjaa lukevat kilpaa isäntä ja vanhaisäntä, naapurit tekevät lainausvarauksia, 
miniä ei ole vielä päässyt uusimpaan saakka ja saa lukea omaan tahtiinsa, vanha-
emäntäkin vilkaisee joutessaan jotakin varhaistuotannon kohtaa.

Päätalo ottaa näinä viikkoina hallintaansa ihmisen tajunnan, hänen henkilönsä 
elävät puheissa, heidän sutkauksiaan ja murresanojaan toistellaan, jotkut osuvim-
mat jäävät pysyvään käyttöön. Ihmiset eivät vain lue, vaan elävät kirjan. Tällaista 
on viimeksi koettu vain Linnan teosten ilmestyessä, Turusen Simpauttajakin jäi 
vieraammaksi. (Panu Rajala, HS 6.12.1979.)

Panu Rajalan hiukan parodioitu kuvaus (Miinoitettu rauha -kritiikki, HS 6.12.1979) 
on osuva siirtymä, kun lähden seuraavaksi tarkastelemaan 1970-luvun lukijareseptiota.

3.3 Lukijareseptio 
Lukijana minua on usein harmittanut kriitikoiden avuttomuus käsitellä, analysoida 
Päätalon kirjoja. Hyvin vähän on saatu irti: eivät ole ymmärtäneet, eivät pystyneet 
käsittelemään lukemaansa. [---] Olen monesti ollut tästä kiukkuinen ja loukkaan-
tunutkin jo meidän lukijakunnankin puolesta.

[---] kun laitamme kirjan rintamme päälle, suljemme silmämme ja siirrymme 
ajatuksissa Jokijärvelle, Villinsaaren törmälle, Kallioniemen tupaan… Saamme 
kuvan maisemasta, ihmisestä, kuulemme hänen puhuvan. Lämmin kesäyö, talvi-
nen tuisku, vilu ja nälkä. Usein Kalle vie meidät matkalle omaan itseemme, syväl-
le sielumme pieniinkin koloihin. Sillä retkellä olemme monasti saaneet nauraa 
vatsamme kipeiksi, usein on tultu takaisin silmät kyynelissä. 

[---] Ajattelin, että taas kerran Kalle pelasti minut psykiatrin ja psykologin 
kynsistä. (Esko Myllymäen lukijapuheenvuoro 13.7.1996 Päätalopäivillä.)

Esko Myllymäki viittaa lukijapuheenvuorossaan erityisesti 1970-luvun kritiikkeihin, 
joissa hänen mielestään ei vielä riittävästi ymmärretty sarjan yksilöpsykologista mer-
kitystä, Päätalon kykyä kuvata tunnetiloja ja eritellä herkkiä sosiaalisia suhteita. Hän 
sanoi lukevansa teoksia useampaan kertaan ja saavansa jokaisella lukukerralla niistä 
irti jotakin uutta, pääsevänsä syvemmälle kirjojen maailmaan, elämään ja henkilöihin. 
Hän myös korosti sarjan terapeuttista merkitystä itselleen. 

Lukijan ja Iijoki-sarjan teoksen kohtaamiseen, vuorovaikutukseen, liittyy usein 
vahva identifikaatio Kalleen tai muihin sarjan henkilöihin, tapahtumiin ja tunnetiloi-
hin. Sarja on oikeastaan terapiaa. Lukijat vahvistavat lukukokemuksen avulla identi-
teettinsä perusrakennetta ja ykseyttään (vrt. Holland 1975; Koskela & Rojola 1997, 
92). 
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Käytän kirjeotoksen kvantitatiivisessa sisällönanalyysissa samaa menetelmää 
kuin kritiikkien käsittelyssä. Fokusointi muuttuu kuitenkin toisenlaiseksi jo resep-
tiodokumenttien erilaisten funktioiden ja luonteen vuoksi. Lukijakirjeissä kiinnitän 
huomiota erityisesti siihen, miten lukijat käyttävät ja kuluttavat lukemaansa tekstiä. 
Mihin funktionaaliseen tehtävään he tekstin asettavat: viihteelliseen, terapeuttiseen 
vai vaikkapa opetukselliseen? Vastaukset antavat minulle perustan määritellä lukijan 
lukumallin.

Lukijakirjeissä korostuu reseption ja vaikutuksen dialoginen luonne. Jaussin 
mukaan kirjailija, teos ja lukijakunta muodostavat kolmion, jossa lukija on käyttövoi-
ma, jonka välityksellä teos joutuu tekemisiin kokemusodotushorisontin kanssa, jossa 
tapahtuu jatkuvaa muuntumista ”yksinkertaisesta vastaanotosta kriittiseen ymmärtä-
miseen, passiivisesta aktiiviseen vastaanottoon ja hyväksyttyjen esteettisten normien 
korvautumista uusilla”. (Jauss 1983/1970, 198.) 

Erottavana tekijänä tavallisten lukijoiden ja kriitikoiden välillä oli muun muassa 
se, millä perusteella ja miten argumentoiden he pitivät sarjasta (vrt. Esko Myllymäen 
näkemys luvun alussa). Kriitikoille teoksen esteettinen funktio nousi tavallista lukijaa 
keskeisemmäksi. Kriitikot kiinnittivät huomiota taiteellisiin ominaisuuksiin; he pyrki-
vät hienojakoiseen erittelyyn ja olivat etäistäviä, älyllisiä lukijoita. Suurin osa tavallisista 
lukijoista luki teoksia hänelle itselleen tärkeästä syystä, ei taiteena taiteen vuoksi. Lukija 
etsi kosketusta ja referentiaalisuutta (omaan) reaalimaailmaansa ja tarpeisiinsa. (Vrt. 
Bourdieu 1985, 142–151; ks. myös Ehrnrooth 1998, 222–225.) Jo makumieltymykset 
lukemisen lähtökohtana aiheuttivat siis kriitikoiden ja lukijoiden välisen kahtiajaon 
sarjan argumentaatiossa ja arvottamisessa. 

Lukijakirjeissä argumentoinnin emotionaalisuuden osuus 1970-luvulla on 46 %, 
kritiikeissä vain 7 % (liite 8, ”Yhteenveto, lukijakirjeet, 1970-luku”). Eroon vaikuttaa 
edellä kuvattujen seikkojen lisäksi myös kritiikkien julkisuus vs. kirjeiden yksityisyys. 
Myös perehtyneisyys kirjallisuuteen ja sen analysointiin on erilainen: kriitikoilla se 
on pääosin hyvä (88,5 %), lukijoilla vastaava prosenttiosuus on vain 38. Lukemisen 
olosuhteissa, reseptiotilanteessa, on eroja; ammattikriitikolla, lähinnä toimittajilla, on 
tilaisuus lukea teosta työkseen, työpaikallaan ja työaikana. Tavallisen lukijan reseptio 
tapahtuu vapaa-aikana.

Maaria Lingon (1998) Laila Hietamiehen teosten lukijatutkimuksessa näkökul-
maksi nousee aktiivisen yleisön tai lukijoiden merkitys osana kulttuurista valtaa. 
Yleisöllä on aktiivinen rooli merkitysten tuottamisessa, eivätkä nämä merkitykset 
suinkaan ole aina hallitsevan ideologian suuntaiset.258 Oma tutkimukseni vahvistaa 
Lingon käsityksiä lukijoiden aktiivisesta roolista ja näkemyksien erilaisuudesta hallitse-
viin taidemakukäsityksiin nähden.

258 Tutkimus sisältyy Maria Lingon väitöskirjaan (1998). Maaria Linko vetoaa tässä yhteydessä 
Jackie Staceyn (1994) tutkimukseen.
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Kirjeiden yleiskuva ja rakenne 

Runsaasti elämäkerrallista aineistoa sisältävissä lukijakirjeissä emootiot ja kognitiot 
ovat toisiinsa kietoutuneina. Elämää selostavaan ja samalla sitä arvioivaan kerrontaan 
lomittuu tunteisiin vetoava ja vaikuttava kerrontafunktio (Vilkko 1995, 159). Pyrin 
lukiessani tietoisesti objektiivisuuteen ja etäistämiseen, koska kirjeiden tunteisiin ve-
toaminen tempaa helposti mukaansa ja vaikeuttaa tulkintaa. Koenkin jo etäistämisen 
kannalta tärkeäksi, että käytössäni on kvantitatiivisten tulosten muodostama kehikko, 
jonka sisällä tulkitsen kirjeiden sisältöjä ja suhteutan niitä demografisten tietojen pe-
rusteella kirjoittajan omaan kontekstiin sekä aktuelliin sosiokulttuuriseen ja kaunokir-
jalliseen odotushorisonttiin.

Isovanhempiensa sodanaikaista kirjeenvaihtoa tutkinut Iiris Kankaanpää (2001, 
79) toteaa, että kirjeiden sisällöstä voi hahmottaa kirjoittajan arvomaailman ja maail-
mankuvan. Hän kehottaakin kiinnittämään huomiota siihen, miten mennyt, nykyi-
syys ja tulevaisuus jäsentyvät kirjeissä ja mitä niihin liitetään.

Lukiessani lukijakirjeotoksen kirjeitä ja poimiessani niistä lausumia sisällönana-
lyysin eri sisältöluokkiin koin tehtävän sekä helpoksi että ongelmalliseksi. Tutkimuk-
sessani esimerkiksi suorat työn arvostuksen ilmaukset kuuluvat työn eetoksen sisäl-
töluokkaan (20), mutta kirjoittajan kuvaukset omasta rankasta, Päätalon raadantaan 
vertautuvasta ruumiillisesta työstä lapsuudessa tai nuoruudessa kirjautuvat samastu-
miskokemukset sisältävään sisältöluokkaan (13). (Ks. 2. luvun alaluku ”Lukumallien 
tunnistaminen ja nimeäminen”.)

Lukijakirjeet ovat muodoltaan stereotyyppisiä. Lähes kaikista löytyy tietty struk-
tuuri: puhuttelu, aloitus, esittely, elämäkerrallinen aines, arvioiva aines ja lopetus. 
Kirjoittajalla on yleensä käsitys siitä, millainen hyvä kirje on. Rakenteesta poikkea-
minen vähentää esityksen ymmärrettävyyttä. Suurin osa kirjeistä on kirjoitettu kuin 
vanhalle ja läpikotaisin tutulle ystävälle; Päätalo oli teostensa myötä tullut lähes lähisu-
kulaiseksi tai sukulaissieluksi, kuten monet lukijat asian ilmaisevat. Vaikka Päätaloa 
tituuleerattiin kirjeen alussa kirjailijaksi, professoriksi tai mestariksi, kirjeen edetessä 
puhuttelu muuttui luontevasti pelkäksi Kalleksi ja sinutteluksi:

[---] Pyydän anteeksi, kun sinuttelen mutta olet kirjoittanut itsestäsi niin sellaisella 
tavalla että tunnen syvää kaveruutta ja kaveriahan ei teititellä [---] (ST, M -79).

[---] Ette ilmeisesti pahastu vaikka sinuttelenkin välillä, mutta kun tuntuu että olet 
tuttu kaveri, aivankuin asuisit naapurissa, kun on tätä Iijoki-sarjaa lukenut [---] (PT, 
M -74).259

Anni Vilkko sanoo omaelämäkerran kirjoittajan olevan tekstissään läsnä vahvasti ja 
kokoaikaisesti. Vilkon kuvaus omaelämäkerran kirjoittajan muuttumisesta lukijan ku-
vitelluksi keskustelukumppaniksi, ”sinäksi”, sopii hyvin tulkitsemaan myös lukijakir-

259 Kirje alkoi puhuttelulla ”Arv. Kirjailija” ja jo toisessa kappaleessa siirryttiin sinutteluun.
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jeiden kirjoittajien suhtautumista Päätaloon. (Vrt. Vilkko 1995, 157–158, 164.) Iijoki-
sarjan lukija ja Päätalo kohtaavat toisensa lukuprosessissa ja vuoropuhelevat keskenään. 
Se näkyy jo puhuttelussa: sinuttelu tuntuu itsestään selvästi oikealta ratkaisulta.

 Lähes kaikki kirjoittajat perustelevat kirjoittamistaan sillä, että he ovat lukeneet 
Päätalon tuotannon useampaan kuin yhteen kertaan ja ovat hankkineet – tai haaveile-
vat hankkivansa – kaikki teokset omaan kirjahyllyynsä. Lukijat halusivat myös rahalli-
sesti kannustaa itselleen tärkeää ja merkittävää kirjailijaa hankkimalla hänen teoksiaan 
(vrt. myös Taylor 1997, 207).

[---] Olen ostanut suunnilleen kaikki kirjanne, ja alan aina uudestaan lukea niitä 
vanhemmasta päästä ja ne ovat taas kuin uusia, en voi lukea kirjoja, jotka ovat ihan 
kuin keksittyjä, haluan lukea kirjoja jotka on eletty ja ovat totta. [---] (AT, N -79.)

Omistan kaikki teoksenne, ja täytyy sanoa että aina uutta teosta odotamme (perhe) 
heti edellisen luettuamme. (PT, M -74.)

[---] Olen lukenut kirjasi tarkkaan, kiinnostuksella ja useimmat jo kolmeen kertaan. 
Eilen aloitin ”Tammetun virran” lukemisen jo neljännen kerran. [---] (SS, M -77.)

Teosten merkitystä ja positiivista arvottamista alleviivattiin kertomalla toistuvista pa-
laamisista jo aikaisemmin luettujen teosten pariin.

Katarina Eskola (1990, 118) toteaa toisen maailmansodan jälkeen todella suuren 
yleisön tavoittaneita kirjailijoita olleen Väinö Linna, mutta myös Päätalo. Eskolan 
mukaan heitä ovat lukeneet sellaisetkin lukijat, jotka eivät juurikaan lukeneet kirjoja 
tai joiden lukeminen oli epäsäännöllistä. Myös muutamissa Päätalolle tulleissa kirjeissä 
on mainintoja joko oman tai lähiomaisen lukutottumuksen muuttumisesta Päätalon 
teoksiin tutustumisen jälkeen: aikaisemmin romaaneja vieroksunut henkilö muuttui-
kin innokkaaksi lukijaksi. 

Mieheni on helsinkiläisiä, eikä mikään romaaninlukutyyppi. [---] Olen hänelle 
aina intoillut Teidän kirjojenne erinomaisuudesta. Joulun aikaan hän alkoi silmäil-
lä viimeisintänne ja ihme tapahtui – rasittavan työpäivän jälkeen hän alkoi yhä 
useammin upota ”selkosten maisemiin”. [---] (EH, N -76.)

Tietenkin olette selvillä, kuinka ihastuneina teoksianne lukevat nuoret ja vanhat, 
työläiset, maalaiset ja herraskaiset, mutta, että miehenikin on ihastunut kirjoihin-
ne, se on jo suuri ihme, sillä hän ei ole koko 36 vuotta kestäneen avioliittomme 
aikana lukenut tähän mennessä kuin korkeintaan 10 romaania. Mutta nyt odottaa 
hartaasti syksyä ja kirjanne ilmestymistä ja sitten se pitää heti ostaa ja sen jälkeen sitä 
luetaan ja käkätetään ihastuksesta ja pohditaan, että miten mies pystyy muistamaan 
kaiken noin hyvin lapsuudestaan [---] (RI, N -75.)

Tulkitsen Päätalon teoksillaan madaltaneen, ainakin vanhemman sukupolven miesten 
kohdalla, kynnystä lukea muutakin kuin lehtiä ja tietokirjallisuutta. Kainuun Sano-
mien Eero Marttinen sanoi huomanneensa Päätalon kirjoja lukevan monien sellaisten 
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kainuulaisten, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin lukeneet mitään muuta kirjallisuut-
ta. Lukukokemus on toiminut virikkeenä lukea muitakin kuin Päätalon kirjoja. (KS 
20.11.1972.) Ilmiö vertautuu työväen kulttuuri-instituutioiden työhön jäsenistönsä 
lukutaidon hyödyntämiseksi ja kulttuuritarjonnan laajentamiseksi (Roininen 1995, 
120). 

Kirjallisuuden vastaanottoon kuuluvat lukukokemusten lisäksi myös ihmisten 
lukijahistoriat, jopa kirjankustannustoiminta markkinointitoimenpiteineen. Lukijat 
osoittavat arvonantoaan, myötäelämistään ja tukeaan lähettämällä lukijakirjeitä ja 
osallistumalla yleisönä kirjailijan julkisiin esiintymisiin ja suosittelemalla teoksia tutta-
villeen (vrt. Taylor 1997, 207). Ne ovat piirteitä, jotka liittyvät kultti- ja fani-ilmiöön, 
joka kehittyi vähitellen Päätalon ja hänen sarjansa ympärille. (Vrt. Kovala & Saresma 
2003, 9–21.)

Osaa kirjeistä voi lähestyä myös elämäkertoina. Maaria Linko (1997, 190) toteaa 
syntyvän aivan omanlaisensa uusi, yhdistetty kertomus, kun valmiiksi kertomuksen 
muodossa oleva kaunokirjallinen teos ja lukijan oma ei-kirjallinen elämäntarina joutu-
vat dialogiin keskenään (vrt. Linko 1998, 16). Lukijat haluavat omista elämänvaiheista 
ja juurista kertoessaan joko suoraan tai epäsuorasti korostaa niiden samankaltaisuutta 
tai eroja Päätalon kuvaamaan elämänhistoriaan. Lukukokemus on suhteutettu kirjoit-
tajan arkielämän ja elämäntarinan kontekstiin. Myöskin kultismille on tyypillistä 
antaa kultin kohteelle aktiivisesti omasta elämästä nousevia merkityksiä (Kovala & 
Saresma 2003, 10). 

Lukijan samastuminen on helppo todeta; usein se ja lukukokemuksen herättämät 
emootiot sanotaan kirjeissä suoraan.

[---] koen kuitenkin samaistumiseni itse Iijoki-sarjan päähenkilöön – Sinuun. 
Monet elämänvaiheeni, sekä varsinkin harrastukseni ja jopa ajattelutapani noudat-
televat siinä määrin samoja linjoja, että paikoitellen saattaisi kuvitella lukevansa 
itsestään. [---] (SV, M -79.) 

Useimmiten sarjan uusimman teoksen lukeminen on laukaissut kirjeen kirjoittami-
seen, joten teoksen sisältämä Päätalon elämänvaihetieto on vaikuttanut siihen, mil-
laiset lukijat ensisijaisesti aktivoituivat. Esimerkiksi 1970-luvun loppupuolella ilmes-
tyneet sota-aikaan painottuvat teokset nostivat pintaan sotamuistot; kirjoittajissa oli 
paljon sodassa mukana olleita tai muuten sodan koskettamia. 

Maaria Linko huomasikin Laila Hietamiehen Kannas-sarjan vastaanottoprosessia 
tutkiessaan lukijan emotionaalisten assosiaatioiden liikkuvan joustavasti lukijan oman 
maailman ja romaanin maailman välillä. Suuri lukuelämys syntyi teoksen henkilöiden 
ja kohtaloiden esiin nostattamien muistojen mieleen palaamisesta. (Linko 1997, 172, 
191; vrt. myös Lagercrantz 1986, 11.) Päätalon ja Hietamiehen lukijoiden lukukoke-
mukset ja lukijakäyttäytyminen muistuttavat paljon toisiaan.

1970-luvun köyhyyden ja pula-ajan sekä savotoiden kuvaukset tuntuivat kirjeiden 
perusteella suorastaan pakottaneen vastaavissa oloissa eläneet ja heidän jälkeläisensä 
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muistelemaan omia tai vanhempiensa elämänvaiheita. Lukijakirjeiden suuren murrok-
sen sukupolveen kuuluvista lähettäjistä asui 1970-luvulla vielä 38 % maaseudulla ja 
sodan ja pulan sukupolven kirjoittajista 27 %. Tulokset vahvistavat käsitystäni siitä, 
että asuminen maaseudulla jossakin elämänvaiheessa, agraaritausta ylipäänsä, korreloi 
nostalgis-terapeuttisen lukumallin kanssa. Rakennemuutoksen voima näkyy siinäkin, 
että 1980-luvulle tultaessa ei enää yksikään otoksen suuren murroksen sukupolven 
kirjoittajista asunut maaseudulla.260 

Lukijakirjeet ovat omaehtoisesti ja omin sanoin kirjoitettuja. Niiden sisältö voi olla 
hyvinkin intiimiä: sellaisia asioita, joita kerrotaan luottamuksellisesti vain parhaalle 
ystävälle, uskotulle, lääkärille tai psykiatrille. Sodan ja pulan sukupolveen kuuluva, 
keskiluokkaa edustava mieslukija kuvaa positiivisesti arvottaen lukukokemuksensa 
intensiivisyyttä ja lukijan koko minän ja lähiyhteisönkin mukaansa tempaavaa voimaa: 

Olen [---] Päätalo-fanaatikko. Viimeiset kaksi talvea on perheeni minua jopa 
nimi tellyt Hermanniksi ja vaimo on ollut ”Riitu”. Lapsetkin on kasvatettu eri 
tavalla ymmärtämään elämän kovuutta. Olen kertonut kirjojesi sisällön perheelleni 
kahvi hetkillä, ruokaillessa ja iltakävelyillä vaimolleni. Olemme eläneet ns. Päätalon 
aikaa ja se jatkuu. Luen valtavasti (on nyt tuota aikaa). Sinä olet sikäli ”pilannut” 
asian, että muut yrittäjät jäävät aivan avuttomiksi. Esim. Turusen Hupeli jäi lähes 
lukematta. [---] (RK, M -78.)

Sarjan lukijakunnan piiriin tulivat vedetyiksi siis myös ne, joille sarjan teoksia joko 
luettiin tai kerrottiin ääneen. Monet heistä päätyivät myöhemmin itse lukijoiksi (vrt. 
1990-luvun lukijareseption alaluku ”Sukupolvien välinen sillanrakentaja”).

Lukijakirjeet vertautuvat Iijoki-sarjaan monessa mielessä. Ne kertaavat Suomen 
lähi- ja mikrohistoriaa. Niissäkin kuvataan usein pikkutarkasti arkipäivän tapahtumia 
omassa ja lähipiirin elämässä, seikkaperäisiä kuvauksia sairauksista seuraamuksineen, 
ihmissuhteista, elämän iloista ja suruista. Eri aikoina, eri konteksteissa, kirjeistä nousee 
esille erilaisia ominaisuuksia. Kolmelle vuosikymmenelle jakautuvassa lukijareseptios-
sa ehtii tapahtua paljon niin yksityisen ihmisen elämässä kuin yhteiskunnassakin. 
Kuten Iijoki-sarjasta, myös lukijakirjeiden pirstaleisista kuvista rakentuu kokonaiskuva 
suomalaisen yhteiskunnan muutoksista 1920-luvulta aina 1990-luvulle saakka. Tämän 
sinänsä vaivihkaisen muutoksen voi havaita vain kirjeitä kokonaisuutena tarkastellen ja 
vuosikymmenkohtaisia kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia hyväksi käyttäen.

Otan muutoksen tarkkailusta esimerkin kvantitatiivisen tutkimukseni syntakti-
selta tasolta. Myös lukijakirjeissä argumentoitiin aloitusvuosikymmenellä myöhem-
piin vuosikymmeniin nähden selvästi eniten syntaktisen merkkisuhdetason piirteitä; 
prosenttiosuudet kokonaismerkinnöistä olivat 1970-luvulla 26,2, 1980-luvulla 18 ja 
1990-luvulla 11,5 (taulukko 13). Tulkitsen aloitusvuosikymmenen korkean prosent-
tiosuuden korreloivan sen kanssa, että kritiikit kyseisellä vuosikymmenellä olivat 

260 Lukijakirjeiden kirjoittajien demografiataulukko ”Johdanto”-luvun alaluvussa ”Lukijakirjeet”.
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pääosin neutraaleja tai negatiivisia (yht. 62 %) nimenomaan esteettisistä syistä (syntak-
tinen taso). Lukijat reagoivat kritiikkeihin kirjoittamalla kirjeisiinsä positiivisia (78 %) 
vastakritiikkejä (liite 8). Myöhempinä vuosikymmeninä Päätalon ja sarjan yleisen 
arvostuksen noustessa tällaista kritiikin kritiikkiä ei enää tarvittu. 

Kohosteinen pragmaattisuus

Lukijakirjeet eroavat alusta alkaen kritiikeistä siinä, että merkinnät mitattuna prosent-
tiosuuksilla merkintöjen kokonaismääristä nousevat pragmaattisen tasolla ykköseksi 
suhteessa syntaktiseen ja semanttiseen tasoon jokaisella vuosikymmenellä. Poikkeuk-
sellista kritiikkeihin verrattuna on myös jyrkkä kasvun trendi pragmaattisella tasolla. 
Kritiikeissä pragmaattisen tason prosenttiosuus merkintöjen kokonaismääristä pysyi 
jokseenkin samana vuosikymmenestä toiseen. (Ks. taulukko 13 ja liite 8, ”Yhteenveto, 
lukijakirjeet”: 1970-luku 46, 1980-luku 56,1 ja 1990-luku 65; ”Yhteenveto, kritiikit” 
1970-luku 32,5, 1980-luku 33,1 ja 1990-luku 33,3.)

Katarina Eskola (1990, 321) toteaa lukemistutkimusten osoittaneen suomalaisten 
pyrkivän sopeuttamaan myös kaunokirjalliset teokset omaan arkielämäänsä ja löytä-
mään sieltä yhtymäkohtia omaan elämäänsä. Oman elämän läpi luetussa tekstissä ei 
tarvita kovin monia koodeja. Lukijakirjeissä käytettyjen sisältöluokkien määrä on 
kritiikkeihin verrattuna suppeampi ja keskittynyt pragmaattiselle tasolle. Erityisen 
suuri ero on lukijoiden suosiman nostalgis-terapeuttisen lukumallin keskeisessä sisäl-
töluokassa 13 (vaikuttavuus, samastuminen, terapeuttisuus): prosenttiosuus kaikista 
merkinnöistä on kritiikeissä vain 1,6 ja lukijakirjeissä peräti 18.

Lukijoiden viesti Päätalolle oli ihastus ja kiitollisuus sarjan lukukokemuksen 
mahdollistamasta samastumisesta sarjan kertojana ja päähenkilönä olevaan Kalleen, 

TAULUKKO 13. LUKIJAKIRJEIDEN MERKKISUHDETASOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
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joka siis edusti lukijoilleen alusta alkaen kirjailija Kalle Päätaloa. Sarjan aloitusvuo-
sikymmenellä lukijakirjeiden kirjoittajista (otos) kuului samaan sukupolveen Pääta-
lon kanssa noin puolet (liite 8, ”Yhteenveto, lukijakirjeet, 1970-luku”); heitä yhdisti-
vät Päätaloon jo sukupolven yhteiset avainkokemukset sodat ja lama. Heitä nivoivat 
toisiinsa myös demografiset tekijät: maaseutu asuinpaikkana, alhainen koulutustaso, 
raskas ruumiillinen työ ja yhteinen arvomaailma (vrt. Roos 1988, 22). 

J.P. Roos käyttää termiä ”kokemusmuisti” ennustaessaan Iijoki-sarjan tulevaisuutta 
Aamulehdessä (2.8.1987); sarja elää niin kauan kuin päätalolainen elämäntarina säilyy 
suomalaisten kokemusmuistissa. Päätalon ikätoverit elivätkin sarjaa lukiessaan omia 
elämänvaiheitaan: ”Olen joulun pyhät viettänyt antoisasti viimeisimmän kirjasi paris-
sa. Se on tuonut niin elävästi ja totuudenmukaisesti mieliin nuo välirauhan ajat, joista 
niistäkin ovat kokemuksemme yhteneväiset. [---] minulle kirjasi ovat hyvin läheisiä, 
aivan kuin kertaisi omaa elämäänsä vuosikymmenien takaa.” (UR, M -78.) Sodan ja 
pulan sukupolvella nostalgis-terapeuttisessa lukumallissa päällimmäisenä tekijänä oli 
nostalgia. Samalla se merkitsi kuitenkin myös menneen terapeuttista työstämistä, jota 
lähden seuraavaksi tarkastelemaan. 

Nostalgia, samastuminen ja terapeuttisuus
Nostalgia
Tää kaipuuni menneeseen aikaan
 mua piiskaa ja kasvoille lyö,
[---.]

Hectorin (Heikki Harma) sanoittama ja säveltämä iskelmä ”Nostalgia” (1972) osui sa-
moihin aikoihin kuin Iijoki-sarjan aloitus. Laulun tekijä kuuluu samaan suuren muu-
ton kokeneeseen sukupolveen, johon moni sarjan lukijoista ja kriitikoistakin lukeutuu. 
Hector tulkitsee ”Nostalgiassa” rakennemuutossukupolven tuntoja runoillessaan: ”Oi, 
missä on polkuni, missä on tie,/ jonka reunalta mustikat hain?/ Nyt en enää naapuriin 
piirakkaa vie,/ Maximarket on naapurinain.” 

Kirjailija ja journalisti Maarit Niiniluoto puhuu samasta ajasta Mikko Alata-
lon ”Siirtomaasuomen laulujen” esittelyvihkoon kirjoittamassaan katsauksessa: 
”1970-luvulla saattoi nähdä samat (1960-luvulla maalta kaupunkiin muuttaneet) 
ihmiset kaupungin kaljakuppiloissa kyynelehtimässä jukeboksien äärellä: he soittivat 
ajan rakennemuutosiskelmiä kuten Elämän valttikorttia, Yksinäistä ja Viikonloppui-
sää.261 Tapakulttuurin muutos, perheiden hajoaminen ja privatisoituminen, sukulais-

261 Myös Heikki Turunen (s. 1945) kuvaa omaelämäkerrallisessa Tulilintu: Nuoruuteni kronikka -ro-
maanissaan itseään juuri maalta Joensuuhun muuttaneena ja juurettomaksi itsensä tuntevana nuorukai-
sena kaljakuppiloissa jukeboksin äärellä kyynelehtimässä (2009, Helsinki: WSOY).
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ten ajautuminen erilleen toisistaan, olivat vääjäämätöntä seurausta vielä 1950-luvulla 
kukoistaneen televisiottoman maalais-Suomen pirstaloitumisesta.”262 

Lukijakirjeiden perusteella Päätalon Iijoki-sarja sekä heijasti että lääkitsi samoja 
rakennemuutoksen aiheuttamia henkisiä kipuja ja pahaa oloa kuin monet 1970-luvun 
iskelmätkin. Tulkintaani vahvistaa kvantitatiivisen tutkimukseni tulos: pragmaatti-
sen merkkisuhdetason sisältöluokista nousee ykköseksi samastumiseen ja terapeutti-
suuteen liittyvät lausumat sisältävä luokka 13. Siihen kuuluvien merkintöjen prosent-
tiosuus kaikista 1970-luvun pragmaattisen tason merkinnöistä on 39,3 % (liite 8, 
”Yhteenveto, lukijakirjeet, 1970-luku”). Iijoki-sarjan yhteiskunnallinen merkitys tulee 
tulkintani mukaan esille juuri tässä: rakennemuutoksen aiheuttamien identiteettion-
gelmien keskellä kamppailevat lukijat, jotka eivät itse edes kykene hahmottamaan ja 
tiedostamaan ongelmiaan ja kriisejään, pystyvät tunnistamaan ja käsittelemään ne 
sarjan Kallen ja muiden siinä esiintyvien henkilöiden kautta ja avulla. (Vrt. Sevänen 
2011, 247–297.)

Otan tulkintani tueksi reader-response criticism -teorian edustajien ajatuksia, 
koska ne psykoanalyyttisesti suuntautuneina täydentävät reseptioesteettistä teoriaa 
silloin, kun kysymyksessä on lukijan identiteetin rakentumiseen ja lukukokemuksen 
yksilöpsykologisiin vaikutuksiin liittyvä tulkinta. Lukijan ja tekstin transaktionaalis-
ta luonteesta kiinnostunut Louise Rosenblatt korostaa lukijan tuovan teoksen merki-
tyksen hahmottamisaktissa mukaan muun muassa muistojaan (Rosenblatt 1978; 
ks. Makkonen, 1995, 181). Myös amerikkalainen kirjallisuudentutkija Norman N. 
Holland kutsuu tekstin ja lukijan kohtaamista transaktioksi; lukija lukee teosta oman 
identiteettinsä läpi. Hän projisoi siihen omia halujaan ja toiveitaan. Mielihyvän tunne 
tulee tunnistamisesta: lukijan halujen ja toiveiden kohtaamisesta ulkoistetussa, ikään 
kuin sosiaalisesti hyväksyttävämmässä muodossa. (Holland 1975; ks. myös Alanko 
2001, 212–216.) Lukijan voimakas tunneperäinen orientaatio pitää sisällään paljon 
muutakin kuin paon todellisuudesta (vrt. Linko 1997, 192).263

Teossarjaan rakentuu useita ”peilejä”, jotka heijastavat lukijaa itseään. Lukijat 
tunnistavat Kallessa itsensä heikkouksineen ja vahvuuksineen. Päätalolle tullei-
den lukijakirjeiden perusteella monet muistot nousivat 1970-luvulla kollektiivisesta 
muistista: agraarisesta elämästä, lapsuuden tunnemaailmasta, perheen sisäisistä risti-
riidoista, kyläyhteisön merkityksestä, sota-ajasta ja lamasta köyhyyden kokemuksineen. 

[---] Minä olen -35 syntynyt, mutta muistan hyvin sota-aikaa ja sen pulan ja kurjuu-
den sodan jälkeen. Vaikka olen naispuolinen ja vähän nuorempikin, niin olen 
pannut merkille, että minun elämässäni on ollut paljon samantapaisia asioita, kuin 
Teillä. Kärsimys isän takia, kunnan jauhot, haavat kirjoittamisesta, vain muutaman 

262 Mikko Alatalo: Yhdentoista virran maa. Siirtolaissuomen laulut 2009. Copyright Warner Music 
Finland Oy.
263 Maaria Linko tuo esille samoja tekijöitä Laila Hietamiehen teosten vastaanottoa koskevassa tut-
kimuksessaan.
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mainitakseni. Kehitys oli siihen aikaan niin hidasta, että elämäntavat oli jokseenkin 
samanlaiset omassa lapsuudessani [---]. (AK, N -78.)

Rien S. Segers (1985, 42) tähdentää, että reseptiotutkimuksessa tulisi kiinnittää huo-
miota myös odotushorisontin sosiologiseen aspektiin. Odotushorisontin osatekijöitä 
ovat muun muassa lukijan sukupuoli, asuinpaikka, koulutus ja kielellinen sekä kirjal-
linen kompetenssi. Naisia ja miehiä on Päätalon lukijakirjeotoksessa yhtä paljon (liite 
8, ”Yhteenveto, lukijakirjeet, 1970-luku”). Sukupuoli ei kuitenkaan näy mielestäni sel-
vänä erona kirjeiden sisällössä.264 Tosin J.P. Roosin (1987, 63) mukaan koulutus yh-
dessä miehisen näkökulman kanssa vaikuttaa köyhdyttävästi elämäkertojen sisältöön. 
Huomio ei kuitenkaan sovellu aineistoni kirjeissä esiintyviin oman elämän tarinoihin 
eikä lukukokemusten kuvauksiin ja analysointiin. Päätalon rooli miehisen häpeän 
tulkkina antoi miespuolisille lukijoillekin mahdollisuuden avoimuuteen hyvin henki-
lökohtaisissa asioissa. Sarjan 1970-luvun teosten kuvaukset Kallen epäonnisuudesta ja 
arkuudesta solmia suhteita vastakkaiseen sukupuoleen herättivät vastakaikua monessa 
miespuolisessa lukijassa:

[---] Minä tiedän, mitä on olla nuorukainen sinunlaisella luonteella. Olen itse 
kokenut sen. Olin äärettömän ujoinen ja hermoherkkä, köyhistä oloista vieläpä 
sorakielinen [---] kömpelö luokan hiljaisin kaveri [---]. (OV, M -75.)

[---] myös nämä tyttömärrit ovat kohdelleet meikäläistä jokseenkin saman kaavan 
mukaan, sillä olen ollut erittäin ujo ja arka naisten lähettyvillä [---] (SV, M -79).

Samaan sukupolveen Päätalon kanssa kuuluvilla mieslukijoilla (OV, M-75 ja SV, M-79) 
ujous ja arkuus ovat haitanneet naiskontaktien solmimista. He ymmärtävät hyvin Kal-
len pettymyksen ja katkeruuden tunnot kariutuneitten naissuhteitten johdosta. Heillä 
on myös taustoissa samankaltaisuutta: työskentely metsätöissä ja työllä näyttämisen 
halu. Sarjan lukukokemus toi lievitystä elämän pettymyksiin: ”[---] katkeruus alkaa 
lientyä.” (OV, M -75.) Lukumalli on nostalgis-terapeuttinen.

Sandra Stahl puhuu tulkintakonteksteista, jotka koostuvat vihjeistä, joiden perus-
teella vastaanottaja tajuaa tai täydentää kertomuksen. Mitä lähempänä kertoja ja 
vastaanottaja ovat toisiaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti, sitä vähemmän tarvitaan ekspli-
siittistä informaatiota tulkinnan tekoon, ja vastaavasti pitkä etäisyys vaatii enemmän 
eksplisiittisiä alluusioita ja enemmän suoraa kontekstitietoa. (Stahl 1977, 37–43.) 

Eila Pennasen esseessä ”Miehisyyden tuska ja vaiva” (Parnasso 4/1970), kuvataan, 
analysoidaan ja tulkitaan Päätalon teosten naissuhteita. Ne löysivät lukijakirjeiden 
perusteella vastakaikua varsinkin mieslukijoissa. Naisiin kohdistuvat ristiriitaiset 
tunteet, kuten fyysinen haluttavuus, ihanteelliset odotukset, alemmuudentunteet ja 
sairaalloisiksi kasvavat mustasukkaiset epäilykset, näyttävät tehneen Kallesta antinais-

264 Roosin mukaan naisten elämäntarinat ovat sisältörikkaampia ja todempia kuin miesten.
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sankarin, johon vastaavien kokemusten kourissa kamppailleiden oli helppoa samastua. 
(Vrt. esimerkiksi Päätalo 1975, 239–264; 1976, 53–93, 361–372.) 

Vesa Karonen (HS 22.11.2000) on todennut koko sarjan olevan täynnä päähenki-
lönsä nöyryytyksiä, ”Päätalon ’itteminän’ noloja tilanteita”. Karosen mielestä tärkeintä 
on se, että ”Päätalo paljastaa häpeän ja syyllisyyden kokemukset arkipäivän tilanteissa”. 
Kun hän tuo tilanteisiin mukaan huumorin, lukukokemus auttaa, tuo lämpöä ja lohdut-
taa, mutta myös naurattaa lukijoita. (HS 22.11.2000.) Päädyn samoihin tulkintoihin 
Jaussin samastumisteorian (1974) pohjalta jonka mukaan katarttinen samastuminen 
ahdinkoon joutuvaan epätäydelliseen sankariin aiheuttaa koomisen laukeamisen.

Olof Lagercranzin mielestä kirja on hyvä, kun se antaa lukijan tuntea, että luemme 
omasta kokemuksestamme. Se auttaa meitä muistamaan omasta elämästämme jotain 
itselle tärkeää, jonka olemme tienneet, mutta unohtaneet. (Lagercrantz 1986, 11.) 
Päätalon kanssa samaan sukupolveen kuuluvan miehen kirjeeseen sisältyy usein lopuk-
si toteamus:

Olen lukenut kirjasi ja olen ehkä ajatuksissani samaistanut elämän kulkuni sinun 
kirjojesi kerrontaan. Kirjojesi teksti on ollut niin tuttua ja ennen kaikkea rehellistä 
kerrontaa, että minä olen elänyt niissä oman elämäni lapsuudesta lähtien uudelleen. 
(TR, M -79.)

Luetun tuntuminen oman elämän kuvaukselta toteutuu sarjan alkupään teosten koh-
dalla erityisen hyvin paitsi edellä lainatun mieslukijan myös metsätyömiesten resep-
tiossa, jota seuraavassa alaluvussa käsittelen. 

Metsätyömiehet lukijayhteisönä 

Päätalo on Iijoki-sarjan ensimmäisissä teoksissa kuvannut 1920- ja 1930-lukujen 
metsätyöläis-pienviljelijäperheen elämää Pohjois-Suomessa. Se oli tuolloin vallitseva 
talousmuoto Itä- ja Pohjois-Suomen syrjäseuduilla. Metsätyöläiset kuuluivat yleensä 
paikallisiin pienviljelijäperheisiin. Metsätyömiesyhteisöissä raskaan työn tulokset oli-
vat konkreettisia ja mitattavia: ihmisen arvo ja arvostus mitattiin työllä eikä maan-
omistuksella. Niiden pohjalle rakentui tärkeältä osaltaan myös identiteetti. (Rannikko 
1999.) Risto Turusen (2011, 315) mukaan työllä on määritelty ihmistä, erityisesti mies-
tä, myös suomalaisessa kirjallisuudessa. Työllä on siis ollut kirjallisuudessa ideologinen 
tehtävä. 

Metsätyöläiset muodostavat Iijoki-sarjassa 1970-luvulla ja myöhemminkin yhden 
sodan ja pulan sukupolveen lukeutuvan kiinteän lukijayhteisön ja oman alaryhmän-
sä nostalgis-terapeuttiseen lukumalliin. Se limittyy ”työn eetos” -alaryhmän kanssa. 
He löysivät runsaasti samastumispintaa sarjan ensimmäisistä, savottojen leimaamista 
teoksista:
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[---] Minulla on sellainen tunne että me oltais vanhoja tuttuja se johtuu siitä kun 
olen lukenut niin paljon kirjojanne [---] metsätyön aloin seitsemän vuoden vanhana 
sitä ennen jo isän mukana kesällä parkkasin nilakuoren aikaan nelimetrisiä propse-
ja jopa parikymmentä kpl päivässä armeijasta päästyä kuoli äitini jonka jälkeen 
mökkimme hävisi – jatkoin Ruotsiin metsätöihin. (EK, M -79, kuuluu sodan ja 
pulan sukupolveen.)

Toisaalta moni metsätyöläinen joutui koneellistumisen ja työpaikkojen häviämisen 
vuoksi etsimään uutta työtä. Heistä useat päätyivät Päätalon tavoin rakennustyömie-
hiksi (vrt. UR, M -78). Monet olivat ottaneet vauhtia Iijoki-sarjan lukemiselle Koillis-
maa-sarjan kautta (VM, M -71). Rakennemuutos oli työntänyt maaseudun pieneläjät 
marginaaliin. Pahoinvointia ruokki koulujen ja kauppojen lopettaminen, kun suuri 
muutto vei kylistä työikäiset. Metsätalouden koneistumisen seurauksena metsätyö-
mies-pienviljelijät menettivät elintärkeän ansiolähteensä. Heille jäi vaihtoehdoiksi 
muuttaminen lähikirkonkylään viettämään tai kuihtuminen paketoitujen peltojen 
keskellä. Elämäntilanteen muutos synnytti henkistä pahoinvointia. Syntyneitä ongel-
mia yritettiin ratkoa alkoholin avulla (vrt. Roos 1999)265 tai parhaimmillaan lukemal-
la vaikkapa Iijoki-sarjaa, perussuomalaista selviytymistarinaa, kuten mieslukija (MH, 
M -74) toteaa:

Kirjojenne avulla on minuun virrannut ikään kuin uutta voimakasta elämää ja 
tunnen, että ne ovat todella pelastaneet minut elämälle. [---] (MH, M -74.) 

Mieslukija tuntee Päätalon suorastaan pelastaneen hänet takaisin elämään. Ihan vä-
häisestä vaikutuksesta ei siis ole kysymys: se on jo merkittävää yksilön kannalta, mutta 
myös yhteiskunnallisesti. Edellisen lukijan kanssa samansuuntaisesti arvelee myös met-
sätöitä tehnyt mieslukija (OV, M -75) Päätalon teoksien olleen osatekijänä siinä, että 
hän oli saanut uuden otteen jo luisussa olleeseen elämäänsä:

[---] opiskelu jäi epävarmana saamattomana luonteena (sinä et ole) tosin alkoholilla 
ja olosuhteilla oli osuutta asiaan. Olen edelleen metsätöitä tekevä joskin alkoholista 
vapautunut ja ehkä menneille vuosille katkera. Ja ehkäpä juuri kirjasi ovat olleet 
jonkinlaisena psykologisena osatekijänä. [---] Ja katkeruus alkaa lientyä. [---] (OV, 
M -75.) 

Päätalo pystyi lukijakirjeiden palautteen mukaan oman elämänkokemuksensa perus-
teella kuvaamaan, tulkitsemaan ja tiivistämään erityisesti metsätyömiesten kokemuk-
sia, ajatustapoja ja kohtaloita. Vain aiheensa syvästi itse tunteva voi ne aidosti kuvata: 
”Mutta siitä olen erittäin tyytyväinen, että yksi meistä metsätyömiehistä, tukkijätkis-
tä –! Kaarlo Alvar Päätalo Taivalkosken Jokijärveltä on kuvannut tukkijätkän olemuk-
sen ja sen miljöön jossa nämä ovat eläneet, niin todellisella ja herkullisella tavalla, kuin 
vain mukana elänyt voi sen tehdä. Tunnen tästä minäkin pienoista ylpeyttä sisimmäs-

265 J.P Roos mainitsee esimerkkinä elokuvan Kahdeksan surmanluotia. 
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säni.” (VM, M -77.) Raskasta metsätyötä tehneille ja elämän realiteetit henkilökohtai-
sesti ja omassa ruumiissaan kokeneille metsätyömiehille Iijoki-sarjan maanläheisyys ja 
todellisuuden tuntu huumorilla höystettynä vastasivat heidän omia elämänkokemuk-
siaan (vrt. VM, M -77).

Iijoki-sarjan temaattisesti tärkeä työn eetos kytkeytyy vahvasti raskaaseen ruumiilli-
seen työhön, ensimmäisissä osissa metsätyöhön. Isän sairauden vammauttama itseluot-
tamus kasvoi Päätalolla rinnan fyysisen ja henkisen miehistymisen kanssa: ”Heiluin 
aina ensimmäisten joukossa paikassa kuin paikassa ja tein töitä röytämällä.” Vertaisten, 
mutta erityisesti uuden isän Jakin kehut olisivat saaneet Kallen vaikka hyppäämään 
koskeen. Savotoissa ja uittotöissä löytyy miehuuden kynnyksellä olevalle nuorukaiselle 
samastumisen kohteita, joissa yhdistyivät ammattitaito, sinnikkyys, nopeus, notkeus, 
yhteishenki ja työllä ansaittu, paremmuuteen perustuva leuhkuus. Juuri näiden miesten 
työskentelyä seuratessa hänelle syntyi halu kehittyä heidän kaltaisekseen. Päätös näkyy 
myös Päätalon arvostusta osoittavissa kuvauksissa metsätyömiehistä. (Ks. Marttinen 
1994, 52–53.)266 

Päätalo nimesikin ”omimmiksi ja tutuimmiksi” ihmisryhmiksi metsätyömie-
het, rakennustyöläiset ja pienviljelijät; hänellä säilyi kuolemaansa saakka tietynlai-
nen yhteenkuuluvaisuuden tunne, empatia ja kunnioitus näitä ryhmiä kohtaan (KeS 
29.1972).267 Empatia oli molemminpuolinen; metsätyötä tehneet löysivät Päätalossa 
arvostetetun työn dokumentoijan lisäksi myös identifioitumiskohteen: 

[---] Tiedättehän sen, että ihailija useimmiten samaistaa itsensä ihailemaansa 
henkilöön. Niinpä minäkin. En tietenkään kirjailijan [---] Mutta metsätyömiehenä 
olen kokenut lähimain kaiken sen, minkä Tekin. Olen elättänyt 6 lasta käsittävän 
perheeni metsätöillä. Olen melkein saman ikäinen kuin Tekin. Sitkeällä uurastuk-
sella olen kylläkin päässyt ’maanviljelijä’ tittelin ’omistajaksi’. [---] (VM, M -77.)

Lukija arvottaa sodan ja pulan sukupolven tyypillisesti268 raskaan työn uurastusta ja 
sen kautta saavutettavaa ulkonaista edistystä. Jopa raatamisen ja avioeron seuraukse-
na saatu sydänvika ja halu kirjoittamiseen ovat Päätalon kanssa yhteneväiset. (VM, M 
-77.) Lukukokemusta dominoi edistysuskon sävyttämä nostalgis-terapeuttinen luku-
malli, johon limittyy kansatieteellinen lukumalli.

Mieslukija (JL, M -73) näkee Kunnan jauhojen uittokuvauksien voittavan aikai-
semmat kirjalliset uittokuvaukset juuri todentuntuisuutensa ja romantisoimattoman 
kuvauksen ansiosta sekä todellisten työn sankareiden – ei naissankareiden – esille 
tuomisen takia. Hän arvottaa erityisesti sitä, että teoksessa kuvataan kokonainen 
uittojakso purouitosta järville saakka. Se on hänen mielestään jo kansatieteellisestikin 

266 Päätalo 1973, 1974, 1975 ja 1976.
267 Artikkeli ”Taide vaikuttaa syvemmin ja pitempään kuin koskenkorva” (Nimimerkki ”S”/Keski-
suomalainen 29.10.1972).
268 J.P. Roos nimittää Iijoki-sarjaa Päätalon omalle sukupolvelleen tyypilliseksi ”ruman ankanpoika-
sen tarinaksi”. (Roos 1988, 223.)
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ansiokasta. Lukijalla on lukumallinaan pedagoginen lukumalli. Siirryn seuraavaksi 
tarkastelemaan tämän lukumallin käyttöä ja ilmenemistä lukijakirjeissä.

Elämäntaidon oppikirja: pedagogisen lukumallin moniulotteisuus
Kirjanne ovat antaneet sisältöä meidän lukijoiden elämään, myös minun, ei pelkäs-
tään viihteenä, vaan voisiko sanoa oppikirjana elämään, ne opettavat kunnioitta-
maan elämän perusarvoja, niin suuria kuin pieniäkin (HK, M -79). 

Pragmaattisen tason vahvana kakkosena on sisältöluokka 15 (prosenttiosuus kaikista 
merkinnöistä 9,9 ja pragmaattisen tason merkinnöistä 24) eli lukijat korostavat sarjan 
yhteiskunnallista arvoa: lähihistorian, vanhojen työtapojen ja katoavan murteen tallen-
tamista (liite 8, ”Yhteenveto, lukijakirjeet, 1970-luku”). Myös sarjan oppikirjamaisia 
ominaisuuksia, erityisesti sen psykologisia ja kasvatuksellisia ansioita ja jopa ”elämään 
oppimista” sen avulla tuotiin esille (vrt. alun lainaus, HK, M -79). 

Samantapaisia kokemuksia tuo kirjeessään esille mieslukija (MH, M -74):

[---] ne ovat opettaneet ja tulevat edelleen opettamaan minulle hyvin paljon. Ne 
ovat aukaisseet silmäni huomaamaan ja neuvomaan, kuinka paljon vaikeammista 
paikoista ihminen on joutunutkaan ”kahlaamaan” läpi elämän varsiteillä. Omat 
kärsimykset ja vaivat alkavat tuntua pieniltä ja mitättömiltä siihen nähden, mitä 
kirjoissanne puhutaan. [---] 

Myös Leeni Tiirakari on Minna Canthin teosten vastaanottotutkimuksessaan hah-
mottanut pedagogisen lukumallin sisältä variantin, joka korosti kaunokirjallisuudesta 
saatavaa oppia ja hyötyä, jopa tarjosi elämänkokemusta ja opetti ymmärtämään elämää 
(Tiirakari 1997, 313–316). 1800-luvun loppupuolella pedagogisesta lukumallista löy-
tyi siis samoja ominaisuuksia kuin vielä Iijoki-sarjan aloitusvuosikymmenellä.

Toisin kuin kriitikoita, lukijoita ei häirinnyt Päätalon pikkutarkkuus ja monisa-
naisuus. Naispuolinen lukija (AP, N -75) tosin myöntää joidenkin kuvauksien olevan 
monisanaisia, mutta tähdentää samalla, ettei se häntä haittaa: ”sitenhän pääsee todel-
la sisälle ja sen ajan tunnelmaan”. Perusteellisuus merkitsi muun muassa taetta sarjan 
arvosta historiallisena lähdeaineistona. Lukijoiden mielestä sarjassa kuvaillaan ”asian-
tuntevasti ja tarkoin kokonaisen kansanyhteisön elämää” (MW, N -74) ja kerrotaan 
”totuudenmukaisesti parinkin katoavan ammatin harjoittamisesta, vaikeuksista ja 
ennenkaikkea kuvataan ihmiset niiden keskellä” (AM, N -74). Ilman yksityiskohtaista, 
eläväksi tekevää kerrontaa ja kuvausta kirjojen anti voisi jäädä avautumatta tai puutteel-
liseksi sellaisille nuoremmille lukijoille, jotka itse eivät ole Päätalon kuvaamaa aikaa, 
asioita ja olosuhteita kokeneet (UR, M -78).

Filosofian professori Reijo Wilenius (1999, 130, 132) sanoo itse oppineensa Päätalon 
kirjoista paljon ihmisestä ja elämästä. Hän suosittaakin opettajankoulutukseen tentti-
kirjoiksi Iijoki-sarjan ensimmäisiä osia, mikäli tarkoituksena on valmentaa opettajia 
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lahjakkaan lapsen ja nuoren ymmärtämiseen. Lukijakirjeistä löytyy samantyyppisiä 
lausuntoja kuin Wileniukselta. Sarja on antanut suhteellisuudentajua ja elämäntaitoa.

[---] Iijoki-sarja minua on erityisesti viehättänyt. Löydän tuossa Kalle-pojassa niin 
paljon itseäni, että olen ollut senkin vuoksi kiinnostunut. [---] Luulenpa, että hyvin 
moni ihminen voi löytää noista kirjojen henkilöistä omaa itseään, koska kaikki on 
niin hyvin ja kiertelemättömästi kuvattu. [---] Olen sanonut eräälle psykologitutta-
valleni, että lue Päätalon kirjoja, niin opit elämää paljon enemmän kuin tuhannes-
takaan oppikirjasta. [---] (AL, N -79.)

Lähiösukupolveen lukeutuvalla naislukijalla on nostalgis-terapeuttinen lukumalli hal-
litsevana, mutta siihen limittyy kuitenkin myös pedagoginen lukumalli. Lukija nostaa 
esille Kallen kasvamisen taitelijaksi huolimatta ankeasta lapsuudesta ja nuoruudesta. 
Lukukokemus herättää naislukijassa empatiaa ja lohdutuksen tarpeita; hän ihmette-
lee Päätalon kykyä käydä kirjoittamalla läpi uudelleen kaikki elämänsä kipupisteet ja 
vaikeudet. (AL, N -79.) Päätalo sai vaikeuksistaan ja pettymyksistään kirjoittamisen 
palkkiona lukijoidensa empatian ja suosion, mutta se ei kuitenkaan pystynyt poista-
maan häneen jo lapsuudessa imeytynyttä perusmelankoliaa ja kyvyttömyyttä tuntea 
onnellisuutta edes menestyksen hetkellä. (Vehviläinen 1978, 91–94.)269 

Muistelupuhetta oman henkilöhistorian ja kokemuskertomusten tuottamisproses-
sina tutkineen Taina Ukkosen (2000, 198) mukaan muisteleminen on paitsi ajanvietet-
tä, myös terapiaa. Muistelu auttaa käsittelemään erilaisia kriisikokemuksia, vahvistaa 
muistelijoiden yksilöllistä ja yhteisöllistä identiteettiä ja voi auttaa eri-ikäisten ihmisten 
välistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä. 

Tulkitsen lukijoiden muokanneen osin tiedostamattomasti elämänasennettaan 
sarjaa lukiessaan; he tekivät sen vertaamalla Päätalon elämänvaiheita omiin lapsuuden 
ja nuoruuden kokemuksiinsa. Vertailu voi tuottaa tuloksia, jotka johtavat aikaisempaa 
parempaan elämänhallintaan. Päätalo on niin Iijoki-sarjassaan kuin lukuisissa haastat-
teluissa kuvannut ulkoisten tapahtumien lisäksi myös sisäiset tuntonsa ja tekojensa 
motiivit niin tinkimättömän tarkasti, että lukijalle ei tuottanut vaikeuksia samastua 
häneen.

Palkitsevat kirjoitusmaneerit ja kritiikin kritiikki

Päätalon kirjoittamismaneerit (sisältöluokka 17, ilmestymistiheys, sivumäärät, pak-
suus) kiinnostivat aloitusvuosikymmenellä kriitikoiden lisäksi myös lukijoita – tosin 
täysin erilaisin asentein ja tulkinnoin. Prosenttiosuus merkintöjen kokonaismäärästä 

269 Vehviläiselle Kalle Päätalo myönsi, ettei hänellä ollut ”juhlaa sisällään”: hän oli alakuloinen ja 
murheellinen mies menestyksestään huolimatta.
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on kriitikoilla 9,1 ja lukijoilla 6,6 (liite 8/taulukot).270 Lukijat noteerasivat kirjan pak-
suuden ja tiheän ilmestymisen ansioiksi:

[---] Ja kun luen kirjaanne, minulla on koko ajan pelko, että se loppuu liian aikaisin 
ja seuraavaan syksyyn on liian pitkä aika. Kiitos teille monista ihanista lukuhetkis-
tä! (RI, N -75).

Kirjaa ei malta jättää kesken, vaan se on luettava yhtäkyytiä, vaikka yötä myöten. 
Ehkä parasta niissä on huumori, arkitodellisuuden keskellä. Myös murre ja sanon-
nat ovat todella rikasta. Kirja kun loppuu niin heti jää toista odottamaan. Niin että 
älä turhaan rupea sivumäärissä jarruttelemaan, sanokoot kriitikot mitä tahansa. 
Olkoot vaan kirjat paksuja, missään tapauksessa ne eivät ole pitkäveteisiä. [---] (RT, 
N -79.)

Muutamaan lauseeseen on saatu mahdutettua ilmestymistiheyden ja sivumäärien, po-
sitiivisen arvostuksen ja argumentoinnin lisäksi myös suositus Päätalolle pysyttäytyä 
omaksumissaan tavoissa. Kirjoittaja kuuluu suuren murroksen sukupolveen ja on lu-
kenut Päätalon kirjoja ”nuoresta tytöstä lähtien”. Kirjeeseen sisältyy Linna-rinnastus, 
joka viittaisi realismin lukumalliin. Päätaloa Linna ei kuitenkaan pysty kirjoittajan 
mielestä ohittamaan. Miespuolista nostalgis-terapeuttista lukumallia käyttävää lukijaa 
puolestaan ilahduttaa Iijoki-sarjan ilmestyminen samalla viikolla kuin veroliputkin; li-
säveron aiheuttama masennus unohtuu ja muuttuu iloksi, kun lukee ensin ”Päätalon”: 
”kaikki on (ollut) taas paljon valosampaa eteenpäin” (MK, M -77). Kirjoittaja ottaa 
kantaa kirjoittamismaneereihin suorastaan ylipositiivisesti arvottaen:

[---] ja vaikka sinä kirjoittaisit kirjan kuukaudessa, haluamme lukea kaksi. [---]

Kirjastosta palaaminen tuntui juhlalta ja teki onnellisen olon: ”Olihan kainalossani 
730 sivua ’Päätaloa’ [---]” (RK, M -78). Uusimman osan tultua luetuksi alkoi jo seuraa-
van odotus: ”Odotan jo malttamattomana jatkoa sarjaan, ja eiköhän ensi syksynä taas 
tähän aikaan saa lukea mitä ”Kalliopoika” touhuaa.” (PT, M -74.)

Jo Huonemiehen pojasta alkaen kirjeissä esiintyi kritiikkien kommentointia, Pääta-
lon puolesta kriitikkoja vastaan, kuten miespuolinen lukija (RK, M -78) tiivistää: ”Sinä 
olet kirjailija. Kriitikot lähes paskiaisia.” Negatiivinen arvostelu kuitattiin Päätalon 
menestyksen aiheuttamaksi kateudeksi tai eläytymiskyvyttömyydeksi:

[---] sanoin meidän väelle että pitäisi se arvostelijalla olla itselläänkin edes jonkin-
lainen tuotanto jota kansa lukee, ennenkuin rupeaa julkisesti Teitä arvostelemaan. 
Olenkin sitä mieltä että tuonlaatuiset arvostelut ovat kateutta, sillä teillä on vankka 
lukijapiiri, jotka ovat minun laillani kirjoihinne ihastuneet, jotka lukevat jokaiki-
sen kirjanne ihastuksella, niin paljon kuin vain ehditte kirjoittaa. (AP, N -75.) 

[---] Myös se seikka että tämä sinun kirjasi (Täysi tuntiraha) on muutamille kirjal-
lisuuden arvostelijoille oka kurkussa miellyttää minua suuresti, vaikka olenkin 

270 ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku ja ”Yhteenveto, lukijakirjeet, 1970-luku”.
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alle 30 vuotias enkä ole elänyt noita pulavuosia ymmärrän kuitenkin mitä ne ovat 
merkinneet köyhien perheiden elämässä. – Kurjuutta ja hätää – juuri sitä mitä nuo 
paskantärkeät kirjallisuuden arvostelijat eivät tajua. [---] (MH, M -75.)

Katkelmaan (AP, N-75) sisältyy kritiikin lisäksi myös sisältöluokkaan 18 (menestys ja 
suosikkiasema) kuuluvaa argumentointia. Spontaaneissa kirjeissä samassa lausumassa 
voikin olla useampaan sisältöluokkaan kirjattavia merkintöjä, kirjoitusmaneereihin 
liittyvissä lausumissa useimmiten menestys ja kansan suosio. Myönteisiäkin kritiikkejä 
1970-luvulla jo löytyi, ja niistä johtuva ilo haluttiin jakaa suosikkikirjailijan kanssa:

Luin juuri Aamulehdestä Harry Sundqvistin kirjoittaman arvioinnin uudesta 
kirjastanne ja sain ilokseni todeta, että uudenlaiset tuulet nyt puhaltavat ammatik-
seen arvostelevien ympärillä. – Suomen kansahan on jo kauan Teidän kirjojanne 
rakastanut, ostanut ja lukenut. (MW, N -74.)

Vastakohtana kritiikille, joka kuulutti tyylin, muodon ja sisällönkin uudistamista, kir-
jeistä henkii selkeä viesti: älä vaan muuta tyyliäsi missään suhteessa. Joskus se ilmaistaan 
epäsuorasti, kuten naispuolinen lukija (A-LA, N -73), joka kritiikin säikähdyttämänä 
pyytää Päätaloa jatkamaan kirjoittamista ”meikäläisille tavallisille ihmisille. Meitä on 
suunnattoman paljon, joille ei uusi kirjallisuus ole avautunut. Henkilökohtaisesti ja 
vain omasta puolestani sanottuna en nykyrunoudesta enkä uudesta proosastakaan saa 
mitään itselleni.” Lukijoiden kirjallisuuskäsityksiä kritiikit eivät horjuttaneet. Itsekin 
lehtiin kirjoitellut, Päätalon kanssa samaan sukupolveen kuuluva mieslukija (UR, M 
-78) päättää kirjeensä ohjeistamalla kirjailijaa ja asettamalla kriitikoita ruotuun:

[---] Mutta säilytä tyylisi ja esitystapasi. Hyvä kirjailija – kuten sinä – kirjoittaa 
lukijoille, ei kriitikoille. [---] Taiteilijain kohtalo [---] on yleensä ollut se, että heidät 
huomataan ja tunnustetaan vasta sitten kun se on jo myöhäistä. Näin kävi aikoinaan 
Aleksis Kivelle, mutta ilmeisesti suomalainen lukijakunta on niistä päivistä jo kehit-
tynyt niin, että se parhaiten kykenee itse arvostelemaan ja arvostamaan kirjailijansa. 
Tämä on Sinun kohdallasi toteutunut. (UR, M -78.)

Lukija perustelee kantaansa tuomalla varottavaksi esimerkiksi Aleksis Kiven kohtalon. 
Päätalo korosti eri yhteyksissä kuuntelevansa enemmän lukijoita kuin kriitikoita. Luki-
jakirjeiden neuvoja noudattaen hän piti tyylinsä samana ja sulki korvansa kriitikoiden 
muutosvaatimuksilta.

Sarjan ja lukijoiden yhteinen arvopohja

Työn eetos sarjan teemana ja sen merkitys lukijoille tuli esille jo tutkimuksessani aikai-
semmassa metsätyömiehiä lukijayhteisönä käsittelevässä luvussa. Jatkan sen tarkastelua 
seuraavaksi hieman laajemmasta näkökulmasta.
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Suomalaiseen identiteettiin on katsottu leimallisesti kuuluvan vahva protestant-
tinen työetiikka; omillaan pärjääminen on ollut korostuneen tärkeää. Jo Topelius 
määritteli Maamme-kirjassaan (1965/1875) kertomuksessa renki-Matista suomalai-
sen identiteetin peruspilareiksi työteliäisyyden ja itsepäisyyden. Päätalo jakaa Matin 
ominaisuudet nojaamalla perinteisiin agraarisiin arvoihin:

[---] Minä olen puhunut ja puhun työstä ja ahkeruudesta. Ne ovat olleet peruspi-
lareita [---] Ihailin lapsena ensirivin työmiestä. Tavoitteeni oli päästä ensirivin 
työmieheksi. [---] Ajattelin: vielä minä näytän. (Päätalon haastattelu. Vehviläinen 
1978, 101–103.)

Sama arvopohja on käytössä myös sarjassa. Lukijat jakavat sen; arvot ovat perua jo ko-
tikasvatuksesta:

[---] Kuten teillekkin, terotettiin minullekin kahta asiaa, työ ja rehellisyys [---] (AK, 
N -78).

Vaikka lukija ei ole itse onnistunut saavuttamaan edes ahkeruudella tavoitteitaan, hän 
antaa arvoa Päätalon menestymiselle: ”Kun itse ei ole jaksanut yhtään mitään, osaa an-
taa suuren arvon sille, että joku on niin vahva ja sitkeä, että on päässyt vaikeuksista 
huolimatta päämääräänsä.” (AK, N -78.) Päämäärän saavuttaminen vaikeuksien kaut-
ta nostaa sen merkitystä.

Tarkastellessani työn eetos -sisältöluokkaan koodaamieni lausumien prosentti-
osuuksia kokonaismerkinnöistä sukupolvittain huomasin omiin odotuksiini nähden 
ristiriitaisen tuloksen: nuoremman sukupolven osuus on suurempi kuin Päätalon kanssa 
samaa sukupolvea olevien (SP- 1,6, SP 1,4 ja SMU 4,9). Selittävä tekijä on mielestäni se, 
että vanhempien sukupolvien edustajilla työ nousi esille osana lapsuuden ja nuoruuden 
kokemusten kuvaamista ja niiden vertaamista vastaaviin Päätalon kokemuksiin, jolloin 
olen koodannut ne sisältöluokkaan 13 (samastuminen ja terapeuttisuus). Nuorem-
paan sukupolveen ja varsinkin henkisen työn tekijöihin kuuluvilla kirjoittajilla asenne 
työhön oli toisenlainen. Oma työ oli jo palkkatyötä, jonka työsatoa oli vaikea mitatata 
kuutioina tai metreinä. Työn tulokset näkyivät palkkatulona ja omaisuutena, joiden 
kuvaaminen ei taas kirjeisiin oikein luontunut. Samantyyppisiin tuloksiin työn merki-
tyksestä suurille ikäluokille on tullut myös Tommi Hoikkala (2008, 87). 

Päätalon ruumiillisen työn kuvauksissa tuli esille työn paradoksaalinen luonne: 
raskauden kautta saatu nautinto. Se oli akateemiselle lukijalle itselleen vieras, ja kuvauk-
senakin osin eksoottinen kokemus.

[---] Samoin kirjoistanne henkii ruumiillisen ulkotyön raskaus mutta toisaalta myös 
nautinto [---] (EH, N -76).

Katarina Eskola toteaa kovan työn olevan myös merkki optimismista. Rakennemuu-
toksesta huolimatta kulttuurissa korostuivat vielä ”pienen ja sisukkaan ideaalit”, joille 
muun muassa vanhat kansankertomukset ja kansallisen identiteetin rakentajat olivat 
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luoneet pohjaa. (Eskola 1990, 109.) Päätalolle tulleissa lukijakirjeissä työ ja elämässä 
eteenpäin pääseminen limittyvät toisiinsa; tuloksena on kaksinkertainen arvolataus. 
Päätalon tuhkimotarina kosketti juuri siitä syystä, että menestys on saavutettu valtavi-
en ponnistusten kautta (vrt. esimerkiksi AP, N -75).

Mieslukija (SV, M -79) arvottaa positiivisesti sitä valtavaa työtä, jonka Päätalo on 
tehnyt ikuistaessaan ”tämän maamme syrjäisen kolkon luonnon, ihmisen ja koko 
elämänmuodon sen syvimpiä perustuksia myöten”. Päätalo on lukijan mielestä toteut-
tanut sarjaa kirjoittaessaan monien unelman: ”Sinä teit sen, mihin me muut emme 
kyenneet. Olen vakuuttunut siitä, että vain se, joka on itse Sinun laillasi kaiken elänyt ja 
todeksi kokenut, pystyy sen tekemään. Kiitos siitä!” Lukija näkee Päätalon paitsi sijais-
tekijänä, myös sijaiskokijana, joka kaleidoskooppisesti tarjoaa lukijalleen sopivan samas-
tumiskohteen ja samastumiskokemuksen kautta nostalgis-terapeuttisen lukumallin. 

Päätalon Iijoki-sarjan Kallena kuvaama identiteetin rakentuminen näyttää työn teon 
kautta olevan kiinteästi yhteydessä yhteiskunnallisen hyväksynnän hankkimiseen. 
Päätalo lunastaa työtä tekemällä lapsuus- ja nuoruusvuosina lupaamaansa näyttöä siitä, 
että kunnan armopalat eivät ole menneet hukkaan (Vehviläinen 1978, 101–103). Iijoki-
sarjassa eletään aikaa, jolloin työ oli kaikki kaikessa, kuten professori Jouko Vahtola 
Päätalopäivillä 2.7.1999 pitämässään esitelmässä totesi. Hän kuvasi sarjan aikaa ajaksi, 
jolloin työaikoja ei juurikaan tunnettu ja ihminen oli kaiken työnteon keskipiste. Työ 
tehtiin usein perhekunnittain tai talkoovoimin ja yhteisöllisyys ja yhteisvastuullisuus 
leimasivat kanssakäymistä.271 

Katarina Eskola (1990, 106) toteaa 1980-lukua käsittelevässä tutkimuksessaan, että 
suomalaisten Suuri Kertomus – olemassaoloa legitimoiva ajattelu – nojasi 1970-luvulla 
yhä kehitysuskoon. Elämän ankaruus korreloi elämän ”komeuden” kanssa.272 Sosiaa-
lipsykologiassa pystyvyyden tunteella ymmärretään yksilön käsitystä siitä, että hän voi 
vaikuttaa elämässään merkityksellisiin tapahtumiin. Yksilö voi muodostaa käsityk-
sen pystyvyydestään muun muassa sijaiskokemuksen kautta. Henkilön tieto itsensä 
kaltaisten yksilöiden suorituksista vaikuttaa hänen kokemukseensa. Kirjat voivat olla 
sijaiskokemusten välittäjiä (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2001, 93.) Lukijakirjei-
den perusteella myös Iijoki-sarjan lukukokemus ruokki ja vahvisti Kalleen samastumi-
sen kautta lukijoiden edistysuskoa ja elämänhallintaa.

Iijoki-sarjan teemaksi kasvaa myös tunnustuksellisuus, johon liittyy rehellisyys sen 
tinkimättömimmässä muodossa. Rehellisyyden motiivi toistuu Iijoki-sarjassa ja myös 
lukijoihin se on vedonnut. Tunnustuksellinen rehellisyys, joka sarjassa kumpusi minä-
kertoja Kallen lapsuus- ja nuoruusvuosien kokemuksista, on yksi sarjan arvomaailman 
peruskivistä. Päätalon mielestä rehellisyyden toteuttaminen on ollut hänelle joskus 
hyvinkin raskasta ja vaikeata, mutta myös tässä asiassa hän ”on ollut armoton itseään 
kohtaan” ja mennyt jopa sairaalloisuuteen asti. (Vehviläinen 1978, 166.) 

271 www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti.
272 Vertauskuva on otettu Eeva Joenpellon romaanista Jottei varjos haalistuisi (1986).
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Eniten rehellisyyttä positiivisesti arvottavia löytyy lukijoiden kaikkein vanhimmas-
ta ikäluokasta. Prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä ovat SP- 8,6 %, SP 4,1 
ja SMU 3,2. Päätalo on Ritva Haavikolle (1986, 177) todennut tyttäriensä kasvatuspe-
riaatteista ensimmäisenä olleen rehellisyys. Samalla periaatteella kasvatettiin Kallea-
kin.273 Lähiösukupolveen kuuluvia nuoria lukijoita ei kirjeotoksesta kovin monta 
löydy, mutta esimerkiksi 1970-luvun otokseen kuuluvaan 18-vuotiaaseen naislukijaan 
Päätalon rehellisyys on vaikuttanut esimerkillisesti:

Te olette myös rehellinen – minäkin haluaisin… Rehellisyys on melkein parasta 
kirjoissanne. Ja siksi jälkipolvet tulevat arvostamaan teitä! Sen uskon huolimatta 
siitä että olen vasta 18-vuotias (MS, N -78).

Myös sodan ja pulan sukupolven lukijakirjeistä löytyy viitteitä samantyyppisestä kasva-
tuksesta: lapsuuskodissa tähdennettiin työn lisäksi rehellisyyttä elämän perusarvona. 
Päätalon sukupolvea edustava mieslukija (UR, M -78) sanoo Iijoki-sarjan onnistuneen 
sekä esitystavaltaan että aihevalinnaltaan. Hän perustelee lausumaansa positiivisesti 
arvottaen:

Se on aitoa, rehellistä, omaperäistä ja totuudenmukaista vailla kauno- tai musta-
maalausta puoleen tai toiseen. Elämä sellaisena kuin se on ollut – lukijan asiana on 
vetää johtopäätöksiä.

Rehellisyys merkitsee lukijan mukaan myös neutraaliutta olevien olojen kuvauksessa; 
Päätalo jättää johtopäätösten tekemisen lukijalle. Lukijoiden suhtautuminen ideolo-
gisuuden puutteeseen kulkee kritiikkeihin nähden vastavirtaan. Päätaloa vanhempi 
naislukija (VV, N -77) kiittää Päätalon rehellisyyttä, jonka piiriin Iijoki-sarjassa kuului 
hänen mukaansa myös itsepilkka. Henkilökuvauksen perussävynä on kuitenkin ihmi-
sen kunnioittaminen inhimillisistä heikkouksista huolimatta. Myös ”oppi-isä” Mika 
Waltari sanoo Päätalolle lähettämässään ”lukijakirjeessä” arvostavansa tämän liioitte-
lematonta aitoutta ja rehellisyyttä niin myötä- kuin vastoinkäymistenkin kuvaamises-
sa. Monen muun lukijan tavoin hän sanoo lukeneensa Loimujen ajan (1976) ”käytän-
nöllisesti katsoen yhtäjaksoisesti, niin vetävä se oli” (kirje 19.11.1976)274.

Illuusio todellisuudesta
[---] Kirjaa lukiessani voin suorastaan tuntea pihkan tuoksun nenässä ja kuulla 
kuinka kuori irtoaa puun pinnasta niin voimakasta tekstiä sinä kirjoittaa osaat ja 
kun on joutunut joskus hiukan tekemään samoja töitä [---] (MK, M -77).

273 Vrt. Päätalo 1971; Päätalo 1972.
274 Kalle Päätalon arkisto.
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Lukijakirjeissä tuodaan esille Päätalon kykyä kuvata henkilöitä, tapahtumia ja miljöötä 
niin tarkasti, että lukukokemus on suorastaan aistimuksellinen: mieslukija (MK, M 
-77) toteaa kuvauksen perusteella tunteneensa pihkan tuoksun. 

Marsa Luukkosen mukaan Päätalon kieli ja kerronnan verkkaisuus kuljettavat 
lukijaa päänsisäisen ”elävänkuvan” ja äänimaailman verkkaisessa maisemassa; kuvaus-
tapa ruokkii sekä lukijan mielikuvitusta että aistikanavia. Luukkonen nimeää Päätalon 
perustyökaluiksi verbit ja substantiivit: ”Kun tunteet, teot ja tapahtumat kuvataan ja 
näytetään teon- ja nimisanoin, syntyy kiinnostavia ja voimakkaita aistimuksia.” Kieli 
on lukijan mielen käynnistin. (Luukkonen 1999, 84–89.) 

Naispuolinen, akateemisen tutkinnon suorittanut lukija (EH, N -76) pohtii kirjees-
sään, miksi Päätalon kirjat tuntuivat hänestä niin erinomaisilta ja ainutlaatuisilta, 
vaikka kriitikot eivät niille ole arvoa antaneetkaan. Yhdeksi syyksi hän nostaa sen, että 
ne eivät ole yhteiskunnallisesti kantaaottavia. Kirjoittaja analysoi syitä mieltymiselleen 
positiivisesti arvottaen ja argumentoiden. Päätalon tapa kuvata henkilöitä ja yhteisöjä, 
joissa he elävät, herätti suuren murroksen sukupolveen kuuluvassa naislukijassa nostal-
gista vastakaikua. Hänestä tuntuu vaikealta palata kirjan maailmasta nykytodellisuu-
teen, koska sarjan tutun kyläyhteisön läheisyys herättää kaipuun lisäksi turvallisen 
olon:

Mielestäni niiden elävyys. Niissä kieli elää niin, että lukija ei halua jättää sanaakaan 
väliin ja saa suorastaan silmiensä eteen kuvaamanne tapahtumat. Siinä ikäänkuin 
siirtyy parikymmentä vuotta taaksepäin selkosten maailmaan, josta ei haluaisi 
siirtyä edes pois kirjan loputtua. Nykyajan ihminen jollain tavalla kaipaa tuollais-
ta menneiden aikojen turvallista kyläyhteisöä, jossa ihmiset tuntuivat olevan niin 
läheisiä toisilleen. Jossa mitään selittämätöntä pahaa ei juuri tapahtunut. [---] 
samoin herkät ja kauniit luonnonkuvaukset. [---] Teidän henkilönne Kalle Päätalo 
todella elävät! (EH, N -78.)

Maaria Linko275 toteaa nostalgian vetoavimpia ulottuvuuksia olevan modernin yk-
silön kaipuu kiinteinä pysyviin lähiyhteisöihin, joiden jäsenet huolehtivat ja tukevat 
toinen toistaan ja luovat samalla turvallisuuden tunteen. (Linko 1997, 187.) Naisluki-
jan (EH, N -76) kuvaus siirtymisestä Päätalon teosten myötä selkosten maailmaan ja 
turvalliseen kyläyhteisöön yhtenee Lingon tulkinnan kanssa. 

Myös naislukija (KH, N -74) kokee sarjan maailman asitimuksellisesti: hän ikään 
kuin näkee lukiessaan tapahtumat omin silmin.

[---] olemme (mieheni kanssa) kasvavalla mielenkiinnolla lukeneet viimeisen kirjan-
ne ”Kunnan jauhot” ja eläytyneet itsekin sen tapahtumiin, nauraneet vatsamme 
kipeiksi sen elävälle ja rehevälle sisällölle. Teksti on juuri sellaista jota köyhä kansa 
ja känsäkourat ymmärtävät, emme tarvitse niitä lukuisia sivistyssanoja, joita monet 
kirjoissaan käyttävät ja mikä parasta sen sisältö saa lukijan näkemään ne tapahtu-
mat omin silmin. [---] (KH, N -74.)

275 Linko vetoaa tässä Bryan S. Turnerin tulkintoihin.
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Lukija katsoo kuuluvansa työläisiin, ”köyhään kansaan ja känsäkouriin”. Lausumassa 
on epäsuorasti ilmaistu kannanotto, että tämän (lukija)ryhmän, johon hän katsoo it-
sensä kuuluvan, kirjallinen maku on erilainen kuin ylempien luokkien (vrt. Roos 1988, 
22). Sarja tuntuu naislukijasta omalta elävän ja rehevän sisältönsä vuoksi. Tulkitsen 
näin voimakkaan eläytymisen merkitsevän nostalgisuuden lisäksi myös viihteellis-ro-
manttisen, jopa poliittis-ideologisen lukumallin käyttöä. 

Reijo Wileniuksen mielestä Päätalon ihmisten kielenkäytön osuvuus on keino 
selviytyä elämästä ja elämän hallinnan menetelmä. Kieli on se väline, joka otetaan 
käyttöön vastusten kohdatessa sodan tai rauhan aikana. Kielellistä on myös Päätalon 
ihmisten huumori, jonka avulla kohdataan elämän ankeimmat ja kovimmat kohtalot. 
(Wilenius 1999, 128–129.)276 

Marsa Luukkosen mukaan Päätalon lukijoiden kannalta oleellista on, että sanojen 
merkitys avautuu ensikertalaisellekin niiden kuvailevuuden ja jäljittelevyyden ansios-
ta; tämä piirre kiehtoo lukijaa ja pitää häntä pihdeissään (Hiidenkivi 5/1998). Mieles-
täni lukukokemuskuvaus (MK, M -77) sopii hyvin esimerkiksi myös Wileniuksen ja 
Luukkosen tulkintoihin kielen merkityksestä Päätalolla. Sarjan alkuosissa valokuvan-
tarkat kuvaukset Taivalkosken selkosten elävästä ja vaihtuvasta luonnosta saivat naislu-
kijan (RT, N -75) ja myös hänen miehensä ihastuksiin:

Suomalaisten kirjailijoiden suurin vika on, etteivät he osaa esim. maisemanku vauk-
sia tehdä mielenkiintoisiksi. Ne yleensä hyppään yli ja paneudun vain juonenkehit-
telyyn. [---] Mutta Teidän maisemanne ovat niin maalauksellisia, että nautin joka 
sanasta. En koskaan hypi yhdenkään yli, vaan imen sen oikein hitaasti itseeni ja 
näen sen todellakin edessäni. 

Lukijan kokemuksessa on samaa kuin Merete Mazzarellan kuvauksessa maiseman mer-
kityksestä hänelle itselleen. Mazzarella sanoo leimautuvansa tiettyyn maisemaan tai-
deteoksen kautta ja avulla. Ihminen voi hänen mukaansa valita itselleen maiseman tai 
maisemaan voi myös syntyä. (Mazzarella 2003, 86–90.) Maaria Lingon mukaan luki-
jat ovat käyttäneet voimanlähteenä Laila Hietamiehen teosten luontokuvauksia (Lin-
ko 1997, 177). Sama pätee lukijareseption perusteella myös Päätalon teoksiin. Maalta 
kaupunkiin muuttaneille ja jo osin urbanisoituneille lukijoille symbolinen paluu sarjan 
ensimmäisiä osia värittävän luontotematiikan myötä ”takaisin luontoon” merkitsi nau-
tinnollista kokemusta.

Usein kirjeissä nostetaan esille myös sarjan sanontojen tarttuminen lukijan arkipu-
huntaan. Hellittelynimiksi perheen jäsenille annettiin sarjan henkilöiden nimiä.277 
Tämä muistuttaa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ilmaisujen käyttämistä 
puhekielessä. Murteen käyttöä arvotetaan sen kielellisen rikkauden, elävyyden ja ilmai-

276 Ks. myös Ylönen/Kielikello 3/2005, 29–30. 
277 Esimerkiksi ”Milikan tuuttero”(RR, N -77). Yleisiä olivat myös ”Hermanni” ja ”Riitu”.
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suvoiman takia. Samalta murrealueelta suuren muuton myötä lähteneet kokivat tutun 
murteen käytön kotoisana ja muistoja herättävänä.

[---] Ja tämä syntymäseutusi murre. Se on jotakin mistä minä pidän tavattomasti, 
kun lukee kirjoistasi niin sama asia kyllä osataan sanoa niin monella ja mukavalla 
lailla että usein saa nauraa valtavasti. [---] Velimieheni asuu Vantaalla ja aika usein 
kirjoittelemme toisillemme ja melkein aina käytämme kirjoistasi oppimiamme 
sanontoja. Ne tuntuu niin mukavilta käyttää tavallisen tyylin lisänä. (PT, M -74.)

[---] Itselleni ei ole löytynyt yhtään outoa sanaa (paitsi hartsu) eikä puheenpartta. 
Siksipä lukeminen vie ikään kuin takaisin elettyyn lapsuuteen, joku sana palauttaa 
jo unohtuneita asioita mieleen jne. [---] (AK, N -78.)

Vaikeasti avautuvat murresanat ovat kuitenkin lähes ainoita asioita, joita kirjeissä kriti-
koidaan. 1970-luvun kirjeotoksessani niitä on vain pari kappaletta. Parannuskeinoksi 
ehdotettiin muun muassa teosten loppuun sijoitettavaa murresanastoa.278 

Miespuolinen (VH, M -78) Päätalon teoksista pitävä lukija on harmissaan teosten 
karkeakielisyydestä. Hän ei katso voivansa suositella Päätalon kirjoja naisväelleen, 
koska ”niissä valitettavasti vilisee äärettömän paljon rivouksia, ruokottomuuksia, 
kirouksia [---].” Hän suosittaa seuraaviin teoksiin ”siistimpää muotoa” ja antaa samalla 
ohjeita teoksissa esiintyvien kielioppivirheiden korjaamiseksi, mutta toivoo kuitenkin, 
ettei Päätalo huomautuksista pahastuisi. Myös naispuolinen, samalta murrealueelta 
Päätalon kanssa oleva nainen ihmettelee sarjassa luotua kuvaa koillismaalaisista naisista 
ja myös siinä esiintyvää kielenkäyttöä: 

[---] Olen ollut suorastaan vihainen tavasta, jolla käsittelette koillismaalaista naista. 
Kaikki sellaisia läsähtäneitä löppänöitä, ei mitään ryhtiä minnekään suuntaan. [---] 
Mökin lapsena olen myös ihmetellyt kielenkäyttöä. En ole itse, eikä kukaan tutta-
vistanikaan kuulosta tavanneen tuollaista rivoa kieltä kotimökissään. (MT, N -77.)

Alpo Räisäsen (1999, 97) mielestä Päätalolle kieli on enemmän kuin ilmaisuväline. Se 
on ”jo asiaa sinänsä”. Räisänen tähdentää, että Päätalo on pyrkinyt tallentamaan var-
sinkin syntymäseutunsa murretta aivan tietoisesti ja hakemalla hakenut kohtia, joissa 
voisi käyttää tallentamisen arvoisia murresanoja ja -sanontoja. Lukijakirjeiden moit-
teista voisi tulkita Päätalon olleen turhan perusteellinen. Myös Juice Leskinen (1999, 
100) viittaa samantyyppiseen ilmiöön, kun hän toteaa Päätalon syventäneen murtei-
den käyttöään 70-luvulla siinä määrin, että paikka paikoin hänen ajatusrakennelmis-
taan on länsisuomalaisen ollut työlästä saada otetta. 

278 Unto Ylisirniön toimittama Iltapihti pirtin päällä -kirja ilmestyi vasta 1989.
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Laji ei kiinnosta

Lukijakirjeiden mukaan Iijoki-sarjan ääressä viihdyttiin. Teokset tarjosivat viihtyisiä 
lukuhetkiä, tempasivat mukaansa ja ne haluttiin lukea useaan kertaan. Ne toimivat 
nautinnon lähteenä, kuten Maaria Linko toteaa Hietamiehen teoksista. Esteettistä 
etäisyyttä ei tarvinnut lukemisen kuluessa kuroa umpeen, koska teokset eivät vaati-
neet horisontin muutosta, vaan täyttivät lukijan odotukset, joita vallitseva makusuunta 
Hans Robert Jaussin (1983/1970, 205) mukaan ennakoi. Jauss luettelee tekijöitä, joilla 
odotushorisontti pysytetään ennallaan: vahvistamalla tuttuja tunteita, rohkaisemalla 
kuvitelmia, tekemällä epätavallisetkin kokemukset nautittaviksi elämyksiksi tai nos-
tattamalla moraalisia ongelmia ratkaistakseen ne ennakoitavissa olevalla, sovinnaisella 
tavalla. Jaussin mukaan esteettisen etäisyyden ollessa nollapisteessä ollaan jo viihteen 
puolella. 

Tulkintani mukaan suurella osalla Iijoki-sarjan lukijoista on heidän elämänkoke-
mustensa kokonaisuudesta muodostuva sosiokulttuurinen odotushorisontti hallitse-
va. Näihin yksilöllisiin kokemuksiin kuuluvat muun muassa emotionaaliset, sosiaa-
liset, kulttuuriset ja viestintäpsykologiset kokemukset konteksteineen. (Segers 1985, 
65–74.) Sarjasta ei odotettukaan suurta taide-elämystä, vaan lukunautintoa, viihdettä 
ja konkreettisia eväitä omaan elämään.

[---] sydämelliset kiitokset Teille kirjoistanne, jotka ovat antaneet niin paljon 
viihtyisiä lukuhetkiä minulle, ihan tavalliselle perheen äidille [---] (SP, N -75).

[---] Toivon lopuksi, että jaksasit meitä lukijoita vielä kynälläsi viihdyttää. Sillä 
kukapa parhaiten siihen pystyy kuin Päätalo (KH, N -74).

Kaikki lukijat eivät olleet varauksettoman ihastuneita sarjan viihteellisyyteen. Asen-
teeltaan hyvin negatiivisessa kirjeessä naislukija (MT, N -77) ihmettelee, miten Päätalo 
käyttää taitojaan ”yksinomaan viihteelliseen tuotantoon”. Tosin hän myöntää, ettei ole 
jaksanut Päätalon tuotantoa kokonaisuudessaan lukea. Mieslukija (PT, M -75) on pää-
tynyt aivan toisenlaiseen tulkintaan, kun hän Mika Waltarin haastatteluun viitaten 
toteaa Iijoki-sarjan olevan koko maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen muistel-
mateos. Hän painottaa Waltarin olleen oikeassa myös sen suhteen, ettei Päätalo ole vie-
lä saanut ansaitsemaansa arvostusta. Muistelmateos arvottavana sarjan määreenä antaa 
aiheen olettaa lukijalla olleen käytössä omaelämäkerrallinen lukumalli. Lukija uskoo 
Päätalon arvon nousevan tulevaisuudessa. 

1970-luvun kirjeistä ei löydy yhtään suoraa vertailua muihin kirjailijoihin, mistä 
voisi tehdä päätelmiä lukijan kaunokirjallisesta odotushorisontista. Tulkinnanvaraisia 
lausumia on. Naislukija (RR, N -77) kuvaa hämmennystään, kun juontaja kirjakaupan 
kirjailijavierailun yhteydessä vertasi Päätaloa Dostojevskiin. Lukijan mielestä juontaja 
halusi vertailullaan tuoda esille vain omaa etevyyttään; lukijan säälintunne ja suoje-
lunhalu heräsivät, kun hän huomasi esittelyä kuuntelevan Päätalon vaivautuneen olon. 
Vaikka kirjeessä ei asiaa suoraan sanotakaan, tulkitsen lukijan – kritiikkien vastaisesti 
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– pitäneen rinnastusta Dostojevskiin täysin irrelevanttina. Päätalo oli hänen suosikki-
kirjailijansa, muttei kuitenkaan venäläisen realismin edustajan kanssa samaa luokkaa.

Jotakin lukijan lajiodotuksista voi päätellä siitä, keiden muiden kirjailijoiden teoksia 
hän mainitsee lukeneensa. Heikki Turusen Hupeli jäi Päätalon Iijoki-sarjan kanssa 
toiseksi mieslukijalla (RK, M -78), mistä voi otaksua hänen lajiodotustensa kohdistu-
neen maaseutua aiheenaan käyttävään realismiin tai kansankuvaukseen.

Naislukija (EH, N -76) sanoo jättäneensä Eila Pennasen kirjojen lukemisen niiden 
yhteiskunnallisen tyylin takia. Häntä eivät miellytä teokset, joissa nuristaan olemas-
sa olevista oloista ja arvostellaan niitä. Hän pitää Iijoki-sarjassa siitä, ettei siinä oteta 
kantaa yhteiskunnallisesti. Lukijan mielestä yhteiskunnallisuus vain pilaisi teokset ja 
tekisi niistä ”rutikuivaa olemassa olevien olojen arvostelua ja nurinaa”. Lukijoiden ja 
kriitikoiden käsitykset yhteiskunnallisten kannanottojen ja ideologisuuden tarpees-
ta poikkesivat siis toisistaan. Rivien välistä voi mielestäni lukea viestin, että Päätalon 
tapa kuvata ja esittää yhteiskunnalliset epäkohdat neutraalisti elämänkulkunsa kautta 
miellyttää lukijaa: kannanotto puolesta tai vastaan jää lukijan omaan harkintaan. 

Naislukijan (RI, N -75) kuvaus mieltymyksestään Lempi Jääskeläisen ja Ursula 
Pohjolan-Pirhosen historiallisiin romaaneihin on merkki siitä, että sarjan lukukoke-
muksessa kaunokirjallinen odotushorisontti säilyi ennallaan, esteettistä etäisyyttä ei 
ollut. Päätalon ikäluokkaa edustava miespuolinen lukija (UT, M -75) puolestaan näkee 
hänet realistina:

[---] tekstisi on todella elänyt minussa. Se on tuttuakin tutumpaa. Täytyy vain 
hämmästyksellä ihmetellä kuinka on mahdollista että meidän ikäpolvesta, jo 
kaikki nämä elämän kolhut kokeneena voi löytyä henkilö joka hallitsee noin värik-
kään kielenkäytön, uskaltaa olla tosi realisti. Ja ikäänkuin olisi lähtenyt tositeolla 
siivoamaan meitä tekopyhiä ja hurskastelevia ihmisiä siitä kuonasta, joka itsekunkin 
sisikunnassa meitä aina silloin tällöin muistuttaa.

Myös edellä lainattuun kirjeotteeseen sisältyy yhteyksiä useampaan sisältöluokkaan; 
siinä on arvottava huomio kielenkäytöstä ja arvio terapeuttisesta mahdollisuudesta 
kurkistaa lukukokemuksen myötä myös omassa sisikunnassa piiloileviin ”törkyihin”, 
arvojen ja asenteiden pohdiskelua ja priorisointia. 

Päätalon sukupolveen kuuluva akateemisen koulutuksen saanut naispuolinen lukija 
(VV, N -77) edustaa niitä harvoja, joka nostavat kirjeessään esille kriitikoiden vertailu-
kohteena suosiman Väinö Linnan:

[---] Kuuntelin äskettäin TV:stä muuten erittäin suuresti arvostamieni kirjalli-
suusihmisten keskustelua kirjoista ja kirjailijoista, mutta loukkaannuin puolestan-
ne kun he eivät puolella sanallakaan maininneet teitä eri kirjailijoitten trilogioita 
kehuessaan. Eivätkö he olleet lukeneet!? Väinö Linnaa kehuttiin ansaitusti joskin 
minun mielestäni Linnaa pidetään liian suurena auktorina historiasta puhuttaessa. 
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Kirjoittaja mainitsee kirjeessään lukeneensa Urho Kekkosen, Väinö Linnan ja Kalle 
Päätalon lehtihaastattelut ja sanoo Päätalon antaneen itsestään rehellisimmän vaiku-
tuksen. Kaivatessaan Päätalon mainitsemista tunnettujen ja arvostettujen ”trilogioit-
ten kirjoittajien” yhteydessä lukija rinnastaa mielestäni Päätalon kirjailijana Linnaan. 
Mielipide saa vahvistusta Päätalon asettamisesta haastattelun perusteella Linnan edel-
le. Kirjeessä arvotetaan sarjan ”suurta historiallista antavuutta”, mutta myös elävää ih-
miskuvausta, jonka ansiosta lukijan silmien eteen piirtyy ”rohkeita pohjois-kainuulaisia 
tyyppejä”. Kirjeen dominoiva lukumalli on tulkintani mukaan pedagogisen lukumal-
lin nostalgian sävyttämä historiallinen muunnelma, johon on lomittunut realismin 
lukumalli. 

Leeni Tiirakari on tullut Minna Canthin teosten vastaanottoa käsittelevässä tutki-
muksessaan siihen tulokseen, että lukumallit harvoin esiintyvät puhtaina; useimmissa 
reseptiodokumenteissa esiintyy kahden ja jopa useamman lukumallin kombinaatioita 
(1997, 324). Kuten naislukijan (VV, N -77) tapauksesta edellä voi päätellä, lukumallien 
kietoutuminen toisiinsa esiintyy varsin spontaanisti kirjoitetuissa lukijakirjeissä, joissa 
sisältö helposti rönsyilee asiasta toiseen. 

Tarkastelutavoista ja asenteista demografisiin tekijöihin

Arvottaminen tarkastelutapana on lähes ainoa vaihtoehto ihailun, kunnioituksen, to-
veruuden, ystävyyden ja sukulaissieluisuuden sävyttämissä ja superlatiiveja vilisevissä 
lukijakirjeissä; kuvaukselle ja tulkinnalle ei niissä jää sijaa (taulukko 14). Lukijoilla 
– toisin kuin kriitikoilla – ei ole paineita sisältöselostuksista. Kohderyhmä supistuu 
yhteen henkilöön, eikä julkisuudesta ole pelkoa. Tulkintaa esiintyy lähinnä harvoissa 
lajiin ja Päätalon kirjailijanlaatuun kohdistuvissa pohdinnoissa (esimerkiksi OV, M -75 
ja PT, M -75). Kuvausta käytetään selostettaessa vaikkapa luettuja kritiikkejä (MW, 
N -74) tai syntaktisella tasolla kieltä (AK, N -78). Myös syitä kirjeen kirjoittamiselle 
esitetään kuvailevasti.

Positiivisten osuus kirjeistä lähentelee yhdeksääkymmentä prosenttia (taulukko 
15). Osa positiivisuudesta selittyy siitä, että kirje kirjoitettiin usein lukijan monin 
tavoin antoisaksi, jopa nautinnolliseksi kokeman lukukokemuksen siivittämänä, kuten 
seuraavat sitaatit osoittavat:

[---] toisenkin kurjan hetken virkistänyt sun kirjoillas [---]. Itkenyt ja nauranu aina 
sen mukkan kuinka kirjas on elämä kulloinkin kulkenut [---]. (AH, N -79.)

[---] Teoksenne ovat suoneet meille lukijoille vuosien varrella niin tavattoman 
monia nautinnollisia ja unohtumattomia lukuelämyksiä. Tämänkin Iijoki-sarjanne 
parissa on useasti saanut nauraa – jos itkeäkin aivan vedet silmissä! [---] (A ja EK, 
M ja N -77.)
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Asenteeltaan negatiivisia lausumia sisältäneissä kirjeissä tyytymättömyys kohdistui 
kielellisiin tekijöihin: karkeuteen ja vaikeatajuiseen murteeseen (esimerkiksi VH, M 
-78). Kuvaus tarkastelutapana yhdistyi kritiikkien neutraaliin asenteeseen.

TAULUKKO 14. LUKIJAKIRJEIDEN TARKASTELUTAPOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
KOKONAISMÄÄRISTÄ

Lukijakirjeotos
– 1970-luku 52 kpl
– 1980-luku 54 kpl
– 1990-luku 53 kpl
Merkintöjen
kokonaismäärät
– 1970-luku 244 kpl
– 1980-luku 278 kpl
– 1990-luku 260 kpl
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TAULUKKO 15. LUKIJAKIRJEIDEN TARKASTELUTAPOJEN ASENTEIDEN JAKAUTUMINEN 
%-OSUUKSINA MERKINTÖJEN KOKONAISMÄÄRISTÄ

Lukijakirjeotos
– 1970-luku 52 kpl
– 1980-luku 54 kpl
– 1990-luku 53 kpl
Merkintöjen
kokonaismäärät
– 1970-luku 244 kpl
– 1980-luku 278 kpl
– 1990-luku 260 kpl
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Suuren murroksen sukupolveen (1941–1955 syntyneet) kuuluvien keski-ikä 1970-lu-
vulla on 30 vuotta, sodan ja pulan sukupolven (1926–1940 syntyneet) 46 vuotta.279 
Ikähaitari on kuitenkin keskiarvoja huomattavasti laajempi: nuorin kirjoittaja on 
18-vuotias ja vanhin lähes 80 vuotta. Vanhimmat kirjoittajat ovat kertoneet kiitettä-
vän tarkasti myös koulutustaustoistaan ja ammateistaan osana elämäntarinaansa; suu-
ren murroksen sukupolven kirjoittajilta koulutustausta puuttuu noin kolmannekselta. 
Tulkitsen koulutustaustatiedon puuttumisen johtuvan siitä, että osalla heistä opinnot 
eivät olleet vielä päättyneet, mikä selittää mielestäni myös alhaisen prosenttiosuuden 
verrattuna vanhempien sukupolvien akateemisen tutkinnon suorittaneisiin.

TAULUKKO 16

Sukupolvi Vuosikymmen Koulutus Sukupuoli Asuinpaikka
A K P ET M N K T M ET SM

SMU 1970 8 15 46 31 46 54 31 31 38 54
SP 1970 20 27 40 13 53 47 27 46 27 53
SP- 1970 17 33 33 17 66 34 84 8 8 58

A=akateeminen; K=keskiaste; P=peruskoulu; ET=ei tietoa;
K=kaupunki; T=taajama; M=maaseutu; SM=suuri muutto; 
SMU (1941–1955 syntyneet). SP (1926-1940 syntyneet ) ja SP- (ennen 1925 syntyneet).

Akateemisten korkeahko osuus Päätalon ikäisissä tai heitä vanhemmissa kirjoittajissa 
selittynee osin siitä, että heillä oli koulutuksen suoma taito ja tottumus ilmaista kirjoit-
tamalla itseään. Kynään tarttuminen ei ollut ongelma, joten yliedustus on mahdolli-
nen. Peruskoulutuksen saaneista osa häpeili heikkoa kirjoitustaitoaan, joten se on voi-
nut nousta esteeksi jopa kirjeen kirjoittamiselle: ”Et kai pahaa tykänne, kun kirjoitan? 
Käsialani on karmea (6 koulutodistuksessa). Sitäpaitsi nuo ajatukset poukkoilee sinne 
tänne, ei niitä millään kaikkia saa oikeaan järjestykseen edes paperille, eikä varsinkaan 
kirjakielellä” (EK, N -74). Osassa yliopistotutkinnon suorittaneiden lukijakirjeitä tun-
nustetaan avoimesti aluksi tunnetun ennakkoluuloisuutta – paheksuntaakin – Pääta-
lon tuotantoa kohtaan. Asenne murtui vasta arvostetun ystävän tai sukulaisen suosi-
tellessa teoksia tai joskus myöskin aivan sattumalta. Yli 70-vuotias, akateemisen uran 
tehnyt nainen kuvaa omien negatiivisten käsitystensä muuttumista: 

[---] ONNEKSENI tulin sitten eräässä seurassa lausuneeksi ääneen: ”En voi ymmär-
tää kuinka Päätalon kirjat menestyvät, kuin Suomen kansaan uppoaa tuollainen 
roska!” Tämän kuuli eräs nuori [---]. ja sanoi: ”Älä sano noin! Sinä et ole lukenut 
kirjoja. Päätalo on minun lempikirjailijani ja hankin kaikki hänen teoksensa ja luen 
suurella innolla ja hartaudella. Häntä minä ymmärrän!” – Sanoin: ”Minun on siis 
tarkistettava kantani.” Ja niin minä menin ja ostin 2–3 kirjaanne ja luettuani ne, 
menin ostamaan lisää. (VV, N -77.)

279 Ennen 1925 syntyneet 63 vuotta. Lyhennyksinä olen käyttänyt SMU (1941–1955). SP (1926–
1940 ja SP- (ennen 1925 syntyneet).
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Suuren muuton kokeneita on eniten suuren murroksen sukupolvessa (taulukko 16). 
Rakennemuutos kohdistui ankarimmin juuri tähän ikäluokkaan: ”Olen alkujani Ka-
jaanin tyttäriä, mutta leivän perässä on minun pitänyt tulla tänne Turun puoleen saak-
ka” (suuren murroksen sukupolveen kuuluva, HM, N -78). Yllättävän paljon otoksen 
vanhemman polvenkin edustajissa on kotiseudulta muuttaneita. Se korreloi mielestäni 
kyseisen ryhmän suhteellisen korkeaan koulutustasoon. Harva akateeminen tai kes-
kiasteen koulutuksenkaan saanut löysi synnyinpaikkakunnaltaan töitä ennen toista 
maailmansotaa tai heti sen jälkeen. Kaikilla ei ollut edes haluja jäädä, vaikka työmah-
dollisuuksia olisi löytynytkin. Sodan ja pulan sukupolven akateeminen naislukija on 
muuttanut Pohjois-Suomesta Tampereen seudulle ja valittaa ikäväänsä Päätalolle:

[---] Joskus minulle tulee niin ikävä pohjoiseen, että tekee kipeää [---] (EV, N -75).

Lukija on yrittänyt lääkitä koti-ikäväänsä vierailemalla kesäisin kotiseudulla. Joskus 
talvellakin, sillä ”pohjoiseen panee kaipaamaan jo tämä ainainen, epämääräinen har-
maa”. 1970-luvun teoksissa ei vielä kuvattu Päätalon omaa suurta muuttoa Tampereelle 
sodan loputtua. Lukijat eivät siis vielä löytäneet alkuosista suoranaista identifioitumis-
kohdetta suuren muuton kokemuksilleen, vaan heidän oli tyydyttävä pakenemaan so-
taa edeltävän ajan maaseutukuvausten kautta omiin paikalliskulttuureihinsa. Identi-
teettikriisin vaivaamille lukijoille sekin oli voimauttava ja terapeuttinen kokemus. 

1970-luvulla suuren murroksen sukupolven edustajien keski-ikä oli vasta 30 vuotta, 
joten he elivät hektisintä elämänvaihettaan, jossa suuren muuton mentaalisia vaikutuk-
sia ei henkilökohtaisella tasolla tiedostettu, tuskin oli edes aikaa sellaisille pohdinnoil-
le. Mielestäni sarjan aloitusvuosikymmenen lukijakirjeiden perusteella hiukan hajanai-
seksi jäävässä lukijareseptiokuvassa erottuvat kuitenkin jo selvästi sarjan merkitykset, 
joiden pohjalta myös lukumalli valikoituu. Näkemykseni mukaan ne seuraavilla vuosi-
kymmenillä vahvistuvat, osa uusina muunnelmina.

Stuart Hallin mukaan on olemassa kansakunnan kertomus, joka kerrotaan kansal-
lisissa historioissa ja kirjallisuudessa, jopa populaarikulttuurissa. Näiden avulla tuote-
taan kertomuksia, maisemia, kuvia ja symboleja, jotka edustavat yhteisiä kokemuksia, 
suruja ja voittoja. Ne antavat niin kansakunnalle kuin kansalaisellekin merkityksen. 
(Hall 1999, 48.) 

Tulkitsen Iijoki-sarjan toimineen lukijoille kertomuksena myös suuresta muutosta 
hyvine ja huonoine seuraamuksineen, tarina heistä itsestään. He ovat voineet kokea 
itsensä tämän kuvitellun yhteisön jäseninä. Se on antanut merkitystä ja voimia arkipäi-
vään ja liittänyt jokapäiväisen elämän menneeseen sekä tulevaan yhteiseen kansalliseen 
kohtaloon.
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Tiivistelmä

Iijoki-sarjalla oli Koillismaa-sarjan ja muiden Päätalon aikaisemmin ilmestyneitten 
teosten myötä alusta lähtien laaja ja uskollinen lukijakunta, joka vastaanotti avosylin 
myös uuden sarjan sen ensiteoksesta lähtien.

Sarjan todellisuuspohja ja omaelämäkerrallisuus olivat lukijoille tärkeitä, suoras-
taan laadun kriteereitä. Sarjassa kerrottiin lukijoiden mielestä itsestään selvästi kirjaili-
ja Kalle Päätalon elämästä; se oli omaelämäkerta. Se tarjosi suuren muuton kokeneille 
ja vielä juurettomiksi itsensä tunteville lukijoille terapeuttista lääkettä koti-ikävään 
ja sodan ja pulan sukupolvelle nostalgista paluuta oman lapsuutensa ja nuoruutensa 
miljööseen ja kokemuksiin: tuttuun ja turvalliseen, jo menetetyksi luultuun paikallisi-
dentiteettiin. Metsätyömiehet kokivat Päätalon oman ryhmänsä jäsenenä ja idolina ja 
heidän perinteensä tärkeänä tallentajana. Sarja houkutti ja koukutti lukemaan sellaisia-
kin, jotka eivät aikaisemmin olleet lukemista harrastaneet.

Kalle koettiin epätäydellisenä sankarina. Hän joutui alinomaa ahdinkoon , koki 
pettymyksiä ja suoranaisia kärsimyksiäkin, joista lukijat joko järkyttyivät tai kokivat 
ne koomisina, koska Päätalo lievitti usein vaikeita asioita huumorilla. Lukijat samas-
tuivat sankariinsa, joka monin tavoin oli samanlainen kuin he itse. Samastumiskoke-
mus oli jaussilaisittain katarttinen: vapauttava ja terapeuttinen. Koska lukijat kokivat 
Päätalon kertovan sarjassa täysin todenmukaisesti omasta itsestään, se tarjosi alusta 
alkaen tirkistysluukun todellisen, lisääntyvää julkisuutta mediassa saavan kirjailijan 
elämään. Viihteellinen funktio tuli tälläkin tavoin todelliseksi. Uusien osien ilmesty-
mistä odotettiin yhtä innolla kuin television perhesarjojen uusia jaksoja. Iijoki-sarjan 
ja televisiosarjojen konseptien samankaltaisuus huomattiinkin ja tuotiin esille kritii-
keissä.

Huumorin sävyttämä kieli rikkaine murteineen koettiin vahvuutena. Huumo-
ri elävöitti ja vaimensi kuvatun elämän karuutta ja ankaruutta. Muutamia soraääniä 
syntyi kielen karkeudesta, kirosanojen käytöstä ja ronskista huumorista sekä liiasta 
viihteisyydestä. Päätalon hidas ja perusteellinen kerrontatapa toistoineen ei kuiten-
kaan haitannut lukijaa. Se antoi päinvastoin tilaa identifioitumiseen ja mahdollisti jopa 
mielikuvan tulemisesta osaksi kertomusta. Perusteellisuus nähtiin ansioksi silloin, kun 
sarjaa arvotettiin lähi- ja mikrohistorian sekä kansantapojen tallentajana.

Sarjassa nähtiinkin oppikirjamaisia aineksia: työtapoja, elämisen taitoa, henki-
löpsykologiaa ja käyttöarvoa kasvatusoppaana. Sota-ajan kuvauksiin sarja toi uuden 
rivimiehen näkökulman ja lotat kuvattuina työnsä ääressä sairaaloissa ja huoltotehtä-
vissä. Lukijoiden mielestä neutraali kuvaustapa ilman poliittisuutta ja yhteiskunnallisia 
kannanottoja oli sarjalle pelkästään hyväksi.

Lukijat eivät kovin syvällisesti paneutuneet lajikysymyksiin tai kirjallisten nor mien 
täyttymiseen. Sarja vastasi lukijoiden odotuksia; sitä peilattiin mieluummin omien 
elämänkokemusten kuin kaunokirjallisuuden normien kautta. Lukijoiden lukumallit 
kiinnittyivätkin pääsääntöisesti sosiokulttuuriseen odotushorisonttiin, mistä jaussilai-
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sittain voi tehdä johtopäätöksen, että sarja liikkui enemmän ajanviete- kuin kaunokir-
jallisuuden puolella. (Vrt. Jauss 1983/1970, 205.) Tulkintaa vahvistaa tunteisiin vetoa-
misen lisäksi sekin, että lukijat toivoivat Päätalon ilmestymistiheyden ja sivumäärien 
pysyvän vähintään ennallaan, kritiikin vastakkaisista viesteistä huolimatta. Kriitikot 
toivoivat määrän asemasta laatua, lukijat olivat tyytyväisiä niin laatuun kuin määrään-
kin. 

Vaikka lukijat seurasivat kritiikkejä, kommentoivat ja esittivät kritiikin kritiik-
kiä, eivät ne juurikaan vaikuttaneet lukijoiden käsityksiin sarjan arvosta. Negatiivi-
set kritiikit synnyttivät pikemminkin vastarintaa ja me-henkeä; oman maun puoles-
ta argumentoitiin ja vakuutettiin Päätalolle niin luku- kuin ostouskollisuutta. Se oli 
merkki kultistuneesta faniudesta, jota muun muassa tarkastelen seuraavassa luvussa 
1980-luvun lukijareseption yhteydessä.
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4 RESEPTIO JA VAIKUTUS 1980-LUVULLA

Kuvasin edellisessä luvussa jo osin niitä yhteiskunnallisia rakennemuutoksia, erityisesti 
suuria ikäluokkia ja suurta muuttoa, jotka vaikuttivat sosiokulttuuriseen odotushori-
sonttiin koko Iijoki-sarjan ilmestymisen ajan. Sama koskee myös kirjallisuusinstitu-
tionaalisia tekijöitä. Nostan nyt esille vain sellaisia keskeisiksi kokemiani vuosikym-
menelle ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kaunokirjallisia tekijöitä sekä ilmiöitä, jotka 
mielestäni täydentävät edellisessä luvussa esitettyä; ne ohjasivat osaltaan 1980-luvulla 
sekä kriitikko- että lukijareseption suuntaa ja aiheuttivat edellisvuosikymmenen vas-
taanottoon nähden reseptioesteettisen näkökulman kannalta merkityksisiä muutos-
paineita. Käytän niitä myös analyysissani ja tulkinnassani. Toivon lyhyen katsauksen 
jo analyysiosion aluksi tukevan vastaanoton kokonaiskuvan syntymistä. Lukemisen 
kompetenssi, kasvava elintaso ja muidenkin kuin perustarpeiden tyydyttämisen tarve 
kumuloivat lukijoiden kykyä käyttää monipuolisesti myös Iijoki-sarjan sisällöllistä an-
tia oman sosiaalisen hyvinvoinnin ja viihtymisen lisäämiseen. Kriitikkokunnassakin 
tapahtui vaihtumista, kun vanhimmat väistyivät eläkkeelle ja esimerkiksi suuren mur-
roksen sukupolven edustajista monet vei työura muille aloille. (Vrt. Jauss 1983/1970, 
199.) 

4.1 Rahan mahti ja median valta 
Suomessa elettiin 1980-luvulla ennennäkemättömän nopean vaurastumisen aikaa; 
maamme muuttui vauhdilla hyvinvointivaltioksi. Martti Puohiniemi on todennut 
optimismin alkaneen vuoden 1983 jälkeen nousta; vuosi muodostui käännekohdaksi 
myös suomalaisten asenneilmastossa. Turvallisuuden tunne nousi korkealle, kiinnostus 
kaikkeen uuteen lisääntyi ja aikaisemmalle vuosikymmenelle tyypillinen yhteiskunta-
kriittisyys lientyi. (1993/5, 80–81.) J.P. Roos on nimennyt 1960-luvun puolivälissä syn-
tyneiden ikäluokat hyvinvoinnin sukupolveksi, koska heidän merkittävä nuoruuden 
herkkyysvaiheensa osui juuri 1980-luvulle. Toisin kuin edellisillä sukupolvilla heillä 
oli käytössään omaa rahaa kuluttamiseen. Vanhemmat tosin kontrolloivat vielä rahan-
käyttöä (ks. Hoikkala 2008, 273–277). Hyvinvoinnin sukupolven edustajia löytyy 
muutamia lukijakirjeiden kirjoittajista. 

Nousukauden ja tavarataivaan keskellä kehittyi ilmiö nimeltä kulutusjuhlat. Kulut-
tamisen huuma ulottui kaikkialle ja kaikentyyppiseen kuluttamiseen: sijoittamiseen, 
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matkustamiseen, palveluihin ja hyödykkeisiin. Myös suomalaisen kulttuurisen kentän 
yhdeksi määrääväksi jäsentäjäksi nousi 1980-luvulla raha. Ilmiötä ruokki media, joka 
auliisti kertoi lukijoilleen ja katsojilleen menestystarinoita rahantekijöistä, olivatpa 
nämä sitten kulttuurin kentillä tai talouselämän kiitoradoilla kannuksensa ansainnei-
ta. (Vrt. Immonen 1999, 16–23.)

Julkisuuden valokeilassa paistatteli myös Tampereen suurimmaksi veronmaksa-
jaksi noussut Päätalo. Tirkistelyä muistuttava tietämisen nälkä Päätalon persoonasta 
ja elämänvaiheista kasvoi ja vaati tyydytystä muutenkin kuin hitaasti etenevän sarjan 
kautta. 

Lukijakirjeistä on tulkittavissa Iijoki-sarjan lukukokemuksen kautta haetun myös 
hedonistista nautintoa ja television saippuasarjojen tyyppistä viihteisyyttä, mihin 
viittaa kasvanut mielenkiinto suosikkikirjailijasta kertovaan reaaliaikaiseen tietoon 
median kautta ja myös osallistuminen Päätalopäiville tai liittyminen jäseneksi kirjai-
lijan nimikkoseuraan. Nämä kaikki ruokkivat ja olivat osa Päätalon ja Iijoki-sarjan 
ympärille kehittyvää kultismia ja fanittamista.

[---] Iijoki-sarjan, tiedotusvälineiden ja leikekansioni kautta olette tullut minul-
le niin läheiseksi ja tutuksi, että lienee paikallaan esittäytyä itse [---]. (PC, M -89, 
kuuluu sodan ja pulan sukupolveen.)

[---] Olen lukenut Teidän kirjoittaman valtavan tuotannon ja katsonut niiden 
pohjalta valmistetut elokuvat. Olen kokenut voimakkaita samastumisen tunne-
elämyksiä lukiessani ja katsoessani niitä. [---] (PH, M -89, kuuluu suuren murroksen 
sukupolveen.)

Lukijoiden romantiikan nälkää ruokki ja viihteellis-romanttisen lukumallin käyttöön 
houkutti Päätalon ensimmäisen avioliiton ristiriitaisuus ja viikkolukemistoja muistut-
tavat kuvaukset työmailla tapahtuneista syrjähypyistä ja haikailuista nuoruuden ihas-
tusten perään. Päätalon taloudellinen menestys kirjailijana sai lisäpontta kulutusjuh-
lahuuman yhteiskunnallisesta merkityksenannosta ja kohotti entisestäänkin korkealla 
ollutta suosikkikirjailijan statusta.

4.2 Postmodernismia, monitasoisen ja -aineksisen romaanin aikaa 
Reseptioesteettisen teorian mukaan kaunokirjallisen teoksen lukijakokemuksen analy-
sointia ei voi tehdä irrallaan aikakauden historiallisesta ja kaunokirjallisesta konteks-
tista; teosta on tarkasteltava osana kirjallisuuden erityishistoriaa ja suhteessa yleiseen 
historiaan (Jauss 1983/1970, 221). Olenkin tarkoituksellisesti käyttänyt aikakauden 
odotushorisonttien konstruoinnissa lähteenäni sarjan ilmestymisajan asiantuntijoi-
den, esimerkiksi Kai Laitisen, näkemyksiä, koska koen sen sopivan Jaussin teorian so-
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vellukseeni. Näin toteutuu teorian kannalta olennainen kritiikkien ja lukijakirjeiden 
vastaanoton samanaikaisuus ja sidos ajankohdan konteksteihin.

Kai Laitisen mukaan 1980-luvun proosassa oli piirteitä, jotka tekivät vuosikym-
menestä omalaatuisensa. Yhtenäistä suuntausta oli vaikea erottaa280, mutta muutamia 
piirteitä nousi esille, ensimmäisenä lyhytproosan esiinmarssi ja novellien kukoistus. 
Toiseksi Laitinen nimeää kotoisten ongelmien väistymisen kirjojen aihepiiristä; tilalle 
oli tullut laajempia, kansainvälisiä näköaloja peilaavia aiheita. Kolmanneksi Laitinen 
nostaa yksityisen tulon yleisyyden tilalle, illuusiottomuuden ja ihmiskuvan ”kylmän 
toteavat” piirteet, pessimismin ja pahan probleeman. Neljänneksi hän listaa romaa-
nin muotoon liittyvän ilmiön: koko romaanimuoto voidaan kyseenalaistaa ristirii-
taisten tekstiyhdistelmien avulla.281 Postmoderneiksi luokiteltavat tyylisekoitukset ja 
epäluotettavien kertojien käyttö – kaikkinainen kokeilu – yleistyi 1980-luvulla. (Laiti-
nen 1997/1981, 588–589.)282

Kai Laitinen siteeraa Claes Anderssonia, joka artikkelissaan ”Pahan ongelma uudes-
sa proosassa” (HS 7.10.1986)283 hahmottelee kirjallisuuden muutosten yhteiskunnal-
lista ja historiallista taustaa. Muutosten taustalla hän näkee sellaiset ilmiöt kuin suuren 
muuttoaallon tyrehtyminen Ruotsiin ja Etelä-Suomeen, lähiöiden aseman vakiintu-
minen, ihmisten kyllästyminen arkielämän ongelmista irtaantuneeseen politiikkaan. 
Globaalit uhkakuvat vyöryivät televisiosta sellaisella volyymilla, että jo kestokyvyn 
takia piti yrittää sivuuttaa ne silmät sulkemalla. Kulutus tarjosi yhden pakotien ongel-
mista. Muutos kuvastuu pahan probleeman keskeisyytenä monissa 1980-luvun romaa-
neissa. (HS 7.10.1986; Laitinen 1997/1981, 586.) Yhtenä esimerkkinä nousee Matti 
Pulkkisen Romaanihenkilön kuolema (1985), joka on kaikenlaisen kokeilun temmel-
lyskenttä ja samalla totaalinen ”kielto” kaikelle.284 

Historia ei 1980-luvullakaan hävinnyt romaanien aihepiireistä, se vain uudistui 
painotuksiltaan, pois pikkutarkasta menneisyyden jäljentämisestä. Näkökulma siirtyi 
enemmän menneisyyden tapahtumien ohjaavaan vaikutukseen nykypäivän ja tulevai-

280 Laitinen viittaa tässä Pekka Tarkan toteamukseen vuodelta 1989.
281 Laitinen antaa esimerkkeinä Anja Kaurasen romaanin Sonja O kävi täällä, Hannu Salaman Fin-
landia-sarjan ja Matti Pulkkisen Romaanihenkilön kuoleman.
282 Postmodernismi käsitteenäkin tuli tunnetuksi laajemmin vasta 1980-luvulla. Yrjö Hosiaisluo-
man mielestä nykykirjallisuudessamme näkyy monia postmoderniksi estetiikaksi luokiteltavia jälkiä, 
mutta ei kuitenkaan niin paljon, että voitaisiin sanoa syntyneen oma tyylisuuntaus tai koulukunta; kä-
sitettä on muutenkin käytetty laajasti ja epämääräisesti. Historian kulkua selittävät suuret kertomukset 
ovat tulleet tiensä päähän; ne ovat korvautuneet paikallisilla minikertomuksilla. Postmodernisteja kiin-
nostavat ontologiset kysymykset. Postmodernismi nostaa kirjailijan ja lukijan suhteen uuteen valoon; 
lukija kirjoittaa lukiessaan kirjaa ikään kuin uudelleen kirjailijan intentioista piittaamatta. (Hosiais-
luoma 1999, 255.)
283 Artikkeli julkaistu alun perin Hufvudstadsbladetissa. Laitinen 1997/1981, 589.
284 Kai Laitinen viittaa tässä arvioinnissaan Maijaliisa Jokiseen.
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suudenkin ihmisiä ajatellen.285 Nykyisyys on menneisyyden tarkoitus, historia kulkee 
vääjäämättömästi omaa rataansa. Voitto Ruohosen (1999, 271) mielestä historian 
tulkinnoissa nousee 1980-luvulta alkaen esille sattuma; nykyisyys ei ole menneisyyden 
tarkoitus, äärimmillään vain vitsi tai julmaa leikkiä.286

Etäisyys Iijoki-sarjan tapahtuma-ajan ja sarjan ilmestymisajankohdan välillä piene-
ni hiljalleen; 1980-luvun loppupuolen teoksissa elettiin jo 1950-luvun alkua. Lähihis-
torian tallentamisesta voitiin siis puhua jo sananmukaisesti; pedagogisen lukumallin 
historialliselle muunnelmalle oli niin kriitikoilla kuin lukijoillakin käyttöä. Päätalo ei 
kuitenkaan uudistanut tyyliään ja ilmaisumuotoaan mikro- ja makrohistorian kuvauk-
sessaan, vaan pysyi uskollisena pikkutarkassa jäljentämisessään. Kirjallisuuden uudet 
suuntaukset menivät hänen ohitseen jälkeä jättämättä.

4.3 Kriitikkoreseptio

Arvostus ilmiön vanavedessä 
Kirjailijan julkisuuskuva on tullut yhä tärkeämmäksi. Myyttinen kirjailija tunne-
taan paremmin kuin teoksensa. Se tukee apurahoja ja myönteistä kritiikkiä, joka 
edelleen kumuloi kasvavaa julkisuutta. (Mieskirjailija, ikä yli 65, HS 3.9.2010.)287

Ensimmäiset merkit Iijoki-sarjan kritiikkivastaanotossa hiljalleen tapahtuvasta muu-
toksesta tulivat näkyviin jo 1970-luvun puolella. Ne linkittyivät uuteen, yleiskuvaltaan 
yhä monimuotoisemmaksi muuttuvaan Suomen kirjallisuuden vaiheeseen (vrt. Laiti-
nen 1997, 583). 

Valtalehti Helsingin Sanomat julkaisi 28.10.1977 Reijo Wileniuksen artikkelin 
”Päätalon kunnia”, jossa Wilenius listasi Iijoki-sarjan ansioita. Sysäyksen artikkeliin 
oli antanut Jouko Tyyrin kanssa käyty väittely Päätalon kansansuosiosta ja se, että 
arvostelijat katsoivat Iijoki-sarjaa ”pitkin nenänvarttaan”. Listaan kertyi ansioita sarjan 
kansatieteellisyydestä, Suomen maaseudun elämän kuvaamisesta ilman ideologista 
siivilää, ihmiskuvauksen tasapainoisuudesta, lahjakkaan, hitaasti heräävän lapsen ja 
nuoren tarkasta kehitystarinasta, kyvystä etäistää ja kuvata arimmatkin kokemukset 
ilman itsesääliä, suhteesta työhön ja tietysti Päätalon rikkaasta kielestä. Lukukoke-
muksen kautta tulevan vaikutuksen ansioita löytyy listalta: kuvauksen mahdollistama 

285 Uudentyyppisiä historiallisia romaaneja edustivat vuonna 1989 startannut Olli Jalosen Betel-
trilogia ja Antti Tuurin Pohjanmaa-sarja, jossa maailmankuva on teleologinen.
286 Pohjanmaa 1982, Talvisota 1984, Ameriikan raitti 1986, Uusi Jerusalem 1988 ja Maan avaruus 
1989. Historiallisista aihepiireistä kirjoittivat myös Leena Lander, Ulla-Lena Lundberg, Veronica Pi-
menoff, Erno Paasilinna, Ralf Nordgren, Lars Sund ja Joni Skiftesvik.
287 Esa Mäkisen artikkeli tutkija Elina Jokisen kirjailijatuen merkitystä käsittelevästä väitöskirjasta. 
Lainaus väitöstutkimuksesta. 
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paluu juurille ja usko ihmisen kykyyn selviytyä elämän rankoista sisäisistä ja ulkoisista 
vastuksista.

Edellisvuosikymmenen loppupuolelle osuivat sekä Päätalon 60-vuotispäivät, Pro 
Finlandia -mitalin saaminen että professorin arvonimi.288 Sopivasti samoihin aikoihin 
tulivat teattereihin Edvin Laineen ohjaamat, Päätalon kirjoihin perustuvat elokuvat 
Viimeinen savotta (1977) ja Ruskan jälkeen (1979). Tapahtumat nostattivat mediajul-
kisuuden, jonka aalto kantoi seuraavan vuosikymmenen puolelle. Helsingin Sanomat, 
Uusi Suomi ja maakunta- sekä paikallislehdet tekivät laajoja syntymäpäivähaastattelu-
ja, joissa noteerattiin myös professorin arvo. Myös aikakauslehdet ja poliittiset lehdet 
Demaria myöten huomioivat ”rehellisyyden asialla olevan sattumaprofessorin”.289 Lähes 
kaikissa haastatteluissa tuotiin esille kriitikko- ja lukijareseption välinen juopa. Kansan 
Lehden Seppo Järvinen nimesi Päätalon ”suomalaisen työläiskirjallisuuden pohjoiseksi 
kelohongaksi ja Suomen kansan omaksi kansalliskirjailijaksi” nostaen vastakohdaksi 
”nenäänsä Kallen rehellisyydelle nyrpistelevät korkeakirjalliset makutuomarit” (KL 
10.11.1979). Päätalo puolestaan totesi uuden vuosikymmenen kynnyksellä, profes-
sorin ominaisuudessa, tuntevansa kasvaneensa taiteilijana ja ihmettelevänsä sitä, että 
”muutamat kriitikot ovat pitäneet minua viihdekirjailijana”, vaikka hän on ”köyhyyden 
ja kurjuuden kuvaaja”.290 Professorin nimitys näyttää kaikesta huolimatta olleen yllätys 
niin lukijoille, kriitikoille kuin kirjailijalle itselleenkin. (Ks. Osmo Lahdenperän artik-
keli, US 6.1.1979; Marttinen 1994, 196.) 

Rahan astuessa 1980-luvulla keskeiseksi osaksi suomalaista kulttuuria taiteesta-
kin haluttiin tehdä bisnestä. Tällaisessa kulttuuri-ilmapiirissä Iijoki-sarjan enemmän 
institutionaalisesta ja kaupallisesta menestyksestä kuin taiteellisuudesta kielivät viestit 
alkoivat tulkintani mukaan vaikuttaa kriitikoihin, varsinkin kun media – heidän oma 
välineensä – oli etunenässä luomassa uudenlaista arvottamisen tapaa antamalla palsta-
tilaa kansan suosikeille. Esimerkiksi Aamulehti otsikoi kulttuurisivuillaan 5.1.1982: 
”Viihde myy hyvin – Päätalo yhä kärjessä” ja Iltasanomat puolestaan laajan artikke-
lin 23.12.1981 ”Menestys ei ole muuttanut Kalle Päätaloa”. Jo Aamulehden otsikko 
on luokitteleva: viihde ja Päätalo niputetaan epäsuorasti yhteen. Iltasanomien otsik-
ko kuvaa Päätaloa henkilönä: hän on edelleen vaatimaton eikä menestys ole noussut 
hänellä päähän. 

Helsingin Sanomien Juhani Aromäen ”Lääkettä koti-ikävään” -artikkelin (HS 
24.10.1982) ingressissä vedotaan myös massojen voimaan: ”Kalle Päätalo on kirjoitta-
nut 25 kirjaa. Niitä on painettu – ja myyty – 1,7 miljoonaa kappaletta. Syksyn uudesta 
teoksesta on otettu Suomen ennätyspainos 110  000 kappaletta. Arvostelijatkin ovat 

288 Professorin arvonimen presidentti Urho Kekkonen myönsi 1.12.1978 ja 60 vuotta Päätalo täytti 
11.11.1979.
289 Kalle Päätalo on itse verrannut professori-nimitystään pääsemiseensä sattuma-alikersantiksi 
(Marttinen 1994, 196). 
290 Nimityksen hän katsoi tulleen enemmän kirjallisesta ahkeruudesta ja tunnollisuudesta kuin tai-
teellisista ansioista (Marttinen 1994, 196). 
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alkaneet kakistelematta niellä kansaan menevän kirjailijan, jonka menestys on suoma-
laisen yhteiskunnan suuressa muutoksessa ja 60-luvun pakkomuutossa maaseudulta 
kaupunkeihin. Esimerkiksi Pasi Seppänen löysi selitykseksi suosioon sen, että sarjaa 
lukiessaan ihmiset tekevät samalla retken kotiseudulleen (vrt. Uusi Maailma n:o 
1/3.1.1979). 

Risto Uimonen (2009, 56) toteaa jo 1960-luvulta lähtien olleen tiedossa, että 
media määrittelee omilla valinnoillaan sen, mistä maassa puhutaan ja kohutaan. Vielä 
1980-luvulla johtavan puheenaiheiden määrittelijän rooli oli Helsingin Sanomilla, 
seuraavalla vuosikymmenellä se siirtyi jo iltapäivälehdille.

Myös Suomen Kuvalehti nosti nostalgian sävyttämän koti-ikävän Iijoki-sarjan 
vetovoimatekijäksi julkaistessaan kansikuvajuttuna vuoden 1986 viimeisessä numerossa 
Kalle Päätalosta kolmen aukeaman kirjailijahaastattelun. Toimittaja Risto Lindstedtin 
otsikko ”Kalle Päätalon kirjoissa elää koti-ikävän isänmaa” sopisi hyvin vaikka koko 
sarjan ja tutkimuksenikin alaotsikoksi. Ensimmäisessä väliotsikossa Lindstedt lainaa 
Päätalon omaa repliikkiä: ”Olen lukijoitteni avulla tämän olotilan saavuttanut.” 
Maksimaalinen näkyvyys ja julkisuus Suomen arvostetuimmassa ja laajalevikkisessä 
aikakauslehdessä ei varmasti jäänyt muilta medioilta huomaamatta. Vaikka haastattelu 
toistaa monista muista artikkeleista tuttuja teemoja ja kirjailijan mielipiteitä – eihän 
Päätalo vastauksiaan muuttanut – on siinä myös uusia ja tuoreitakin havaintoja. Alalu-
vussa ”Pitkät kaaret, laajat kentät” Lindstedt toteaa Päätalon kieltäytyneen provosoi-
tumasta kaikkien tyyliinsä ja kertomustapaansa koskevien vaatimusten edessä; hän 
on ottanut siinäkin suhteessa työvoiton. Lindstedt näkee suoran ja rehellisyyttään 
tähdentävän Päätalon olevan romaanirakenteensa suhteen suorastaan salakavala: 
”pitkät kaaret jännittyvät poikkeuksellisen laajoille kentille”. (Suomen Kuvalehti n:ro 
51/52/19.12.1986.) 

Samaan vuoteen professorin arvonimen kanssa osui toimittaja Matti Vehviläi-
sen kirjan Päätalo (1978) ilmestyminen. Teos oli ensimmäinen yritys luoda Päätalon 
kirjailijakuvaa, kartoittaa Päätalon elämää ja teoksia sekä niiden vastaanottoa ja iduil-
laan olevaa tutkimusta. Samalla sen voi tulkita merkitsevän Gummeruksen kustanta-
jan ominaisuudessa tapahtunutta Päätalo-ilmiön hyväksymistä ja sen vahvistamista. 
Vehviläisen käyttämä haastattelumuoto antoi Päätalolle kanavan purkaa intentioitaan 
muun muassa Iijoki-sarjan osalta, antaa palautetta saamastaan kritiikistä ja nostaa 
suosionsa perustaksi kokemansa lukijakunta-arvostuksensa keskiöön. Kriitikot löysi-
vät Vehviläisen teoksesta Päätalon perusteluja sarjan teosten sivumäärien runsauteen, 
kerrontatapaan, pikkutarkkuuteen ja myös sarjan odotettavissa olevaan pituuteen. 
Teos lisäsi lukijoiden tietoa Päätalon persoonasta ja perheestä ja kirjailijan myönteisestä 
suhtautumisesta lukijapalautteeseen, jopa kotiosoitetta myöten. Panu Rajala ennakoi 
arvostuksen muutosta todetessaan Miinoitettu rauha -kritiikissään, että Päätalolle 
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oli taidettu nauraa vähän liian aikaisin (HS 6.12.1978).291 1980-luvun arvosteluissa 
ja lukijakirjeissä Vehviläisen kirjaan viitataan usein. Vaikka se on epätieteellinen ja 
monessa suhteessa puutteellinen, se lisäsi kriitikkojen ymmärrystä Päätalon erityislaa-
dusta, joten se kaikesta huolimatta vaikutti osaltaan lisääntyvään arvostukseen, vaikka 
tuskin Päätalo itse oli teokseen tyytyväinen.292

Taulukosta 17 huomaa julkisuuden vaivihkaisen kasvun 1970-luvun puolivälin 
jälkeen; selvän piikin ylöspäin aiheuttivat vuosina 1978 ja 1979 nimitys professoriksi ja 
60-vuotissyntymäpäivät. 1980-luvulle tultaessa edellä mainittujen vaikutus tasaantui 
ja alkoi yhtämittainen kasvu, joka huipentui Reissutyössä -teoksen ilmestymisvuon-
na 1988; julkisuuspiikkiin kyseisenä vuonna antoivat oman osansa Mikko Niskasen 
ohjaamien elokuvien Vonkamies (1986) ja Nuoruuteni savotat (1988) näkyvyys293. 
Lehdistön mielenkiintoa ja juttujen määrää lisäsivät vuosikymmenen alussa vauhtiin 
päässeet heinäkuiset Päätalopäivät. Juhlien ajankohta keskikesällä varmisti näkymisen 
myös myynnin kannalta hiljaisina kesäkuukausina ja vahvisti omalta osaltaan Päätalo-

291 Samassa kritiikissä Panu Rajala arvosteli myös Matti Vehviläisen teoksen Päätalo. Päätalo nimeää 
erikseen Panu Rajalan Miinoitettu rauha -kritiikin (1978) ”erittäin hyvänä syventävänä kritiikkinä”.
292 Vrt. Eero Marttisen kirje Päätalolle 16.11.1978 (Kalle Päätalon arkisto).
293 Elokuvan pohjana ovat Iijoki-sarjan teokset Kunnan jauhot, Täysi tuntiraha ja Nuoruuden savo-
tat. Elokuvaa oli edeltänyt 8-osainen televisiosarja 1986 nimeltään ”Elämän vonkamies”. Sarja pohjau-
tui teoksiin Huonemiehen poika, Tammettu virta ja Kunnan jauhot. Sarjasta tehtiin myös parituntinen 
elokuvaversio.

TAULUKKO 17. IIJOKI-SARJAN LEHDISTÖLÄHTEIDEN (LEHTILEIKKEIDEN) MÄÄRÄ
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ilmiötä.294 Päivien nimekkäitä esitelmöitsijöitä referoitiin ahkerasti eri puolilla maata 
ilmestyneissä lehdissä. 

Vuonna 1989 esitelmöitsijöinä olivat Päätalon tuotantoon lähes koko hänen 
kirjailijauransa ajan arvostavan analyyttisesti suhtautuneet kirjailija Eila Penna-
nen ja professori Reijo Wilenius. Tapahtumaan löi leimansa samana vuoden marras-
kuuhun ajoittuva kirjailijan 70-vuotispäivä. Kainuun Sanomat (9.7.1989) hehkutti 
otsikossaan: ”Päätalo nostettiin Kiven, Sillanpään ja Linnan rinnalle”, viitaten sillä 
Wileniuksen esitelmässään tekemään vertailuun otsikossa mainittujen kirjailijoiden 
ja Päätalon teosten merkityksestä suomalaisten identiteetin rakentajina. Tulkintani 
mukaan Kainuun Sanomien Eero Marttinen käytti tietoisesti Linnaa mittatikkunaan 
Iijoki-sarjan teoksia arvostellessaan; nyt hän sai tuekseen Wileniuksen rinnastuksen ja 
lisäksi Kiven ja Sillanpään. Wilenius vertasi Päätaloa myös Elias Lönnrotiin: molem-
mat ponnistivat omille urilleen yhtä vaikeista lapsuusoloista ja molempien elämään isä 
aiheutti traumaattisia kokemuksia.295

Pekka Tarkan neljäs, kokonaan uudistettu laitos Suomalaisia nykykirjailijoita 
ilmestyi loppuvuonna 1989. Aamulehden Erkka Lehtola nosti kritiikissään esille sen, 
että Kalle Päätalon nimi puuttui kirjasta. Ei sieltä tosin löytynyt Väinö Linnaakaan 
eikä suosikkilistojen kärjen usein Päätalon kanssa jakanutta Arto Paasilinnaa. Linna 
toki mainittiin arvostavasti teoksen esipuheessa. Tarkka perusteli valintojaan niiden 
subjektiivisuudella. Päätalo oli toisaalta päässyt mukaan edelliseen, vuonna 1980 ilmes-
tyneeseen painokseen. Lehtola lainaa Tarkkaa, jonka mielestä monista kirjailijoista oli 
tullut median ”lemmikkejä”: ”kirjailijat – ei niinkään kirjallisuus – antoivat hyödyl-
listä materiaalia viestintäteollisuuden loputtomiin tarpeisiin”. (AL 4.11.1989.) Tulkit-
sen Tarkan sisällyttäneen lemmikkien joukkoon myös median julkkikseksi nostaman 
Päätalon.

1980-luvun julkisuuden kasvun yhteydessä voi nähdäkseni puhua jo median megafo-
ni-ilmiöstä; sisällöltään samantyyppisten haastattelujen otsikot ja alaotsikot kopioitui-
vat296: isän sairaus seuraamuksineen, kunnan jauhot, kirjoittamis- ja lukuharrastus 
viitoittamassa kirjailijan tielle, työn arvostus, kritiikin tuen puuttuminen, esikuvakir-
jailijat, lukijoiden tuki ja kannustus, velan maksu yhteiskunnalle ja lukijoille, kielen, 
huumorin ja uskonnon merkitys ja mahdollisten jatko-osien lukumäärä. Kirjailijan 

294 Kolmipäiväiset Päätalopäivät järjestää Kalle Päätalo-seura ry. Tapahtuma on saanut alkunsa 
Joki-Jussin päivistä 1974; 1980 ne muuttuivat Päätalosavotaksi ja seuraavana vuonna Päätaloviikoksi. 
Sittemmin nimitys on vakiintunut Päätalopäiviksi (ks. enemmän www.koillismaa.fi/paataloseura); ks. 
myös tämän tutkimuksen 1980-luvun lukijareseptio.
295 Wilenius viittaa tässä Lönnrotin isän alkoholismiin ja Päätalon isän mielisairauteen. Päätalo ar-
vosti Wileniuksen kritiikit ja mielipiteet korkealle. Hän totesi Wileniuksen muun muassa antaneen 
hänelle tunnustusta tavasta kuvata työtä ja työntekoa; tunnustus on paitsi lämmittänyt hänen mieltään 
antanut uutta uskoa kirjoittaa (Haavikko 1986, 124).
296 Vrt. Liisi Huhtalan ennuste kritiikkien toistettavuudesta Huonemiehen pojan vastaanoton yhtey-
dessä (TS 2.11.1971).

http://www.koillismaa.fi/paataloseura
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yhä heikommaksi käyvä terveys ja lukuisat vakavat sairaudet alkoivat vuosikymmenen 
lopulla saada enenevästi palstatilaa. Osassa kritiikkejäkin spekuloitiin sairauden vaiku-
tuksesta Iijoki-sarjan laajuuteen. Hätkähdyttävät otsikot kuten ”Päätalo kirjoittaa 
kilpaa kuoleman kanssa” (AL 29.10.1989) ja kirjailijan oma arvio sarjan jatkosta ”jos 
terveys antaa myöten, kirjoitan vielä jotakin”, säikähdyttivät lukijoita: oltiin huolestu-
neita sekä läheiseksi tulleen kirjailijan puolesta että sarjan mahdollisesta loppumisesta. 
Päätalo-ilmiö pujahti otsikoihin vuosikymmenen lopulla; esimerkiksi Aamulehdessä 
julkaistiin Arto Seppälän artikkeli, jonka nimi lakonisesti oli ”Päätalo-ilmiö” (AL 
5.11.1989) ja jossa Seppälä päätyi asiaa puolin ja toisin ruodittuaan toteamaan: 

Mutta Päätalo on ilmiö, jota ei voi jäljitellä. Kirjan kirjoittamiseen ei ole kaavaa. 
Uutta Päätaloa on pakko odotella pitkälti ensi vuosituhannen puolelle – ja siltikin 
vastaava ilmiö on hyvin epätodennäköinen.

Risto Uimosen mielestä median vahva asema johtuu siitä, että sillä on mahdollisuus 
tunkeutua ihmisen yksityisyyteen ja päästä mukaan intiimeimpiinkin paikkoihin, 
suoraan ihmisen aivoihin. Tiedotusvälineet muokkaavat ihmisten maailmankuvaa ja 
vaikuttavat heidän tietoisuuteensa. Vaikka ihmiset eivät itse ole tavanneet tai edes näh-
neet julkisuuden henkilöä todellisuudessa, on heillä selkeä, mediaan perustuva käsitys 
hänestä. (Uimonen 2009, 54–55.) Päätalon kohdalla vaikutus oli vielä vahvempi, koska 
median lisäksi myös Iijoki-sarja itsessään ruokki julkisuuskuvaa. 

Kirjastolehti teki kyselyn vuoden 1980 arvostelu- ja painosmenestysteoksista. Se 
pyysi 18 sanomalehden kulttuuritoimituksilta listan suomalaisista suosikkikirjoista: 
listoilla mainittiin 62 teosta. Kustantajilta pyydettiin listausta painosmenestyksistä; 
listalle saatiin 57 teosta. Arvostelijoiden kotimainen romaanisuosikki oli Matti Pulkki-
sen Elämän herrat ja toisena Eino Säisän Minun maa sekä kolmantena Veijo Meren 
Jääkiekkoilijan kesä. Valintojen perusteella saa osviittaa myös 1980-luvun kriitikkojen 
lukumallisuosikeista: modernismin ja uudentyyppisen maaseuturealismin lukumallit 
ovat saaneet rinnalleen postmodernismin lukumallin, kansankuvauksen lukumallin 
pikku hiljaa väistyessä sarjan edetessä sotaa ja sen jälkeistä aikaa kuvaaviin tapahtu-
miin. Kustantajien painosmenestyslistalla Päätalo loisti Liekkejä laulumailla -teoksel-
laan (120  000 kappaletta) kirkkaana ykkösenä. Toisena oli Eeva Joenpellon Eteisiin 
ja kynnyksille (50  000 kappaletta) ja kolmantena Laila Hietamiehen Mäeltä näkyy 
toinen mäki (48  000 kappaletta). Painossuosikeista ainoastaan Eeva Joenpellon teos 
ylsi myös arvostelijoiden listalle. ”Lukija ja arvostelija suosivat eri kirjoja” 1980-luvun 
alussakin, kuten Markku Huotari toteaa (AL 23.1.1981). Vaikka postmodernismin 
lukumalli 1980-luvun kriitikkoreseptiossa harvinaisena muunnelmana esiintyikin, ei 
Iijoki-sarjasta itsessään löytynyt postmoderneja elementtejä lukumallia vahvistamaan. 
Se edusti niin modernismin kuin postmodernisminkin negaatiota. Postmodernismin 
lukumallin muottiin harva kriitikko kovin vakavissaan yritti Iijoki-sarjaa sovittaakaan, 
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vaikka Hannu Niklander siinä toki myöhemmin havaitsi myös postmoderneja piirteitä 
(ks. ESS 11.1.1992).297

Alkanut vuosikymmen 1980 alkoi näyttää Iijoki-sarjan kritiikkivastaanoton 
kannalta valoisammalta ja Päätalo voi todeta: ”Pitkään arvostelijat teilasivat tai ainakin 
vähättelivät. Nykyisin antavat jo tunnustusta.” (Itä-Savo 23.12.1982; ks. myös Haavik-
ko 1986, 124–126.)298 Katarina Eskola, joka on tutkinut muun muassa suomalaisten 
mielikirjoja ja reseptiota, on todennut, että lukemiskulttuuri ei suomalaisessa yhteis-
kunnassa ole kovin yhtenäinen, vaan jakaantuu osiin tai ryhmiin. Mielikirjavalinnoissa 
heijastuvat myös lukijan työ ja arkielämä. Uudemmasta kotimaisesta kaunokirjallisuu-
desta ei Eskolan mukaan 1980-luvulla löytynyt kovin monta eri väestöryhmiä kiinnos-
tavaa teosta. Hän mainitsee yhtenä esimerkkinä Kalle Päätalon, joka ei ole saanut vasta-
kaikua kirjallisuuseliitiltä tai kirjallisuuskritiikistä. (Eskola 1985, 117–123; ks. myös 
Eskola & Linko 1986.) 299 

Kimmo Jokinen vertaili vuonna 1987 keskenään kirjakauppojen myyntilukuihin 
perustuvia ”Mitä Suomi lukee” -listoja ja Helsingin Sanomien kulttuuriosaston kriiti-
koiden laatimia ”… mutta älkää unohtako näitä” -kirjailijalistoja. Hänen mukaansa 
lukijoita viehättivät ja kiinnostivat pitkät, lähihistoriaan kiinnittyvät, viihteellisiäkään 
keinoja kaihtamattomat, pitkät ja monipolviset realistiset romaanit. Lukijat arvosti-
vat selviytymistä, fyysisiä työsuorituksia, modernin palkkatyön vieroksuntaa, mutta 
myös jännitystä ja romantiikkaa sekä omaa kokemusmaailmaa lähellä olevaa huumo-
ria. Kriitikot taas suosivat uutta ja kokeilevaa, perinteisestä kansankuvauksesta ja 
psykologisesta realismista irrottautunutta kerrontaa, ihmisen raadollisuuden kuvausta 
pessimismiin saakka ja modernin elämän ja sen ongelmien kuvausta. Vastakohtaisuus 
lukijoiden ja kriitikoiden välillä ei suinkaan ollut automaattista: kotimaisista kertojista 
löytyi yhteisiäkin suosikkeja kuten Veikko Huovinen, Eeva Joenpelto, Alpo Ruuth ja 
Antti Tuuri. (Ks. myös Laitinen 1997, 526.)

Vuosikymmenen alkuun osui myös Juhani Niemen kirjallisen menestyksen sosio-
logiaan liittyvä tutkimus steady-sellereistä: kirjoista, joita myydään ja luetaan vielä 
vuosikymmeniä ilmestymisen jälkeen. Jouni Tossavainen esitteli tutkimusta varsin 
laajasti Näköpiiri-lehteen (12.11.1982) kirjoittamassaan artikkelissa ”Miksi Päätalo ja 
Utrio unohtuvat, mutta Salama ja Huovinen muistetaan?”. Hän lainasi Niemeä, jonka 
mielestä Päätalon lukijakunta on sidottu vanhempaan sukupolveen eikä ehkä jaksa 
enää kiinnostaa tulevaisuuden ihmisiä. Vertailukohdaksi Niemi nosti Pietari Päivärin-

297 Ks. tutkimuksen 1990-luvun kriitikkoreseptio/”Marginaalinen laji- ja romaanityyppipohdinta”.
298 Taisto Kapasen artikkeli ”Voimat on ammennettu kasvuympäristöstä”; ks. myös Markku Huo-
tarin artikkeli ”Lukija ja kriitikot: eri planeetalta?” (AL 21.1.1988) Artikkeli käsittelee Kimmo Jokisen 
Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyksikössä tekemää tutkimusta; ks. lisäksi artikkeli ”Ko-
timaiset kirjat rakentavat siltaa, käännöskirjamaku jakautuu kahtia” (HS 21.1.1988).
299 Suomen suosituimmat prosaistit 1980-luvulla olivat Katarina Eskolan ja Maaria Lingon mukaan 
Väinö Linna ja Mika Waltari. Kolmantena, mutta selvästi edellä mainittuja jäljessä tuli Päätalo, joka on 
saanut toimia eräänlaisena suomalaisen kirjallisen maun vedenjakajana. 



210 Ritva Ylönen

nan, joka oli aikoinaan suositumpi kuin Juhani Aho, mutta on jo painunut unohduk-
siin. Syyksi Niemi näkee muun muassa Päivärinnan teosten liiallisen luokittelevuuden 
ja syvällisyyden puuttumisen. 

Kalle Päätalo on Tossavaisen artikkelin ylämarginaaliin kirjoittanut 13.11.1982 klo 
15.05 omakätisen huomautuksen: ”Uskallan pöljyyteni päähän, osaksi itserakkaana 
epäillä, että juuri Päätalo ei unohdu!” Suosion huipulla bestsellerinä ratsastavalla oli 
varaa – ja ilmeinen tarvekin – uskoa pysyvään paikkaan kirjallisessa kaanonissa, jopa 
steady-sellerinä. 

Juhani Niemi spekuloi 1980-luvun alkupuolella Tammerkosken sillalla -teoksen 
kritiikissään (HS 24.10.1982), jaksaako lukijakunta seurata sarjan mukana siirryttäes-
sä sota-ajasta rauhan aikaan. Niemi arvioi edellisen vuosikymmenen lopun painosmää-
rien kasvun aiheutuneen sota-aiheen mukanaan tuomista uusista marginaalilukijoista. 
Kuten taulukosta 17 ilmenee, painosmäärät, tietysti myös myynti, jatkoivat kasvuaan 
jälleenrakentamisen aikaa kuvaavien teosten myötäkin 1980-luvun lopulle saakka. 
Niemen mukaan toisaalta myös suurten painosten laki voi vaikuttaa: ”kun koneisto 
on kerran lähtenyt jyräämään, talouden ja liike-energian lait vain kasvattavat vauhtia. 
Kysyntä kumuloituu vähän samaan tapaan kuin äänestäjät rientävät vetämään viivansa 
niille, joiden gallupit kertovat menestyvän”. (HS 24.10.1982.) 

Oman arvioni mukaan lukijamääriin vaikutti myös se, että Päätalo piti lukijoi-
taan otteessaan kuljettamalla heille läheisiksi tulleita henkilöitä elämänkohtaloineen 
mukana teoksesta toiseen. Keskeisen tarinalinjan, Kallen kehityskertomuksen, ohella 
esiintyy muita yhteen tai useampaan henkilöön keskittyviä linjoja. Sarjassa tällai-
sia ovat esimerkiksi Päätalon vanhempien, isovanhempien ja sisarusten, Kummun 
Kallen ja Hiltu-Jakin tarinat. Päätalon kuvaamat käynnit Taivalkoskella päivittivät 
sinne sijoittuvien Iijoki-sarjan henkilöiden kuulumisia ja myös päinvastoin. Sarjassa 
dokumentoitiin Päätalon ja sarjan muiden henkilöiden välisiä kirjeitä, jotka täydensivät 
henkilötietoja. Myös sotatoveruus jatkui tapaamisten tai kirjeiden muodossa. Sarjaan 
koukussa oleva lukija ei voinut jättää yhtään teosta väliin, koska jokin oleellinen tieto 
hänen tärkeänä pitämästään henkilöhistoriasta olisi silloin voinut jäädä saamatta.

Muodosta ja rakenteesta juoneen ja ilmiöön

Suomen kirjallisuudessa vaikutti 1980-luvulla kolme kirjailijasukupolvea rinnakkain. 
Vanhin sukupolvi suosi maalaisyhteisön kuvausta ja käytti laajamuotoista epiikkaa; toi-
sen sukupolven maailmankuva oli säröytynyt ja se oli irtautunut maaltamuuton perin-
teestä ja kuvasi muun muassa sodan jälkiseurauksia sekä lähihistorian traumaattisuutta 
ja aukkoisuutta. Kolmas sukupolvi sanoutui irti aikaisemmista sukupolvista ja otti mal-
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lia kansainvälisistä virtauksista. (Laitinen 1997, 581.)300 Päätalo kuului ensimmäiseen 
sukupolveen, vaikka Kai Laitinen ei häntä nimeltä mainitsekaan. Päätalo ei kuitenkaan 
Iijoki-sarjassaan enää 1980-luvulle tultaessa mässäillyt maaseutukuvauksilla: haavoit-
tumisesta johtuvat, pitkiksi venyneet kotilomat Kalle toki vietti vielä lapsuuskodissaan, 
mutta sodan jälkeen sinne mentiin vain kerran tai pari vuodessa. Tammerkosken sil-
lalla -teoksessa (1982) eletään loppuvuotta 1944, jolloin Kallen kotipaikka sijaitsi jo 
lähes urbaanissa ympäristössä Tampereen Messukylässä. Omakotitalon rakentamista 
Kirvestien rintamamiestontille vuonna 1950 kuvataan 1980-luvun viimeisessä osassa 
Oman katon alle (1989). Kaukana maaseutukuvauksesta on myös opiskelijaromaanik-
sikin nimetty osa Pyynikin rinteessä (1987).

Suomalaisen kirjallisuuden sananmukaisesti omavaraista ja omintakeiseksi ilmiök-
si nousevaa Päätaloa ei voinut enää kritiikeissä sivuuttaa tai kuitata tulitikkulaatikon 
kokoisella palstatilalla, vaikka sellaisia haluja olisi vielä ollutkin. Kritiikin painopistei-
den muuttuminen näkyy myös kvantitatiivisessa tutkimuksessani. (Taulukot 18–20.) 
Teoksen muotoon liittyvistä piirteistä ei niiden pysyessä lähes muuttumattomina 
löytynyt enää riittävästi kritikoitavaa, joten kriitikoiden oli palstatilansa täyttämisek-
si siirryttävä juonireferointiin, pohdittava sarjan pragmaattisia piirteitä tai yritettävä 
selittää kansansuosiota. Sarjan päiväkirjamainen, kronologisesti etenevä ja tositapah-
tumiin perustuva kerronta ei juuri houkutellut kriitikkoja romaanimaisiin muototut-
kisteluihin, ei tosin myöskään pohtimaan sarjan omaelämäkerrallisuutta ja toden ja 
fiktion suhdetta. 

Semanttisen tason sisältöluokan 10 (juoni sisällön kannalta) osuuden kasvu 
verrattuna 1970-lukuun (14,4/11,1)301 korreloi tarkastelutapana käytetyn kuvauksen 
samanaikaisen kasvun kanssa (liite 8, yhteenvedot kritiikeistä, 1970- ja 1980-luku). 
Kuvauksessa asenne on yleensä neutraali tai positiivinen; positiivisten osuus on edellis-
vuosikymmeneen nähden reippaassa kasvussa (1980-luku 41,5/ 1970-luku 33,6, ks. 
taulukko 19).302 

Tulkinta tarkastelunäkökulmana on prosenttiosuuksina merkintöjen kokonais-
määristä edellisvuosikymmeneen nähden huomattavasti vähentynyt (1970-luku 23,1/ 
1980-luku 16), samoin negatiivinen asenne (1970-luku 16,8/ 1980-luku 10,7). Tulkin-
nan aseet olivat tylsyneet vertailun puuttuessa ja kirjailijan teknisten keinojen pysyessä 
ennallaan. (Taulukot 18, 19 ja 20.) 

Päätalon ikätovereihin lukeutuvat miespuoliset kriitikot arvottivat kirjailijan 
tinkimätöntä rehellisyyttä ja kykyä kuvata koruttomasti ja kaunistelematta intiime-

300 Kai Laitinen viittaa ja lainaa tässä ajatuksia Matti Rinteen Runeberg-palkinnon ehdokasesitte-
lypuheesta. Ensimmäiseen sukupolveen Laitinen tulkitsee kuuluvan muun muassa Väinö Linnan, Eeva 
Joenpellon, Eila Pennasen ja Eino Säisän. Toiseen sukupolveen esimerkiksi Antti Tuurin, Martti Joen-
polven, Joni Skiftesvikin ja Paavo Haavikon.
301 Luvut prosenttiosuuksia merkintöjen kokonaismääristä.
302 Luvut prosenttiosuuksia merkintöjen kokonaismääristä.
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TAULUKKO 19. KRITIIKKIEN TARKASTELUTAPOJEN ASENTEIDEN JAKAKUTUMINEN 
%-OSUUKSINA MERKINTÖJEN KOKONAISMÄÄRISTÄ
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jä ja hävettäviä kokemuksiaan. Se herätti heissä kunnioitusta.303 Tuulessa ja tuiskussa 
-teoksessa (1981) Päätalo kertoo sukupuolisairauksistaan, niihin johtaneista tapah-
tumista, hoidoista ja häpeästä sekä salailusta tunnontuskineen; rehellisyyttä, miehen 
häpeää ja tunnustamisen vaikeutta merkityksineen onkin pohdittu monissa otokseni 
kritiikeissä.304 

J.P. Roos nostaa Päätalon tietoisesta tunnustuksellisuudesta puhuessaan arvottaen 
vertailukohteeksi jopa Rousseaun, jonka tavoitteena oli kirjoittaa ensimmäisenä maail-
massa tavallisen ihmisen elämäkerta häpeällisimmätkin virheensä tunnustaen (AL 
31.10.1989). Ammattikriitikoista poiketen Roos siis löytää vertailukohdan omaelä-
mäkerrallisuudesta. Jo aikaisemmin (HS 24.12.1987) Roos asetti rinnakkain Anders 
Ramsayn suomenruotsalaisen yläluokan kulttuurista kertovan muistelmateoksen 
Muistoja lapsen ja hopeahapsen305 ja Iijoki-sarjan: molemmat olivat hänen mielestään 
yhtä vaikuttavia. 

Suomen Kuvalehden haastattelussa (19.12.1986) Päätalolla oli tilaisuus julkisesti 
perustella tietoista rehellisyyttään sukupuolitautiensa ja mielisairaalaan joutumisensa 
kuvauksissa: ”Kun olen näinkin tarkoin (Kallena) kertonut ja totuudenmukaisuuteen 
pyrkinyt, niin jos olisin tuommoiset Lahden tyttölyseoreissut tai Hatanpään reissut 
jättänyt kertomatta, niin minun olisi täällä (osoittaa sydäntään) paha olla ja se tuikkisi, 

303 Ks. esimerkiksi Matti Nokelan kritiikki Tuulessa ja tuiskussa -teoksesta otsikolla ”Rehellistä ker-
rontaa” (Etelä-Saimaa 1981. Leikkeestä puuttuu päiväys).
304 Tunnustuksellisuutta, syyllisyyttä ja häpeää on käsitelty tutkimuksessani useammassakin yhtey-
dessä. Ks. esimerkiksi 1970-luvun reseptiosta luku ”Tunnustuksellisuuden tunnistaminen” ja 1990-lu-
vun kriitikkoreseption luku ”Syyllisyys ja tunnustuksellisuus draaman ja menestyksen rakentajina”. 
305 Suom. Antti Knuuttila (1966). Alkuperäisteos Från barnaår till silferhår: skildringar (8-osaa) 
1904–1907.
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että mitä vasten sinä ne jätit. [---] Nämä ovat vaikeasti tunnustettavia asioita, eikä niistä 
mielellään puhuta. Se on vaikeaa. [---] Mutta nytkin tiesin jo kirjoittaessani tekeväni 
monille lähimmäisilleni palveluksen kertomalla. Ja aivan näin kävi. Sain kirjeitä, joissa 
kerrottiin miten oli helpotuksen huokaus käynyt, kun kirjoittajat olivat huomanneet, 
että mulle oli tämmöinen käynyt. He eivät olleet itse tohtineet omastaan puhua.” (SK 
19.12.1986.) 

Päätalon lausunnot lehdissä vaikuttivat lukijoiden lisäksi myös kritiikkiin, jossa 
lisääntyi argumentointi rehellisyyden merkityksestä lukijoille sekä sisällöllisesti että 
pragmaattisesti. Esimerkiksi Länsi-Suomen (25.11.1989) Marita Pere otsikoi Oman 
katon alle -teoksen kritiikkinsä ”Todenpuhujaa rakastetaan”. Hänen mielestään sarja 
edustaa lukijoille ”sitä hyvää, jota muutama vuosikymmen sitten kasvaneet opetettiin 
kunnioittamaan: rehellisyys, rehdin ja oikeudenmukaisen, avuliaan työmiehen maine, 
yritteliäisyys”. Ne ovat hänen mielestään arvoja, joita Päätalo tuo esille ja joita hän 
itsekin edustaa ja kannattaa. Kalevan (25.10.1986) Aila Harju puolestaan nimittää 
Ratkaisujen aika -kritiikissään sarjaa totuusproosaksi, joka jäsentää miehisiä kokemuk-
sia miehisestä näkökulmasta. Naisten lisäksi myös miehet ottivat arvottavasti kantaa 
Päätalon rehellisyyteen jo otsikkotasolla; Etelä-Saimaan, 1981, leikkeestä puuttuu 
päiväys) Matti Nokela esimerkiksi otsikoi Tuulessa ja tuiskussa -teoksen kritiikkinsä 
”Rehellistä kerrontaa” ja Kalevan Aku-Kimmo Ripatti Nouseva maa -teoksen kritiik-
kinsä (KA 7.11.1985) ”Kallen jokainen sana on totta mutta kannattiko jokainen sana 
kirjoittaa”. Tunnustamisen vuolaus voi siis synnyttää myös negatiivisia konnotaatioita. 

Sukupolven luomat erot kritiikeissä

Verrattaessa 1970-luvun tuloksia sukupolvittain vastaaviin 1980-luvulla näkyvimpiä 
eroja numeraalisesti ovat pragmaattisella tasolla tapahtuneet ristikkäiset muutokset: 
sodan ja pulan sukupolvella osuus on kasvanut ja suuren muuton sukupolvella vastaa-
vasti vähentynyt, ja syntaktisella, semanttisella ja ”muut”-tasolla suuren murroksen su-
kupolvella on sodan ja pulan sukupolveen nähden hienoista kasvua. (Taulukot 21–22.)

Neutraalien osuus asenteissa on laskenut vanhemmalla ja noussut nuoremmalla 
sukupolvella (taulukko 23). Sodan ja pulan sukupolvella negatiivisen asenteen säily-
minen on prosenttiosuuksina tarkasteltuna jokseenkin ennallaan (alle kymmenen 
prosenttia), nuoremmalla sukupolvella laskua on vastaavasti reilusti enemmän kuin 
puolet. Vanhemmalla sukupolvella näyttää siirtymää tapahtuneen neutraalista positii-
viseen; nuoremmilla negatiivinen asenne on muuttunut joko neutraaliksi tai sitten 
positiiviseksi. Suosion, professorin arvon ja erilaisten palkintojen aiheuttama julki-
suuden ja medianäkymisen kasvu näkyivät tulkintani mukaan Päätalon yleisen arvos-
tuksen nousuna; vaikutus kriitikkojen asenteeseen oli sukupolvittain tarkasteltuna 
kuitenkin erilainen (taulukko 23; vrt. seuraavalla sivulla oleva tulkintani sodan ja 
pulan sukupolven nostalgis-terapeuttisen lukumallin käyttämisestä). 
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TAULUKKO 21. KRITIIKKIEN MERKKISUHDETASOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
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TAULUKKO 23. KRITIIKKIEN TARKASTELUTAPOJEN ASENTEIDEN JAKAUTUMINEN 
%-OSUUKSINA MERKINTÖJEN KOKONAISMÄÄRISTÄ SUKUPOLVITTAIN
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Tarkastelutavoista (taulukko 24) kuvauksen osuus on noussut molemmilla sukupol-
villa. Tulkinnan osuus tarkastelunäkökulmana laski sodan ja pulan sukupolvella lähes 
romahdusmaisesti. Arvottaminen nousi sodan ja pulan sukupolvella kymmenisen pro-
senttiyksikköä; nuoremmalla sukupolvella lasku oli noin kuusi prosenttiyksikköä.

Tulkinnan vähenemistä selittää se, että siihen liittyvää vertailua muihin teoksiin 
tai Päätalon aikaisempiin teoksiin tehtiin kritiikeissä aloitusvuosikymmenellä varsin 
paljon. Sarjassa ei tapahtunut sen jälkeen muita kuin sisältöön liittyviä muutoksia, 
joten uutta tulkittavaa vertailuineen oli enää vaikea löytää. Niinpä kritiikeissä turvau-
duttiin kuvaukseen, jonka kohteena oli useimmiten juoni sisällön kannalta.

Tuloksiin ovat tulkintani mukaan vaikuttaneet myös demografiset tekijät. Sodan ja 
pulan sukupolven kriitikoissa on nuorempaan sukupolveen nähden selvästi vähemmän 
akateemisen koulutuksen saaneita (liite 8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, SP ja SMU, 
1980-luku”).306 Osalla Päätalon sukupolveen kuuluvista kriitikoista on kritiikin tason 
ja koulutuksen perusteella havaittavia puutteita kompetenssissa. Heidän argumentoin-
tinsa on myös emotionaalisempaa ja eläytyvämpää kuin suuren murroksen sukupol-
vella, johon kuuluvat argumentoivat ensisijaisesti älyllisesti. Emotionaalisuus näyttää 
kriitikoilla korreloivan nostalgis-terapeuttisen lukumallin käyttämiseen. Sodan ja 
pulan sukupolvella argumentointi keskittyy vahvasti pragmaattiselle tasolle, erityises-
ti nostalgis-terapeuttiseen lukumalliin liittyviin sisältöluokkiin 13 (samastuminen/ 
terapeuttisuus) ja 14 (tunteisiin vetoaminen), jotka linkittyvät, kuten pragmaattisen 
tason sisältöluokat yleensäkin, sosiokulttuuriseen odotushorisonttiin. 

Selitys sodan ja pulan sukupolven pragmaattisen tason sisältöluokkien prosentti-
osuuden nousuun löytyykin juuri tästä. Muutosta suuren murroksen sukupolvella ei 
sisältöluokassa 13 (samastuminen/terapeuttisuus) ole juuri lainkaan, eikä se sisältö-
luokassa 14 (tunteisiin vetoaminen) ole läheskään niin dramaattinen kuin vanhem-
malla ikäluokalla (prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä: sisältöluokka 13 
1970-luku SP 1 ja SMU 2,6/ 1980-luku SP 3,9 ja SMU 2,9; sisältöluokka 14 1970-luku 
SP 2,6 ja SMU 1,4 / 1980-luku SP 5,3 ja SMU 2,3)307.

Aamulehden Harry Sundqvist arvotti jo 70-luvulla Päätaloa ajankuvaajana ja 
yhteiskuntaluokkansa tapojen kirjoihin viejänä; samojen seikkojen arvottaminen 
jatkui 1980-luvulla. Hän pyrki myös arvioimaan sarjaa lukijan kannalta ja muistutti 
sen merkityksestä lukijakunnan tunteiden tulkkina ja terapeuttina. Jo sen perusteella 
Päätalo ansaitsee Sundqvistin mielestä lukijansa. (Vrt. AL 30.11.1986.) 

Etelä-Saimaan sodan ja pulan sukupolveen kuuluvan Matti Nokelan Tammerkos-
ken sillalla -kritiikissä (1982) toistellaan samankaltaisuutta Kallen kanssa niin iän, 
sukupolven, tunteiden, ajatusten kuin elämänkokemusten tasolla: 

306 Kriitikko-otoksesta noin puolella ei ole tarkkaa tietoa koulutasosta. ”Ei tiedossa olevien” osuus 
on kuitenkin niin lähellä molemmissa sukupolvissa, että voi todeta akateemisten osuuden olevan suuren 
muuton sukupolvella lähes kolme kertaa suurempi kuin sodan ja pulan sukupolvella. 
307 Liite 8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, SP, 1970-luku ja 1980-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 
SMU, 1970-luku ja 1980-luku”.
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[---] Ei ihme, jos meikäläiset lukevat Kallen kirjaa, kun sieltä löytää oman itsensä 
aivan sellaisena kuin sitä joskus sodan aikaan on ollut. Ja aloitellut siviilihommia. 
[---] Me suomalaiset, ja varsinkin me miehet haluamme tietää, mitä Kallelle kuuluu 
siinä siviilissä, johon mekin putkahdimme Kallen lailla. Vuosi 1944 ei ollut mikään 
loisto vuosi. Mutta toki muistelemisen arvoinen tikkuviinoineen ja puukenkineen. 
[---] 

Kerrontatapa on Nokelan mielestä paikallaan: ”Ja kun kaiken lisäksi Kalle kirjoittaa 
niin että sen tavallinen meikäläinenkin ymmärtää. Siinä ei tarvita mitään filosofointia, 
ei mitään kouluja eikä siinä ole mitään kuriositeetteja (merkillisyyttä), ei edes jälkeä sii-
tä. [---] me Kallen ikäluokat luemme joka joulun alla ahmien niitä. [---]” (E-S 11/1982.) 
Nokelalla ja monella muulla samaan lukijayhteisöön kuuluvalla oli aivan toisenlaiset 
edellytykset ja tarpeet samastuvaan lukukokemukseen kuin sotien jälkeen syntyneil-
lä, paremman koulutuksen saaneilla ja erilaisen maailmankuvan omaksuneilla suuren 
murroksen sukupolven kriitikoilla. 

Sukupolven muodostus edellyttää Antti Kariston mukaan tärkeitä yhteisiä elämän-
kokemuksia ja niihin perustuvia jaettuja muistoja sekä tietoisuutta samaan sukupol-
veen kuulumisesta. Nuoruuden tapahtumilla on erityisasemansa, mutta toki muillakin 
elämänvaiheilla on merkitystä. (Karisto 2005, 25–27.)308 Sodan ja pulan sukupolven 
kriitikoille ja Päätalolle olivat yhteisiä jaettuja kokemuksia puute, raadantaa muistut-
tava työ ja sen kautta saavutettava arvostus sekä sotakokemukset petetyksi tulemisen 
tuntoineen. 

Matti Nokela samastuu sarjan kertojaan ja tiedostaa lisäksi vahvasti myös oman 
lukijayhteisönsä: ”meikäläiset”, samaan sodan ja pulan sukupolveen kuuluvat. Tulkit-
sen Nokelan kriitikon roolistaan huolimatta kokevan itsensä enemmän tavalliseksi 
lukijaksi kuin arvostelijaksi, jopa ihailijaksi – fanilukijaksi, mikä näkyy muun muassa 
siinä, että hänellä on käytössään tavallisille lukijoille tyypillinen nostalgis-terapeut-
tinen lukumalli.309 Nokela arvottaa korkealle myös Päätalon työn mahdin – ”kova 
työmies” – ja yhteiskunnallisen statuksen nousun omilla ansioillaan ”elättämään itsen-
sä lisäksi pari kolmekymmentä työntekijää Gummeruksella”. (E-S 11/1982.) Lukijoi-
den ja kriitikoiden lukumallien (odotushorisonttien) lähentyminen oli 1980-luvulla 
siis jo havaittavissa ainakin sukupolvittain tarkasteltuna.

Kriitikko on täysin eläytynyt lukemaansa ja teos on vastannut hänen odotuksiaan. 
Jaussin (1983/1970, 204–205) mukaan teoksen taiteellinen luonne paljastuu tarkastele-
malla sen tekemää vaikutusta tiettyyn yleisöön, vaikkapa kriitikoihin. Onko kysymyk-
sessä välitön menestys, hylkääminen tai shokki vai yksittäiset puolustukset, vähittäi-
nen tai myöhästynyt ymmärtäminen? Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymmeninä kaikki 

308 Matti Virtanen pitää sotaa sukupolvimuodostusta jäsentävänä ”ensimmäisen asteen” kokemukse-
na vain sotaan hyvin nuorina – aikuistumisen herkässä vaiheessa – joutuneilla (Virtanen 2001, 23, 37).
309 Nostalgis-terapeuttista lukumallia käyttävien lukijoiden kirjeiden mukaan Päätalon ”meikäläi-
syys” helpottaa samastumista. 
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Jaussin luettelemat arviomuodot ovat kritiikissä nähtävissä, jopa välitön menestymi-
nen. Lukukokemuksen yhteneväiset piirteet synnyttävät lukijayhteisöjä, kuten edellä 
kuvatusta esimerkistä käy ilmi (vrt. myös Tiirakari 1997). Samoja argumentteja eri 
tavoin varioituneina esiintyy kaikissa sodan ja pulan sukupolven kritiikeissä. 

Juhani Niemi (1991) jakaa kriitikot kolmeen alaryhmään: ilmaisu-, väline- ja 
empaattiset kriitikot. Viimeksi mainitut hän jakaa vielä analyyttisiin ja ymmärtäviin 
kriitikoihin. Sodan ja pulan sukupolven kriitikoista esimerkiksi Matti Nokela kuuluu 
selkeästi ymmärtävien kriitikoiden empaattiseen ryhmään, kun taas Demarin U.O. 
Rajasmaa on enemmän ymmärtävä ja analyyttinen kriitikko.

Kritiikkien sisällön analyysin 1980-lukua koskevien tulosten perusteella sukupol-
vien välillä on merkittäviä eroja myös merkkisuhdetasojen prosenttiosuuksien paino-
tuksissa. (Syntaktinen taso SP 20,5 /SMU 25; semanttinen taso SP 30/ SMU 35,7; 
pragmaattinen taso SP 37/ SMU 28; muut SP 12,5/ SMU 11,3; taulukot 21–22.)

Demarin U.O. Rajasmaa, joka lukeutuu sodan ja pulan sukupolveen ja on kokenut 
suuren muuton, toteaa sarjan osien olevan vanhemmalle ikäpolvelle tuttua tarinaa. Se 
palauttaa ja elävöittää omia nuoruusmuistoja ja kokemuksia (Demari 19.1.1989). Rajas-
maa arvottaa positiivisesti teosten sosiaalihistoriallista ja kansatieteellistä merkitystä 
tutkimusmateriaalina. Hänen mielestään kirjoilla on käyttöä vaikka oppikirjoina. 
Pedagoginen lukumalli asettuu nostalgis-terapeuttisen mallin rinnalle. 

Leeni Tiirakari (1997, 31–38) nimittää tällaista useammista malleista koostuvaa 
lukutapaa lukumallikombinaatioksi, jolloin on tarpeen selvittää dominoiva lukumalli; 
Rajasmaan tapauksessa dominantti on nostalgis-terapeuttinen lukumalli. Tiirakarin 
mielestä konkretisaatioiden kuvaukset eivät ole pelkästään yksilöllisiä satunnaisuuk-
sia, vaan edustavat samalla merkittävällä tavalla tietyn sukupolven kaunokirjallisia 
kokemismahdollisuuksia. Tietyt arvottamistavat ovat yhteisiä ja luonteenomaisia 
sukupolvitasolla tarkasteltuina. Tutkimukseni vahvistaa Tiirakarin käsityksiä.

U.O. Rajasmaa on kokenut henkilökohtaisesti myös suuren muuton ja siihen liitty-
vät, Päätalon sarjassaan kuvaamat, ankeat ajat. Sodan jälkeen tyhjin käsin siviilielämän 
aloittaville elämä ei ollut helppoa. Hänestä tuntuukin Nouseva maa -teosta lukiessaan ja 
siitä kritiikkiä kirjoittaessaan ”kuin lukisi omaa elämäkertaa”. Nostalgis-terapeuttinen 
lukumalli näkyy kritiikin painottumisena juonen referoinnin ohella lähes kokonaan 
pragmaattisen tason sisältöluokkiin. Sodan ja pulan sukupolvelle tyypillisesti kriitik-
ko arvottaa positiivisesti myös sarjan rehellisyyttä ja todenmukaisuutta. (Pohjolan Työ 
21.12.1985.) Työn merkitys sodan ja pulan sukupolvelle on huomattavasti suurempi 
kuin suuren murroksen sukupolvelle, joille työn kohosteisuutta lavensi koulutuksen, 
perhe-elämän ja ihmissuhteiden lisääntynyt merkitys (Roos 1988, 28). 

Sota toimii vedenjakajana: entiseen ei ollut paluuta, elämä on nollattava ja alettava 
alusta uusissa olosuhteissa. Iijoki-sarjassa kuvataan Päätalon lisäksi muitakin juuril-
taan revittyjä, jotka saavat ilmaista ”kaikkien kaupunkeihin muuttamaan joutuneiden 
tunnot”, kuten Kalevan kriitikko Aila Harju toteaa (KA 25.10.1986) siteeratessaan 
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Ruotsiin muuttaneen Päätalon nuoruuden aikaisen ystävättären repliikkiä: ”On se 
soma, että vaikka ollaan lähtösi näin köyhistä tuijulamppuolloista, on pirhanan vaikea-
ta muuallekkaan olloutua. On semmonen kummallinen hakkeutumisen olotila.”310 
Myös Liisi Huhtala (1972) näkee Päätalon kerronnassa sodan merkinneen vedenja-
kajaa; sota jättää suremaan menetettyjä nuoruusvuosia, keskeytynyttä raivaustyötä ja 
ammattiunelmia. Sota haavoittaa Päätalolla sekä ihmisen sielun että ruumiin ja tarjou-
tuu selitykseksi elämänkohtaloille ja ongelmille. 

Sodan ja pulan sukupolveen lukeutuvan Suomenmaan Leo Stålhammar tulkitsee 
lukijan kokevan samaa hyvänolon tunnetta kuin Kalle rintamamiestontilla puuhail-
lessaan – varsinkin jos lukija kuuluu kirjailijan kanssa samaan ikäpolveen: ”Kalle 
Päätalo tavoittaa uudessakin romaanissa ajankohdan tunnelmat ja tunnut, sen yrittä-
misen halun, uskon parempaan huomispäivään, mikä vallitsi kaikkialla vaikeuksista 
huolimatta.” Kriitikko jatkaa vielä sukupolvelleen tyypillisesti positiivisesti arvotta-
vaa perusteluaan: Kalle osoittaa suomalaista sisua parhaimmillaan. (SM 16.12.1985.) 
Kuten Matti Nokela ja U.O. Rajasmaa myös Stålhammar aivan sormella osoittaa 
kaikki potentiaaliset terapeuttisen samastumisen ”akupunktiopisteet”. Hän toimii 
mielestäni, kuten Mervi Kantokorpi (Parnasso nro 1/2011, 319)311 kehottaa kriitikoita 
tekemään: pyrkii lukijakunnan kanssa pragmaattiseen dialogiin tuodakseen teoksen 
osaksi lukijan elämää.

Monet Päätalon kanssa samaan sukupolveen kuuluvat kriitikot, jotka olivat arvos-
telleet sarjan teoksia alusta alkaen, olivat jo niin tottuneet Päätalon kerrontatek-
niikkaan, että pitivät sitä annettuna tekijänä; syntaktisella ja semanttisella merkki-
suhdetasolla onkin vanhemmalla sukupolvella selväsi vähemmän merkintöjä kuin 
nuoremmalla. Pragmaattisella tasolla tilanne on toisinpäin. (Taulukot 21–22.) Sodan 
ja pulan sukupolveen kuuluva Suomenmaan Leo Stålhammar toteaa Tammerkosken 
sillalla -kritiikissään (28.10.1982) Päätalon tyylin tuttuuden ja omintakeisuuden; ne 
tosiaan ovat sarjaa alusta asti kritikoineelle Sålhammarille jo selviö:

Tammerkosken sillalla on jouheassa ja väliin jahkailevassa kerronnassaan tuttua 
Päätaloa, omintakeisesti valloittavaa ja mehukastakin olkoonkin, että tällä kertaa 
palautumat aikaisempiin tapahtumiin ja jopa aikaisempiin kirjoihinkin korostavat 
liiaksi kronikan henkeä ja vaikuttaa tarkoitukselliselta sivumäärän venyttämiseltä. 

Stålhammar luettelee kuitenkin sukupolvelleen tyypillisesti heti perään sarjan prag-
maattisen tason ansioita: se on ”arvokasta yhden miehen raporttia, joka on kaukana 
tavanmukaisesta yhteiskunnallisesta tilannepuntaroinnista, mutta jossa on viisaasti 
kuultuna ja mietittynä huomionarvoinen tuntuma tuon ajan ns. tavalliseen suoma-

310 Myös Hannu Niklander arvottaa positiivisesti Päätalon kykyä tulkita sitä vieraantumisen tuntua, 
joka näkyy kerta kerran jälkeen heikentyvinä kontakteina kotivierailujen jälkeen. Päätalo on kuvannut 
niitä asioita, joita kymmenettuhannet muuttoliikkeen riepottamat ihmiset ovat joutuneet kokemaan 
(ESS 4.12.1988).
311 Karri Kokon artikkeli ”Puhe on poetiikasta. Miksi kritiikkiä tarvitaan?”
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laiseen ja hänen kokemuksiinsa [---].” Hän käyttää sarjan määreinä omaelämäkerralli-
suutta, tosikertomusta ja kronikkaa ja painottaa sen rajautuvan vain Päätalon elämään, 
hänen omasta näkökulmastaan katsottuna. Stålhammarin lukumalli on omaelämäker-
rallinen. Tosin hänellä on siihen limittyneenä myöskin pedagoginen lukumalli. 

Suurimmat muutokset kriitikkovastaanotossa tapahtuivat 1980-luvulla; Päätalon 
kirjoittamismekanismit (ilmestymistiheys, sivumäärät), joihin aloitusvaiheessa taker-
ruttiin, eivät enää kovin paljon jaksaneet kiinnostaa. Päätalo oli pitäytymällä käytän-
nöissään selättänyt kriitikot.312 Suuren murroksen sukupolvi spekuloi edellisellä vuosi-
kymmenellä väsymättä Päätalon menestymisen syitä; 1980-luvulla osuus enemmän 
kuin puolittui (prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä: 1970-luku 11,3/ 
1980-luku 4,5)313, joten menestyskin näyttää tulleen itsestäänselvyydeksi. Toisaalta 
Päätalon suosion syiden ruotimisen uusina foorumeina toimivat eri lehdissä julkais-
tut artikkelit, kolumnit ja kirjailijahaastattelut.314 Poikkeuksena on sodan ja pulan 
sukupolvi, jolla ei ole merkittävää laskua sisältöluokassa 18 (menestys, suosikkiasema); 
tähän sukupolveen lukeutuvat kriitikot kokivatkin Päätalon menestyksen näyttönä 
elämässä pärjäämisestä.315

Laji- ja tyyppimäärityksen ongelmallisuus

Kritiikeissä romaanityyppimerkinnöistä eniten käytetty (37 %) oli 1980-luvulla oma-
elämäkerrallinen romaani, joka on jo lajihybridi sekin. Usein se vain todetaan ilman 
perusteluja. Hyvänä esimerkkinä on Suomenmaan Leo Stålhammar, joka aloittaa 
useimmat sarjan kritiikkinsä toteamalla teoksen omaelämäkerralliseksi romaaniksi. 
Muistelma- ja kronikkanimityksen osuus merkinnöistä on 25 %. (Liite 8/ taulukot: 
”Yhteenveto, kritiikit, 1980-luku”.) Uutta edellisvuosikymmeneen nähden on joiden-
kin sarjan yksittäisten osien luokittelu erillisromaanien tapaan, Turun Sanomien Jari 

312 Sisältöluokka 17:n (kirjoittamismekanismit) prosenttiosuudet kokonaismerkintöjen määräs-
tä: sodan ja pulan sukupolvi 1970-luku 9,4/1980-luku 5,9 ja suuren murroksen sukupolvi 1970-luku 
8,7/1980-luku 5,4; liite 8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1980-
luku”.
313 Liite 8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1980-luku”.
314 Hannu Niklanderin laaja reportaasi Helsingin Sanomissa 22.2.1986 ”Kalle Päätalo on kertonut 
itsestään kaiken”, jossa muun muassa Gummeruksen kirjallinen johtaja Risto Lehmusoksa pohtii Pää-
talo-ilmiötä. Artikkelissa on haastateltu myös kahta tyypillistä Iijoki-sarjan lukijaa ja luodattu sarjaa 
lukijoiden näkökulmasta. Tietysti myös Päätalo on saanut äänensä kuuluville. Niklanderin toisessa ar-
tikkelissa ”Kalle Päätalon tienoilla” (HS 3.8.1985) selitetään Päätalon suosiota muun muassa paikalli-
suudella ja tuhkimotarinamaisuudella; Päätalo on lahjoittanut lukijoilleen Iijoki-sarjassaan rinnakkai-
sen elämäkerran ja tullut samalla lukijansa parhaimmaksi kaveriksi.
315 Sisältöluokka 18:n (sekä taloudellinen menestyminen että suosikkiasema) prosenttiosuudet koko-
naismerkintöjen määrästä: SMU 1970-luku 11,3/1980-luku 4,5 ja SP 1970-luku 4,8/1980-luku 7; liite 
8/taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1980-luku”.
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Lybeck esimerkiksi määrittelee Pyynikin rinteessä -teoksen opiskelijaromaaniksi (TS 
17.11.1987).

Kriitikoille näyttääkin 1980-luvulla olevan tyypillistä tehdä sarjasta jonkinlainen 
lajien sekasikiö tai risteytys, mikä tulkintani mukaan ilmentää sarjan erityislaadun 
aiheuttamaa epätietoisuutta. Esimerkiksi Kalevan Lassi Kalleinen löytää sarjasta paitsi 
tosikertomuksen dokumentaarisen ja omaelämäkerrallisen muodon, myös tyypillisiä 
kansankuvauksen traditioon liittyviä piirteitä, joihin kuuluu viihteellis-stereotyyppi-
siin malleihin turvautuminen silloin, kun oma kokemus ei riitä (KA 6.11.1982). 

Liisi Huhtala toteaa sarjan olevan muistelmien ja kaunokirjallisuuden väännös, 
välimuoto, jolloin tulosta voi kirjallisena tyyppinä ”arvella moneksi”. Vaihtoehtoina 
kriitikko luettelee muistelmaromaanin, elämäkertaromaanin tai tosielämänromaanin 
ja päättää tyypittelyn toteamukseen: ”Erikoinen se ainakin on.” (TS 17.12.1983.) Lajien 
sekoittuminen ja tyypittelyn moninaisuus ei voinut olla vaikuttamatta myös kritiikeis-
sä sarjan tulkintaan ja analyysiin. 

Koulutustason ja lukumallien erilaisuus vaikuttivat omalta osaltaan kritiikin 
painotuksiin; vanhempi sukupolvi tyytyi valintaa kyseenalaistamatta kerran omaksut-
tuun tyypittelyyn, nuoremmat olivat tässäkin suhteessa kunnianhimoisempia ja pyrki-
vät löytämään sarjalle heitä tyydyttävän laji- ja tyyppimäärittelyn. Sanna Karkulehto 
(2007, 193–194) toteaa Celeste Schenk’iin vedoten, että yleinen lajiteoria on enimmäk-
seen normittavaa ja säätelevää; sen keskeinen tehtävä on muun muassa määritellä korkea 
ja matala ja sulkea marginalisoidut tekijät pois niin kutsutusta korkeakirjallisuudesta 
luokittelemalla teokset matalaksi tai populaarikirjallisuudeksi.

Viihdekirjallisuuden leimaa ei tosin enää 1980-luvulla juurikaan esiinny. Se näkyy 
sisältöluokan ”romaanityyppi”-merkintöjen prosenttiosuuksissakin: 1970-luku 21/ 
1980-luku 10. Osa kriitikoista yritti jopa todistelemalla todistaa, ettei Päätalo ole 
viihdekirjailija (esimerkiksi Päätalon sukupolveen kuuluva U.O. Rajasmaa, Pohjolan 
Työ 21.12.1985; ks. myös Kainuun Sanomien Eero Marttisen Liekkejä laulumailla 
-kritiikki 12.11.1980). On myös mahdollista, että vaikka sarja olisi luokiteltu viihteek-
si, sitä ei enää haluttu erikseen tuoda esille, vaikka näin olisi ajateltukin (vrt. Karkuleh-
to 2007, 189–195). 

Maaria Linko, joka on tutkinut Laila Hietamiehen teosten julkista vastaanot-
toa parin vuosikymmenen ajalta, on huomannut viihteen arvostuksen muuttuneen 
1970-luvun alusta 1990-luvulle tultaessa. Hän toteaa arvostuksen nousseen ja jousta-
mattomien raja-aitojen viihteen ja taiteen väliltä kaatuneen. Populaareiksi määriteltä-
vät kulttuurituotteet puhuttelevat ihmisiä koulutus- ja ammattiasemasta riippumatta 
ja niistä kiinnostuminen on tullut sosiaalisesti hyväksytymmäksi. Korkea- ja populaa-
rikulttuurin välinen raja on häilyvä ja vaikea vetää. Linko arvioi, että kriitikot ovat 
huomanneet populaareihin ilmiöihin ja tuotteisiin kätkeytyvän merkityksiä, jotka 
puhuttelevat hyvin monenlaisia ihmisiä ja tuottavat heille nautintoa. Enää ei kirjoiteta 
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ammattilaispiireille vaan lukevalle suurelle yleisölle. (Linko 2000, 230–231.) Lingon 
kuvaama kehitys näkyy tutkimuksessani.

Kuvaukset kansallisella ja yksilötasolla raskaasta sota-ajasta todellisine haavoittu-
misineen, sotasairaala- ja sairaslomakokemuksineen eivät mielestäni helpolla viihteek-
si väännykään, vaikka Päätalo pyrki keventämään vakaviakin asioita huumorilla. 
Jokunen kriitikko kokee kuitenkin Iisalmen Sanomien Terttu Linkonevan tavoin 
Iijoki-sarjan olevan edelleen ”viihdettä lukijalle, joka viihtyy pikkuasioiden nyplää-
misessä” (17.11.1982). Aamulehden Harry Sundqvist pyrkii kumoamaan ”korkeakir-
jallisissa piireissä” Päätaloon lyötyä ajanvietekirjailijan leimaa ja käsitystä Päätalon 
tuotteliaisuuden vaikutuksesta sarjan esteettiseen arvoon (AL 30.11.1986) suhteutta-
malla hänen kirjailijanlaatuaan hieman mahtipontisestikin maailmankirjallisuudesta 
haetuin esimerkein.316 Tarkastelutapa on arvottavaa, tulkitsemaankin pyrkivää: 

Korkeakirjallisissa piireissä on Päätaloon totuttu suhtautumaan nirson vähätte-
levästi. Noin tuottelias mies ei voi olla muuta kuin ajanvietekirjailija. Jos jollekin 
kirjoittaminen on noin helpon tuntuista puuhaa, häneen on syytä suhtautua epäil-
len. Kirjailija, joka nauttii työstään, ei voi tuottaa taiteellista täysipainoista tekstiä. 
Tällaisten ajatusten esittäjät unohtavat Balzacin ja muut hänen hengenheimolai-
sensa. Heitä toki löytyy maailmankirjallisuudesta. Kertojan ilo voi olla hyvinkin 
siunauksellista hänen tekstilleen.

Harry Sundqvistilla on käytössään realismin lukumalli. Hän nimeää Päätalon  ”lavean 
kerronnan mestariksi” ja kirjailijaksi, joka on tuotannollaan ansainnut paikkansa kan-
salliskirjallisuudessamme. Päätalolle ominainen kerronnan laveus ei Sundqvistin mie-
lestä ole painolasti vaan tehokeino, jolla kirjailija saa lukijansa tempautumaan mukaan 
kerrontaan naurunkureen tai myötätunnon pilkahdus silmäkulmassa vaihdellen. (AL 
30.11.1986.) Sundqvist pyrkii eläytymään tavallisen lukijan osaan ja näkee lavean ker-
ronnan mahdollisuutena vaikuttaa lukijaan.317

Turun Sanomien Liisi Huhtala toteaa Pohjalta ponnistaen -teoksen kritiikissään (TS 
17.12.1983), että Päätalo on tyypitelty perinteisesti yleisen lavean, todellisuutta uskolli-
sesti kuvaavan realistisen proosan edustajaksi. Huhtalan mielestä kytkökset aiempaan, 
ja toisaalta uranaukaisijan tehtävät, ovat jääneet vähälle huomiolle samoin kuin teosten 
muoto-ominaisuudet. (TS 17.12.1983.) Lavean epiikan suosiminen ei ole Huhtalan 
mukaan vain suomalainen ilmiö: lahjakkuus ja sivumäärä eivät korreloi keskenään 
aivan yksioikoisesti; Henrik Tikkasen318 väite suomalaisesta työvoittoproosasta, 
jossa lahjattomuus peitetään laveudella ja teipatut ranteet todistavat luomisen tuskan 
rankkuudesta, ei Liisi Huhtalan mielestä pidä ihan paikkaansa. (TS 14.11.1980.) Hän 

316 Arvostelussa viittaus realismin kantaisänä pidettyyn Balzaciin (AL 30.11.1986).
317 Vrt. myös Parnasso nro 1/2011, s. 31. Mervi Kantokorven käsitys lukijalähtöisestä kritiikistä hy-
vän kritiikin yhtenä edellytyksenä.
318 Tikkasen letkautus on Yrjönkatu-teoksesta (1980). Liisi Huhtala viittaa ja lainaa sitä kritiikissään 
(TS 14.11.1981).
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ei täysin hyväksy Tikkasen väitettä, että laveudella (sivumäärillä) yritettäisiin peittää 
lahjattomuutta, minkä voi tulkita lievästi positiiviseksi kannanotoksi sarjan hyväksi. 

Huhtala pyrkii sitkeästi määrittelemään sarjan lajityypin. Hän näkee sarjan osa 
osalta olevan selvemmin retrospektiivistä, nykyperspektiivissä tapahtuvin kommentein 
varustettua muistelmaa. Romaaninomaista siinä on kuitenkin runsas dialogien käyttö, 
joihin perustuvat muun muassa ajan- ja ihmiskuvaukset. Muistiaineksen käyttö on 
Huhtalan mielestä kuitenkin varsin valikoimatonta, mihin houkuttaa valittu muoto: 
toisaalta romaani, toisaalta taas tunnustus ja muistelma. (TS 14.11.1980.) 

Huhtala toteaa, että ”edustavimmillaankin muistelma todistaa vain yhden ihmisen 
tasosta”. Romaanilla olisi hänen mielestään ainakin periaatteessa mahdollisuus laajem-
paan sosiaaliseen kattavuuteen. Tulkitsen Huhtalan asettavan romaanimuodon Iijoki-
sarjan kaltaisten muistelmien edelle. Huhtala lopettaa arviointinsa toteamukseen: 
”Kaiken kaikkiaan muistelmamainen ja kaunokirjallinen teksti suhtautuvat samaan 
todellisuuteen kuin kartta ja maalaus samaan maisemaan.” Iijoki-sarja ei tässä vertai-
lussa ole taideteos, maalaus, vaan yhden suhde yhteen todellisuutta jäljentävä kartta. 
(TS 17.12.1983.)

Lajien sekoittaminen saa lukijassa aikaan ärtymystä: romaanina teosta lukeva 
tuskastuu pikkutarkasta muistelusta, muistelmana lukeva vieroksuu ”sanatarkkuut-
ta” ja salanimien käyttöä esimerkiksi sota-aikaa käsittelevissä osissa. Kriitikot joutui-
vat näkemykseni mukaan sarjan yksittäisiä osia arvostellessaan tulkinnallisen ongel-
man eteen, kun lajin konstruoiminen (ks. Brax 2001, 125–126)319 osoittautui lähes 
mahdottomaksi tehtäväksi. 

Romaanityyppiin liittyvien lausumien perusteella 1980-luvulla näyttäisi Iijoki-
sarjan kritiikeissä olleen vallalla vielä vähäiseltä osin myös kansankuvauksen lukumalli; 
kritiikeissä pari viittausta on Pietari Päivärintaan ja yksi Heikki Meriläiseen. Linna on 
sitkeästi mukana vertailukohteena nimenomaan sota-aikaa käsittelevissä osissa, joissa 
vertailua tehdään Tuntemattomaan sotilaaseen (5 kpl viittauksia).320 Kolme viittausta 
on Pentti Haanpäähän ja pari Mika Waltariin, mutta esimerkiksi Toivo Pekkaseen ei 
enää yhtään. Realismin lukumalli on siis edelleen käytössä, mutta omaelämäkerralli-
suutta, kronikkamaisuutta, muistelua ja sarjan luonnetta viihteellisenä tosikertomukse-
na tuodaan myös esille. J.P Roos (HS 24.12.1987) on kriitikko-otoksessani ainoa, joka 

319 Klaus Brax toteaa Alastair Fowleriin viitaten, että kirjallisuuden tulkinnassa varsinaista tulkintaa 
edeltää teoksen lajin konstruointi eli teoksen geneerisen horisontin määrittely, millä tarkoitetaan teok-
sen tarkastelua sen syntykontekstin aikana vallinneen lajijärjestelmän puitteissa. Lajin käsitteen tehtä-
vänä on pikemminkin sen toimiminen lukemisen ja kirjoittamisen kuin luokittelun välineenä. (Brax 
2001, 125–126.)
320 Anna Hellen (2009, 45) mielestä modernistien ja realistien välinen kiista näkyi erityisen selvästi 
Väinö Linnan Tuntemattoman (1954) ja Pohjantähti-trilogian (1959–1962) vastaanotossa, koska Lin-
nan teosten menestys kärjisti vastakohtaisuutta tamperelaisten Mäkelän piiriin kuuluvien realistien ja 
helsinkiläisten modernistien välillä. Helle viittaa Tuula Hökkään, kun hän toteaa, että näiden kahden 
leirin teoreettiset lähtökohdat olivat kuitenkin osin samanlaiset jo siitä syystä, että molemmat lukivat 
Alex Matsonin Romaanitaide-teosta (1947). 
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tuo rinnakkaisesimerkiksi sarjalle toisen muistelmasarjan, Anders Ramsayn Muistoja 
lapsen ja hopeahapsen (1904–1907)321. Hän korostaa myös sarjan dokumentaarisuutta, 
kronologisuutta ja sen merkitystä yhden sukupolven ja historiallisen ajanjakson lähes 
täydellisenä, tai ainakin siihen pyrkivänä, kuvauksena. Omaelämäkerrallisuuskin alkoi 
siis tulla esille lukumallina, ainakin realismin lukumallin muunnelmana.

Modernismin lukumallia käytettiin sotaromaanien kritiikeissä. Pari kertaa nousee 
myös Proust vertailukohteeksi. Panu Rajala pohtii Tuulessa ja tuiskussa -teoksen arvos-
telussaan (HS 24.2.1982), millaisen allegorian Veijo Meri olisi kehittänyt Päätalon 
kuvaamien jatkosodan tapahtumien taustaa vasten. Päätalo ei käytä allegorioita, hän 
kuvaa tapahtumat nöyrällä uskottavuudella: ”näin on käynyt, ei voi mitään”. Hän on 
kirjailijana sen armoilla, mitä hänelle sattuu tapahtumaan (HS 9.11.1980.) Toisaalta 
Rajalalla on käytössään myös tunnustuksellisuuden lukumallimuunnelma, sillä hän 
toteaa hiukan ironisestikin Päätalon viimeisimmissä sarjan osissa hivuttaneen kirjai-
lijakuvaansa ”vakaasta urakkamiehestä kohti pohjatonta tunnustajaa”. Urakkamies 
rinnastuu tässä yhteydessä vähättelevää konnotaatiota kantavaan puurtajaan, jota myös 
käytettiin sarjan kirjoittamistapaa kuvattaessa. Verrokkikirjailijoiksi Rajala nostaa 
August Strindbergin, jopa Alberto Moravian (HS 24.2.1982).322 Tunnustuksellisuutta 
ei kritiikeissä kuitenkaan yhdistetä erityisesti omaelämäkerrallisen romaanin piirteek-
si.

Panu Rajalan mielestä Päätalon ja Linnan vertailu ei käy taiteellisesti päinsä, 
mutta ikätovereiden jatkosodan hyökkäyskuvaukset kuitenkin kohtaavat. Kumpi-
kaan ei aseta taistelujen yleistilannetta etualalle: siinä missä Linna keskittyy miesten 
yksilöllisiin kohtaloihin, pudottaa Päätalo perspektiivin vielä piirun verran alemmak-
si. Päätalo asettaa vaakalaudalle ”vain yksityisen todistuksen”. Jo Rajalan otsikossa 
”Tunnettu sotilas haavoittuu” on ironinen piilorinnastus Tuntemattomaan sotilaaseen. 
(HS 9.11.1980.) Hannu Niklanderinkin mukaan Päätalo on vienyt Linnan parjatun 
sammakkoperspektiivin käytön vielä pitemmälle; Päätalon rivimies ei enää ole taisteli-
ja vaan ”keittiöpossu”, jonka tehtävillä ei myöhemmin siviilissä pystynyt juuri kersku-
maan. (Kanava 16/1988, 2, 110–114). 

Kainuun Sanomien Eero Marttinen aloitti Linna-vertailunsa heti sarjan alettua ja 
jatkaa sotakirjojen osalta samalla linjalla (KS 12.11.1980):

Yhä useammin Kalle Päätalon yhteydessä on mainittu Väinö Linna. Kun Linna oli 
sukupolvensa ensimmäinen vakavasti otettava jatkosodan kuvaaja, on Kalle Pääta-
lo sukupolvensa viimeinen omakohtaisesti sodat läpikäynyt. Siihen mihin Linna 
käänteli lapiouran, auraa Päätalo koko maiseman. Päätalo kirjoittaa kansankirjai-
lijan kantapäillä, kintereitä pyyhkien.

321 Lyhentämättömän teoksen suomennos Antti Nuuttila 1966.
322 Panu Rajala tarkoittanee vertailussaan Strindbergin myöhäistuotannon tunnustuksellisuutta ja 
Moravian teoksissa esiintyvää seksuaalisuuden tarkastelua.
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Marttinen päättää Liekkejä laulumailla -kritiikkinsä (KS 12.11.1980) toteamukseen, 
että teos ei ole mitään viihdettä vaan rehellistä jokaisen suomalaisen ihmisen taidetta, 
jossa on kysymys meistä itsestämme. Esteettinen funktio jää kuitenkin perusteluitta 
ilmaan. Marttinen sanoutuu irti viihteellisyyden lukumallista ja pitäytyy tiukasti rea-
lismin lukumallissa, johon hyvin sopivatkin Päätalon teesit rehellisyyden ja totuudel-
lisuuden tinkimättömästä täyttämisestä sekä realismin, romantiikan, traagisen ja koo-
misen yhdistämisestä. 

Reijo Wileniuksen mielestä Väinö Linna ja Kalle Päätalo ovat sillanrakentajia 
oppineen ja kansankulttuurin välillä; he ovat edistäneet kansan ja sen kokemusten 
itseymmärrystä, ”pitäneet peiliä kansan kasvojen edessä ja auttaneet sitä paremmin 
ymmärtämään itseään, parhaimpia ja huonoimpia ominaisuuksia”. (AL 24.10.1982.) 
Linna-vertailuja tekee sodan ja pulan sukupolvi hiukan enemmän kuin suuren murrok-
sen sukupolvi, jolla muutenkin on laajempi kirjo verrokkikirjailijoita. 

Uusia vertailukohteita ovat muun muassa Lauri Viita, Laila Hietamies, Maksim 
Gorki, Friedebert Tuglas, Anders Ramsay ja Elias Lönnrot, Vesa Karoselta jopa rinnas-
tus Paasikiven päiväkirjoihin.323 

Laila Hietamies tarjoutuu vertailukohdaksi jo Päätalon kanssa rinnasteisen lukijoi-
den suosikkiaseman ja Iijoki-sarjan teosten tapaan nostalgis-terapeuttiseen muisteluun 
ja samastumiseen kutsuvan sisältönsä vuoksi. Karonen vertaa Oman katon alle -teosta 
Lauri Viidan Moreeniin, jossa mökkejä Pispalaan rakennettaessa ei tehdä eroa pyhän 
eikä arjen välillä. Työ on Viidalla juhlaa ja vapautta. Päätalo on arkisempi: työssä on 
myös tuskastuttavia vastuksia. (HS 8.11.1989.) Turun Sanomien Jari Lybeck käyttää 
tulkintani mukaan modernismin lukumallia ja lukee Iijoki-sarjaa tietoisesti vastakar-
vaan käyttämänsä lukumallin kanssa. Hän pyrkii kääntämään modernismin lukumal-
lin vastaiset piirteet sarjan hyväksi. Hän ei kuitenkaan löydä Wileniuksen tavoin 
Iijoki-sarjasta modernismille tyypillistä monikerroksellisuutta. Hänen mukaansa 
kerrontatyylin muuttumattomuus on Iijoki-sarjassa lukijoiden kannalta pikemminkin 
ansio kuin puute. (TS 17.11.1987.) Lybeck pyrkii lukutavallaan ottamaan huomioon 
kohderyhmänsä, sarjan lukijat, kuten kriitikon tehtävään kuuluukin. 

Sarjan edetessä ajallisesti sotien jälkeiseen aikaan ja Tampereelle rinnastukset 
Koillismaa-sarjaan hiipuivat ja jäivät kokonaan. Liisi Huhtala antaa asialle selityksen 
Turun Sanomiin 17.12.1989 kirjoittamassaan Pohjalta ponnistaen -teoksen kritiikis-
sä: ”Jos Koillismaa- ja Iijoki-sarja viime vuosiin asti ovat kuvanneet 30-lukua ja sotaa 
suunnilleen samasta selkosnuorukaisen näkökulmasta, Tammerkosken sillalla -osasta 

323 Vesa Karonen otsikoi Reissutyössä-teoksen kritiikin ”Kalle Päätalon ja Juho Kusti Paasikiven 
aika”. Hän vertaa kritiikissään Paasikiven ja Päätalon ”päiväkirjamerkintöjä” 12.10.1949 ja näkee niissä 
paljon yhteistä sodanjälkeisten ponnistelujen kuvauksina – ajankuvan peruskivinä, tietynlaisina ääri-
päinä. Paasikivi kuvaa Suomen kansaa poliittisesti lahjattomaksi, Päätalo välinpitämättömäksi. (HS 
25.11.1988.)
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lähtien on odotettavissa Kaukon väistyvän Kostin hyväksi.”324 Yksittäistä osaa tarkas-
tellaan mieluummin koko Iijoki-sarjan osana tai muihin kirjailijoihin tai kirjalliseen 
traditioon suhteuttamalla. 

Osa kriitikoista (esimerkiksi Reijo Wilenius, Vesa Karonen ja Hannu Niklander) 
alkoi nähdä läpi sarjan kantavia teemoja.325 Hannu Niklander (L-U 14.8.1987) suosit-
taa nimien asemasta sarjan eri osien reilua numerointia, jotta ei syntyisi harhakuvaa, 
että jokainen uusi teos on erillinen teos vailla yhteyksiä eteen ja taakse. Niklanderin 
mielestä Iijoki-sarjassa ei ankarimman esteettisen luokittelun mukaan oikeastaan 
olekaan kyse romaanista, vaan rapsodiamuotoisesta tapahtumasarjasta, jonka aika, 
paikka ja henkilöt kutovat kokoon (Kulttuurivihkot 13/1985, 3, 34–38). Myös Vesa 
Karonen (HS 8.11.1989) toteaa Iijoki-sarjassa näkyvän rakentajan otteen Päätalon 
edetessä yksityiskohtien kautta suuriin kokonaisuuksiin (vrt. Maurois 1984, 166–176). 

Esteettisyyttä vaikka väkisin

Romaanin muotoon ja rakenteeseen (sisältöluokka 2) kiinnitettiin 1980-luvulla edel-
lisvuosikymmentä vähemmän huomiota, mikä näkyy prosenttiosuuksissa merkintöjen 
kokonaismääristä: 1980-luku 3,5/ 1970-luku 7,5 (liite 8, ”Yhteenveto, kritiikit, 1980-
luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku”). Kritiikeissä tuotiin esille syitä, miksi nii-
tä ei kannattanut sarjasta etsiä. Esimerkiksi Kalevan Marja-Riitta Vainikkala toteaa 
Reissutyössä-kritiikissään, ettei Päätalon minuuttiaikataululla etenevissä, todellisuutta 
yhden suhde yhteen kuvaavissa ”tiiliskivissä” esitysmuodoilla konstailla: metafysiikka 
ja symbolisuus puuttuvat tyystin. Niiden tilalla ovat mutkattomuus, konstailematto-
muus ja kotoinen huumori. Ne vetoavat lukijoihin. (KA 11.11.1988.) 

Sarjaa voitiin lukea ja tulkita Reijo Wileniuksen tapaan niinkin, että esteettisyyt-
tä löytyi. Hänen mielestään arvostelijalta jää helposti huomaamatta Päätalon monita-
soinen kerronta. Wileniuksen mukaan ensimmäinen taso on tavallisen suomalaisen 
ulkoinen ja sisäinen kokemusmaailma, jonka Päätalo sarjassaan pukee sanoiksi. Toinen 
kerronnan taso muodostuu ”yhden ainutlaatuisen, kirjallisesti lahjakkaan yksilön 
kehitystien” kuvauksesta. Kolmas taso koostuu ulkoisten tapahtumien kulun kuvauk-
sesta, jonka köyhyys ja rikkaus riippuvat siitä, mitä Päätalon elämässä kulloinkin kuvat-
tavana olevan ajanjakson aikana sattuu tapahtumaan. (AL 9.12.1983.) 

Wilenius käyttää jokseenkin vapaasti ja harhaanjohtavastikin nimitystä kerronnan 
taso, kun pitäisi puhua sarjan teemoista tai aiheista. Tarkoitus tulee kuitenkin selväk-
si: Päätalo on Wileniuksen mukaan kertojantaidoiltaan aliarvostettu ja ylimalkaises-

324 Liisi Huhtala toteaa kritiikissään Kalle Päätalon myöntäneen Päätalopäivillä 1983, että Koillis-
maa-sarjassa esiintyvät, Päätalon alter egoina pidetyt Kauko Sammalsuo ja Kosti Mäkinen ovat saman 
minän eri rooleja. 
325 Vrt. Maurois 1984/1949, 155–176. Mauroisin mielestä aiheeseen ja teemoihin perustuvan romaa-
nin rakenteen voi Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanisarjassa havaita vasta sarjan lopussa. 
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ti tulkittu. Nähdäkseni osa syntaktisen tason merkintöjen vähäisyydestä selittyykin 
sillä, että kirjallisuustieteellisen käsitteistön puutteellinen hallinta suuntasi kriitikon 
semanttiselle ja pragmaattiselle tasolle kuuluvien piirteiden käsittelyyn.

Hannu Niklander (ESS 19.11.1989) analysoi, tulkitsee ja perustelee Päätalon tapaa 
kirjoittaa kansanmiehen näkökulmasta. Päätalon keskeisenä aihepiirinä on arkinen 
työ ja oma elämä; elämäkerrallisuus sarjassa ei anna tilaa muunlaiselle muodolle kuin 
sille, miksi elämä muodostuu. Linna käytti Niklanderin mukaan perinteistä romaa-
nimuotoa, ei Päätalo. Hän kirjoittaa Iijoki-sarjaa kuin päiväkirjaa yhteisistä asioista, 
joilla on tärkeä sosiaalinen merkitys. (ESS 19.11.1989.) Niklander toteaa Päätalon 
”murskanneen romaanin muodon” siinä kuin modernistitkin; tapaa ei vain ole kelpuu-
tettu modernistiseksi. Hänen mielestään Päätalo on minimalisti, ”jonka moni kokee 
pikkuseikkoihin takertujaksi, hiukan niin kuin aikanaan suhtauduttiin Antti Hyryn 
kirjallisuuteen”. Tulkitsen kriitikoiden omalla tahtotilalla ja subjektiivisella näkemyk-
sellä olevan ratkaiseva merkitys: näkökulmaa vaihtamalla ja avartamalla voi pikkutark-
kuuden nähdä vaikka minimalismina, modernistisena piirteenä, tai voi löytää tasoja ja 
kerrostumia sieltä, missä toinen näkee vain pintatasolla etenevää kronologista muiste-
lua.

Kansan Lehden kriitikko Seppo Järvinen vertaa Nuorikkoa näyttämässä -kritiikis-
sään Lainan ja Kallen matkaa Taivalkoskelle Antti Hyryn Junamatkan kuvaukseen 
(1962): ”Hyry matkustaa kielessä, Päätalo kuvaa asioita ja tapahtumia eepikon tavoin 
uskottavuutta korostaen.” (KL 4.1.1985.) Järvisen Hyry-vertailua edelsi vertailu Väinö 
Linnaan. Järvinen toteaa Päätalon omaelämäkerrallisesta kerronnan taiteesta tulleen 
samankaltainen itsestäänselvyyden kuin Väinö Linnan Tuntemattomasta tai Pohjan-
tähti-trilogiasta: ”Linna ja Päätalo koetaan kansan syvistä riveistä lähtöisin oleviksi 
omiksi kirjailijoiksi.” 

Vaikka Järvisen vertauskohteena on myös modernisti Hyry, tulkitsen hänen tarkoi-
tuksenaan olevan ennemminkin vahvistaa Linna-realismin lukumallin mukaista 
Iijoki-sarja -tulkintaansa kuin työntää sitä modernismin suuntaan. Linna-vertailu 
voisi viitata myös modernismin lukumalliin, sillä Tuula Hökän (1999, 75–76) mielestä 
Linnan taiteellisia keinoja voidaan luonnehtia modernistisiksi siinä missä modernistien 
kielellistä ohjelmaa kansalliseksi tai uusrealistiseksi. (Ks. myös Helle 2009, 45.) Vaikka 
Kansan Lehden kriitikko käyttää positiivisesti arvottavassa tulkinnassaan vertailua, 
myöntää hän kuitenkin samalla vertailun mahdottomuuden: Päätalo on hyväksyttävä 
sellaisenaan, ”itsestäänselvyytenä”.

Jo edellisellä vuosikymmenellä Iijoki-sarjaan negatiivisesti suhtautunut Kalevan 
Aku-Kimmo Ripatti (KA 7.11.1985) vertaa Nouseva maa -teoksen kritiikissä Päätaloa 
Heikki Turuseen ja Veijo Mereen, ”jotka kirjoittavat monella eri tasolla, joihin Kalle 
Päätalo ei yllä”. Ripatti tosin myöntää, että sillä (pinta)tasolla, jolla Päätalo kirjoit-
taa, ”hän tekee sen kunnialla”. Ripatilla modernismin lukumalli toimii vaakana, jolla 
Iijoki-sarjan teokset havaitaan köykäisiksi. Päätalon rehellisyys ja työhulluuskin palve-
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levat vain markkinataloutta: Ripatin mielestä Päätalo on vaihtanut nekin rahaan. (KA 
7.11.1985.) Ripatin närkästyksessä on nähtävissä rippeitä edellisen vuosikymmenen 
poliittisuudesta. Rahaa siis käytettiin 1980-luvulle tyypillisesti esteettisen arvon mitta-
na ja kirjallisen suuntauksen määrittäjänä.326

Suomalaisen postmodernismin keulahahmo Matti Pulkkinen, joka kirjoitti 
Aamulehteen kritiikin Nouseva maa -teoksesta, sanoo huomaavansa aikaisempia Iijoki-
sarjan teosten kritiikkejä lukiessaan jokaisen arvioijan lukevan teoksista ”omia pyrki-
myksiään”. Hän myöntää tekevänsä itse samoin (AL 10.11.1985). 

Päätalon henkilöt ovat toistensa maailma, heitä korkeampaa instanssia ei tarvita, 
ja tätä heijastaa romaanin demokraattinen matala profiili: kaikentietävä ohjaileva 
kertoja on kadonnut, lukija kulkee kertojan rinnalla, samassa kohtaa. [---] Mitä 
tarkemmin oma minä on piilotettu, sitä selvemmin se nousee etualalle. Päätalon 
ratkaisu pistää itsensä kaiken keskukseksi ja kertojaksi, on uusi ja rämäpäinen, ja 
tuotti päinvastaisen tuloksen. Minä katosi: Kallesta tuli joka mies. [---] (Matti 
Pulkkinen, AL 10.11.1985.)

Pulkkisen kritiikki on sikäli harvinainen, että siinä suuren murroksen sukupolveen 
kuuluva arvostelija tunnustaa ”nauraneensa ja itkeneensä” lukiessaan ”jokamieheksi” 
kuvaamansa Kallen aviollisia yhteenottoja. Vaikka häntä ei voi suoranaisesti faniluki-
jaksi nimetäkään, hänellä on ollut käytössään tavallisten lukijoiden suosima nostalgis-
terapeuttinen lukumalli (kriitikosta fanilukijana ks. Soikkeli 2007, 148–149). 

Sama teksti voi tuottaa hyvinkin erilaisia tulkintoja ja evaluaatioita riippuen toisaal-
ta käytetystä lukumallista, toisaalta myös sukupolvesta. 

Lukijan näkökulman huomioiminen kritiikissä

Samastumiseen, lukukokemuksen terapeuttisuuteen ja sarjan kykyyn vedota lukijan 
tunteisiin kiinnitettiin kritiikeissä 1980-luvulla huomiota tuplaten enemmän kuin 
aloitusvuosikymmenellä. Kriitikot pyrkivät löytämään perusteluja sarjan suosioon ar-
vioimalla sitä tavallisen lukijan näkökulmasta. Prosenttiosuudet merkintöjen kokonais-
määristä ovat: sisältöluokka 13 (samastuminen, terapeuttisuus) 1980-luku 4,8/ 1970-
luku 1,6; sisältöluokka 14 (tunteisiin vetoaminen) 1980-luku 3,3/ 1970-luku 1,6 (liite 
8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, 1980-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku”). 
Kritiikeissä alettiin yhä enemmän huomata ja painottaa Iijoki-sarjan terapeuttista 
merkitystä suuren murroksen sukupolvelle ja sitä edeltävällekin sukupolvelle. Koska 

326 Jaakko Syrjän mielestä suurta lukijakuntaa ja isoja painoksia alettiin pitää modernismin myötä 
huonon kirjallisuuden merkkinä (Jaakko Syrjän esitelmä Päätalopäivillä kesällä. Referaatti Iisalmen 
sanomissa 14.7.1991); vrt. myös kapitalistisen tematiikan tunkeutumisesta myös kulttuuriin tavarais-
tumisen muodossa (Ojajärvi 2006, 282). Mielestäni tavaraistumista muistuttavia termejä käytettiin 
kritiikissä jo 1980-luvulla,
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koko pragmaattisen tason prosenttiosuudesta edelliseen vuosikymmeneen verrattuna 
ei tapahtunut kuin vajaan prosenttiyksikön hyppäys, siirtymä sisältöluokkiin 13 ja 14 
merkitsi laskua jossakin muussa kyseisen merkkisuhdetason sisältöluokassa eli tässä ta-
pauksessa sisältöluokassa 17 (kirjoittamismekanismit: sivumäärät ja ilmestymistiheys). 
(Liite 8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit 1970-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1980-
luku”.)

Turun Sanomien Jari Lybeck pystyy etäistämään lukukokemuksensa ja puntaroi-
maan Iijoki-sarjaa ”tavallisen ihmisen” näkökulmasta. Hänen mielestään Iijoki-sarjas-
sa on tärkeää, että siinä on sankari, Päätalo itse, johon tavallisen ihmisen on helppo 
samastua: ”Mies paiskii töitä veren maku suussa, kamppailee yli-inhimillisiä vaikeuksia 
vastaan [---] raivaa itselleen ja perheelleen pala palalta parempia elinolosuhteita. Sanka-
rin ponnistelut palkitaan.” (TS 17.11.1987.) Kansan Lehden Seppo Järvinen näkee 
Lybeckin tavoin Päätalon edustavan ”jokamiestä”, perusolemukseltaan samanlaista 
suomalaista ihmistä: ”Itseään lukija Kallen kirjoista hakee ja peilaa.” Päätalo toimi 
heidän tulkkinaan kirjoittaessaan kohtalotoverina sotien jälkeisen jälleenrakentami-
sen ponnisteluista ja vastoinkäymisistä, mutta myös selviytymisestä – ja sisimmässä 
yhäkin kaihertavasta koti-ikävästä omille juurilleen. (KL 4.1.1985.) 

Jari Lybeck nostaa 1980-luvun kritiikeissään positiivisesti arvottaen esille muita-
kin Iijoki-sarjan pragmaattiselle tasolle sijoittuvia ansioita, kuten elävän suomalaisen 
lähimenneisyyden sosiaalihistorian kuvauksen, jota tarkastellaan varsin laveasti yhden 
yksilön kautta. Lybeck näkee sen kompensoivan Päätalon kritiikeissä moitittua ”syväl-
lisyyden” puutetta. Hän vahvistaa tulkintaansa siteeraamalla Thomas Mannin Taika-
vuori-romaanin (1924) kertojaa: ”Ainoastaan perusteellisuus on todella kiinnostavaa.” 
(TS 9.12.1986.) 

Jorma Kalela toteaa historiantutkijoiden kyseenalaistaneen 1900-luvun viimeisellä 
kolmanneksella perinteisen käsityksen ”oikeasta” historiasta. Muun muassa maallikoi-
den harjoittamasta ’oman historian’ tutkimuksesta oli tullut kehittyneille teollisuus-
maille yhteinen ilmiö 1970-luvun lopusta lähtien. ”Historia on ihmisen toiminnan 
jälkiä koskevia selityksiä ja tulkintoja”, toteaa Kalela. Historiaksi ilmiö tai asia muuttuu, 
kun sitä pidetään muistamisen arvoisena tai selitystä kaipaavana. Historiannäkemys-
tä muovaavat myös romaanit, näytelmät, elokuvat ja televisiosarjat. (Kalela 2000.) 
Iijoki-sarjan sosiaali- ja lähihistoriallisuuden arvo kumuloitui osa osalta; tulkitsen sen 
saaneen kritiikeissä ainakin osittain kompensoida syntaktisen tason puutteita. Palaan 
Iijoki-sarjan lähi- ja sosiaalihistoriallisen arvon kohosteisuuteen 1990-luvun kriitikko-
reseption yhteydessä.

Ideologinen sitoutumattomuus: haitasta hyödyksi

Jo 1970-luvun lopulla alkanut irrottautuminen poliittisista tunnuksista niin kirjal-
lisuudessa kuin sanomalehdistönkin piirissä lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että 
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sisältöluokkaan ”ideologiat, poliittisuus” tuli merkintöjä 1980-luvulla lähes puolet 
vähemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä (prosenttiosuuksina merkintöjen koko-
naismääristä: 1980-luku 2,7/ 1970-luku 4,9 (liite 8/taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, 
1980-luku” ja ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-luku”). 

Kirjailijalta ei enää 1980-luvulla edellytetty vallan kyseenalaistamista ja ideologi-
seen arvojärjestelmään sitoutumista (Hurri 1993, 300). Myös suomalainen työläis-
kirjallisuus hävisi lähes tyystin työväenliikkeessä tapahtuneiden muutosten myötä 
(Turunen 1999). Kuten 3. luvussa toin esille, sanomalehdistä poliittisesti sitoutuneita 
oli vuosikymmenen puolivälissä enää noin kolmannes. Jääräpäisyyden myös ideolo-
gisiin arvojärjestelmiin sitoutumattomuudessa ja kieltäytymisen minkään ”ismin” 
äänitorvena olemisesta voisikin Päätalon kohdalla tulkita tahattomaksi edelläkävijyy-
deksi.

Kansan Tahdon Edvin Anttila toteaa kritiikissään Tammerkosken sillalla -teokses-
ta, ettei poliittinen tai uskonnollinen vakaumus estä ketään lukemasta Iijoki-sarjaa. 
Kallella ei ole järjestöllisesti sitoutunutta mielipidettä: hän kunnioittaa lakia, mutta ei 
välttämättä lain laatijoita. Hän purnaa, jos kokee itseään loukatun, mutta jättää käsit-
telemättä yhteiskunnalliset epäkohdat yleisinä ilmiöinä. Kalle ei ole jumalinen uskovai-
nen, mutta hänellä on herkkä omatunto, joka pakottaa rippituolimaisiin tunnustuk-
siin, jotka puolestaan koituvat lukijoille terapiaksi. (KT 9.11.1982.) Kansan Tahdon 
kriitikon lukumalli on poliittis-ideologinen ja tarkastelutapa on positiivisesti arvotta-
va. Ideologioiden puute on vain hyödyksi lukijoille.

Päinvastoin kuin kollegansa Kansan Tahdon Päivi Korhonen ei löydä Nuorikkoa 
näyttämässä -teoksen kritiikissään mitään positiivisesti arvotettavaa (KT 9.1.1985)327. 
Häntä ärsyttää erityisesti Päätalon työsuorituksilla kehuskelu ja henkilökuvauksen – 
varsinkin naisten – ohuus; naiset ovat joko rääväsuisia ämmiä tai ”kanamaisia sipsut-
telijoita”. Kontrasti naispuolisen kriitikon ja tavallisen naislukijan lukukokemuksen 
välillä korostuu, kun tarkastelee samanaikaisia lukijakirjeitä ja kritiikkejä rinnakkain. 
Naispuolinen lukija (IK, N, -86) kirjoittaa: ”Ihmiset ovat eläviä viimeistä piirtoa 
myöten. Vaikka suurennuslasilla etsisi, ei löydä kirjoistasi turhia juonenkuljettajia ja 
piirteettömiä ihmisiä.” 

Myös Helsingin Sanomien Vesa Karosen mielestä yhteiskunta ja politiikka jäävät 
Päätalon maailmassa kaukaisiksi asioiksi. Päätalo keskittyy arkipäivän asioihin, toisi-
naan lähes yltiöpäisesti. (HS 6.11.1985.) Samanlaisen neutraalin näkemyksen esittää 
Länsi-Suomen Marita Pere (22.1.1984): Päätalon objektiivisuus ympäröivään maail-
mantilanteeseen nähden merkitsee rikkautta. Hän on pienen ihmisen tulkki, ei yhteis-
kunnallisten kannanottojen esittäjä: 

Politikoiminen ei kuulunut savottajätkien maailmaan, eikä politikoiminen kiinnos-
ta Päätaloa kaupunkimaissakaan. Hän ei sulje silmiään yhteiskunnalta, mutta ei 

327 Kalle Päätalon arkisto.
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halua kiihkoilla. Päätaloa liikuttaa yhtä lailla kommunistien maalailemat ruusuiset 
tulevaisuudenkuvat kuin Mannerheimin viimeinen päiväkäsky. 

Juhani Niemenkin mielestä Päätalo Iijoki-sarjassaan suorastaan tähdentää omaa yhteis-
kunnallista välinpitämättömyyttään ja tietämättömyyttään (HS 24.10.1982).328 

Porissa ilmestyvän vasemmistolaisen Satakunnan Työn kriitikko Lasse Kivelä 
käyttää puolet Nuorikkoa näyttämässä -teoksen arvostelusta pohdintaan teoksen ja 
sarjan irrottautumisesta kuvaamansa ajan suurista yhteiskunnallisista ongelmista ja 
ristiriidoista. Kivelän mielestä Päätalo antaa liian siloitellun kuvan. Hänestä on valitet-
tavaa, että ”kirjailija ei uhraa tavuakaan sille tosiasialle, että silloin voimallisen nousun 
aikaa elänyt työväenliike nosti esiin kaikki ne tavoitteet, jotka tämän päivän Suomessa 
muodostavat hyvinvointivaltion perustan”. Kivelän mukaan Päätalo ei ole voinut elää 
näkemättä työväenliikkeen uudistusliikehdintää; sehän oli osa hänen kuvaamaansa 
jälleenrakentamista. (ST 22.11.1984.) Kivelän tarkastelutapa on päinvastainen kuin 
Kansan Tahdon kriitikolla. Lukumalli on sama, mutta vahvemmin tendenssinma-
kuinen. Kansan Tahdon kriitikon lukumalli tekee siirtymän nostalgis-terapeuttiseen 
suuntaan Satakunnan Työn kriitikon odotushorisontin pysyessä ennallaan.

Sarjan poliittisia ja ideologisia kannanottoja tai niiden puuttumista käsiteltiin 
erityisesti sota-aikaa käsittelevien osien kritiikeissä. Kriitikoita kiinnosti muun muassa 
se, otettiinko kantaa jatkosodan oikeutukseen ja suhteutettiinko Suomen tilannetta 
Euroopan tilanteeseen ja laajemminkin. 

Kalevan Marja-Riitta Vainikkala toteaa Kallen kyllä näkevän sotapropagandan 
valheellisuuden, mutta tämä ei kuitenkaan osaa suhteuttaa sitä käsityksiinsä oikeasta ja 
väärästä. Näkökulma on rivimiehen ja ”rivimies ei kysele perusteita, tekee vain käskyn 
mukaan”. Tapahtumat jäävät Liekkejä laulumailla -teoksessa toisistaan irrallisiksi 
anekdooteiksi ilman syvällisempää kysymyksenasettelua; sota koetaan seikkailuna, sitä 
ei alisteta kritiikille eikä ihmisyyden perusteita kysytä. Vainikkalan mielestä silloin, 
kun kerrotaan aidoin aikein se mitä on nähty ja koettu, kokonaisuus jää väkisinkin 
pinnalliseksi. ”Kun kerronnasta tulee muistelusta, paikka ei ole enää kaunokirjallisuu-
dessa vaan kansanperinnekokoelmassa”. (KA 19.12.1980.) 

Hannu Niklanderin mielestä Linnan Tuntematonta sotilasta voi vastoin kirjailijan 
tarkoitusta lukea ihanteellisena ja jännittävänä seikkailunakin. Päätalon sotakirjoissa 
kuvattujen ”hieman svejkmäisten” vaiheiden329 seurassa tällainen lukutapa ei onnistu. 
Niklander tulkitsee sen olevan Päätalolle ja hänen lukijoilleen vain hyödyksi. Päätalo 
tarjoaa lukuisille sodassa huoltoportaassa palvelleille miehille terapeuttisen samastu-
mismallin. (Kulttuurivihkot 13/1985, 5, 34–38.) Niklanderin kritiikistä löytyy viittei-

328 Ks. myös Kainuun Sanomien Jalo Heikkisen Pohjalta ponnistaen -teoksen kritiikki, jossa tode-
taan Kallelta puuttuvan varsinainen poliittinen aktiivisuus äänestämistä lukuun ottamatta, koska hä-
nen omien ongelmiensa ja ahdistustensa rinnalla Suomen ja maailman poliittinen kehitys jää toiseksi 
– joukoksi sanomalehtiuutisia. (KS 24.10.1983.)
329 Hannu Niklander viittaa Päätalon sodanaikaiseen ”keittiöpossun” vakanssiin.
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tä lukumallin mukauttamisesta ja sulautumisesta (vrt. Segers 1984, 34–35).330 Hän 
tulkitsee sarjaa positiivisesti arvottaen ja samalla korostaen myös sen yksilöpsykologista 
merkitystä.

Yleisen mielipiteen manipuloiva vaikutus

Yksittäisten sisältöluokkien painotuksissa, tarkastelutapojen jakautumisessa ja asen-
teissa muutos edelliseen vuosikymmeneen näkyy vielä selvemmin kuin kritiikkiotok-
sen keskimääräisissä luvuissa ja sukupolvittain tarkasteltuna. Risto Uimosen mielestä 
”yksittäisten ihmisten huudot eivät kanna megafonin mölyn yli”. Hän tarkoittaa me-
gafonin mölyllä median rummutusta samasta aiheesta ja samasta henkilöstä; ”mölyssä” 
suuren yleisön käsitykset muokkautuvat pikku hiljaa vallitsevan tulkinnan mukaisek-
si. Uimonen ottaa esimerkin kirjallisuudesta. Sofi Oksasesta tuli median lemmikki ja 
suurjulkkis voitettuaan Puhdistus-romaanillaan Finlandia-palkinnon vuonna 2008. 
Median kenttä laidasta laitaan hehkutti hänen saavutuksiaan ottaen samalla oman 
osansa sädekehästä. Kustantajat ja kirjailijat unelmoivat tällaisesta ilmaisesta mainok-
sesta. (Uimonen 2009, 65–66.) Vaikka Sofi Oksanen ja Kalle Päätalo eivät rinnastu-
kaan tuotantonsa osalta, tekevät he sen median ilmiöinä ja sädekehän saajina. Median 
mylly jauhoi terävimmät kulmat myös yksittäisten kriitikoiden Iijoki-sarjan tulkin-
noista ja arvottamisista.

Olen ottanut 1980-luvun yksittäisten kriitikoiden ryhmään (ks. otoksen perustelut 
3. luvun alaluku ”Kriitikkotyyppejä”) mukaan Eero Marttisen (Kainuun Sanomat), 
Harry Sundqvistin (Aamulehti), Liisi Huhtalan (Turun Sanomat, Kaleva ja Helsin-
gin Sanomat) ja Panu Rajalan (Helsingin Sanomat ja Aamulehti) lisäksi Matti Korho-
sen (Liitto), Hannu Niklanderin (Länsi-Uusimaa ja Etelä-Suomen Sanomat) ja Vesa 
Karosen (Helsingin Sanomat). Vaikka kriitikot ovat nimettyjä yksityisiä henkilöitä, 
tutkimuksessani ei tarkastella heitä niinkään yksilöinä kuin tietyn aseman edustajina: 
tärkeintä on se mistä kirjallisuusinstituution asemasta he puhuvat, mitä mediaa edusta-
vat. Kirjojen arvottamiseen voivat vaikuttaa niiden luokkien ja ryhmien arvot, joihin 
lukijat – myös kriitikkolukijat – pyrkivät samastumaan ja jonka jäsenyyttä ja hyväk-
syntää he tavoittelevat. Kriitikko voi toimia intellektuellin tavoin, jos hän tavoittelee 
itselleen intellektuellin asemaa. (Vrt. Eskola 1990; Helle 2009, 32; Bourdieu 1985, 
76–84.) 

Otoksen kaikilla kriitikoilla ei ole sama määrä kritiikkejä vuosikymmenen aikana. 
Esimerkiksi Liisi Huhtalalla kritiikkejä on 1980-luvulla vain kaksi. Kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa prosenttiosuudet lasketaan kuitenkin yksittäisen kriitikon merkintöjen 
kokonaismäärästä, joten sen avulla saa selville kriitikon painotukset eri merkkisuhde-

330 Segers käyttää odotushorisontti-nimitystä, kun taas itse käytän tällaisissa tapauksissa nimitystä 
lukumalli, joka linkittyy sitä laajempaan odotushorisonttiin.
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tasoille ja yksittäisiin sisältöluokkiin. Katson niiden näin ollen olevan vertailukelpoisia 
siinä suhteessa, mihin seikkoihin eri kriitikot ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota, 
millainen on ollut heidän asenteensa ja millainen tarkastelunäkökulma heillä on ollut 
eniten käytössä.

Kriitikot kuuluvat kaikki Matti Korhosta lukuun ottamatta suuren murroksen 
sukupolveen. Korhonen edustaa sodan ja pulan sukupolvea. Tietynlainen Pohjois-
Suomi vs. Etelä-Suomi asetelma syntyy lehtien ilmestymispaikkakunnan mukaan: 
Eero Marttinen ja Matti Korhonen edustavat Pohjois-Suomea ja muut Etelä-Suomea. 
Nämä kaksi kriitikkoa ovat referoineet keskimääräistä enemmän juonta: prosentti-
osuudet merkintöjen kokonaismääristä ovat sisältöluokassa 10 (juoni sisällön kannal-
ta) Eero Marttinen 23,6; Matti Korhonen 35,1; Liisi Huhtala 13; Vesa Karonen 13,1; 
Hannu Niklander 15,4; Panu Rajala 6,4 ja Harry Sundqvist 19,3. Tarkastelen yksittäi-
siä kriitikoita ensisijaisesti kvantitatiivisen tutkimukseni tulosten valossa, koska useim-
mat heistä ovat saaneet äänensä kuuluviin vahvasti jo edellisten alalukujen kritiikkiesi-
merkeissä. 

Eero Marttisen ja Harry Sundqvistin asenne näyttäisi lukujen valossa pysyneen 
vakaana; suuria heilahduksia suuntaan tai toiseen ei ole tapahtunut kahden vuosikym-
menen aikana. Asenteeltaan negatiivisia lausumia ei löydy kummaltakaan. Kuvauksen 
osuus on molemmilla noussut ja tulkinta laskenut. Syntaktisella merkkisuhdetasolla 
Marttisen prosenttiosuus merkintöjen kokonaismääristä on kasvanut merkittävästi, 
Sundqvistilla tilanne on toisinpäin; hän onkin otoksessa ainoa, jolla on laskua. Semant-
tisella tasolla Marttisella ei ole tapahtunut suuria muutoksia, Sundqvistilla merkin-
nöissä on selvä kasvu. Pragmaattisella tasolla Sundqvistilla ei ole suuria muutoksia, 
Marttisen trendi on laskeva. Sundqvistin voikin todeta pysyneen alusta alkaen järkäh-
tämättömästi omaksumallaan linjalla niin asenteiltaan, tarkastelutavoiltaan kuin 
painotuksiltaankin. (Liite 8/ graafit kriitikoittain 1970- ja 1980-luvuilta.)

Marttinen331 kiinnittää syntaktisella tasolla arvottavasti huomiota muun muassa 
Päätalon vivahteikkaaseen kieleen ja eri tarinalinjojen kehittelyyn ja koossa pitämiseen, 
kuvaustapaan, kerrontaan, teemojen kuljetteluun ja huumoriin (vrt. KS 25.10.1988; 
KS 17.10.1987; KS 11.11.1985; 24.10.1983). Kritiikin pahimmat negatiiviset kärjistyk-
set olivat jääneet 1970-luvun ilmiöksi, joten niitä ei tarvinnut enää kritiikeissä oikoa. 
Niin Marttisen kuin Sundqvistinkin ote kritiikkiin on alusta saakka ollut positiivi-
sesti arvottava ja lukijalähtöinen, joten muutos olisi tiennyt käännöstä negatiiviseen 
suuntaan. Sellaiseen ei ollut aihetta jo senkään vuoksi, että Päätalon tyyli ja ominais-
laatu kerrontatekniikoineen pysyivät vakaina ja muuttumattomina; ainoastaan teosten 
sisältö, henkilögalleria ja tapahtumapaikat vaihtuivat, kuten Uuden Suomen Osmo 
Lahdenperä kritiikissään tuo esille: 

Arkisuudessa ja konkreettisissa asioissa on Päätalon turva ja lukijan turvallisuus.

331 Marttinen kritikoi yhtäjaksoisesti lähes kaikki sarjan teokset. Väliin jäi 1980-luvulla vain Poh-
jalta ponnistaen -teos (1983).
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Kielen kanssa ei juhlita eikä seikkailla vaan edetään tasaisesta arjesta toiseen, 
vaikka pinnalla kuplii.

Ei ole pelkoa näkökulman äkillisestä vaihdoksesta, kielen paradokseista, elämän 
arvojärjestyksen suistumisesta absurdismin kuiluihin. Päätalon on ollut vaikea 
käsittää, että hänestä on tullut näillä eväillä suosittu kirjailija:

”Kun en kerran ole räjähtävän älykäs ihminen, en lukenut, oppinut mies… kyllä 
tuntuu, että vähintään joka kolmannen pitäisi olla kirjailija, kun kerran minä olen 
siihen pystynyt.”

Yksi selitys on, että Päätalo on ottanut kaikki työnsä äärimmäisen tosissaan, 
niin myös kirjoittamisen, jossa hän on yhtä tunnollinen. (Uuden Suomen Osmo 
Lahdenperän kritiikistä ”Ryskätöitä omalla tontilla”, US 27.11.1989.) 

Eniten asennetason muutoksia on tapahtunut Liisi Huhtalalla. Tulkitsen tietynlaisen 
epävarmuuden asennetasolla heijastuvan siirtymänä neutraaliin suuntaan (prosentti-
osuudet kokonaismerkinnöistä 1970-luvulla neutraalit 38,3 ja 1980-luvulla 69,5; nega-
tiiviset 1970-luvulla 34/1980-luvulla 21,8 ja positiiviset 1970-luvulla 27,7/1980-luvulla 
8,7). Kaikilla muilla kriitikkotyyppiotoksessa myönteisyys on kasvanut. Jos kirjailijan 
tekniikka ja taiteellinen taso ovat säilyneet ennallaan, herää kysymys, onko muutoksen 
aiheuttanut joku ulkoinen tekijä: muutos kaunokirjallisessa odotushorisontissa tai jopa 
mediajulkisuuden manipuloiva vaikutus? 

Panu Rajala ja Hannu Niklander painiskelivat eniten syntaktisen tason sisältöluok-
kien kimpussa, teosten sisältö korostuu sodan ja pulan sukupolven Matti Korhosella ja 
myös toisella Pohjois-Suomen lehtien edustajalla Eero Marttisella. Lukija- ja yhteiskun-
talähtöisesti teoksia arvottaa ja tulkitsee eniten Harry Sundqvist, samoin Panu Rajala. 

Hannu Niklander yritti 1980-luvun kritiikeissään vääntää rautalangasta mallia 
muillekin kriitikoille Päätalon kerrontatekniikoista.332 Niklander painottaa kritiikeis-
sään mielestäni aiheellisesti sarjan yksittäisten teosten olevan ”jättiläisromaanin” osia. 
Jos niitä tarkastellaan rakenteellisesti yksittäisinä romaaneina, mennään Niklanderin 
mielestä metsään. Päätalo piirtää pitkiä ja taidolla jännitettyjä kerronnan kaaria jopa 
eri osien yli, jolloin ”yksinkertaisempi pääkaupunkilaiskriitikko ei ehdi, malta eikä 
osaa niitä löytää”. Oudoimpana myyttinä Niklander pitää väitettä tiivistämättömästä 
tekstistä: Niklanderin mielestä Päätalo ei yritäkään tiivistää, koska teksti sellaisenaan 
elää ja hengittää, on ilmavaa ja puheenomaista; tiivistämistä tärkeämpää on rajaaminen 
ja sen Päätalo kriitikon mielestä osaa. (ESS 10.11.1987; ESS 19.11.1989.) 

Vesa Karosen kiinnostuksen kohteena on 1980-luvun kritiikeissä erityisesti 
työn eetos.333 Ensimmäisessä Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan kritiikissä (HS 

332 Kvantitatiivisessa tutkimuksessani se näkyy syntaktisen tason sisältöluokan 4 (kompositio, 
koherenssi) prosenttiosuuksissa: Niklanderilla prosenttiosuus merkintöjen kokonaismääristä on 19,2, 
kun se esimerkiksi Vesa Karosella on 5,3, Panu Rajalalla 2,1 ja Eero Marttisella 3,5 ja Liisi Huhtalalla 0.
333 Prosenttiosuus kokonaismerkinnöistä sisältöluokassa 20 (työn eetos) on Vesa Karosella 15,8. Vas-
taavat luvut muilla ovat: Liisi Huhtala 8,7, Matti Korhonen 8,1, Eero Marttinen 7,8, Hannu Niklander 
3,8, Panu Rajala 8,5 ja Harry Sundqvist 3,9. 
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6.11.1985) Karonen toteaa, että eliittikulttuurin ynseys on jättänyt Päätalolle vain 
työn, jonka varaan rakentaa ihmisarvonsa. Päätaloa moititaan arvosteluissa paradok-
saalisesti ”kynätyön runsaudesta”, kun toisaalta Iijoki-sarjan sivuilla häntä kehutaan 
siitä, että työssä syntyy jälkeä. Päätalon mielestä on parasta se, että rakennustyömaalla 
ja halkometsässä työn jäljen näkee heti, konkreettisesti. Työn kuvaaminen ei Pääta-
lolla ole itsetarkoitus, vaan osa psyykkisesti latautuneen ja hermoherkän päähenkilön 
luonnekuvaa. Esimerkiksi Nouseva maa -teos ei pääty ”eksistentiaaliseen epätoivoon 
vaan käytännöllisiin ratkaisuihin: työhön, sopeutumiseen. Päätalon tapa on ratkais-
ta psyykkisiä ongelmiaan työn avulla ”ja ottaa lukijasta työvoiton.” (HS 6.11.1985.) 
Karonen osoittaa kritiikkinsä lopun kollegoilleen:

[---] sovinnaiskäsityksen yksi-ilmeisestä Päätalosta ovat luoneet varmaan ne, joille 
Päätalon ruumiillisen työn ja arjen maailma on liian vaikea kestää edes luettuna 
kokemalla. Silloin Päätalon lukeminenkin käy työstä. Päätalo ei ole kaikille. Ei edes 
joka toiselle. (HS 6.11.1985.)

Vesa Karonen tulkitsee myös Päätalon moitittua ideologioiden puutetta työn kautta: 
”Työn ääressä ideologiat jäävät syrjään. Päätalon tekstissä keskeistä on konkreettinen 
todellisuus. Poliittinen eliitti hoitaa valtion asioita jossakin etäällä. Historian siipien 
kahinan sijasta kerronnassa kuuluu työmaan ääniä.” (HS 25.11.1988.) Tulkitsen Hel-
singin Sanomien kriitikon debyyttikritiikissään salakavalasti lähettämien terveisien 
vaikutuksen näkyneen lisääntyvässä arvostuksessa ja kritiikkien vaivihkaisessa muut-
tumisessa myönteisempään suuntaan. 

Päätaloa ei enää 1980-luvulla voinut sivuuttaa, hän merkitsi kriitikolle haastetta, 
kuten Karonen jo ingressissään (HS 6.12.1985) antaa ymmärtää: ”Päätalon omalaa-
tuista perinpohjaista kerrontaa on usein pilkattu. Kaikki sanovat, että Kalle Pääta-
lo on hidas. Mutta kukaan ei kysy, miksi Päätalo on hidas.” Vesa Karonen viitan-
nee tässä mm. Panu Rajalan Ukkosen ääni -teoksen kritiikkiin Helsingin Sanomissa 
11.11.1979. Kritiikki on otsikoitu ”Hiljaa virtaa teossarja...”.334 Kritiikeissä esiintyi 
myös sellaisia otsikoita kuin ”Päätalon viivytyskertomus välirauhasta jatkosotaan” (KT 
28.12.1079), ”Pitkäveteistä jaaritusta” (Kansan Sana 8.1.1981) ja ”Päätalo jatustelee” 
(KM 14.12.1985). Karosen artikkelin otsikko (HS 6.11.1985) on edellisistä poiketen 
”Päätalon hitauden ylistys”. Karosen mielestä hitaus on Päätalon kerronnan tehokei-
no, joka merkitsee Päätalolla muun muassa kykyä tihentyvään keskittämiseen ja sen 
korollaarina intensiiviseen ilmapiiriin. Karonen osoitti selvänäköisyyttä korostaessaan 

334 Myös Pekka Tarkka otti kantaa Päätalon hitauteen. Hän toteaa kirjailijaesittelyssään (1980): 
”Tämä (Päätalon hitaus) ei ole erityisemmin miellyttänyt kirjallisuuden helsinkiläisiä hienomaistajia, 
ja ulkomaalaiset lukijat suhtautuvat Päätalon hitauteen hämmästyneen huvittuneina. Lontoolainen 
Times Literary Supplement kirjoitti 1971 Päätalon tyylistä: ’Yhtään savuketta ei polteta ilman että se 
otetaan rasiasta, asetetaan puiseen imukkeeseen, sytytetään, henkäistään, imaistaan, pidetään sormien 
välissä ja lopulta sammutetaan. Jopa parittelukohtauksissa housunnapit on avattava ensin – yksi kerral-
laan...’ Kerronnan verkkaisuus ei kuitenkaan ole häirinnyt suomalaisia lukijoita [---].”
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jo 1980-luvun kritiikeissään Päätalon monitulkintaista omalaatuisuutta, johon vakio-
tulkintamallit eivät sopineet. Hänen lukumallinsa on avoin moneen suuntaan: hän ei 
kiistä sarjan omaelämäkerrallisuutta sen enempää kuin romaanimaisuuttakaan335. 

Panu Rajala jakaa Karosen kanssa käsityksen Päätalon omintakeisuudesta. Pääta-
lo näyttäisi Rajalan mielestä perustaneen oman lajinsa vailla vertaistaan. Mahdolliset 
esikuvat kirjailija on ohittanut jo aikoja sitten massiivisella vyörytyksellään – ei kuiten-
kaan taiteellisesti. (AL 25.10.1987.) Symbolista erikoisasemaansa suomalaisessa kirjal-
lisuudessa ei Päätalon tarvitse pelätä, koska ”se on kokonaan riippumaton kirjallisuus-
instituution tai tutkimuksen arvostuksista. Tärkeilevien tieteilijöiden narratologiset 
pinsetit tylstyvät hetkessä Päätalon betonimyllyn ryskeeseen”. (AL 8.11.1989.) Panu 
Rajalan tapa ratkaista esteettisen etäisyyden aiheuttama ristiriita on ironinen. (Vrt. 
Jauss 1983/1970, 202.) 

Jaussin mukaan kirjallisen taideteoksen tapa ilmestyessään lunastaa, ylittää, jopa 
pettää tai osoittaa vääriksi ensimmäisen yleisönsä odotukset antaa kriteerin teoksen 
esteettisen arvon määrittämiseksi. Katson Jaussin teesistä löytyvän perustan kriitikoi-
den ja tavallisten lukijoiden väliseen ristiriitaan: sarja lunasti, jopa ylitti, teos teokselta 
lukijoidensa odotukset, kriitikoille se toisaalta merkitsi ainakin esteettisten odotusten 
osalta pettymystä. Lukijoilla esteettistä etäisyyttä ei ollut pääosin lainkaan, kriitikoil-
la se tuntui välillä olevan jopa liian suuri umpeen kurottavaksi. 1980-luvulla alkoi 
näkyä toteutuneena myöskin toinen Jaussin väite. Jaussin mukaanhan teos voi olla niin 
kaukana vallitsevasta odotustasosta, että sille kehittyy lukijakuntaa vasta vähitellen. 
Jaussin teesin voi Iijoki-sarjan kohdalla katsoa toteutuneen kriitikkolukijoista puhut-
taessa; tavallisten lukijoiden kohdalla teesillä ei ollut käyttöä muiden kuin korkeintaan 
akateemisen koulutuksen saaneiden lukijoiden osalta.

Tulkitsen Iijoki-sarjan kriitikkovastaanotossa osalla kriitikoista olleen 1980-luvulla 
meneillään vähittäinen odotushorisontin – tai oikeastaan siihen linkittyvän lukumal-
lin – siirtymä. Vasta tarkasteltaessa odotustason siirtymiä voidaan analysoida kirjallis-
ta vaikutusta ja laatia lukijan reseptiohistoria (Segers 34–35). Iijoki-sarjan tapauksessa 
herää kysymys, voiko esteettisen etäisyyden vähenemiseen vaikuttaa myös julkinen 
mielipide? Voiko se vaikuttaa siihen, että uutena ja vieraannuttavana koettu ja vallitse-
van esteettisen makusuunnan vastainen näkemystapa voi kadota ja korvautua uudella 
tulkinta- ja arvottamistavalla? (Vrt. Jauss 1983/1970, 205–208.) Olisiko esteettisen 
etäisyyden termikin pitänyt sarjan kohdalla unohtaa tai korvata uudella pragmaattis-
ta hyötyä kuvaavalla termillä? Esimerkiksi Huhtalan tai Tarkan kohdalla esteettisen 
pohdinnan hyödyttömyys ja normaalien kritiikin normien sopimattomuus sarjaan on 
voinut aiheuttaa turhautumista ja kritikoinnista luopumista.

Mielipide voi olla hyvinkin pysyvä tai muuttua saamamme uuden tiedon myötä; 
muutoksen voi aiheuttaa kulttuurimme kautta eri kanavia pitkin välittyvä uusi infor-

335 Vesa Karonen toteaa Nouseva maa -teoksen olevan romaaniksi hyvin epätavallinen, koska Pääta-
lolle arkitoiminta merkitsee enemmän kuin mielikuvitus (HS 6.11.1985).
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maatio (Puohiniemi 1993/5, 79). Iijoki-sarjan merkitystä koskeviin mielipiteisiin on 
voinut vaikuttaa median kautta tulvinut tieto Päätalosta ja hänen menestyksestään 
sekä valtalehtien kritiikkien asenteet muutoksineen.

Helsingin Sanomat suunnannäyttäjänä 

Iijoki-sarjan alkuvuosikymmentä leimasi Helsingin Sanomissa vaikeneminen: yhdek-
sästä teoksesta lähes puolet eli neljä jäi kokonaan vaille arvostelua.336 Sen jälkeen tilanne 
muuttui. Panu Rajala aloitti Päätalon sota-aikaa käsittelevien teosten337 kritikoinnin 
vuonna 1978. Hän tulkitsi usein uudesta näkökulmasta monia kritiikin kompastus-
kivinä olleita Iijoki-sarjan teosten piirteitä, kuten hidasta kerrontaa, jonka hän nosti 
yllättävästi tavanomaisuuden ylittäväksi kertomustaiteen keinoksi (HS 9.1.1980). Ra-
jalan Liekkejä laulumailla -teoksen kritiikki (HS 9.11.1980) sisältää Rajalan eläytyvän 
lukukokemuksen kuvauksen:

[---] Kun lukija on kymmenen paksun kirjan verran seurannut tämän Kallen vaihei-
ta, hän hätääntyy tosissaan, kun kertoja joutuu äkkiä kuoleman vaaraan. Perin-
pohjainen valmistelu lataa näillä parillakymmenellä sivulla kerrontaan tehon, joka 
ylittää tavanomaisen kertomataiteen keinot. Näkökulma on supistunut äärimmil-
leen: minkäänlaista yleiskuvaa epäonnistuvasta hyökkäyksestä ei anneta. Komppa-
nia, rykmentti ja koko Suomen jatkosota jää oman onnensa nojaan, kun lukija elää 
alikersantti Päätalon tuskat tämän raahautuessa rintamien välistä omien puolelle. 
Myöhemmin kuullaan, että rykmentti jäi mottiin. [---] 

Rajala kuvaa yhtä suorastaan Päätalon tavaramerkiksi noussutta kerronnan tehokeinoa, 
jossa on aluksi tapahtuman hidas ja perinpohjainen pohjustus. Sen jälkeen näkökulma 
kaventuu kaventumistaan, kunnes lukijan on lähes pakko pujahtaa mukaan kertomuk-
seen. Viimeiseksi tulee tapahtuman huipentuma, jossa lukija jo huomaamattaan on in-
tensiivisen kerronnan mukana siirtynyt ”Kalleksi Kallen paikalle”. Lukija kokee saman 
tuskan ja ahdistuksen, jonka Kallekin on kokenut – ja myös laukeamisen ja tuskalli-
sesta tilanteesta selviämisen ilon. Hans Robert Jauss (1974) kutsuu tätä identifikaatio-
ta katarttiseksi. Siinä kliimaksin jälkeinen jännityksen ja ahdistuksen laukeaminen ja 
emotionaalinen tiedostaminen saavat aikaan vapautumisen ja puhdistumisen tunteen. 

Eräs Iijoki-sarjan lukijoista lähetti Helsingin Sanomien kulttuuriosastolle vuonna 
1978 kirjeen, jossa ihmeteltiin, miksi ”Pekka Tarkka & Co” jättävät Päätalon kirjat 

336 Huonemiehen pojan (1971) arvosteli Juhani Niemi, Tammetun virran (1972) Mattiesko Hytö-
nen, Kunnan jauhoista (1972) ei ollut kritiikkiä, Täysi tuntiraha -teoksen arvosteli Pekka Tarkka, kol-
me seuraavaa teosta Nuoruuden savotat (1975), Loimujen aikaan (1976) ja Ahdistettu maa (1977) jäivät 
kritiikittä. Vuodesta 1978 vuoteen 1981 Panu Rajala arvosteli Helsingin Sanomille Iijoki-sarjan teokset.
337 Miinoitettu rauha (1978), Ukkosen ääni (1979), Liekkejä laulumailta (1980) ja Tuulessa ja 
tuiskussa (1981).
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arvostelematta kulttuuripalstoillaan. Kirjoittaja perustelee mielipidettään: ”[---] Pitäi-
si kuitenkin ajatella sitä, että vuosikymmenten kuluttua kirjallisuuden tutkijat ehkä 
selailevat HS:n vanhoja vuosikertoja löytääkseen aikalaisten käsityksen Kalle Päätalos-
ta. Olisipa noloa havaita, että valtakunnan valtalehden kulttuuriosasto on suhtautunut 
painosten herraan ja suomalaisen kirjallisuuden mestariin kuten varhaiset edeltäjänsä 
Aleksis Kiveen.” Samassa yhteydessä kirjoittaja kysyy, eikö olisi mahdollista käyttää 
ulkopuolista avustajaa, jos ”HS:n omat kriitikot eivät itse edes rukkaskäsin voi tarttua 
Päätalon ’tiiliskiviin’?” (PJ, M, 1978338.)

Pekka Tarkka vastasi kirjeeseen. Hän toteaa HS:n kulttuuriosastossa kyllä seuratta-
van Päätalon tuotantoa, vaikka eivät olekaan joka syksy katsoneet aiheelliseksi arvioida 
Iijoki-sarjan edistymistä. Hän perustelee kritiikin puuttumista mielestäni aivan oikein 
sillä, että kysymyksessä on romaanisarja. Tarkka arvioi vastauskirjeessään, että ”Pääta-
lon sarjan edistymistä seurataan – ei osa osalta –kokonaisuutta tarkastelevin artikkelein 
keskimäärin kerran kahdessa vuodessa”. Yhteenveto tehdään sitten, kun sarja on valmis. 
(PT, M, 1978339.) Kirjeen lähettämisvuodesta 1978 alkaen Helsingin Sano mien linja 
kuitenkin muuttui: Iijoki-sarjan teoksista julkaistiin kritiikit kaikkina muina vuosina 
paitsi 1983 (Pohjalta ponnistaen) ja 1986 (Ratkaisujen aika). Pekka Tarkka arvosteli 
sarjan osista vain Täysi tuntiraha -teoksen (29.11.1974). Hän koki Päätalon ”auttamat-
toman pitkäpuheisena”; Päätalo toi Tarkan mieleen autenttisen suullisen kertojan, joka 
penkin päässä kertaa ja vakuuttaa kaiken sanomansa kymmenesti, jotta se uskottaisiin 
todeksi. ”Iltapuhteen pitäjät ovat saaneet sellaisesta viihdykettä ja niin on näköjään 
vielä nytkin”, tulkitsee ja arvottaa Tarkka ja luokittelee sarjan samalla viihdekirjallisuu-
teen kuuluvaksi kansanomaiseksi kerronnaksi. Luonteva ratkaisu olikin, että Tarkan 
kritiikin jälkeen Iijoki-sarjan arvostelu siirtyi toisiin käsiin; valtalehden kulttuuritoi-
mituksella oli mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa kriitikoita tai turvautua ulkopuolisiin 
asiantuntijoihin. 

Iijoki-sarjan arvostusta ajatellen eräänä käännekohtana voidaan pitää Vesa Karosen 
siirtymistä vuonna 1985 kritikoimaan Iijoki-sarjan teoksia Helsingin Sanomissa.340 
Karosen monipuolisesti ja asiantuntevasti sarjaa ja sen yksittäisiä teoksia ruotivat ja 
argumentoivat kritiikit noteerattiin sekä muiden kriitikkojen että lukijoidenkin piiris-
sä. 1980-luvulla Helsingin Sanomat oli johtava mielipidevaikuttaja myös kulttuurin 
saralla (Uimonen 2009). Panu Rajala (1999, 184) toteaakin väistyneensä Iijoki-sarjan 
kriitikon paikalta parhaimman Päätalo-asiantuntijan Vesa Karosen tieltä. 

Asennemuutos oli niin näkyvä, että esimerkiksi vuoden 1985 lopussa Harri 
Haanpään artikkelissa ”Päätalon salaisuutta etsimässä” (IS 10.12.1985) todetaan: 
”[---] ja Päätalon suosio vain kasvaa. Jopa kriitikot kilvoittelevat siitä, kuka tunnusti 

338 Kalle Päätalon arkisto.
339 Kalle Päätalon arkisto.
340 Vesa Karonen arvosteli ensimmäisessä Helsingin Sanomien kritiikissään (6.11.1985) Iijoki-sarjan 
kaksi teosta: Nuorikkoa näyttämässä (1984) ja Nouseva maa (1985).
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Päätalon ensin ja millä perusteella.” Asennemuutoksen merkitys korostuu, kun samaan 
aikaan ei tapahtunut mitään muutoksia Päätalon kirjoitustyylissä, sarjan muodossa tai 
kirjoittamismekanismeissa. Samassa artikkelissa tulee ilmi myös yksittäisissä arvoste-
lijoissa tapahtunut muutos, kun vielä 1970-luvulla Päätaloa negatiivissävyisesti kriti-
soinut Erno Paasilinna toteaa arvostavansa Päätaloa eri tavalla kuin nuorena ja ylistää 
Päätalon ”muistineroutta” verraten häntä samalla Samuli Paulaharjuun. Hän korostaa, 
että Päätalon suosio on selitettävä muilla kuin kirjallisilla keinoilla. ”Jos arvostus on 
ollut nollissa, se on ollut Päätalolle eduksi”, Paasilinna huomauttaa. Nollasta on hyvä 
ponnistaa ylöspäin.

Anna Helle (2009, 32) toteaa väitöskirjassaan Michel Foucaultiin vedoten, että 
kirjoittajan (myös kriitikon) asema kirjallisuusinstituutiossa vaikuttaa lausuman 
painoarvon lisäksi myös siihen, keiden nimissä puhutaan, mitä puolustetaan ja mitä 
vastuutetaan. Helsingin Sanomien Vesa Karosen nimissä tapahtunut näyttävä myöntei-
syys ja arvostus Iijoki-sarjaa kohtaan oli painoarvoltaan toista luokkaa kuin monien 
pienten maakunta- tai paikallislehtien läpi sarjan jatkununut liputus sarjan puolesta. 
Esimerkiksi sopii mielestäni hyvin vaikkapa Kainuun Sanomat. Vaikka kirjallisuus-
kritiikki ei välttämättä vaikuta kirjamyyntiin, voi arvovaltaisimpien lehtien kritiikeil-
lä kuitenkin olla huomattavakin vaikutus kirjailijan yleiseen arvostukseen (vrt. myös 
Helle 2009, 244). 

Tiivistelmä
Henkilökeskeisyys hallitsee taidejulkisuutta, ja sen kanssa kilpailee rahasta puhumi-
nen. Sisältökysymykset tulevat sitten kolmannella sijalla (Parnasson päätoimittaja 
Jarmo Papinniemi, HS 28.10.2011) 

Jarmo Papinniemen järjestys taidejulkisuutta hallitsevista tekijöistä vuonna 2011 oli 
idullaan ja nähtävissä jo 1980-luvulla. Poliittisten pihtien hellittäessä otteensa kulttuu-
rista tilalle tuli vuosikymmenen alusta alkaen rahan ja siihen kytkeytyvän menestyk-
sen valta. Media oli keskeisessä roolissa nostaessaan julkisuuden henkilöitä julkkiksiksi 
ja tehdessään heistä samalla ajan ilmiöitä. Päätalo ja hänen Iijoki-sarjansa nousivat täl-
laisiksi kestosuosikeiksi jo senkin vuoksi, että sarjan laaja lukijakunta oli haluttu kohde 
myös mediamarkkinoinnissa.

Helsingin Sanomien ja Vesa Karosen merkitys kritiikin suunnannäyttäjinä oli 
huomattava, vaikka sivuuttaa ei voi myöskään sitä, että pienet paikallislehdet ja osa 
maakunnallisista lehdistäkin olivat jo edellisenä vuosikymmenenä pehmittäneet 
omilla levikkialueillaan maaperää suosiolle.

Vakiintuneet ajattelutavat, jotka olivat hallinneet esteettistä käytäntöä kirjallisuus-
instituutiossa, muuttuivat ja saivat uusia arvopainotuksia. Se vaikutti myös kritiik-
kiin. Kritiikeissä alettiin esteettisten puutteiden sijasta kiinnittää enenevää huomiota 
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sarjan tarjoamiin pragmaattisiin hyötyihin; jo alusta alkaen mukana olleet kansatie-
teellisyyden sekä murteen ja sosiaali- ja lähihistorian tallentamisen ansiot nostettiin 
esille. Rivimiehen näkökulma sota-aikaa kuvaavissa osissa koettiin harvinaiseksi ja sitä 
arvostettiin. Suuren muuton kokemisen aiheuttaman koti-ikävän ja identiteettikrii-
sin terapeuttinen lääkitseminen nähtiin aikaisempaa selvemmin ja laajemmin eduksi 
niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Monille Päätalon kanssa samaan sukupolveen 
kuuluville kriitikoille sarja merkitsi suorastaan mahdollisuutta elää yhdessä tavallisten 
lukijoiden kanssa lapsuus- ja nuoruusvuosien kokemukset uudelleen. Kyky eläytyä tai 
etäistää jakoikin sukupolvien ja koulutuksen lisäksi kriitikoita käyttämään toisistaan 
poikkeavia lukumalleja.

Päätalon omalajisuuden ja omassa kirjoittamistyylissään ja rutiineissaan pysyttäy-
tymisen edessä kriitikko toisensa jälkeen alkoi laskea aseitaan ja hyväksyä hänet sellai-
senaan, omaa elämäänsä uudelleen kirjallisesti työstävänä urakoijana. Pitkään sarjaan 
kuluva aika teki omaa työtään: niin kirjallisuuden paradigmat kuin käsitykset hyvästä 
ja huonosta kirjallisuudesta muuttuivat ja tekivät mahdolliseksi Iijoki-sarjan salonki-
kelpoisuuden. 

Päätalon ja sitä myötä myös hänen sarjansa ja sen vastaanoton muuttuminen ilmiök-
si toi mukanaan arvostusta, jonka kohteena olivat kuitenkin enemmän ulkokirjalliset 
kuin esteettiset tekijät. 

4.4 Lukijareseptio
Sillä minun silmissäni he eivät olisi minun lukijoitani vaan oman itsensä lukijoi-
ta, ja kirjani olisi vain eräänlainen suurennuslasi, sellainen kuin ne joita Combrayn 
optikko tapasi ojentaa asiakkailleen; kirjani kautta tarjoaisin lukijoille keinon lukea 
omaa itseään. (Marcel Proust: Pléiade III, 1933; suom. Aino Rajala.)341

Nostalgis-terapeuttinen ja pedagoginen lukumalli olivat lukijoilla keskeisiä jo edellisel-
lä vuosikymmenellä; niiden asema pysyi jokseenkin samana myös 1980-luvulla. Kvan-
titatiivisen tutkimukseni perusteella myös argumentaatio tarkastelunäkökulmineen ja 
asenteineen pysyi lähes ennallaan nostalgis-terapeuttiseen ja pedagogiseen lukumalliin 
kiinnittyvissä sisältöluokissa. Tuon seuraavaksi esille vain muutamia esimerkkejä sii-
tä, miten samastumisen kautta tapahtuva terapeuttisuus syventyi lukukokemuksessa, 
selviytymisusko sai uusia piirteitä ja tunteisiin vetoava nostalgia vahvistui. Lukijat koh-
distivat sarjaan ja Päätaloon enenevässä määrin kulttisuhteelle – tai oikeastaan kultis-
tuneelle faniudelle – ominaisia odotuksia. Yleistäen voisi todeta, että lukijoille tekstien 
merkityksiä tärkeämpää oli se, miten Iijoki-sarja vaikutti yksilötasolla ja myös sosiaali-
sissa suhteissa heidän persoonaansa ja elämänlaatuunsa. 

341 Teoksessa Tontti 2005, 172.
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Sarjan kokeminen historian oppikirjana ja tallentajana tuntuu lukijakirjeiden 
perusteella olevan 1980-luvulle tultaessa jo selviö. Historiallisuuden arvoon liitet-
tiin usein ihailu ja ihmettely Päätalon ainutlaatuiselta tuntuvasta muistista – koko 
kansan ”keskusmuistista”.342 Lukijoiden mielestä sarja on aitoa ja rehellistä ”historiaa 
sanan varsinaisessa merkityksessä” (MK, N -87). Se toimii tietolähteenä siitä, ”miten 
ihmiset ovat ennen eläneet” (MK, N -87). Oppikirjamaisuutta korostettiin: ”Olen 
oppinut Suomen ja koko Euroopan historiaa kirjoistasi paljon mieleenpainuvimmin 
kuin koulun penkillä!” (lähiösukupolveen kuuluva AS, N -87). Sama lukija arvottaa 
Iijoki-sarjan ”mahtavaa huumoria”, jolle saa nauraa ”välillä itsensä kipeäksi”. Huumo-
riin liittyviä positiivisesti lausumia sisältyykin 1980-luvulla lähes jokaiseen kirjeeseen. 

Pohdittiin myös työn arvoa ja merkitystä niin omassa kuin Päätalonkin elämäs-
sä. Luterilaisen työn eetoksen lisäksi sarjassa on nähtävissä kapitalistinenkin piirre ja 
sama koskee lukijakirjeitä: yksilön kova työ ja edistysusko mahdollistavat taloudellisen 
ja yhteiskunnallisen eteenpäinmenon. Samastumismahdollisuus teki sarjasta yksilölle 
merkityksellisen. Se oli yksi tapa käyttää sitä hyödyksi. Nuoremman sukupolven edusta-
jilla on työhön tosin hieman toisenlainen näkökulma kuin vanhemmalla sukupolvella; 
käsittelen muutosta tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 

Uutena vahvistuvana aiheena 1980-luvun kirjeissä on lukijoiden ahdistus Pääta-
lon terveydestä ja sen vaikutuksesta sarjan jatkoon. Päätalon vointiin ja sarjan kohta-
loon liittyvä huoli kielii tunnepitoisesta kulttimaisesta suhteesta. Samaan kategoriaan 
kuuluvat myös lukijoiden reaktiot negatiivisiin kritiikkeihin ja vakuuttelut, että kritii-
keillä ei ollut merkitystä heidän suhtautumisessaan sarjaan.343 

Joidenkin lukijoiden mielestä kriitikot olivat ”rahamiesten renkeinä, jotka sanovat 
mitä käsketään” (HV, M -88). Kritiikin kritiikki toistuu jokseenkin samansisältöise-
nä kuin aiemmin. Selkeä poikkeama edellisvuosikymmeneen ovat kuitenkin jo heti 
vuosikymmenen alussa lukijakirjeisiin ilmestyneet huomiot kritiikin muuttumisesta 
myönteisempään suuntaan: ”Arvostelijat kirjoittavat paljolti korkealentoisuuksiaan 
toisilleen, eikä se muuta suuren lukijakunnan asennoitumista. Tosin kriitikoidenkin 
kelkka on suurelti kääntynyt ja heidän on pakko todeta ilmiö Päätalo ja sitä vaativa 
lukijayhteisö.” (SJ, M -81.) Kommentista voisi päätellä, että tarkkaan kritiikkejäkin 
seuraavat fanilukijat haistoivat muutoksen tuulia asenteissa jo ennen Vesa Karosen 
siirtymistä kritikoimaan Helsingin Sanomiin Iijoki-sarjaa 1980-luvun puolivälissä. 

Naislukija (MH, N -84) argumentoi, että kriitikoiden erheistä paras todistus on 
se, että kirjastoissa Päätalon kirjoja joutuu aina jonottamaan, kun taas ”ylistetyt kirjat 
seisovat hyllyssä”. Lukija vakuuttaa vielä, että heidän perheessään ostetaan osan ilmes-
tyttyä ”lähi-porukalle heti 14 kpl – ja luetaan ne moneen kertaan”. Kritiikkien koettiin 

342 Vrt. esimerkiksi AL 31.10.1989. J.P. Roosin Pirkkalaiskirjailijoiden kokouksessa pitämän esitel-
män referaatti. Ks. myös Matti Pulkkisen Nouseva maa -kritiikki (AL 10.11.1985).
343 Vrt. esimerkiksi naislukija (MK, N -87): ”Me emme lue kirjoja kriitikoiden arvostelujen perus-
teella vaan ainoastaan sen mukaan, mitä kirjoilla on meille annettavana.”



243Tervaksinen toteemi

kohdistuvan Päätalon lisäksi myös lukijoihin, joiden ääni kuului vain lukemisessa ja 
kirjojen ostamisessa. Lukijat iloitsivat ja jopa ylpeilivät Päätalon menestyksestä ja 
asennemuutoksesta, mikä sekin on osoitus faniudesta.

Tarkastelen seuraavassa alaluvussa Päätaloon ja hänen sarjaansa kohdistunutta, 
asenteeltaan hyvinkin intensiivistä fanisuhdetta (kulttisuhdetta). Lukijat projisoivat 
sekä Päätaloon että hänen sarjaansa elämänkokemustensa pohjalta nousevia odotuksi-
aan ja tarpeitaan. Näitä yksilöllisiä merkityksiä on myös sarjan lukukokemuksen rooli 
lukijan identiteetin rakentumisessa. (Vrt. Kovala & Saresma 2003, 10–11.) 

Faniutta tutkinut Kaarina Nikunen (2005, 46–56) luettelee faniuden rakentu-
misen tyypillisiä piirteitä, joihin kuuluvat muun muassa yhteisösosiaalisuus, fani-
identiteetti ja toiminta. Tarkastelen Päätalopäiviä myös fani-identiteetin muodostu-
misen ja omaksumisen kannalta tärkeänä yhteisönä, jossa faniuden kokemuksen voi 
jakaa muiden yhteisön jäsenten kanssa. Nikusen (2005, 14–15) mielestä mediatekno-
logian kehitys on kytkenyt yhteen erilaisia kokemisen tapoja ja luonut uusia suhteita 
sekä yleisöjen että median välille. Faniuskin on kulttuurinen käytäntö, jota tuotetaan 
kulttuuriteollisuuden, julkisuuden ja yleisöjen välisessä vuorovaikutuksessa. Siihen 
liitetyt merkitykset vaihtelevat muun muassa kontekstin, ajan, paikan ja tilanteen 
mukaan. 

Päätalo, Iijoki-sarja ja kultistinen fanius 
Henkilöautojen ja viiden linja-auton letka kiertää Taivalkosken korpiteillä. Ajamme 
hitaasti, Kalle  Pä ät a lon   Iijoki-sarjan kirjoista tutut paikat vilahtelevat ikkunois-
sa, pysähtelemme.

Kartat polvilla ja kamerat käsissä katsomme nälkäisinä mökkejä, yritämme 
nähdä vilaukselta ihmisiä, jotka tunnemme niin hyvin rakkaitten kirjojen sivuil-
ta. Valokuvaamme minkä ehdimme. Hyrinä ja jännitys täyttävät autot: tämä on 
kiihkoa.

Kalle Päätalo on idolimme. Kuvaamme häntä, haluamme olla samassa valoku-
vassa. Yritämme jutella, kiittää häntä kirjoista, kätellä – edes hipaista. Pyörimme 
sankkoina joukkoina, taistelemme huomiosta.[---]

Joka vuosi janoamme uutta Päätalo-kirjaa. Haluamme aina vain lisää, mikään ei 
meitä tyydytä. Luemme ahmien noita kriitikoiden jankuttaviksi ja muodottomiksi 
haukkumia paksuja mölläreitä. Elämämme pyörii selkosen miehen ympärillä. (Eeva 
Nuutinen, ”Taivalkosken hurmosliike. Päätalo-ilmiö”, US 24.7.1985.)344

344 Eeva Nuutinen ei käytä artikkelissaan Päätalo-ilmiöstä sanaa kultti. Sen sijaan Hannu Niklander 
käytti viikkoa myöhemmin Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan Päätalopäivien kuvauksessa nimitystä 
Päätalo-kultti. Hän totesi tapahtuman vetävän kaikenikäisiä ja kaikkialta Suomesta kotoisin olevia lu-
kijoita, joille ”Päätalo on lahjoittanut rinnakkaisen elämäkerran, kertonut itsestään kaiken, tullut ehkä 
parhaaksi kaveriksi”. (HS 3.6.1985.)
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Päätalon fanittaminen alkoi jo ennen Iijoki-sarjan ilmestymistä, itse asiassa vaivihkaa 
jo Koillismaa-sarjan myötä. Urpo Kovalan (2003, 196) mukaan kultti-ilmiötä luon-
nehtii korostunut toisto, esimerkiksi kirjan lukeminen yhä uudelleen ja uudelleen. Ku-
ten 1970-luvun lukijareseption yhteydessä totesin, lukijakirjeissä tuli esille jo silloin 
lukijoiden tarve aloittaa lukeminen uudelleen, jolloin oli mahdollista palata ja viipyä 
erityisen merkityksellisiltä tuntuvien jaksojen kohdalla. Viimeisimmän osan jättämä 
nälkä viipyä sarjan henkilöiden, tapahtumien ja tunnelmien parissa sai lukijat turvau-
tumaan jo kertaalleen tai useamminkin luettuihin kirjoihin. 

Lukukokemusta kuvataan myös joutumisena taikapiiriin, josta ei voi, eikä halua-
kaan, lähteä pois, vaan palata siihen uudelleen. Lukukertojen myötä avautuu uusia 
näkökulmia, ”jotka kaikki maalaileva kieli ja lämmin huumorisi liittää suureksi 
sinfoniaksi”, kuten naislukija (KL, N -84.) kokemustaan kuvaa.

Merkittäväksi faniuden kokemisen paikaksi vahvistuivat Taivalkoskella 1974 
alkaneet vuosittaiset kotiseutupäivät, jotka muuttuivat 1980-luvun alussa Päätalovii-
koksi. Kolmipäiväiset Päätalopäivät sijoittuvat viikon loppuun. Päätalon lestadiolais-
tausta selittänee osittain sen, että jo päivistä kertovien artikkeleiden otsikoissa vilah-
teli uskonnollisia termejä: ”Taivalkosken hurmosliike” (US 24.7.1985) tai ”Kirjailija 
ja lukijat ammensivat elämänvettä lukijatapaamisessa” (KA 9.7.1989). Luonnehdinnat 
ovat kuitenkin kuvaavia myös kulttitapahtumille yleensä. Lukijakirjeiden perusteella 
kulttikirjan merkityksiä saanut sarja suorastaan muutti monen lukijan elämän ja maail-
mankatsomuksen (vrt. Salo 2003, 26–27). 

Kirjeisiin ilmestyi jo 1970-luvulla mainintoja vierailuista Taivalkoskella ja varsin-
kin Päätalon lapsuudenkodissa Kallioniemessä. Median megafonivaikutus ulottui niin 
yksittäisten vierailujen kuin Päätalopäiville osallistuneiden määriin: kuta enemmän 
lehdistössä tapahtumasta ja Päätalosta kirjoitettiin, sitä useampi Päätalon nimikkopäi-
ville osallistui. Samalla tarjoutui mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen lähei-
seksi tulleen kirjailijan kanssa. Päätalopäivien aikana, erityisesti lukijatapahtumassa, 
toisiinsa tutustuneista lukijoista osa tapasi päivien ulkopuolellakin.345 Kanavan yhtey-
denpitoon tarjosi lisäksi Kalle Päätalon seura ry:n jäsenyys.346 

Myös Päätalolle itselleen tapahtumaan osallistuminen347 ja lukijoiden tapaaminen 
oli tärkeää: ”Tuntuu, että tapaamiset ovat auttaneet minua kirjoittamaan. Kannustaa, 

345 Esimerkiksi naislukija (KT, N), jonka kanssa Päätalolle virisi 1980-luvulta 1990-luvulle jatkunut 
kirjeenvaihto. Sama lukija oli myös kirjeenvaihdossa muiden fanilukijoiden kanssa ja tapasi heitä Pää-
talopäivillä. Lukija lähti Päätalopäiville toiveenaan tulla Päätalon huomioimaksi tuhatpäisessä osallis-
tujajoukossa: ”Oli tosi ihanaa tulla tunnistetuksi siellä väkijoukossa. Se vielä erikoisesti, kuten itsekin 
arvelit, että hyökkäsit väkisin puheilleni, sai sydämeni ihan tyytyväisyydestä kehräämään [---]” (KT, N 
-90).
346 Vuodesta 2001 saakka jäsenseuran nimi on ollut Kalle Päätalo -seura ry.
347 Tosin Päätaloa arvelutti se, käytettiinkö hänen nimeään liikaa Taivalkosken kunnan matkailu-
valttina ja imagotekijänä (KA 9.7.1989).
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kun ympäri maata tulee ihmisiä tapaamaan, ja samalla hetket ovat auttaneet pääse-
mään ohi masennuskausista...” (KA 9.7.1989). 

Päätalo piti velvollisuutenaan myös vastata lukijakirjeisiin vähintään kortilla, 
kirjeellä, jopa lähettämällä jonkun teoksensa.348 Lukijoita vastaukset ilahduttivat ja 
samalla niittasivat suhteen entistäkin tiiviimmäksi: ”Uskomatonta, että sain Teiltä 
jälleen postia. Tyttäreni jo leikillään sanoikin. että ’jopa äiti on saanut mieluisen 
kirjeenvaihtokaverin’ (mikä houkutteleva ajatus – suottehan anteeksi?)” (AO, N -84). 
Naislukija sanoo pohtineensa paljon syytä kiinnostukseensa Päätaloa ja hänen teoksi-
aan kohtaan. Muuta hän ei sano löytäneensä kuin tämän ainutlaatuisuuden ihmisenä. 
Muille kirjailijoille hän ei voisi edes kuvitella kirjoittavansa, ehkä korkeintaan Laila 
Hietamiehelle, jossa lukijan mielestä on samaa sympaattisuutta kuin Päätalossa (AO, 
N -84)349.

Lukijakunta rinnasti siis Hietamiehen ja Päätalon ihmisinä, vaikka heidän habituk-
sessaan oli hyvinkin paljon eroavuuksia. Lehtihaastatteluissa Päätalo kuvataan usein 
vaatimattomana ja ystävällisenä ihmisenä, jonka ulkonainenkin elämä oli ”sangen 
vaatimatonta” (vrt. esimerkiksi Uusi Nainen nro 2/1989).350 Ulkoinen vaatimattomuus 
madalsi lukijoiden kynnystä lähestyä idoliaan. Useampia lukijakirjeitä Päätalolle lähet-
tänyt ja häneltä vastauskirjeitä saanut opettaja Arja Kärkkäinen kertoo rohkaistuneensa 
asettumaan Päätalopäivillä pitkään mutkittelevaan ihailijajonoon tavatakseen vihdoin 
suosikkikirjailijansa. Hän arveli tapaamisen ujostuttaneen Päätaloa yhtä paljon kuin 
itseäänkin. Päätalo valittelikin jälkeenpäin kirjeessään Kärkkäiselle olevansa sellainen 
”tuuttero”, joka ei oikein osaa naisten kanssa puhua. (Viva n:o 4/2006, 22–29.)

Kaarina Nikunen (2005, 334–335) toteaa, että faniyhteisöjen muodostuminen ja 
tällaisten yhteisöjen kaipuu näyttää tuottavan uusia sosiaalisia suhteita. Fanius ei ole 
kokopäiväinen ja subjektin läpäisevä olomuoto, vaan kokemistapa, joka aktivoituu 
tiettynä aikana. Iijoki-sarjan lukijoista – ”pyhiinvaeltajista” kirjailijan syntymäpitäjään 
ja sarjan tapahtumapaikoille – muodostui oma lukija- tai pikemminkin faniyhteisönsä, 
jolle lukukokemuksen lisäksi myös sarjassa esiintyvät maantieteelliset paikat raken-
nuksineen ja jopa hautausmaat muodostuivat erityisiksi muistipaikoiksi ja positiivisen 
arvottamisen kohteiksi, kuten mieslukijoiden (MG, M -83) ja (EM, M -83) 351 kuvauk-
sista voi päätellä: 

[---] Sattui niin somasti, että [---] tuli tilaisuus päästä Jokijärvelle ja Taivalkoskelle 
[---] – siis mennä kesänä (-83). Olithan siellä sinäkin. Kun lauantai iltana saavuim-
me Jokijärvelle ajoimme ensin Kallioniemeen. Sieltä ajoimme Hilturannalle ja 

348 Tutkimuksen liitteenä olevan lukijakirjeotoksen listauksessa merkintä myös Päätalon vastausta-
vasta.
349 Kirje tutkimusotoksen ulkopuolelta (Kalle Päätalon arkisto).
350 Arto Pietilän artikkeli ”Kirjailijasta terapeutiksi: Suomi lukee Päätaloa”.
351 Vrt. myös luvun alussa siteerattu lainaus Eeva Nuutisen tekstistä (US 24.7.1985), jossa kuvataan 
sarjan paikkoihin tutustumista.
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kolusimme monet tutut paikat ja kuvasin sen kun ehdin. Oli kuin olisin ollut siellä 
ennenkin. [---] Kävelimme omaistesi haudoilla Taivalkosken kauniilla hautaus-
maalla ja ajelimme kiekkaa kirkonkylässä. Löysimme Räisäs-Toivon haudankin 
kirkon viereltä. [---] Kyllä ne maisemat sekä asiat joita siellä paikan päällä kerroit 
tekivät meihin kaikkiin suuren vaikutuksen. [---] (MG, M -83.)

[---] Kun reilu vuosi sitten sain käydä kotikartanosi pihalla, oli se yksi elämäni 
suurista, unohtumattomista hetkistä. Kun tulin Kallioniemeen – itkin! (EM, M 
-83.)

Lukukokemukset ikään kuin kertautuivat todellisilla tapahtumapaikoilla oltaessa ja 
saivat aikaan samanlaisia tunne- ja samastumiskokemuksia kuin varsinaisen lukemisen 
aikana. 

Stuart Hall pohtii teoksessaan Identiteetti (1999) myöhäis- tai postmodernin 
fragmentoituneen subjektin paikantumista kulttuurisiin identiteetteihin nähden, 
muodostavathan yhteisöt käsityksensä itsestään siinä missä yksilötkin. Identiteeteillä 
on myös kollektiivinen ulottuvuutensa. Toimintatapa kulttuurisissa identiteeteissä on 
sama kuin yksilöllisissäkin; nekin ovat jatkuvassa prosessissa. Päätaloon ja Iijoki-sarjaan 
kiinnittyvässä kultistuneessa fanisuhteessa täyttyvät mielestäni myös kulttuurisen 
identiteetin tunnusmerkit.352 Sarjan lukijat tulivat erityisesti Päätalopäiville osallis-
tuessaan tietoisiksi kuulumisesta samaan ihailijajoukkoon ja subjektiivinen kokemus 
muuttui osaksi kollektiivista identiteettiä.

Esimerkiksi Helen Taylor (1997, 215) on todennut, että hänen äidillään Ida 
Tayloril la lukeminen liittyi lukijoihin ja piireihin, joiden kanssa hän voi jakaa lukemi-
sen tuottamia nautintoja. Päätalolle tulleista lukijakirjeistä löytyi viitteitä ja mainintoja 
lukijoiden kesken virinneestä kirjeenvaihdosta, jonka sisältö pyöri sarjaan ja Päätaloon 
liittyvissä asioissa.353 Iijoki-sarjan lukunautintoa ja suosikkikirjailijaan kohdistuvaa 
kyltymätöntä mielenkiintoa haluttiin jakaa, laajentaa ja syventää vertaisryhmissä. 

Yhtenä faniuden piirteenä pidän lukijoiden tarvetta tutustua tarkkaan myös Pääta-
lon mediajulkisuuden synnyttämään idolikuvaan ja täydentää sarjan kautta muodos-
tuvaa kuvaa: ”Minä olen lainannut kirjastosta teistä kirjoitetut lehtileikkeet ja yleensä 
lukenut kaiken teitä koskevan” (RP, N -82). Nikusen (2005, 292) mukaan mediajul-
kisuus luo kartan, jolla idolia lähestytään. Päätalon tapauksessa lehti- ja tv-haastatte-
luissa tuli ilmi myös hänen myönteinen suhtautumisensa lukijakirjeisiin, mikä puoles-
taan rohkaisi lukijoita kirjoittamaan (RP, N -82). Median kautta tihkui myös tietoja 

352 Myös Semi Purhonen (2005, 222–223) sanoo sukupolven toimivan samastumiseen kohteena, 
kollektiivisena identiteettinä. Sen syntymiseen ei kuitenkaan riitä samoin ajattelevien ihmisten jouk-
ko, vaan vasta tietoisuus muiden samankaltaisten yksilöiden olemassaolosta tekee identiteetistä kol-
lektiivisen. Purhonen viittaa tässä yhteydessä muun muassa Edward Shileen.
353 Vrt. esimerkiksi naislukija (KT, N -92): ”Merkillistä, miten paljon tämä Päätalo-seuralaisuus tuo 
tullessaan mm. tuttavuuksia, kuten Leila. Näyttää muodostuvan perinteeksi tulla Taivalkoskelle.”
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Päätalon monien vakavien sairauksien heikentämästä terveydestä ja sen aiheuttamasta 
vaarasta sarjalle. Lukijoiden huoli oli hyvinkin ambivalentti: 

Tietäen sairautesi, tuntuu hirveältä kaikki ne paineet joita kymmenet tuhannet 
suomalaiset lukijat Sinuun tuleville vuosille kohdistavat – minä yhtenä innok-
kaimpana muiden mukana! Kun sain Ratkaisujen Ajan luettua, aloitin heti Ihmisiä 
Telineillä – varmasti ainakin viidennen kerran! (EM, M -86.)354

Tahdon tällä viestilläni edes jotenkin rohkaista ja innostaa Sinua vielä jatkamaan 
kirjailijantyötäsi [---] Toivotan Sinulle myös paljon terveitä päiviä, kun kerroit 
TV:ssä, että olet paljon ollut myös sairaana. (TH, N -87.)

Työ on kesken, siksi mielialan täytyy pysyä korkealla. Sairaudet on voitettava, ja 
toivon, että me lukijat voisimme omalla myötäelämisellä olla tässä apuna. (RK, M 
-86.)

[---] Jaksa vielä kirjoittaa! Sisulla! Perkele! Olen nuori lukijasi. Olen sinulta saanut 
paljon elämän opetusta [---] (JH, M -84).

[---] pistän käteni ristiin, että Suuri Luoja antaisi Teille voimia ja terveyttä kirjoitella 
vielä vuosia, vuosia... (MH, N -84). 

”Kilpaa kuoleman kanssa”355 sarjaa kirjoittava Päätalo sai edellä siteeratun naislukijan 
ja monet muutkin rukoilemaan puolestaan (ks. myös LK, N -80); sarjan koettiin olevan 
vielä kesken ja jatkoa toivottiin. Ellei rukous auttaisi, niin ainakin Päätalon sisu ja tah-
donvoima. Huolen ilmaisut, kannustus ja sanavalinnat olivat erilaisia ikä-, sukupuoli-, 
asuinpaikka-, koulutus- ja sukupolvieroista johtuen. Huolen kohde ja asenne olivat kui-
tenkin yhteiset. Erilaisuus ei ollut este, eikä toisaalta edellytyskään, sarjaan koukuttu-
miselle. Mieslukija (HR, M -88) sanoi toivovansa suomalaiselta kirjallisuudelta ainoas-
taan sitä, että Päätalo pysyisi hengissä voidakseen kirjoittaa vielä sarjaan 10 teosta, jotta 
siitä tulisi täydellinen. Kultti-ihanteelta voitiin vaatia ja edellyttää tavanomaisuuden 
ylitse nousevia ominaisuuksia.356 Päätalon olikin nöyrryttävä paitsi sairautensa myös 
arvostamiensa lukijoiden edessä ja luvattava ”kirjoittaa vielä jotakin”, jos terveys sen 
suinkin sallisi (Karjalainen 21.5.1988). Velka lukijoille tuntui saavan Päätalon riskee-
raamaan jopa oman terveytensä (vrt. AL 29.10.1989). 

Urpo Kovalan (2003, 195–196) mukaan kulttisuhteessa rajat kohteeseen hämärty-
vät; kulttisuhde voi kirjan ohella kohdistua kaikkeen mahdolliseen kohteeseen liitty-
vään kuten kirjasta tehtyihin tv- ja elokuviin, oheistuotteisiin ja kohteeseen liittyvään 
toimintaan. Suuren murroksen sukupolveen kuuluva ja suuren muuton kokenut naislu-
kija (TH, N -87) toteaa jo heti kirjeensä alussa kirjoittavansa ihailijakirjettä. Sysäyk-
sen kirjeeseen oli Nuorikkoa näyttämässä teoksen lukemisen lisäksi antanut Päätalosta 

354 Kalle Päätalon arkisto. Ei sisälly tämän tutkimuksen kirjeotokseen.
355 Vrt. AL 29.10.1989. Matti Pitkon artikkeli ”Päätalo kirjoittaa kilpaa kuoleman kanssa”.
356 Ks. kulttisuhteen sakraalistamisesta (Laitinen 2003, 51). 
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kertova televisio-ohjelma. Naislukija kirjoittaa: ”Olen myös katsonut elokuvat ’Viimei-
nen Savotta’ sekä sen joka tehtiin Mustan lumen talvi -nimisen kirjan mukaan, myös 
näytelmän ’Susipari’ olen katsonut...” (TH, N -87). Näenkin Päätaloon ja Iijoki-sarjaan 
liittyvinä oheiskohteina toimineen sarjasta ja Päätalosta tehtyjen tv-ohjelmien ja eloku-
vien lisäksi Päätalopäivät, näytelmät, sarjan maantieteellisistä kohteista tehdyt kartat ja 
Päätalo-seuran jäsenyydet.

Merkitys sama, näkökulma uusi 

Nuorempien ikäluokkien vakiintuessa 1980-luvulla sarjan lukijoiksi sen lähihistorialli-
suutta tulkittiin ja arvotettiin lukijakirjeiden perusteella edellisvuosikymmentä moni-
puolisemmista näkökulmista. Esimerkiksi Päätalon sota-aikaa käsittelevien hyvinkin 
tarkkojen tapahtuma- ja henkilökohtaisten tunnetilojen kuvausten avulla voitiin hah-
mottaa muun muassa oman sodassa kuolleen isän sotakokemuksia: ”Eikä ollut yksi eikä 
kaksi kertaa kun Liekkejä laulumailla lukiessa ajatus kierrähti oman isävainajan sota-
reissun pohdiskeluun, isän jota en ole nähnyt, koska olen syntynyt hänen kaatumisensa 
jälkeen. Aika vähän äiti on hänen vaiheistaan kertonut.” (LK, N -80.) 

Myös sota-ajan siviilien vaikeudet evakkomatkoineen sekä potilaselämän kuvauk-
set sotasairaaloista ”tarkkaan ja mielenkiintoisella tavalla kerrottuina” ovat kosketta-
neet suuren murroksen sukupolven nuoria naislukijoita (ks. esimerkiksi AO, N -84). 
Lukumalli on pedagogisen lukumallin historiallinen muunnelma, johon miehisestä 
näkulmasta kuvatut kokemukset naisten kanssa antavat viihteellis-romanttisen säväyk-
sen. Kritiikeissä kiitostakin saaneet sarjan lottakuvaukset tarjosivat itse lottana sotasai-
raaloissa toimineille mahdollisuuden nostalgiseen muisteluun, kuten otoksien vanhim-
malle, lähes 90-vuotiaalle naislukijalle: 

[---] Ne ovat antaneet minulle suurenmoisen lukuelämyksen. Aivan erikoisesti 
olen ollut innostunut sota aikaa kuvaavista teoksistanne, sillä itse lääkintälottana 
sotasairaaloissa jouduin kosketuksiin samanlaisten poikien ja heidän elämänkohta-
loittensa kanssa. (IW, N -81.)

Sodan ja sen seuraukset omakohtaisesti kokenutta lottaa ei ole myöskään häirinnyt ”Tei-
dän poikienne karkea kielenkäyttö, sillä sehän kuului asiaan”. Iltasanomissa (8.1.1982) 
julkaistussa lukijakirjoituksessa nimimerkki ”Näin on” vertaa Päätalon lottakuvauksia 
Linnan ”halveksivaan suhtautumiseen lottiin ja heidän työhönsä sota-aikana”. Hän ke-
hottaa: ”Lukekaapa Kalle Päätalon Iijoki-sarjan sota-ajasta kertovia kirjoja. Niissä hän 
itse mukana olleena ja kovat kolhut kokeneena antaa kauniin ja asiallisen kuvan lotista 
ja heidän työstään. Hän myös pudottaa kruunun omasta ja aseveljiensä päästä kerto-
malla avoimesti heidän alituisista juoksuistaan naisten perässä tietty asia mielessä.” 

Nimimerkki ”Näin on” katsoo Päätalon olevan ainoa rehellinen sota-ajan ikävien 
puolien kuvaaja aina sukupuolitaudin saamista ja sen hoidon kuvaamista myöten. Toiset 
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mieskirjailijat elävät kirjoittajan mukaan vain tekopyhinä korkeuksissaan.357 Suhtau-
tumisessa lottiin oli jo ajallinen etäisyys tapahtumista tehnyt muutoksia myönteiseen 
suuntaa. Päätalo kirjoitti ja lukijat lukivat sarjan sotakuvauksia yli kaksikymmentä 
vuotta Linnan Tuntemattoman sotilaan ilmestymistä myöhemmin.

Uusia piirteitä on lukijoiden kuvausten perusteella havaittavissa myös kielen vaiku-
tuksesta syntyvissä ”päänsisäisissä matkoissa”. Iän ja sitä kautta elämänkokemuksellisen 
kontekstin muutokset näkyvät Iijoki-sarjan tekstin tekemässä vaikutuksessa. Esimer-
kiksi noin 30-vuotias keskisuomalainen naislukija (HN, N -80) ihmettelee itsekin, 
mikä saa hänet kokemaan kuvatut tapahtumat voimakkaasti henkilökohtaisesti tutuik-
si, vaikka sarja kertoo häntä yli puolet vanhemman mieshenkilön elämästä. Hän sanoo 
lukukokemuksen jälkeen jäävänsä päiväkausiksi elämään kirjan maailmaan. Samastu-
misen syyksi hän arvioi samankaltaiset lähtökohdat ja perusluonteensa. Yleisinhimil-
liset piirteet, niin hyvät kuin pahatkin, aidosti ja liioittelematta kuvattuina vetosivat 
iästä, taustoista tai sukupuolesta riippumatta. (HN, N -80.)

Ajan kulumisen huomaa koulutuksessa, jossa suuren murroksen sukupolven 
prosenttiosuus akateemisissa on nyt noussut kahdeksasta kahteenkymmeneen. Raken-
nemuutos näkyy erityisen vahvasti asuinpaikassa: lukijat ovat siirtyneet kaupunkeihin 
ja taajamiin.358 Vuosikymmenen alkaessa enää joka kymmenes maanviljelijän lapsi 
pysyi maanviljelijänä. Muuhun Eurooppaan verrattuna suomalainen suureen muuttoon 
liittyvä erityispiirre oli Suomessa maanviljelijöiden lapsien siirtyminen suoraan toimi-
henkilöammatteihin. (Eskola 1990, 89.) 

Taulukko 25

Sukupolvi Vuosikymmen Koulutus Sukupuoli Asuinpaikka
A K P ET M N K T M ET SM

SMU 1970 8 15 46 31 46 54 31 31 38 54
SMU 1980 20 24 28 28 48 52 72 28  56
SP 1970 20 27 40 13 53 47 27 46 27 53
SP 1980 28 18 9 45 64 36 73 9 27
SP- 1970 17 33 33 17 66 34 84 8 8 58
SP- 1980 56 44 22 78 44 33 23 22

A=akateeminen; K=keskiaste; P=peruskoulu; ET=ei tietoa;
K=kaupunki; T=taajama; M=maaseutu; SM=suuri muutto.
Keski-ikä: SMU: 1970-luku 30 vuotta ja 1980 luku 37 vuotta; 
SP: 1970-luku 46 vuotta ja 1980-luku 55,5 vuotta; SP-: 63 vuotta ja 1980-luku 66,5 vuotta.

357 Ks. kriitikkokäsitykset sota- ja lottakuvauksista luvussa ”Kriitikkoreseptio 1980-luvulla”. Ana-
lyysi ja tulkinta Päätalosta sotakirjailijana ks. Hannu Niklanderin artikkeli Kanavassa (16/1988) ”Kalle 
Päätalo sodan ja sotaväen kuvaajana”.
358 Osuudet kokonaismääristä. Koulutuksen osalta on huomioitava niiden osuus, joiden koulutusta-
sosta ei ole tietoa.
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Suuren murroksen sukupolveen kuuluva akateeminen naislukija (LT, N -85) analysoi ja 
tulkitsee samastumiskokemusta omasta ja muidenkin lukijoiden puolesta:

[---] Lukija samastuu – ainakin minä – aina päähenkilöön, jos kirja on hyvin kirjoi-
tettu. Ja sinun kirjasi ovat kirjoitetut niin, että tunnen kanssasi katumusta häpeää, 
kiukkua ja onhan niitä onnellisiakin hetkiä. Ja näinhän ne luultavasti tuntevat ne 
sadat tuhannet miehet ja naiset, jotka tänäkin syksynä kirjaasi lukevat. Olen ennen-
kin kirjoittanut, että olet sellainen kirjailija, jonka tekstin kautta jäyhä suomalai-
nen ja mies ja nainenkin – saa purkaa tunteitaan. Siinä varmaankin on menestyk-
sesi salaisuus. Koska kirjoitat tositapahtumista, itse koetuista tunteista, joihin on 
helppo samastua. (LT, N -85.)

Vaikka samastumiskokemuksen olosuhteet ovat nuoremmilla sukupolvilla täysin toi-
senlaiset kuin Päätalon Iijoki-sarjassa kertomat, kuten suuren murroksen sukupolven 
mieslukija (MF, M -85) toteaa, ovat ne kuitenkin henkisellä tasolla vastaavat. Sukupuo-
likaan ei näytä vaikuttavan samastumiseen. Lukija (MF, M -85) nimeää Päätalon ”Suo-
men Kansan Parantajaksi” ja vakuuttaa Päätalon olleen hänen tärkein terapeuttinsa:

[---] Se valtava työ, jonka olette tehnyt muokatessanne omaa kohtaloanne vaikeuk-
sista voittoon, on antanut minulle voimaa kohdatessani omat vaikeuteni. [---] On 
ihmeellistä, että yhden ihmisen kulkemat ja kertomat tiet saattavat merkitä niin 
suurta siunausta niin monelle. (MF, M -85.)

Jotkut Iijoki-sarjan kaupunkilaislukijoista pohtivat hyvinkin perusteellisesti argumen-
toiden tekijöitä, jotka tekivät mahdolliseksi myös paljasjalkaisen kaupunkilaisen sa-
mastumisen Kalleen. Yhden selityksen tarjosi se, että Päätalon kuvaamat tapahtumat, 
ihmismielen liikkeet ja tunnot ovat niin yleisiä ja ajasta sekä kontekstista riippumat-
tomia, yleisinhimillisiä, että niihin voi taustasta riippumatta kuka tahansa samastua:

On olemassa ihmisiä, jotka ovat tavanomaista herkempiä, yliherkkyydestäkin voitai-
siin puhua. Herkkyyttä varmastikin tarvitsee kirjailijakin. Mutta on myös olemassa 
ihmisryhmiä, joille persoonallisuuden kielteiset piirteet kateus, katkeruus, kauna, 
viha – kaikki seitsemän kuolemansyntiä, ovat tavanomaista suurempi ongelma. Itse 
kuulun näihin. [---] Nämä luonteenpiirteet ovat tietysti aivan tavallisia [---] tietä-
mättään jokainen lukija samaistuu näihin ihmisluonteen piirteiden kuvauksiinne ja 
kokee jotain – helpotusta, vapautusta, ylemmyydentunnetta, tasaveroisuutta, iloa, 
surua jne. Koska Te osaatte kuvata asiat koskettavasti. [---] (KW, M -87.)

Elämäntarinoiden pohjalta voidaan J.P. Roosin (1987, 10–12) mukaan hahmottaa 
enemmän tai vähemmän selkeitä tyyppejä. Vaikka Iijoki-sarjassa kerrotaan yksilön, 
Kallen, elämästä, se on samalla hyvin tyypillinen keskivertosuomalaisen tarina, jolloin 
se antaa lukijalle peilikuvan tavoin tietoa myös tämän omasta itsestä. 

Lasse Koskela toteaa Sillanpään tuotannon näkökulmia koskevassa tutkimukses-
saan (1988) ajattomia peruskysymyksiä olevan identiteetin ongelmat, seksuaalisuus ja 
häpeä, haaveiden ja realiteettien suhteet sekä itsetunnon ylläpitämisen vaikeudet. Myös 
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Päätalo arveli yhdeksi syyksi suosioonsa sen, että hän oli keskivertokansalainen niin 
hyvässä kuin pahassakin (Vehviläinen 1978, 98–101). 

Juhani Syrjän mielestä Päätalolla on kansallisesti poikkeuksellisen edustava 
elämänhistoria. Päätalon minä-hahmon edustavuus on kuitenkin enemmän laadullista 
kuin määrällistä; Päätalon kirjojen takana oleva elämänkokemus on Syrjän mukaan 
kauttaaltaan ylimitoitettua, huikeasti keskivertoisuuden ylittävää.359 

Merete Mazzarella (1997, 31) väittää taas, että omaelämäkerrallinen teksti ei yksin-
kertaisesti jaksa kiinnostaakaan lähipiirin ulkopuolisia lukijoita, ellei se edusta yleis-
pätevyyttä siinä mielessä, että lukija voi tunnistaa siitä itsensä. Oman näkemykse-
ni mukaan sekä Syrjän että Mazzarellan toteamat pitävät Iijoki-sarjasta puhuttaessa 
paikkansa; lukijakirjeissä toistuu lähes mantrana selitys samastumiseen: ”Löydän sieltä 
itseni.”360

Samantyyppisen merkityksen sarjasta löytää edellä siteeratun (MF, M -85) lukijan 
kanssa samaan sukupolveen kuuluva mies (JS, M -87 ja -89), jonka mielestä Iijoki-sarja 
tuo hänelle vaikeina aikoina yhtäläistä lohtua alakuloon kuin Raamattu uskovaiselle. 
Hän saa siitä mielenrauhan. Myös Juhani Syrjä sanoo päällimmäiseksi tunnekokemuk-
seksi nousevan rauha: ”Kiireisen ajan virtaan on tyyntynyt kuudensadan täyteläisen 
sivun mittainen suvanto.”361 Sama pätee hänen mukaansa satoihin tuhansiin muihin-
kin sarjan lukijoihin.

Mieslukija (JS, M -87 ja -89) kiittää sarjaa siitä, että se on auttanut häntä voittamaan 
koston ajatukset. 1980-luku toi siis nuoremman sukupolven sekulaaristuneen maail-
mankuvan sävyttämään nostalgis-terapeuttiseen lukumalliin myös hengellisiä ulottu-
vuuksia, ainakin hengellisiä vertauskuvia. Mielenkiintoista on, että myös kritiikeistä 
löytyy vastaavaa, sillä Matti Pulkkinen toi Nouseva maa -kritiikissään (AL 10.11.1985) 
vertailukohteeksi Raamatun todetessaan Iijoki-sarjan esimerkiksi miesporukoissa 
palvelevan samanlaisena yhdistävänä kommunikaatiopohjana kuin Raamattu ennen 
tai Tuntematon sotilas tietyssä vaiheessa.

Pedagogisessa lukumallissa korostunut lähihistorian tallentaminen sai nuorimman 
eli lähiösukupolven tulkinnoissa 1970-lukuun verrattuna poikkeavia merkityksiä: 

[---] Olen oppinut Suomen ja koko Euroopan historiaa kirjoistasi paljon mieleenpai-
nuvammin kuin koulun penkillä! Tämän päivän hyville ajoille osaa antaa sentään 
arvoa ja todeta maalaisjärjellä, että tyhjästä tänä päivänä valitetaan. Huonompaan 
suuntaan mielestäni aika on mennyt siten, että Sinun lapsuus- ja nuoruusaikana 
ihmiset ovat olleet ystävällisempiä ja läheisempiä toisilleen, ovat antaneet puutteessa 
olevalle vähästäänkin. [---] (AS, N -87.)

359 Juhani Syrjän esitelmä Päätalopäivillä 10.7.1993. Kopio Kalle Päätalon arkistossa.
360 Vrt. Veikko Hauta-ahon puheenvuoro Päätalopäivillä 3.7.1991 (Kalle Päätalon arkisto).
361 Juhani Syrjän esitelmä Päätalopäivillä 10.7.1993 (Kopio Kalle Päätalon arkistossa).
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Lukija käyttää Iijoki-sarjassa kuvattua yhteisöllistä elämäntapaa mittatikkuna vertail-
lessaan keskenään virallisia historiankirjoja ja Iijoki-sarjaa. Vertailu ei ole nostalgian sä-
vyttämää, kuten vanhemmilla sukupolvilla, vaan sotaa edeltävän ajan sosiaalihistorian 
ja nykyisyyden asettamista rinnakkain ja johtopäätösten tekemistä maalaisjärjellä. Lu-
kija siis vertaa teoksen maailmaa oikeasta maailmasta saamaansa kokemukseen. (Vrt. 
esimerkiksi Koskela & Lankinen 2003, 22.) 

Lukijakirjeiden kvantitatiivisesta tutkimuksestani paljastuu sukupolvea muuttu-
jana käyttämällä sarjan eri teemojen ja motiivien (esimerkiksi työn, rehellisyyden, 
historial lisuuden) merkityksen muuttuminen sukupolven vaihtuessa. Sisältöluokassa 
20 (työn eetos) prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä ovat sukupolvittain: 
SP- 2,3, SP 8 ja SMU 4,4 ja sisältöluokassa 19 (rehellisyys): SP- 4,5, SP 2 ja SMU 6,7. 
Sama koskee myös tekstilähtöistä vaikutusta identiteettiin ja uskoon selviytyä elämän 
asettamista haasteista: sisältöluokka 13 (samastuminen/ terapeuttisuus) SP- 13,7, SP 8 
ja SMU 20. Asenne on kuitenkin sukupolvesta riippumatta sama: positiivisesti arvot-
tava. (liite 8/taulukot: ”Yhteenveto, lukijakirjeet, sukupolvittain”.)

Sarjan edettyä aikaan, jolloin Päätalosta oli jo tullut rakennusmestari ja kuvausten 
kohteeksi nousseet Tampereen ja lähiympäristön rakennustyömaat, tuntuivat yksityis-
kohtaiset työnkuvaukset varsinkin naislukijoista uuvuttavilta:

Asiani on, paitsi kiitellä erinomaisista kirjoistasi, myöskin antaa vihje, että kirjoita 
hyvä Kalle jo romantiikkaakin. [---] Älä Kassu hyvä, enää kirjoita pitkiä työnku-
vauksia, vaikka olenkin työterveyshoitaja, vaan muista meitä seuraavaksi jo vähän 
romantiikallakin. (AM, N -88.)

Naislukija on pettynyt, kun viimeisin teos Reissutyössä (1988) ei kuvannutkaan Kallen 
ja Lainan avioeroa ja mahdollista uutta suhdetta. Kritiikeissäkin uumoiltiin vuosikym-
menen lopulla liian teknisten ja yksityiskohtaisten osien karkottavan naislukijoita Laila 
Hietamiehen teosten lukijoiksi (vrt. esimerkiksi Panu Rajalan kritiikit AL 19.11.1988 
ja AL 8.11.1989). Bestseller-listoiltakin ilmiö oli todennettavissa.

Kirjeiden perusteella lukijat arvottavat Päätalon esimerkkiä työn asettamisesta 
elämässä etualalle:

[---] Sinulla on ollut kivinen tie päästäksesi tekemään sitä mitä halusit tehdä. Kirjo-
jesi jokaiseen sivuun olet puristanut elettyjä elämänkappaleita huumorilla höystet-
tynä. Niissä elävät pienet ihmiset suurina. [---] Ja pakko on huomata kuinka pystyt 
huumorin vapauttavalla naurulla kohoamaan rankimpienkin tapauksien yläpuolel-
le. Et maksa vihaa vihalla, et osoittele sormella. Sinun on täytynyt kirjoittamalla 
ilmeisesti päästä irti ja vapaaksi kaikesta, rankoistakin kokemuksista. [---] (JH, M 
-86.)

Miespuolinen suuren murroksen sukupolveen kuuluva lukija (JS, M -89) ja myös toi-
nen mieslukija (JH, M -86) arvottavat positiivisesti Päätalon esimerkkiä katkerien ja 
kostoa hautovien aikeiden kompensoimisesta ”elämässä näyttämisellä” ja ottamalla 
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avuksi huumorin: ”Te toitte ilmi sen ettei Teillä ole koskaan ollut halu kostaa vaan 
kyllä minä vielä joskus näytän ajatus, ymmärsin, että näin tulisi minunkin ajatella tu-
levaisuudessa.” (RK, M -86.) Selviytymisen ja pärjäämisen esimerkki voi toimia myös 
terapeuttisesti tarjoamalla uuden suhtautumistavan negatiivisena näyttäytyvään men-
neisyyteen, kuten edellä siteeratulla mieslukijalla (RK, M -86). Lukukokemus toimi 
apuvälineenä, jolla lukija pystyi kalibroimaan elämäänsä, jopa omaatuntoansa. Kuta sy-
vemmälle ihmisen ”pohjamutiin” henkilökohtaisista kokemuksista ja tunteista kertovat 
tekstit menevät, sitä jaettavampia ne ovat (vrt. myös Eskola 1997, 60–87).

Sodan jälkeistä aikaa käsittelevissä teoksissa alkoi entisestään vahvistua Päätalon 
sinnikäs pyrkimys kirjailijaksi, mikä nosti lukijakirjeissä esiin lukijayhteisönä samoja 
aikeita hautovat lukijat: 

Martin Edenin tarina antoi teille uskoa kirjoituspyrkimyksiinne. En ole lukenut 
kyseistä teosta, mutta sitä vastoin olen lukenut Kalle Päätalon tarinan. Itse olen 
saanut uskoa ja lisäinnostusta siitä tarinasta (HL, M -86).

Päätalon elämä ja lukijoiden mediasta ja muista lähteistä päivittämä tieto Päätalon re-
aaliaikaisesta elämäntilanteesta sekoittuvat lukijoiden mielessä keskenään. Lähiösuku-
polveen kuuluva naislukija (AS, N -87) iloitsee reaaliajassa Päätalon kirjailijahaaveen 
täyttymisestä ja siirtyy sitten sarjan aikaan:

[---] Onnittelen Kalle Sinua sydämestäni asti, että suuri nuoruuden haaveesi tulla 
kirjailijaksi, on toteutunut näin loistavasti! Olet varmaan tämänkin eteen tehnyt 
valtavasti työtä, mutta töitäkään tekemällä ei tulla kirjailijaksi, täytyy olla synnyn-
näisiä lahjoja, Sinullahan ne tulivat esille jo pienenä poikana. [---] (AS, N -87.)

Kuten aikaisemmin mieslukija (HL, M -85), tähdentää nuori naislukijakin Päätalon 
merkitystä kirjallisten harrastusten esikuvana: ”Ihailen [---] Sinua kirjailijana samoin 
kuin Sinä nuorukaisena Ilmari Kiantoa ja Pentti Haanpäätä”. Lukija uskaltautuu 
pyytämään Päätalolta asiantuntijan neuvoja ”kirjoittaa kertomuksia”. Lukumalli-
kombinaatio on näissä tapauksissa kirjava, sillä työn eetos, edistysusko, samastumis-
kokemukset ja sarjan oppikirjamainen käyttö vyyhteytyvät toisiinsa erikoislaatuiseksi 
kokonaisuudeksi. Lukijakirjeissä lukijat pyrkivät pukemaan sanoiksi lukukokemuk-
sensa ja luomaan järjestystä lukutapahtuman herättämään mielikuvien ja merkitysten 
sekamelskaan; vaikutuksen lisäksi esille nousi myös teosten käyttöarvo.

Murre nostettiin lukijakirjeissä positiivisesti arvotettavana tekijänä esille jo ensim-
mäisistä teoksista alkaen. Murresanat ovat lukijoiden mielestä paitsi kuvaavia usein 
myös koomisia. Samalta tai samantyyppiseltä murrealueelta kotoisin olevalle murre-
sana voi olla laukaiseva tekijä lapsuuden- ja nuoruudenmuistoille. Päätalomainen 
murteen käyttö näyttää vahvistaneen lukijoiden eläytymisen intensiteettiä:

Täytyy tunnustaa, että pidän hirmuisesti murteestasi, siinä on niin lupsakoita 
sanoja, olen jopa ottanut ”käyttööni” muutamia hauskoja lauseita ja sanontoja (HL, 
N -87). 
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Yksi asia, josta pidän kirjoissasi on tuo tutuntuntoinen murre ja kielenkäyttö. 
Monesti kun tulee oikein mukava kohta kirjassasi, täytyy aina lukeminen keskeyt-
tää ja nauraa hihitellä vähän aikaa, kun tulee niin kotoinen olo. Tuntuu silloin, kuin 
pääsisi ajatuksissaan lähemmäs juuriaan ja lähtökohtiaan. (TH, N -87.)

Kielen synnyttämät emootiot vievät lukijaa lähemmäksi juuriaan, aikaan ennen suur-
ta muuttoa, siis suoraan paikallisidentiteettiin. Myös negatiivisiksi koetut asiat, kuten 
elämäntilanteiden muutoksien aiheuttamat kriisit, vaikuttavat identiteettiin, vaikka 
sitä ei aina tiedostetakaan. Stuart Hall puhuu – ja samaa käsitystä, joskin eri termein, 
edustaa myös Manuel Castells (1997) – puolustuksellisista identiteeteistä vastareaktio-
na kokemukselle tulla suljetuksi valtakulttuurin ulkopuolelle. Tällöin identifioidutaan 
herkästi uudelleen muun muassa omiin aikaisempiin paikalliskulttuureihin ja kulttuu-
risiin traditioihin. (Hall 1999, 68–69.) 

Identiteettikriisi vaivasi paitsi Päätaloa itseään myös hänen lukijoitaan.362 Toiseu-
den kokemuksia paettiin ja hoidettiin Iijoki-sarjaa lukemalla, samalla identifioiduttiin 
uudelleen lapsuuden- ja nuoruudenaikaisiin paikalliskulttuureihin, jotka olivat lähellä 
ja osin päällekkäisiä Iijoki-sarjassa kuvatun kulttuurin kanssa. 

Mielihyvää ja nautintoa tuottava teksti
Kaikkiaan kun puhutaan nostalgisista tuntemuksista, toisesta näkökulmasta 
katsottuna puhutaan myös kulttuurituotteen mahdollistamasta eskapismista tai 
”todellisiin” muistoihin uppoutumisesta, joka toimii nautinnon lähteenä. Viihteen 
tai yleensä kulttuurituotteiden avulla vastaanottajan on mahdollista löytää fiktiivi-
siä ratkaisuja tai korvaavia tunteita sen hetkiseen tilanteeseensa ja siinä kokemiinsa 
puutteisiin. (Linko 1997, 188.)

Suurelle osalle lukijoista Iijoki-sarja näyttäytyi tekstinä, joka mahdollisti identifioitu-
miskokemuksessa terapeuttisen ja viihdyttävän, ulospäinkin näkyvän nautinnon koke-
muksen, jota naispuolinen lukija (MP, N -81) ja myös mieslukija (MG, M -82) yrittävät 
kirjeissään kuvailla:

[---] Välillä raivostun siitä millainen ”tonttu” sinä oikein taas olit ja huomaankin, 
että raivostun itselleni (MG, M -82).

[---] Tiedätte esittelyittä, miten kirjanne kuluvat monien käsissä, mutta se suunna-
ton suru ja mittaamaton ironia, joka huokuu joka teoksen lehdeltä, on kertakaik-
kista. On nautinto nähdä, kun lukija vahvasti eläytyen paneutuu tekstiinne. Nenän 
niiskahdukset, hampaiden kirskunnat ja ilmeinen ilo peilautuvat kasvoista. Ei se ole 
voinut olla helppoa Teillekään? (MP, N -81).

362 Päätalo sanoi, ettei hän pääse koskaan irti juuristaan; ne ovat tiukasti Iijoen törmässä ja hän itse 
pysyy Kallio-Kallena Jokijärven rannalta (Vehviläinen 1978, 15).
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Kirjasi olen lukenut joka ainoan kannesta kanteen ja ihastus on aina suunnaton. 
Tätä Iijoki-sarjaa tutkiessani, olen monesti miettinyt, eikö Sinulle tuota suurta 
tuskaa kertoa kaikesta niin avoimesti, kun minä vain lukijana joskus ihan itken 
sattumuksillesi ja joskus taas olen kuolla nauruun. Kirjan kun käteen otan, niin 
samaa soittoa se on luettava kannesta kanteen. Monet yöt olen valvonut ja nauttinut 
näistä mahtavista teoksista. Kun varsinkin työpaikalla keskustelemme kirjoistasi 
säilyy mielenkiinto koko ajan, aina tapahtuu ja huumorisi on aivan omaa luokkaan-
sa ja ainoa asia, mikä harmittaa, on se, että kustantaja napsaseepi osan pois. [---] (AT, 
N -80.)

Suuren murroksen sukupolveen kuuluva, edellä siteerattu naislukija (AT, N -80) sanoo 
lapsuudenkokemuksiensa olleen isän alkoholismin vuoksi yhtä köyhät kuin Päätalolla-
kin; myös lukijan oma työhulluus lähentelee Päätalon luokkaa. Tulkitsenkin lukuko-
kemuksen herättämien fyysisten oireiden – naurun ja itkun – kohdistuvan alitajuisesti 
myös lukijaan itseensä eikä pelkästään Päätalon ”sattumuksiin”. Lukijat asettavat it-
sensä arkisen, epätäydellisen sankarin asemaan, jolloin heissä herää solidaarisuuden ja 
säälinkin tunteita (ks. sympaattisesta samastumisesta Jauss 1974, 296–317). Voisikin 
todeta lukijoiden olevan kiinnostuneempia lukemaan kirjailijasta kuin kirjailijan tuo-
tantoa tai ainakin kirjailijan persoona ja tuotanto yhdessä muodostavat fanittamisen 
kokonaisuuden. (Taylor 1997; vrt. myös Laitinen 2003, 41.) 

Lukukokemuksen mahdollistamaa samastumista voi kuvata myös eräänlaisena 
minän menettämisenä; lukuprosessin alussa lukija saa kutsun ja luvan ajatella ja tuntea 
jonkun toisen tavoin. Kirja muuttuu sarjaksi sanoja, kuvia, tunteita ja ajatuksia; lukijan 
mieli muuttuu teoksen tapahtumapaikaksi. Lukija on ”sisällä kirjassa” tai kirja on 
lukijan sisällä. Kokemus on lähes mystinen ja skitsofreeninenkin: lukija on yhtä aikaa 
itsensä lisäksi myös joku toinen. (Poulet 1980; Makkonen 1995, 183–184.)363

Helen Taylor (1997, 212–213) toteaa naisten muistavan syyllisyyden tunteen 
sävyttämät nautinnot, jotka liittyivät salaisissa paikoissa myöhään illalla tapahtunee-
seen lukemiseen. Myös Päätalolle tulleissa lukijakirjeissä kuvataan usein yömyöhään 
vuoteessa tai muissa intiimeissä paikoissa tapahtunutta lukemista, mikä toi lukemi-
seen omanlaisensa nautintolisän. Se vahvistaa käsitystä sarjan viihteellistä käytöstä ja 
romanttis-viihteellisestä lukumallista. 

Juhani Niemi on hakenut selitystä Päätalon suosiolle myös nuoruuden lukemis-
toista omaksutusta ”tosikertomuksen muodosta”, jonka Päätalo on jalostanut omiin 
tarkoituksiinsa sopivaksi epiikan välineeksi (HS 24.10.1982). Päätalo itsekin myöntää 
nyyrikkimäisen otteen näkyvän varsinkin kirjailijauransa alun teoksissa.364 

363 Vrt. Ritva Ylösen artikkeli ”Kalle Päätalon kieli lukijan mielen ohjaajana” (Kielikello 3/2005). 
364 Päätalon mielestä nyyrikkimäisyys näkyy ”liian tuntuvana” esikoisteoksessa Ihmisiä telineillä 
(1958), koska hän oli ”kirjoitellut sekalaisiin lehtiin niitä tosikertomuksia”. Leo Stålhammarin teke-
mä Päätalon haastattelu Suomenmaa-lehteen 8.12.1983 ”Tunteet pitää siilata sydämen kautta”. Päätalo 
on todennut kirjoittaneensa sodan jälkeen Sirpaleeseen ja Nyyrikkiin nimimerkeillä ”K.P. Mäkelä” ja 
”Alvar Kallioniemi” (SM 10.11.1984).
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Mieslukija (EM, M -81) paljastaa lukijakirjeessään, ettei hän ”osaa vessaankaan 
mennä ilman Kalle Päätalon kirjaa”, ja vakuuttaa, että hänellä on aina yksi Päätalon 
kirja ”työn alla” ja samalla tulee luetuksi otteita muistakin kirjoista. Kirjeotoksen 
nuorimpaan eli lähiösukupolveen kuuluva naislukija (AO, N -84) puolestaan kuvaa 
omaa lukemisen intensiteettiään:

[---] otan lukemiseen tarvitsemani ajanhippuset vaikkapa yöstä avukseni [---] 
Myös työmatkat luen nykyisin [---]. Suorastaan harmistun, jos joku tuttu sattuu 
samaan bussiin, enkä pääsekään ”käymään kirjaan käsiksi”. [---] Koskapa lähes joka 
paikkaan minne menen kannan mukanani kesken olevaa kirjaa, on mieheni toisi-
naan leikinpäiten sanonut: ”(vaimoni) se vaan seurustelee Kallen kanssa.” (AO, N 
-84.)

Katarina Eskolan (1990, 270–271) tutkimuksessa, joka pohjautui neljän yliopisto-
opiskelijan 1980-luvulla pitämiin kirjapäiväkirjoihin, tuli esille nuoruuden lukutavalle 
tyypillisenä eläytyminen, eskapismikin. Eläytyvä lukutapa merkitsi näillä lähiösuku-
polveen kuuluneilla opiskelijoilla samastumista kirjojen henkilöihin, maailmaan ja 
tunnelmiin. Myös lähiösukupolven naislukija (AO, N -84) sanoo tunteneensa sarjan 
ensimmäisen osan lukemisen jälkeen ”pakottavaa tarvetta lukea lisää, saada tietää kuin-
ka Kallen, Martan, Riitun ja muiden elämä jatkuu. On kuin olisin itse elänyt mukana.” 
Kirjojen tultua luetuksi lukijaan iski ikävä takaisin niiden maailmaan ja tyhjä olo, jo-
hon ei löytynyt muuta lääkettä kuin sarjan lukemisen aloittaminen uudelleen (AO, N 
-84). 

Sarjan aloitusvuosikymmenellä lukijoiden positiivisesti arvottama päätalolaisen 
kielen ja verkkaisen sekä pikkutarkan kerrontatyylin mahdollistama ”mielikuvatyös-
kentely” (Luukkonen 1999, 85) siirtyi tulkintani mukaan 1980-luvulla syntaktiselta 
tasolta yhdeksi pragmaattisen tason tekijöistä. Kielen avaama elämyksellinen maailma 
laukaisi lukijoiden tunnepatoja, mutta toi mukanaan hedonistisia mielihyvän piirteitä, 
kuten suuren muuton kokenut naislukija (AK, N -85) kuvaa: ”Katselin sieluni silmil-
lä kuin kuvanauhaa edetessä kirjasi sivuja. Väliin nauroin väliin itkin. Oli kuin olisin 
sieluni silmillä seurannut niitä kauniita maisemia [---].” 

Tunteisiin vetoamisessa onkin tapahtunut selvä hyppäys ylöspäin. Pragmaattisen 
tason sisältöluokassa 14 (tunteisiin vetoaminen) prosenttiosuudet kokonaismerkin-
nöistä ovat 1970-luvulla 4,1 ja 1980-luvulla 7,5. Joskus pelkät sanat toimivat lukijalle 
nautinnon antajana. Nuori lähiösukupolveen kuuluva pääkaupunkilainen naislukija 
(AO, N -84) maalaa kirjeessään kielen avulla tapahtuvaa mielikuvatyöskentelyä: 

[---] En ole lakannut ihmettelemästä sitä taitavuutta, jolla sanat on paperille laitet-
tu. Nautiskellen olen mielessäni pyöritellyt sanoja ja sanontoja sekä murreilmaisuja, 
joista olen kirjoistanne lukenut. Joskus en ole voinut vastustaa ääneen lukemasta 
viereeni sattuneelle, kotona tai kylässä, mielestäni ”herkullisia” kohtia, juuri sanojen 
takia. [---] Vaikka lukemieni kirjojen aihepiiri on yleisesti ottaen hyvin laaja [---] 
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en muista, että mikään olisi temmannut minua niin täysin puoleensa kuin Teidän 
kirjanne. Ne elävät! (AO, N -84.)

Päätalo itsekin totesi saaneensa kirjoittamismotivaatioonsa apua lukijakirjeistä; hän 
palautti kirjoittamisvaikeuksien kanssa kamppaillessaan mieleensä jonkin kohdan lu-
kijoiltaan saamista kirjeistä. Hän nosti voimauttavaksi esimerkiksi lukijan, joka tiedos-
sa olevasta aikaisesta aamuherätyksestä huolimatta yösydännä kirjoitetussa kirjeessään 
kertoo juuri lukeneensa Päätalon kirjan ja saaneensa siitä uskoa elämäänsä (Haavikko 
1986, 126; Vehviläinen 1978, 87).

Nostalgisen kaipuun ja lukumallin juuret suuressa muutossa

Muuttoliike johtuu useimmiten niistä muutoksista, jotka tapahtuvat ihmisen elinym-
päristössä ja yksilön elämässä; syyt muuttoon voivat olla siis sekä yhteiskunnallisia että 
yksilöllisiä. Iijoki-sarjan aloitusvuosikymmenelle osui muuttoaalto, jossa suuret ikäluo-
kat pakenivat maalta kehittyneemmille alueille.365 Suurin maassamuuton huippu osui 
vuoteen 1974. Muuton vauhdittajana oli 1960-luvun puolella rakennemuutos, seuraa-
valla vuosikymmenellä jo talouden nousukausi. (Ks. Korkiasaari & Söderling 1994, 
226; Söderling 2002, 196–203; Vartiainen 1999, 120–125.) Matti Mäkelä tekee eron 
”suuren muuton” ja ”suuren murroksen” välillä: edellinen kuvaa rakennemuutosta koko 
yhteiskunnan kannalta, jälkimmäinen yksilön kannalta (Mäkelä 1986, 125). Suoma-
laisten elämäntarinoita tutkinut J.P. Roos toteaakin maaltamuuton tyypilliseksi suu-
ren murroksen sukupolven elämäntarinoille (Roos 1988, 27).

Sotien jälkeisessä pakkotilanteessa nopeasti toteutettu pienviljelijöiden lisäys 
muuttui paria vuosikymmentä myöhemmin yhtä nopeaksi käänteeksi toisinpäin (ks. 
Vartiainen 1999, 120–125). Vuonna 1960 maa- ja metsätalous antoi työtä noin 36 %:lle 
työvoimasta, 1970 osuus oli noin 29 % ja 1980 enää noin 12 %. Vastaavasti kaupunki-
väestön osuus kasvoi 1960 40 %:iin ja 1980 jo 55 %:iin (Kirkinen1984, 11). Naislukija 
(KT, N -89) kuvaa yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamaa yksilöllistä rakenne-
muutosta, raadannan kautta saatuja työn tuloksia ja niiden alasajoa:

[---] Me saatiin nimiimme jonkun rintamamiehen hylkäämä maapala, tila, oikeam-
min asutustila, kylmätila. Mieheni raivasi 20 hehtaaria peltoa, ostettiin vähän yli 
5 hehtaaria, ostopala salaojitettiin. Rakennettiin navetta, asuinrakennus, pari 
konehallia, oli enimmillään 15 lehmää ja siihen nuorta karjaa. Ja sitten [---] vissiin 
väsyttiin ja lähdettiin tämän rakennemuutoksen kelkkaan. Ja nyt niitä itse raivattu-
ja peltoja istutetaan metsille. Ainakaan minä en uskalla ajatella asioita loppuun asti, 
saattas tuntua pahalta [---] Työn kuvaus kirjoissanne on korvaamattoman arvokasta 

365 Maassamuuttajien määrät 1966–1970/222  300, 1971–1975/233  611, 1976–1980/193  567 ja 
1981–1982 194 265 (Siirtolaisuuden ja maassamuuton tutkimus. Suomen muuttoliikkeiden pääpiirteet 
sekä selvitys tutkimustilanteesta ja -tarpeesta. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Tutkimuksia n:o 2/ 1984.
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--- olen kokenut elämäni parhaimmat luku tuokiot kirjojenne parissa. Itku ja nauru 
vuorotellen silmissä. [---] (KT, N -89, kuuluu suuren murroksen sukupolveen.)

Matti Kortteinen toteaakin teoksessaan Tutkimus elämäntapojen muutoksesta (1982), 
että maaltamuutto, siirtyminen palkkatyöhön ja lähiöasuminen ovat kohdistaneet niin 
voimakkaita paineita ihmisten elämäntapaan, että on perusteltua puhua joissakin ta-
pauksissa jopa kriisistä (emt., 117). Yksi kulttuuriseen murrokseen liittyvä pulma on 
Kortteisen mukaan se, kuinka vanhat ja sisäistetyt arvojärjestelmät uusissa olosuhteissa 
muuttavat merkitystään. Identiteettikriisi on väistämätön. Päätalo kuvaa Iijoki-sarjassa 
Kallen selviytymistä kulttuurisessa murroksessa; lukijat saavat häneen samastuessaan 
itseluottamusta kohdata samantyyppiset ongelmat ja myös keinoja elämänhallintaansa. 

Muuttovirta ei suuntautunut pelkästään oman maan kasvukeskuksiin, vaan myös 
Ruotsiin. Maastamuutto huipentui sarjan alun tuntumaan (1969–1970), jolloin lähti-
jöitä oli yhteensä noin 80 000 (Söderling 2002, 203). 

[---] Muutin perheineni tänne (Ruotsiin) ”Mustan lumen talven” aikoihin, vuonna 
-69. Suuren muuttoaallon mukana, jolloin työttömyys Suomessa oli pahimmil-
laan. Metsätyöt, joita olin tehnyt siellä aina kun niitä oli saatavilla, loppuivat miltei 
tyystin, ja minulla oli kaikki seitsemän lasta silloin vielä kaikki alaikäisiä, nuorin 
alle neljän vuoden. Parin viimeisen vuoden aikana hätäännyin työttömyystöihin ja 
leipä tuntui olevan liian kapeaa, ja niin tuli lähtö tänne. Työtä ja leipää on riittä-
nyt, mutta juuret ovat siellä kotiseudulla. [---] vanhemman polven siirtolaiselle se on 
elämys kun pääsee lähtemään kesälomalla kotimaahansa. [---] Juuret on siellä, täällä 
tuntee olevansa muukalainen. [---] (VP, M -85.)

Maan rajojen ulkopuolelle muuttaneet lukijat pohtivat suomalaisuuttaan ja suoma-
laista identiteettiään. Samalla analysoitiin Iijoki-sarjaan kiintymistä ja kiinnittymistä. 
Lukukokemus tarjosi mahdollisuuden yhteyksien pitämiseen sekä kotiin että kieleen.

[---] Ja lopuksi, kaippa on myös niin, että olette pystynyt ilmentämään jotain perin 
juurin suomalaista. Identiteettiasioita tulee täällä usein mietiskelleeksi ja vaikka 
luenkin paljon, ei Teidän tekstinne kai voisi niin koskettaa ellen ymmärtäisi suoma-
laisuutta syvältä, olisi suomalainen. [---] (ME, N -93.)

[---] Toinen ja täällä painavampi syy lienee, että niiden (Iijoki-sarja) kertaaminen 
ikään kuin pitää yllä siteitä kieleen ja kotiin. Parikymmentä sivua iltaisin on kuin 
pikavisiitti kotimaassa ja perheen luona [---]. (SH, M -89.)

Stuart Hallin mielestä siirtolaiset, jotka kuuluvat samaan aikaan kahteen maailmaan, 
ovat jälkikoloniaalisten muuttojen synnyttämien uusien diasporien tuotteita. Näiden 
on opittava asuttamaan ainakin kahta identiteettiä, ”kääntämään” ja neuvottelemaan 
niiden välillä. Nämä ”juuritut” ihmiset kantavat mukanaan jälkiä heitä muovanneista 
kulttuureista, traditioista, historiasta ja kielistä. (Hall 1999, 71–72.) Juuriltaan kerran 
revitty jää helposti ikuisesti juurettomaksi, vieraaksi itselleen ja ympäristölleen.
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Päätalokin joutui lähtemään kotoaan sotien jälkeen joulukuussa 1944. Hänen 
elämäänsä murroksia osui useampiakin: ensin 30-luvun lama, sitten sotavuosien 
murros ja sodan jälkeen muutto Taivalkoskelta Tampereelle. Hän ymmärsi olevan-
sa yksi sadoistatuhansista, jotka maalta muuttaessaan löysivät itsensä keskeltä toisia, 
vieraita identiteettejä: 

[---] vaikka olen Iijoen törmästä irti päässyt, tullut kaupunkiin, noussut yhteiskun-
nallisessa asemassa kahdella tasolla, käytännön ammattimiehenä ja kirjailijana, 
niin siitä en pääse irti syntymäseudustani. Iijoen törmä on minun syntymäseutu-
ni ja kasvuseutuni... Minä olen Kallio-Kalle Jokijärven rannalta, Iijoen törmästä. 
En minä siitä pääse mihinkään. Varmasti minulle on antanut lisää lukijoita se, että 
meitä kalleja ja maijoja on valtava määrä Suomessa. Olemme joutuneet muuttamaan 
kotimaassa, osa meistä on joutunut muuttamaan Amerikkaan ja Ruotsiin ja peräti 
Australiaan asti. (Vehviläinen 1978, 167, 171.)

Ihmisten sopeutuminen uusiin olosuhteisiin ja kulttuuriin ei sujunut niin helposti kuin 
ennalta ajateltiin. Koti-ikävä vaivasi ja siihen etsittiin lääkkeitä eri tavoin. Herättiin ky-
symään, mikä ja missä on kotiseutuni, juureni. Sopeutumisprosessin vaikeus heijastuu 
Iijoki-sarjan kirvoittamissa kirjeissä Päätalolle. 

[---] Olen v. 1967 lähtenyt maailmalle Pielisjärveltä [---]. Ne tunnot ja kaipaukset 
jotka 70-luvulla sisintäni jäytivät ja jäytävät vieläkin ovat aivan samantapaisia kuin 
Teidänkin [---]. Teoksenne ovat olleet hyvää palautetta, olen ymmärtänyt, että en 
ole ainoa enkä varmaan tule olemaankaan jolle nämä asiat ovat vaikeita. [---] (EV, 
M -84.)

Katja Seutu (2007, 274, 275, 277) määrittelee nostalgian jonkun ulkoisen objektin tai 
aistimuksen herättämäksi mielentilaksi tai muistoksi; nostalgian kasvualustoina toimi-
vat toisaalta yksilön kokemat muutokset epäjatkuvuuden tiloineen, toisaalta kollektii-
visia nostalgian kokemuksia aiheuttavat ilmiöt.366 Ihmisillä on yksityisiä muistipaik-
koja, joissa jatkuvuuden tunne nykyhetken ja menneisyyden välillä säilyy; subjektiiviset 
muistipaikat representoivat omaa elettyä menneisyyttä. Muistipaikkojen ilmentymiä 
voivat olla päänsisäinen todellisuus lapsuudesta ja nuoruudesta tai ne voivat liittyä 
konkreettisiin paikkoihin tai esineisiin, jopa ääniin. Tällaiset muistipaikat palauttavat 
subjektin oman historian eläväksi kokemukseksi. 

Pirjo Kukkonen (2007, 14–15) toteaa nostalgisen mielialan syntyvän muistin 
palatessa autenttiseen menetettyyn paikkaan ja aikaan; kaipuu on paluuta yhteisöön 
ja johonkin eheään. Paluu muistipaikkoihin on elinikäinen, joten nostalgian funktion 
”voi nähdä keskeisenä muistin ja muistojen prosessoijana ihmisen ajatusten, arvojen ja 
tekojen ymmärtämisessä”. (Kukkonen 2007, 14–15.) Nostalgia tuo lohtua ja mielihy-
vää, ja siihen sisältyy usein muutosvastarintaa. Toisaalta naturalismissa nostal giaan voi 

366 Seutu referoi Karin Johanssonia ja viittaa hänen teokseensa 2001: Nostalgia. En känslas historia. 
Stockholm: Bonnier.
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liittyä myös muutoksen kipinä (vrt. Rossi 2007, 138). Päätalo koki ja kuvasi Kallena 
myös fyysisen paluumuuttonsa kotiseudulleen, joskin muutto päättyi epäonnistumi-
seen. (Päätalo 1990, 1991, 1992, 1993 ja 1994.) Juhani Syrjä näkeekin yhdeksi Iijoki-
sarjan tärkeimmistä motiiveista ihmisen perimmäisen koti-ikävän, joka loppujen 
lopuksi jää aina tyydyttämättömäksi.367

Päätalon lukijakirjeitä lukiessani huomasin, että lukijoiden subjektiiviset mennei-
syyden muistipaikat aktivoituvat Iijoki-sarjaa lukiessa yhtä aistimillisesti kuin Päätalon 
omat lapsuus- ja nuoruusmuistot ja päinvastoin.368 Ruotsiin muuttaneen naislukijan 
(LK, N -80) nykyhetki ja mennyt aika kohtaavat toisensa, kun hän lukee Iijoki-sarjasta 
Kallen lauantai-iltaisesta hiihtomatkasta savotasta kotiin: 

[---] Minä luin, itkin ja nauroin ääneen, elin mukana. Erikoisen hyvin muistan kun 
luin niistä lauantai illoista kun palasitte isänne kanssa hankikantoa savotasta. Oli 
kirkas kuutamo, sauna odotti. Näin sieluni silmillä lapsuuden kuutamoillan, ja 
itseni hiihtelemässä naapurista kotiin. Itkin, sellaisia kuutamoita on vain Suomessa, 
ja koti-ikävä, ikävä lapsuuteen sai vallan. [---] (LK, N -80.)

Lukukokemus herättää naislukijalla nostalgisen kaipuun niin kotimaahan kuin kado-
tettuun menneeseen. Ikävää syventävät tarkan kuvauksen herättämät aistimillisesti 
koettavat tuntemukset, muistipaikat: lämpiävän savusaunan tuoksu, suksen rahina ja 
kuutamoinen talvimaisema. 

Lukijalla, joka yksilöllisistä tai yhteiskunnallisista syistä joutui elämään ulkomail-
la, sarjan lukukokemus aktivoi paitsi kotiseutuun liittyvät mielikuvat myös kotimaa-
han kytkeytyvät muistipaikat. YK:n tehtäviin Lähi-Itään joutuneen mieslukijan (SH, 
M -87) mielestä Päätalon kirjat ovat merkinneet henkistä tukea ulkomailla. Teosten 
merkitys on korostunut jo Päätalon kanssa yhteisen maalaistaustan takia, mutta myös 
muistipaikkana:

[---] niiden kertaaminen ikään kuin pitää yllä siteitä kieleen ja kotiin. Parikymmentä 
sivua iltaisin on kuin pikavisiitti kotimaassa ja perheen luona. Väittäisin sitä kohdal-
lani [---] psykoterapiaksi. Ilman Teitä saattaisi olla raskaampaa. [---] (SH, M -87.)

Iijoki-sarjan lukijareseptiossa näkyy vaikutuksen paradoksaalisuus: synnyttäessään ko-
ti-ikävää se samalla lääkitsi sitä, tyynnytti kaipuun. Tarkastelen myöhemmin 1990-lu-
vun kriitikkoreseption yhteydessä Iijoki-sarjaa koti- ja kirjoittamisikävän ja hyvästijät-
töjen isänmaana.

367 Juhani Syrjän esitelmä Päätalopäivillä 10.7.1993 (Kalle Päätalon arkisto). Vrt. myös Rossi & Seu-
tu 2007, 7.
368 Ks. ”Johdanto”-luvun alaluku ”Tervaksen tuoksu”.
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Muistin merkitys 

Omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja on, kuten aikaisemmin sen jokamiesmäisyyttä ja 
yleistettävyyttä käsitellessäni toin esille, osa suomalaisten yhteistä ja yleisempää sosiaa-
lista ja kollektiivista muistia ja merkityksenmuodostusta (vrt. Eskola 1997, 81). Kata-
rina Eskola totesi esitelmässään Päätalopäivillä (1994)369, että Päätalo on kirjoittanut 
sen, mitä hänen lukijansa haluaisivat muistaa, mutta eivät voi, koska ovat sen joko 
unohtaneet tai muut muistettavat asiat ovat sysänneet sen tavoittamattomiin. 

Lukijakirjeissäkin pohditaan Päätalon muistia ja sen merkitystä:

Tässä romaanissasi (Pohjalta ponnistaen) olet ehkä vielä entistä avoimempi ja tinki-
mättömän rehellinen kertoja. Johdat tajunnanvirran tapaan tapahtumia ja tilantei-
ta tapauksesta toiseen ja teet sen hyvin eloisasti sekä kaikki tapahtumaan liittyvät 
seikat ja pikku piirteetkin huomioon ottaen. Tämä kaikki kertoo ilmiömäises-
tä muististasi ja sen johtamasta alttiista kerronnasta, jossa et jätä mitään seikkaa 
huomioon ottamatta.

Mutta nyt suureksi taiteelliseksi voitoksesi ulkoisten tapahtumien vyöryessä 
eläydyt syvästi niiden tuomiin sisäisiin kokemuksiin, tunnelmiin ja vaikutelmiin, 
jotka vuorostaan johtavat tunne-elämän säätelemiin toimintoihin, ilon, pettymyk-
sen tai vihan kuohahtaviin purkauksiin. (TP, M -83.)

Mieslukija asettaa muistin kerronnan keskiöön: ilmiömäinen muisti tuo esille yksi-
tyiskohtien vyöryn, joka etenee omalla voimallaan vain rehellisyyden pakon asettaessa 
vyörylle omat reunaehtonsa. Muistettu tapahtuma tuo esille toisen ja samalla myös nii-
hin liittyneet tunnereaktiot. Päätalo itsekin totesi tunnetilojensa heilahtelevan kirjoit-
tamisen aikana laidasta laitaan; ”pohjiaan myöten” mukana eläessään hän ei pystynyt 
enää kontrolloimaan itseään (Vehviläinen 1978, 102).370 

Jaakko Syrjä jopa arvelee tulevaisuudessa vielä todettavan tärkeäksi senkin, ettei 
Päätalo ole kontrolloinut kertomaansa liian hyvin. Muistin käytön runsaus tuo esille 
osittain tahattomat mieleenpainumat; tilittävä rehellisyys kuljettaa Päätalon tasolle, 
jossa ei voi enää piiloutua tai väistää, vaan ainoaksi vaihtoehdoksi jää purkaa ”kiputa-
juntansa lukijoiden vapahdukseksi”. (Syrjä 1999, 19.)

Aikaisemmin siteerattu lukija (TP, M -83) tulkitsee ja arvottaa lukukokemustaan 
suorastaan kriitikon ottein. Lukijakirjeissä on harvinaista tällainen syntaktisen tason 
kerrontatekniikkaan pureutuminen. Lukijat yhdistävät arvottaen muistin rehellisyy-
teen ja yksityiskohtien runsauteen; kombinaatio nähdään merkityksellisenä muun 
muassa sota-aikaa kuvaavissa teoksissa, joissa kuvataan potilaan näkökulmasta pikku-

369 Esitelmän lyhenne Kalle Päätalon arkistossa.
370 Panu Rajala (1999, 184–185) kuvaa Päätalon joutumista kirjoittamisen myötä tunnetilojensa vie-
täväksi ja sen näkymistä jopa ulkonaisesti. Hän sanoo ennalta sopimatta Päätalon luo pistäytyessään 
kohdanneensa tämän ”koneen täysin lämmenneenä”: ”Sieltä (työhuoneesta) tuli hiestynyt, toisesta to-
dellisuudesta pudottautunut, hieman tokkurainen silmälasit huurteessa puuskuttava työmies. Kirjailija 
reväistynä keskeltä lausetta.”
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tarkasti oloa sotasairaaloissa ja toipilaana kotirintamalla (ks. esimerkiksi NH, M -81, 
rehellisyydestä myös EL, M -88). 

Jaakko Syrjä (1999, 15–20) on tarkastellut varsin laajasti päätalomaista muistia 
esseessään ”Muistin kirjailija”. Päätalo on tuottanut suomalaisille muistetun maail-
man, muistitajunnan kuvan, jossa on voinut joka vuosi, ja useamminkin, viivähtää, 
tavata vanhat tutut ja tutustua uusiin ihmisiin ja tunnistaa samalla itsensä ja arvonsa 
Iijoki-sarjan ihmisissä ja tapahtumissa. (Syrjä 1999, 15–20.) Myös Päätalo totesi kirjoit-
tamisessaan kaiken rakentuvan muistin varaan; taukoja kirjoittamisessa ei voinut pitää, 
koska muuten ”alkupää alkaa unohtua”. Kirjoittamistahti tuntui sairaasta kirjailijasta 
kuitenkin joskus liian tiukalta. (Vehviläinen 1978, 84.)

Niin Jaakko Syrjä kuin lukijat kirjeissään kyselevät, miten tällainen muistaminen 
on mahdollista. Syrjä (1999) näkee yhtenä selittäjänä sen, että Päätalo on syntynyt ja 
suurimmaksi osaksi elänyt nykyistä paljon voimakkaammassa muistamiskulttuu-
rissa.371 Lukijat vertasivat Päätaloa Mika Waltariin. Hänen valtavaa sanavarastoaan 
pidetään muistin ihmeenä, samanlaisena kuin Waltarilla historiallista tietoa. Molem-
mat kumpuavat ”salaperäisestä lähteestä” (IK, N -85). 

Lukijoita kiinnosti Päätalon muistamisen salaisuus: ”Sitä minä olen ihmetellyt 
kavereitteni kanssa, onko sinulla kaikki muistiin panot paperilla jossakin vihkossa. 
Vai onko sinulla niin ilmiömäinen muisti kertoa kaikki asiat niin juurta jaksain kuten 
on sinun tapasi tehdä. Ja rehellisesti myöskin.” (EL, M -88.) Päätalo alkoi 1930-luvun 
puolivälissä tehdä lehtiöön kosmoskynällä muistiinpanoja muun muassa mielialois-
taan (Vehviläinen 1978, 64–73).372 Päätalon ikätoveri ja nuoruuden ystävä Reino 
Kurtti tosin väittää Päätalon Iijoki-sarjassaan liioitelleen ja muistaneen asioita ”aika 
paljon väärin” (Marttinen 2000/1999, 68–69). Koillismaa-sarjassa on Kurtin mielestä 
enemmän totuutta kuin Iijoki-sarjassa. 

Sodan aikana Päätalo sanoi pitäneensä säännöllisesti päiväkirjaa, mutta ne hävisi-
vät heti sodan jälkeen. Tallessa ja käytettävissä Päätalolla oli kuitenkin sota-aikainen 
ja sen jälkeinen kirjeenvaihtonsa, lehtileikkeitä sekä rakennusmestarikauden yksityis-
kohtaiset työmaapäiväkirjat. Lisäksi hän voi kesken kirjoitustyön käydä täydentämässä 

371 Syrjä kuvaa Päätalon tekstin liikettä eräänlaisen autonomisen sisämuistin ja ulkoisen, riveillä ete-
nevän tapahtumamuistin välillä: ”Sisämuisti assosioi ja syöttää elämysaineksiaan kerronnan jatkumoon, 
ja koska se on eräänlainen kuuma muisti, jonka herätteet piileskelevät laukaisuvalmiina alitajunnassa. 
Se on täysin riippumaton kronologisesta järjestyksestä, vuodesta tai vuosikymmenestä, jota pitkin ker-
ronta etenee. Sen tehtävänä ei ole kysyä, onko tämä asia jo mahdollisesti aikaisemmin sanottu. Eikä kir-
jailijakaan kovin tiukasti siitä huolehdi, ja juuri tämän ansiosta me sen näemme, tunnemme sen erilaisia 
lämpö- ja painoarvoja ja saamme kosketuksen minän ja kokemuksen sisäosiin.”
372 Muistiinpanoyrityksiään Päätalo kuvasi Kallena Nuoruuden savotat -teoksessaan (1975, 480): 
”Onneksi lyyssini taskussa oli sentään pienenkokoinen, kulunut ja moneen kertaan kastunut muistivih-
ko, sama johon merkkasin tuntini. Etenkin vonkapaikkamme alkuaikoina kaivoin sen usein taskustani. 
Yritin siirtää vihkon lehdille tunnelmia ja ajatuksia joita sisälläni liikkui.” (Vrt. myös Päätalo 1974, 
368.)
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aineistoaan Taivalkoskella (Vehviläinen 1978, 84). Ihan pelkän muistin ja aikalaisten 
muistelusten varassa hänen ei siis tarvinnut sarjaansa kirjoittaa.

Tiivistelmä

Lukijat projisoivat ensimmäisestä osasta lähtien Iijoki-sarjaan odotuksiaan ja tarpei-
taan. He antoivat sille omasta elämästään nousevia merkityksiä. He etsivät ja lukivat 
sarjasta itseään ja peilasivat kokemuksiaan, halujaan, toiveitaan ja pelkojaan. Lukemi-
sen motiivit ja lukumallit toistuvat lähes samanlaisina kuin edellisellä vuosikymme-
nellä. Suhtautumistapa näyttää kuitenkin lukijakirjeiden ja niiden pohjalta tehdyn 
kvantitatiivisen tutkimukseni perusteella muuttuneen 1980-luvulla emotionaalisem-
maksi ja intensiivisemmäksi. Muutos näkyy muun muassa kultti-ilmiössä, erityisesti 
sen vahvistumisessa. 

Päätalon tuotanto ja persoona kietoutuivat kulttisuhteelle ominaisesti kiinteästi 
yhteen. Syntyi jäljittelemätön ja osin mystifisoitukin kulttuurinen ilmiö, jolle selityk-
siä yritettiin löytää niin kritiikeissä kuin lukijakirjeissä.373 1980-lukua voisikin kutsua 
sarjan kultistumisen ja fanittamisen vuosikymmeneksi. Sarjassa kuvattu ja samastu-
malla koettu yhteisöllisyys laajeni kokemukseksi kuulumisesta suureen lukijayhteisöön.

 Sodanjälkeisen rakennemuutoksen myötä keskiluokkainen kulutuseetos rantautui 
suomalaiseen yhteiskuntaan (vrt. Puhakka 2010) ja teki hyväksyttäväksi kulutuksen 
lisäksi myös nautinnollisuuden. Elämäntyyliin tuli hedonistisia piirteitä. Muuttunut 
kulutuskäytäntö, yksilöllisyys ja hedonismi vaikuttivat myös Iijoki-sarjan vastaanot-
toon ja vaikutukseen; keskiöön nousivat puhtaasti pragmaattiset merkitykset käyttö-
arvoineen. Ilmiö kuvasti ja oli osa sitä, mitä 1980-luvun suomalaisessa yhteiskunnas-
sa tapahtui. Iijoki-sarjan kautta terapoitiin, haettiin elämänuskoa ja peilattiin omia 
elämänkokemuksia ja kriisejä ja etsittiin myös häpeämättömästi viihdettä. Sarjan 
lukukokemuksen kautta ja avulla haettiin ja saatiin apua joko kotimaan sisällä tai 
ulkomaille suuntautuneen suuren muuton aiheuttamiin sopeutumis- ja identiteettion-
gelmiin. Sarjan voi katsoa toimineen nykytermiä käyttäen kotouttajana.

Sarjan laajana pysyvän levikin ja suosion kannalta merkityksellistä oli, että sen 
ilmestymisajan suomalaisina perusihanteina säilyivät päätalomaiset arvot: totuudel-
lisuus, rehellisyys, ahkeruus, yritteliäisyys, toisten auttaminen ja työn arvostaminen 
(vrt. Launonen 2000, 307). Suuren lukijakunnan kanssa yhteinen arvopohja oli siis 
koko ajan olemassa, mikä toimi tietynlaisena takeena lukijakunnan pysyvyydelle. 
Sarja vastasi kaksijakoisesti sekä 1980-luvulle ominaisiin että menneen (nostalgisista) 
kokemuksista syntyneisiin lukijoiden tarpeisiin. 

Naislukija (KW, N -90) kuvaa sarjan viimeisen vuosikymmenen alussa arvojen 
kohtaamista lukukokemuksessaan: ”Tuntui kuin lämmin tuuli olisi puhaltanut kotini 

373 Vrt. Arto Seppälän kolumni ”Päätalo-ilmiö” (AL 4.11.1989).
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läpi, kun siellä (Iijoki-sarjassa) tuli vastaan kaikki ne arvot, jotka minullekin lapsena 
annettiin sisäiseksi suunnannäyttäjäksi [---]”. Arvojen laaja yhteisyys oli yksi selitys 
myös sarjan suosioon. Kolmelle vuosikymmenelle ulottunut ilmestymisaika merkitsi 
uusien lukijasukupolvien mukaan tuloa, uusia näkökulmia ja vanhojen arvojen uusia 
tulkintoja.



265Tervaksinen toteemi

5 RESEPTIO JA VAIKUTUS 1990-LUVULLA

5.1 Traumaattinen 90-luku
Vuosikymmenen kestänyt kulutuksen ilojuhla vaihtui laman suruksi ja ahdistukseksi, 
kun Suomi siirtyi 1990-luvulle. Suomalaisilla oli edessään monella tavoin traumaatti-
nen kokemus, jossa syntyi pahaa jälkeä; jotkut menettivät koko omaisuutensa, yrityk-
sensä, monet työpaikkansa – jopa elämänuskonsa ja -halunsa. (Kiander & Vartia 1998.) 
Martti Puohiniemi on todennut talouden käänteen näkyneen suomalaisessa asenneil-
mastossa, jossa tapahtui siirtymä kohti sosiaalista vastuuntuntoisuutta, itsekeskeisyy-
den vastaavasti vähentyessä. Puohiniemen mielestä huonoimmassa asemessa muutosten 
kourissa ovat ne, jotka eniten arvostavat turvallisuutta ja yhdenmukaisuutta: iäkkäät 
ja alhaisen koulutustason omaavat. (Puohiniemi 1993/5, 80–81.) 1980-luvun jälkeen 
työpaikkoja katosi nopeasti 300 000. Päätalon kokema ja kuvaama 1930-luvun lama 
vertautui ja kosketti, vaikka kurjuuden ulkoiset puitteet olivat erilaiset. Lukijakirjeissä 
tilitettiin laman kokemuksia, seurauksia ja selviytymisstrategioita. 

[---] Jäin työttömäksi 1992 [---] konkurssin yhteydessä. Melko karmea kokemus 31 
vuotta yhtä kyytiä työssä olleelle. Mutta yhä paranoo, 10 kuukauden työttömyyden 
jälkeen elämänkumppanini [---] löysi uuden miehen. Siinä alkoi olla vitsit vähässä. 
[---] Kirjojesi sanoma on ollut suunnattomaksi avuksi surutyötä tehdessäni. Koska 
se on ollut sitä minulle, niin on se sitä ollut tuhansille muillekin. [---] (HM, M -94.)

[---] Olen 20-vuotias nuori, tällä hetkellä työtön [---] Pidän teidän kirjoistanne 
todella paljo [---] Tuntuu kuin elämällä ja elämisellä ei enää olisi mitään tarkoitusta 
ja niin monilla ihmisillä ei ole mitään sisältöä elämässään. [---] Lukiessani lapsuu-
destasi eläydyin teihin hyvin voimakkaasti [---] (MH, M -92).

Laman seurauksista toipumiseen etsittiin taas lääkkeitä; osa turvautui suomalaisittain 
tuttuun alkoholiin, mutta osa pakeni kirjojen maailmaan.374 Edellä siteerattu sekä 
työpaikkansa että vaimonsa menettänyt mieslukija (HM, M -94) sai sarjan selviyty-
mistarinasta samalla uskoa huomiseen: Kallen tavoin hänkin voisi voittaa vaikeuten-
sa. Vaikka nuoremmille hyvinvoinnin sukupolven edustajille maaseutu näyttäytyi jo 
varsin etäisenä, olivat sarjassa kuvatut lapsen ja nuoren kokemusmaailma ja tunnetilat 
kuitenkin ajasta ja asuinpaikastakin riippumattomia. Työtön nuori mieslukija (MH, 

374 Vrt. minän kirjoitusten buumi 1990-luvulla (Rojola 2002, 70).
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M -92) kokee elämän sisällyksettömäksi ja sen vuoksi tarkoituksettomaksi. Kuten hän-
tä huomattavasti vanhempi työttömäksi jäänyt mieslukija (HM, M -94), hänkin etsii ja 
saa samastumisesta Kalleen helpotusta tilanteeseensa. Molemmat olettavat itsensä kal-
taisia olevan muitakin. Erilaisista taustoista huolimatta lukukokemus vaikutuksineen 
on samankaltainen. 

5.2 Katse taakse- ja sisäänpäin
Vaikka Suomea koetteli 1990-luvulla yksi vuosisadan merkittävimmistä kriiseistä, ei se 
näkynyt ainakaan heti ja suoraan kirjallisuuden aihepiireissä. Eräänä vuosikymmenen 
haasteena Kai Laitinen näkeekin historian ja viime sodat, joista esimerkkeinä ovat Vei-
jo Meren Suomen vaiheita käsittelevä teossarja (1993–1996)375 ja Heikki Ylikankaan 
tutkimus Tie Tampereelle (1993)376 sekä Antti Tuurin Rukajärvi-sarja (1990–1992). 
Sotien ja historian käsittely voi kasvaa uudelleenarvioinniksi ja tilinteoksi. Myös Tarja-
Liisa Hypén (2002) toteaa Suomessa arvokirjailijan suorastaan kuuluneen suunnata 
näkijän katseensa historiaan, erityisesti kansakunnan lähimenneisyyden kriiseihin. 
Ulla-Maija Juutilan mielestä 1990-luvun suomalainen historiallinen romaani oli ker-
ronnaltaan verraten perinteistä; reaktiona kiihtyvää teknistymistä ja modernin ajan 
medioitumista vastaan haluttiin lähes pakonomaisesti ankkuroitua aikaan myös men-
neisyyden muistamisen avulla (Juutila 2002, 192–193).377 Juutila näkee historiallisilla 
romaaneilla ja niiden kirjoittajilla olleen osuutensa myös 1990-luvun kirjallisuuden 
tuotteistumisessa. Hän ottaa esimerkiksi Laila Hietamiehen. Historiankirjoitusta 
edustivat 1990-luvulla yhtä lailla perhehistoriat kuin omaelämäkerrat. 

Vuosikymmenen hengessä liikkui Päätalokin, jonka Iijoki-sarja sai päätöksensä 
1990-luvulla; viimeiseksi aiottu 25. sarjan osa Hyvästi, Iijoki 1995 ja vielä ylimääräisenä 
päätöskirjana Pölhökanto Iijoen törmässä vuonna 1998. 

Muistelutyö, vieläpä freudilaisittain toistuvasti, näyttää olevan paras lääke kansal-
listraumaattisten kokemusten käsittelyyn. ”Muistelun sana muuttuu lihaksi vasta kun 
kansalaiset eläytyvät historiaan ja sitä toteuttaneisiin esivanhempiinsa, näiden intohi-
moihin, pelkoihin ja toiveisiin, haaveisiin ja murtuneisiin unelmiin, katkenneeseen 
elämään”, kiteyttää Jari Ehrnrooth (1999, 114) ja tulee samalla perustelleeksi lähihis-
torian kriiseihin ja sotiin liittyvän kirjallisuuden toistuvat hyökyaallonomaiset piikit. 

Kriitikoita ärsyttänyt Päätalon tapa toistaa hänelle temaattisesti tärkeitä asioita, 
kuten isän mielisairauden seuraamuksia ja työn sekä rehellisyyden merkitystä elämäs-

375 Sarjaan kuuluvat teokset ovat Maassa taivaan saranat; Huonot tiet, hyvät hevoset; Ei tule vaivatta 
vapaus; Suurta olla pieni kansa.
376 Voitto Ruohosen mielestä Ylikankaan teoksessa murskataan täydellisesti sekä punaisten että val-
koisten sankarimyytit (Ruohonen 1999, 273).
377 Juutila viittaa tässä yhteydessä Andreas Huysseniin.
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sään, oli lukijoille muistelun terapeuttisuuden kannalta tärkeää. Historiallisten tapah-
tumien esittämistä ja tulkintaa lukiessaan ja käsitellessään lukija kokee subjektiivisel-
la tasolla puhdistumista traumoista. Iijoki-sarjan lukijayhteisöissä tämä näkyi muun 
muassa sodan ja pulan sukupolven kohdalla, jolle 1918 sodan seuraukset näkyivät 
puutteena ja köyhyytenä, huono-osaisuutena ja syrjäytymisenä. 

Toisaalta 1918 sodan synnyttämä kansallinen trauma voi ”oirehtia” symbolisella 
tasolla. (Ehrnrooth 1999, 114–121.) Kaikki vallankäyttö ja poliittiset jaot tai sen uhat 
voivat aiheuttaa tietynlaisen kansalaissotasyndrooman symbolisella tasolla. Ehrnrooth 
viittaa vuoden 1994 EU-äänestykseen, jolloin Suomi jakautui asenteiltaan kahtia: 
maajusseihin ja stadilaisiin. Hiukan karrikoiden samantyyppistä kahtiajakoa näyttäisi 
aiheuttaneen Iijoki-sarja, joka sekin jakoi Suomen Päätalon kannattajiin ja ”kieltäjiin”. 

5.3 Kriitikkoreseptio
Tarkastelin jo edellisen vuosikymmenen kriitikkovastaanoton aluksi Päätalon ja Iijo-
ki-sarjan kasvavaa julkisuutta eri medioissa ja sen vaikutusta teosten levikkiin ja myös 
arvostukseen. Median merkitys reseptiossa vain vahvistui 1990-luvulle tultaessa (vrt. 
Leiwo 2002, 110). Iijoki-sarja alkoi yhä enemmän esineestyä ja Päätalo muuttua kirjai-
lijasta ilmiöksi. Kehitys näkyi muun muassa numeerisen tiedon tulossa yhä vahvemmin 
reseptioon. Myös sarjan kulttuurinen arvo sai antaa tilaa välineelliselle: tuotetuille työ-
paikoille, Taivalkosken matkailuarvolle ja kustantajan mahdollisuudelle rahoittaa vä-
hätuottoisempaa kaunokirjallisuutta Tietynlaista välineellistä yhteiskunnallista arvoa 
merkitsi myös rakennemuutoksen vammauttaman sukupolven saama terapia.

Vertailu muihin kirjailijoihin tyrehtyi ja pysähtyi 1990-luvulla ja koski lähin-
nä Väinö Linnaa. Huomio kritiikeissä kiinnittyi enenevässä määrin ulkokirjallisiin 
tekijöihin, Päätalo-ilmiöön ja sarjan pragmaattisiin merkityksiin. Sarjan historiallisten 
arvojen yhä korostuessa esimerkiksi pedagoginen lukumalli historiallisine muunnelmi-
neen vahvisti asemiaan. Kirjallisuuden esitystapaan tai tyylisuuntauksiin perustuville 
lukumalleille ei enää kirjallisten normien väljentymisen ja hajaantumisenkaan takia 
ollut aikaisempaan verrattuna kovinkaan paljon käyttöä. Niiden osuus analysoinnissa 
ja tulkinnassa siis supistuu. Päätalon omalajisuuden voi todeta tuottaneen 1990-luvulle 
tultaessa ikioman lukumallin – päätalolaisen. 

Heti uuden vuosikymmenen alkajaisiksi Aamulehden Erkka Lehtola nimesi kirjalli-
suuskatsauksessaan edellisen vuosikymmenen ”pysähtyneisyyden ajaksi” (AL 6.1.1990). 
Hän nostaa esimerkeiksi Eeva Joenpellon ja Paavo Haavikon, jotka ovat kirjallisuudes-
sa ”yhä jokseenkin samalla paikalla”. Joidenkin asema toki on vain vahvistunut: 

Kalle Päätalon asema on tosin nyt lujempi kuin koskaan. Enää eivät lehdet jätä 
arvostelematta kirjailijaa, joka on professori, työn sankari ja Taivalkoskella pidettä-
vien nimikkopäiviensä päätähti.
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Lehtolan kommentti kuvastaa kriitikkoreseptiossa tapahtunutta historiallista muutos-
ta. On huomattava, että Lehtolan listaamat muutokset koskevat ulkoisia menestyksen 
merkkejä; hän ei ota kantaa esimerkiksi Iijoki-sarjan tai muun Päätalon tuotannon 
esteettisiin ansioihin tai kehitykseen. Hieman myöhemmin samalla vuosikymmenellä 
(AL 29.7.1994) Lehtola toteaa Päätalon olevan Suomen sitkein kirjailija, joka on viisi-
kymmenluvulta asti jaksanut säilyttää sekä tuotteliaisuutensa että tasonsa. Hän ei kui-
tenkaan ota kantaa siihen, onko taso hyvä vai huono. Lähelle Päätaloa pääsevät myös 
Veijo Meri ja Eeva Joenpelto. Jo se, että Lehtola yleensä ottaa Päätaloon kantaa, kertoo 
asennemuutoksesta.378 Päätalo oli selättänyt Lehtolan sitkeydellään. Tätä ei Lehtolan-
kaan vaikeneminen pysäyttänyt saati upottanut, vaikka Markku Soikkeli toteaa jo yh-
den kriitikon riittävän upottamaan tuhat kirjailijaa vaikenemallakin (Soikkeli 2007, 
147). 

Numeerinen kirjailijakuva
[---] Päätalon arvo heilahtelee vielä laidalta toiselle. Jossakin Tolstoin ja Liksomin 
välimailla Päätalo epäilemättä urakoi yksinäistä monumenttiaan tiili tiileltä. [---] 
(Panu Rajalan kritiikistä ”Kantti ei vielä kestä”, AL 11.11.1990.)

Tarja-Liisa Hypén, joka on tutkinut suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen Juhani 
Aho -kuvaa, toteaa lukijan kirjailijakuvan rakentuvan teosten kokonaisuuden lisäksi 
myös siitä kuvasta, joka lukijalla jo ennen teoksiin tutustumista on kirjailijasta. Kuvia 
ovat tuottaneet ja välittäneet erilaiset vastaanottajaryhmät: media, kirjallisuudenope-
tus, kritiikki ja tutkimus. Ne vastaanottajaryhmät, joilla on käytössään välityskana-
va, voivat muokata yleistä kirjailijamielikuvaa ja olla siten muita vaikutusvaltaisempia. 
Hypén käyttää myös termiä yleinen kirjailijamielikuva, jolla hän tarkoittaa sitä mieli-
kuvaa, joka kirjailijasta ja hänen tuotannostaan vallitsee kaikkien kirjallisuuden vas-
taanottajien piirissä. (Hypén 1999, 11–16.) Käsite ei mielestäni sovi Päätaloon 1990-lu-
vulla, koska käsitys kuitenkin vaihteli vastaanottajaryhmittäin. Vaikka tutkimukseni 
pääpaino on Iijoki-sarjan vastaanotossa, siihen kytkeytyy pakostakin myös Päätalon 
kirjailijakuva. Liike vastaanoton ja kirjailijakuvan valillä on kaksisuuntainen, sillä jul-
kisten välityskanavien kautta luotu kirjailijakuva vaikuttaa vääjäämättä vastaanottoon 
ja päinvastoin. 

Päätaloa käsittelevien lehtiartikkeleiden ja kritiikkien, mutta erityisesti mainos-
ten, kuvituksena esiintyi kirjailija kuvattuna Iijoki-sarjan teoksista pinotun kirjator-
nin vieressä. Kuvateksteissä ihmeteltiin ihaillen tai kauhistellen kirjojen paljoutta ja 
muutettiin painosten kirjamääriä kilometreiksi, muureiksi, taloiksi ja kuutioiksi, joita 

378 Vrt. Päätalon nimitykset Lehtolasta kirjallisuuden ”kaikkitietävänä” vaikuttajana (Päätalon reu-
nahuomautus Aamulehdessä 1971 julkaistussa Lehtolan ”Maailma menossa ja tulossa” -palstalla lehti-
leikkeessä). Syynä huomautukseen oli se, että Lehtola ei maininnut Huonemiehen poikaa (1971) kriitik-
kojen varjolistalla, vaikka teos oli myyntilistojen kärjessä.
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esiteltiin sarjan vetovoimatekijöinä ja arvon mittoina. Hannu Niklanderin mielestä 
tässä tulevat esille Karl Marxin teesit kaupallisuuden esineellistävästä vaikutukses-
ta taiteeseen (ESS 28.1.1996). Päätaloa Iijoki-sarjoineen pyrittiin määrittelemään ja 
arvottamaan lukujen valossa julkisuudessa ja myös kustantajan toimesta: numeroilla 
mitatut määrät saivat korvata laadullista, muotoon ja sisältöön kohdistuvaa arviota. 

Tarja-Liisa Hypénin (2002, 29, 30–34) mielestä 1990-luvulla ei enää riittänyt 
pelkkä kirjailijasta puhuminen, vaan oli puhuttava ilmiöstä. Kirjailijasta tuli media-
tuote, mediakirjailija, tavaramerkki jopa laajemmalle mediatuotteelle kuin pelkästään 
kirjailijan kaunokirjalliselle tuotannolle. Mediakirjailijan kuvaa luotiin tasapuolises-
ti eri medioissa ja julkisuuden eri keinoilla, ei pelkästään kritiikillä ja tutkimuksel-
la. Hypén lainaa Mikko Lehtosen lanseeraamaa mediamuotojen monenvälisyyteen 
viittaavaa termiä ristisiittoisuus. 

Päätalon kirjallisen tuotannon lisäksi lehtihaastattelut, televisioesiintymiset, 
näy telmät ja elokuvat toivat kuvaan mukaan vahvan ristisiittoisuuden. On huomatta-
va, että hänestä puhuminen ilmiönä ja tavaramerkkinä alkoi kritiikeissä jo 1970-luvun 
alussa; voisi siis puhua jopa edelläkävijyydestä. Liisi Huhtala aloitti Tammettu virta 
-kritiikkinsä (TS 4.11.1972): ”Ilmiö nimeltä Kalle Päätalo kiinnostaa vuosi vuodelta 
enemmän: mistä kasvaa miehen mahti, mikä saa hänen teoksensa kipuamaan myynnin 
kärkeen joka syksy [---]? Mitään kustannustyhjiötä hänen romaaninsa eivät täytä [---].” 
Huhtala löytää itse ainakin osavastauksen retoriseen kysymykseensä: Päätalosta oli 
muodostunut pitävä tavaramerkki, brändi, johon lukijat luottivat. Päätalon kirjailija-
kuvaa leimasivat enemmän fyysiset kuin metafyysiset määreet, mikä vahvistaa tulkin-
taani esteettisyyden jäämisestä yhä enemmän sivuun sarjan arvioinneissa ja arvosteluis-
sa.

Osassa 1990-luvun kritiikkejä ja artikkeleita otsikot eivät kuvaa sarjaa henkisen 
työn tuotteena vaan pikemminkin fyysisesti mitattavana kokonaisuutena, viittauskoh-
teenaan Päätalon aikaisemmat ammatit: ”kirjamotin tekijä” (HS 21.10.1995), ”jätti-
urakka päätepisteessä” (KeS 24.10.1995), ”kerrostalo Iijoen törmässä” (TS 11.11.1995), 
”tuore pino Päätalon palstalla” (KeS 20.12.1994) ja ”suursavotta päätökseen” (Satakun-
nan Kansa 12.12.1995). Pitkään julkisuudessa olleesta henkilöstä oli vaikea löytää enää 
uutta sanottavaa; haastattelut kertasivat jo ennen tunnettua (AL 31.10.1998). Aika 
sentään kumuloi lukuja ja teki niistä uutisia – sarjan viimeisen osan ilmestyttyä rikot-
tiin jo myynnissä Suomen ennätyksiä (IS 1.10.1998). 

Helsingin Sanomien Ilkka Malmberg teki sivun kokoisen 75-vuotishaastattelun 
Päätalosta. Myös siinä käytettiin rakentamiseen liittyviä vertauskuvia. Jo otsikos-
sa ”Jämptin mestarin talo alkaa olla valmis” (11.11.1994) sarja vertautuu taloon ja 
mestari rakennusmestariin. ”Jämpti” otsikossa viittaa Päätalon pikkutarkkuuteen – 
myös tyylillisenä ominaispiirteenä. Päätalolla ei enää 1990-luvulla ollut syytä valittaa 
pääkaupunkiseudun lehtien vaikenemisesta. Helsingin Sanomien anteliasta palstatilan 
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käyttöä kuvaa hyvin se, että Vesa Karosen kritiikki Pato murtuu -teoksesta julkaistiin 
samassa numerossa kuin Ilkka Malmbergin tekemä haastattelu.

Päätalopäiviin liittyvät artikkelit lisäsivät enenevästi lehdistölähteiden määrää myös 
1990-luvulla. Lehdissä uutisoitiin ja seurattiin kesä kesältä Kallioniemessä vieraillei-
den kävijöiden määriä ja pohdittiin syitä pieniinkin heilahduksiin. Päätalo muutettiin 
kotipitäjässään Taivalkoskella sananmukaisesti ”matkailurahaksi” (Iltalehti 9.8.1991).

Numerot saivat kuvata myös kirjoittamistahdin tiivistymistä: ”Kun keuhkosyöpä 
paljastui, minulla oli tämän syksyn kirja (Pato murtuu, 1994) vielä kesken. [---] jatkoin 
päivää, ehtiäkseni kirjoittaa sen valmiiksi. Seitsemän sijasta herätys aamulla kello 
kuusi.” (KA 11.11.1994.)379 Jatkopäätökseen lienee vaikuttanut lisäksi jo lehtiinkin 
ehtinyt tieto promovoinnista Oulun yliopiston kunniatohtoriksi (ks. KS 24.9.1993). 
Vuosi 1994 oli lisäksi Kalle Päätalon 75-vuotisjuhlavuosi, jota varjostivat uutiset kirjai-
lijan keuhkosyövästä raskaine leikkauksineen. Samana vuonna promovoinnin kanssa 
ilmestyi myös Eero Marttisen juhlakirja Kalle Päätalosta, Mestarin eväät (1994). 

Iltapäivä- ja aikakauslehdissä sekä Tampereella ilmestyvissä sanomalehdissä julkais-
tut jokavuotiset uutisoinnit Päätalon ”veroäyrikuninkuudesta” kasvattivat omalta 
osaltaan lehtijuttujen määrää. Aamulehden Mikko Husa toteaakin Päätaloa määritel-
tävän kirjailijana tuotannon mittasuhteiden ja lukujen – veroäyrit mukaan lukien – 
kautta (AL 29.10.1992). Omassa tulkinnassani päädyn samaan, varsinkin 1990-luvun 
osalta. Matti Peltonen vertaa kritikoidessaan Iijoen kutsua (AL 14.11.1990) teoksen 
painosmääriä Yhdysvaltain kirjamarkkinoiden valtiaan Tom Clancyn teokseen Isku 
Kolumbiaan (1,6 miljoonaa)380 ja toteaa, että kirjan kriisistä ei tässä yhteydessä kanna-
ta puhua. Hymyn julkkispörssi-jutussa (helmikuu 1995, 54–55) listattiin kulttuurin ja 
viihteen rahamiehiä ja naisia; kärkeen nousivat Laila Hietamies (2,2 miljoonaa), Kalle 
Päätalo (2,1 miljoonaa) ja Arto Paasilinna (1,5 miljoonaa).

Iijoki-sarjan kritiikit aloitettiin usein lukuja luettelemalla. Keskisuomalaisen Lauri 
Kulmalan kritiikki ”Iijoen törmästä on versonut 20 kirjaa” käy hyvästä esimerkistä: 
”Joku hyvähoksainen on laskenut 650 sivua sarjan jokaiseen niteeseen (nyt ilmestynees-
sä sivuja on 648). Kertoessamme 650 kahdellakymmenellä tiedämme Iijokea virran-
neen yhteensä 13  000 sivua! On toki Tammerkoskeakin joukossa. Vielä hurjempiin 
lukuihin pääsemme muistaessamme, että sarjalla on vähintäänkin 200 000 lukijaa… 
Jos jokainen lukija on käyttänyt 20 tuntia per romaani, niin montako vuotta on 
viihdytty Päätalon seurassa?” (KeS 8.11.1990.) Iijoki-sarjan päätökseksi tarkoitetun 
Hyvästi, Iijoki -teoksen ilmestymisen jälkeen laskettiin Päätalon työllistäneen Jyväs-
kylässä kahdeksan kirjantekijää 25 vuotta (KeS 13.10.1995).381 Eero Marttinen kirjaa 

379 Kalle Päätalon repliikki Osmo Lahdenperän haastattelussa ”Pakkopeliä nyt tämä homma”.
380 Peltonen suhteuttaa luvut Suomen oloihin.
381 Painettujen kirjojen yhteispainoa arvioitiin ja mietittiin teosten painamiseen tarvittavan paperin 
kustannuksia kantohintojen, moottorisahojen, kuljetuskustannusten ja tehdastyötuntien mittareilla 
(Ilkka 29.1.1990; AL 28.1.1990).



271Tervaksinen toteemi

Hyvästi, Iijoki -kritiikissään sarjan käsittävän yli 1800 henkilöhahmoa ja siihen sisäl-
tyvän Kalle Päätalon elämästä yli 40 vuotta: ydinkertomuksen siitä, miten huonemie-
hen pojasta tuli rakennusmestari ja kirjailija (KS 3.11.1995). Edellisen vuosikymmenen 
loppupuolta vastaava julkisuuspiikki osui lehdistölähteiden määrän perusteella myös 
vuoteen 1993 (ks. taulukko 17).

Kirjojen myynnin vapautuessa marketteihin ja tavaratalojen kirjaosastoille isänpäi-
vä- ja joulumyynnin vetonauloiksi siirtyneet tarjoushintaiset bestsellerit saivat näyttä-
vän sijan myös kaupan suoramarkkinoinnissa ja lehtimainonnassa. Sekin oli osa 
Päätalon julkisuuden kasvua, näkökulmasta riippuen hyvä tai huono imagotekijä. 
Markkinavoimat veivät suosikkiaan sinne, missä väkeä riitti. Marketteihin siirtymi-
nen vaikutti siihen, että vaikka Päätalo oli ”painosten herra”, ei hän enää välttämättä 
keikkunut ykkösenä kirjakauppojen myyntilistoissa. Paikan valtasivat vaihdellen Laila 
Hietamies, Arto Paasilinna, Veikko Huovinen ja Eeva Joenpelto (Lukija n:ro 1/1990). 
Pekka Salojärvi382 onkin todennut Iijoki-sarjan menestykseen vaikuttaneen vapaat 
hinnat ja sen, että teokset olivat näkyvästi esillä myös kirjakauppaverkon ulkopuolella 
tavarataloissa (Marttinen 1999, 188). Pierre Bourdieu pitää menestyskirjailijan salai-
suutena sitä, että tämä on tiedostamatta tai tiedostetusti kulkenut markkinakysyn-
nän edellä ja on onnistuessaan löytänyt sopivan markkinaraon, kuten monet muutkin 
kulutusmarkkinoiden hyödykkeet (Bourdieu 1985, 142–151). 

Lukijoiden arvostama mahdollisuus ostaa suosikkiteoksensa vaivattomasti ruoka-
ostosten yhteydessä tarjoushintaan ei ollut omiaan nostamaan sarjan statusta kirjal-
lisen eliitin silmissä. ”Mikään ei ole niin sesonkituote kuin Päätalo, paitsi tietenkin 
toppavaatteet”, totesi Taivalkosken osuuskaupan osastonhoitaja Hilkka Käsmä (HS 
8.10.1995). Päätalon kirjoja verrattiin yllätyksettömyydessään villasukkiin tai teräket-
juöljyyn. Kriitikoiden vierastama yllätyksettömyys merkitsi lukijoille laatutakuuta.383 

Gummerus oli 1990-luvulle tultaessa viimein vakuuttunut Iijoki-sarjan menekistä 
ja uskalsi ottaa kerralla keskimäärin lähes sadantuhannen painoksen peräti kolmesta 
teoksesta eikä painosten lukumäärä korkeimmillaankaan ollut kuin kolme (taulukko 
26). 

Numeerista kirjailijakuvaa luomassa olivat myös suosikkikirjailijakyselyt. Eri leh tien 
tutkimustuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että Kalevan levikkialueella 
Päätalo koettiin oman maakunnan kirjailijana, mikä voi nostaa hänen sijoittumistaan. 
Sama koskee osittain tamperelaisen Aamulehden kyselyä. Kaleva teetti vuoden 1992 
marraskuussa Suomen Gallupilla tutkimuksen, jossa noin tuhannelta yli 15-vuotiaalta 
suomalaiselta kysyttiin annetun kirjailijalistan perusteella heihin suurimman vaiku-
tuksen tehneitä kirjailijoita ja sitä, kenen teoksia vastaajat olivat lukeneet.384 Suurim-

382 Pekka Salojärvi toimi Iijoki-sarjan ilmestyessä Gummeruksen toimitusjohtajana 1970.
383 Nimimerkki ”mak” (Ilkka 21.3.1993). Artikkelin nimi ”Kansan suosikit kuvaavat kansan elä-
mää”.
384 Listalla oli valittavana 29 kirjailijanimeä.
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man vaikutuksen oli tehnyt Väinö Linna (55%) ja eniten oli luettu Aleksis Kiven 
teoksia (75 %). ”Todella suuren vaikutuksen” tehneiden kirjailijoiden listalla Päätalo 
sijoittui neljänneksi ja sijoitus oli sama myös kirjojen lukemista kysyt täessä. Päätalon 
edelle Linnan ja Kiven lisäksi meni myös Waltari. Päätalon jälkeen jäivät muun muassa 
Eino Leino, Veikko Huovinen, Topelius, J.L. Runeberg, F.E. Sillanpää ja Ilmari Kianto 
(AL 11.3.1993). 

Aamulehden jutun kirjoittaja, äidinkielenopettaja Pertti Tiensuu teki vastaavan 
kyselyn oman lukionsa abiturienteille. Sijoitukset myötäilivät Kalevan tutkimusta. 
Päätalo joutui kuitenkin päästämään edelleen Veikko Huovisen, Anna-Leena Härkö-
sen, Arto Paasilinnan, Rosa Liksomin ja Juhani Ahon. Tiensuu arvioi abien arvostuk-
sien olevan klassikkojen lisäksi vahvasti kiinni nykykirjallisuudessa. Kalevan nuorem-
mille lukijoille suunnatussa kyselyssä kymmenen parhaan joukkoon oli päässyt vain 
kaksi elossa olevaa kirjailijaa: Kalle Päätalo ja Veikko Huovinen. 

Helsingin Sanomien vuonna 1992 kriitikoiden keskuudessa teettämän kyselyn 
mukaan itsenäisyyden ajan parhaaksi kirjaksi nousi Volter Kilven Alastalon salissa, 
Linnan Tuntemattoman ja Pohjantähden sekä Waltarin Sinuhen jakaessa toisen sijan. 
Kriitikkokyselyssä menestyivät myös Tove Jansson ja Joel Lehtonen. Päätaloa ei mainit-
tu ollenkaan. Kriitikoilla jako arvokirjallisuuteen ja viihteeseen oli 1990-luvullakin 
selkeä (ks. Ilkka 21.3.1993; HS 10.1.1993 ja AL 11.3.1993). 

Pekka Tarkka totesi Helsingin Sanomien suosikkikirjatutkimuksen yhteydessä 
artikkelissaan ”Kirjallisuuden kaanon on vakaa ja vaihtuva”, että taiteilijat ja kriitikot 

TAULUKKO 26. IIJOKI-SARJAN KOKONAISPAINOSMÄÄRÄT JA PAINOKSET
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pitävät sivistysmaissa huolta kirjallisesta kaanonista lukiessaan ja arvioidessaan kirjoja 
uudestaan ja uudestaan. Unohtuneita tekijöitä voidaan nostaa uudelleen ja vakiintunei-
ta mestareita ”suistaa unohduksiin”.385 ”He vaikuttavat siihen, miten laatukirjallisuus 
esitellään antologioissa, hakuteoksissa ja historioissa.” (HS 6.12.1992.) Vaikka Tarkka 
ei itseään nimeltä mainitsekaan, luki hän varmasti itsensä kaanoniin vaikuttaviin 
kriitikoihin. Merja Hurri (1993, 40) toteaa Bourdieuhin viitaten älymystöllä ja intel-
lektuelleilla olevan oikeus kertoa, mikä kulttuurissa on hyvää ja mikä huonoa.

Anna Hellen mukaan Pekka Tarkassa ruumistui jo 1980-luvulla suomalainen 
kirjallisuuskritiikki-instituutio, koska hän oli Suomen johtava kirjallisuuskriitikko 
(Helle 2009, 157). Myös kulttuuritoimittaja Suna Vuoren mielestä julkisia taidekri-
tiikkejä voi ainakin parhaassa tapauksessa ajatella teoksen auktorisoituna tulkintana ja 
kriitikoita valistuneina esilukijoina. Kuitenkin kriitikon auktoriteetin ja valistuneisuu-
den sekä luotettavuuden arvioi viime kädessä kritiikkejä lukeva yhteisö. (HS 4.7.2010.) 

Päätalon ja Iijoki-sarjankin suhteen voisi tulkita jo 1980-luvulla alkaneen jonkin-
laisen kanonisoinnin läpimurron huipentuneen 1990-luvulla. Sitä auttoivat median ja 
suuren yleisön suosikkiaseman lisäksi kunnianosoitukset (palkinnot, kutsu kunnia-
tohtoriksi). Markku Soikkeli (2002, 12) toteaa Päätalo rehabilitoidun ”rahvaan harras-
teesta arvokirjallisuudeksi”.

Viimeiseksi aiotun Iijoki-sarjan teoksen Hyvästi, Iijoki (1995) ilmestyessä Helsingin 
Sanomat kyseli lukijoiltaan heidän taidemakumieltymyksiään.386 Tutkimusta esitte-
levässä artikkelissa ”Miles Davis ja Kalle Päätalo eivät menestyneet” (HS 6.1.1996) 
arvioidaan, että kirjallisen kentän perinteistä arvostushierarkiaa edustavat klassikot 
hallitsevat sekä kirjallista kaanonia että kirjallisia makumieltymyksiä. Mika Walta-
rin Sinuhe äänestettiin lajinsa merkityksellisimmäksi taideteokseksi. Kirjallisuuden 
putoajia olivat monet suuren yleisön suosikit, kuten Kalle Päätalo ja Laila Hietamies. 
Tosin HS:n kriitikkojen mielikirjakyselyn voittaja Volter Kilven Alastalon salissa sai 
sekin vain muutaman hajaäänen. (HS 6.1.1996.)387 Iijoki-sarja ei siis ainakaan Helsin-
gin Sanomien lukijakunnan keskuudessa 1990-luvullakaan paininut klassikkojen 
sarjassa, vaikka se ehkä oli omanlaisekseen ”arvokirjallisuudeksi” hyväksyttykin.388

385 Kai Laitinen nimeää muun muassa Volter Kilven ja Mika Waltarin sellaisiksi kirjailijoiksi, joiden 
kohdalla aikaperspektiivi on vähitellen muuttanut näkemyksiä (Laitinen 1999, 337).
386 Vastauksia tuli noin 3000 kpl.
387 Tutkimusten vertailukelpoisuuteen tulee suhtautua kriittisesti. Vuonna 1992 tehty kriitikkoky-
sely kohdistettiin pelkästään kriitikoille ja koski vain kirjallisuutta. Vuoden 1995 taidemakukyselyn 
lomake julkaistiin kahdesti Helsingin Sanomissa ja kerran NYT-liitteessä. Vuoden 1995 kysely kartoitti 
taidemakua ja taideharrastusta 15 kysymyksellä ja yhdellä kysymyksellä vastaajan demografisia tietoja. 
(HS 6.1.1996.)
388 Myös lukijakirjeissä pohdittiin, leimaako suuri lukijamäärä sarjan ajanvietekirjallisuudeksi. Nais-
lukijan (AF, N, 1983) mielestä suuret lukija- ja ostajamäärät merkitsevät sitä, että sarjalla on lukijoille 
muutakin annettavaa kuin viihdettä. Kansan maku ei aina ole sama kuin huono maku.
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Uutisotsikoihin Iijoki-sarja pääsi myös lainausmäärillään. Turkulaisten kirjalli-
nen maku suosi lainausten perusteella Iijoki-sarjan Hyvästi, Iijoki -teosta. Lainaajien 
rankinglistaa johtivat Kalle Päätalo ja Laila Hietamies (TS, tammikuu 1996, päivä-
määrä puuttuu leikkeestä):

Tehtyjen varausten valossa (on-line 1995-12-18) vuoden lainaustilastoa johtavat 
ylivoimaisesti – niin Etelä-Suomessa kuin ollaankin – Kalle Päätalon mammuttisar-
jan viimeinen (?) osa ”Hyvästit Iijoelle” 157 varauksella ja Laila Hietamies teoksel-
laan ”Myrskylinnut”, joka tilastossa menee jopa yhdellä pykälällä Iijoen ylitse [---.]

Kirjojen lainaus hyppäsi muutenkin lamavuosina ennätyslukemiin; kotilainauksien 
määrä asukasta kohden kohosi tasaisesti, ja nousi jo vuonna 1994 lukuun 20,2. Kir-
jasto hyvinvointivaltion kulttuurisena linnakkeena ei pettänyt lamavuosinakaan; työt-
tömyyden pahimpina vuosina kirjastoihin jopa jonotettiin aamuisin (Mäkinen 1999; 
2004). 

Omaleimaisuuden itseisarvo 

Panu Rajala arvioi Mika Waltari -elämäkerrassaan, että Ihmiskunnan vihollisten (1964) 
ilmestyessä Waltari liikkui jo niin omassa sarjassaan, että modernistit ja historian pro-
fessorit jättivät hänet rauhaan. Toisaalta Waltarin kirjojen arvostelu vaati jo niin pe-
rusteellisia tietoja historian ja raamatuntutkimuksen alalta, että monen kriitikon oli 
jätettävä arvostelu jo puuttuvan kompetenssin – ja väsähtämisenkin – takia. Kerron-
tatavan omalajisuutta ei enää kannattanut vastustaa. (Rajala 2007, 735.) Samoin voi-
si luonnehtia myös Iijoki-sarjan kriitikkovastaanottoa 1990-luvulla; Päätalokin paini 
omassa sarjassaan ja kerronnan omalaatuisuus muistutti jo anomaliaa. 

Koenkin tärkeäksi ottaa huomioon kriitikkojen historiasidonnaisuuden, erityisesti 
niiden arvostelijoiden osalta, jotka ovat kritisoineet sarjan teoksia sen alusta saakka. 
Kolmatta vuosikymmentään ilmestyvän sarjan tulkintojen osalta voitiin puhua jo sen 
vaikutushistoriasta. (Vrt. Saarinen 1982, 13.)389 Koko sarjaa arvioitaessa yksittäisen 
osan näkökulma on nykyisyydestä menneisyyteen ja arvosteluun vaikuttavat ja sitä 
ohjaavat nykyhetkessä vallitsevat käsitykset (vrt. esimerkiksi Gadamer 1988; Varpio 
1985, 138–139). Iijoki-sarjan kritiikeissä se voi merkitä sitä, että aikaisemmin ärsyttä-
vinä pidetyt ominaispiirteet näyttävät uudenlaisten kirjallisuusnormien näkökulmas-
ta katsottuina tarkoituksenmukaisilta tai ainakin turhilta vastustaa. Taidekäsitykset 
vaihtelevat ajasta toiseen; uusi käsitys voi syrjäyttää vallitsevan, joka puolestaan voi 
myöhemmin tulla uudelleen hyväksytyksi (Kämäräinen 1986, 7–12). Myös Päätalon 
koko tuotannon uudelleenarviointi voi muuttaa käsityksiä sarjan alkuteoksista.

389 Tulkitsijan tulisi olla perillä siitä, että hänen tekstin ymmärtämistään rajoittaa se historiallinen 
tilanne, jossa hän tulkitsee tekstiä. Saarinen referoi tässä yhteydessä Hans-Georg Gadameria.
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Merja Hurrin (1993, 299) mielestä jo 1980-luvulla – saati 1990-luvulla – taiteilijat 
loivat itse omat norminsa. Myös kriitikot olivat omien normiensa luojia.390 Tiukois-
ta odotushorisonteista oltiin luopumassa. Aikaisemmasta poikkeavan näkökulman 
mahdollistaneet uudet tekstit organisoivat odotushorisontin uudelleen. Segersin 
mukaan ”uudet ainekset integroidaan odotushorisontin aikaisempiin kerroksiin”. 
Teksti saa tällöin uudenlaisia merkityksiä. (Segers 1985, 35.)391 

Demariin kritiikin (14.12.1995) Hyvästi, Iijoki -teoksesta kirjoittanut Jarmo Papin-
niemi käyttää omalajisuuden asemasta termiä omalainen referoidessaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaana pitämäänsä kuvausta Gummeruksen vuonna 1958 järjestä-
mästä kirjakauppaväen tilaisuudesta: ”Lavalle nousevat vuorollaan Pentti Saarikoski, 
Antti Hyry ja Kalle Päätalo, kukin sittemmin omalaisensa maineen rakentaneita – tai 
kantaakseen saaneita – sanatyöläisiä.” (Demari 14.12.1995.)

Iijoki-sarjan useimmat osat kritikoinut, sodan ja pulan sukupolveen kuuluva Savon 
Sanomien päätoimittaja Mauri Auvinen (SS 20.11.1993) näkee sarjassa valtakunnal-
lisen kronikan, pitäjänhistorian ja varsinaisen kertomuksen vyyhteytyvän yhteen 
monien arvostamaksi ja toisaalta monien kaihtamaksi päätalomaiseksi kirjallisuudeksi. 
Hän pohtii ja argumentoi sarjan rakennetta ja kerrontatekniikkaa ja niiden yhteyttä 
suosioon ja levikkiin:

Iijoen kutsu on valettu vanhaan koettuun kaavaan. Sille ominaista ovat verkkaisuus, 
yksityiskohtien runsaus, nuo [---] takaumat, räiskyvien kohokohtien puuttuminen. 
Päätalon teksti soljuu hiljaa kuin nimikkojoen suvantojen vesi.

Ja kumma kyllä, Päätalon tekstien laaja ystäväkunta ei muuta kaipaakaan. 
Ilmeinen pääasia on tarinoinnin tuttuus, sen suhtautuminen tavalliseen ihmisar-
keen yhden suhteessa yhteen. Ehkä juuri lähes täydellinen yllätyksettömyys takaa 
kirjojen ystäväjoukon pysyvyyden ja uskollisuuden. Päätalo on oma itsensä ja pysyy 
omana itsenään. Muuta ei tarvita. (Mauri Auvinen, SS 4.10.1990.)

Auvinen kiteyttää Päätalon omimman tyylin peruspiirteet: verkkaisuus, yksityiskoh-
taisuus, yllätyksetön tuttuus ja todenmukaisuus. Lukijakunta ei muuta kaipaakaan. 
Päätalolta on turha odottaa muutosta. (SS 25.11.1993). 

Lähes neljännesvuosisadan ajan ilmestyneen sarjan piirteistä on tullut jo ”ilmi selviä 
asioita”. (SS 28.10.1994.) Auvinenkin käyttää kritiikissään fyysiseen työhön liitettyjä 
termejä: ihmissuhteita käsitellään” ronskisti”, Päätalolta tulee tekstiä ”röytämällä” ja 
hän kuvaa asioita ”rakentajan tarkkuudella”. Suosion syyt selvisivät Auviselle omakoh-
taisesti, kun hän vieraili Taivalkoskella ja Kallioniemessä: ”Jouduin unenomaisen 
tunteen valtaan. Tuntui kuin olisin ollut omilla sijoillani, tuttua tutummassa maisemas-
sa. Ahkera Päätalon tekstien lukeminen kantoi satoa. Juuri tuon tapaisissa tuntemuk-
sissa lienee avain päätalokirjallisuuden omaksuntaan ja menekkiin.” (SS 26.11.1993.)

390 Hurri viittaa tässä yhteydessä HS:n kulttuuritoimituksen päällikön Heikki Hellmanin kom-
menttiin (syyskuu 1990).
391 Segers pohjaa ajatuksensa Armand van Asschen tutkimuksiin (1979).
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Suhde toistoihin ja pikkutarkkuuteen oli 1990-luvulla ambivalenttia; enimmäk-
seen ne ärsyttivät ja aiheuttivat negatiivista arvottamista, mutta samalla pyrittiin 
ymmärtämään dokumentaarisen aineiston vaatimaa tarkkuutta ja toistojen merkitystä 
niiden lukijoiden kannalta, jotka eivät olleet sarjaa alusta alkaen seuranneet. Analy-
soin seuraavaksi muutamin esimerkein toistoihin ja pikkutarkkuuteen kohdistuneita 
kritiikkejä.

Ilkka-lehden Veikko Hauta-aho painottaa positiivisesti sarjan ihmiskuvauk sien 
elävyyttä, nasevia repliikkejä, työn arvostusta, taloudellisuutta ja inhimillisyyttä. 
(Ilkka 30.11.1993.) Hänen mielestään Päätalo on elämän perusarvojen säilyttäjänä 
jo vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa kirjallisuudessa. Toisaalta toistoja tuntuu 
tulleen varsinkin Taivalkoskella vietettyyn rakennusmestarikauteen jo niin paljon, että 
teoksissa maistuu uudelleenlämmittämisen ja turistitiedon tarjoamisen maku. Myös 
Aamulehden Panu Rajalan mielestä rakenne käy toistojen takia paikoin ”rasittavaksi 
sekä kertojalle että lukijalle”. (AL 25.10.1991.) 

Vaikka kriitikoiden mielestä perusteellisesti pureksittu Päätalon teksti ”kallistuu 
väkisinkin pitkästymisen puolelle”, kuten Kalevan Raija-Liisa Pöllä asian ilmaisee (KA 
13.11.1902), voi se rivilukijasta olla viihdyttävä. Kriitikolle pikkutarkkuus on negatii-
vinen tyylillinen elämys, lukijoille positiivinen ärsyke. Todellisuutta tarkasti jäljentä-
vät kuvaukset ja teemojen vääjäämätön tuttuus vertautuvat kritiikeissä vanhojen, jo 
haalistuneiden valokuvien katseluun (vrt. Tiirakari 1997, 135392): ”Niistä tunnistaa 
itsensä, muistaa ne vaatteet ja jalkineet, joita kuvattuna aikana itsekukin meistä on 
pitänyt ja tunnistaa myös sukulaisten ja naapureiden kasvot.” (KA 13.11.1992.) Lausu-
ma kuvaa myös teoksen pragmaattista merkitystä lukijoilleen; samastuminen laajenee 
jopa vaatteisiin ja jalkineisiin asti.

Keskisuomalaisen Lauri Kulmala epäilee Muuttunut selkonen -teoksen kritiikissään 
(KeS 12.12.1991) kirjailijan ja kustantajan aliarvioivan lukijan muistia, koska toisto-
jen määrä enenee vuosi vuodelta, aina kiusallisuuteen asti. Rivien välistä on luettavissa 
teoksen laajan sivumäärän – 629 sivua – olevan arvostelijan mielestä yhteyksissä toistoi-
hin, samoin kuin pienimpiäkään yksityiskohtia unohtamattoman kerronnan verkkai-
suuden; Kulmala vertaa Iijoelta etelään -teosta taivalkoskelaiseen tapaan juoda kahden 
kahvikupillisen jälkeen vielä ylimääräinen ”personkuppi”: uuden romaanin alkuosa oli 
Kulmalan mielestä kahden edellisen toistamista. (KeS 14.11.1993.)393 

Toisaalta rakentamisen vaiheiden tarkoituksellisenkin tarkat kuvaukset nähdään 
erinomaisena dokumentointina, jossa harjannostajaiset, istumalakot ja erilaiset työnte-
kijät liikkuvat lukijoiden edessä kuin elokuvassa. Samalla syntyy kuva jaloilleen nouse-

392 Tiirakari kuvaa Julius Krohnin kritiikissään käyttämää kaunokirjallisen teoksen luonnehdintaa 
”valokuvana” tai ”kuvana”. Krohn käyttää niitä pikkutarkan kerronnan vertauskuvina.
393 Myös Iijoelta etelään -teoksen kritiikissään Lauri Kulmala kiinnittää huomiota toistoihin, joihin 
hänen mielestään on houkutellut uskollinen lukijakunta; kertomusta on pidennetty yli kohtuulliseksi 
katsottavan tarpeen. (KS 14.11.1994.)
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vasta Suomesta.394 Hyvästi, Iijoki -teoksen (1995) jälkeen vielä kolme vuotta myöhem-
min ilmestyneen päätösosan Pölhökanto Iijoen törmässä (1998) rakentamiskuvaukset 
1950- ja 1960-luvun Tampereelta ja Kangasalalta kirvoittivat Liisi Huhtalan puhumaan 
”pislaakintarkasta tiedosta” ja ”montunpohjan näkökulmasta”(KA 23.10.1998).

Panu Rajalakin näkee tiettyä tarkoitushakuisuutta Päätalon tavassa tallentaa jälki-
polville tarkasti vaikkapa kunnalliskodin täysremontin seinärakenteet ja sotien jälkei-
sen metsänkaadon vaiheet, puhumattakaan kuppauksen kulttuurihistorian palautta-
misesta lähteeksi Iijoelta etelään -teokseen (AL 21.12.1992). Näkemykseni mukaan 
Päätalo ylireagoi kritiikkeihin; hän kehitti ja paisutti niitä sarjan vahvuuksia, joita 
kritiikeissä oli vuosikymmenten mittaan nostettu positiivisesti esille. Ylilyöntien vaara 
oli tällöin lähellä. Asioiden moneen kertaan ja perinpohjaisesti kertominen uuvutti 
varsinkin nuoremman polven kriitikoita kuten Demarin Jarmo Papinniemeä: ”[---] ja 
kun joku lohkaisee vitsin, lisää kirjailija vitsin perään huomautuksen, että kysymykses-
sä on vitsailu” [---] (Demari 14.12.1995).

Huumori rankan lukukokemuksen huojentajana
(Proust väittää), että kaikkien suurimittaisten teosten on ehdottomasti sisällettävä 
myös groteskeja aineksia. [---] Mutta pitkässä romaanissa, niin kuin elämässäkin, 
komiikan tarjoamat levon ja huojennuksen hetket ovat välttämättömiä. [---] Elämä 
on koomisista ja traagisista kuvista kudottu tai pikemminkin sen tapahtumia voi 
tarkastella sekä komiikan että tragiikan valossa. Ja vaikka Proust kuuluukin maail-
mankirjallisuuden etevimpiin tuskien ja murheitten erittelijöihin, tai ehkä juuri 
siksi, hän osasi myös tehdä osuvia huomioita ihmisten heikkouksista ja hullutuksis-
ta. (Maurois 1984, 227.)

Anssi Sinnemäki (1999, 61–73) analysoi Päätalon kirjailijanlaatua ja päätyy siihen, et-
tei kukaan taiteilija, ei Päätalokaan, suoriudu työstään ilman työn perusteiden pohdin-
taa: miten kokemus muotoillaan sanoiksi ja sanottava rakenteiksi. Tästä näkökulmasta 
Sinnemäki sanoo löytäneensä Päätalon teksteistä esteettistä reflektointia siitäkin huo-
limatta, ettei Päätaloa yleensä pidetä kovin älyllisenä kirjailijana vaan itseoppineena 
luonnonlapsena: vanhakantaisena naturalistina, jota ei kovin paljon kiinnosta, mitä ja 
miten muut kirjoittavat.

Proustin tavoin myös Iijoki-sarjan tapahtumista löytyy alusta alkaen kovia ja traagi-
sia kokemuksia, jotka ilman huumoria ja tahattomalta tuntuvaa komiikkaa olisivat 
olleet monelle liian rankkaa luettavaa. Kuten Maurois (1984, 227) toteaa, huumorin 
tarjoamat lepohetket ovat lukijalle välttämättömiä levon ja huojennuksen hetkiä pitkäs-
sä sarjassa. Reijo Wilenius (1999, 130) sanookin huumorin olevan Iijoki-sarjassa se 

394 Ks. Matti Peltosen Pato murtuu -teoksen kritiikki (TS 11.11.1994); ks. myös pikkutarkkuutta 
Päätalon omaispiirteenä painottava Irja Koivuniemen Pato murtuu -teoksen kritiikki Salon Seudun Sa-
nomissa 4.11.1994.
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näkökulma, jonka avulla kurkistetaan Kallen omien heikkouksien ja häpeän tunteiden 
syvyyksiin. Päätalo totesi saaneensa lukijoiltaan palautetta, että heitä viehätti teoksissa 
esitetty ”ankeus ja karmea, kauhea elämä”, jota huumori pehmensi (vrt. Maurois 1984, 
227–220; ks. myös Vehviläinen 1978, 99). Päätalolla oli siis tiedossa huumorin merki-
tys; hän käytti sitä sarjassaan tietoisesti.

Myös kritiikeissä sarjan huumoria arvotetaan ilmaisukeinollisena vahvuutena. 
Päätalolle ominaista on tiettyä karskiutta ja itseironiaa sisältävä huumori, mikä tulee 
parhaiten esille dialogeissa.395 

Kertojana Päätalo on parhaimmillaan piinallisen ja epäsopuisan muuttomatkan 
kuvauksessa. Hänellä on taito dramatisoida riitoja ja soluttaa mahtava huumori 
kestämättömien vastoinkäymisten alle. (Vesa Karonen, HS 23.10.1990.)

Vesa Karonen listaa Epätietoisuuden talvi -teoksen kritiikissään (HS 9.11.1992) Pääta-
lon kerronnan aseita: huumorin hän asettaa neljänneksi rehellisyyden, muistin ja herk-
kätuntoisuuden jälkeen.396 Edellisen osan (Muuttunut selkonen) asetelmaan Karonen 
sanoo sisältyvän Päätalolle luonteenomaista psykologista itseironiaa (HS 10.11.1991). 
Myös Hannu Niklander toteaa Muuttuneen selkosen tarjoavan lukijalle surkuhupaisan 
riemukkaita hetkiä (ESS 10.1.1992). 

Ilkan Veikko Hauta-ahon mielestä Päätalon ”runsas huumori keventää ankeinakin 
aikoina”. Se on merkki Päätalon taidosta tasoittaa hirtehisen ja karkeankin huumo-
rin avulla lukijan tunnetiloja (Ilkka 20.10.1992). Maurois (1984, 227–220) sanoo 
huumorin edellyttävän paljon suurempaa vaatimattomuutta kuin henkevyyden. Usein 
huumori kohdistuu kertojaan itseensä; hänet kuvataan hyväuskoisena ja taitamattoma-
na. Huumori herättää lukijassa vapauttavan ja rauhoittavan naurun, kun hän on ensin 
säikähtänyt tekstissä eniten pelkäämäänsä: kuolemaa tai hulluutta. (Maurois 1984, 
227–229; vrt. Jauss 1974, 296–317.) Vesa Karonen puhuu samasta asiasta, kun hän 
toteaa Päätalon lohduttavan, auttavan ja samalla naurattavan lukijoitaan paljastaessaan 
häpeän ja syyllisyydentunteet; elämässä tarvitaan armon lisäksi myös huumoria (HS 
22.11.2000).

Taina Ukkosen (2000, 146) mukaan häpeää ja ahdistusta aiheuttaneiden tapah-
tumien esittäminen huumorin avulla merkitsee sitä, että muistelija on päässyt yli 
tapahtumien aiheuttamasta ahdistuksesta, jolloin hän pystyy näkemään myös niiden 
huvittavat puolet. Mielestäni Päätalon kyky kuvata esimerkiksi sukupuolitautiensa 
hoidot ja joutumisensa mielisairaalaan sekä osin jopa isänsä mielisairaus niistä myös 
naurettavia ja surkuhupaisia puolia löytäen on osoitus kyvystä käyttää huumoria aseena 
vaikeuksien voittamiseen. Myös Vesa Karonen summaa viimeisimmässä Iijoki-sarjan 

395 Ks. Yrjö Kujalan Epätietoisuuden talvi -teoksen kritiikki Keskipohjanmaa-lehdessä 24.11.1992, 
Lauri Kulmalan Epätietoisuuden talvi -teoksen kritiikki Keskisuomalaisessa 20.11.1992 ja Eero Martti-
sen Epätietoisuuden talvi -kritiikki Kainuun Sanomissa 31.10.1992.
396 Päätalon huumoria Vesa Karonen kuvaa ironiseksi esimerkiksi Pato murtuu -teoksen kritiikissä 
(HS 11.11.1994).
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kritiikissään (HS 5.10.1998) Iijoki-sarjan huumorin selkosten huumoriksi, jota ei jätetä 
vakavimmassakaan paikassa. 

Monet Iijoki-sarjan henkilöt, esimerkiksi Kalle-setä, kasvavat sarjan myötä suoras-
taan ”fellinimäisiin” mittasuhteisiin (HS 17.11.1993).397 Olen samaa mieltä Vesa 
Karosen kanssa, kun hän toteaa, että vain Iijoki-sarjaan vihkiytyneet lukijat tajuavat 
todella tilannekomiikan, joka sisältyy Hermannin ärähdykseen: ”Taasko tuo Riitu 
tuohustaa sähkölampun kanssa! Vittuvaanko ihailee vai tutkiiko sitä Kallen mölläriä.” 
(HS 8.10.1995.) Tulkitsen Karosen tarkoittavan ”vihkiytyneillä lukijoilla” niitä, jotka 
ovat pysyneet sarjan matkassa alusta loppuun ja lukeneet sen eläytyen useampaankin 
kertaan, jolloin pitkäjännitteisesti osa osalta kasvavien henkilöiden traagiset ja koomi-
set piirteet avautuvat ja tulevat oikein ymmärretyiksi. Lukijakirjeissä sarjan huumo-
ria arvotetaan positiivisesti lähes jokaisessa kirjeessä.398 Karosen lainaama Herman-
nin ärähdys on osa sitä Iijoki-sarjassa runsaana toistuvaa, omaan perheeseen liittyvää 
komiikkaa, jossa naurettavat puolet esitetään usein tilannekomiikkana, jota mehevöit-
tävät tuttuina rituaaleina toistuvat eleet, asennot ja etenkin kielenkäyttö. (Vrt. Maurois 
1984, 229–239: Proustin perhekomiikan käyttötavat Kadonnutta aikaa etsimässä 
-romaanissa.)

Keskisuomalaisen Lauri Kulmala (KeS 8.11.1990) toteaa Iijoen kutsu -kritiikissään, 
että päätalomainen sekoitus elämän kovuutta ja vapauttavaa huumoria ottaa lukijan 
mukaansa jo alkulehdiltä. Päätalon muisti on filmannut aikanaan vaikeitakin tilan-
teita, jotka jälkikäteen ja huumorilla höystettyinä tarjoavat lukijoille nautinnollisia 
hetkiä. Myös Panu Rajala tuo Iijoelta etelään -kritiikissään (AL 21.12.1993) joitakin 
fellinimäisen absurdeja kuvauksia: rakennuslautakunnan viimeinen kokous ”kuin uni 
byrokratian satirisoivassa elokuvassa”, absurdit mittasuhteet saanut lähtökahvien vuo 
ja ”Kalle-sedän töytäilyt autollaan halki aavan koillismaiseman ovat täynnä remuisaa 
tahatonta komiikkaa”. Jokaiseen Päätalon kuvaamaan elämänvaiheeseen mahtuu oman 
perheen jäsenten lisäksi useitakin koomisia, humoristisia puolia liioitellenkin korostet-
tuja henkilöitä.399 Karosen (HS 5.10.1998) mielestä arkipäiväisen leiman saanut Pääta-
lo näyttää voimansa juuri ääriluonteiden kuvaajana. Sarjassa liikutaan hänen mukaansa 
syvän järkyttävyyden ja huumorin välillä.

Savon Sanomien Mauri Auvinen ennustaa tulevien kirjallisuushistorioitsijoiden 
tarttuvan varmasti Päätalo-kirjojen huumoriin ja luettelee sen tunnusmerkkejä: sumei-

397 Vesa Karonen nimitti ensimmäisen kerran Päätalon setää felliniläiseksi Iijoelta etelään -teoksen 
kritiikissään.
398 Ks. lukijareseptiot eri ilmestymisvuosikymmeniltä. Lukijakirjeissä huumori ja rikas kieli yhdis-
tetään usein toisiinsa.
399 Esimerkkeinä muutamia mielestäni koomisin piirtein väritettyjä henkilöitä Iijoki-sarjasta: lap-
suudesta ja nuoruudesta Satusetä, Hiltu-Jakki, Kurtti-Reino, Pihlajakummun palkollinen, Itäpään 
Keisari, sotaväestä Vimpari ja tyttöystävä Enni, Tampereen alkuajoilta Kuusisen pariskunta ja Rousto-
Ville ja rakennustyömailta Anelma Kipulahti, Auerlaakso ja insinööri Sileharju (Päätalo 1971–1998). 
Sivuhenkilöiden merkityksestä lukijoille enemmän 1990-luvun lukijareseptiota käsittelevässä luvussa.
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lemattomuus, ronskius ja tahaton karkeus (SS 26.11.1993).400 Riitta Kuivasmäen 
mielestä huumori onkin yksi Päätalon teosten bestsellerpiirteistä (Vehviläinen 1978, 
203). Kriitikoista esimerkiksi Liisi Huhtala koki kuitenkin Päätalon ainakin sarjan 
alkuaikoina tosikkona; vuoropuheluiden huumori tuntui tietoisesti rakennetulta ja 
loppui yleensä tekemällä tehtyyn karkeaan leikinlaskuun.401 Toisaalta Kalevan Raija-
Liisa Pöllän mielestä Päätalon rahvaanomainen kielenkäyttö ilahduttaa tuoreudellaan 
ja osuvuudellaan (KA 11.11.1994). Pöllän asenteeltaan yleensäkin erittäin positiiviseen 
kritiikkiin on voinut vaikuttaa kritiikin ajankohta (Päätalon 75-vuotissyntymäpäivä) 
ja kritiikin väline (Kaleva). Sukupuoli näyttäisi siis vaikuttavan esimerkiksi asennoitu-
misessa kielen karkeuteen. Naisten osuus otokseni kriitikoista on kuitenkin niin pieni, 
etten voi tehdä johtopäätöksiä.402 

Työn eetoksen keskeisyys
Iijoki-sarja on niiden raamattu, joille työ on uskonto ja metsät koti (Vesa Karonen, 
HS 22.11.2000). 

Iijoki-sarjassa tärkeänä teemana on työn eetos; työtä sen kaikissa sarjan juoneen liitty-
vissä muodoissa kuvataan ensimmäisestä osasta alkaen oppikirjamaisesti työtapoja ja 
-vaiheita tallentaen. Vesa Karonen nimeääkin Iijoki-sarjan monumentiksi, kuvaukseksi 
nuoruuden savotoilta ja uitoilta, sotarintamilta ja rakennustyömaiden Suomesta ja suo-
malaisesta työnteosta. Työ on Päätalolle kunniakysymys, hänen viimeinen reviirinsä, 
joka ei saa sortua, vaikka ”maailma ja avioliitto kaatuisivat”. (HS 11.11.1994, 8.10.1995 
ja 5.10.1998.) Lisäisin Karosen listaan vielä kirjoittamisen, kirjoitustyön. Päätalon 
identiteetissä työ on keskeinen ja leimaava. (Vrt. Turunen 2011, 315–316, 328.) Työ 
liittyy moraaliseen taustaan ja luonteeseen (vrt. Karonen, HS 22.11.2000). Mikään 
työsuoritus ei riitä maksuksi lapsuudessa saadusta kunnan avusta, joka myöhemmin 
transformoitui velaksi lukijoille. Syyllisyys ja velka ovat Karosen mielestä sarjan pääai-
heita (HS 5.10.1998). 

Päätalolla työn tekemisen motiivina ja pontimena on jo lapsuudesta ja nuoruudesta 
juontuva ”vielä minä näytän”-eetos sekä yhteiskunnan elätiksi joutumisen seurauksena 
syntyneen velan maksu. Kritiikeissä tuodaan kuitenkin yllättävän vähän esiin monien 
sarjassa kuvattujen työsuoritusten koomisia ja naurettavia piirteitä. Karonen tosin 
tähdentää (HS 5.10.1998) sarjan työmaakuvauksissa tärkeintä olevan työmaahuumori 
ja yhteishenki.

400 Mauri Auvisen kanssa samoilla linjoilla on Ilkan Veikko Hauta-aho, jonka mielestä Päätalon 
huumori keventää ankeita aikoja ja on luonteeltaan karkeaa ja hirtehistä (Ilkka 20.10.1992). 
401 Liisi Huhtalan Koillismaa -sarjaa koskeva tutkimus vuodelta 1972.
402 Ks. 1980-luvun kriitikkoreseption alaluku ”Ideologinen sitoutumattomuus: haitasta hyödyksi”: 
Kansan Tahdon Päivi Korhosen sapekas kritiikki Päätalon kielenkäytöstä ja henkilökuvien ohuudesta.
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Työtä, sen kuvausta ja merkitystä Päätalolle sekä lukijoille analysoidaan ja arvote-
taan kritiikeissä:

Tuota romaanista romaaniin toistuvaa, suorastaan uppiniskaisella jääräpäisyydellä 
toteutettavaa pyrkimystä todistaa, että entisestä kunnan elätistä on vuosien varrella 
kasvanut kunnon mies ja kansalainen, voisi jopa sanoa sairaalloiseksi, ellei… Niin, 
ellei tuhannesti puhuttu suomalaisten poikkeuksellisen heikko itsetunto olisi 
tosiasia ja ellei oman identiteettinsä ohella kirjailija Päätalo rakentaisi koko kansan 
itsetuntoa. (Marja-Leena Raunio, KA 14.12.1991.)

Kalevan Raija-Liisa Pöllä arvelee Päätalon työhulluutta hipovan tottumuksen tehdä 
sinnikkäästi työtä olevan ”sekä luonteenpiirre että elämäntapa” (KA 11.11.1994). Pöllä 
jopa näkee Päätalon kohottavan koko kansan itsetuntoa selviytymistarinansa kautta. 

Juhani Syrjän mielestä yksi selitys työn keskimääräistä korkeammalle merkityk-
selle löytyy isän voittamisesta, mitä hän pitää miehen voitoista tärkeimpänä. Päätalon 
kohdalla mikään työvoitto isästä ei voinut kuitenkaan riittää, koska isä Hermanni oli 
tullut jo mielisairautensa aikana niin moneen kertaan yhteiskunnan taholta voitetuk-
si ja alistetuksi.403 Jotkut kriitikoista kokevat laajojen työn kuvauksien vievän tilaa 
ihmiskuvauksilta, mikä kostautuu pitkäveteisyytenä.404 

Markku Ihonen (Tiedotustutkimus 1999/3) käyttää termiä monologinen eetos 
puhuessaan Kiven Seitsemän veljeksen ja Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 
-trilogian eeposmaisuudesta.405 Termi sopii hyvin myös Iijoki-sarjaan. Työn eetos 
löytää hyvän kaikupohjan lukijoissa; kriitikoiltakin se saa jo 1990-luvulle tultaessa 
lähes yksimielisesti positiivista arvottamista. Markku Ihonen toteaakin, että viime 
vuosikymmenten suosituimpien romaanikirjailijoiden menestystä on selitetty ”heidän 
kyvyillään artikuloida lukijayhteisön vitkaan muuttuvia käsityksiä muun muassa työn, 
arjen, perheen, rehellisyyden ja suomalaisuuden merkityksestä”.406 

Karonen tulkitsi eri näkökulmista positiivisesti sarjan työn kuvauksia ja työn 
merkitystä Päätalolle. Karosen mukaan ympärivuorokautinen työ on Päätalolle jopa 
ainoa ote todellisuuteen. Työllä hän lunastaa velkansa niin Taivalkosken kunnalle 
kuin lukijoilleenkin. Työhulluus on Karosen tulkinnan mukaan epätodellista psyyk-
kistä taistelua tehdä menneisyys tyhjäksi. (HS 17.11.1993.) Eero Marttinen on samoil-
la linjoilla Karosen kanssa, kun hän toteaa työn merkitsevän Päätalolle pakopaikkaa 
vieraantumisen tunnoista (KS 23.10.1993). Myös naiskriitikot pohtivat sarjan työn 
eetoksen perusteita ja motiiveja. Kalevan Raija-Liisa Pöllä toteaa Pato murtuu -teoksen 

403 Esimerkkinä Juhani Syrjä käyttää tukkien jättimäistä pommausurakkaa kahdeksantoistavuoti-
aana, jossa Kalle ”hättäytti” isänsä täysin repivällä työtahdillaan. Juhani Syrjän esitelmä Päätalopäivillä 
10.7.1993.
404 Ks. esimerkiksi Tapio Vallinin Pato murtuu -teoksen kritiikki (Satakunnan Kansa 12.11.1994).
405 Markku Ihosen artikkeli ”Romaani julkisuutena. Suomalaisen kirjallisen julkisuuden synty ja 
keskustelu romaanista.” 
406 Markku Ihonen viittaa lausumassaan Kimmo Jokisen tutkimuksiin vuosilta 1989 ja 1997. 
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kritiikissä (KA 11.11.1994) Päätalon muodostaneen työhulluudesta elämäntavan. Liisi 
Huhtala näkee Päätalon pientä ylpeyttäkin tuntien koko Iijoki-sarjallaan pyrkivän 
vakuuttamaan lukijansa siitä, miten helvetillisellä työllä hänen on täytynyt selvitä ja 
kuinka selviäminen tapahtui. (KA 23.10.1998.) 

Päätalolle ja monille häneen samastuville lukijoille työ sai lähes uskonnollisen 
merkityksen (ks. Vesa Karonen, HS 22.11.2000). Turun Sanomien Matti Peltosen 
mielestä Iijoki-sarjassa sekä Päätalo että isä Hermanni ”saarnaavat työn ja häpeän teolo-
giaa” (TS 28.10.1998). Hyvästi, Iijoki -teoksen Demariin kritikoinut Jarmo Papinniemi 
lainaa otsikkoonsa Mauno Joensivun toteamusta esikoiskirjansa valmistuttua: ”Nähdä 
vaivaa ja ponnistella.” (Demari 14.12.1995). Lausuma saa Päätalolla jo esikoisteokses-
sa mantran – suorastaan testamentin – luonteen; elämässä kannattaa piiskata itseään 
työhön, koska ponnistusten tuloksia voi aikanaan katsella omina aikaansaannoksinaan 
(Demari 14.12.1995; Päätalo 1995). 

Urpo Kovala kuvaa Norman N. Hollandin käsitettä identiteettiteema, joka ohjaa 
sekä minäkäsitystä että elämänkulkua. Se voi toimia itseään toistavana kertomukse-
na. (Kovala 1997.) Merete Mazzarella (1995, 25–29) käyttää teeman asemasta ”elämän 
johtoajatusta”, joka on joko muiden ihmisten kertomusten pohjalta tai se voi olla 
sisäsyntyistä ja vaikuttaa ratkaisevasti ihmisen koko loppuelämään.407 Tulkitsen työn 
eetoksen yhdessä Päätalon usein toistaman ”vielä minä näytän” -eetoksen kanssa toimi-
van hänen elämänsä johtoajatuksena, jonka kertominen on auttanut monia lukijoita 
tunnistamaan ja konstruoimaan oman elämänteemansa.408 

Kvantitatiivisen tutkimukseni valossa työ kuvauksineen ja kuvaustapoineen on 
vastaanotossa jo 1990-luvulle tultaessa niin selviö, että varsinkin sodan ja pulan 
sukupolven kriitikot enää harvoin erikseen tulkitsevat tai arvottavat niitä; ne sisällyte-
tään osaksi juonireferointia.409 Kehitys näkyy eri vuosikymmenten työn eetos -sisältö-
luokan prosenttiosuuksissa merkintöjen kokonaismääristä. Sodan ja pulan sukupolvella 
prosenttiosuudet ovat: 1970-luku/ 8,4, 1980-luku 5,6 ja 1990-luku 2,6. Suuren murrok-
sen sukupolvella työn eetoksen saama prosenttiosuus on hiukan korkeammalla tasolla 
1980-luvulla kuin aloitusvuosikymmenellä (1970-luku 5,2, 1980-luku 7,2 ja 1990-luku 
5,4). Tulkitsen 1980-luvun työhön liittyvien merkintöjen piikin 1980-luvulla johtuvan 
siitä, että Vesa Karonen ryhtyi kritikoimaan Iijoki-sarjan teoksia Helsingin Sanomissa.

”Suomen henkinen tila ja tulevaisuus” (1994), Ilkka Niiniluodon johtaman työryh-
män raportti, korosti taloudellisen laman rinnalla 1990-luvulla henkistä lamaa ja 
arvojen katoamista. Suomalaisten mielissä liikkuivat päällimmäisinä epävarmuus, 
neuvottomuus, turhautuneisuus, ahdistus ja avuttomuus (Puohiniemi 1993). Torjuttu 

407 Mazzarella viittaa tässä yhteydessä psykiatri Clarence Crawfordin kirjaan Barndomens återkomst 
(1993).
408 Päätalolle ”vielä minä näytän” merkitsee samaa kuin usko omiin kykyihinsä. 
409 Ks. Ilkan Veikko Hauta-ahon kritiikki Epätietoisuuden talvi -teoksesta (Ilkka 20.10.192).
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nykyisyys synnytti kaipuun menneisyyteen (Ruohonen 2000, 268–269). Siitä löytyy 
yksi selitys Iijoki-sarjan menestykseen ja nostalgis-terapeuttisen lukumallin käyttöön.

Iijoki-sarjan merkitys lähihistorian ja katoavan murteen tallentajana

Vuosikymmenen Päätalopäivillä punnittiin jo loppusuoralle ehtineen sarjan kirjalli-
suushistoriallista arvoa410 (Hypén 1999, 15) ja samalla kartoitettiin Päätalon ambiva-
lenttia kirjailijakuvaa tuomalla esille sekä kriitikoiden, tutkijoiden että tavallisten lu-
kijoiden hyvinkin eriäviä näkemyksiä Päätalosta ja hänen tuotannostaan. Tarja-Liisa 
Hypénin mielestä tuotannosta nostetaan esille yleensä useampia kuin yksi käyttöarvo. 
Ne voivat olla keskenään ristiriitaisia, koska ”valta ei juuri ole absoluuttista eikä yksiää-
nistä” (Hypén 1999, 15). Tarkastelen seuraavaksi niitä vuosikymmenen Päätalopäivien 
esitelmiä, joissa sarjan historiallinen arvo nousi keskeiseksi aspektiksi. 

Useissa esitelmissä korostettiin Iijoki-sarjan historiallisen sisällön käyttöarvoa. 
Demografisista tekijöistä riippumaton sarjan arvostus mikro- ja makrohistoriallisena 
dokumenttina on havaittavissa myös kriitikko- ja lukijareseption perusteella. Havain-
to muistuttaa Yrjö Varpion tutkimustuloksia (1979) Väinö Linnan teosten ulkomai-
sesta kritiikkivastaanotosta: teosten tietyt ominaisuudet pysyivät samoina erilaisista 
kulttuuriympäristöistä riippumatta. Eri väestöryhmiä yhdistävien mielikirjailijasuo-
sikkien teokset käsittelevät yleensä syviä yhteiskunnallisia ja historiallisia murroskausia 
(Eskola 1985, 120). Iijoki-sarjaan mahtuu useita kansallisia kriisejä: 1930-luvun lama, 
sotavuodet ja niiden jälkeinen jälleenrakentaminen. 1990-luvun kritiikkien sisällön-
analyysissa pragmaattisen tason sisältöluokka 15, johon lähihistorian tallentaminen 
sisältyy, nousee yhdeksi keskeisimmistä. Trendi on nouseva mitattuna prosenttiosuuk-
silla merkintöjen kokonaismääristä: 1970-luku 8, 1980-luku 8,8 ja 1990-luku 10,3 
(liite 8/ taulukot: ”Yhteenveto, kritiikit, 1970-, 1980- ja 1990-luku”). 

Päätalopäivien esitelmöitsijöinä vuonna 1990 olivat Oulun yliopiston historian 
professori Jouko Vahtola ja Gummeruksen kirjallisena johtajana Päätalon esikoisteok-
sen Ihmisiä telineillä (1958) julkaistavaksi hyväksynyt Ville Repo, jonka mielestä sarja 
on ”itsenäisyyttään rakentavan kansan kronikka”. Päätalo oli aikaansa edellä keksies-
sään sarjansa alaotsikoksi ”Juuret Iijoen törmässä”, ilmestyiväthän Alex Haileyn suosit-
tu romaani Juuret (1977) ja sen pohjalta tehty televisiosarja vasta 1970-luvun loppu-
puolella. Repo vertasi Päätaloa silminnäkijään, joka on ollut todistamassa historiallista 
tapahtumasarjaa ja kirjannut näkemänsä ja kokemansa aikakirjoihin. Jotta tällainen 
”aikalaisen todistus” kiinnostaisi ja sillä olisi myös historiallista arvoa, sen on täytettä-
vä kaksi perusedellytystä: kirjoittajalla pitää olla kertojan lahja ja elävöittämiskyky ja 

410 Hypén toteaa termiä käytetyn kirjallisuudentutkimuksessa arvosta, joka teoksella on lukijoilleen 
silloin, kun se tyydyttää ja kehittää heidän tarpeitaan.
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kuvattavan jakson tulee olla historiallisesti merkittävä. Molemmat edellytykset täyttyi-
vät Iijoki-sarjassa. (US 15.7.1990.)411

Jouko Vahtola (1999, 151) arvottaa positiivisesti Iijoki-sarjaa, koska siinä kuvataan 
yhteisöjä, joiden aitona jäsenenä kirjoittaja (Päätalo) on itse aikoinaan ollut, elänyt 
ja toiminut ja jotka hän pääsi tuntemaan sisältäpäin. Sarja perustuu Päätalon omiin 
kokemuksiin, tietoihin ja havaintoihin, haastatteluihin ja kirjallisiin lähteisiin. Vahto-
la – ja monet muutkin Päätalopäivien esitelmöitsijät ja kriitikot – nostaa Päätalon 
omakohtaisuuden todistusvoiman suorastaan esteettiseksi arvoksi. Myös Markku 
Soikkeli (2007, 143) on huomannut, että monet kriitikot voivat nostaa omakohtaisuu-
den esteettisten arvojen joukkoon ilman kummempia perusteluja.

Iijoki-sarjan totuudellisuuden vakuutena on Vahtolan (1999, 151) mukaan myös 
se, että kirjailija on voinut marssittaa Jokijärven ajan henkilönsä sarjaan jopa oikeilla 
nimillään. Hän lukee sarjan yhteiskunnallisiin ansioihin myös kansanuskomusten ja 
-tapojen tallentamisen. 

Professori Jussi T. Lappalainen totesi esitelmässään Päätalopäivillä 11.7.1992 Iijoki-
sarjasta löytyvän kolme eri näkökulmaa. Näkökulma on yksityinen, kun sarjassa 
kuvataan yhden suomalaisen miehen vaiheita ”suorastaan tutkijan rehellisyydellä vai 
pitäisikö sanoa armottomuudella”. Yleiseksi sarjaa voi kutsua siinä heijastuvien koko 
Suomen kansan vaiheiden takia. Lappalainen korostaa sarjan tyypillisyyttä: ”Kalle 
Päätalon elämänkaari seuraa harvinaisen luonteenomaisesti suomalaisen yhteiskunnan 
kehitystä.” 

Katarina Eskolakin vakuutti esitelmässään (9.7.1994) monien osanneen lukea 
”sarjan yksityisestä yleisen” (KA 11.11.1994). Päätalo on sekä tallentanut että kiteyt-
tänyt usean sukupolven yhteisen ”Suuren kertomuksen”. Jo edellisellä vuosikymme-
nellä kirjailija Matti Pulkkinen toi oivaltavasti esille Päätalon muodonmuutoksen 
kaiken keskuksena olevasta kertoja-minästä ”jokamieheksi”, joka kaiken lisäksi toimi 
kansalaisten ”keskusmuistina”, ainakin niiden, joiden juuret tai nykyinen elämä olivat 
maaseudulla (AL 10.11.1985).

Vuosikymmenen ensimmäisessä Iijoki-sarjan kritiikissään Vesa Karonen on 
samoilla linjoilla Jussi T. Lappalaisen ja Katarina Eskolan kanssa todetessaan Pääta-
lon hahmottavan yhden miehen linjaa kansakunnan linjan asemasta. Sarja muodos-
taa Karosen mielestä kuitenkin sellaisen ajankuvan, että siihen perehtymättömällä voi 
olla vain vajavainen käsitys suomalaisesta todellisuudesta (HS 23.10.1990). Karonen 
alleviivaa sarjan pedagogisen lukumallin mukaista pragmaattista hyötyä: voimallisesta 
”kirveellä veistetystä” mikrohistorian todellisuuskuvauksesta kasvaa makrohistoriaa. 

Iijoki-sarjan historiallisuutta puitiin Päätalopäivillä vielä vuonna 1995. Juice Leski-
nen nosti esitelmässään Päätalon näkijäksi, joka päihitti monta historioitsijaa. Hän 
kertoi perustelevansa Iijoki-sarjan hyödyllisyyden sillä, että sieltä löytyi itsenäisen 
Suomen historia tavallisen kansalaisen näkemänä. Leskinen korosti sarjan teeskentele-

411 Vrt. myös Eskola 1985, 120.
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mättömyyttä: ”Oikeassa taiteessa ei teeskennellä. [---] Hyvästä taiteesta ihminen löytää 
itsensä. [---] Viihteessä sen sijaan kaikki tapahtuu jollekin toiselle.” (Koillissanomat 
10.7.1995.) Tulkitsen lausuman olevan kannanotto Iijoki-sarjan esteettisyyden puoles-
ta viihteellisyyttä vastaan. Sen voi nähdä piilorinnastuksena ja kannanottona myös 
Juicen oman taiteen laatuun.

Olen kuvannut ”Johdanto”-luvussa Päätalon kirjailijantietä aina hänen esikoiskir-
jansa ilmestymiseen saakka. Kirjailijakutsumus, Kallen sinnikäs pyrkimys kirjoittajak-
si, kirjailijaksikin, on yksi sarjan keskeisteemoista. Se on noteerattu monin tavoin ja 
monista eri näkökulmista myös kritiikeissä. 

Päätalon sarjan Kallena kuvaama, purkautumistietä vaativa kirjoittamisen intohi-
mo saavuttaa huippunsa viimeisen ilmestymisvuosikymmenen teoksissa. Aihetta 
käsiteltiin myös kritiikeissä joko kuvaillen tai pragmaattisesti arvottaen.412 

Kalevan Raija-Liisa Pöllän (KA 24.10.1995) mukaan Päätalon tarina on suomalai-
nen versio Jack Londonin Martin Edenistä. Rinnastus viittaa siihen, että Pöllän laji- ja 
tyyppimäärityksenä oli omaelämäkerrallinen romaani.413 Päätalo onkin useissa yhteyk-
sissä myöntänyt tunteneensa voimakasta kohtalonyhteyttä Martin Edeniin (Kilpinen 
1999, 75–85.) Keskisuomalaisen Kalevi Nikki toteaa Hyvästi Iijoki -teoksen sisältävän 
suomalaista kirjallisuudenhistoriaa kustantajan kanssa käytyjä dialogeja myöten (KeS 
24.10.1995).414 Suomenmaan Matti Summasen mielestä Hyvästi, Iijoki -osaa voisi 
hyvällä syyllä nimittää taiteilijaromaaniksi, jossa kuvataan ”kuinka rakennusmestari 
Päätalo vähä vähältä – ikään kuin rintamamiestilaa raivaten – etenee esikoiskirjailijak-
si” (Suomenmaa 5.1.1996). Summanenkin käyttää kirjoitustyötä kuvatessaan Päätalon 
entisen ammatin termejä ja vertauskuvia.

Sarjan pragmaattista merkitystä argumentoitiin ja arvotettiin positiivisesti niin 
runsaasti, että Päätalo totesi panneensa tyytyväisenä merkille yhteiskuntatieteilijöiden 
kiitokset hänen ansioistaan työn ja elinolojen kuvaajana ja sarjan arvosta sosiologi-
sen, historiallisen sekä kansa- ja kielitieteellisen tutkimuksen lähdeaineistona. Kuten 
”Omaleimaisuuden itseisarvo” -alaluvun yhteydessä totesin, Päätalo otti myönteises-
tä kritiikistä oppia, joskus jopa liikaakin. Hänellä oli joka tapauksessa 90-luvulla jo 
varaa myöntää, että hänen voimansa piilee kielessä, ei suuressa taiteellisuudessa (US 
15.7.1990).415 Kotimaa-lehden haastattelussa Päätalo tiivisti intentionsa Päätalopäivien 
esitelmiä myötäillen: ”Pyrin siihen, että saisin kuvaukseen sisältymään sen, millaisissa 

412 Esimerkiksi Jarmo Papinniemi (Demari 14.12.1995).
413 Vrt. omaelämäkerrallisesta romaanista esimerkiksi Hosiaisluoma 2003, 653.
414 Ks. Mikko Ihalaisen kritiikki Hyvästi, Iijoki -teoksesta (KT 15.11.1995), Eero Marttisen Hyvästi, 
Iijoki -kritiikki (KS 3.11.1995). Marttinen tähdentää teoksen merkitystä oppikirjana kirjailijaksi ai-
koville. Myös Turun Sanomien Matti Peltonen suosittaa teokseen tutustumista jokaiselle kirjailijaksi 
aikovalle (TS 11.11.1995).
415 Eljas Revon reportaasi ”Profeetta omalla maallaan” (US 15.7.1990).
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arkisissa oloissa elämää on eletty ja että sarja kertoisi myös sen, millaiset vaiheet Suomi 
sinä aikana kävi läpi.” (Kotimaa 8.12.1995.) 

Sarjan tapahtumista tärkeimmät olivat Päätalon mukaan totta; repliikeissäkin 
hän sanoi käyttäneensä hyväkseen kuvaamiensa ihmisten tuntemustaan ja kirjailijan 
vaistoaan. Se sai aikaan totuudenmukaisuuden, jota lukijat kirjeissään arvottavat (vrt. 
Vehviläinen 1978, 166). Omaelämäkertojan tuleekin Päivi Kososen (2009, 282–290) 
mukaan pysytellä siinä, mikä lukijoiden mielestä on uskottavaa ja luonnollista. Pääasial-
lisena takuuna toimii omaelämäkertojan sitoumus kirjoittaa totuudellisuuden henges-
sä. Omaelämäkerturia eivät lähdekriittiset käytännöt edes sido. Jos kuvattu maailma 
muuttuu kovin eksoottiseksi lukijan maailmaan verrattuna, elämäkerran teksti tulee 
luettua omaelämäkerrallisena romaanina, autofiktiona tai jopa täydellisenä fiktiona.416 

Kritiikeissä ja Päätalopäivien esitelmissä sarjan historiallisuuden ja yhteiskunnalli-
sen merkityksen argumentointi on totuudellisuudessa. Kalevan Marja-Leena Raunio 
käytti puolet Muuttunut selkonen -teoksen kritiikistään tähdentääkseen sarjan lähihis-
toriallista merkitystä ja Päätalon oman identiteetin rakentamisen kautta syntyvää 
kansallista identiteettiä (KA 14.12.1991). 

Sillä välin kun historioitsijat kahlaavat pölyisissä arkistoissa läpi kellastuneita 
asiakirjoja rakentaakseen tutkimuksillaan kokonaiskuvan kansakunnan lähimen-
neisyydestä, kerran asettamalleen päämäärälle uskollisena Kalle Päätalo rakentaa 
vuodesta toiseen pala palalta mosaiikkia nimeltä Suomen kansan lähihistoria selko-
sen pojan silmin nähtynä.

Niinpä juuri: kun tutkijoita kiinnostaa kokonaiskuva ja siitä vedettävät mahdol-
liset johtopäätökset, on Päätalon pyrkimyksenä antaa yksityiskohtainen kuva kusta-
kin eletystä vuodesta maan historiassa. Lieneekö sitten sattuma vai tarkoin harkittu 
teko, että tuo pikkuseikkoja myöten dokumentoitu lähihistoria projisoituu Pääta-
lon romaanisarjassa taivalkoskelaisen Kalle Päätalon sekä kullakin aikavälillä hänen 
ympärillään vaikuttavien reaalisten henkilöiden pyrkimysten ja tekojen kautta. Joka 
tapauksessa nuo kirjat, joita on vaikea sanoa kaunokirjallisuudeksi sanan varsinai-
sessa mielessä, ovat mitä tarkinta ja kiihkottominta kansan historian kirjaamista.

Raunion arvostelussa vaakakuppiin asetetaan sarjan taiteelliset ja pragmaattiset arvot; 
esteettisyys jää kyseenalaiseksi, mutta pragmaattisten ansioiden arvo on kiistaton.

Iijoki-sarjan edettyä 1990-luvulle tehtiin sen kielellisistä ansioista ja ominaisuuk-
sista yhteenvetoja ja yliopistotason tutkimuksia.417 Professori Alpo Räisänen toi esille 
laajassa artikkelissaan ”Kalle Päätalo syntymäseutunsa kielen käyttäjänä ja tallenta-
jana” (Kieliposti 2/1991) teosten kielen ja erityisesti Taivalkosken murteen tavoitteel-
lisuuden; Päätalo pyrkii hyödyntämään kaikin tavoin kansankielisen ilmaisutavan 

416 Kosonen lainaa tässä yhteydessä Philippe Lejeunen arviota omaelämäkerrallisen toiminnan 
merkityksestä. Tietämisen ja ymmärtämisen halun osalta se kirjoittautuu historian kentälle ja lupa-
uksena tarjota tämä totuus toiminnan kentälle, taiteellisen luomisen kentälle tosin aivan yhtä paljon.
417 Ks. ”Lähdeluettelo”/ ”Opinnäytteet”.
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varantoja ja samalla tallentamaan niitä. Räisänen tähdentää, että Päätalon kielessä ja 
sen liittymisessä perinteiseen suomalaiseen kansankulttuuriin piilee osaltaan selitys 
Iijoki-sarjan suosioon. (Kieliposti 2/1991.) 

Myös kielenkäytön kannalta Päätalon romaanit ovat todellinen aarreaitta. Löytyy 
murretta, monenlaista sitä paitsi, löytyy ammattisanastoa, rahvaanomaista kielen-
käyttöä, joka aina ilahduttaa tuoreudellaan ja osuvuudellaan (Raija-Liisa Pöllä, KA 
11.11.1994).

Saman havainnon on tehnyt Jouko Vahtola tuodessaan sarjan ansioina esille sen kielen, 
”joka on kuvattavan kulttuurin ilmaisullisesti rikas ja taipuisa oma kieli ja jonka Pääta-
lo hallitsee suvereenisti ja tarkkaan” (Vahtola 1991, 151). 

Aulis Aarnio sanoo Jaakko Syrjään vedoten Päätalon olleen enemmän muistaja ja 
säilyttäjä, ei alkuperäisen puheen luoja kuten Linna. Päätalo on taltioinut muistiin-
sa kotiseutunsa rikkaan kielen ja osannut sitä luontevasti käyttää (Aarnio 2003, 167). 
Positiivisesti arvottava asenne Päätalon kieleen on nähtävissä monissa arvosteluissa, 
kuten edellä esimerkkinä siteeratussa Kalevan Pöllän kritiikissä. 

Koti-ikävän ja hyvästijättöjen ”isänmaa”
[---] on tunnelmiltaan herkästi tavoitettu erinomainen kuvaus ihmisen ikuises-
ta kaipuusta maahan, jota ei enää ole. Se on myös kuvaus ikävästä aikaan, joka ei 
koskaan enää tule, jonka kohteena on mennyt ja taaksejäänyt nuoruus [---] (Eero 
Marttinen, KS 15.10.1991).

Kirjailijan uran aloitus väikkyy sitkeänä ja yhäti vain lykkääntyvänä haaveena 
rakennusmestarin ajatuksissa. Virkahuoneessa olisi nyt kirjoituskone, mutta sitä ei 
kerkiä käyttämään omiin töihin. (Panu Rajala, AL 25.10.1991.)

Suuren murroksen sukupolveen kuuluvan Eero Marttisen arvostelusta (KS 15.10.1991) 
on aistittavissa omakohtainen kokemus niistä ikävän tunnoista, joita Päätalo kuvaa.418 
Marttinen onkin kriitikkona pikemminkin eläytyvä kuin etäistävä. Panu Rajala listaa 
Muuttunut selkonen -teoksen kritiikissään useampiakin ikävän kohteita; niitä ovat kir-
jailijan uran kauhunsekaisen aloittamisikävän419 lisäksi haikailu kotiselkosten perään 
Tampereella ja Taivalkoskella taas halu takaisin tehdaskaupunkiin. Riitu-äiti muistut-
taa poikaansa tämän koti-ikäväisyydestä; jo toiseen kertaan tapahtuva irrottautuminen 
synnyinmaisemista on yhäkin hidasta ja vaivalloista. (AL 25.10.1991.) Vesa Karosenkin 

418 Marttisen kuvaus muistuttaa syntyjään kainuulaisen lukijan (AS, N -83) lukijakirjeen kuvausta: 
”Niin mielelläni olisin lukenut vielä lisää ikuisesti kadonneesta, sotienedellisestä maailmasta, jolloin 
kesät olivat helteisiä ja nuorten uskoa tulevaisuuteen ei varjostanut ydinsodan pelko.” 
419 Kalle haaveilee Iijoelta etelään -teoksensa lopussa Tampereelle muuttamisen kynnyksellä: 
”Ehkä toteutuu myös elämässäni pitkäaikaisin haave, päästä tosissaan yrittämään kaunokirjallisen 
tekstin kirjoittamista.”



288 Ritva Ylönen

mielestä Päätalon paluumuuttajan ikävä on kaksijakoinen: siinä on mukana Päätalolle 
luonteenomaista psykologista itseironiaa. Haaveet törmäävät paluumuuttajan arkeen ja 
koko muutto näyttäytyy mielettömyytenä. (HS 10.11.1991.)420 

J.P. Roos on tutkimuksessaan tavallisten suomalaisten elämäkerroista todennut 
elämän keskeisen muutoksen heijastuvan kautta koko elämäkerran; elämän eri vaihto-
ehtoja pohditaan tavan takaa. Kaipuu kotiseudulle näkyy tarkkoina entisten elämän-
tapojen ja kotitalon muistamisina sekä murteen tietoisena säilyttämisenä. (Roos 1987, 
102.) Kuvatessaan omia elämänvaiheitaan muuttoineen ja paluumuuttoineen sarjan 
Kallena Päätalo jakoi kokemuksensa lukijoidensa kanssa. Kritiikeissä tämä rekisteröi-
tiin 1990-luvulla sarjan vahvuutena ja suosion selittäjänä.421

Anssi Sinnemäki nimeää Iijoki-sarjan viimeisten osien mieleenpainuvimmiksi ja 
sykähdyttävimmiksi kokemuksiksi Kallen toistuvat rituaaliset paluut kotiin Kallio-
niemen katoavaan maailmaan ja äidin luo (2007, 56). Keskisuomalaisen Kalevi Nikin 
mielestä Iijoki-sarjassa ikuisen kotiinpaluun aihelma on keskeinen. Illuusiona se kestää 
ainakin yhden ihmisiän; ”lähiöissä asuville ihmisille kadonneeksi luultu maailma on 
tallella Päätalon romaaneissa”. (KeS 6.10.1998.) 

Rituaalit ovat keskeisiä Proustin teoksissa. Olof Lagercrantz ottaa esimerkiksi 
junamatkan Balbecista: se tehdään ja kerrotaan sarjassa lukemattomia kertoja. Yhteen 
kertaan jäävä tapahtuma kuihtuu Lagercrantzin mielestä Proustilla kuin maasta 
kiskaistu ja kastelematta jäänyt kasvi: ”Kertomuksen voima on siinä usein toistetussa, 
jota mielikuvitus työstää.” (Lagercrantz 1994, 14.) 

Myös Päätalon kerronnalle on tunnusomaista toisto; pitkässä sarjassa se on välttä-
mättömyys jo lukijoita ajatellen. Tiettyihin elämänsä solmukohtiin, henkilöihin ja 
tunnelmiin hän palaa aina uudelleen. Sarjassa ne toimivat askelmerkkeinä, joita seura-
ten lukija päätyy hänelle tärkeiden arvojen, asioiden ja henkilöiden luokse. 

Tulkitsen Päätalon käyttämän rituaalien toiston paitsi korostavan tapahtuman 
merkitystä myös tukevan lukukokemuksen terapeuttista vaikutusta. Kriitikotkin 
oivalsivat 1990-luvulla jo toistojen merkityksen lukijoille; se näkyy kvantitatiivisessa 
tutkimuksessanikin. Sisältöluokan 13 (samastuminen, terapeuttisuus) merkintöjen 
prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä ovat: 1970-luku 1,6, 1980-luku 4,8 ja 
1990-luku 6,1 (liite 8/ taulukot: ”Yhteenvedot, kritiikit, 1970-, 1980- ja 1990-luku). 

Liisi Huhtalan mielestä Iijoki-sarjaa jäsentävät tunnemuistot (KA 23.10.1998). 
Niihin kuuluu mielestäni myös kotiinpaluiden ja hyvästijättöjen toistuvuus. Kirjailija 
– ja oletettavasti myös kustantaja – oivalsivat kotiinpaluiden merkityksen lukijoille ja 
saivat jokaiseen sarjan osaan mahtumaan yhden tai useampia samojen rituaalien kylläs-
tämiä matkoja Taivalkoskelle, Jokijärvelle ja Kallioniemeen. Kriitikotkaan eivät enää 

420 Samanlaisia tuntoja tulee esille Ruotsiin 1960-luvulla muuttaneiden tarinoissa (Yle Teema ”Kan-
sankodin kuokkavieraat”/18.2.2011).
421 Risto Lindstedt käytti Kalle Päätalon haastattelun alaotsikkona termiä ”koti-ikävän isänmaa” 
(Suomen Kuvalehti 1982/51–52). Termi on hyvin kuvaava ja olen lainannut sitä tämän alaluvun otsi-
kossa.
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1990-luvulla karsastaneet viihteen yhtenä perusmaneeristona pidettyä toistoa (vrt. 
Sinnemäki 1999, 72).

Syyllisyys ja tunnustuksellisuus draaman ja menestyksen rakentajina 
Yhä selvemmin Iijoki-sarja kääntyy eräänlaiseksi ripiksi. Päätalo haluaa tunnustaa 
ja todistaa isälleen, että kirjoittaminen on muuta kuin höpöhommaa, äidilleen ja 
ensimmäiselle vaimolleen, että hän on parempi kuin näyttää. (Matti Peltonen, TS 
11.11.1994.)

Vaikka Päätalon tunnustamisen pakkoon kiinnitettiin kritiikeissä huomiota jo sarjan 
alkaessa422 ja pohdittiin jo sen yhteyksiä lestadiolaistaustaan (HS 11.11.1979)423, nousi 
se tarkastelun kohteeksi erityisesti 1990-luvulla siitä syystä, että aiempien vuosikym-
menten teoksissa kumuloituneet paljastukset huipentuivat viimeisen ilmestymisvuosi-
kymmenen osissa kuvattuun Päätalon uskottomuuteen avioeroineen. 

Eila Pennanen yhdisti Päätalon tunnustuksellisuuden lestadiolaistaustaan. Uskon-
to ylläpitää kipua tuomioillaan ja samalla lääkitsee sitä. Lestadiolaisuus luo koillismaa-
laisille ihmisille ahdistuksen ilmaisumuotoja. Samat synnintunnon, anteeksiantamuk-
sen, synnistä vapautumisen riemun ja kilvoittelun ilmaisumuodot ovat sallittuja niin 
miehille kuin naisille (Pennanen 1982, 21). 

Osa Päätalon herkkyydestä ja kyvystä näyttää tunneliikutuksiaan ulospäin ja 
sanallistaa niitä on mielestäni peräisin lestadiolaisten seurapirttien tunnekylläisestä 
ja ilmaisuvapaasta ilmapiiristä.424 Lestadiolainen tunnustuksellisuus ripittäytymisi-
neen auttoi Päätaloa tiedostamaan häpeälliseksi kokemansa asiat ja antoi rohkeutta ja 
riskinottokykyä julkistaa ne sarjan Kallena. Se auttoi häpeän ytimen, huonommuuden 
tunteen, aiheuttaman väärän minä-kuvan korjautumista niin Päätalolla kuin lukijoilla. 

Ilkka-lehden Veikko Hauta-aho käyttää Päätalon aviorikoksen tunnustamises-
ta ilmaisua ”mätäpaiseiden puhkominen” ja pitää tunnustusta todellisena henkisenä 
voimannäytteenä. Hauta-aho viittaa arvioinnillaan ilmeisesti myös kirjailijan epäilyyn 
ja pelkoon naislukijakunnan kaikkoamisesta. (Ilkka 11.11.1994.)

Omaa syyllisyyttään Päätalo ei Kallena yritäkään peittää eikä kätkeytyä hävettä-
viltä tuntuvien tapahtumien taakse, vaikka joutuisi ”käskemään itseään kertomaan 
kaiken sen mitä kerrottava on”, tulkitsee Yrjö Kujala sarjan rehellisyyttä Pato murtuu 
-kritiikissään (Keskipohjanmaa 11.11.1994). Tunnustuskirjailija-epiteettiä Päätalo 
tuskin halusi.425 Kritiikeissä tunnustuksellisuutta on käsitelty runsaasti ainakin juoni-

422 Ks. 3. luvun alaluvut ”Työ ja totuudellisuus identiteetin rakentajina” ja ”Iijoki-sarjan reseption 
alku” .
423 Panu Rajalan Ukkosen ääni -teoksen kritiikki.
424 Ks. esimerkiksi Vehkalan seurojen kuvaus (Päätalo 1976, 226–248).
425 Tutkimusaineistooni sisältyvissä lehtiartikkeleissa ja -haastatteluissa ei mainintoja löydy.
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referaattitasolla. Yhtään sarjan tai sen yksittäisten teosten määrittelyä tunnustuskir-
jallisuudeksi ei kritiikkiotoksessa kuitenkaan esiinny – ei edes uskottomuusepisodin 
sisältävän Pato murtuu -teoksen kohdalla, ei myöskään vertailua muuhun tunnus-
tuskirjallisuuteen. Hannu Niklander kuitenkin arvottaa positiivisesti Pato murtuu 
-teoksen kritiikissään Päätalon psykologisesti teräviä havaintoja hiipuvasta avioliitos-
taan ja nimeää osan avioliittoromaaniksi (ESS 20.11.1994). 

Tunnustuskirjallisuudessa lautamiehiksi muuttuneista lukijoista on tullut synnin-
päästön antajia (Paasonen 2007, 211). Tunnustus on tietoinen ja harkittu teko, jossa 
tunnustaja pyrkii selittämään itsensä vastaanottajalle, joka edustaa sitä yhteisöä, jota 
tunnustaja tarvitsee olemassaolonsa vahvistukseksi, toteaa Laura Saarenmaa (2007, 89) 
amerikkalaiseen kirjallisuudentutkijaan Terence Doody’iin viitaten. 

ET-lehden426 haastattelussa (1995) Päätalo myönsi Anne Karhuvuorelle, että omien 
pahimpien hairahdusten kertomisen hän olisi halunnut jättää väliin jo tyttäriensä 
takia. Jätkän perusrehellisyys ei antanut kuitenkaan myöten: ”Jos kertoo, on kerrot-
tava totuus.” Totuuden kertomisen vastapainona oli lukijoilta tullut palaute: hairah-
dusten paljastaminen oli tuonut helpotusta niille lukijoille, joilla oli ollut samanlaisia 
kokemuksia.

Internet-sivustojen tunnustuksia tutkineen Susanna Paasosen mielestä tunnustus-
ten kirjoittaminen, mutta etenkin niiden lukeminen, on viihteistä ja nautinnollista. 
Huonommuuden tunteita poteva voi tunnustuksia lukiessaan tuntea itsensä myös 
paremmaksi, jolloin lukukokemus on lohduttava. (Paasonen 2007, 217–219.) Anssi 
Sinnemäki vertaa Iijoki-sarjan eroon päättyvää, tuskallisen pitkään kestävää ja toistu-
via samankaltaisia kohtauksia luovaa aviokriisiä television saippuasarjoihin; toistot 
kuuluvat viihteen keinoihin. (Sinnemäki 2007, 56.)427 Irja Koivuniemi tuo naisnäkö-
kulman esille Pato murtuu -kritiikkinsä päätteeksi (Salon Seudun Sanomat 4.11.1994) 
ja kumoaa Päätalon pelon naislukijoitten kaikkoamisesta: ”Kauniitten ja rohkeitten 
koulimat naiset hyvinkin ymmärtävät miesparkaa.” Koivuniemen mielestä Pääta-
lon julkinen kuva kestää myös seksuaaliset paljastukset, jopa vahvistavan sitä levikin 
kannalta positiivisesti. Kyseessä on tulkintani mukaan naiskriitikon sympaattinen 
samastuminen Päätaloon. (Vrt. Jauss 1974, 296–317.) 

Hannu Niklander analysoi teossarjan loppuvaiheessa (ESS 28.1.1996) sen suosion 
syitä ja löytää niitä tekstistä: minämuotoisesta, suggestiivisesta ja preesensissä tapah-
tuvasta kerronnasta. Päätalo käy läpi tuhansille ihmisille ongelmaisia asioita kuten 
köyhyyttä, sotaa – myös kotirintaman kannalta –, muuttoliikettä, työn ohella tapah-
tuvaa opiskelua, avioeroa, uuden perheen perustamista ja omia rikkeitään. Niklan derin 
tekisi mieli nähdä Päätalossa ”lukijan syntejä armahtava messiaaninen hahmo, joka 
dostojevskilaisesta versiosta poiketen ottaa itse minäkertojana synnit kantaakseen. 

426 ET-lehden lehtileikkeestä puuttuu lehden numero.
427 Anssi Sinnemäki viittaa tässä yhteydessä Liisi Huhtalan tekemään Koillismaa-sarjaa koskevaan 
tutkimukseen (1972).



291Tervaksinen toteemi

Malliin, että kaikesta tästä huolimatta ihmisen on mahdollista menestyä näin.” (ESS 
28.1.1996.) Niklander arvottaa sarjaa positiivisesti sen lukijoilleen antaman pragmaat-
tisen hyödyn – edistysuskon ja elämänhallinnan – tuottajana.428 

Vesa Karosen mukaan (HS 11.11.1994) sekä Väinö Linna että Kalle Päätalo hylkä-
sivät dostojevskiläisen kireän linjan. Pato murtuu -teoksessa (1994) kuvaus suuresta 
syyllisyydestä kääntyy lopulta nurin; Kalle ei aviorikoksen aiheuttamissa syyllisyyden-
tuskissa kipuillessaan huomaa vaimonsa petosta. Vaikka kertojan elämän rakennelmat 
äkkiä hajoavat, kokonaisuuteen on kuitenkin mahdutettu ironiaa ja huumoria; Päätalo 
pystyy kuvaamaan ”pirullisimmatkin vaiheensa humoristisesti”. 

Aamulehden Pekka Parantainen nostaa jo Pölhökanto Iijoen törmässä -teoksen 
kritiikin (20.11.1998) otsikoinnissa esille Päätaloa kaivelemaan jääneen ja epäoikeu-
denmukaiseksi kokeman lopputilin rakennusmestarin toimesta. Valtaosa Aamulehden 
kritiikistä on referointia irtisanomiseen johtaneista tapahtumista. Ehkä painotuk-
seen vaikutti tamperelaisen rakennusliikkeen kytkeytyminen prosessiin; kuvauksen 
näkökulma on paikallishistoriallinen. Turun Sanomien Matti Peltosen mielestä myös 
irtisanomisesta kertominen on osa Päätalon pitkää rippiä lukijoilleen; ahkeruuteen 
kohdistuvat epäilyt aiheuttivat työtä yli kaiken arvostavalle kirjailijalle syyllisyyden ja 
häpeän tuntoja, joita lukijakunnalta ei voinut salata. (TS 8.10.1998.)429 Yhdyn Pelto-
sen tulkintaan. 

Matti A. Pohjola kirjoittaa Turun Sanomissa otsikolla ”Miesasialiikkeen aika”, että 
Päätalo on työn sankari siinäkin mielessä, että hän on kuvannut niin miehen kunniaa 
kuin häpeää poikkeuksellisen avoimesti ja itseään säästämättä; masennusjaksot, mieli-
sairaalareissut ja itsemurhayritykset ovat dokumentoituneet sarjaan. (TS 14.5.1995.) 
Pohjola nostaa Päätalon omakohtaisten tilitysten avoimuuden jopa esteettiseksi arvok-
si. (Vrt. Soikkeli 2007, 143.) Kriitikoiden koetinkivi oli Iijoki-sarjan moniosaisuus ja 
pitkäkestoisuus. Se näkyy vaikeutena tunnistaa yksittäisten osien takaa esimerkiksi 
syyllisyyteen ja sen kautta tunnustuksellisuuteen liittyvä häpeä yhdeksi sarjan keskeis-
teemaksi. 

Myös Reijo Wilenius näkee Päätalon esimerkillisenä tunteiden tiedostajana. 
Tunneälyn myönteiset tunteet, ilo ja luottamus jäävät Päätalolla Wileniuksen mukaan 
päällimmäisiksi. Hän vertaa minä-kertoja Kallen optimismia Kiven Seitsemän veljeksen 
perimmäiseen tunnelaatuun: ”Kyllä hyvä kuitenkin päällimmäisenä keikkuu.” Pääta-
lon Wilenius sanoo enemmän kuin kenenkään muun kasvattaneen suomalaista miestä 
tiedostamaan tunteitaan ja tunneälyn kulttuuria. (HS 3.12.1995; vrt. Pennanen 1982.)

 

428 Myös Kalevan Raija-Liisa Pöllän tarkastelunäkökulma on positiivinen; hän arvottaa teossarjan 
lukijoilleen tuottamaa edistysuskoa, ja sen rakentavaa ja terapeuttista merkitystä (KA 24.10.1995). 
429 Ks. myös Eero Marttisen Pölhökanto Iijoen törmässä -kritiikki (KS 9.10.1998).
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Marginaalinen laji- ja romaanityyppipohdinta 
Iijoki-sarjassa on omaelämäkerta ja romaani. Omaelämäkerta on väline ja rakenne, 
jolla Kalle Päätalo kertoo ’Juuret Iijoen törmässä’ -sarjan. Taustatukena on kansan-
kuvauksen perinne, sen realismi, tasa-arvoisuus, huumori ja traagisuus, metsäläisyys 
ja murteellisuus. Lopputuloksena on moniaineksinen ja monitulkintainen tunte-
maton ja tutkimaton teoskokonaisuus, haaste 2000-luvun suomalaiselle kirjallisuu-
dentutkimukselle: juuret Iijoen törmässä – missä latva? (Karonen 1999, 207–208.)

Vasta myöhemmin olen miettinyt, onko Iijoki-sarja romaani. Vastausta en tiedä. 
Ainakin se on suomalaisen 1900-luvun kansankuvauksen perinteen summa keskel-
lä postmodernia 1900-luvun loppua. (Vesa Karonen, HS 11.11.1999.)

Pohdinta Iijoki-sarjan teosten romaanityypistä ja sen sijoittaminen sopivaan kaunokir-
jalliseen suuntaukseen ovat ilmestymisvuosikymmenten mittaan menettäneet selvästi 
kiinnostusta kriitikoiden silmissä. Trendi sisältöluokassa 12 (lajikäsitteet) on prosentti-
osuuksina merkintöjen kokonaismääristä laskeva: 1970-luvulla 8,1, 1980-luvulla 6,1 ja 
1990-luvulla enää 3,8 (liite 8, yhteenvedot, kritiikit, 1970-, 1980- ja 1990-luku).

Markku Soikkelin (2007, 143) mukaan kirjallisuuskritiikin asema on paradoksaali-
nen suhteessa sanataiteeseen: kriitikko kokee tärkeimmäksi tehtäväkseen kategorisoida 
teos tavalla tai toisella, kun taas sanataiteen edustaja luo uusia kategorioita entisiä purka-
malla. Päätalon kohdalla tällaista lajin – tai alalajin – uusintamista ei sarjan mittaan 
tapahtunut, joten kriitikko joutui 1990-luvulla tilanteeseen, jossa hänen tärkeimmälle 
tehtävälleen ei ollut enää tarvetta. 

Pitkäkestoisen sarjan aikana lajiteoriankin sisällä tapahtui painopisteiden 
muutoksia; tiukoista lajimäärityksistä siirryttiin niiden joustavampaan sosiaaliseen 
hahmottamiseen osana kirjallisuuden kuluttamista (vrt. Kuusisto 2003, 196). Mitä 
sellaisia muutoksia 1990-luvun aikana kirjallisuuskäsityksissä tapahtui, jotka mahdol-
lisesti heijastuivat Iijoki-sarjan kritiikkireseptioon? Vaikuttiko 1990-luvun kirjallinen 
lajikonstellaatio ja hierarkia jotenkin Iijoki-sarjan reseptioon ja muuttiko se Iijoki-
sarjan sijoittumista kirjalliseen kaanoniin? (Vrt. Lyytikäinen 1995.) Kriitikot käyttä-
vät laji- ja romaanityyppimääritelmiä kuvailemaan ja siten suosittelemaan teosta tietyl-
le kohdeyleisölle. (Soikkeli 2007, 146; Lyytikäinen 1995.) 

Lajit voidaan ymmärtää myös kirjallisuuskäsityksinä, joissa lajin ytimenä onkin 
maailmankatsomus eikä rakenne (Rossi 2009, 41). Kirjallisuuskäsitys olisikin sopinut 
Iijoki-sarjaan lajia paremmin; yksittäisten teosten rakennetta tarkasteltaessa kriitikoil-
ta usein unohtui, että se oli vain osanen koko sarjan rakenteessa. Poikkeuksiakin oli, 
esimerkiksi Hannu Niklander. 

Proustin elämäkerran kirjoittaja André Maurois (1984, 166–168) sanoo lukijan 
vasta sarjan Kadonnutta aikaa etsimässä loppuun päästyään tajuavan sen salaisen teemo-
jen ja aihelmien symmetrian, joka muodostaa sarjan rakenteen. Hän käyttää rakenteen 
vertauskuvana katedraalia, jonka lasimaalaukset, pylväät, pyhimykset ja hämyisä valais-
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tus tekevät kokonaisen maailman, mutta rakennuksen pääpiirteet ovat silti yksinker-
taiset ja selkeät. Maurois vertaa rakennetta myös sinfoniaan, jossa monista aluksi vain 
vilahdukselta nähdyistä henkilöhahmoista tulee teoksen päähenkilöitä, ”niin kuin 
alkusoitossa hahmotelluista melodioista, jotka myöhemmin muodostavat sinfonian 
ytimen, paisuvat ja hallitsevat lopulta orkesterin pauhua torviensa törähdyksillä.” Myös 
Proust tuskaili typeriä kriitikoita, jotka syyttivät häntä rakenteen puutteellisuudes-
ta ”puhuessaan kirjoista, joitten suurin ansio piilee nimenomaan niitten pienimpien 
yksityiskohtien oikeissa suhteissa”. (Maurois 1984, 167.)430 

Mauroisin Proust-kuvaus muistuttaa Iijoki-sarjan syntyä; katedraalin tilalle 
vertauskuvaksi pitäisi kuitenkin nostaa maallisempi ja käytännöllisempi kohde: tehdas 
tai ”kämppäkartano”. Myös Päätalo vakuutti, ettei hänellä ollut ”koskaan vaikeuksia 
rakenteen kanssa. Kirja nousee kuin talo, montusta harjaan. Talon rakentamistaitoa 
voi soveltaa myös romaanin rakentamiseen.” (KL 23.3.1985.)431 

Anssi Sinnemäki (1999, 61) vetoaa Päätalon rakennusmestarin taitoihin, kun hän 
todistelee myös Päätalon miettivän etukäteen teostensa muotoa ja rakenteita. Myös 
Vesa Karonen toi jo 1990-luvun kynnyksellä positiivisesti esille Päätalon kirjoittami-
sessa näkyvän ”rakentajan otteen”. (HS 8.11.1989.) Kritiikeissä esiintyi 1970-luvulta 
alkaen sarjan osien synonyyminä ”tiiliskivi”, jolla ilmaistiin negatiivista kannanottoa 
teoksen paksuudesta ja sisällöstäkin.

Reseptioesteettisen teorian mukaan uusi teksti houkuttelee esiin lukijalle tutun 
odotusten ja pelisääntöjen horisontin, joka sitten lukukokemuksen myötä joko muuttaa 
tai jäljentää myös lajiin liittyvät odotukset. Iijoki-sarjasta voisi karrikoiden todeta 
viimeisten teosten todella kriitikkoreseptiossakin olleen aikaisempien teosten synnyt-
tämien odotusten mukaisia, siis jäljentäviä. Oletettavasti ainakin minän kertomusten 
ja historiallisten romaanien suosio 1990-luvulla olivat omiaan auttamaan myös Iijoki-
sarjan tyyppisen lajihybridin hyväksymistä, jopa arvostamista (ks. Rojola (2002) minän 
kirjoituksista ja Juutila (2002) historiallisten romaanien suosiosta 1990-luvulla). 

Aloitusvuosikymmenelle tyypillinen leimaaminen eskapistiseksi viihdekirjallisuu-
deksi väistyi tai vaientui 1990-luvulla. Viihteeksi luokittui 1970-luvulla sisältöluokan 
12 (lajikäsitteet) merkinnöistä 21 %, 1980-luvulla prosenttiosuus on puolittunut (10 %) 
ja 1990-luvulla se on enää 4 %. 

Ilmestymisvuosikymmenten mittaan kuilu arvokirjallisuudeksi luokittuvan ja 
viihdekirjallisuuden välillä oli kaventunut tai ainakin hämärtynyt; hyvä esimerkki 
kehityksestä on dekkarikirjallisuuden ”hovikelpoistuminen” 1990-luvulla akateemi-
seksi tutkimuskohteeksi (Lappalainen 2002, 128). Anssi Sinnemäki (1999, 72) toteaa, 
että Iijoki-sarjan aloitusvuosikymmenen jälkeen jotakin on muuttunut: valta-asemaan 
noussutta viihdettä ei koeta enää syntinä vaan suorastaan hyveenä. 

430 Maurois referoi ja lainaa Proustin kirjettä Jean de Gaigneronille.
431 Riitta Tammilehdon haastattelu.



294 Ritva Ylönen

Iijoki-sarjan teosten määrittely omaelämäkerralliseksi romaaniksi on ollut vallit-
seva sarjan ilmestymisvuosikymmenten ajan. Prosenttiosuudet sisältöluokan 12 
(lajikäsitteet) merkinnöistä ovat: 1970-luku 42 %, 1980-luku 37 % ja 1990-luvulla-
kin vielä 31 %. Tosin kronikkaromaaniksi ja muistelmiksi nimeäminen kolkutteli jo 
1990-luvulla omaelämäkerrallisen romaanin kannoilla: 1970-luku 18 %, 1980-luku 
25 % ja 1990-luku 31 %. (Liite 8/ taulukot: ”Yhteenvedot, kritiikit, 1970-, 1980- ja 
1990-luku”.)

Tuomas Anhava nimeää Toivo Pekkasen Kotkan eepoksen (1948–1952)432 kronik-
karomaaniksi, jossa hänen mukaansa koossa pitävänä tekijänä on käsitteellinen ajan 
järjestys; tarinan elämänmukaisuus ja kerronnan vapaa siirtyileminen ihmisestä ja 
paikasta toiseen avartavat yleiskuvaa, joskus epämääräisestikin. Kronikkaromaani on 
draamallisen vaellus- ja kehitysromaanin synteesi. Kronikka voi käsitellä niin yksilöitä 
kuin tyyppejäkin, yhteisön elämää ja yksityisiä kohtaloita, sekä kärjistäen dramaattises-
ti että orgaanista kasvua seuraillen. Kronikka on kerrontaa kaikesta elämästä. (Anhava 
2002, 220–221; Parnasso 4/1957433.) Anhavan luettelemat kronikkaromaanin tunto-
merkit sopivat mielestäni monelta osin myös Iijoki-sarjaan. Päätalolla painotus on 
aikajärjestyksessä eikä modernin omaelämäkerran tapaan syysuhteissa. Syysuhteet 
näkyvät peitetymmin teemoittumisessa: työssä, häpeässä, edistysuskossa, perheyhtey-
den ja suvun merkityksessä, tunnustuksellisuudessa sekä suuren muuton fyysisessä 
ja psyykkisessä vaikutuksessa (vrt. Eskola 1989). Kuten elämä, myös Päätalo, allevii-
vaa toistoilla tärkeitä teemoja. Päätalon tapa kertoa elämäntarinansa on rousseaulai-
nen pyrkimys yksilinjaiseen, eheään ja aukottomaan tarinaan (vrt. Kosonen 2009, 
282–283). 

Keijo Ahti (1967, 347) toteaa Toivo Pekkasen asemaa työläiskirjallisuudessa käsitte-
levässä väitöskirjassaan, että agraarisen työn ja työläisen kuvaus Suomen kirjallisuudes-
sa tunnetaan yleeensä kansankuvauksena tai kehittyneempänä versiona yksinkertaises-
ti ihmiskuvauksena; vain urbaani, teollisuusväestöön liittyvä työn ja työläisen kuvaus 
mielletään työläiskirjallisuudeksi. 

Työläiskirjailija-epiteettiä ei Päätalolle 1990-lukukaan sarjan rakennustyömaiden 
kuvauksista huolimatta tuonut: ”Ihmettelin, että minua ei aikanaan luokiteltu työläis-
kirjailijaksi, vaikka ihteäni tarjosin. Olin sentään 13-vuotiaana mennyt metsätöihin 
ja kirjoitin työstä ja työmaista.” (Demari 23.12.1994.)434 Päätalo tunsi kuitenkin 
”luonnostaan” olevansa työläiskirjailija, ”vaikka kaikki (kirjailijat) eivät itselleen halun-
neet työläiskirjailijan arvoa” sen kaventavan ja karsinoivan vaikutuksen takia (Demari 

432 Kotkan eepokseen kuuluvat teokset Aamuhämärä, Toverukset ja Voittajat ja voitetut.
433 Tuomas Anhavan artikkeli ”Kotkan eepos”. 
434 Ainakin Riitta Tammilehto tituleeraa Päätaloa työläiskirjailijaksi Kansan Lehteen tekemässään 
haastattelussa (23.3.1985).
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23.12.1994).435 Näkemykseni mukaan Iijoki-sarjan edistysuskossa, selviytymisessä ja 
raivoisassa ”vielä minä näytän” -ydinmotiivissa Päätalon työn eetokseen yhdistettynä 
olisi ollut eväitä kriitikoiden tarkastella sarjaa myös kapitalistisen ideologian näkökul-
mista (vrt. esimerkiksi Ojajärvi 2006). 

Markku Soikkeli toteaa tarkan realistisen kansankuvauksen nostaneen Päätalon 
arvokirjailijoiden joukkoon 1990-luvulla (Soikkeli 2002, 19). Viimeisen vuosikym-
menen osissa sisältö painottuu kuitenkin enemmän realismin kuin kansankuvauksen 
puolelle: 1950-luvun jälleenrakentamisen realistisiin kuvauksiin, Päätalon avioliit-
tokriisiin, uuden perheen perustamiseen ja kirjailijauraan. Näkemykseni mukaan 
kansankuvaukseksi tyypittelylle ei enää ollut sijaa eikä tarvetta.436 Kritiikeissäkin 
näkyy samansuuntainen kehitys. Kansankuvaukseksi määrittelyjä on 1990-luvulla 
sisältöluokassa 12 enää 4 %, kun niitä vielä aloitusvuosikymmenellä oli 8 %. 

Kriitikot näyttävät löytäneen sarjan viimeisellä vuosikymmenellä konsensuk-
sen suhtautumisessaan Päätalon ideologioiden ja poliittisuuden puutteeseen. Aika 
oli toiminut tässä suhteessa Päätalon hyväksi ja tehnyt yhden negatiivista kritiikkiä 
saaneen piirteen yhdentekeväksi, jopa eduksi. 1990-luvun kritiikeistä sisältöluokkaan 
”ideologiat, poliittisuus” merkintöjä on kertynyt vain yksi. Kalevan Raija-Liisa Pöllän 
mielestä tulevien historioitsijoiden on turha etsiä Päätalon kirjoista suuria yhteiskun-
nallisia ristiriitoja tai myllerryksiä. Teosten henkilöitä eivät yhteiskunnalliset asiat ja 
politiikka kiinnosta eivätkä he pohdi syntyjä syviä, koska arkipäiväinen aherrus ja 
painiminen elämän isojen ja pienien vastoinkäymisten kanssa täyttävät heidän aikansa. 
(KA 11.11.1994.) Hannu Niklander tosin korostaa Päätalon realismin työläislähtöi-
syyttä ja nostaa hänet positiivisesti arvottaen tamperelaiskirjailijoiden Lauri Viidan, 
Väinö Linnan ja Hannu Salaman sekä Kössi Kaatran rinnalle (ESS 20.11.1994). 

Naturalismikin olisi voinut olla tutkimuksessani erillisenä lukumallina tai ainakin 
realismin lukumallin muunnelmana437 jo siitä syystä, että sekä naturalismi että 
Iijoki-sarja keskittyvät niin vahvasti ”harmaan arjen”, elämän ”sellaisena kuin se on”, 
kuvaamiseen. Todellisuutta kuvataan naturalismissa usein ilman yhteiskunnallista ja 
poliittista merkitystä. (Rossi 2009, 116–153.) Iijoki-sarjan ilmestymisvuosikymme-
nillä naturalismi jäi realismin varjoon. Suomessa naturalismilla ja realismilla onkin 
tarkoitettu samaa. Vasta uudemmassa 2000-luvun tutkimuksessa naturalismin roolia 
on arvioitu uudelleen (Rossi 2009, 53). 

435 Pirkko Mäkimattilan artikkeli otsikolla ”Nykyajan joulusta puuttuu sydämen ilo”. Kalle Päätalo 
tarkoittanee ’kirjailijoilla, jotka eivät halunneet työläiskirjailijan titteliä itselleen’ muun muassa idolik-
si nimeämäänsä Toivo Pekkasta, joka ei puhunut tai kirjoittanut itsestään koskaan työläiskirjailijana 
(Ahti 1967, 347). 
436 Päätalo rinnasti kuitenkin itsensä ja Päivärinnan kansankuvaajina; Päivärinnan teosten hän 
sanoo olleen tärkeitä vaikuttajia lapsuudessaan ja myöhemminkin. (KA 15.8.1985.) Tässä yhteydessä 
Päätalo mainitsee myös toisen kansankuvaajan, Väinö Katajan (1867–1914).
437 Naturalismin ja realismin käsitteistä muun muassa Rossi 2009, 25–45.
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Juhani Niemi nimitti tosin jo Huonemiehen pojan (1971) kritiikissään (HS 
24.12.1971) Päätaloa ihmisten alkuperäisten vaistojen naturalistiseksi muistiinmer-
kitsijäksi mieluummin kuin yhteiskunnalliseksi eepikoksi ja individualistiseksi realis-
tiksi, jopa sosiaalisesta todellisuudesta irrotettujen yksityiskohtien kuvaajaksi. Myös 
Aku-Kimmo Ripatti käytti 1970-luvulla Iijoki-sarjan kirjallisesta suuntauksesta 
nimitystä ”Päätalon naturalismi, joka tonkii yhtä ytimekkäästi kuin sika pihan kaikki 
tunkiot, röhkii ja pieree ja kuopii [---]”. (KA 18.1.1975.) Ripatti kieltäytyi kuitenkin 
nimittämästä sarjaa realismiksi, joten tulkitsen hänen tarkoittaneen ”Päätalon natura-
limilla” juuri omalajisuutta. Panu Rajala (HS 22.11.2000) määritteli vasta Päätalon 
kuoltua hänen kerrontansa yltiöyksilölliseksi naturalismiksi: ”Hän kehitti aivan oman 
tyylilajinsa, lähes psykopaattisen voiman kuvata todellisuutta.”438 

Hannu Niklander tuo esille Muuttunut selkonen -kritiikissään (ESS 11.1.1992) 
varsin osuvan huomion: Päätalo on osunut ”metkalla tavalla” olemaan aina kaikkien 
muotivirtauksien ulkopuolella. Esimerkkinä hän mainitsee sen, että jo 1960-luvun 
alussa hän vastoin silloisia kirjallisia muotisuuntauksia kirjoitti Koillismaa-sarjaansa 
realismin ja naturalismin hengessä. 

Vesa Karonen listaa Iijoelta etelään -kritiikkinsä aluksi käsityksiään sarjan muodos-
ta ja kirjallisesta suuntauksesta: ”Yleisen käsityksen mukaan Päätalo on yksitasoinen 
realisti.” (HS 17.11.1993.) Karonen ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi perustella ”yleistä 
käsitystä”: ketä sen takana on ja mistä positiosta he puhuvat. Karonenkin siis syyllistyy 
kritiikeissä usein esiintyvään perustelemattomuuteen. Toisaalta hän todistaa perus-
tellen teoksesta löytyvän ainakin neljä eri aikatasoa, joten yksitasoisen realistin leima 
ei hänen mielestään Päätaloon sovi. Karosen luettelemat aikatasot ovat: 1930-luvun 
lapsuusaika ahdistuksineen, sota-aika, sodanjälkeinen aika Tampereella ja olympia-
kesän 1952 reaaliaika Taivalkoskella. Vuotta myöhemmin (1994) hän vahvistaa Pato 
murtuu -teoksen arvostelussaan Päätalon alkaneen kasvaa jo 1950-luvulla realistisek-
si kirjailijaksi (HS 11.11.1994). Iijoki-sarja on Karosen mukaan myös kehitysromaa-
ni, suuri kertomus irtoamisesta ja etsinnästä (HS 8.10.1995). Vesa Karonenkaan ei 
jää pohtimaan omaelämäkerrallisuuden ja romaanimaisuuden piirteitä ja keskinäisiä 
suhteita sarjassa – puhumattakaan niiden merkityksestä kriitikko- ja lukijavastaan-
otossa. 

Keskisuomalaisen Kalevi Nikki kokee sarjan todellisuuteen tukevasti pohjautuvan 
omaelämäkerrallisen proosan arkirealismiksi, mutta arvelee tutkijoiden tulevaisuudes-
sa löytävän sen takaa odotettua enemmän kirjallisia vaikutteita (KeS 24.10.1995).

Katarina Eskola toteaa Linnan romaanisankareiden olevan kovia tekemään työtä; 
Akseli Koskela on isänsä Jussin tavoin suomalaisen kirjallisuuden protestanttisen 
etiikan ja työhulluuden esikuva ja sankari. Eskolan mukaan työn kunnioittaminen on 
yleistä siinä kirjallisuudessa, josta suosikkikirjat nousevat. Linnaa on totuttu pitämään 

438 Lainaus Irma Stenbäckin artikkelista ”Päätalon kirjat ovat terapiaa kansalle”.
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työläiskirjailijana, mutta taustansa ja teosten henkilöiden vuoksi hänet voidaan nähdä 
myös talonpoikaiskirjailijana (Eskola 1989, 142–143).439 

Yhtymäkohtia Linnaan löytyy siis muutakin kuin sodan kuvaukset ja yleinen 
toteamus ”Linna-realismin jatkumosta”. Iijoki-sarjan kritiikeissä tehtiin 1990-luvulla 
enää hyvin vähän vertailua muihin kirjailijoihin; valtaosa vertailusta kohdistui Väinö 
Linnaan (7 kpl), mikä vahvistaa kritiikeissä esiintynyttä realismin lukumallia. Edelli-
sillä vuosikymmenillä vertailukohteiksi nostetut Pietari Päivärinta ja Pentti Haanpää 
eivät ole saaneet otoksessa enää yhtään mainintaa. Vertailu muihin kirjailijoihin on 
edellisestä vuosikymmenestä lähes puolittunut (1970-luku 60 kpl, 1980-luku 45 kpl 
ja 1990-luku 24 kpl), mikä sekin tulkintani mukaan osaltaan on yksi todistus Iijoki-
sarjan omalajisuudesta. 1950-luvun tamperelaiset rakennustyömaakuvaukset eivät olisi 
Päivärinnan ja Haanpään tuotannon vertailukohteiksi sopineetkaan. 

Hannu Niklander pyrkii ymmärtävään tekstin tulkintaan ja tekee arvottavia johto-
päätöksiä; hän ei myöskään kahlitse itseään yhteen ainoaan lukumalliin. Niklander jopa 
näkee Päätalon tyylissä olleen postmodernin piirteitä jo ennen sen Suomeen rantautu-
mista. Juutilan mielestä 1990-luvun historiallisissa romaaneissa esiintyy postmodernis-
tisina pidettyjä lajipiirteitä: moraaliin, totuuteen, tietoon ja ennen kaikkea identiteet-
tiin liittyvää problematiikkaa. (Vrt. Juutila 2002, 183–193.) 

Junnaavalle kerronnalle voitaisiin Niklanderin mielestä löytää komeampikin nimi: 
suomalainen minimalismi (ESS 11.1.1992). Vain peilaamalla jokaista osaa koko sarjaan 
sen moni-ilmeisyys pääsee esille (ESS 11.1.1992). Niklanderin yritys sovittaa Päätaloa 
sarjoineen ajan kirjallisiin muotivirtauksiin jää yksittäiseksi ja irralliseksi. Helppoa on 
kuitenkin tutkijanakin yhtyä Niklanderin ajatuksiin siitä, että Iijoki-sarjan kaltaista 
tekstimassaa tulisi tarkastella vasta valmiina, jolloin sen kantavina rakenteina toimi-
vat teemat ja motiivit sekä henkilökuvat näkyvät kokonaisina. Pitkän sarjan kohdalla 
tällainen tarkastelutapa oli mahdotonta ja siksi näkökulma yksittäisiä osia arvosteltaes-
sa jäi usein kapeaksi.

Kritiikkivastaanotto suvantovaiheeseen 
90-luvulle tultaessa Iijoki-sarjan ensipainokset olivat lopullisesti vakiintuneet 
100 000 kappaleen paikkeille ja ylikin. Tässä tilanteessa arvostelijoitten oli pakko 
laskea lyömäaseensa ja nostaa kirjailija kansallisten legendojen galleriaan. Ahkera-
na työmiehenä tunnettu Päätalo kirjoitti itselleen työvoiton. Kun suunnitelman 
mukainen sarja tuli valmiiksi ja sai vielä jatko-osankin, soraääniä ei enää kuultu. 
(Niemi 1999, 40.)

439 Eskola viittaa talonpoikaiskirjailija-epiteetistä puhuessaan Pauli Mannisen ja Matti Peltosen 
(1985) tutkimukseen.
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Kvantitatiivisen sisällönanalyysin keskimääräisiä prosenttiosuuksia eri merkkisuhde-
tasoilla tarkastellessani huomasin kritiikkien sisällöissä 1990-luvulle tultaessa selvän 
siirtymän syntaktisen tason sisältöluokista semanttisen tason sisältöluokkiin. Tulok-
sissa näkyy tulkintani mukaan selkeä, tosin jo edellisellä vuosikymmenellä alkanut 
lukustrategian muutos.440 Kuten edellisen vuosikymmenen kriitikkoreseption yhtey-
dessä totesin, muutokseen ovat kirjallisten tekijöiden ohella vaikuttaneet voimakkaas-
ti ulkopäin tulleet impulssit, ulkokirjalliset tekijät, kuten median megafonivaikutus, 
sekä yhteiskunnalliset tekijät eli murrokset arvomaailman muutoksineen. Tähdennän 
kuitenkin sitä, että kaikkiin kriitikoihin mediajulkisuuden tuoma lisäarvo ei ole vai-
kuttanut yhtä vahvasti, vaan eroja synnyttävät muun muassa koulutus, asema kirjalli-
suusinstituutiossa, julkaisuvälineen levikki ja ilmestymispaikkakunta, myös sukupol-
vi. Soikkelin mukaan tutkimustaustaiselle kriitikolle kirjallisuus merkitsee tekstejä, ei 
kirjailijoita teoksineen. Tällaiseen kriitikkoon julkkismedian tyrkyttämä lisäarvo ei 
vaikuta. (Soikkeli 2007, 149.) 

Kai Laitisen (1999, 337) mukaan jo aikaperspektiivi voi aiheuttaa hitaasti näkyviä 
kirjallisuushistoriallisia muutoksia: arvostelijan persoonallisuus muuttuu vanhenemi-
sen, kypsymisen ja oppimisen johdosta tai uuden kirjallisuuden vaikutuksesta. Muutok-
sesta kielii sekin, että rakenteeseen, tyyliin, kieleen ja kerrontatekniikoihin kirjautuvia 
lausumia on aikaisempaa vähemmän. Esimerkiksi sisältöluokassa 3 (kerrontatekniik-
ka), joka on kaunokirjallisen odotushorisontin muutosten kannalta tärkeä, trendi on 
laskeva mitattuna prosenttiosuuksina merkintöjen kokonaismääristä: 1980-luku 9,5 % 
ja 1990-luku 6,7 %. Laskua on ollut myös toisessa kaunokirjalliseen odotushorisont-
tiin linkittyvässä sisältöluokassa 2, johon kuuluvat kielelliset muodot, rakenteet, kokei-
lut ja luettavuus: 1980-luku 3,5 ja 1990-luku 2 (liite 8, yhteenvedot, kritiikit, 1980- ja 
1990-luku). 

Kirjailijan pysyttäytyminen omaksumassaan kirjoittamistavassa ja kielellises-
sä muodossa sekä tyylissä vaiensivat tai laimensivat niihin kohdistuneen kritiikin. 
Varmasti arvottamisen puuttumiseen vaikutti myös näiden käsitteiden epämääräisyys; 
oli helpompi käsitellä konkreettisempia asioita kuten sarjan pragmaattista hyötyä tai 
referoida teosten juonta. Soikkelin mukaan muodon ja tyylin arvottamisen on helpom-
paa genrekirjallisuuteen kuuluvien teosten osalta. (Soikkeli 2007, 145.) Vaikka raken-
netta, muotoa ja tyyliä kritiikeissä käsiteltiinkin, niitä koskevat lausumat olivat usein 
niin epämääräisiä, että minulla tutkijalukijana oli vaikeuksia sisältöluokkatunnistuk-
sissa.

Kaisu Mikkola441 totesi Tommy Tabermannin kuoleman jälkeen, että kritiikki-
vastaanotossa näkyi merkkejä Tabermannin jäämisestä alkuvaiheensa tylyn kritiikin 

440 Vrt. Segersin selostus Nietzschen Zarathustran (1883–1885) reseptiossa tapahtuneista muutok-
sista, jotka tulevat esiin diakronisessa tarkastelussa (Segers 1985, 91–95). Tutkimus on Elrud Kunne-
Ibsch’n tekemä (1976).
441 Kalevan kulttuuriosaston eläkkeelle jäänyt päällikkö.
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vangiksi (HS 10.7.2010).442 Samanlaisia merkkejä näkyy myös Päätalon kriitikkore-
septiossa. Viimeisiä Iijoki-sarjan osia kriitikot lukivat lähinnä mimesiksenä; symbolisia 
merkityksiä haravoi vain muutama kriitikko, kuten Vesa Karonen:

Kokonaisuudessa toimivat myös myyttiset ja symboliset rakenteet. Alussa noustaan 
Iijokea vastavirtaan Jokijärvelle. Vastavirtaan nouseva liike kertautuu teossarjassa 
monin muodoin [---]. (Karonen 1999, 205–208.)

Karoselle myös ikuisen ja arkisen jättipetäjän – elämänpuun – sisälleen kätkevä metsä 
näyttäytyy sekä työmaana että myyttisenä elementtinä, sarjan henkilötkin muistutta-
vat myyttisiä Kalevalan henkilöitä, tosin yksityiskohtaisuudessaan liiankin todellisina. 
(Karonen 1999, 205–208.) 

Vuonna 1990, jolloin Päätalon Iijoki-sarja oli edennyt 20. osaan, Karonen pohti 
Iijoen kutsua arvioidessaan muun muassa Päätalon ”taiteellisuutta”. Päätalo on useissa-
kin haastatteluissa tuonut esiin, että hän kirjoittaa sillä tavalla kuin hän parhaiten osaa 
ja minkä hän tuntee itselleen luontevaksi ja läheiseksi ilmaisumuodoksi. Hän tunnis-
ti kirjailijana rajansa ja rajoittuneisuutensa: korkeatasoiseksi taidekirjailijaksi hän ei 
pystynyt eikä pyrkinyt (Vehviläinen 1978). Karonen lainaa kritiikissään Päätalon omaa 
tekstiä Iijoen kutsu -teoksen lopusta, jossa tämä myöntää, ettei hän osaisi oman arkipäi-
väisen kokemuksensa ulkopuolella olevista asioista luoda ”vaikuttavaa kaunokirjallista 
taidetta”, jonka avulla lukijat voisivat kohottautua oman arkipäivänsä yläpuolelle. (HS 
23.11.1990.) Hänen on pysyttävä siinä, minkä katsoo osaavansa. 

Taiteellisuuden puute on reseptiossa tulkintani mukaan merkinnyt Päätalolle sekä 
voimaa että heikkoutta, voimaa laajan lukijakunnan tavoittamisen kannalta, heikkout-
ta kirjallisen eliitin kannalta. Philippe Lejeune (2000, 356–358) väittää, että ”omaelä-
mäkerrassa taiteen päämääränä ei ole mielihyvän tuottaminen lukijalle, vaan se on 
alistettu totuuden tavoittelulle”. Omaelämäkerran lukija on suvaitsevaisempi ja aktii-
visempi kuin fiktion lukija. Myös samastuminen ja itsetutkistelu ovat erilaista kuin 
fiktiivistä teosta luettaessa. Lejeunen väitteet omaelämäkerrallisen taiteen tavoitteista 
ja lukijakunnan laadusta sopivat kuvaamaan Iijoki-sarjaa ja sen lukijakuntaa. 

Päätalolla oli sarjaa kirjoittaessaan selkeä sisäinen mielikuva laajasta lukijakunnasta 
toiveineen, mieltymyksineen ja muutosvastarintoineen jo siitäkin syystä, että hän sai 
vuosien varrella lukijoiltaan niin paljon palautetta sekä kirjeiden muodossa että henki-
lökohtaisesti Päätalopäivien lukijatapahtumissa. Lukijakunta oli hänelle kriitikkokun-
taa tärkeämpi: sitä hän kuunteli ja sen toiveita noudatti, tahtomattaankin.

442 Hanna Syrjälän artikkeli ”Kansa rakasti marsipaania”.
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Kvantitatiivisten tulosten tulkintaa
Näitä kirjoja kriitikot odottavat
Vesa Karonen:
Kalle Päätalo: Hyvästi, Iijoki. Gummerus.
Iijoki-sarjan edellinen osa loppui niin jännittävään kohtaan, että uusi osa on pakko 
lukea pian. Vapautuuko Kalle syyllisyydestään? Saako hän talonsa takaisin? Tulee-
ko Kallesta kirjailija? (Vesa Karonen, HS 19.8.1995.)

Vesa Karosen perustelut, miksi hän odotti syyskesällä 1995 juuri Päätalon uutuuskir-
jaa, ovat samoja, jotka varmasti pyörivät myös Päätalon tavallisten lukijoiden mielessä. 
Karonen halusi mielestäni tälläkin tavalla erottautua kirjallisesta eliitistä ja asettua joh-
tavassa mediassa julkisesti tavallisen lukijan asemaan.

Tarkastelen seuraavaksi eri merkkisuhdetasoilla tapahtuneita numeerisia muutok-
sia; ne vahvistavat edellä sanallisesti kuvaamiani, analysoimiani ja tulkitsemiani Iijoki-
sarjan kriitikkoreseptiossa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia ja syitä niihin (taulu-
kot 27, 28, 29, 30 ja 31).

Taulukosta 27 huomaa kritiikkien syntaktisen merkkisuhdetason merkintöjen 
määrän laskevan trendin ja vastaavasti semanttiselle tasolle kuuluvien merkintöjen 
määrän voimakkaan lisääntymisen 1990-luvulla. Tarkastelen ilmiötä seuraavaksi 
sukupolvittain ja kriitikoittain. 

Syntaktisen merkkisuhdetason merkintöjen suorastaan dramaattinen vähenemi-
nen on kokonaan suuren murroksen sukupolven kriitikoiden aiheuttama (1980-luku 
25 % ja 1990-luku enää 17,6 %); vanhemmalla sukupolvella prosenttiosuus merkintö-
jen kokonaismääristä on jopa hiukan noussut: 1980-luku 20,5, 1990-luku 21,7 (liite 
8/ graafit: ”Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääris-
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tä sukupolvittain”, 1980-luku ja 1990-luku). Tulkitsen tuloksen merkitsevän sitä, että 
suuren murroksen sukupolven keski-ikään ehtineet edustajat olivat jo kannuksensa 
hankkineet tai ainakin työurillaan turvallisissa asemissa. Heiltä olivat jo pahimmat 
särmät ja oman mielipiteen oikeaksi todistelun tarve hioutuneet. Oli varaa myöntää 
Päätalon omalaatuisuus ja omalajisuus. Bourdieun mukaan asema kulttuurisella 
kentällä on painavampi kuin syntymävuosi määriteltäessä asianomaisen – vaikkapa 
kriitikon – kuulumista ’vanhoihin’ tai ’nuoriin’. Kriitikko voi siis uransa eri vaiheissa 
olla sekä kapinallisten tai konservatiivien joukoissa. Aloitteleva kriitikko voi institutio-
naalisen vallan puuttuessa toimia muutospromoottorina, koska vanhojen syrjäyttämi-
nen ajaa hänen omia intressejään. Valta-asemassa omaksutaan taas helposti säilyttävä 
”suojelustrategia”. (Bourdieu 1985, 170; Hurri 1993, 271.) 

Yksittäisten suuren muuton sukupolveen kuuluvien kriitikoiden syntaktisen tason 
merkintöjen prosenttiosuuksissa kokonaismääristä ja niiden muutoksissa on kuiten-
kin eroja (ks. taulukko 28): Liisi Huhtalalla pudotus on suurin: 1980-luku 30,4 % 
1990-luku 13,3 %. Vesa Karosella merkintöjä on kertynyt 1990-luvulla prosentti-
osuuksina mitaten enemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä (1980-luku 23,8 % ja 
1990-luku 29 %). Karosen ja Huhtalan eroa voi selittää sekin, että Huhtala arvoste-
li sarjaa ensimmäisestä osasta alkaen, Karonen vasta 1980-luvulta alkaen. Suhde on 
päinvastainen 1990-luvulla: Karonen arvosteli kaikki sarjan osat, kun taas Huhtalan 
kritiikki kohdistui päätösteokseen Pölhökanto Iijoen törmässä (1998) ja keskittyi siitä 
syystä erityisesti sarjan kokonaismerkityksen arviointiin. 

TAULUKKO 28. KRITIIKKIEN MERKKISUHDETASOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
KOKONAISMÄÄRISTÄ KRIITIKOITTAIN (1.)
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Syntaktisen tason laskut näyttävät sisällönanalyysin tulosten mukaan korreloivan suo-
raan semanttisen tason – erityisesti juonireferoinnin – nousujen kanssa. Syynä näen 
olevan sen, että esteettisen arvon menettäessä merkitystään sarjan kohdalla kritiikkien 
painopiste on siirtynyt syntaktisesta merkkisuhdetason sisältöluokista muiden merkki-
suhdetasojen sisältöluokkiin.

Semanttisen tason merkintöjen prosenttiosuuden kasvu on ollut sekä sodan ja pulan 
sukupolvella että suuren muuton sukupolvella lähes 10 %. Sodan ja pulan sukupolven 
prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä ovat: 1980-luku 30 ja 1990-luku 37,4; 
suuren murroksen sukupolvi 1980-luku 35,7 ja 1990-luku 43,5 (ks. liite 8/ graafit: 
”Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet kokonaismerkintöjen määrästä sukupol-
vittain, 1980-luku ja 1990-luku”).

Merkintöjen lasku syntaktisella tasolla on siis siirtynyt suureksi osaksi semanttiselle 
tasolle ja siellä erityisesti sisältöluokkaan 10 eli teoksen juonen referointiin. Sodan ja 
pulan sukupolven kriitikoilla yli puolet semanttisen tason merkinnöistä liittyy juoneen 
(1980-luku 46 % ja 1990-luku 55 %). Suuren murroksen kriitikoilla trendi on saman-
suuntainen, joskaan ei yhtä jyrkkä (1980-luku 41 % ja 1990-luku 42,3 %). Kiusaus 
kasvattaa juonireferointia oli suuri, kun lähes kaikki muu oli kriitikoiden puolesta 
sanottu ja toistettukin moneen kertaan. (Ks. liite 8/ taulukot: ”Yhteenvedot, kritiikit, 
1980-luku ja 1990-luku”.)

Yksittäisillä kriitikoilla on tuloksissa sukupolveen katsomatta suuria eroja. myös 
semanttisella tasolla (taulukko 29). Semanttisen tason kokonaismerkintöjen prosent-

TAULUKKO 29. KRITIIKKIEN MERKKISUHDETASOJEN %-OSUUDET MERKINTÖJEN 
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tiosuudet kokonaismerkintöjen määristä edelliseen vuosikymmeneen verrattuna ovat 
esimerkiksi Eero Marttisella 1980-luvulla 42,7 % ja 1990-luvulla 59,3 %. Vesa Karosen 
vastaavat luvut ovat: 1980-luku 44,7 % ja 1990-luku 43,7 %. Erojen syynä näen Martti-
sen Karosta vahvemman painottumisen juonen referointiin. 

Kultaista keskitietä ei kulje myöskään Hannu Niklander. Hänellä syntaktisen tason 
lasku näyttää merkinneen siirtymistä pragmaattisen tason sisältöluokkiin kuuluvien 
piirteiden käsittelyyn: prosenttiosuudet kokonaismerkintöjen määristä ovat syntak-
tisella tasolla 1980-luvulla 34,6 %/ 1990-luvulla 26,5 % ja pragmaattisella tasolla 
1980-luvulla 23,1 %/ 1990-luvulla 29,4 % (liite 8/ graafit: ”Kritiikkien merkkisuh-
detasojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain”, 1980-luku ja 
1990-luku). Toisin kuin monet muut kriitikot, jotka spekuloivat sarjan menestyksen 
kasvua ja syitä suosioon eniten sen alkuvuosikymmenillä, Niklander pohtii niitä sarjan 
päättyessä. Hän nostaa vasta nyt esille sarjan merkityksen suuren muuton kokenei-
den lukijoiden nostalgisen kotiinpaluun ja samaistumisen lähteenä ja kaupunkilaisia 
kiehtovan eksotiikan tarjoajana. 

Niklanderin tulkinnan – ja omanikin – mukaan lukija kokee Päätalossa raken-
nemullistusten keskellä ennen kaikkea turvallisen Kekkos-hahmon. Päällimmäiseksi 
syyksi sarjan menestykseen Niklander nostaa loppujen lopuksi sarjan kirjalliset ansiot: 
se on kirjoitettu hyvin. (ESS 28.1.1996.) Niklander arvottaa siis sarjaa myös esteettises-
ti, mutta koska hän ei kuitenkaan ryhdy tarkemmin argumentoimaan ja yksilöimään 
kirjallisia ansioita, jää lausuma pelkäksi toteamukseksi. Niklanderin kohdalla tällai-
nen perustelemattomuus on kuitenkin poikkeuksellista, kuten esimerkiksi 1980-luvun 
kritiikkireseption analyysiosiosta voi havaita.443 Aikaisempaan verrattuna hiukan 
ristiriitaisesti Niklander rinnastaa Päätalon laulaja Tapio Rautavaaraan, minkä tulkit-
sen rinnastuksena myös populismiin ja samalla sen edustaman massakulttuurin hyväk-
symisenä tai ainakin puolustuksena.

Kritiikeissä tiedostettiin jo sarjan yksilöpsykologinen ja siihen linkittyvä yhteis-
kunnallinen merkitys. Kalevan Marja-Leena Raunion mielestä sarja toimii lukijalle 
menneitten voimanponnistusten muistelun apuvälineenä: ”Mekö tuon kaiken kestim-
me” tai ”teimme”? Päätalo on identiteetin ”uupumaton rakentaja”. (KA 14.12.1991.) 
Samoilla linjoilla on Kalevaan kritikoinut Raija-Liisa Pöllä, jonka mielestä Päätaloa 
lukeva yleisö on vuosikymmenien ajan etsinyt ja peilannut kirjoista itseään ja vahvis-
tusta omalle identiteetilleen (KA 24.10.1995).444 Kriitikkojen painotuksiin vaikutti 
myös lehden levikkialue. Pohjois-Suomi oli Päätalon lukijoiden emäaluetta. Tätä aluet-
ta suuri muutto oli koetellut ankarasti. Se vaikutti vielä 1990-luvulla sekä paikalleen 
jääneisiin että poislähteneisiin. Sarja oli heille tärkeä. Negatiivinen arvottaminen 

443 Vrt. esimerkiksi Niklanderin Iijoki-sarjan kritiikki ESS 19.11.89, jossa hän vertaa Päätaloa mini-
malistina Antti Hyryyn. 
444 Vrt. Lagercrantz 1986, 11. ”Hyvä kirja antaa lukijan tuntea, että luemme omasta kokemukses-
tamme.”
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merkitsi heille punaista vaatetta.445 Tuskin he vierastivat pitkiä juonireferaattejakaan. 
Helsingin Sanomien kritiikeiltä vaadittiin enemmän sekä lehden että lukijoiden tahol-
ta.

Antautumiseen Päätalon ominaislaadun edessä ja neutraalin kuvauksen sekä juoni-
referoinnin lisääntymiseen on tulkintani mukaan vaikuttanut myös tieto Päätalon 
vakavista sairauksista ja sarjan viimeisten osien kirjoittamisesta kuolemaa uhmaten. 
Suuren lukijakunnan arvostamaan ja rakastamaan jo iäkkääseen kirjailijaan pyrittiin 
suhtautumaan ymmärtäen tai vähintään neutraalisti. Sitä osoittaa neutraalin tarkaste-
lutavan asenteen prosenttiosuuden nousu: 1980-luvun 47,7 % vs. 1990-luvun 61,7 %. 
Samalla negatiivisten osuus on lähes nollaantunut ja positiivisetkin hiukan laskeneet 
(taulukko 29). Asenteen neutraaliuden kasvu (ks. taulukko 31) korreloi tarkastelutapa-
na käytetyn kuvauksen kanssa (ks. taulukko 30). 

Liisi Huhtalalla kritiikkien tarkastelutapojen asenteissa positiivisten nousu on 
silmiinpistävä; prosenttiosuudet merkintöjen kokonaismääristä ovat 1980-luvulla 8,7 
ja 1990-luvulla peräti 40 (liite 8/ graafit: ”Kritiikkien tarkastelutapojen asenteiden 
jakautuminen %-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain”, 1980-luku 
ja 1990-luku).446 Huhtala perustelee asennemuutostaan Pölhökanto Iijoen törmässä 
-kritiikissään: ”Varttuneen naislukijan on helpompi olla empaattinen, kun Iijoki-sarjan 
aiempien osien sovinistinen miehisen pölhökannon esilläpito on vähentynyt.” Lausu-
ma antaa ymmärtää, että vuosikymmenten myötä sekä kriitikolle että elämäkerturille 

445 Ks. 1970-luvun kriitikkoreseption yhteydessä esitelty, Aku-Kimmo Ripatin kritiikkien synnyttä-
mä suuttumusreaktio lehtikirjoitteluineen. 
446 Tulkinnassa on kuitenkin huomioitava sama aineistokritiikki kuin syntaktisen ja semanttis-
ten merkkisuhdetasojen osuuksien muutoksissa: Liisi Huhtalalla on kritiikkejä 1980-luvulla kaksi ja 
1990-luvulla yksi.
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on lisääntynyt ikä ollut luomassa edellytyksiä asenneilmaston muutokselle. Huhtala 
toteaakin elämäkerran jo lajina edellyttävän empaattista lukijaa, joka pystyy näkemään 
sielunsa silmillä lukemalleen taustan – Iijoki-sarjan tapauksessa sodista toipuvan 
Suomen. Huhtala määrittelee kuin ohimennen sarjan lajiksi (oma)elämäkerran. Sarjan 
alkuvuosikymmenen lajituskailun jälkeen hän on vihdoin sarjan loputtua päätynyt 
omasta mielestänikin aivan oikeaan tulkintaan. (KA 23.10.1998.) Asennemuutoksen 
ovat vaikuttaneet mahdollisesti myös asema kentällä ja oma uravaihe (vrt. Bourdieu 
1985, 170). Tulkintaa Huhtalan kritiikistä tehtäessä on kuitenkin huomioitava se, että 
hän arvosteli 1990-luvulla vain sarjan vihoviimeisimmän teoksen ja oli varmasti jo sitä 
kirjoittaessaan tietoinen, että yhtään jatko-osaa ei enää ilmestyisi. (Vrt. Soikkeli 2007, 
149.) 

Median lisäksi perusteellista tietoa Päätalon terveydentilasta tarjosi Eero Marttisen 
1994 ilmestynyt Mestarin eväät -teos. Kritiikeissä sodan ja pulan sukupolveen kuuluvat 
kriitikot ottivat kantaa sekä kirjailijan sairauksien vaikutuksesta siihen ”saako kirjailija 
lopultakaan urakkaansa valmiiksi” että pelkoon, jonka vallassa monet lukijat sarjan 
viimeisiä osia ”ahmivat” (sitaatit Tapio Vallin Hyvästi, Iijoki -teoksen kritiikki, Satakun-
nan Kansa 12.12.1995). Ikätoveruus Päätalon kanssa ja mahdolliset omakohtaiset 
kokemukset iän mukanaan tuomista sairauksista edesauttoivat eläytyvään lukutapaan; 
sen avulla sodan ja pulan sukupolven kriitikot kykenevät tuntemaan sosiaalista empati-
aa ja ymmärrystä myös lukijaa kohtaan. Tavallisen lukijan tekstille antama merkitys 

TAULUKKO 31. KRITIIKKIEN TARKASTELUTAPOJEN ASENTEIDEN JAKAUTUMINEN 
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avautui, kun kriitikko tulkitsi sitä subjektiivisesti oman minänsä kautta. (Vrt. Kovala 
1997.) 

Markku Soikkelin mielestä jokainen meistä – myös kriitikko – tulee lukeneeksi 
teosta aina tulkintayhteisöönsä nähden, vaikka tämä yhteisö tulee harvoin arvosteluis-
sa esille; kritiikkiteksteissä näkyy kuitenkin usein jälkiä lukemisesta vaikkapa tietyn 
sukupolven nimissä. Kriitikko voi Soikkelin mukaan taustastaan riippumatta lähestyä 
teosta myös uskollisen ihailijan roolissa. (Soikkeli 2007, 143, 149.) Fanilukijan piirteitä 
löytyy myös Iijoki-sarjan kriitikoista. Sellaisiksi luen esimerkiksi Ilkan Veikko Hauta-
ahon, Kainuun Sanomien Eero Marttisen447, Pohjolan Työn U.O. Rajasmaan ja Kansan 
Lehden Seppo Järvisen.448 

Tiivistelmä
Etäisyys teoksen ensimmäisen havaitsemisen ja sen potentiaalisen merkityksen 
välillä eli vastustus, jota ensimmäisen lukijakunnan odotukset aiheuttavat, voi olla 
niin suuri, että tarvitaan pitkä vastaanottoprosessi, ennen kuin saavutetaan se, mitä 
tuolloin ei voitu käyttää. [---] (Jauss 1983/1970, 215.)

Iijoki-sarjan kriitikkoreseptiossa todentuu edellä lainattu Jaussin (1983/1970, 215–
217) reseptioesteettinen teesi; tarvittiin kolmelle vuosikymmenelle ulottuva periodi, 
jotta sarjan aluksi tunnistamattomaksi jäänyt potentiaalinen merkitys tuli mahdolli-
seksi tunnistaa uuden muodon saaneen odotushorisontin aktualisoiduttua kirjallisen 
– ja yhteiskunnallisen – kehityksen myötä. 

Vaivihkaisesti tapahtuneen asenteen muutoksen havaitseminen on tutkimukses-
sani ollut mahdollista vain tekemäni diakronisen analyysin avulla. Vaivihkaisuudesta 
huolimatta kehitys on ollut niin vahva, että se on kyennyt muuttamaan perspektiivin 
vanhaan – luomaan jopa Iijoki-sarjalle oman normistonsa. Hyvänä esimerkkinä toimii 
kriitikoiden suhtautumistavan muutos Päätalon totuudellisuuteen pohjautuvaan, 
pikkutarkkuuden, verkkaisuuden ja toiston keinoin toteutettuun kerrontaan, joka 
pitkään koettiin negatiivisena ja vieraannuttavana, mutta osoittautui ennen pitkää 
keskeiseksi menestystekijäksi. Muutoksen hitaus kielii vaikeudesta murtaa jo sementoi-
tuneita ja stereotypioituneita käsityksiä. Jaussin teoriaa (1983/1970, 204–205) sovelta-
en voisi todeta kriitikoiden vielä1970-luvulla vieraannuttavana ja normistonsa vastaise-
na kokeman Päätalon näkemis- ja esittämistavan muuttuneen lähes hyväksyttäväksi ja 
itsestäänselvyydeksi 1990-luvulla.

447 Ks. Haavikko 1986, 124. Päätalo nostaa Ritva Haavikon haastattelussa erikseen kriitikoiden 
joukosta Eero Marttisen ja Arto Seppälän kriitikkoina, jotka ”ovat aina käsitelleet kirjojani ymmärryk-
sellä”.
448 Listaa voisi jatkaa pidemmällekin, esimerkiksi Etelä-Saimaan Matti Nokela kuuluu tähän jouk-
koon, jopa Hannu Niklander ja Vesa Karonenkin.
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Heti vuosikymmenen alussa ilmestyneessä Lasse Koskelan Suomalaisia kirjailijoita 
Jöns Buddesta Hannu Ahoon (1990) Huonemiehen poika luokitellaan romaaniksi, joka 
aloitti teossarjan, jossa Päätalo paneutuu perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti omaelä-
mäkertansa kertomiseen. Pelkkä romaani lajimäärityksenä kulki sitkeästi historioissa 
ja kritiikeissäkin, vaikka sivulauseessa jo omaelämäkerrallisuus määreenä lisättiin. 

Sarjan tultua valmiiksi näyttää akateemisella tasolla omaelämäkerraksi tai autobio-
grafiaksi luokittelu lisääntyneen, vaikka esimerkiksi Jouko Vahtola puhuu sarjan 
teoksista romaaneina (1999, 151) ja myös Hannes Sihvo nimeää Iijoki-sarjan sota-ajasta 
kertovat osat elämäkerrallisiksi muistelmaromaaneiksi (1999, 148). Juhani Niemi 
ennustaa yhä uusien sukupolvien aloittavan Huonemiehen pojasta Kalle Päätalon 
autobiografiaan tutustumisen (1999, 38). Jussi T. Lappalaisen (1999, 169) mielestä sarja 
on omaelämäkertojen maailmanennätys. Myös Panu Rajala puhuu jo sarjan loputtua 
pelkästään omaelämäkerrasta (1999, 184). J.P Roos mieltää (1999, 25–30) sarjan Pääta-
lo-elämäkertana, laajuuden osalta jopa ennätyksellisenä. Hänkin myöntää faktan ja 
fiktion määrittelyn omaelämäkerroissa vaikeaksi. Vakuutena sarjan totuudellisuudes-
ta Roos toteaa, ettei hänen tietääkseen kukaan ole julkisuudessa sanonut, että Päätalo 
valehtelisi tai olisi keksinyt asioita omasta päästään. 

Kritiikeissä sarja luokiteltiin 1990-luvulla useimmin perustelematta omaelämäker-
ralliseksi romaaniksi, mutta myös pelkäksi elämäkerraksi. Viimeisellä vuosikymmenel-
lä painopiste kritiikeissä siirtyikin omaelämäkerrallisuuden puolelle. Vaikea sarjasta oli 
taiteellisesti sepitettyä ja romaanimaista löytääkään, kun Päätalo toisti haastatteluissa 
elämänkulustaan samaa, mitä hän sarjassa oli Kallena kertonut. Todellisuuden vangit-
semiseen mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kaiken paljastavasti keskittyvässä 
kerronnassa ei fiktiolla ollut sijaa.449 

Iijoki-sarjan viimeisen vuosikymmenen kriitikkoreseptiota leimasikin tietynlainen 
suvereeni hyväksyntä, joka koski sekä sarjaa että sen tekijää. Päätalo urakoi jääräpäisesti 
omalajisen ennätyksellisen sarjansa loppuun saakka omalla tyylillään. Osa hyväksyn-
nästä oli taktista: kannatti olla menestyjän ja kansansuosikin puolella. 

Sarjaa kuvattiin numeerisesti; yksittäisine osineen siitä tuli supermarkettien 
kulutustuote muiden kulutustuotteiden rinnalle. Julkiset kunnianosoitukset, kuten 
tohtorin ja professorin arvot ja korkeat palkinnot sekä kunniamerkit, lisäsivät arvostus-
ta ja toimivat aallonmurtajana vaimentaen kriitikkokunnan mahdollisia negatiivisia 
käsityksiä. Samanlainen suojamuuri muodostui lukijakunnasta, jonka jäsenet kynsin ja 
hampain puolustivat jo kuolemansairasta suosikkikirjailijaansa.

Kriitikoiden asenteisiin vaikutti se, mistä kirjallisuusinstituution asemasta kriitik-
ko arvosteli. Julkaisuvälineen suuruus ja merkityksellisyys sekä maantieteellinen sijain-

449 Tosin Vesa Karosen (1999, 205) mielestä Iijoki-sarjaa voi lukea myös monitasoisena fiktioiden 
ryppäänä. Hän näkee Päätalon omat romaanisuunnitelmat, rakkaus- ja metsätyömieskertomukset, päi-
väkirjamerkinnät ja kirjeet fiktioiden tasoina. Myöhemmin Karonen (2003, 227) kuitenkin tähdentää, 
ettei sarjan todellisuus ole taiteellisesti sepitettyä vaan on dokumentoitavissa ja aineellisen kouriintun-
tuvaa.
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ti asettivat kriitikolle omat edusmiehen paineensa ja reunaehtonsa. Myös arvostelijan 
sukupolvella oli merkitystä. 

Kriitikoiden lukumallit joka tapauksessa pelkistyivät ja vähenivät lukumääräises-
ti. Sarjan omalajisuuden ja omalaatuisuuden seurauksena syntyi kriitikoilla tulkintani 
mukaan ikioma lukumallikin, päätalolainen. Siinä esteettisten piirteiden merkitys sai 
väistyä sivuun ja tilalle nostettiin sarjan pragmaattisia tekijöitä yhteiskunnallisine ja 
yksilöllisine merkityksineen, sarjaa pyrittiin analysoimaan ja tulkitsemaan massaluki-
jakunnan näkökulmasta.

5.4 Lukijareseptio 
Monen vuoden ajan olen lukenut lähes yksinomaan Marcel Proustin romaania 
Kadonnutta aikaa etsimässä. Olen tuijottanut sen valtaisaa kudosta ja yrittänyt 
seurata muutamia sen lankoja. Kirjasta on tullut minulle koti, ja se on antanut 
minulle turvaa. Tapaamani ihmiset olen nähnyt suhteessa romaanin henkilöihin. 
Monien mullistusten nykyaika on tuntunut erottuvan silmiini selvempänä, kun 
Proust on ollut vierelläni. Jättäessäni hänet nyt tunnen itseni eksyneeksi lapseksi. 
(Lagercrantz 1994, 9.)

Olen seurannut arvosteluja kirjailijaprofessori Kalle Päätalon tuotannosta. Sain 
käsityksen, että hän kirjoittaa viihdekirjallisuutta, vieläpä vähän pitkäveteistä 
viihdettä.”Tuskin mitään minulle” ajattelin (…). Vähitellen alkoi mielessäni hiertää 
(…). Jotain niissä täytyy olla (…), kun ne ovat niin pidettyjä.

Sysäyksen lukemiseen sain vasta, kun kirjastossa tuttava iski käteeni Huonemie-
hen pojan. [---] Luin sen ja sitten en enää muuta lukenutkaan yli kahteen kuukau-
teen kuin Päätalon kolmekymmentä kirjaa. [---]

Löysin kiehtovan kappaleen oman aikamme kansan ja kielen historiaa. Suoma-
laisen työn historiaa. Rehellisyyttä ja oikeudentuntoa, jotka vuosisatoja ovat eläneet 
tämän kansan luonteessa, mutta ovatko nekin enää vain historiaa?

Löysin kirjailijan, jonka kertojanmahti tempasi vastustamattomasti mukaan-
sa. Löysin syvästi koskettavia henkilöhahmoja, joita ei hevillä unohda. Kaksi ylitse 
muiden: äiti-Riitu, myötäelävä, herkkä ja viisas ja Selkosten nero, hänen ylimittaiset 
henkiset kykynsä ja traaginen kohtalonsa. (Kirsti Wittfoothin yleisönosastokirjoi-
tus, HS 26.8.1990.)

Proustin ja Päätalon sarjoja verrattiin kritiikeissä, jopa lukijakirjeissä, keskenään ja yri-
tettiin löytää niistä yhtäläisyyksiä (vrt. ”Johdanto”-luvun alaluku ”Tervaksen tuoksu”). 
Mieslukija (JL, M -95) toteaa Iijoki-sarjan kokoluokassa Paustovskin ja Proustin jäävän 
kepeästi toiseksi. Hän ennustaa sarjaa käytettävän vielä monen tieteenalan väitöskir-
joissa materiaalina, koska se on niin vahvasti ajassa kulkeva kertomus elämästä. Olof 
Lagercrantzin Proustia lukiessa -teoksen (1994) ja raumalaisen silmälääkärin Iijoki-
sarjan lukukokemuskuvauksessa on samankaltaisuutta, jota kritiikeissä ei ole huomat-
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tu. Ne käyvät esimerkeiksi näiden erilaisten450 ja kuitenkin osin samanlaisten sarjojen 
yleisinhimillisistä vetovoimatekijöistä. Wittfoothin ja Lagercrantzin koulutustausta on 
akateeminen, ja he kuuluvat samaan sukupolveen. 

Lagercrantzille ja Wittfoothille on yhteistä kertojan mahdin valtaan koukuttumi-
nen, teemojen ja arvojen avautuminen tekstimassasta ja päähenkilön lisäksi monien 
sivuhenkilöiden merkityksellisyys. Vaikka Wittfooth ei Lagercrantzin tapaan mainit-
sekaan Iijoki-sarjaa ”kotina ja turvana”, jakaa hän tuntemuksen. (Ks. lukijakirje, KW, 
N -91.)451 Käsittelin jo 1990-luvun kriitikkoreseption yhteydessä toistuvien rituaa-
listen tapahtumien merkitystä. Syvennän seuraavaksi kotipaikkasymboliikan osalta 
analyysia, nyt lukijareseption näkökulmasta. 

Sarjan lähetessä loppuaan kasvoi huoli Päätalon terveydentilasta ja sarjan jatkumi-
sesta. Tärkeältä tuntui saada lukea ja kokea Päätalon elämän tärkeimmän tavoitteen, 
esikoiskirjan, ilmestyminen ja tosielämän tuhkimotarinan onnellinen loppu: 

Näin lukijana odotan sitä hetkeä, jolloin ilmestyy se Iijoki-sarjan kirja, jossa köyhis-
tä oloista syntynyttä, tukkijätkänä ensimmäiset elantonsa ansainnutta, joskus 
kunnan leipää syönyttä Kallioniemen Kallea voidaan onnitella esikoisteoksesta 
Ihmisiä Telineillä. (LM, N -90.)

Toivon sydämestäni, että Sinulla riittäisi voimia ja terveyttä saada kirjoitettua tuo 
sarja nykypäiviin saakka (LV, M -90).

Olen iloinen ja kiitollinen, että monista sairauksistasi huolimatta olet jaksanut 
kirjoittaa – ja ajatellut meitä lukijoita, vaikka et mielestäni ollut meille mitään 
velkaa. Olemme saaneet niin paljon Sinulta. Kaikki hyvät kirjat, elämäkertasi; olet 
antanut itsesi kokonaan Suomen kansalle. Olen lukenut lehdistä, ettet jaksa enää 
kirjoittaa. Toivon kuitenkin, ettei Sinulla olisi kipuja ja tuskia. Ja että mielesi olisi 
hyvä niin kuin rankan päivätyön tehneellä ihmisellä: tyytyväinen ja tasapainoinen. 
(LT, N -98.)

Lukijat uskaltavat jo tunnustaa avoimesti pelkonsa sarjan jäämisestä kesken: ”Anelin 
Sinulle terveyttä ja voimia Korkeammilta Tahoilta, enkä varmaan ole ainoa, joka niin 
teki. Niitä Sinulle annetaan vastakin.” (SA, N -98.) Myös mieslukija (HR, M -98) arvioi 
Pölhökanto Iijoen törmässä -teoksen luettuaan, että ”varsitien viimeisillä viitoituksilla 
Kallu tuntee taivaltavansa”.

Asenteeltaan negatiivisia kirjeitä vuosikymmenen otoksessa on vain kaksi (AT, 
N -93). Naislukija kehottaa Päätaloa tiivistämään tekstiään ja lopettamaan sarjansa 
ennen kuin se alkaa tuntua väljähtäneeltä. Muutamien viimeisten osien kohdalla on 
hänen mielestään tuntunut jo rahastamisen maku, vaikka sarja pääosin on tarjonnut-

450 Kuvauskohteiden ja kirjailijoiden lähtökohtien erilaisuuden lisäksi on muistettava, että Kadon-
nutta aikaa etsimässä ei ole siinä mielessä kehitysromaani (Lagercrantz 1994, 84) kuin Iijoki-sarja.
451 Katarina Eskola (KA 11.11.1994) viittaa Lagercrantziin, kun hän toteaa Iijoki-sarjasta tulleen 
monile lukijoille kuin koti.
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kin miellyttäviä lukuelämyksiä. Sarjassa käytettyä Turun seudun murretta paljasjalkai-
set turkulaiset eivät tunnista omakseen (HE, M -93), eikä huumorikaan ole enää niin 
rehevää kuin ensimmäisissä teoksissa.

Lukijoita ei vaivannut sarjan viimeisten osienkaan kohdalla kysymys sen lajista. Se 
oli ja pysyi Päätalon omaelämäkertana, jota ryyditti huumorin sävyttämä itseironia 
lieventämässä rankimpia tunnustuksia. Sarjan Päätalosta rakentama omakuva oli niin 
tarkka ja uskottava, ettei epäilyille minäkuvan idealisoimisesta jäänyt tilaa. 

Symbolinen koti
Siinä (Muuttunut selkonen, 1991) oli niin paljon tuttuja ihmisiä ja paikkoja, että 
sen luki kuin olisi saanut kirjeen kotoa. Kiitin onneani, etten ole arvostelija, jonka 
täytyy koko ajan katsoa modernismin tai jonkun muun aatteen värillisen lasin läpi, 
vaan sain vain elää mukana tapahtumissa. [---]

Luen edelleen paljon muutakin, mutta kun TV:n ja muiden kirjojen jälkeen 
tartun meneillään olevaan Päätalo-kirjaan, on kuin veneen kokka kolahtaisi kotival-
kamaan. (KW, N -91.)

Naislukijalle (KW, N -91) sarjasta on tullut henkinen koti; sarja vertautuu kotoa saa-
tuun, odotettuun ja kotipuolen kuulumisia runsaasti sisältävään kirjeeseen. Lukijat 
alkoivat pitää Kallioniemeä symbolisena kotinaan. Vuosittaiset vierailut sinne olivat 
”yhtä tärkeitä kuin paluut omaan kotimökkiin” (TN, N -94).452 Mieslukija (EM, M 
-94) liittää Kallioniemeen jopa pyhän konnotaatioita (vrt. myös KK, N -93)453. Sarjan 
merkitys avautui siellä uudesta näkökulmasta:

[---] Minulle Kallioniemi on niin pyhä paikka [---] Minusta siellä on liikutta-
va arvokkaasti, puhuttavakin hiljaa [---] TAJUSIN, että olit antanut tuhansille 
ihmisille KOTISEUDUN. Sen ainoan, jota he sydämessään pystyvät rakastamaan. 
Olet antanut myös omaiset, ainoat, joita he ovat läheisiksi tunteneet! Olet antanut 
KOTISEUDUN, OMAISET, antanut ihmisille JUURET, kaipuun, ikävän, 
lämmön ja ilon! (EM, M -94.)

[---] Sain käydä vuosi sitten Taivalkoskella, taivas satoi, syyskuu, paikka, missä 
seisot, on pyhää maata, tuli jostakin silmieni eteen, kun kävelin sateessa tutulla 
pihamaalla, paikoilla, jotka olivat tuttuja, elettyjä moninkertoihin kirjoistasi. [---]. 
(KK, N -93, TU.)

Kirjanne ovat minulle kotiseutu, kielen käyttö musiikkia ja usko parempaan 
huomiseen henkinen voimavara. Viime kesäinen Kallioniemessä käynti oli elämäni 

452 Ks. myös Ritva Ylösen artikkeli ”Päätalon Iijoki-sarja mahdollisti lukijoille paluun omille juuril-
leen”. Hiidenkivi 4/2005.
453 Kalle Päätalon arkisto (otoksen ulkopuolinen). 
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muistorikkain tapahtuma. Se oli ”justiinsa”, kun olis käynyt kotona… Ja koko kylä 
oli tuttuakin tutumpi, vaikka en ollut koskaan käynyt. (AP, M -94.)

Kallioniemi toimi Iijoki-sarjassa ikonina muistuttaessaan viittaamaansa kohdetta, 
lukijan omaa todellista kotia tai mielikuvaa siitä. Kysymys on representaatiosta, joka 
toimii analogisesti, kahden merkityksen välisenä rinnastuksena. Kallioniemi tuotti 
siis monitasoisen kaipauksen merkityksiä. (Vrt. Turoma 2007, 254–259.)454 Siitä on 
suora yhteys lukijan elämäntarinan kontekstiin. Vahvaa tunne-elämystä olisikin vai-
keaa muuten selittää (vrt. Linko 1998, 12–13). Nostalgisen kotiinpaluun tunteen voi 
saavuttaa pelkästään eläytymällä sarjassa kuvattuihin kotiinpaluihin tai tehostamalla 
tunteen autenttisuutta Kallioniemessä vierailemalla (mt., 1998, 66–67). 

Mieslukija (RL, M -90) hämmästelee Päätalon sopeutumiskykyä taivalkoskelaisesta 
tamperelaiseksi. Sarjan myötä lukija voi tuntea asuvansa niin Tampereella kuin Taival-
koskellakin. Hän kokee suhteensa sarjaan pakkomielteeksi, johon ei ole muuta lääkettä 
kuin lukeminen. 

Keskisuomalaisen kriitikko Kalevi Nikki summasi sarjan viimeisen teoksen ilmes-
tyttyä syitä Päätalon suosioon. Hänen mielestään Päätalo edustaa lukijoilleen nopeasti 
muuttuvassa maailmassa muuttumattomuuden illuusiota. Lähiöiden asukkaille kadon-
neeksi luultu maailma on sarjassa tallella. Sitä lukemalla onnistuu ”ikuinen kotiinpa-
luu”. (KeS 6.10.1998.) Myös kriitikot siis huomioivat ja arvottivatkin sarjan nostalgis-
terapeuttista lukutapaa, vaikka harva sitä itse käytti. 

Kotiinpaluut olivat Päätalon elämän tilanteita, jotka saivat merkityksensä hänen 
persoonallisuutensa perusteella. Pertti Karkaman (1991, 142) mukaan riippuu ajankoh-
dasta, millaiset tapahtumat ja tilanteet tulevat yksilölle eksistenteiksi, saavat persoo-
nallista mieltä ja jopa muuttavat hänen maailmankatsomustaan. Tilannemotiiveissa ja 
niiden suhteissa heijastuvatkin kirjailijan tärkeinä ja olennaisina pitämät maailman-
katsomukselliset tekijät. (Karkama 1991, 142–143.)455 

Sanna Turoma (2007, 250) toteaa kirjoittamisen olevan jo sinänsä autenttisuu-
den ikävän ilmaisemista. Hän sanoo toistuvassa läheisestä paikasta kirjoittamisessa 
olevan pyrkimystä rekonstruoida kokemuksen autenttisuus. Hän käyttää esimerkkinä 
 Brodskyn Veden peiliä; siinä kuvattu eron ja paluun kertautuminen tuo esille  Brodskyn 
nostalgian antiikin myyttiseen kotiinpaluuseen.456 Koska kirjoittaminen sinänsä on jo 
autenttisuuden representoimista, tavoite jää siis aina saavuttamatta. Nostalginen utopia 
ei toteudu.

Päätalo halusi käydä synnyinseuduillaan aina, kun jokin käännekohta hänen 
elämässään oli tapahtunut tai tapahtumaisillaan: muutto Tampereelle sodan jälkeen, 

454 Turoma tarkastelee Joseph Brodskyn Veden peilin (1994) nostalgian muotoja, muun muassa au-
tenttisuuden ikävää.
455 Karkama viittaa tässä Lev S. Vygotsky’iin.
456 Odysseus ja Ithaca.
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”nuorikon näyttäminen”457, teollisuuskouluun pyrkiminen, rakennusmestariksi 
valmistuminen, esikoiskirjan ilmestyminen, avioero ja vierailut uuden vaimon ja lasten 
kanssa. Nämä sarjassa tarkkaan kuvatut käynnit olivat lukijakirjeiden perusteella 
tärkeitä lukijoille.

Kirjeiden perusteella suuri osa lukijoista odottamalla odotti kuvauksia käynneis-
tä kotiselkosissa, erityisesti Kallioniemessä. Lukijoiden oli helppoa samastua Pääta-
lon lähtöihin ja palaamisiin: ”Toivoin pääseväni nopeasti Kallioniemen tupaan. Sille 
paikalle, josta olen mielessäni tuhannet kerrat lähtenyt ja palannut – kyynelten kanssa 
ja taas sydän riemusta pomppien.” (EM, M -94.) Lukijat saivat osa osalta päivitettyä 
taivalkoskelaisten tutuiksi tulleiden henkilöiden kuulumiset. Repliikkejä myöten 
kaavamaisina toistuvat kotiinpaluun rituaalit tuottivat lukijoille mielihyvää ennalta 
arvattavuudellaan (vrt. Käkelä-Puumala 2001, 246). Pitkittyneeksi kotiinpaluuksi voi 
sanoa Päätalon paluuta Taivalkoskelle vuosiksi 1951–1952. Epäonnistuneen paluu-
muuton kuvaus auttoi myös lukijoita henkisesti irrottautumaan ajatuksesta palata 
takaisin synnyinseuduille. 

Lukijoiden suunnitelmia paluumuutosta jarrutti Hyvästi, Iijoki -teoksen (1995, 
685–692) lopun surkuhupaisa kuvaus Kallen vierailusta lapsuuskodissaan esikoiskirjan 
ilmestyttyä vuonna 1958. Tällä käynnillään Kalle huomaa haikeana vieraantuneensa 
lapsuusystävistään ja muuttuneensa pysyvästi kaupunkilaiseksi. Rakennusmestaria ja 
tuoretta kirjailijaa pidetään syrjäisellä Jokijärvellä herrana, jota ei osata enää luontevasti 
lähestyä. Jo ajatus jäämisestä pysyvästi kotikylälle kauhistuttaa Kallea. 

Lukijakirjeissä huomattiin ja tiedostettiin omakohtaisesti Kallen epäonnistuneen 
paluumuuton kuvauksen merkitys jarruna heidän omille vastaaville haaveilleen. On 
vaikea arvioida, kuinka monta turhaa paluumuuttoa Päätalo esti, mutta tulkitsen sen 
merkitykselliseksi niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallekin. Mieslukija (JL, M -93) 
arvelee Epätietoisuuden talven niiden kohtien, joissa kerrotaan Päätalon ulkopuolisuu-
den tunteista Taivalkoskella ja riemukkaasta paluusta takaisin Tampereelle, kolahtavan 
erityisesti niihin satoihintuhansiin suuren muuton kokeneisiin suomalaisiin, jotka ovat 
”tempoilleet sen kanssa, missä haluavat olla”. Suuren muuton kokenut mieslukija (TR, 
M -94) sanoo pohtivansa usein mahdollisuutta palata työhön kotiseudulleen, mutta 
kaupunkiin jo rakennettu uusi elämä pidättelee, samoin epäilys muuttohalukkuuden 
aitoudesta. Liisi Huhtala toteaa Pölhökanto Iijoen törmässä -kritiikissään ”Varsitien 
komea päätös” (KA 23.10.1998) Päätalon ensimmäisen lentomatkan kuittautuneen 
paljon vähemmällä kuin soutukuvaukset Kallioniemeen saavuttaessa. Huhtala sanoo 
tässäkin lukijoiden kohtaavan suomalaisen sielunmaiseman: nuoren perheen touhui-
san haikeat matkat lapsuudenkotiin, pienet vaurastumisen ilot ja sukujoulut. 

Yksi selitys sarjan menestykseen löytyykin suurista ikäluokista, heidän määrästään, 
lapsena sisäistetyistä arvoistaan sekä elämänkokemuksistaan ja -tavoistaan. Suurten 
ikäluokkien taviksien lapsuuteen kuului työnteko, jota opittiin kunnioittamaan 

457 Iijoki-sarjaan syntyi aiheesta kokonainen teos: Nuorikkoa näyttämässä (1984).
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pienestä pitäen (ks. ”taviksista” Purhonen 2005, 226). Agraarikonteksti piti pihdeis-
sään. Yhteys maalla oleviin juuriin haluttiin säilyttää. Tommi Hoikkalan ja Semi 
Purhosen mukaan tavallisilla suomalaisilla suku pysyi elämänkulussa mukana koko 
ajan. Lomien ja juhlapyhien aikana vierailtiin synnyinseuduilla. Tärkeä motiivi vierai-
luihin oli näyttäminen: pärjäämisen ulkonaiset merkit, kuten lapset, uusi auto ja hienot 
vaatteet haluttiin esitellä suvulle. (Hoikkala & Purhonen 2008, 51–57, 60.) Hoikka-
lan ja Purhosen tavisten tarinat muistuttavat lukijakirjeitä, jotka puolestaan ovat kuin 
toistuvia kaikuja Iijoki-sarjasta. 

Lukukokemuksen päänsisäinen matka ja konkreettinen matka Taivalkoskelle 
lääkitsivät kipeää juurettomuuden tunnetta. Suuren muuton kokenut ja sopeutumis-
kamppailua käyvä lukija terapoi itseään palaamalla sarjan sivuilla takaisin paikallisi-
dentiteettiinsä. Kirvestielle tehtyjen matkojen yhtenä motiivina toimi myös uteliai-
suus: ”Tietysti minun on pitänyt päästä käymään Taivalkoskella ja omin silmin nähdä 
kotitalonne. Siellä imin itseeni sitä tunnelmaa. Enpä ole voinut vastustaa kiusausta olla 
utelias ja ajaa Kirvestien taloanne katsomassa.” (Samantyyppisiä kuvauksia on myös 
lukijoilla MK, N -94 ja TK, N -95.)

Pekka Tarkan (HS 27.9.1998) mielestä kirjallisuuden kannalta ”lukijoiden terapeut-
tiset pakettimatkat” ovat kuitenkin toisarvoisia. Parasta kirjallisuutta syntyy hänen 
mielestään silloin, kun tieto ja tunne liittoutuvat jokseenkin tasavoimaisina. Tarkan 
huomautuksesta voi lukea rivien välistä viestin, että lukijoiden terapeuttinen Iijoki-
sarjan lukukokemus ei ole kirjallisuuden laadun tae vaan pikemminkin merkki toisar-
voisuudesta.

Symbolisen kodin lisäksi monet lukijat kokivat saavansa lukiessaan vertailu- ja 
samastumiskohteen lisäksi pituutta omaan elämäänsä. Kun elämä tuntui valuvan käsis-
tä ja käyvän riittämättömäksi, sarjan pitkä jatkumo tarjosi mahdollisuuden rinnakkais-
elämään.

Mutta kirjanne elävät (ML, M -98).

Iijoki-sarjan loppumisen myötä on tunne kuin olisi saanut elää kokonaisen aikakau-
den (MK, M -98).

Oli onni, että synnyit Kallio-Herkon kattilakuntaan Jokijärvelle, etkä jonkun 
pontsarin perheeseen kaupunkimaihin. Kultalusikka suussa syntyneenä kirjailija-
na et olisi voinut antaa näin laajalle lukijakunnalle lukuelämyksiä [---] Olet elänyt 
tapahtumarikasta elämää ja onneksemme olemme saaneet jakaa sen kanssasi kirjo-
jesi kautta. (EL, M -98.)

Sarjassa kuvattu aika ja ihmisten elämä tuntuivat niin konkreettisilta, että nuori nais-
lukija (ME, N -93) tunsi lukiessaan elävänsä aikaa, jolloin häntä ei vielä ollut edes ole-
massa. Mieslukija (EK, M -98) vakuuttaa, että hänen kohdallaan ei voi puhua kirjojen 
lukemisesta vaan elämisestä. Kokemuksen mahdollistaa hänen mielestään sarjan pik-
kutarkka kerronta. Hän sanoo lukiessaan kokeneensa kuin olisi ollut mukana ”pih-
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kantuoksuisessa parkkuulanssissa, aamuisen kevätauringon paistaessa parkkisuilujen 
muodostamalle tantereelle”. Kämmenissä tuntui koloraudan hiertämien rakkojen ai-
heuttama kipu. Myös Päätalon rakentajana kokemat vastoinkäymiset ja onnistumiset 
tuntuivat hänestä omilta. (EK, M -98.) 

Mieslukijaa (TR, M -94) yhdistää Päätaloon muutto kotiseudulta, köyhät kotiolot 
ja isän sairaus sekä opiskelu Tampereella. Hän prosessoi oman isänsä kanssa käytyjä 
riitoja lukemalla Päätalon vastaavista kokemuksista. Nainen (HK, N -95) toteaa lukies-
saan eläneensä omaa elämäänsä kahdessa aikatasossa: menneessä ja nykyisyydessä. 
Kokemuksen mahdollisti se, että hänellä oli ollut ”niin samantapainen elämä” kuin 
Päätalolla. Samastumiskokemukset olivat intensiivisiä: ”Sait minut todella elämään 
mukanasi sitä elämääsi niin, että puolestasi minua vitutti kyllä monesti rankasti – ja 
toisaalta menestyessäsi sanoin aina ääneen, että ”oikealle miehelle osui menestys” (SL, 
M -98).

Sukupolvien välinen sillanrakentaja
Kun isäni (synt. -16) vielä jakaa tämän harrastuksen kanssani, arvaatte mistä 
tavatessamme usein keskustelemme. Että niinhän se Kallekin siihen ja siihen asiaan, 
tai mitä siitä Riitu tai varsinkin Martta-sisko, josta erityisesti pidämme. Perheen-
ne on niin eläväisenä meillä mielessä, aivan kuin meille parempiakin tuttuja. [---] 
Jännityksellä odotamme aina vain seur. teosta, monesti keskusteltu aihe on Lainan 
lähtö. Missähän vaiheessa se tulee mukaan, sitäkin isän kanssa yritämme ratkoa. 
[---] Kun olin kirjan (Nuorikkoa näyttämässä) lukenut, piti soittaa isälle Suomeen ja 
vielä yhdessä nautiskella ja pureskella niitä yksityiskohtia. (MK, N -94.)

Siitä (1993) maaliskuusta vuoden -93 marraskuuhun olin lukenut kaikki siihen asti 
ilmestyneet kirjanne. [---] Vaimoni sekä isä että hänen joulukuussa 86 vuotta täyttä-
vä isoisänsä ovat vannoutuneita ihailijoitanne. (ML, M -98.)

Sarjan pitkä ilmestymisaika mahdollisti sen, että samasta perheestä siihen voi koukut-
tua kolme sukupolvea. Päätalo sarjoineen toimi sukupolvia yhdistävänä lenkkinä ja 
tunteiden tulkkina. 

Päätalopäivillä tuotiin esille sarjan merkitystä useamman sukupolven harrastuk-
sena ja elämänkokemuksena. Lukijapuheenvuorossaan vuonna 2002 Jari Kopponen 
totesi viettäneensä koko elämänsä Päätalon parissa, koska sekä hänen vanhempansa 
että isovanhempansa olivat Iijoki-sarjan lukijoita. Kirjojen henkilöt ja tarinat olivat 
siis tuttuja jo vanhempien puheista ennen kuin hän itse alkoi lukea niitä. Kopposen 
lapsuuskodin joulutraditioihin kuului se, että äiti luki jouluna ääneen Kallen jouluis-
ta. (Päätalosanomat 2003, 16.) Tulkitsen juhlapyhien perhetraditioksi pääsemisen 
merkiksi keskimääräistä suuremmasta arvostuksesta. Rituaalin voi perheen mittakaa-
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vassa olettaa merkinneen samaa kuin Frans Emil Sillanpään Taatana 1945 aloittamat 
jouluaaton radiopakinat aikoinaan. 

Myös kultti-ilmiö sarjan ja Päätalon ympärillä vahvistui 1990-luvulla. Varsinkin 
nuoremmat lukijat tiedostivat ja tunnistivat faniutensa: ”Olen todellinen, niin kuin 
nykyään sanotaan fanisi t. ihailija.” (AM, N-91.) Nuori naislukija sanoo menettäneensä 
sydämensä kaikelle Päätaloon liittyvälle. Hän sanoo jakavansa Päätalo-kiintymyksensä 
avomiehensä ja äitinsä kanssa, mutta haluavansa siirtää sen myös 11-vuotiaalle tyttärel-
leen.458 

Akateeminen, suuren murroksen sukupolveen kuuluva ja suuren muuton kokenut 
mieslukija (TN, M -94) sanoo kiinnostuneensa sarjasta vähitellen ostaessaan vuodes-
ta toiseen sen osia isälleen. Hän analysoi tarkkaan sarjan ansioita, jotka ovat osittain 
samoja kuin kritiikeissä esille nostetut.459 Lukija toteaa tuntevansa Päätalon elämän-
vaiheet tarkemmin kuin omien vanhempiensa, mikä vääjäämättä aiheuttaa läheisyyden 
tunteen. Hänen mielestään teosten yksinkertaisuus on vain näennäistä; sen todellisten 
arvojen sisäistäminen vaatii pitkällisen prosessin. Hän pohtii varsin laajasti myös sarjan 
merkitystä kansakunnan kertomuksena. Hän arvottaa, analysoi ja argumentoi sarjaa 
ikkunana ja perehdyttäjänä omien vanhempiensa nuoruuden elämäntapaan: 

[---] Kiistämättömien kirjallisten arvojen lisäksi ne perehdyttävät suomalaiseen 
elämänmuotoon vuosisadan alkupuolella, aikana jolloin omat vanhempamme olivat 
nuoria. Lähihistorian poliittiset tapahtumat voi oppia historiankirjoista, mutta se 
ei ole sama kuin historian vaiheiden omakohtainen eläminen. Historiaa lukemal-
la oppii suuret tapahtumat ja niiden väliset yhteydet, mutta näin saavutettu tieto 
jää älylliselle tasolle. Ymmärtäminen tunnetasolla on jotakin muuta, johon pääsee 
sisälle vain yksilön kokemusten kautta. Periaate on tavattoman yksinkertainen: 
Parhaiten asiat tietää se, joka on ajan elänyt. Nuorempi voi vain kuunnella vanhem-
pien kertomuksia. Mitä yksityiskohtaisempi kertomus, sitä paremman kuvan nuori 
ihminen saa. Teidän tärkeä ansionne on, että olette kaikkein yksityiskohtaisin 
kertoja. [---] (TN, M -94.)

Lukijan mielestä ero virallisiin oppikirjoihin on kokemuksen yksilötasolle tuomisessa 
ja riittävän yksityiskohtaisessa kuvauksessa. Nuori ihminen saa sarjan kautta elävän ja 
todellisuuspohjaisen kuvan lähihistoriasta ja vanhemman sukupolven elämästä.

Apulaisprofessori Pentti Jouppila tähdensi Päätalopäivien lukijapuheenvuorossa 
vuonna 1994 lukijoista löytyvän paljon kaltaisiaan, maalta lähtöisin olevia ensimmäi-
sen polven sivistyneitä, joille sarja tarjoaa samastumismahdollisuuden ja nautinnollisen 
lukuhetken.460 

458 Sarja oli myös aikuisen pojan ja äidin yhteinen kiinnostuksen kohde (vrt. SP, M -98). 
459 Lähihistorian oppikirja, vanhempien elämänmuotoon perehdyttäjä, suomalaisen identiteetin 
muovaaja, kansan terapeutti ja häviävän kielen ja kulttuurin tallentaja. Lukija arvottaa sotakuvauksissa 
rivimiehen ja muonittajan näkökulmaa.
460 Esitelmä Päätalopäivillä 9.7.1994 (Kalle Päätalon arkisto).
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Akateeminen mieslukija (JM, M -98) sanoo puolestaan isänsä kuvauksien ja Pääta-
lon kirjoista ääneen luettujen kohtien houkutelleen myös hänet tarttumaan niihin. 
Päätalon teosten lukeminen johdatti lukijan isän myös muun kirjallisuuden pariin, 
mistä hän mainitsee Haanpään, Linnan ja Viidan, jotka olivat Päätalollekin tärkeitä 
kirjailijoita. Isänsä tavoin lukija (JM, M -98) koki Päätalon kirjat monella tavoin merki-
tyksellisiksi itselleen.461 Niiden maailma ei tuntunut olevan kovin kaukana omasta 
maailmasta. Lukija painottaa sitä, ettei hänen syvin minänsä ole akateemista viisautta, 
vaan elämänsä, läheistensä ja oman ymmärryksensä summa. (JM, M -98.) 

Nuori (17-vuotias) mieslukija (TT, M -91) kertoo kuuluvansa äitinsä kanssa sarjan 
ihailijoihin ja käyneensä yhdessä vanhempiensa kanssa tutustumassa Jokijärveen ja 
Kallioniemeen. Päätalon kuvaamat kokemukset nuoruuden aikaisesta ujoudesta tyttö-
seurassa ovat koskettaneet myös 1990-luvun nuorukaista. Tunne on sama, vaikka aika 
ja olosuhteet ovatkin erilaiset. Samastumiskohde löytyy myös koti-ikäväisyydestä ja 
kirjoittamisharrastuksesta. (TT, M -91.) 

1990-luvun lama-ajan työtön 20-vuotias (MH, M -92) kokee samastuvan-
sa 1930-luvun laman kurjuuteen. Ajankohdasta riippumatta lama aiheutti elämän 
haaksirikkoja ja muutospaineita, työttömyyttä, asunto-olojen kurjistumista, perhe-
suhteiden muuttumista ja velkaantumista (vrt. Purhonen 2005, 127). Lukija (MH, M 
-92) myöntää köyhyyden olleen rankempaa 1930-luvulla. Elämässä oli silloin kuiten-
kin kurjuudesta huolimatta sisältöä ja tarkoitusta. Nykyään masennukseen haettiin 
hänen mukaansa apua ja lohtua Päätalon kirjoista. Lukija perustelee samastumistaan: 
”Mielestäni olette kirjoittanut lapsuutenne kotimaisemista, elintavoista ja ihmisis-
tä niin tarkasti ja kuvailevasti, että minusta monesti tuntuu kuin olisin elänyt siellä 
itsekin.” 

Sisällön koskettavuus eri sukupolville samoin tuntein, mutta erilaisin muistikuvin 
on merkki kuvausten yleispätevyydestä ja tunteiden yleisinhimillisyydestä.462 Päätalon 
kanssa samaan sukupolveen kuuluva mies (MN, M -91) kirjoittaa: ”Lukiessani kirjo-
jasi varsinkin niiltä osin missä kuvailet 1930-lukua ja sotavuosia, joissa kerrot omasta 
elämästäsi, on minulla sellainen tunne kuin lukisin omaa elämänkertaani.” Suuren 
murroksen sukupolveen kuuluva sosiaalityöntekijä (TR, M -94) saa puolestaan vertai-
lupohjaa omaan työhönsä 1930-luvun kunnanavun hakemis- ja myöntämisperusteluis-
ta.463 

Mieslukijan (HR, M -98) mielestä 1990-luvun toimeentulotukeen ja ruokapank-
keihin turvautuvien pitkäaikaistyöttömien häpeän ja nöyryytyksen tunne on saman-
lainen kuin Kunnan jauhojen kunnanavun varassa elävien. Hän katsoo Kunnan jauho-

461 Hän (JM, M -98) nimeää työn eetoksen, lähihistorian ja elävän kielen murteineen.
462 Myös Proustia kiinnostivat Olof Lagercrantzin (1994, 144) mielestä ihmisten väliset suhteet, 
”ne tunteet, jotka ovat yhteisiä myös meille kaikille”.
463 Kansatiedettä opiskellut lukija (KH, N -98) sanoo varsinkin sarjan alkupään teoksien olleen hä-
nelle kuin elävää kansatiedettä, joka jäi paremmin mieleen kuin tenttikirjat.
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jen kuuluvan jo poliittisiin klassikoihin Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian tai 
Haanpään Noitaympyrän rinnalle. (HR, M -98.)

Suuren murroksen sukupolveen kuuluva naislukija (TN, N -94) sanoo käyneensä 
sarjan avulla läpi ankeaa lapsuuttaan ja vaikeaa isäsuhdettaan. Sarja kypsytti häntä 
ihmisenä siinä määrin, että hän pystyi kohtaamaan monien vuosien jälkeen jälleen 
isänsä. Ansion siitä hän antaa Päätalolle: ”[---] siinä olette Te, Kalle Päätalo, näytellyt 
suurta osaa.”464

Tärkeät sivuhenkilöt

Iijoki-sarjan omaelämäkerrallisuuden vuoksi sarjan henkilöt on kuvattu kronologisesti 
etenevän toiminnan kautta. Esittäminen on epäsuoraa. Toki Päätalo kuvaa sivuhen-
kilöitään myös suoraan465. Lukija joutuu kuitenkin muodostamaan käsityksen sivu-
henkilöiden luonteesta ja persoonallisuudesta lähes kokonaan näiden toiminnan ja 
repliikkien perusteella. Marsa Luukkosen (1999, 86) mukaan Päätalon kirjojen hen-
kilöt kertovat teon- ja nimisanoja käyttäen yksityiskohtaisesti ja elävästi kuulemansa, 
näkemänsä ja tekemänsä sekä tunteensa ja ajatuksensa. Lukijan tehtäväksi jää kuiten-
kin määritellä omien mielikuviensa ja elämänkokemuksensa perusteella henkilön lo-
pullinen laatu. 

Henkilökuvaus muistuttaa television saippuasarjoissa käytettyä tekniikkaa, jossa 
kuvaruutuun tuodaan henkilöistä vähän väliä ruudun täyttävä lähikuva, jossa hänen 
tunnetilansa näkyvät ja tuntuvat kaikessa voimassaan. Sarjassa sanallisen kuvauksen 
tarkkuus luo henkilöistä lähikuvia, jotka ottamalla ottavat itselleen sarjassa keskeisen 
sijan ja tuovat samalla siihen omat tapansa, puhetyylinsä, arvonsa ja maailmankuvansa 
(vrt. Karonen 1999, 206). Mieslukijan (PP, M -98) mielestä Iijoki-sarjan henkilöissä 
näkyvät suomalaisen kansanluonteen hyvät ja huonot puolet. Hänen mukaansa sarjan 
ihmiskuvaus kilpailee Kalevalan kanssa, jopa voittaa sen ajankohtaisuudessa, henkilöi-
den lukumäärässä ja tunneskaalan aitoudessa. (PP, M -98.) Päätalo sanoi tuntevansa, 
että suurin osa hänen lukijoistaan halusi henkilöiden kehittyvän tekojensa, repliikkien-
sä ja käyttäytymisensä kautta. He kasvoivat täyteen mittoihinsa vähitellen ilman pitkiä 
selittäviä jaksoja (Vehviläinen 1978, 97).

Kritiikeissä sarjaa tarkasteltiin usein realismin lukumallia käyttäen. Sivuhenkilöt 
ovat vahvasti kiinni ulkoisessa todellisuudessa ja konteksteissaan. Henkilöiden nouse-
minen yksilöinä mielenkiinnon kohteiksi näyttää toimineen lukijakirjeiden mukaan 

464 Osittain samanlaisia vaikutuksia sarjalla on ollut myös naislukijaan (MR, N -95), joka sanoo 
aloittaneensa isänsä Päätalo-kirjojen lukemisen jo kymmenvuotiaana. Hänen isänsä ja Päätalon lap-
suudet muistuttavat toisiaan. Myös naislukija (TK, N -95) kirjoittaa isänsä ja Päätalon lapsuuden ja 
luonteenpiirteiden olevan lähellä toisiaan. Hän sanoo sarjaa lukiessaan kuulevansa monissa repliikeissä 
isänsä äänen.
465 Ks. kuvaus vuokraemäntä Alli Kuusisesta (Päätalo 1985, 106).
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hyvin: tuhatpäinen sivuhenkilövalikoima tarjosi lukijalle paitsi samastumiskohteen 
myös vertailukohdan kaikenlaisiin ihmissuhteisiin.466 

Kirjanne ovat ihmissuhdekirjoja. Ne kertovat ihmisistä ja heidän suhteistaan. (AK, 
N -92.)

Naislukija (AK, N -92) kokee saavansa sarjan kautta kokemusta sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ja harjoitusta tunteiden jakamiseen toisten ihmisten kanssa.

Myös Päätalon tapa kuvailla avoimesti puberteettiajan vaikeita suhteita toiseen 
sukupuoleen rohkaisee lukijoita (MK, N -94). Veijo Hietalan (HS 29.11.2011) mielestä 
television Kotikatu-perhesarjassa suomalaiskatsojiin vetoaa se, että se kuvaa suomalais-
ta arkea, perhe-elämää ja ihmissuhteita, joiden peilaaminen lisää turvallisuudentunnet-
ta epävarmassa maailmassa.467 Kirjeiden perusteella myös Iijoki-sarjan vetovoimana 
olivat turvallisuudentunne ja vastapoolina toimiminen liian modernilta ja älyllisesti 
haastavalta tuntuvalle korkeakulttuurille. 

1990-luvulle tultaessa osaa sarjan sivuhenkilöistä voi jo pitää julkisuuden henki-
löinä. Lukijat olivat nähneet heistä otettuja kuvia Eero Marttisen ja Matti Vehviläisen 
kirjoissa ja lehtiartikkeleissa ja tavanneetkin heitä Taivalkoskella vieraillessaan:

[---] vieläpä Eero Marttisen; Mestarin eväät, jota on ollut kiva katsella, jossa on 
sellaista mitä ei ole kirjoissasi. Kuvia vanhemmistasi, perheestäsi, kirjan henkilöistä 
ja kodistasi Kallioniemestä. (EM, M -95.)

Mieslukija (LV, M -90) kertoo lukeneensa mielenkiinnolla lehdestä Päätalon haastatte-
lun, koska siitä löytyi kaivattua tietoa Hermanni Päätalon viimeisistä vuosista.468 

Sarjasta tehdyt elokuvat täydensivät mielikuvaa henkilöistä: ”Katsoin televisiosta 
”Vonkamies-sarjan” ja videolta ”Nuoruuden savotat” -elokuvan. Nämä sarjat puhut-
telivat minua suunnattomasti.” Naislukija (LM, N -90) kertoo elokuvan katsomisen 
jälkeen menneensä kirjastoon ja lainanneensa ja lukeneensa koko sarjan kolmessa 
kuukaudessa: ”Kaikki vapaa-aikani luin ja luin. Minun oli pakko saada tietää mitä 
Kallelle seuraavaksi tapahtuu, mitä tekevät Hermanni ja Riitu, mitä Lainalle kuuluu 
jne.”469 

Lukija tuntee menettäneensä jotakin hyvin arvokasta, kun ei enää voinut tavata 
Päätalon sisaruksista jo kuolleita Marttaa ja Mannea; hänen oli tyydyttävä käyntiin 
näiden haudoilla. Hän toivoo, että olisi syntynyt Päätalon sisareksi tai olisi saanut olla 
hänen vaimonsa tai edes: ”[---] ruotu- tai sotakaveri. Millaisia muistoja niiltä ajoilta 
minulla nyt olisi. Olen haaveillut olevani rakennuksilla yhdessä kanssanne kenties 

466 Realismin konventioista ks. Käkelä-Puumala 2001, 248–253.
467 Artikkelin otsikko on ”Mikä Salatuissa elämissä ja Kotikadussa vetoaa suomalaiskatsojiin?”. Kir-
joittaja toimii Turun yliopistossa elokuva- ja tv-tieteen tutkijana.
468 Mieslukija (PS, M -92) on kerännyt ja tallettanut kaikki käsiinsä osuneet Päätaloa ja hänen 
tuotantoaan käsittelevät lehtijutut ja liittynyt Päätalo-seuraan taustatietoa saadakseen.
469 Samanlaisia kokemuksia ja tunteita kuvaa myös nuori naislukija (AM, N -91). 
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yhtä hyvänä kaverina kuin mitä Jannen kanssa olette ollut.” (LM, N -90.) Hän ei usko 
Päätalon pystyvän edes kuvittelemaan, miten ”Te ja kirjanne ovat minuun vaikutta-
neet”. Aikaisemman kirjailijasuosikkinsa hän sanoo olleen Anni Polvan, mikä viittaa 
viihteellis-romanttiseen lukumalliin. Myös faniuteen viittaavia piirteitä on kirjeessä 
runsaasti. Samastumiskohteita hän löytää myös sivuhenkilöistä, joiden kanssa hän olisi 
halunnut jakaa kaikki ilot ja surut. Sarjan luoma illuusio menneen muuttumattomuu-
desta, pysyvyydestä ja paremmuudesta tuottaa nostalgian sävyttämiä päiväunia paluus-
ta sarjan aikaan ja maailmaan. 

Mieslukija (EM, M -94) kertoo tunnekylläisestä käynnistään Taivalkosken hauta-
usmaalla. Hän kohtasi siellä lukuisia muita lukijoita, jotka kyselivät häneltä opastusta 
haudoille: ”Missähän on Ukkeli, missä Manne, Jalmari-setä, Olavi ja Kalevi, Hiltu-
Jakki…”

Naislukijan (SA, N -98) mielestä henkilöiden tuttuus johtuu Päätalon tavasta kuvata 
ihmisiä (vrt. SA, N -98). Sivuhenkilöidenkin viimeisistä vaiheista kertova Pölhökan-
to Iijoen törmässä -teos oli lukijoille tärkeä: ”Onhan meistä kaikista lukijoistasi tullut 
kuin sukulaisiasi vuosien varrella. Ja oli mukava saada kuulla – tai lukea – mitä kuuluu 
sisarillesi ja muille sukulaisillesi ja kirjojesi muille tärkeille henkilöille.” (LT, N -98.) 
Lukijoihin vetosivat Päätalon sisarusten väliset hyvät suhteet, joiden arvo korostui 
1990-luvun kaupallisuuden keskellä (vrt. SL, M -98).

Päätalon selviytyminen joskus lähes ylivoimaisilta näyttävistä tilanteista ja itselleen 
asettamistaan tavoitteista loi lukijoihin samaa mentaliteettia. Myös monet sivuhen-
kilöistä nostattivat elämänuskoa: ”Kirjojesi kautta tutuiksi tulleet henkilöt, sekä Sinä 
itse, olette menneet niin monen ahtaan läpi, että selviytymiseen on uskottava.” (RT, M 
-95.)470

Lukijoiden mielestä samastumalla niin pää- kuin sivuhenkilöihin on voinut elää 
samat asiat kuin nämäkin. Kokemus on ollut opettavainen: se on tuonut suhteellisuu-
dentajua omaan elämään. (Vrt. LP, N -99.) Lukija vakuuttaa, ettei hän tunne ketään 
miestä yhtä hyvin kuin Päätalon, koska tämä on ”pannut itsensä kirjoihinsa niin perus-
teellisesti likoon, että tuntuu kuin minulla olisi yksi ystävä enemmän”. Ilmestymisvuo-
sikymmenten mittaan sarjan pragmaattiset hyödyt vain korostuivat, mitä kvantitatiiv-
sen tutkimuksen tuloksetkin vahvistavat (vrt. taulukko 30).

Samastumisesta ja lukukokemuksen terapeuttisuudesta kertovia merkintöjä on 
pragmaattisella merkkisuhdetasolla eniten. Hyppäys edellisestä vuosikymmenestä on 
suuri (42 %/ 1980 ja 65 %/ 1990, ks. taulukko 32). Nostalgis-terapeuttinen lukumalli 
oli siis hallitseva. Siihen limittyi usein pedagoginen lukumalli, esimerkiksi naislukijalla 
(LP, N -99).

Päätalon tapa tehdä niin sota-ajan sairaaloissa kuin rakennustyömaillakin kohtaa-
mistaan ihmisistä erilaisia tyyppejä ihastuttaa lukijoita (vrt. MK, N -94): ”Kuinka 

470 Ks. myös naislukija (KH, N -98): ”Omat ärjänteet tuntuvat aivan myötäleiltä, kun muistaa välillä 
lukaista Kallen vaiheita.”
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voikaan jostakin petikaverista saada irti sellaisen erilaisuuden ja tyypillisyyden.” 
Lukijan mielestä murteiden käyttäminen repliikeissä on yksi keino luoda tyyppejä.

Sekä isä että äiti ovat merkittävissä rooleissa varsinkin lapsuutta ja nuoruutta käsit-
televissä osissa. He kuuluvat siihen henkilöryhmään, joka on vaikuttanut voimakkaim-
min Päätalon henkiseen kasvuun, aikuistumiseen ja maailmankuvan muodostumi-
seen.471 Isän sairauden vaikutusta Päätalon elämään käsittelin jo ”Johdanto”-luvussa. 
Mustasukkaisuuskohtauksia saavaa aviomiestä Hermannia voisi pitää myös stereotyyp-
pisenä hahmona (vrt. Hosiaisluoma 2003, 876). Monet muutkin sarjan ihmisryhmiä 
edustavat sivuhenkilöt, kuten metsätyömiehet, sotakaverit ja rakennustyöntekijät, ovat 
stereotyyppisiä. Myös Laina-vaimossa on nähtävissä nalkuttavan vaimon stereotyyppi. 

Sarjan päätyttyä lukijat analysoivat kirjeissään myös sivuhenkilöiden merkitystä 
itselleen. Mieslukija (PP, M -98) vakuuttaa sarjan rehellisten ja aitojen ihmistyyp pien 
lisänneen hänen ihmistuntemustaan. Siitä on ollut hyötyä hänen elämässään. Hän 
mainitsee esimerkkinä Hermannin, joka on epäinhimillisen kovien kokemusten sekä 
selkosten karujen miehisten ihanteiden kovettamana jäänyt elämänilon kieltämisen 
loukkuun perustunteellisuudestaan huolimatta. Tunteellisuus on hänellä sallittua 
vain lapsia kohtaan. Sarjan joidenkin henkilöiden tunteeton käyttäytyminen472 on 
lukijan mielestä osoitus tunneälyn puutteesta. Se ei pitkän päälle johda hyvään perhe- 
tai työyhteisössä. Myös mieslukijalle (JM, M -98) sarjassa kuvattu karheitten miesten 
lapsia kohtaan osoittama hellyys ja huolenpito on ollut merkitsevä. Hänen mielestään se 
esimerkillisyydessään on kasvattanut inhimillisyyttä myös hellyyden kohteissa. Sellai-
nen huolenpito ei voi keneltäkään unohtua; hyvänä esimerkkinä on Päätalo itse, joka ei 
koskaan voinut unohtaa uuden isänsä Hiltu-Jakin tukea ja kannustusta. (JM, M -98.)

471 Vrt. Pentti Jouppilan esitelmä Päätalopäivillä 9.7.1994 (Kalle Päätalon arkisto).
472 Esimerkiksi Hermannin kohtelu hänen sairautensa aikana (Päätalo 1973 ja 1974).
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Iijoki-sarjan Päätalo on poikkeuksellisen tunteellinen henkilö. Tässä piirtees-
sä on hänen voimansa ja menestyksensä salaisuus. Tunteet ovat motivoineet häntä 
yli-inhimillisiin ponnistuksiin, mutta myös saaneet pitämään tavallisia ihmisiä tärkei-
nä. Ilman tunteellisuutta kuvauksen kohteiden tärkeys ei olisi lukijoille valjennut. He 
ovat tunnistaneet tunteet aidoiksi ja halunneet kokea ne sarjaa lukemalla. (PP, M -98.) 

Ilman Hiltu-Jakkia, ”uutta isää”, Kallesta (Päätalosta) ei olisi kasvanut sellais-
ta eturivin työmiestä kuin hänestä nuoruusvuosinaan sukeutui. (Ks. Päätalo 1973, 
291–296473.) On myös vaikea kuvitella, että Päätalo olisi päätynyt rakennusmestarik-
si ilman Rousto-Villeä, Ville Lahtista, jonka kirvesmiesryhmään Päätalo pääsi ensin 
oppiin ja myöhemmin kirvesmieheksi. Hänellä oli siis eri elämänvaiheissaan tukenaan 
sopiva oppimestari. 

Oppimestarimotiivia voisi nimittää myös sankarimotiiviksi (Karkama 1991, 
120–121); sankarit ovat Pertti Karkaman mukaan miehiä, joissa lihallistuu länsimai-
sen kulttuurin patriarkaalisuus ja fallosentrisyys. Sankareiden toiminta mahdollistuu 
agraarisen yhteiskunnan ja luontaistalouden arvojen idealisoinnin kautta.474 

Hiltu-Jakki suhtautui epäillen ja varauksella kaikkiin ideologisiin ja poliittisiin 
”vouhotuksiin”. IKL:n tilaisuudessa 1930-luvulla hän osoitti avoimesti mieltään liiket-
tä kohtaan (Päätalo 1974, 290–309). Kallekin halusi liittyä suojeluskuntaan, mutta 
epäröi, koska arveli liittymisen laskevan hänen arvoaan Hiltu-Jakin silmissä (Päätalo 
1975, 350–377). 

Hiltu-Jakin ismejä vierastavalla elämänasenteella oli mielestäni vaikutusta siihen, 
että monien kaipaamaa ideologista väritystä ei sarjasta löydy. Isä Hermannikin kuittasi 
kaiken ideologiseen vivahtavan ”vouhotuksena”, jollaiseen ei köyhällä mökkiläisellä ja 
työmiehellä ollut varaa eikä aikaa. 

Vesa Karonen on todennut Iijoki-sarjassa olevan monia asioita kaksittain: isiä, 
vaimoja, kotiseutuja, todellisuuksia (Karonen 1999, 207). Karosen luetteloon lisäi-
sin oppi-isät; käytännön työssä sarjaan kuuluivat Hiltu-Jakki ja Rousto-Ville. Jaakko 
Hiltula edustaa Iijoki-sarjassa koillismaalaisen miehisen miehen arkkityyppiä.

Iijoki-sarjassa kuvattu avioero siihen johtaneine tapahtumineen ja henkilöineen 
(vaimo, rakastajatar, rakastaja) tarjosi samantyyppisten asioiden kanssa painiville 
lukijoille runsaasti samastumispintaa, vertaistukea ja uusia näkökulmia. Aihe on ajaton. 

473 Päätalo puhui aina erittäin kunnioittavasti ja arvostavasti Jaakko Hiltulasta. Hän oli vasta 
12-vuotias, kun kuolemansairaaksi itsensä tunteva isä Hermanni testamenttasi poikansa Kallen hyväl-
le ystävälleen Hiltu-Jakille. Hiltu-Jakki ei epäröinyt hetkeäkään ottaa vastuulleen vasta 12-vuotiasta 
Kallea: ”Siitä saat, Herkko, olla huoleti, että kun Kassu on minun matkassa niin sitä ei kiusata! Se on 
perkeleen tosi… Ja jos joku sille mennöö tekemään pirruutta ja yrittää ottaa kaunasa kaatopaikaksi, niin 
minä en häkästä semmosta kirvestä pienemmällä teräasseella! Ja minä lyön enkä aijjo…[---]!” (Päätalo 
1973, 291–296).
474 Pertti Karkama toteaa sankarimotiiveista puhuessaan Runebergin idealisoineen Hirvenhiihtäjis-
sään agraarisen yhtenäiskulttuuria hahmottavan maailmantilan, jossa yksilöllisistä kyvyistä ja taipu-
muksista riippumatta kaikkien henkilöiden toiminnan motiivit ja päämäärät ovat samat.
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Päätalon avioero on keskeisenä teemana Pato murtuu -teoksessa (1994). Kritiikeissä 
jopa avioliittoromaanin määrityksen saanut osa auttoi eron henkilökohtaisesti kokenei-
ta lukijoita työstämään traumojaan. Vaikka Päätalon ero aiheutui uskottomuudesta ja 
sen seurauksena syntyneestä lapsesta, se ei estänyt naispuolisia lukijoitakin asettumaan 
Päätalon puolelle, jopa siinä määrin, että heidän toiveenaan oli saada uudeksi aviopuo-
lisoksi luonteenominaisuuksiltaan ja aikaansaannoksiltaan tätä muistuttava mies (vrt. 
TH, N -95).

Tärkeä motiivi sarjassa on Riitu-äidin475 merkitys pojalleen kaikenlaisten kirjal-
listen pyrkimysten tukijana ja ymmärtäjänä; se on sitä suurempi, kun vastapoolina 
on isän suoranainen viha ja kammo kaikkea ”lorukirjoihin” liittyvää kohtaan. Kalle 
sai ensitartunnan fiktion maailmaan alle kansakouluikäisenä, kun Riitu luki iltaisin 
ääneen Sirpale-lehtiä poikansa pyyntöjen hellyttämänä. (Päätalo 1971, 394–395.) 

Pentti Jouppila sanoo Päätalon kuvanneen äitinsä ahkerana, herkkävaistoisena 
myötäeläjänä, vieraanvaraisena, sosiaalisilta taidoiltaan lahjakkaana, vähään tyytyväi-
senä, ujostelemattomana ja sinnikkäästi perheensä puolia pitävänä perusnaisena.476 
Myös 2000-luvun köyhä Anu Peteri sanoo idolinsa olevan Päätalon sinnikäs ja pahan-
sisuinen äiti Riitu, joka piti perhettä pystyssä isän sairastuttua (Ilkka Malmbergin 
artikkeli Kuukausiliite/11/2008). Lukijaa erottaa idolistaan lähes vuosisata; taistelu 
lasten ja toimeentulon puolesta on kuitenkin henkisesti samanlaista. Vaikka konteksti 
on eriävä, äidin tunteet ja kokemukset ovat yhteneväiset, minkä voi näiltä osin tulkita 
olevan osoitus sarjan ajattomuudesta.

Tiivistelmä
Päätalolla on valtava terapeuttinen kyky pitää yhteyttä lukijaan (Vesa Karonen, HS 
11.11.1999).

Viimeistään 1990-luvun puolivälissä lukijoiden oli alistuttava siihen tosiasiaan, että 
Iijoki-sarjan mahdollistama neljännesvuosisatainen rinnakkaiselo Päätalon kanssa 
oli loppumassa; iän ja sairauksien painamalta kirjailijalta ei voinut vaatia ja odottaa 
enää jatkoa. Pölhökanto Iijoen törmässä oli jo eräänlainen post sarja -teos, muista osista 
poikkeava tiivistelmä Päätalon ja muiden sarjan keskeisten henkilöiden elämänkulusta 
vuodesta 1958 vuoteen 1998. Samalla se oli hyvästijättö lukijakunnalle: epilogi ja jää-
hyväiskirje. Lukijat voivat nyt peilata elämänkokemuksiaan koko sarjan ajalta ja samas-
tumisia löytyi; kokemuksen terapeuttisuus oli selviö. Sarja tuntui edelleenkin elämän 
oppikirjalta, joka laajuudessaan kattoi lähes kaikki yksilön ongelmat ja kriisit.

Vuosikymmenen dominoivana lukumallina säilyi nostalgis-terapeuttinen lukumal-
li, johon myös pedagoginen ja viihteellis-romanttinen lukumalli usein lomittuivat. 

475 S. 8.2.1896, k. 7.7.1974.
476 Pentti Jouppilan lukijapuheenvuoro Päätalopäivillä 9.7.1994 (Kalle Päätalon arkisto).
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Tapa lukea Päätalon kirjoja siirtyi osalla lukijoita sukupolvelta toiselle, jolloin se 
toimi sillanrakentajana ja lähentävänä yhteisenä kokemuksena. Suhde vielä syveni 
eri-ikäisten perheenjäsenten yhteisillä pyhiinvaellusmatkoilla sarjan tapahtumapaikoil-
le, joissa tavattiin ja tutustuttiin muihinkin samoin ajatteleviin lukijoihin. Yksilöinä ja 
perheenä koettu kokemus muodostui osaksi kollektiivista identiteettiä.

Semi Purhosen (2005, 260) mukaan ”kulttuurisessa ikonissa on kyse tapahtumista 
tai asioista, joista on tullut sukupolvensa symboleita, eräänlaisia kokemuksiin, muistoi-
hin ja tunteisiin liittyviä merkitystihentymisiä”. Iijoki-sarjasta kasvoi vuosikymmenten 
myötä kulttuurinen ikoni – tai ”tervaksinen toteemi” – useamman sukupolven edusta-
jista koostuvalle lukijakunnalle.

Sarjan loputtua myös sivuhenkilöt olivat kasvaneet täyteen mittaansa. Osa heistä oli 
jo kuollut. Heidän poismenoaan surtiin ja heidän haudallaan haluttiin Taivalkoskella 
käydessä vierailla. Sarjan loppuvuosina käynteihin liittyi voimakkaita emotionaalisia 
kokemuksia, jotka vahvistivat yhteisöllisyyden tuntua. 

5.5 Korkeakirjallinen arvostus vai vieroksunta?
Älymystöpiireissä Kalle Päätalon lukijat ovat olleet toisinajattelijoita (Vesa Karonen, 
HS 11.11.1999).

Vesa Karonen nostaa itsensä esimerkiksi kuvatessaan Päätaloon ja hänen tuotantoonsa 
kohdistunutta akateemista vieroksuntaa artikkelissaan ”Kalle Päätalon itteminä”. (HS 
11.11.1999.) Vaikka hän siis artikkelia kirjoittaessaan luki jo itsensä alun sitaatissa mai-
nitsemiinsa toisinajattelijoihin, toteaa hän kynnyksen tarttua Päätalon kirjoihin olleen 
korkea. Jo julkinen tunnustautuminen Päätalon lukijaksi merkitsi Karosen mukaan 
itsensä voittamista.477

Tarja–Liisa Hypénin (2012, 143–158) mielestä perinteinen akateeminen keskus-
telu ei ole juurikaan etsinyt keskustelukohteitaan bestsellerkirjallisuudesta. Nauttiko 
Päätalo vielä sarjan loputtuakaan akateemista arvostusta? Oliko arvostus pintakiiltoa, 
jonka perustana olivat enemmän ulkokirjalliset tekijät kuin esteettisyys? Etsin seuraa-
vaksi vastauksia näihin kysymyksiini Iijoki-sarjan ilmestymisen jälkeen muun muassa 
Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta. Se on osa sitä debattia, jota kuvasin tutki-
mukseni ”Johdanto”-luvun alussa. 

Pekka Tarkan Suomalaisia nykykirjailijoita -teos ilmestyi ensimmäisen kerran 1967 
ja sen jälkeen vuosikymmenittäin uudistettuna laitoksena. Päätalo pääsi teokseen 
kerran, vuonna 1980. Tosin 6. laitoksen (2000) esipuheessa Tarkka nostaa esille myös 
Iijoki-sarjan 1970-luvun kansallisen realismin kukoistuskauden edustajana. Hän sanoo 

477 Karonen vertaa Päätalon lukijaksi tunnustautumisen vaikeutta sarjan kuvaamiin vaikeuksiin 
kertoa kavereille epäonnistuneista naissuhteista. Verisesti loukattu ”itteminä” ei olisi sallinut tappion 
tunnustamista.
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sitä mahtavaksi, mutta jättää kuitenkin määrittelemättä, miksi hän pitää sitä mahtava-
na. Laajuuden, aikaperspektiivin, vaikutuksen, sisällön vai taiteellisuuden vuoksi – vai 
pelkästään ilmiönä? Tarkka luonnehti pienen maan ilmiöksi sitä, että suomalainen 
kirjallisuus tarvitsee tekijöitä, jotka tuovat lukijoita, julkisuutta ja rahaa. Vaikka Tarkka 
ei aivan suoraan asiaa ilmaise, antaa hän kuitenkin ymmärtää, että muun muassa Pääta-
lon laaja levikki oli omalta osaltaan luomassa perustaa, jonka turvin voitiin julkais-
ta myös kannattamatonta kirjallisuutta. (Tarkka 1994, 174–176.) Tulkitsen Tarkan 
hyväksyvän Päätalon ansainneen paikkansa suomalaisessa kirjallisuudessa juuri siksi, 
että hän mahdollisti taiteellisesti hyväksytyn kirjallisuuden julkaisemisen.

Pertti Alasuutarin (HS 2.6.1996) mielestä taide ja korkeakulttuuri on nähty suoma-
laisessa kulttuurissa alusta saakka ”jotenkin ’hienompana’ ja jalostuneempana kuin 
se yleisö, jolle sitä esitetään”. Sen tähden on tarvittu ”taidekasvatusta”, jotta ”rahvaan 
tavoista ja mausta tulisi hienostuneempia, toisin sanoen enemmän sivistyneistön makua 
vastaavia”. Alasuutarin mukaan perusnäkemys ei ole muuttunut, vaikka yleisölle onkin 
vuosikymmenten kuluessa alettu antaa periksi. Hän nostaa esimerkiksi muun muassa 
Päätalon, jonka teosten laajalevikkisyys on ollut takeena siitä, että kyse ei ole ”todel-
lisesta” taiteesta vaan viihteestä. Taiteen ja korkeakulttuurin asenne on Alasuutarin 
mukaan aina kriittinen, halveksuvakin, keskivertosuomalaista kohtaan. 

Hyppäys kansanviihteestä kaanoniin ei siis ollut helppoa. Miten olisi käynyt Iijoki-
sarjan ja Päätalon ilman massalukijakuntaa: ostajia ja lainaajia? Arto Virtanen totesi 
Helsingin Sanomissa (12.1.1997)478 kansankuvaaja Kalle Päätalon pysyneen vuosikym-
menestä toiseen painosten huipulla, mutta jääneen lähes kokonaan kritiikin ulkopuo-
lelle. Hän oli pitkään kirjallisen eliitin epäsuosiossa. Nykyään (1997) Päätalo kuuluu 
Virtasen mukaan jo sekä yleis- että varsinaiseen sivistykseen.479 Hän ihmetteli kuiten-
kin, miten on mahdollista, että Päätalon kielen, muistin ja kansatieteellisten havain-
tojen tarkkuus sekä kerronnan laatu, jotka kaikki olivat jo havaittavissa samanlaisina 
”lähes pari hyllymetriä sitten”, oli akateemisella tasolla pantu merkille vasta nyt.

Virtanen rinnasti Päätalon ja Erno Paasilinnan ja asetti vastapooliksi korkeakirjalli-
suuden (vrt. myös Niemi 1999, 36). Päätalon konventionalismin vastakohdaksi nousseet 
moderni taideromaani, korostuneesti korkeakirjallinen ilmaisu tai etsivä ja kokeileva 
kaunokirjallisuus näyttivät Virtasen mukaan kadottaneen jalansijansa siinä maailmas-
sa, jossa taas Päätalon mittava tuotanto eli. Hän oli huolissaan siitä, että korkeakirjalli-
suus oli luiskahtamassa suuren yleisön kiinnostuksen ulkopuolelle. Virtanen tähdensi, 
että jotain oli vialla, kun Päätalon kirjoista löytyi konkreettinen maailma ja taideproo-
sasta pelkkää lukijoiden puutteeseen luhistuvaa estetismiä (vrt. myös Wilenius 1999, 
127). Monelle Päätalon 1990-luvun lukijalle esimerkiksi ainoa todellinen työ oli Pääta-

478 Arto Virtasen puheenvuoro ”Modernismi, radikalismi, jatkuvuus ja Päätalo” on syntynyt televi-
sio-ohjelman ”Kirjojensa näköinen mies” innoittamana. Ohjelmassa Päätalon kirjojen lukijat kertoivat 
lukukokemuksistaan.
479 Arto Virtanen ottaa esimerkiksi Markku Envallin, joka Virtasen referoimassa televisio-ohjelmas-
sa kertoi alkaneensa ”kohtalaisin ponnistuksin ymmärtää Päätalon kirjojen kieltä” .
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lon sarjassaan kuvaama. Eletty elämä ruumistui Päätalon teoksissa tavalla, joka ”herät-
tää lukijassa niitä parhaita elämyksiä joihin kaunokirjallisuus pystyy: että elämällä on 
hallittu ja käsitettävä muoto, ja että siinä voi nähdä sekä eheyttä että lujuutta”. (HS 
12.1.1997.)

Vesa Karonen (HS 9.2.1997) reagoi Arto Virtasen väitteeseen Päätalon nauttimasta 
nykyisestä (1997) akateemisesta arvostuksesta. Hän kyseli: ”Mahtaako Päätalo vielä-
kään nauttia järin laajaa akateemista arvostusta? Mitä sanovat Iijoki-sarjasta esimer-
kiksi kirjallisuudenprofessorit Pertti Karkama (Turku), Yrjö Varpio (Tampere), Auli 
Viikari (Helsinki), Hannes Sihvo (Joensuu), Liisi Huhtala (Oulu), Tarmo Kunnas 
(Jyväskylä)?” Iijoki-sarjaa ei Karosen mukaan sen tultua valmiiksi voinut yksikään 
kirjallisuudenhistoria enää sivuuttaa. Virtasen väitteet Päätalon lukijakunnasta massa-
na, joka kaipaa perinteitä ja turvallisuutta, perifeeristä kieltä ja ”provinssia”, olivat 
Karosen mielestä kulttuurieliitin perinteinen tapa leimata vieroksumansa kirjailijat 
lukijoineen.

Hannes Sihvo (HS 11.2.1997) vastasi Karosen heittämään kysymykseen Pääta-
lon akateemisen arvostuksen nykytilasta. Hän sanoi tarttuvansa aikansa mahta-
viin elämänkuvan rakentajiin – Topeliuksen koko tuotantoon, Kiveen, Lehtoseen, 
Haanpäähän, Linnaan ja Päätaloon – halutessaan hahmottaa suomalaisuuden ongel-
maa. Mainittuja kirjailijoita paremmin sitä kuvaa harvoin paraskaan sosiaalihistorioit-
sija ja mentaliteetin tutkija. Lopuksi Sihvo arveli Helsingin Sanomien muiden johtavien 
medioiden rinnalla ”saaneen hupinsa takavuosina Päätalon ja muiden ’provinssikirjai-
lijoiden’ kustannuksella”.

Päätalon 80-vuotisjuhlakirjan Päätalon juurella (1999) kirjoittajien joukossa kirjal-
lisuuden professoreita on kolme: Leena Kirstinä, Hannes Sihvo ja Juhani Niemi. On 
muistettava, että esimerkiksi Juhani Niemi ja Liisi Huhtala kritikoivat Iijoki-sarjan 
ensimmäisen teoksen ja muutamia muitakin, vaikka Karonen Huhtalan listaansa sisäl-
lyttääkin. Alan ulkopuolisia akateemisia Päätalon ymmärtäjiä ja puolestapuhujia olivat 
1970-luvulta alkaen filosofian professori Reijo Wilenius, sosiaalipolitiikan professo-
ri J.P. Roos, historian professorit Jouko Vahtola ja Jussi T. Lappalainen sekä suomen 
kielen professori Alpo Räisänen. Akateemisten tutkimusten määrällä mitaten arvos-
tusta ei kuitenkaan liiemmin ollut.

1990-luvun loppupuolella Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla keskusteltiin myös 
hyvän ja huonon kirjallisuuden tuntomerkeistä. Sysäyksen siihen antoi Markku Ihonen 
(HS 6.1.1999), jonka mielestä huonoa tekstiä on käsikirjoitus, jos se ”on esimerkiksi 
kielellisesti avutonta tai tuntuu olevan vain terapiaa”. Hän nimeää poikkeuksina vuosi-
kymmenen lukijayhteisöjen eriytymiseen Hietamiehen, Päätalon ja (Arto) Paasilinnan 
kaltaiset lukijamagneetit: heidät voi nähdä kuitenkin jo jäänteinä ja poikkeuksina. 
Heidän kaltaisiaan on turha enää odottaa. 

Leena Kirstinä (HS 9.1.1999) tarttui Ihosen toteamukseen hyvän ja huonon tekstin 
määrittelystä. Hän sanoi voivansa hyväksyä kielellisen avuttomuuden huonon kirjalli-
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suuden tuntomerkiksi, mutta ei tekstin terapeuttisuutta. Hän toteaa kaikilla taiteilla 
olevan myös terapeuttisuuden funktio – ”yhtä hyvin tekijöillä kuin kokijoilla”. Kirsti-
nän mielestä Päätalo, Hietamies ja Arto Paasilinna eivät ole jäänteitä, vaan edustivat 
historiallisesti varsin uutta suomalaisen kirjallisen kulttuurin ilmiötä. Lukutaitoisel-
la ja ostovoimaisella yleisöllä oli nyt ensimmäistä kertaa varaa osallistua kirjalliseen 
kulttuuriin. Kirstinä on Pekka Tarkan kanssa samoilla linjoilla todetessaan myös 
kustantajien tarvitsevan supersellerinsä pitääkseen osakkeenomistajat tyytyväisinä. 
Kirstinän näkemys on siis, ettei tekstin – Iijoki-sarjankaan – terapeuttisuuden tarvitse 
merkitä sen huonoutta. Ihosen käsityksen voi tulkita päinvastaiseksi. 

Ristiriitaisuus ja epätietoisuus teoksen esteettisestä arvosta, tekstin hyvyydestä tai 
huonoudesta jäi sarjan loputtuakin jäytämään akateemista arvostusta ja siis ratkaise-
matta.
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6 LOPUKSI: yleiset johtopäätökset

Kirjailijasta ilmiöksi ja kulttihahmoksi 

Päätalosta alettiin puhua ensimmäisen kerran ilmiönä jo 1970-luvulla, mutta ilmiöksi 
ja brändiksi hän muuttui lopullisesti seuraavalla vuosikymmenellä suosionsa ja kasva-
van julkisuuden myötä. Korkeat myyntiluvut tekivät hänestä bestseller-kirjailijan jo 
1950-luvulla. Ulkokirjalliset tekijät alkoivat yhä enemmän ohjata myös vastaanottoa: 
kirjailijan suosio, julkisuus ja Päätalon ja sarjan ympärille hiljalleen syntynyt fani-ilmiö 
lisäsivät arvostusta ja kumuloivat myyntiä. Kuten tutkimukseni 1980-luvun lukijare-
seption analyysin perusteella totean, fanittaminen kohdistui sekä Päätaloon että hänen 
tuotantoonsa, erityisesti Iijoki-sarjaan. 

Heinäkuisista Päätalopäivistä Taivalkoskella muodostui suosikkikirjailijaa katso-
maan ja tapaamaan tulleiden lukijoiden ihailijayhteisöön kuulumista vahvistava 
kokoontumis- ja tapahtumapaikka. Moni halusi virallistaa ihailijasuhteensa liittymäl-
lä Kalle Päätalo -seuran jäseneksi. Erityiseksi kulttipaikaksi tuli museoksi muutettu 
Päätalon lapsuuskoti Kallioniemi, jossa lukijat vierailivat ympäri vuoden. 

Sarjan osat identifioituivat lukijoilla brändille tyypillisesti usein pelkiksi ”pääta-
loiksi”. Niin kriitikot kuin lukijatkin puhuivat Päätalosta sarjasta poimittuja piirteitä 
käyttäen työn sankarina, Suomen kansan terapeuttina, rehellisyyden perikuvana, ripit-
täytyjänä, muistin ihmeenä tai kansakunnan muistina.

Tunnistesanoina käytettiin kritiikeissä paljon myös negatiivisia konnotaatioita 
sisältäviä määreitä: pitkäpiimäinen, jaarittelija, tiiliskivien rustaaja, junnaava, hidas, 
tilittäjä, ripittäytyjä ja pikkutarkka muistelija, joka suolsi vuosittain ennalta odotetusti 
uuden teoksen kirjamarkkinoille. Tutkimukseni alaluvussa ”Numeroiden kehystämä 
kirjailijakuva” totean, että Päätaloa alettiin kritiikeissä 1980-luvulta alkaen arvottaa 
lukujen valossa. Numeroilla mitatut määrät ulkokirjallisista tekijöistä saivat korvata 
laadullista, sisältöön ja muotoon kohdistuvaa arviota. Lukijoille kriitikoiden negatii-
viset tunnistesanat kääntyivät positiivisiksi; ne olivat päätalolaisen laadun merkkejä 
ja takeita luottamusta ja turvallisuutta herättävästä muuttumattomuudesta ja täydestä 
vastineesta sijoitetulle rahalle ja lukuajalle. Kriitikkojen ja lukijoiden makumieltymys-
ten erot tulivat näinkin ilmi. Taide merkitsi vielä sarjan viimeisellä ilmestymisvuosi-
kymmenellä vastakohtaa kansan maulle.
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Menestystä mitattiin erilaisilla mittareilla. Lainausmäärien ja jonotuslistojen 
mukaan sarjan teoksia jonotettiin niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Päätalo 
johti tilastoja yhdessä Laila Hietamiehen kanssa. Vaikka sarja oli myyntilistoilla suosi-
tuimpien joukossa myös Helsingissä, jäi sijoitus kuitenkin pari sijaa alemmaksi muuhun 
maahan verrattuna. 1970-luvun alussa Päätalon lukijakunta painottui Oulun ja Lapin 
lääneihin. Lukijakirjeiden kirjoittajissa tällaista painotusta ei ollut ja asuinpaikkakin 
oli pääosalla kaupunki tai taajama.

Ilmestymistiheyteen ja sivumääriin uudistumisen ja esteettisten ansioiden lisään-
tymisen toivossa ei enää 1990-luvulla kriitikkojen taholta juurikaan puututtu. Pääta-
lon ja Iijoki-sarjan menestys kuitattiin suomalaisena ilmiönä, jonka yhteyteen taide ja 
korkeakulttuuri eivät oikein sopineet.

Kirjallisuusinstitutionaalisesti oikeaan aikaan

Tuon esille tutkimukseni luvussa 3 niitä kirjallisuusinstitutionaalisia tekijöitä, jotka 
alusta alkaen vaikuttivat positiivisesti siihen, että sarja pystyi luomaan ja tavoittamaan 
laajan lukijakuntansa. Kirjamyynnin vapautuminen 1970-luvun alussa, kirjastolaitok-
sen laajentuminen ja uudistaminen ja kirjakerhojen perustaminen 1960-luvulla avasi-
vat uusia väyliä ja mahdollisuuksia Iijoki-sarjan tyyppiselle kansansuosikille. Kirjas-
toautot toivat syrjäseutujen asukkaan samojen palvelujen ulottuville kuin taajamien. 
Sarjan aloittaessa kirjallisuusinstitutionaaliset tekijät olivat siis mitä myönteisimmät 
aina kansan lukutaitoa ja ostovoimaa myöten. Monille Päätalon uusin oli ainoa kirja, 
jonka he vuodessa lukivat tai hankkivat. 

Sarjan vakio-ostopaikoiksi vakiintuivat kirjamyynnin vapauduttua myös tavara-
talot ja supermarketit. Kustantaja Gummerus ei liioin säästellyt menestyskirjailijansa 
mainospanostuksissa. Sekä sanoma- että aikakauslehdet julkaisivat samanaikaisesti ja 
sivuja säästämättä samansisältöisiä artikkeleita julkkiskirjailijaksi muuttuneen Pääta-
lon elämästä. Lukijat saivat siis fanittamisen kohteeksi nousseesta suosikkikirjailijas-
taan tietoa sarjan lisäksi myös mediasta. Se lujitti lukijasuhdetta ja faniudelle tyypil-
lisesti lisäsi halua lukea uudelleen jo kertaalleen tai useamminkin luettuja sarjan osia.

Television perhesarjojen kultakausi osui juuri sopivasti sarjan aloitukseen. Ne 
toimivat samalla konseptilla kuin Iijoki-sarjakin: tavallisten ihmisten elämää kuvattiin 
pikkutarkasti ja verkkaisesti edeten. Yksittäinen osa päättyi kiinnostavaan kohtaan, 
jolloin seuraava oli pakko päästä katsomaan. Ne tarjosivat samastumiskokemuksia, 
viihdyttivät ja antoivat sisältöä elämään. Ne koukuttivat. Perhesarjat avasivat tietä 
Iijoki-sarjalle, jonka keinot ja tarkoitusperät olivat niiden kanssa osittain yhteneväiset. 
Televisiosarjamaista oli myös vuosittain samana pysyvä ilmestymisaika ja -tiheys.



329Tervaksinen toteemi

Kritiikin ongelmat

Tutkimukseni mukaan jo sarjan aloitusvuosikymmenellä tuli selväksi, että kritiikin 
vakiotulkintamallit eivät sopineet alkavaan sarjaan. Osa kriitikoista luopui jo silloin 
muoto- ja rakennepohdiskeluista ja keskittyi juonireferointiin sekä analysoimaan ja 
tulkitsemaan sarjan pragmaattisia tekijöitä etuineen ja haittoineen. 

Iijoki-sarjan kriitikkovastaanoton yksi keskeisiä ongelmia oli myös ”pakko” arvos-
tella yksittäisiä osia itsenäisinä teoksina. Viimeistään sarjan loputtua osat paljastuivat 
varsin mielivaltaisesti sarjasta pätkityiksi palasiksi. Muun muassa teemat ja rakenteet 
jäivät helposti huomaamatta ja huomioimatta. Osat ovat sekä sisällöllisesti että raken-
teellisesti eritasoisia: sarjassa kuvattu elämä ei aina edennyt yhtä kiinnostavana. Pekka 
Tarkka oli varsin oikeassa todetessaan jo 1978 sarjan yhteenvedon koittavan vasta 
sitten, kun se on valmis. Keskeneräisyys aiheutti ristiriitaisia ja osin vääriäkin tulkinto-
ja. Myös Päätalon lukuisat sairaudet hoitoineen vaikuttivat osien laatuun, vaikka siitä 
vaiettiinkin. Toisaalta tieto kirjailijan sairauksista ja epävarmuus sarjan jatkosta toivat 
lukijasuhteeseen lisää intensiteettiä.

Kritiikkiin liittyvä ongelma oli myös se, että omaelämäkerralliselta teokselta vaadit-
tiin kulloisenkin vallassa olevan paradigman mukaisia ominaisuuksia ja niiden mukais-
ta uudistumista, kuten esimerkiksi 1970-luvun leimallisesti modernistisia piirteitä: 
kurinalaista ilmaisua, avointa muotoa ja fragmentaarisuuttakin. Sarjan ilmestymisti-
heys ja teosten paksuus sekä kaupallinen menestys olivat todiste sen viihteisyydestä. 

Tapahtumien eteneminen elämän mukaan kronologisesti vaikutti muun muassa 
sarjan henkilökuviin, jotka voivat yksittäistä osaa arvosteltaessa tuntua latteilta. 
Henkilökuvat täydentyivät vähitellen sarjan edetessä, mitä kriitikoiden oli mahdoton-
ta ennakoida. Arvottamiseen se kuitenkin vaikutti. Omaelämäkerrallisuuteen kuuluva 
minä-kertojan käyttö teki näkökulman kapeaksi ja yksilökohtaiseksi. Päätalo oli sarjas-
saan todellisuuden ja totuuden vanki. Kriitikot odottivat modernismin lukumallin 
mukaista näkökulmien vaihtelua ja edes viitteitä minä-kertojan epäluotettavuudesta. 
Kun sarja ei vastannut odotuksia, kriitikot turhautuivat, jopa jättivät kritikoinnin 
toisille.

Muutoksen etapit

Vastaanoton ensimmäiset muutokset positiiviseen suuntaan tapahtuivat 1970-luvun 
loppupuolella. Sitä siivittivät myönteiset artikkelit Päätalosta ja hänelle myönnetty pro-
fessorin arvo sekä Edvin Laineen ohjaamat ensimmäiset Päätalon kirjojen filmatisoin-
nit. Muutostekijöistä merkittävimmäksi näen Vesa Karosen tulon Helsingin Sanomiin 
kritikoimaan sarjan teoksia vuonna 1985. Sekä muut kriitikot että lukijat noteerasivat 
Karosen kritiikit. Niitä siteerattiin ja niihin viitattiin. Päätalon puolustajan rooli siirtyi 
Kainuun Sanomien Eero Marttiselta Vesa Karoselle.
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Maakunta- ja paikallislehdet tosin tekivät osaltaan tietä myönteiselle muutokselle 
jo sarjan alusta asti. Samaan suuntaan vaikuttivat myös Mikko Niskasen 1980-luvulla 
ohjaamat Iijoki-sarjan filmatisoinnit televisiosarjaversioineen. 1980-luvun puolivälissä 
kilpailtiin jo siitä, kuka ymmärsi Päätalon arvon ensimmäisenä. Sinetiksi hyväksymi-
selle, ainakin ulkokirjallisin ansioin, Päätalo vihittiin Oulun yliopistossa kunniatoh-
toriksi 1994.

Kvantitatiivisen tutkimuksen merkitys 

Hypoteesini mukaisesti kvantitatiivinen tutkimukseni numeerisine, vertailua helpot-
tavine tietoineen antoi kehyksen hermeneuttisen kehän menetelmän mukaisille tul-
kinnoilleni. Se vahvisti niitä, mutta paljasti samalla tulkinnan heikot kohdat. Se toi 
esille vastaanoton muutoksia, jotka muuten olisivat voineet jäädä huomaamatta. Sillä 
oli myös tutkijaluentaa korjaava ja ohjaava vaikutus. Erityisen tärkeäksi koin kvanti-
tatiivisen tutkimuksen tuen kriitikkovastaanoton käsittelyssä ja siinä tapahtuneiden 
muutosten kartoittamisessa ja tulkinnassa. Kirjeissä argumentointi ja arvottaminen oli 
homogeenista ja muutokset vähäisiä, joten tulkintoihini riitti hermeneuttisen kehän 
mukainen tutkijaluenta. Kvantitatiivisilla tuloksilla oli lähinnä tulkintaa vahvistava 
rooli.

Kuten tutkimuksestani ilmenee, kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksena syntyneil-
lä demografiatietojen keskiarvoilla ja niiden yhdistämisellä tulkintaan oli käyttöä ja 
merkitystä sekä kriitikko- että lukijareseption analyysissa ja tulkinnassa.

Se auttoi myös lukumallien tunnistamisessa.

Lukumallien toimivuus

Alkuoletukseni oli, että pitkällä aikavälillä kontekstisidonnaiset lukumallit muuttu-
vat, osa jopa jää kokonaan käytöstä. Näin kävikin erityisesti paradigmasidonnaisille 
lukumalleille. 1970-luvun alussa käytetty modernismin lukumalli osoittautui viimeis-
tään vuosikymmenen lopulla käyttökelvottomaksi. Kirjallisuuskäsityksen muuttumi-
sen lisäksi lukumallista luopumiseen vaikutti vahvistuva käsitys siitä, että Päätalo aikoi 
viedä sarjansa loppuun samalla tyylillä ja muodolla kuin oli sen aloittanutkin. Kan-
sankuvauksen lukumallia käytettiin lähinnä 1970-luvulla, jolloin maaseutukeskeisistä 
ensimmäisistä osista etsittiin viitteitä uudesta Päivärinnasta. Realismin lukumalli pysyi 
toimivana loppuun saakka, vaikka vertailut Linnaan vähenivätkin, kun sarjan omaelä-
mäkerrallisuus kävi ilmeiseksi.

Lukijoiden käyttämistä lukumalleista yleisin oli nostalgis-terapeuttinen. Ajan 
kuluessa senkin sisällä tapahtui muutoksia. Suuren murroksen ja muuton kokeneiden 
koti-ikävä laimeni ja muuttui nostalgiaksi. Molemmat olivat terapeuttisia. Nuoremmat 
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sukupolvet etsivät jo sarjasta vanhempiensa tai isovanhempiensa juuria ja historiaa. 
Pedagogista lukumallia käyttivät sekä kriitikot että lukijat; sarjan merkitys niin histo-
rian kuin elämäntaidon oppikirjana korostui. 

Kultti-ilmiön tullessa 1980-luvulla osaksi lukijasuhdetta viihteellis-romanttinen 
lukumalli sai tilaa. Vaikka en erikseen tutkinut naisten ja miesten lukumallieroja, 
nautinto ja mielihyvä olivat lukemisen funktiona naisilla yleisempiä kuin miehillä. 
Sarjassa kuvattu yhteisöllisyys vetosi heihin. Kalle toimi miehisten tunneilmaisujen 
ja ajatusmaailman tulkkina. Työn sankaruuteen ja häpeän sekä kunnian kuvauksiin 
perustuva mieskuva toimi sekä vertailukohteena että mallina.

Lukija- ja kriitikkoreseption välinen ristiriita

Yksi tutkimukseni tavoitteista oli laajan aineiston ja lukumallien erojen ja muutosten 
analysoinnin perusteella tulkita ja ymmärtää lukija- ja kriitikkoreseptioissa esiintyviä 
ristiriitaisuuksia. Jo lukijakirjeiden yksityisyys ja primääreihin todistuskappaleihin 
luokittuminen ja kritiikkien julkisuus ja tertiääreiksi todistuskappaleiksi luokitelta-
vuus loivat vastaanottoon eroja. Sama vastakkaisuus syntyi myös lukijakirjeiden sub-
jektiivisuudessa ja kritiikkien objektiivisuudessa, ainakin siihen pyrkimisestä. Lukijoi-
den argumentoinnissa korostui emotionaalisuus, kriitikoilla argumentointi oli pääosin 
älyllistä. Lukemisen motiivit olivat erilaisia. 

Suurin ero ja ristiriita kriitikoiden ja lukijoiden odotushorisonteissa ja sitä kautta 
lukumalleissa syntyi lajitulkinnoissa: lukijat lukivat sarjaa koko ajan omaelämäker-
tana ja kokivat Päätalon ja sarjan Kallen yhtenä ja samana henkilönä. He halusivat 
lukea sarjaa tosielämän kertomuksena; fiktiivisyyttä he eivät kaivanneet. Kriitikoi-
den odotukset kohdistuivat aluksi sarjan esteettiseen antiin; he etsivät siitä romaanin 
piirteitä. Argumentointia sarjan hyvyydestä tai huonoudesta oli vaikea tehdä, kun lajis-
sa ei löytynyt vertailukohtaa.

Kun sarja ei täyttänyt kriitikoiden paradigmasidonnaisia odotuksia, syntyi risti-
riita: esteettinen etäisyys oli liian suuri, jotta yksittäisen osan lukeminen olisi voinut 
kuroa sen umpeen, jolloin seurauksena oli hylkääminen (Vilho Suomi), vaikeneminen 
(Pekka Tarkka), ärtyminen (Aku-Kimmo Ripatti) tai turhautuminen (Liisi Huhtala). 
Alusta alkaen oli myös kriitikoita, joiden odotukset sarja käytännöllisesti katsoen täytti 
(esimerkiksi Eero Marttinen, Kaarlo Haapanen, Leo Stålhammar). Ajan kuluessa alun 
epäilijöistäkin moni päätyi ymmärtäjäksi, kuten esimerkiksi Vesa Karonen. Päätalosta 
ja Iijoki-sarjasta oli tullut brändi, jota taktisistakaan syistä ei haluttu sivuuttaa. 

Lukijoiden odotukset sarja täytti ensimmäisestä osasta alkaen jo siistä syystä, että he 
eivät hakeneet sarjasta ensisijaisesti taide-elämystä, vaan helppolukuisuutta, nautinnol-
lisia lukuhetkiä, samastumismahdollisuuksia, tunne-elämyksiä, lääkettä nostalgiseen 
koti-ikävään ja ratkaisumalleja oman elämän ongelmiin. Kun se vielä tarjosi lähihisto-
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riaa helpossa ja ymmärrettävässä muodossa ja toimi ihmissuhde- ja kasvatusoppaana, 
oli lukijoiden tyytyväisyys ja koukuttuminen sarjaan taattu.

Kritiikkien painopisteen siirtyessä esteettisyyden etsinnästä pragmaattisiin tekijöi-
hin ja ulkokirjallisiin ansioihin ristiriita lukijoiden ja kriitikoiden välillä pieneni. 
Huolestuneet kommentit ja lohduttelut negatiivisista kritiikeistä hävisivät lukijakirjeis-
tä. Päätalon erityislaadun havaitseminen ja hyväksyminen synnytti oman normiston ja 
odotustason, lukumallin, joka lähensi ja yhdisti kriitikoita ja tavallisia lukijoita.

Muuttumattomuuden voima

Iijoki-sarjan kriitikkoreseptiossa tarvittiin peräti kolmelle vuosikymmenelle ulottuva 
periodi, jotta sarjan alussa reseptioesteettisen teorian mukainen tunnistamattomaksi 
jäänyt potentiaalinen merkitys oli mahdollista tunnistaa uuden muodon saaneen odo-
tushorisontin aktualisoiduttua kirjallisen – ja yhteiskunnallisen – kehityksen myötä. 
Hitaasti tapahtuneen asenteen muutoksen havaitsemisessa auttoi kvantitatiivisen tut-
kimukseni suoma mahdollisuus tarkastella muutosta diakronisesti.

Väinö Linna oli perinteistä kerrontaa edustavalla Pohjantähti-trilogiallaan (1959–
1960, 1962) avannut tietä jo Koillismaa-sarjalle ja edelleen Iijoki-sarjalle. Niin Iijoki-
sarjan lukijakunnan kuin kritiikkivastaanotonkin perusta luotiin Koillismaa-sarjan 
aikana. Linnan jättäytyessä trilogiansa jälkeen pois aktiivikirjailijan roolista ja siirtyes-
sä yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi jäi lukijoille tyhjiö, jota täyttämään Päätalon sarjat 
sopivat. 

Kuten tutkimuksessani erityisesti 1970-luvun kriitikkoreseptiossa käytetyissä 
lukumalleissa jo tuli esille, kriitikot eivät ottaneet uskoakseen Päätalon omanlaisuutta 
ja muuttumattomuutta, vaan etsivät vertailukohtia sekä silloisesta nykykirjallisuudesta 
että aikaisemmasta traditiosta ja tyylisuunnista. Päätaloa verrattiin kritiikeissä eniten 
Linnaan ja pyrittiin sitkeästi sijoittamaan hänet realismia edustavan Linna-tradition 
jatkeeksi. Realismin edustajaksi Päätalo sopikin. Selkeä ero Linnan ja Päätalon välil-
le nousi kuitenkin jo poliittisesta ulottuvuudesta, mikä Päätalolta puuttui tyystin. 
Epäpoliittisuus aiheutti kriitikoissa varsinkin 1970-luvulla närästystä, joka kuiten-
kin vaimeni ja lähes sammui seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa. Arvottamiseen 
vaikutti myös kritiikin väylinä toimineiden sanomalehtien muuttuminen poliittisesti 
sitoutumattomiksi. Lukijoita Päätalon neutraali suhtautumistapa miellytti. 

Iijoki-sarjan aloitus osui aikaan, jolloin maaseutukuvaus virkistyi lähes buumiksi 
asti. Se toimi sarjan eduksi, varsinkin kun Päätalolla oli jo Koillismaa-sarjansa jäljiltä 
vahva ote aiheesta kiinnostuneista lukijoista ja sarjan ensimmäiset osat olivat maaseutu-
aiheisia. Yritys sijoittaa Iijoki-sarja samaan kirjalliseen traditioon kuin 1960–79 ilmes-
tyneet maaseudun ongelmia kuvaavat romaanit kariutui kuitenkin jo siihen tosiasiaan, 
että Päätalo ei omaelämäkerrallisella sarjallaan edes pyrkinyt muotokokeiluihin tai 
yhteiskunnallisen näkökulman käyttöön. Hänellä ei ollut kronologisesti tosielämässä 
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etenevässä omaelämäkerrassaan samanlaisia mahdollisuuksia eikä halujakaan tyyli- ja 
muotokokeiluihin kuin esimerkiksi Eino Säisällä sepitteellisessä Kukkivat roudan maat 
-sarjassa, johon Iijoki-sarjaa 1970-luvulla usein verrattiin, Päätalon häviöksi.

Kriitikoiden tuskastumisen ja ironiankin kohteena sarjan alusta asti ollut kerron-
nan junnaavuus ja venyttämiseltä tuntuva pikkutarkkuus osoittautuivat ennen pitkää 
vetovoimatekijöiksi, Päätalon omanlaiseksi tyylilliseksi tehokeinoksi. Se edisti ja auttoi 
samastumista, jolla oli usein terapeuttinen vaikutus lukijaan. Niin kriitikoiden kuin 
lukijoidenkin mielestä pikkutarkkuus muuttui eduksi, kun sarjaa tarkasteltiin lähihis-
torian, kansatieteellisesti tärkeiden työtapojen, kansanparannuskeinojen ja katoavan 
murteen tallentajana.

Muotoaan ja tyyliään muuttamaton sarja voi neljännesvuosisadan aikana osua 
saman arvostelukriteerin mukaan sekä oikeaan että väärään aikaan, jopa saman 
kriitikon mielestä. Aloitusvuosikymmenellä raja-aidat korkean ja matalan kulttuurin 
välillä olivat vielä korkeat. mutta alkoivat kaatua viimeistään 1980-luvulle tul taessa 
ja 1990-luvulla niistä oli enää rippeet jäljellä. Vielä 1970-luvulla sarja leimattiin usein 
viihdekirjallisuudeksi, mutta ei enää juurikaan 1990-luvulla. Viihdekirjallisuus ei 
muutenkaan enää automaattisesti stigmatisoitunut huonoksi ja vain kansalle kuulu-
vaksi. Sarjan välitön ja voimakas vetoaminen lukijan tunteisiin ja edelleen tämän 
vastaaviin elämän- ja tunnekokemuksiin toki viittasi reseptiossa viihdekirjallisuuteen, 
samoin korostunut halu lukea sarjan teoksia useampaan kertaan.

Sosiaalihistoriallisesti oikeaan aikaan

Jaussin mukaan kirjallisuuden yhteiskunnallinen funktio paljastuu silloin, kun luki-
jan kirjallinen kokemus yhtyy hänen elämänkokemuksensa odotushorisonttiin. Se 
auttaa lukijaa maailman tulkitsemisessa ja näin vaikuttaa myös hänen yhteiskunnalli-
seen käyttäytymiseensä. Oletin siis sarjan yhteiskunnallisen vaikutuksen näkyvän sii-
nä, miten se auttoi yhteiskunnallisen murroksen ja suuren muuton kokeneita lukijoita 
sopeutumaan uuteen ympäristöönsä ja elämäntapaansa sekä selviytymään muutoksen 
aiheuttamista kriiseistä. Tutkimukseni vahvisti hypoteesini oikeaksi. 

Iijoki-sarjan aloitus osui ulkokirjallisten, muun muassa yhteiskunnallisten, tekijöi-
den osalta oikeaan aikaan. Suomen muuttuminen maatalousyhteiskunnasta teollisuus-
yhteiskunnaksi pakotti suuret ikäluokat maalta kaupunkiin. Muutos niin yksilötasolla 
kuin yhteiskunnassa oli nopeaa. Sopeutumiseen ei jäänyt aikaa. Murroksen rajuus jätti 
jälkensä. Se synnytti yksilöpsykologisia ongelmia ja pakotti etsimään keinoja niiden 
ratkaisemiseksi. Iijoki-sarja tarjoutui kuin tilauksesta yhdeksi ongelmanratkaisijaksi. 

Suuren muuton kokeneet jakoivat elämänkokemuksena Päätalon sarjassaan kuvaa-
man sopeutumiskamppailun. Siihen oli helppo samastua. Prosessi koettiin terapeut-
tiseksi. Tahtomattaan ja osin tietämättäänkin Päätalo sarjoineen toimi siis suuren 
muuton ja murroksen kokeneitten uuteen elinympäristöön ja elämäntapaan sopeuttaja-
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na ja kotouttajana. Näkemykseni mukaan lukijoiden – kansalaisten – näin saama hyöty 
oli myös yhteiskunnallisesti merkityksellistä.

Myös uusia tarpeita syntyi. Sarjan sisältö avautui ja vaikutti eri sukupolviin kuulu-
viin lukijoihin eri tavalla. Suuren murroksen kokenut nuorempi sukupolvi etsi sarjas-
ta juuriaan, vanhemmat nostalgista paluuta itse koettuun menneeseen. Sarjaan oli 
talletettuna se elämänmuoto, joka usein pakosta oli jätetty ja johon identiteetti niin 
yksilötasolla kuin paikallisestikin oli kiinnittynyt. Päätaloa ja lukijoita yhdisti sama 
arvopohja: työ, edistysusko ja rehellisyyteen pyrkiminen. 

Rakennemuutos seuraamuksineen loi sarjalle lukijakunnan, jonka laajuuden 
mahdollistivat muutoksen keskiössä olleet suuret ikäluokat. Rakennemuutos loi 
edellytyksiä myös koneistumisen vuoksi syrjäytyneiden metsätyömiesten lukijayhtei-
sölle, jolle sarjan ensimmäisten osien metsä- ja uittotyökuvaukset tarjosivat nostalgian 
sävyttämän kokemuksen ajasta, jolloin ruumiillinen työ eli kukoistusaikaansa ja työ 
oli miehen arvon – ihmisarvonkin – mitta. Samaan ryhmään voi lukea myös peltojen 
paketoinnin vapauttamat pienviljelijät.

Rakennemuutoksen seurauksia oli myös palkkatyön ja vapaa-ajan lisääntymisen 
myötä mahdollistunut hedonistinen kulutuksesta nauttiminen. Sillä oli myönteinen 
vaikutus Iijoki-sarjan levikkiin ja Päätalon ympärille syntyneeseen fani-ilmiöön.

Lukijakuntaa laajensi myös ryhmä, joka oli kiinnostunut jälleenrakennuskauden 
kirvesmies- ja rakennusmestariaikaa kuvaavien osien sisällöstä ja josta useat olivat 
hakeutuneet rakentamisen pariin samojen vaiheiden kautta kuin Päätalo. Osa oli 
päätynyt Päätalon lukijoiksi jo rakennustyömaalle sijoittuvan esikoisteoksen ansios-
ta. Sota-ajan osien lukijoita olivat erityisesti Päätalon ikäluokkaan kuuluvat, sodan 
itse kokeneet miehet ja naiset. Ryhmä sai lisälukijoita siitä, että kertojan näkökulma 
näissä osissa oli harvoin sotakirjallisuudessa esiintyvän, ei kovin sankarillisena pidetyn, 
komppanian huoltojoukkueeseen kuuluvan muonittajan ja talousaliupseerin.

Suuren muuton kokeneissa lukijoissa voi nähdä omana ryhmänään ensimmäi-
sen sukupolven sivistyneistön, jonka juuret olivat akateemisuudesta huolimatta vielä 
vahvasti agraariyhteisössä. He pyrkivät löytämään muita enemmän sarjasta kritiikeis-
säkin toistettuja pragmaattisia merkityksiä: kansan muistina toimimista, kansatieteel-
lisiä ja lähihistoriallisia arvoja sekä katoavan murteen tallentamista. Alemman asteen 
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden elämänkulussa näkyy päätalomaisia piirteitä: 
ponnistelu köyhistä oloista omin voimin, usein vasta aikuisikäisenä, uuteen ammattiin. 

Iijoki-sarjalla oli lukijoilleen myös ikoninen, symbolinen, arvo. Suuren muuton 
kokeneille sen selviytymistarina toimi esikuvana edistysuskolle: työn ja yrittämisen 
avulla voitiin päästä tavoitteisiin ja parempaan elämään. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat 
lukijat olivat olleet puolet elämästään Iijoki-sarjan vaikutuksen alaisia. Siitä jäi heihin 
pysyvä muistijälki. Omasta elämästään kirjoittaessaan Päätalo toimi paitsi lukijoidensa 
samastumiskohteena myös heidän muistinaan.



335Tervaksinen toteemi

Tiivistelmä

Kuten tutkimukseni alussa oletin, lukijakunta ja Iijoki-sarja toimivat toistensa lähes 
täydellisinä vastinpareina. Suomalaisessa kirjallisuudessa syntyi ainutlaatuinen ilmiö, 
jota ruokkivat yhteiskunnalliset, sosiaali- ja kirjallisuushistorialliset sekä kirjallisuus-
institutionaaliset muutokset sekä Päätalon ja Iijoki-sarjan ominaisuudet. Päätalon hen-
kilökohtaiset luonteenpiirteet, identiteetti ja elämäntapahtumat muodostivat kokonai-
suuden, joka teki omaelämäkerrallisesta sarjasta lukijakuntansa tarpeita tyydyttävän ja 
vetovoimaisen. Nykypäivän näkökulmasta Päätalon kerronnan tekniikka, tyyli ja kieli 
tuntuvat kuin tehdyiltä koukuttamaan. Medialla oli tärkeä rooli Päätalo-ilmiön syn-
nyssä ja vahvistumisessa.

Käyttämäni teorian mukaan vastaanotto on monien kulttuuristen, yhteiskunnal-
listen ja sosiaalisten osatekijöiden välittämä prosessi, jossa muutoksen mahdollistajina 
toimivat aika ja uudet kontekstit. Ne haastavat uusiin tulkintoihin, kuten Iijoki-sarjan 
vastaanotossa tapahtui. Vastaanoton pitkä ajallinen jatkumo helpotti normimuutosten 
aiheuttaman tulkintaeron havaitsemista kritiikeissä ja yksilöllisen tulkinnan erotta-
mista ajalle tyypillisestä tulkinnasta. Kritiikin normit esteettisyyden vaatimuksineen 
väljentyivät, kirjallisuuskäsitykset muuttuivat, arvot kirjallisuudessa monipuolistuivat 
ja odotustaso pirstaloitui. Se mahdollisti sarjalle oman odotustason. Kriitikoiden ja 
lukijoiden lukumallit lähenivät toisiaan. Ulkokirjallisten ansioittenkaan takia Pääta-
loa ja Iijoki-sarjaa ei voitu sivuuttaa. Vaikka kirjallisesta traditiosta ei monessa suhteessa 
ennätyksiä rikkoneelle sarjalle löytynyt täysin sopivaa lajimääritystä ja sijoituspaikkaa, 
sen tapahtumarikas vastaanoton historia jää kuitenkin osaksi suomalaista kirjallisuu-
denhistoriaa. 

Postskriptumi

Päätalo nimesi sarjan päätösteoksen Pölhökannoksi Iijoen törmässä. Pölhökanto tar-
koittaa hakkuuaukealle tai rantatörmälle yksinään törröttämään jäänyttä katken-
neen puun kantoa, jonka juuret eivät enää ime elinvoimaa kasvukentästään. Kuvasin 
”Johdanto”-luvussa tutkimukseni nimen ”Tervaksinen toteemi” alkuperää ja ideaa: se 
symbolisoi ja ilmentää laajan lukijakunnan ja Päätalon sekä Iijoki-sarjan välisen yhtey-
den merkityksellisyyttä ja laatua. Tervaksisuus viittaa tuoksun muistojen kätköjä avaa-
van maagisen voiman lisäksi myös kestävyyteen ja pitkään ikään: tervaksinen toteemi 
on jo lähtökohtaisesti tehty kestämään ja säilymään useampien sukupolvien ajan. 

Tutkimukseni jättää avoimeksi sarjan tulevaisuuden Päätalon kuoltua ja sarjan 
päätyttyä. Jäikö ja jääkö Iijoki-sarja Päätalo-ilmiöineen suomalaisen kirjallisuuden 
pölhökannoksi? Vai kuuluuko Päätalo niihin harvoihin ja valittuihin, jotka ovat lunas-
taneet paikkansa kansakunnan sydämessä ja sielussa? Toteutuiko J.P. Roosin ennus-
tus, että sarja elää siihen asti, kun päätalolainen elämäntarina katoaa suomalaisten 
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kokemusmuistista eli siis kahden sukupolven ajan? Kuten 1980-luvun kriitikkoresep-
tion yhteydessä totesin, myös Juhani Niemi arvioi, ettei sarja jaksaisi enää kiinnostaa 
tulevaisuuden ihmisiä. Päätalon oma ennustus oli päinvastainen.

Syksyllä 2008 sai ensi-iltansa Hannu Kahakorven ohjaama Iijoki-sarjaan perustuva 
Päätalon elämäkertaelokuva. Se noteerattiin lehdissä erityisesti Päätaloa esittäneen Kai 
Lehtisen näyttelijäsuorituksen takia. Myös Jenni Janatuisen Päätalon elämänvaiheita 
ja henkistä perintöä käsittelevä teos Miehenkuva (2005) herätti kiinnostusta Helsin-
gin Sanomia ja televisiota myöten. Kirjetulva loppui kuitenkin kirjailijan kuolemaan. 
Kritiikkejäkään ei enää kirjoiteta eikä julkaista. Sosiaalinen media toimii nyt yhteyden-
pidon foorumina. Miten Päätalo ja Iijoki-sarja näkyvät siellä?

Hakutulos internetissä vuoden 2012 lopussa osoittaa, ettei Päätalo ole vielä unohtu-
nut. Suomi 24.fi:ssä keskustellaan muun muassa siitä, millainen oli Päätalon suhde 
Linnaan, kerrotaan Juicen ja Päätalon yhteisistä kävelyretkistä ja tuodaan esille erilaisia 
piirteitä Päätalon persoonasta. Älypää.com/yhteisövisassa Kalle Päätalo on kymme-
nen pelatuimman joukossa. Rajauksella ”kirjallisuus” Kalle Päätalo on visassa toisena 
Harry Potterin jälkeen ja ohittaa kirkkaasti muun muassa Waltarin, Linnan ja Huovi-
sen. Päätalolla on myös oma Facebook-sivustonsa, jossa fanittajat jakavat yhteisönä 
lukukokemuksiaan, tietojaan, Iijoki-sarjan henkilöihin liittyviä valokuvia ja kokemuk-
sia Päätalopäiviltä.

Kansan Uutisten verkkolehden, VIIKKOLEHDEN, toimittaja Kai Hirvasnoro 
pitää blogissaan (kansanuutiset.fi) Iijoki-sarjan lukupäiväkirjaa ”Päätalon matkassa”. 
Se kertoo ”upeasta aikamatkasta, joka vie 1920-luvun alun Taivalkoskelta 1950-luvun 
lopun Tampereelle pula-aikojen, nousukausien ja kahden sodan kautta”. Blogin tarkoi-
tus on herättää mielenkiintoa Iijoki-sarjaan. Se mahdollistaa samalla ajatusten ja 
lukukokemusten vaihdon sarjan muiden lukijoiden kanssa. Siihen on linkitetty aihee-
seen liittyviä artikkeleita ja yleiskielelle käännettyjä murresanoja ja sanontoja. Blogiin 
kuuluvat myös tietovisa ja kommentointimahdollisuus. Blogi toimii lukuoppaana niin 
entisille kuin tulevillekin sarjan lukijoille. Kävijöitäkin on: esimerkiksi 1.1.2013 niitä 
oli yli 300.

Hirvasnorolla on nyt siis meneillään jo sarjan kolmas lukukerta. Ilman samanikäi-
sen akateemisen naissukulaisensa vuonna 2010 antamaa suositusta hän tuskin olisi 
koskaan päätynyt Iijoki-sarjan lukijaksi. Suositus tuli kuitenkin niin luotettavalta 
taholta, että hän lainasi ensimmäisen osan ja aloitti luku-urakkansa. Eläytyen ja suurel-
la tunteella kirjoitettu teksti tempasi mukaansa. Seurauksena oli koukuttuminen. Hän 
hankki koko sarjan itselleen kuten monet aikaisemmat lukijatkin. 

Hirvasnoro on syntynyt 1962, joten hän edustaa hyvinvoinnin sukupolvea (1960–
1969 syntyneet) eli jo neljättä Päätalon lukijasukupolvea. Kalle tuntuu luonteval-
ta samastumiskohteelta häntä lähes puoli vuosisataa nuoremmallekin. Hirvasnoroa 
kiehtoo Kallen persoonan ristiriitaisuus; koskettavaa on myös se, ettei Kalle koe itseään 
onnelliseksi ja tyytyväiseksi, vaikka hän pystyi toteuttamaan lähes kaikki elämänsä 
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haaveet. Inhimillisten tunteiden vetovoima on ajaton. Silti Hirvasnoro pohtii, jaksa-
vatko vielä häntäkin nuoremmat tarttua enää pitkään ja hitaasti etenevään sarjaan.

Tunnistan Kai Hirvasnoron lukukokemuksessa samoja piirteitä kuin vanhempia 
sukupolvia edustaneiden lukijoiden kirjeissään kuvaamat. Poikkeavaa on se, että nostal-
gia ja terapeuttisuus ovat menettäneet hänen sukupolvensa kohdalla jo merkityksensä. 
Sen sijaan sarjan lähi- ja sosiaalihistoria on merkityksellistä. Myös kieli ja kerrontata-
pa ovat tärkeitä. Hirvasnoro nostaa blogissaan esille Iijoki-sarjan aloituksena olevan 
kuvauksen lohen noususta Pohjanlahdelta Iijokea pitkin aina Jokijärvelle saakka. 
Lohi-symboliikan avulla Päätalo noukkii ja esittelee Suomen kartalta tulevan sarjansa 
tärkeät miljööt. Hirvasnoron mukaan jo tässä mestarillisessa aloituksessa tulee todis-
tetuksi se, että Iijoki-sarja on myös (kauno)kirjallisuutta. Hänellä on siis myös esteet-
tinen funktio mukana lukemisessaan. Myös Vesa Karonen näki 1999 lohen nousun 
kuvauksessa esteettisyyttä: myyttisyyttä ja symbolisuutta. Vastavirtaan nouseva liike 
kertautuu hänen mukaansa sarjassa monin tavoin. Koen itse sen kuvaavan myös Pääta-
lon sitkeyttä sarjaa kirjoittaessaan; kritiikin ja sairauksien muodossa tulleet vastukset 
eivät estäneet häntä pääsemästä päämääräänsä, sarjan valmistumiseen.

Lukijoita saapuu edelleen Taivalkoskelle viettämään Päätalopäiviä. Kävijämäärät 
ovat toki pienentyneet Päätalon kuoleman jälkeen. Kalle Päätalo -seura ry.:n puheen-
johtajan Raimo Aron mukaan määrät vaihtelevat vuosittain 5000–8000 välillä. Myös 
seuran jäsenmäärä on hiipunut, vaikka uusiakin jäseniä on tullut. Määrä on nyt 600. 
Museoidussa Kallioniemessä vierailee vuosittain noin 5000 henkilöä. Päätalon suosion 
ollessa suurimmillaan 1990-luvun puolivälissä pelkästään Kallioniemessä vierailijoita 
oli yli 13 000 vuodessa.

Päätalosanomat on seuran vuosittain ilmestyvä tiedote- ja jäsenjulkaisu, jossa esitel-
lään muun muassa Päätalopäivien ohjelmistoa. Viimeisen viiden vuoden esitelmöitsijät 
ovat painottuneet kirjailijoihin, joista nimekkäimpiä ovat Arto Paasilinna ja Heikki 
Turunen. Sarjan merkitys lähihistorian tallentajana toistuu esitelmissä. Kalle Pääta-
lon vielä eläessä puhujina olivat muun muassa eri yliopistojen kotimaisen kirjallisuuden 
ja historian professorit ja tutkijat. Nyt heitä ei enää ohjelmistossa näy. Merkillepanta-
vaa kuitenkin on, että lukijapuheenvuoroja ovat käyttäneet myös 1960-luvulla synty-
neet lukijat. Toisaalta sairaus ja kuolema ovat harventaneet Päätalon tukija-, ihailija- 
ja lukijajoukkoa ja siten myös Päätalopäivien kävijöitä ja esiintyjiä. Päätalosanomien 
viime vuosien sisällöstä osan muodostavatkin muistokirjoitukset.

Antti Järvi toteaa artikkelissaan ”Painosten valtias on divarin hylkiö” (HS 
23.7.2007), että antikvariaattien yhteinen suuri painajainen on suurten ikäluokkien 
kirjahyllyt. Niiden tyhjentyessä myymälöihin tulvii Kalle Päätaloa, Eeva Joenpeltoa 
ja Arto Paasilinnaa. Kirjastoista Iijoki-sarjan teoksia kuitenkin vielä lainataan, tosin 
harvakseltaan. Alueellisia eroja varmasti on, vaikka en katsonut tähän yhteyteen 
tarpeelliseksi tehdä laajaa kyselyä kirjastoihin. Kesällä 2004 esimerkiksi Pohjaslah-
den kyläkirjastossa lainatuimpia kirjailijoita olivat vielä Kalle Päätalo ja Laila Hieta-
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mies (Maija Alfthanin artikkeli, HS 10.6.2004). Pääkaupunkiseudulla sarjan teosten 
keskimääräinen lainauskierto (lainamäärä/nidemäärä) oli vuonna 2011 1,99 ja näyttää 
vuonna 2012 päätyvän suunnilleen samaan. Aikuisten suomenkielisen kaunokirjal-
lisuuden keskimääräinen kierto on 4,95 lainaa/nide, joten siihen verrattuna sarjan 
kierto on varsin vähäinen. Lainatuimpia ovat sota-aikaa käsittelevät osat ja alhaisin 
lainausmäärä on Huonemiehen pojalla. Tampereen kirjaston lainauskierto heittelee 
teoksittain ainakin vuoden 2012 lukujen perusteella hyvinkin paljon. Esimerkiksi 
Päätalon Taivalkosken kunnan rakennusmestariajasta kertovat sarjan osat eivät juuri-
kaan ole kiinnostaneet. Lainatuimpia ovat olleet sarjan neljä ensimmäistä osaa ja sota-
aikaa käsittelevät teokset. Keskimääräinen kierto koko sarjalla on kuitenkin hieman 
kor keampi kuin pääkaupunkiseudulla.

Moni sarjan uskollinen lukija tuntee oletettavasti kuitenkin Ilkka Malmbergin (HS 
Kuukausiliite 12/2012) tavoin yhäkin syksyn kirja-annista puuttuvan jotakin ilman 
Päätalon ”tiiliskiveä”. Malmberg leikittelee ajatuksella, että Päätalo olisi yhä elossa 
ja kirjoituskunnossa. Hän olisi jatkanut sarjaansa ja vuoden 2012 syksyllä ilmestyvä 
teos olisi nimeltään Routaa ja rautalankaa. Siinä Kalle eläisi vuotta 1968. Vietnamissa 
sodittaisiin ja hippiaate kukoistaisi, mutta Kalle heräisi Tampereen Messutiellä herätys-
kellon pirinään jo kello viisi ja nousisi yläkertaan kirjoittamaan ennalta päättämänsä 
määrän uutta tekstiä, suoristaisi jo ennestään suoraa halkopinoaan ja tarkkailisi istut-
tamiensa omenapuiden kasvua rintamamiestontillaan.

Emeritusprofessori Yrjö Varpio arvioi elokuussa 2012 Kalle Päätalon jäävän 
nuoremmille sukupolville tuntemattomaksi. Media pystyy hänen mukaansa nosta-
maan periaatteessa kenet tahansa kirjailijan julkisuuden korokkeelle, mutta kestosuo-
sio ei ole sillä taattu. (Juha Drufvan artikkeli, Kansan Uutisten Viikkolehti 31.8.2012.) 

Ilman kustantajan toimenpiteitä, uusintapainoksia ja markkinointia hiipuminen 
kumuloituu samalla tavalla kuin suosio ja myynnin kasvu aikaisemmin. Iijoki-sarjan 
tulevaisuus on vielä avoinna ja arvailujen varassa. 
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SUMMARY

Ritva Ylönen: Reflections of an Austere Monolith: The 
Reception and Influence of Kalle Päätalo’s Iijoki Series
My study is an analytical examination of how literature critics and readers have received 
and been influenced by the Iijoki series (1971–1998), a collection of 26 autobiographical 
novels by Kalle Päätalo (1919–2000). My research material consists of book reviews, 
media interviews and articles on the Iijoki series, and readers’ letters to the author, all 
ranging from the 1970s to 1990s. From the research material, I identify the individual 
psychological and societal meanings and values that critics and readers have assigned to 
the series in different contexts over three decades. I analyse and interpret the changes, 
differences and conflicts in reception by critics and readers, and also focus on discovering 
the causes for – and consequences of – the various receptions the series received.

My theoretical framework and concepts are based on reception aesthetics (Rezeption-
ästhetik in German), a reader-response literary theory developed in the 1960s by Hans 
Robert Jauss and Wolfgang Iser. Reception aesthetics highlight the reader and her 
individual act of reception (concretisation). This theory enables the reader to apprehend 
the form and meaning of the literary work within the continuing historical process of 
the work’s evaluation. It also requires the reader to place the individual work within the 
literary tradition to recognise its contextual literary position and significance.

The reader brings her own horizon of expectation to the act of reception. The 
horizon of expectation is the interpretative framework the reader uses to understand 
a text based on her own contemporary cultural codes and conventions. According to 
reception aesthetics theory, the history of literature does not solely consist of the history 
of literary works, it also includes the history of horizons of expectation, and the history 
of concretisations of literary works influenced by these horizons. The reading strategies 
that I use in this dissertation also relate to the horizons of expectation. I divide the 
concept of horizons of expectation in two parts: first, the literary horizon that includes 
literary and aesthetic expectations, and second, the wider socio-cultural horizon that 
encompasses social, socio-historical and literary institutional factors. This second part 
also includes the demographic and personal experiences of the reader and her literary 
competence.

I have supplemented this reception aesthetics framework with concepts derived 
from theoretical strands of American reader-response criticism and psychoanalytical 
literary criticism. In addition, I use concepts from sociology and cultural studies, 
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especially Pierre Bourdieu’s theoretical conceptions related to cultural journalism and 
art criticism, and the concept of generational divisions developed by J.P. Roos. The use 
of theoretical concepts and tools from various disciplines is merited given the extensive 
research material, its long time span, and its context-specific nature.

According to the theoretical framework I use, the reader’s reception is a process 
determined by various cultural and social factors, where time and changing contexts 
produce changes in reception. These changes provoke new interpretations from readers 
and critics, as attested in the reception of the Iijoki series. 

My dissertation uses both qualitative and quantitative methods. In the quantitative 
analysis of criticism and readers’ letters, I make use of a three-step categorisation: 
syntactic (forms of the work of literature), semantic (contents of the work), and 
pragmatic (relationship between the work, the author and society). In addition, I focus 
separately on the core values of Iijoki series, namely truthfulness and work ethic. A 
three-step categorisation is also used in the analysis of attitudes (negative, positive, 
neutral) and viewpoints (descriptive, interpretative, evaluative). 

I use Hans-Georg Gadamer’s method of the hermeneutical circle as the qualitative 
method. According to this method, interpretation of the whole proceeds from 
the understanding of the parts, and interpretation of the parts proceeds from the 
understanding of the whole. This contextual understanding aims at giving as coherent 
and comprehensive a picture of the study subject as possible. I have used this method at all 
stages of the research process: in the coding of reception documents, in conceptualising 
the reading models, and in the conclusions and final thoughts derived from the readers’ 
and critics’ reception over three decades.

Reception and influence are tied to the context of reading. Therefore, contextualising 
the research approach has enabled me to use reception and influence to form a coherent 
and comprehensive picture in which one can see the effects of contemporary social 
factors, societal and literary historical factors, and the socio-literary factors.

Of particular importance to the models and motivations for reading was the 
urbanisation of Finnish society brought about by the move from an agrarian to 
an industrial economy in the 1960s and 1970s. Demographically, the physical and 
intellectual potential of the ‘Baby Boomer’ generation born between 1945 and 1955 
were a major factor behind the massive success of the series, as was the development 
of literature-related institutions, such as libraries, the expansion of book sales from 
bookstores to department stores and supermarkets, and introduction of book clubs. 
Media coverage had an important role in intensifying this success and creating a 
’virtuous circle’ that gave birth to the ‘Päätalo phenomenon’. Moreover, it facilitated the 
establishment and development of a fan culture and the cult status of the Iijoki series.

My research indicates that the Iijoki series resonated almost perfectly with the 
experiences of its readers, creating a unique phenomenon in Finnish literature. This 
phenomenon was fed by developments in Finnish society and social, institutional and 
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cultural aspects related to the literary history of Finland, as well as the traits of the 
author and the Iijoki series. The author’s personality, identity and key life events created 
a popular series that reflected the readers’ needs. From a contemporary perspective, 
the style, technique and language of the series seems to have been written with the 
intention of being addictive reading. 

The long time span of the reception enabled me to analyse differences in critical 
reception and to separate individual interpretations into those typical to their time. As 
time passed, norms and aesthetic expectations relaxed, literary conceptions changed, 
the values of literature diversified, and expectations became more varied. In addition, 
the reading models of critics and readers converged. These conditions triggered the 
development of new expectations of the Iijoki series. Simply for its extra-literary merits, 
it became impossible for critics to stay silent about the Iijoki series. Even though it is 
impossible to find an exact category and definition for the Iijoki series within literary 
tradition, the feature-rich history of its reception has become part of Finnish literary 
history.
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Runeberg, J.L. 92, 92b, 211, 272, 321b
Ruohonen, Voitto 57, 57b, 203, 266b, 283
Ruuth, Alpo 101, 111, 129, 156, 209
Räisänen, Alpo 85b, 191, 286, 287, 325
Räsänen, Aino 37

Saarenmaa, Laura 290
Saarikoski, Pentti 275
Saarinen, Ida Maria 145b
Saarinen, Kaija 17, 19b, 40, 41, 44, 52, 53, 

54, 54b, 55, 55b, 84, 84b, 274, 274b, 
Saarinen, Osmo 137, 138
Saaritsa, Pentti 124b
Saavalainen, Teuvo 114b
Salama, Hannu 37, 82, 84b, 85, 101, 139, 

147, 148, 202b, 209, 295
Salo, Arvo 60
Salo, Ilkka 244
Salojärvi, Pekka 106, 271, 271b
Sammalsuo, Kauko (fikt.) 30, 31, 31b, 32, 33, 

34b, 38, 227, 227b
Sandberg, Timo 126, 128, 132, 132b, 138
Sankari, Annikki 103b
Santavuori, Martti 33, 36, 98, 119, 123, 123b
Sarajas, Annamari 90
Saresma, Tuija 173, 243
Sariola, Mauri 37, 38b, 107, 114b
Sartre, Jean-Paul 97b
Saure, Salme 120, 120b, 137, 137b
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Savage, Mike 138b
Schenk, Celeste 222
Segers, Rien T. 16, 16b, 17, 17b, 18, 18b, 19, 

19b, 20, 20b, 53b, 55, 56, 57, 63, 65, 65b, 
66, 68, 104, 105, 117, 122, 122b, 151, 
163, 178, 192, 233, 233b, 237, 275, 275b, 
298b

Seppälä, Arto 118, 147, 148, 208, 263b, 306b
Seppälä, Juha 112
Seppänen, Maija-Leena 157b
Seppänen, Pasi 205
Seppänen, Unto 92
Seutu, Katja 259, 259b
Sevänen, Erkki 105, 177
Shile, Edward 246b
Siekkinen, Keijo 114b
Siekkinen, Raija 112
Sihvo, Hannes 307, 325
Siippainen, Olavi 100b
Sillanpää, Frans.Emil 92b, 93b, 95, 95b, 142, 

207, 250, 272, 315
Silva, Elisabethb. 138b
Sinkkonen, Lassi 101, 113
Sinnemäki, Anssi 14, 14b, 15, 277, 288, 289, 

290, 290b, 293
Sirola, Harri 114b
Skiftesvik, Joni 203b, 211b
Soikkeli, Markku 229, 268, 273, 284, 291, 

292, 295, 298, 305, 306
Soini, Yrjö 90b
Stahl, Sandra 178
Stenbäck, Irma 296b
Stockmann, Doris 108, 109
Strindberg, August 225, 225b
Stålhammar, Leo 51, 148, 157, 220, 221, 

255b, 331 
Suhonen, Pertti 57, 57b
Summanen, Matti 285

Sund, Lars 114b, 203b
Sundqvist, Harry 27, 70, 94, 124, 129, 130, 

138, 140b, 141, 157, 161, 162, 162b, 164, 
165, 167, 185, 217, 223, 233, 234, 235, 
235b

Suomela, Susanna 136b
Suomi, Vilho 31, 33, 35, 73, 90, 90b, 98, 119, 

120, 120b, 125, 126, 132, 132b, 137, 138, 
149, 151, 163, 168b, 331

Suosalmi, Kerttu-Kaarina 114b
Suurpää, Matti 103, 112
Syrjä, Jaakko 13, 29, 36, 85b, 97, 99, 99b, 

149, 151, 151b, 167, 229b, 261, 262, 262b, 
287

Syrjä, Juhani 114b, 251, 251b, 260, 260b, 
281, 281b

 Syrjälä, Hanna 299b
Säisä, Eino 38b, 102, 102b, 103, 103b, 124b, 

129, 144, 145, 164b, 208, 211b, 333
Söderling , Ismo 257, 258

Taberman, Tommy 114b, 298
Tammilehto, Riitta 293b, 294b
Tarkiainen, Viljo 89
Tarkka, Pekka 35, 51, 51b, 99, 117, 117b, 145, 

145b, 168b, 207, 236b, 238, 238b, 239, 
272, 273, 323, 324, 329, 331

Tarmio, Hannu 107b
Tarvainen, J.B. 36
Tauriala, Anne 114b
Taylor, Helen 172, 173, 246, 255
Taylor, Ida 246
Teperi, Jouko 93
Tiensuu, Pertti 272
Tiirakari, Leeni 16, 17, 44, 45, 53, 55, 55b, 

56, 56b, 57b, 63, 71, 83, 94, 106, 141, 
159, 182, 194, 219, 276, 276b

Tikka, Eeva 113b, 114, 114b
Tikkanen, Anja 103b
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Tikkanen, Henrik 223, 223b
Tikkanen, Märta 113b
Tikkanen, Ville 143
Tiusanen, Timo 91b, 95, 98
Toijonen, Siskotuulikki 94b
Tolstoi, Leo 141, 142, 268
Tontti, Jarkko 63, 64, 78b, 241b
Topelius, Zachris 186, 272
Torvalds, Ole 130
Tossavainen, Jouni 209
Tuglas, Friedebert 226
Tuominen, Marja 62, 100, 101
Turoma, Sanna 311, 311b
Turner, Bryan S. 189b
Turunen, Heikki 102, 103, 103b, 107, 113b, 

169, 174, 193, 228, 337
Turunen, Risto 87, 89, 90, 92, 96, 97, 97b, 

101, 101b, 136, 147, 150, 176b, 179, 231, 
280

Tuuri, Antti 113b, 203b, 209, 211b, 266
Tuusvuori, Jarkko S. 75, 111, 111b, 112
Tyyri, Jouko 203

Uimonen, Risto 22, 205, 208, 233, 239
Ukkonen, Taina 183, 278
Utrio, Kaari 107, 112, 209
Uusitalo, Erja 140b

Vaara, Maria 114b
Vahtola, Jouko 85, 85b, 187, 283, 284, 287, 

307, 325
Vainikkala, Marja-Riitta 227, 232
Vallin, Tapio 281b. 305
Vammelvuo, Anja 100, 100b, 149, 150, 150b
Varpio, Yrjö 19, 81, 87, 160, 274, 283, 325, 

328
Vartia, Pentti 265

Vartiainen, Perttu 257
Vehviläinen, Matti 23b, 24b, 25, 30, 32, 34, 

36, 41, 43, 46, 58, 85, 98, 115, 116, 119, 
121, 125, 129, 141, 142, 160, 167, 183, 
183b, 186, 187, 205, 206, 206b, 251, 
254b, 257, 259, 261, 262, 263, 278, 280, 
286, 299, 317, 318

Velling, Rauno 35
Vesala, Tauno 127, 127b
Viikari, Auli 325 
Viirret, Esko 94
Viita, Lauri 81, 95, 96, 97, 226, 295
Viljanen, Lauri 56, 56b, 90, 90b
Vilkko, Anni 171, 172
Virtanen, Arto 84, 324, 324b, 325
Virtanen, Matti 56, 59, 79, 79b, 218b
Vodička, Felix 56b
Vuori, Suna 273
Vygotsky, Lev S. 311b
Waltari, Mika 27, 28, 28b, 31, 38b, 141, 

142, 158, 188, 192, 209b, 224, 262, 272, 
273b, 274, 336

Warde, Alan 138
Weber, D.-H. 54b
Westö, Kjell 114b
Wilenius, Reijo 85b, 93, 118, 182, 183, 190, 

203, 207, 207b, 226, 227, 277, 291, 324, 
325

Wittfooth, Kirsti 120, 308, 309
Wright, David 138b

Ylikangas, Heikki 266, 266b
Ylisirniö, Unto 191b
Ylönen, Hilkka 63

Zilliacus, Benedict 114b
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LIITTEET
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Liite 1

Helsingin Sanomissa ja HS Kuukausiliitteessä julkaistut kritiikit, haastattelut, 
artikkelit, mielipidekirjoitukset ja myyntitilastot (kronologisessa järjestyksessä)
Lyhenteet:

Helsingin Sanomat (HS)
HS Kuukausiliite (HS KL)

Kalle Päätaloon ja Iijoki-sarjaan liittyvät kritiikit, haastattelut, artikkelit, mielipidekir-
joitukset yms.
Tekijä tuntematon 1971: Kansankirjailijan lapsuutta. Kalle Päätalo: Huonemiehen 

poika. Juuret Iijoen törmässä. 544 s. Gummerus 1971. HS 
24.12.1971.

Tarkka, Pekka 1972 Olisiko Eino Säisässä Päätalon mahdin murtaja? HS 
17.12.1972.

Hytönen, Mattiesko 1972 Kalle kertoo kuuntelijalle. Kalle Päätalo: Tammettu virta. 
Gummerus 1972. HS 22.12.1972.

Tarkka, Pekka 1974: Maaseudun arvot tänään. Kalle Päätalo: Täysi tuntiraha 618 
s. Gummerus 1974. HS 29.11.1974.

Rajala, Panu 1978: Kalle Päätalo vasta puolitiessä. Työmiehen välirauha.
Kalle Päätalo: Miinoitettu rauha. Juuret Iijoen törmässä. 
Gummerus 1978. Matti Vehviläinen: Päätalo. Gummerus 
1978. HS 6.12.1978.

Rajala, Panu 1979: Hiljaa virtaa teossarja. Kalle Päätalo: Ukkosen ääni 1979. HS 
11.11.1979.

Hyvärinen, Irja 1979: Kalle Päätalo 60 vuotta tänään. Kirjoitan elämästä jonka 
tunnen. HS 11.11.1979.

Rajala, Panu 1980: Tunnettu sotilas haavoittuu. Kalle Päätalo: Liekkejä laulu-
mailta. Gummerus 1980. HS 9.11.1980.

Tekijä tuntematon 1981: Aristoteles ja Päätalo. Huutoja ja kuiskauksia -palsta. HS 
19.12.1981.

Rajala, Panu 1982: Kalle Päätalo: Tuulessa ja tuiskussa. Juuret Iijoen törmässä. 
Gummerus 1981. HS 24.2.1982.

Niemi, Juhani 1982: Päätalon tusina täyteen. HS 24.10.1982.
Aromäki, Juhani 1982: Lääkettä koti-ikävään. HS 24.101982.
Tekijä tuntematon 1983: Kriitikot: Aho; Painokoneet: Päätalo; Molemmat: Joenpelto. 

HS 25.1.1983.
Niklander, Hannu 1985: Kalle Päätalon tienoilla. HS 3.8.1985.
Karonen, Vesa 1985: Päätalon hitauden ylistys. Kalle Päätalo: Nuorikkoa näyttä-

mässä. Gummerus 1984. Nouseva maa. Gummerus 1985. HS 
6.11.1985.
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Niklander, Hannu 1986: Kalle Päätalo on kertonut itsestään kaiken. HS 22.2.1986.
Hellman, Heikki 1986: Kahden kerroksen mielikirjat. Päätalo erottaa eliitin ja luki-

joiden suuret joukot toisistaan. HS 9.3.1986.
Kojo, Raimo O. 1986: Kirjallinen kansainvaellus. HS 15.9.1986.
Roos, J.P. 1987: PÄÄTALO on kolme tähden jaloviinaa. Kalle Päätalo: Pyy-

nikin rinteessä. Gummerus 1987. HS 24.12.1987.
Karonen, Vesa 1988: Kalle Päätalon ja Juho Kusti Paasikiven aika. Kahden päi-

väkirjan merkinnät 12.10.1949. Kalle Päätalo: Reissutyössä. 
Gummerus 1988. HS 25.11.1988.

Jalonen, Outi 1989: Omintakeinen fantasia jää vieraaksi eikä puolivalmis kosketa 
lukijaa. Mielipidekirjoitus. HS 15.1.1989.

Karonen, Vesa 1989: Iijoki-sarjan 19. osa. Päätalo pääsee nousukauden alkuun. 
Kalle Päätalo: Oman katon alle. Gummerus 1989. HS 
8.11.1989.

Karonen, Vesa 1990: Huonemiehen pojan paluu. Kalle Päätalo karkaa tamperelais-
kirjallisuudesta. Kalle Päätalo: Iijoen kutsu. Gummerus 1990. 
HS 23.10.1990.

Karonen, Vesa 1991: Taivalkosken pojan paluu. Kalle Päätalo tekoselkostensa her-
rana. Kalle Päätalo: Muuttunut selkonen. Gummerus 1991. 
HS 10.11.1991.

Malmberg, Ilkka 1991: Päätalo pitää paikkansa. HS KL 14.12.1991.
Karonen, Vesa 1992: Päätalo pysyy Iijoella, Hietamies käy Vienan korvessa. Juu-

rillaan ja juuriltaan. Laila Hietamies: Vienan punainen kuu. 
Otava 1992. Kalle Päätalo: Epätietoisuuden talvi. Gummerus 
1992. HS 9.11.1992.

Tarkka, Pekka 1992: Kirjallisuuden kaanon on vakaa ja vaihtuva. HS 6.12.1992.
Hellman. Heikki & 
 Petäjä, Jukka 1992: Tuntematon sotilas kaatui saappaat jalassa. HS 6.12.1992?
Luoma, Heikki 1993: Mielipidekirjoitus HS 13.8.1993.
Karonen, Vesa 1993: Kalle Päätalon paluu ja lähtö. Setä jää terrorisoimaan Taival-

koskea Humberillaan. Kalle Päätalo: Iijoelta etelään. Gum-
merus 1993. HS 17.11.1993.

Malmberg, Ilkka 1993: Päätalo astuu bistroon. HS KL 12/1993.
Nousiainen, Anu 1994: Kauranen kärjessä, Päätalo kakkosena. Sunnuntaitoimitus 

paljasti, mitkä ovat Helsingin jonotetuimmat kirjat ja missä 
kaupunginosassa luetaan eniten sarjamurhaajan tarinaa Ame-
rikan psyko. HS 6.2.1994.

Marttila, Hannu 1994: Kalle Päätalo kirjoittaa Iijoki-sarjan viimeistä osaa. HS 
8.11.1994.

Karonen, Vesa 1994: Kun Kalle Päätalon syyllisyyden pato murtuu. Rakennus-
mestarista mestarikirjailijaksi. Kalle Päätalo: Pato murtuu. 
Gummerus 1994. HS 11.11.1994.
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Ahola, Suvi 1994: Miesten elämäntarinat ovat naisesta kiinnostavia mutta myös 
kovin outoja. Koiran elämää – vaiko vain miehen? Eläköön 
mies. Mieselämäkertoja. Toim. Mika Siimes. SKS 1994. HS 
20.12.1994.

Majander, Antti 1995: Pitkä tie kotiin Iijoen lähteille. Rekat kuljettivat Kalle Pääta-
lon muistelmasarjan viimeisen osan uskollisen lukijakunnan 
ulottuvilla. HS 8.10.1995.

Karonen, Vesa 1995: Kalle teki monumentin metsien, sotien ja rakennustyömaiden 
Suomesta. Hyvästi suomalainen todellisuus. Kalle Päätalo: 
Hyvästi, Iijoki. Gummerus 1995. HS 8.10.1995.

Majander, Antti 1995: Kirjamotin kasaaja saapuu stadiin. HS 27.10.1995.
Wilenius, Reijo 1995: Tunneäly murtautuu esiin. Mielipidekirjoitus HS 3.12.1995.
Majander, Antti 1995: Taivalkoskella paketoidaan Päätaloa ja Hietamiestä. HS 

18.12.1995.
Tarkka, Pekka 1995: Kirjallisuuden kaanon on vakaa ja vaihtuva. HS 6.12.1995.
Virtanen, Arto 1997: Modernismi, radikalismi, jatkuvuus ja Päätalo. HS 12.1.1997.
Sihvo, Hannes 1997: Päätalon arvostuksesta. HS 11.2.1997.
Karonen, Vesa 1997: Kalle Päätalo on problemaattinen kirjailija. HS 6.2.1997.
Virtanen Arto 1997: Kirjallisuutemme kaihtaa riskejä. HS 19.2.1997.
Karonen, Vesa 1997: Tohtorit tutkivat mutta jätkä tietää. HS 3.8.1997.
Karonen, Vesa 1997: Kalle Päätalon uusi romaani palauttaa lotan kunniaan. Mene-

tykset, syyllisyys, hyvinvointi. HS 12.10.1997.
Tarkka, Pekka 1998: Topeliadi. HS 25.1.1998.
Tekijä tuntematon 1998: Alhaisten tunteiden puolustuspuhe. HS 20.5.1998.
Karonen, Vesa 1998: ”Kun Proust... HS 15.7.1998.
Kirstinä, Leena 1998: Karonen, syö saappaasi. HS 24.7.1998.
Sinnemäki, Anssi 1998: Kuka olikaan ensimmäinen? HS 29.7.1998.
Karonen, Vesa 1998: Tervas tuoksuu, mutta saapas ei maistu. HS 6.8.1998.
Tekijä tuntematon 1998: Kadonnutta tervasta etsimässä. HS 8.8.1998.
Tarkka, Pekka 1998: Laila Hietamies siirsi Karjalan kunnaat karuun pohjolaan. 

HS 27.9.1998.
Karonen, Vesa 1998: Tervaksen tuoksu vai särjen haju? HS 5.10.1998
Karonen, Vesa 1998: Päätalon Iijoki-sarja sai jo toisen viimeisen osan. Kalle 

Päätalo: Pölhökanto Iijoen törmässä. Gummerus 1998.  HS 
5.10.1998.

Tekijä tuntematon 1998: Pölhökantoa myytyjen listalla. HS 31.10.1998.
Tekijä tuntematon 1998: Moderni romaani nousi esiin vuoden 1998 esikoistarjonnasta. 

HS 13.11.1998.
Tekijä tuntematon 1998: Kaupan pölhökantoa, vaurastumista ja miesmatkaa. HS 

13.11.1998.
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Ihonen, Markku 1999: Finlandia-palkinnon raadin jäsen Markku Ihonen arvioi vii-
me vuoden romaanisatoa ”On vaikea kuvitella, että mistään 
vuoden 1998 romaanista olisi voinut syttyä kirjasotaa. Moni-
arvoisuus on lisääntynyt, samoin on lukijakunnan suvaitsevai-
suus.” HS 6.1.1999.

Kirstinä, Leena 1999: Nykyromaanin kuva on monipuolisempi. HS 9.1.1999.
Karonen, Vesa 1999: 80-vuotiaan Kalle Päätalon salaisuus paljastuu. HS 

11.11.1999.
Karonen, Vesa 1999: Kalle Päätalon itteminä. HS 11.11.1999.
Stenbäck, Irma 2000: Päätalon kirjat ovat terapiaa kansalle. HS 22.11.2000.
Ahola, Suvi 2001: Elämäntarinat kiinnostavat nyt kirjoittajia, kustantajia ja 

kurssittajia. HS 22.4.2001.
Arvola, Pentti 2002: Kirjojen katoava kunnia. HS 12.4.2002.
Järvi, Antti 2007: Painosten valtias on divarin hylkiö. HS 23.7.2007.

Artikkelit HS:n arkistosta vuoteen 1990 saakka. Vuodesta 1990 alkaen HS:n nettiar-
kistosta. Osa artikkeleista Päätalo-instituutin arkistosta: www.taivalkoski.fi/paatalo-
instituutti/arkistoluettelo.htm.
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Liite 2

Kritiikit 
Tutkimusaineisto: lehdistölähteet/kritiikit kronologisessa järjestyksessä kriitikon 
sukunimen mukaan aakkostettuina (mukana ovat kursivoituina myös Helsingin Sa-
nomissa olleet kirjallisuuskritiikit. Niistä on myös erillinen liite (1), jossa on mukana 
kritiikkien lisäksi myös muut artikkelit ja haastattelut ja mielipidekirjoitukset yms.):

Lehtien lyhenteet:
Aamulehti (AL)
Demari (SD)
Etelä-Saimaa (E-S)
Etelä-Suomen Sanomat (ESS)
Helsingin Sanomat (HS)
Helsinki-Lehti (HKI –LEHTI) 
Iijokiseutu (IIJOKISEUTU)
Iisalmen Sanomat (IiS)
Ilkka (ILKKA)
Iltasanomat (IS)
Kainuun Sanomat (KS)
Kaleva (KA)
Kaltio (KALTIO)
Kanava (KANAVA)
Kansan Tahto (KT)
Kansan Uutiset (KU)
Karjalainen (KARJALAINEN)
Kajalan heimo (Karjalan heimo)
Karjalan Maa (KM) 
Keskipohjanmaa (KP)

Keskisuomalainen (KES tai KeS))
Koillismaa (KOILLISMAA)
Kouvolan Sanomat (KOSA)
Länsi-Savo (L-S)
Länsi-Suomi (LS)
Länsi-Uusimaa (L-U) 
Maaseudun Tulevaisuus (MT)
Me-lehti (ME)
Nuori Voima (NV)
Vaasa (VAASA)
Pohjois-Karjala (Pohjois-Karjala)
Pohjolan Työ (PT)
Savon Sanomat (SS)
Satakunnan Työ (ST)    
Suomenmaa (SM)
Suomen Sosialidemokraatti (SD)
Turun Sanomat (TS)
Uusi Suomi (US)
Ylioppilaslehti (YL)
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Huonemiehen poika 
Kassu (Haapanen) Uusi aika tuli selkoseen. PT 30.11.1971
H:seppä, R. Kolme kovaa kotimaista. HKI-LEHTI 26.11.1971
Huhtala, Liisi Kotikylän poikia. TS 2.11.1971.
Laukkanen, Mark-
ku 

Loppuunkulunut selkonen. KA 6.12.1971. 

M. E. (Eero Mart-
tinen)

Juuret Iijoen törmässä. KS 4.11.1971.

Nieminen, Reino Paitaressu. Päätalo. VAASA 6.11.1971.
Suomi, Vilho Lapsuus, Koillismaa. US 24.10.1971.
Sundqvist Harry Kalle Päätalo, tuttu mutta silti tuntematon. Omakuva penikka-

vuosilta. AL 31.10.1971. 
Sandberg, Timo Päätalo toistaa itseään. KU 16.1.1972
Tekijä tuntematon Kalle Päätalo: Huonemiehen poika. Juuret Iijoen törmässä. 544 s. 

Gummerus 1971. HS 24.12.1971.

Tammettu virta
Huhtala, Liisi Päätalon lapsuuden maa. TS 4.11.1972. 
Hytönen, Mattiesko Kalle kertoo kuuntelijalla. Kalle Päätalo: Tammettu virta. Gum-

merus 1972. HS 22.12.1972.
Järvinen, Seppo E. Päätalon uusin vankkaa realismia. ILKKA 29.10.1972.
Kilpi, Mikko Onko Päätalo sellainen kirjailija kuin Suomen kansa ansaitsee? IS 

14.11.1972.
Kuivasmäki, Riitta Päätalon kolmastoista. AL 11.11.1972.
Marttinen, Eero Kallen oppivuodet. KS ? 1972.
Nieminen, Reino Vankka lukuromaani. VAASA 4.11.1972.
Oranen, Mauri Kalle Päätalo ja turvallisuus. SD 28.11.1972.
Saarinen, Osmo Tuttua Päätaloa. KES 28.10.1972. 
Sallinen-Kuparinen, 
Aino 

Satoja sivuja selkosilta. KA 29.12.1972

Stålhammar, Leo Juuret Iijoella. SM 14.11.1972.
Wuorisalo, Pirkko Nuoruus syrjäkylällä. SS 22.12.1972.

Kunnan jauhot
Haapala, V.E. Taiteilijan omakuva. KA 21.12.1973.
H-seppä, R. Kalle Päätalo: Kunnan jauhot. Gummerus. HKI-LEHTI 

9.12.1973.
Huhtala, Liisi Nuo kalliit, katkerat muistot. TS 9.11.1973. 
Järvinen, Seppo J. Elämän kuvakirjasta. KL 8.1.1974.
Kuivasmäki, Riitta Kalle Päätalon neljästoista tiiliskivi. Kovan työn sankareita. AL 

30.1.1974.
Marttinen, Eero Nämä kirjat eivät ole lullukkaväen makuun. KS 8.12.1973.
Oranen, Mauri Vankka pussi omia jauhoja. SD 27.11.1973. 
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Salomaa, Onni Pää-Herkko sairastaa. MT 13.12.1973.
Stålhammar, Leo Päätalo ehtinyt kolmanteen Juuret Iijoessa-sarjassaan. SM 

15.12.1973.
Sundell, Sakari Pää-Kalle jaksaa. US 11.11.1973.
Vammelvuo, Anja Ihmisiä susien selkosessa. KU 27.1.1974.

Täysi tuntiraha
Heino, Soile Kaksi kuvausta maaseudulta. YL 30.1.1975.
Huhtala, Liisi Päätalon Kallen noitaympyrä. TS ? 1974. 
Marttinen, Eero Kalle Päätalo on täyden tuntirahansa ansainnut. KS ? 1974.
Pennanen, Eila Kolme kirjaa. ME 13.12.1994.
Ripatti, Aku-Kim-
mo 

YHDEN MIEHEN SOTA. KA 18.1.1975. (Kritiikkiin tuli 
vas tineita: Voitto Mäntyniemi: AKU-KIMMON SOTA. KA 
21.1.1975; Hilkka Myllylä: AKU-KIMMO RIPATILLE PÄÄ-
TALON KRITIIKISTÄ KA 22.1.1975; Toini Holopainen: 
VASTINEITA AKU-KIMMO RIPATILLE KA ?1975; Ville 
Tik kanen: AKU-KIMMO RIPATILLE KA ? 1975; Seppo 
Kalaoja ”Päätalon halveksijoille jauhot suuhun” KS 11.3.1975 ja 
Ahti Kylmänen: AVOIN KIRJE RIPATILLE KA 22.1.1975 sekä 
nimimerkki Koillismaalainen vm 1918: Vastinetta Ripatille Koil-
lisanomat 21.1.1975. Lisäksi Suomen Kuvalehden toimituksen 
kommentti Kansa ärähti (31.1.1975.)

Seppälä, Arto Laasti ja tiiliskivi – kummallakin tehtävänsä. AL 8.12.1974.
Seppälä, Maija-
Leena 

Selkonen ennallaan. E-S 28.11.1974.

Sundqvist, Harry Mukana vankka elämän maku. AL 21.12.1974.
Stålhammar, Leo Iijoki sarjan neljäs. SM 21.11.1974.
Summanen, Ritva Kotiseutuni oi! L-S 3.12.1974.
Suomi Vilho Kalle Päätalon vuosi. US 1.11.1974.
Tarkka, Pekka Maaseudun arvot tänään. Kalle Päätalo: Täysi tuntiraha 618 s. 

Gummerus 1974. HS 29.11.1974.

Nuoruuden savotat
Marttinen, Eero Päätalo selostaa taustaansa: Nuoruuden savotoista kirjailijan 

yliopisto. KS 13.12.1975.
Muinonen, Esko Tarkkaan tallennettua. US 24.12.1975.
Pennanen, Eila Muistelmasarja jatkuu. ME 7.4.1976. 
Salomaa, Onni Kalle elämän koulussa. Karjalan heimo nro 7–8.1975.
Seppälä, Arto Selkosten kirjailijan nuoruuden yliopistot. AL 26.10.1975.
Tarhonen, Irene Päätalon nuoruuden peruskuviot. KOILLISSANOMAT 

5.11.1975.
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Loimujen aikaan
Haapanen, Kaarlo Iijoki, työ ja työmies Päätalon keskeiset aiheet. SD 24.6.1977.
Marttinen, Eero Päätalo kirjaa selkosen ja ihmiset ennen sotaa. KS 30.10.1976. 
Nokela, Matti Päätalon loimut. ILKKA 2.1.1977.
Pennanen, Eila Kalle Päätalo on lähettänyt lukijoilleen jälleen joululahjan, muis-

telmiensa uuden osan, jonka nimi on Loimujen aikaan. Gumme-
rus. ME 15.12.1976.

Rusanen, Esko Päätalon Kallen totinen nuoruus. US 15.12.1976.
Seppälä, Arto Päätalo ja vuosi 1939. Irti Iijoen törmästä. AL 9.11.1976.
Tahvanainen, S. Kalle Päätalon 30-luvun loppu. Pohjois-Karjala 18.12.1976.

Ahdistettu maa
Kallio, Jussi Realismin perillinen. TS 31.12.1977.
Karppinen. Helena Päätalon tilitystä. KT 27.2.1978.
Karttunen, Eero Selkosilta sotaväkeen. KS 17.12.1977.
Marttinen, Eero Uusin teos varmistaa että Kalle Päätalosta tullut Väinö Linnan 

täydentäjä. KS 18.11.1977. 
Pennanen, Eila Viime joulun kirjallisuuden taatuimpia yleisönsuosikkeja oli Kalle 

Päätalon Ahdistettu maa (Gummerus). ME 11.1.1978.
Ripatti, Aku-Kim-
mo 

Muistin ihme, työn sankari. Kulttuurivihkot 3/1979.

Seppälä, Arto Selkoselta kasarmille. AL 31.12.1977.

Miinoitettu rauha
Cederberg, Lauri Pioneeri Päätalo ja välirauhan aika. IS 10.1.1979.
Haapala, V.E. Sodan ja välirauhan Päätalo. KA 31.12.1978.
Kaasinen, Reino Nuoria sota-ajan ahdistuksissa. KARJALAINEN 11.11.1978.
Rajala, Panu Kalle Päätalo vasta puolitiessä. Työmiehen välirauha. Kalle Pää-

talo: Miinoitettu rauha. Juuret Iijoen törmässä. Gummerus 1978. 
Matti Vehviläinen: Päätalo. Gummerus 1978. HS 6.12.1978.

Skiftesvik, Joni Kalle ja välirauha. KS 3.12.1978.
Sundqvist, Harry Vaikka härän tappaisi... Vankkaa Päätaloa. AL 15.12.1978.
Uusitalo, Eira Päätalo muistelee välirauhan aikaa. KP 19.11.1978.

Ukkosen ääni
Helander, Kalle Ukkosmyrskyn enteet. KOSA 22.12.1979.
Huhtala, Liisi Varsitietä pitkin. TS 11.11.1979.
Mallat, Leena Välirauhasta jatkosotaan. SS 4.1.1980.
Marttinen, Eero 
1979

Kalle Päätalo kuvaa. Tuntemattomat sotilaat varusmiespalve-
luksessa. KS 11.11.1979. (Huom.! Ei ole taulukoitu, leikkeestä 
puuttuu loppuosa). 

mtv Ukkosen ääni, aitoa Päätaloa. L-S 20.12.1979.
Nokela, Matti Kalle Päätalon uusin teos. E-S. 9.11.1979.
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Rajala, Panu Hiljaa virtaa teossarja… Alikersantti Päätalo lähtee jatkosotaan. 
Kalle Päätalo: Ukkosen ääni 1979. HS 11.11.1979. 

Stålhammar, Leo Kalle, Enni, jatkosota. SM 27.11.1979.
Sundqvist, Harry Iijoki-sarjan yhdeksäs. Historiaa ruohonjuurien tasalta. AL 

11.11.1979.
Vesala, Tauno Päätalon viivytyskertomus välirauhasta jatkosotaan. KT 

28.12.1979. 

Liekkejä laulumailta
Huhtala, Liisi Kallen korpisotaa. TS 14.?11.1980. 
Hyvönen, Annikki Päätalon Kalle jatkosodassa. SD 15.1.1981.
Järvinen, Seppo Sota ei ole sankaritarina. KL 3.1.1981.
Karttunen, Eero Pitkäveteistä jaaritusta. KASA 8.1.1981.
Marttinen, Eero Kalle Päätalo syventää jatkosodan koko kuvaa. KS 12.11.1980.
Nokela, Matti Kallen sotaa. E-S 16.12.1980.
O.S. 1981: Kalle haavoittuu. MT 15.1.1981.
Rajala, Panu Tunnettu sotilas haavoittuu. Kalle Päätalo: Liekkejä laulumailta. 

Gummerus 1980. HS 9.11.1980.
Stålhammar, Leo Tuoksuvasta kesäaamusta jatkosodan eturintamaan. SM 

10.12.1980.
Sundqvist, Harry Päätalo Kiestingin suunnalla. Rivimiehen sotahistoriaa. AL 

23.12.1980.
Vainikkala, Marja-
Riitta 

Romaaniko muistojen säilykepurkki. KA 19.12.1980.

Tuulessa ja tuiskussa
Järvinen, Seppo Päätalon rippi – mies koskessa kolisten. ILKKA 27.1.1982.
Kiminki, Toivo Päätalolta jälleen vahvaa tekstiä. KOILLISSANOMAT 

20.11.1981
Marttinen, Eero Kalle Päätalon Iijoki-sarja käännekohdassa. KS 29.11.1981.
Nokela, Matti Rehellistä kerrontaa. E-S ? 1981.
Rajala, Panu Kalle Päätalo: Tuulessa ja tuiskussa. Juuret Iijoen törmässä. Gum-

merus 1981. HS 24.2.1982.
SL Kalle Päätalon uusin vaikuttava lukuelämys. IIJOKISEUTU 

3.12.1981

Tammerkosken sillalla
Anttila, Edvin Kalle pääsee siviiliin. KT 9.11.1982.
Kalleinen, Lassi KALLE PERUSTAA KATTILAKUNNAN. KA 6.11.1982.
Linkoneva, Terttu Viihdettä jättimäisin painosluvuin. IiS 17.11.1982.
Marttinen, Eero Sarjansa 12. osassa Kalle Päätalo muuttaa Tampereelle. Mutta 

juuret pysyvät silti Iijoen törmässä. KS 20.11.1982.
Niemi, Juhani Päätalon tusina täyteen. HS 24.10.1982.
Nokela, Matti Kallen kotiinpaluu. E-S/? 11.1982.
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Pennanen, Eila Syystalven kirjoja. ME 12/1982.
Stålhammar, Leo Rauhan aikaan ja avioliittoon. SM 28.10.1982.
Tuomela, Leena Päätalon eloa sodan jälkeen Tampereella. ILKKA ? 1982.
Wilenius, Reijo Suomalaisen arkielämän itsetajuntaa. Kalle siirtyi sarjassaan Tam-

pereelle. AL 24.10.1982.

Pohjalta ponnistaen
Heikkinen, Jalo Yhden miehen historia täydentyy: Päätalon uusin kriisin ja ro-

mahduksen kuvaus. KS 24.11.1983. 
Hirviseppä, Reino ”Talvi-Iltojen tarinoita”. HKI-LEHTI. 1.12.1983. 
Huhtala, Liisi Useamman sarjan kirjailija. TS 17.12.1983.
Järvinen, Seppo Suomalainen kehitystarina jatkuu: Mottimetsästä montun pohjal-

le. KL 6.1.1984.
Kalleinen, Lassi Tavallisen ihmisen elämäkerta jatkuu. KA 9.12.1983.
Korhonen, Matti Halonhakkaajan urkko. LIITTO 2.12.1983. 
Pere, Marita Rikkirevitty ihminen. L-S 22.01.1984.
Stålhammar, Leo Kalle Päätalo: Tunteet pitää siilata sydämen kautta. SM 6.12.1983.
Tuomela, Leena Elämää sodan jälkeen. ILKKA 22.11.1983.
Wilenius, Reijo Pohjalta nousevat Päätalo ja Suomi. AL 9.12.1983.

Nuorikkoa näyttämässä
Järvinen, Seppo Päätalon siirtolaisromaani – vieraana kotiselkosessa. KL 4.1.1985.
Karonen, Vesa Päätalon hitauden ylistys. Kalle Päätalo: Nuorikkoa näyttämässä. 

Gummerus 1984. Nouseva maa. Gummerus 1985). HS 6.11.1985.
Kivelä, Lasse Tajunnantäytettä ja rikasta kansankieltä. ST 22.11.1984 
Korhonen, Matti Nuorikkoa näytillä tekoselkosessa. LIITTO 9.12.1984.
Korhonen, Päivi Päätalon välppäävät tekoselkoset. KT 9.1.1985.
Kulmala, Lauri Tiilikirkolta Iijoelle. KES 28.10.1984.
Marttinen, Eero Iijoki-sarjassa nyt 14 osaa: Kun Kalle Päätalo tunnustaa irron-

neensa synnyinseudustaan. KS 3.11.1984.
Stålhammar, Leo Kalle Päätalon kesää 1945: Pula-ajan ja sodan jälkimaisemissa. SM 

10.11.1984.
Wilenius, Reijo Päätalon salaisuus. AL 30.11.1984.
Tuomela, Leena Lomareissu tekoselkosille. ILKKA 7.11.1984.

Nouseva maa
Hauta-aho, Veikko Kallen ja Lainan elämää. ILKKA 17.10.1985.
Korhonen, Matti Päätalon vuosiloikka. LIITTO 29.10.1985.
Kulmala, Lauri Leikattujen setelien talvi. KES 24.11.1985. 
Luukkonen, Marsa Kun yhdeksäs painoskin on rutiinijuttu... Vuosia Kallen kanssa. 

US 24.12.1985.
Marttinen, Eero Kalle ja Suomi yhdessä kohti parempia päiviä. KS 11.11.1985.
Pulkkinen, Matti Päätalo – Jokamies. AL 10.11.1985.
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Ripatti, Aku-Kim-
mo 

Kallen jokainen sana on totta mutta kannattiko jokainen sana 
kirjoittaa. KA 7.11.1985. 

Rajasmaa, U.O. Päätalon ”Nouseva maa” ja rintamamiehet. PT 21.12.1985.
Reijonen, R. Päätalo jatustelee. KM 14.12.1985.
Stålhammar, Leo Kalle Päätalon romaanisarjan 15. osa: Haave omakotitalosta 

toteutumassa. SM 10.12.1985. 

Ratkaisujen aika
Harju, Aila Miehistä totuusproosaa. KA 25.10.1986.
Hauta-aho, Veikko Sielu ja kukkaro tyytyväisiä. ILKKA 23.10.1986.
Järvinen, Seppo Päätalon urakka jatkuu – kivun ja kasvun vuodet. KL 12.2.1987.
Karonen, Vesa Päätalo tekee elämän näköispatsasta. HS 1.11.1986.
Korhonen, Matti Rousto-Villen kanssa Ikaalisten korvessa. LIITTO 22.10.1986. 
Kulmala, Yrjö Kalle Päätalo ratkaisujen ajassa. KP 9.12.1986.
Lybeck, Jari Elävää sosiaalihistoriaa. TS 9.12.1986.
Marttinen, Eero Iijoki-sarja nyt keväässä 1947. Kalle Päätalo tekee ratkaisuja tule-

vasta. KS 19.12.1986.
Niklander, Hannu Muuttajan vaiheita. L-U 14.8.1987.
Pere, Marita Kypsymisen tahto. L-S 16.1.1986.
Sundqvist, Harry Lavean kerronnan mestari. AL 30.12.1986.

Pyynikin rinteessä
Auvinen, Mauri Kalle Pyynikin rinteessä. SS 25.10.1987.
Haapala, Vesa Päätalo pääsee rakennusmestariksi. KA 23.10.1987.
Kulmala, Lauri Luetut kotimaiset. KES 9.11.1987.
Kämppilä, Markku Kalle ja Minä. L-S.27.10.1087.
Lybeck, Jari Päätalon opiskelijaromaani. TS 17.11.1987.
Marttinen, Eero Sodanjälkeinen opiskelu Iijoki-sarjan kohteena. KS 17.10.1987. 
Niklander, Hannu Pula-ajan opiskelijat. ESS 10.11.1987. 
Pere, Marita Ahdistava opiskeluaika. L-S 8.11.1987
Rajala, Panu Rakentaja koulun penkillä. AL 25.10.1987. 
Roos, J.P. PÄÄTALO on kolme tähden jaloviinaa. Kalle Päätalo: Pyynikin 

rinteessä. Gummerus 1987. HS 24.12.1987.
Stålhammar, Leo Juuret Iijoen törmässä sarja nyt 17. romaanissa. Kalle lukee sisulla 

rakennusmestariksi. SM 31.5.1988. 
Virtanen, Arto Luotettavaa timpurintyötä. SD 9.11.1987.

Reissutyössä
Auvinen, Mauri Kansalliskronikoitsija ei suotta hoppuile. SS 14.10.1988.
Järvinen, Seppo Ensimmäinen rakennus nousee… KL 30.1.1989.
Karonen, Vesa Kalle Päätalon ja Juho Kusti Paasikiven aika. Kahden päiväkirjan 

merkinnät 12.10.1949. Kalle Päätalo: Reissutyössä. Gummerus 
1988. HS 25.11.1988.
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Korhonen, Matti Päätalo pomottaa uuden osuuskaupan. LIITTO 10.11.1988.
Kulmala, Lauri Päätalo reissutyössä. KES 16.11.1988.
Marttinen, Eero Kalle Päätalon Reissutyössä on 18. osa hänen Iijoki-sarjaansa. 

Ympyrä sulkeutuu kuin esikoisaiheeseen Ihmisiä telineillä. KS 
25.10.1988. 

Niklander, Hannu Kahden vaiheilla. ESS 4.12.1988.
Rajala, Panu Reissutyössä on 13. teos Kalle Päätalon kolmannesta vuosikym-

menestä. Marssi jatkuu, mutta vauhti hidastuu. AL 19.11.1988.
Rajasmaa, U.O. Rakennustyömaan arkea neljä vuosikymmentä sitten. SD (Dema-

ri) 19.1.1989.
Stålhammar, Leo 30-vuotias Kalle rakennusmestarina. SM 2.12.1988.
Vainikkala, Marja-
Riitta

Todellisuuden muoto. KA 11.11.1988.

Oman katon alle
Auvinen, Mauri Päätalo pääsi 50-luvun puolelle. SS 27.10.1989.
Hauta-aho, Veikko Aineen ja hengen rakentaja. ILKKA 2.11.1989.
Karonen, Vesa Iijoki-sarjan 19. osa. Päätalo pääsee nousukauden alkuun. Kalle 

Päätalo: Oman katon alle. Gummerus 1989. HS 8.11.1989.
Lahdenperä, Osmo Talo nousee Messukylään Päätalon 30. romaanissa. Ryskätöitä 

omalla tontilla. US 27.11.1989.
Marttinen, Eero Iijoki-sarjan 19. osassa Kalle Päätalo kuvaa huolella 1950-luvun 

alun rakennustyömaita ja elämänmenoa. Rakentamiseen opin saa-
nut Kalle keskittyy nyt käytännön rakentamiseen. KS 21.10.1989.

Niklander, Hannu Uudelle kymmenelle. ESS 10.11.1989,
Pennanen, Eila Päätalo 50-luvun alussa. ME 12/1989.
Pere, Marita Todenpuhujaa rakastetaan. L-S 26.11.1989.
Rajala, Panu Betonikertoja. AL 6.11.1989.
Raunio, Marja-
Leena 

Suomen rakentamisen kronikka. KA 11.11.1989.

Varonen, Jouko Syksyn Päätalo – empaattista ihmiskuvausta. E-S 18 (?).1.1990.

Iijoen kutsu
Auvinen, Mauri Taas kerran Iijoella. SS 4.10.1990.
Hauta-aho, Veikko Asiaa ihmiselle. ILKKA 8.11.1990.
Karonen, Vesa Huonemiehen pojan paluu. Kalle Päätalo karkaa tamperelaiskir-

jallisuudesta. Kalle Päätalo: Iijoen kutsu. Gummerus 1990. HS 
23.10.1990.

Kulmala, Lauri Päätalon tahti ei petä. Iijoen törmästä on versonut 20 kirjaa. KES 
8.11.1990.

Marttinen, Eero Kalle Päätalon mahtava Iijoki-sarja edennyt nyt 20. osaansa. Ii-
joen kutsussa kuvataan todesti kotiseudun ja myös kirjoittamisen 
ikävä. KS 10.10.1990. 
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Peltonen, Matti Tavallisuuden sinfonia, hidas osa. TS 14.11.1990.
Rajala, Panu Kantti ei vielä kestä. AL 11.11.1990.
Stålhammar, Leo Kalle palaa kotiselkosiin. SM 8.11.1990.

Muuttunut selkonen
Auvinen, Mauri Kalle Päätalo kiiruhtaa vitkaan. SS 27.11.1991.
Hauta-aho, Veikko Uusi jakso elämässä. ILKKA 19.10.1991.
Karonen, Vesa Taivalkosken pojan paluu. Kalle Päätalo tekoselkostensa herra-

na. Kalle Päätalo: Muuttunut selkonen. Gummerus 1991. HS 
10.11.1991.

Kujala, Yrjö Mies palaa kasvumaisemilleen. KP 30.11.1991.
Kulmala, Lauri Porinointia selkosilta. KES 12.12.1991.
Marttinen, Eero Kalle Päätalon Iijoki-sarja ehtinyt jo 21. osaansa, 1950-luvun 

alkuun ja takaisin Iijoen törmään. Muuttunut selkonen kuvaa 
ikävää maahan ja aikaan, joita ei kuitenkaan enää ole. Kirja kuin 
lopullinen hyvästijättö lapsuudenmaisemille ja kaikille tutuille 
omille ihmisille. KS 15.11.1991.

Niklander, Hannu Muistelija palaa kotikonnuille. ESS 11.1.1992.
Rajala, Panu Paluumuutto Selkoseen. AL 25.10.1991.
Raunio, Marja-
Leena 

Identiteetin uupumaton rakentaja. KA 14.12.1991.

Epätietoisuuden talvi
Hauta-aho, Veikko Työn tulvakausi. ILKKA 20.10.1992.
Karonen, Vesa Päätalo pysyy Iijoella, Hietamies käy Vienan korvessa. Juurillaan 

ja juuriltaan. Laila Hietamies: Vienan punainen kuu. Otava 
1992. Kalle Päätalo: Epätietoisuuden talvi. Gummerus 1992. HS 
9.11.1992.

Korhonen, Matti Taivalkosken talvessa. LIITTO ?/1992.
Kujala, Yrjö Päätalon selkosissa. KP 24.11.1992.
Kulmala, Lauri Höylin miehen talvi. KES 20.12.1992.
Marttinen, Eero Iijoki-sarjassa on päästy jo 22. osaan – Kalle Päätalo kuvaa nyt 

sitä miten Koillismaa eli 1950-luvun alussa. Epätietoisuuden talvi 
herkkää kertomusta siitä kuinka kotiseutu kasvaa nykyaikaan. KS 
31.10.1992.

Niklander, Hannu Jännitys nousee epätietoisuudesta. ESS 24.11.1992.
Pennanen, Eila 50-luku Taivalkoskella. ME 1.2.1993.
Pöllä, Raija-Liisa Perinteistä Päätaloa. KA 13.11.1992.
Sundqvist, Harry Sisupussi ei pienistä säikähdä. Kalle Päätalo jatkaa perussuomalai-

suuden tarkkaa kirjaamista. AL 21.12.1992.

Iijoelta etelään 
Auvinen, Mauri Lähdön aika. SS 26.11.1993.
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Hauta-aho, Veikko Jäähyväisten aika. ILKKA 30.10.1993.
Karonen, Vesa Kalle Päätalon paluu ja lähtö. Setä jää terrorisoimaan Taivalkoskea 

Humberillaan. Kalle Päätalo: Iijoelta etelään. Gummerus 1993. 
HS 17.11.1993.

Kujala, Yrjö Päätalon hyvästit selkoselle. KP 15.12.1993.
Kulmala, Lauri Päätalon paluumuutto. KES 14.11.1993.
Marttinen, Eero Kalle Päätalon komea Iijoki-sarja on ehtinyt 23. osaansa ja eden-

nyt vuoden 1952 marraskuuhun. Kaunis ja harras hyvästi rakkaal-
le synnyinseudulle. KS 23.10.1993.

Rajala, Panu Selkosen Tolstoi vai Fellini? AL 21.12.1993.
Wainio, Elina Eilisen ja huomisen välissä. KALTIO 3.5.1994.

Pato murtuu
Auvinen, Mauri Viime kaarteessa. SS 28.10.1994.
Hauta-aho, Veikko Päätalo tekee kirjassaan tiliä elämänsä raskaimmista ajoista. ILK-

KA 11.11.1994.
Karonen, Vesa Kun Kalle Päätalon syyllisyyden pato murtuu. Rakennusmestarista 

mestarikirjailijaksi. Kalle Päätalo: Pato murtuu. Gummerus 1994. 
HS 11.11.1994.

Koivuniemi, Irja ”Selkosten Fellini” vauhdissa jälleen. SSS 4.11.1994. 
Kujala, Yrjö Päätalo murrosvaihteessa. KP 11.11.1994.
Kulmala, Lauri Tuore pino Päätalon palstalla. KES 20.12.1994.
Marttinen, Eero Kalle Päätalon Iijoki-sarja on päässyt loppusuoralle ja tunnelmat 

alkavat tihentyä loppuhuipennuksiin. Uusin kirja on tosi raju 
tilitys ja yllättävä kuvaus erään liiton lopusta – uuden alusta. KS 
30.10.1994.

Niklander, Hannu Kun koti hajoaa. Sarjan toiseksi viimeinen. ESS 20.11.1994.
Peltonen, Matti Iijoen pitkä rippi. TS 11.11.1994.
Pöllä, Raija-Liisa Mestari on voimissaan. KA 11.11.1994.
Vallin, Tapio Päätalon parhaita. SAKA 12.11.1994.

Hyvästi, Iijoki
Hauta-aho, Veikko Päätalolaisuus yhdistää. ILKKA 24.10.1995.
Häikiö, Martti Tuntematon käsikirjoitus. KANAVA 13.12.1995. 
Ihalainen, Mikko Iijoen törmästä Tampereen perusmonttuun, huonemiehen pojasta 

kirjailijaksi. Ei hyvästi vaan näkemiin. KT 15.11.1995.
Karonen, Vesa Kalle teki monumentin metsien, sotien ja rakennustyömaiden 

Suomesta. Hyvästi suomalainen todellisuus. Kalle Päätalo: Hyvästi, 
Iijoki. Gummerus 1995. HS 8.10.1995.

Kaskela, Markku Maamiehen palsta. NV nro 5/1996.
Kujala, Yrjö Päätalo murrosvaihteessa. KP 11.11.1994.
Kulmala, Lauri Tuore pino Päätalon palstalla. KES 20.12.1994.
Koivuniemi, Irja Yksi aikakausi saa päätöksensä. SSS 3.12.1995.
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Kujala, Yrjö Avoin kirje Kalle Päätalolle. KP 14.11.1995.
Marttinen, Eero Iijoki-sarja käsittää valmiina 25 osaa ja 16 216 sivua, sisältää yli 

1800 henkilöhahmoa, kertoo meistä suomalaisista liki 40 vuoden 
ajanjakson. Viimeinen osa näyttää miten kaikki tärkeät haaveet 
toteutuvat. Harmajan mökin poika Jokijärven rannalta on kir-
joittanut näin itsensä tällä sarjalla maailmankirjallisuuteen. KS 
3.11.1995. 

Nikki, Kalevi Jättiurakka on päätepisteessä. KES 24.10.1995.
Niklander, Hannu Kirjailija rakentaa itsensä. Kalle Päätalo on kuunnellut ih-

mispuhetta ”viimeinenkin korvakanavan karva väristen”. ESS 
28.10.1996.

Papinniemi, Jarmo Nähdä vaivaa ja ponnistella. SD 14.12.1995.
Peltonen, Matti Kerrostalo Iijoen törmässä. TS 11.11.1995. 
Pöllä, Raija-Liisa Kirjailijan synty. KA 24.10.1995.
Summanen, Matti Mestarit asialla. Miten Päätalosta tuli kirjailija. SM 5.1.1996.
Vallin, Tapio Suursavotta päätökseen. SAKA 12.12.1995.

Pölhökanto Iijoen törmässä
Hauta-aho, Veikko Takaisin Iijoelle. ILKKA 3.11.1998.
Huhtala, Liisi Varsitien komea päätös. KA 23.10.1998.
Karonen, Vesa Päätalon Iijoki-sarja sai jo toisen viimeisen osan. Kalle Päätalo: 

Pölhökanto Iijoen törmässä. Gummerus 1998. HS 5.10.1998.
Marttinen, Eero Uusimmassa Kalle Päätalo solmii mestarin taidolla pitkän Iijoki-

sarjansa viimeiset langat ja langanpäät. Niin on lopulta kirjallinen 
ryijy kokonaan valmis: Pölhökanto on upea joutsenlaulu, jossa 
hyvästellään myös lukijat. KS 3.10.1998.

Nikki, Kalevi Ilmiö Kalle Päätalo. KES 6.10.1998.
Parantainen, Pekka Perusteeton lopputili jäi kaivelemaan. Kalle Päätalo tekee Iijoki-

sarjan jatko-osassa yhteenvedon mikä hän on miehiään. AL 
20.10.1998.

Peltonen, Matti Hyvästi, Hyvästi Iijoki. TS 28.10.1998.

Kritiikkien lehtileikkeet Päätalo-instituutti/professori Kalle Päätalon arkisto (www.
taivalkoski.fi/paatalo-instituutti). Helsingin Sanomien kritiikit vuodesta 1990 alkaen 
myös www.hs.fi/arkisto. Kopiot tutkijalla.

HS-kritiikkien osalta kursivointi tutkijan.

http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti
http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti
http://www.hs.fi/arkisto
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Liite 3

Artikkelit, haastattelut, mielipidekirjoitukset ja myyntitilastot

Lyhenteet:
Aamulehti (AL) 
Anna (ANNA)
Apu (APU)
Demari (SD)
Etelä-Suomi (E-S)
Etelä-Suomen Sanomat (EsS tai EES)
ET-lehti (ET)
Helsingin Sanomat (HS)
Helsingin Sanomat Kuukausiliite (HK KL)
Hymy (Hymy)
Iijokiseutu (IIJOKISEUTU)
Iisalmen Sanomat (IiS )
Iltalehti (IL)
Ilta-Sanomat (IS)
Itä-Häme (ITÄ-HÄME)
Itä-Savo (Itä-Savo)
Jokijärven Avviisi (Jokijärven Avviisi)
Kaakonkulma (Kaakonkulma)
Kainuun Sanomat (KS)
Kaleva (KA)
Kaltio (KALTIO) 
Kansan Lehti (KL)
Kansan Tahto (KT)
Karjalainen (KARJALAINEN)
Karjalan Maa (KM)
Katso (KATSO)
Keskipohjanmaa (KP)
Keskisuomalainen (KES tai KeS)
Kieliposti (Kieliposti)
Kirjakauppalehti (KIRJAKAUPPA-

LEHTI)

Kodin Kuvalehti (KoKu)
Koillissanomat (KOILLISSANOMAT)
Kotimaa (Kotimaa)
Kouvolan Sanomat (KoS)
Kulttuurivihkot (Kulttuurivihkot)
Lukija (Lukija)
Länsi-Savo (L-S)
Nuori Voima (NV)
Näköpiiri (Näköpiiri)
Parnasso (Parnasso)
Pieksämäen Lehti (PL)
Pietarsaari (Pietarsaari)
Pohjois-Karjala (P-K)
Ruovesi (RV)
Savon Sanomat (SS)
Satakunnan Kansa (SAKA)
Seura (SEURA)
Suomen Kuvalehti (SK)
Tallentaja (TALLENTAJA)
Tammerkoski (TK)
Tampere (Tampere)
Tamperelainen (Tamperelainen)
Turun Päivälehti (TuP)
Turun Sanomat (TS)
Uudenkaupungin Sanomat (Uudenkau-

pungin Sanomat)
Uusi Suomi (US)
Uusi Maailma (UM)
Uusi Nainen (UN)
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Tutkimusaineisto/ lehdistölähteet vuosittain kronologisessa järjestyksessä. (Pääta-
loon liittyviä lehtiartikkeleita, mielipidekirjoituksia ja haastatteluja (muita kuin kri-
tiikkejä)

Vuosi 1971
Kujanpää, Liisa-Elina  KALLE PÄÄTALO – SUOSITTU KERTOJA.  KALTIO 

1971, 202–203.
Tekijä tuntematon Hämeen taidepalkinnot neljälle taiteilijalle. AL 30.10.1971.
Tekijä tuntematon Päätalo johtaa. Huovinen uhkaa. KS 6.11.1971.
Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee. AL 5.12.1971.

Vuosi 1972
Tekijä tuntematon Mitä Suomi ostaa. KL 22.4.1972.
Helander, Kalle Omalaatuinen kansanperinne taiteeksi. Kalle Päätalo Koillis-

maan elämänpiirin tulkkina. KoS 2.4.1972.
Tekijä tuntematon Mitä Suomi ostaa KL 18.11.1972.
Marttinen, Eero Puheenvuoro Kainuusta: Maisteri kyseli poskettomia kirjailija 

Kalle Päätalosta. KS 20.11.1972.
Mero, R. Tasaraha. Mielipidekirjoitus AL 5.12.1972.
Hannula, Lyyli Kirjat ja lukijat. Mielipidekirjoitus. US 6.12.1972.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

6.12.1972.
Tarkka, Pekka Olisiko Eino Säisässä Päätalon mahdin murtaja. HS 17.12.1972.

Vuosi 1973
Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee. AL 24.1.1973.
Tekijä tuntematon Nyt se on tutkittu: Päätalon kirjojen lukija on keskivertosuoma-

lainen. KS 15.2.1973.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

6.12.1973.

Vuosi 1974
-set- Kalle Päätalo Lieksassa. Suurin anti kirjoilleni metsureilta. KM 

14.10.1974.
Jousi, Marjut Viihteen kirjoittaminen ei ole rikos. Kalle Päätalo ja Tuula Saar-

to vastaavat arvostelijoille. KATSO 4 – 10.11.1974.
Tekijä tuntematon Juuri nyt. Täysi tuntiraha lokakuun kysytyin. AL 5.11.1974.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

6.12.1974.
Tekijä tuntematon Syksyn kirjoja valikoituna. AL 20.12.1974.

Vuosi 1975
Mäntyniemi, Voitto Kulttuuritoimitukselle: Aku-Kimmon sota. Mielipidekirjoitus. 

KA 21.1.1975.



391Tervaksinen toteemi

Koillismaalainen vm 
1918

Vastinetta Ripatille. Mielipidekirjoitus. Koillissanomat 
21.1.1975.

Kylmänen, Ahti Kulttuuritoimitukselle: Avoin kirje Ripatille. Mielipidekirjoitus. 
KA 22.1.1975.

Myllylä, Hilkka Aku-Kimmo Ripatille Päätalon kritiikistä. Mielipidekirjoitus. 
KA 22.1.1975.

Tekijä tuntematon Kansa ärähti. Suomen Kuvalehti nro 5/31.1.1975.
Kalaoja, Seppo Keskustelua. ”Päätalon halveksijoille jauhot suuhun”. Mielipide-

kirjoitus. KS 11.3.1975.
Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee. AL 20.3.1975.
Salmela, Aaro Kun se vaikeinta on ollut… Suomalainen (Suomi?) nro 3, syyskuu 

1975. 
Marttinen, Eero Kalle Päätaloa tentittiin: Hillittömästi intoa ja pohjalahjakkuut-

ta. KS 18.9.1975.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

22.11.1975.
Ripatti, Aku-Kimmo Päätalo ei tee taidetta – Haanpää teki taidetta. Mielipidekirjoi-

tus. KS 26.11.1975.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

6.12.1975.
Tekijä tuntematon Nämäkö niitä kirjoja ovat? AL 16.12.1975.

Vuosi 1976
Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee. AL 20.4.1976.
Niiranen, Jussi ”Taas se on raapinut kokoon pakolliset 500 sivua”. IS 8.11.1976.
Tekijä tuntematon Näitä myydään: Päätalo kärjessä. Huovinen kuudes. KS 

23.11.1976.
Tekijä tuntematon Myyntilistan kärjessä: Kotimaiset kertojat, kehno käännösviih-

de. AL 20.12.1976.
Pikkarainen, Kari Kirjat kaikki kaikessa Kalle Päätalon elämässä. P-K 24.12.1976.

Vuosi 1977
Juntunen, Timo Kalle Päätalon suuret savotat Iijoki-varressa. KA 29.4.1977.
Wilenius, Reijo Päätalon kunnia. HS 29.10.1977.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

5.11.1977.

Vuosi 1978
Sillä lailla Nobel-ehdokkaat. Mielipidekirjoitus. Tamperelainen. 24.8.1978. 
Tekijä tuntematon Sisäisestä käskystä tavoitteisiin. KA 15.10.1978.
Kononen, Seppo Päätalo – parantumaton ”työhullu”. PS 25.10.1978.
Tekijä tuntematon Hiljaa hyvä tulee. SK 1/6.1.1978.
Tekijä tuntematon Päätalo ja Huovinen listan kärkimiehiä. KS 20.12.1978.



392 Ritva Ylönen

Vuosi 1979 
Seppänen, Pasi Jätkien professori. UM 3.1.1979
Lahdenperä, Osmo Professori Päätalo selätti kriitikot. US 6.1.1979.
Tekijä tuntematon Joenpelto arvostelijoiden – Päätalo ostajien mieleen. KS 

21.1.1979.
Tekijä tuntematon Joenpelto kiilasi nyt kärkitilalle. KS 23.1.1979.
Rajala, Panu Kirjailijat puhuvat. Tamperelaista taustaa ja juuria. HS 

9.2.1979.
Vehviläinen, Matti Kalle Päätalo, 60-vuotias. ”Leipä ja rauha kaikki kaikessa”. Seura 

nro 45/ 9.11.1979.
Järvinen, Seppo Kallen savottaa 60 vuotta. KL 10.11.1979.
Eklund, Hilkka Sattumaprofessori rehellisyyden asialla. SD 10.11.1979.
Hyvärinen, Irja Kalle Päätalo 60 vuotta tänään. Kirjoitan elämästä jonka tun-

nen. HS 11.11.1979. 
Tekijä tuntematon: Kalle Päätalo 60 vuotta tänään. AL 11.11.1979.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

11.11.1979.
Tekijä tuntematon Miljoonan kirjan mies johtaa joulumarkkinoita. PT 13.12.1979.
Tekijä tuntematon Kunniaksi sekä kantajalle että antajalle. Tukkijätkästä tuli pro-

fessori. IS 21.12.1979.
Marttinen, Eero Kalle Päätalon pitkä paini kritiikin kanssa. KALTIO 1979, 

10–12.
Laukkanen, Eino Niinkuin padottu joki minun oli pakko purkautua. ILKKA 

7.10.1979.

Vuosi 1980
Tekijä tuntematon, Vuoden 1979 suosikit. Kirjat joita myytiin ja ne joita arvostet-

tiin. HS 25.1.1980.
Marttinen, Eero KIRJASTOLEHDEN TUTKIMUS: Kriitikoilla ja yleisöllä 

täysin erilainen kirjamaku. KS 25.1.1980.
Martti Päätalo, talvijuhla. AL 7.3.1980.
Peltoniemi, Seppo Markkinamiesten tämän vuoden joulu on jo vietetty. KL 

19.9.1980.
Tekijä tuntematon Päätalo listaykkönen. KS 11.11.1980.
Tekijä tuntematon Entiset suosikit kirjanostajilla. TS 14.12.1980.
Marttinen, Eero ”Kirjailijan oltava omantuntonsa kanssa sovussa”. KS 

24.12.1980.

Vuosi 1981
Seppälä, Arto Päätalon haastaja? AL 21.1.1981.
Tekijä tuntematon Pulkkinen kritiikin kärkeä – Päätalo painosten mestari. KS 

22.1.1981.
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Tekijä tuntematon Kirjavuoden kaksi kuvaa. TS 23.1.1981.
Huotari, Markku Kysely vuoden 1980 menestysteoksista. Lukija ja arvostelija suo-

sivat eri kirjoja. AL 23.1.1981.
Raatikainen, Erkki Aiotko kirjailijaksi? APU 5/30.1.1981.
Tekijä tuntematon Muuan velka. NV nro 1–2 1981.
Lehtola. Erkka,
Huotari, Markku Tällainen on kirjasyksy. AL 1.8.1981.
Marttala, Jorma Kalle Päätalo jatkaa sitkeästi 29. sydänkohtauksen jälkeen. ’Kun-

niavelka lukijoille’. AL 13.9.1981.
Töyssy, Anneli Päätalon Kallen luomiskyvyn avain: Olen syntynyt oikeaan 

aikaa. RV 16.9.1981. 
Seretin, Leena KALLE PÄÄTALO: ”Olen pienen ihmisen puolestapuhuja.” 

”Kirjoitan lukijoille, en arvostelijoille.”. KL 4.11.1981. 
Tekijä tuntematon Päätalon uutuus listan ykkönen. KS 10.11.1981
Jussila, Hellevi Uusi romaani vaati Kalle Päätalolta kaksi sairaalareissua. SEU-

RA 46/13.11.1981.
Tekijä tuntematon ”Päätalolla kiistaton asema kansalliskirjallisuudessamme”. KS 

12.11.1981.
Kujala, Yrjö Iteppäinen mies KALLE PÄÄTALO. KP 15.11.1981. 
Vuori, Jyrki Ruuhka on jo tasoittunut. TS 2.12.1981.
Tekijä tuntematon Aristoteles ja Päätalo. Huutoja ja kuiskauksia-palsta. HS 

13.12.1981.
Niiranen, Jussi Menestys ei ole muuttanut Kalle Päätaloa. IS 23.12.1981.

Vuosi 1982
Tekijä tuntematon Viihde myy hyvin – Päätalo yhä kärjessä. AL 5.1.1982.
Näin on Päätalo kuvaa lottia rehellisesti. Nimimerkkikirjoitus. IS 

8.1.1982.
Tekijä tuntematon Yleisön ja kriitikoiden yhteissuosikit: Jalava, Waltari, Kunnas, 

UKK ja Märta Tikkanen. KS 23.1.1982.
Tekijä tuntematon Kalle pysyy kärjessä. KL 23.1.1982.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi…mutta älkää unohtako näitä. HS 

21.3.1982.
Tekijä tuntematon Gummeruksen syksyä: Päätalon Iijoki-sarja tamperelaiskauteen. 

KS 26.8.1982.
Jussila, Hellevi Suosituin. Apu 8.10.1982.
Aromäki, Juhani Lääkettä koti-ikävään. HS 24.10.1982. 
Tossavainen, Jouni Miksi Päätalo ja Utrio unohtuvat, mutta Salama ja Huovinen 

muistetaan? Näköpiiri nro 17/12.11.1982.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

13.11.1982.
Lehtola, Erkka Sivistysvaltiossa. AL 15.11.1982.
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Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 
6.12.1982.

Tekijä tuntematon Arvostelun sokeus. Kaakonkulma 9.12.1982.
Järvinen, Seppo Santapaperihuumorista mestariromaaneihin. Kirjapukin vinkit. 

KL 18.12.1982.
Kapanen, Taisto Ikävöivä kansa on kannustanut. Itä-Savo 23.12.1982.
Tekijä tuntematon Työ on Päätalon Kallen juhlaa. P-K 24.12.1992

Vuosi 1983
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

15.1.1983.
Tekijä tuntematon Kriitikot: Aho. Painokoneet: Päätalo. Molemmat: Joenpelto. 

25.1.1983.
Tekijä tuntematon Joenpelto, Hämäläinen, Ruuth – lukijoiden ja kriitikoiden mie-

leen. KS 25.1.1983.
Pietilä, Arto Kirjailijasta terapeutiksi: Suomi lukee Päätaloa. UN nro 2/1983.
Tekijä tuntematon Kalle Päätalo: Juuret Iijoen törmässä. KoKu nro 3/8.2.1983.
Mäkelä, Ulla-Maija Kirjatalot sahaavat omaa oksaansa. Mielipidekirjoitus. HS 

11.2.1983.
Ojanen, Eero Mitä Päätalon jälkeen, Gummerus? HS 11.2.1983.
Kankaanpää, Hannu Päätalo jää bussista. HS 5.3.1983.
Marttinen, Eero Eino Säisän kuvat kertovat menneestä. KS 4.11.1983.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

12.11.1983.
Parantainen, Pekka Hyvä kotiintulo. AL 23.12.1983.
Naski, Kaarina Neljännesvuosisata kirjailijana. Kalle Päätalo näkee suomalaisen 

sieluun. E-S 31.12.1983.

Vuosi 1984
Marttila, Heikki Gummerus voisi pitää parempaa huolta Päätalon tekstistä. KeS 

15.1.1984.
at Vaalan päättäjät lukevat Päätaloa. KS 7.2.1984.
Elo, Timo Ei kirjailija voi jäädä eläkkeelle. ET nro 3/1984.
Tanskala, Raija-Liisa Kalle Päätalo Pekkasen jalanjäljillä. E-S 31.8.1984.
Naski, Kaarina Päätalon pyhiinvaellusmatka Toivo Pekkasen kaupunkiin. L-S 

18.9.1984.
Naski, Kaarina Kalle Päätalo kävi Pekkasen kaupungissa. KS 20.9.1984. 
Tekijä tuntematon Päätalo varattu juhannukseen asti! AL 1.11.1984.
Niklander, Hannu Lapsuuskuvaukset parasta Päätaloa. KOILLISSANOMAT 

14.11.1084.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi. HS 15.12.1984.
Nordell, Harri Kahden miljoonan kirjan Kalle. En osaa muuta tehdä kuin työtä. 

TS 24.12.1984.
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Haapanen, Kaarlo Syntyi laaja Iijokisarja. Pietarsaari 30.12.1984.

Vuosi 1985
RBL Vuosisadan 5 parasta mieskirjailijaa. Kalle Päätalo. Historian 

pisin yksinpuhelu. IL 9.1.1985.
Tekijä tuntematon Päätalo ei järky. Pimenoff arvostelijain vastaveto. HS 24.1.1985.
Tammilehto, Riitta Työläiskirjailija Kalle Päätalo: Kirja nousee kuin talo montusta 

harjaan. KL 23.3.1985.
Tekijä tuntematon Mitkä olivat viime vuoden hyvät kirjat? Arvostelijat ja ostajat eri 

mieltä. AL 24.1.1985.
Tekijä tuntematon Kaikkien aikojen suurimmat suosikit. US 13.4.1985.
Nuutinen, Eeva Taivalkosken hurmosliike. Päätalo-ilmiö. US 24.7.1985.
Niklander, Hannu Kalle Päätalon tienoilla. HS 3.8.1985.
Luhtasela, Oiva Päätalo Ylivieskassa. Iijoki-sarja on puolidokumentti. KA 

15.8.1985.
Tekijä tuntematon Paasilinnan veijarikirja käy kaupaksi. KS 12.10.1985.
Pohjola, Matti A. Hidas Päätalo kansan mieleen. Uudenkaupungin Sanomat 

5.12.1985.
Haanpää, Harri Syksyn 199 kirjaa. Päätalon salaisuutta etsimässä. IL 10.12.1985.
Tekijä tuntematon Kalle Päätalo ykkösenä. Yleisö äänestää oman Finlandiansa. KS 

17.12.1985
Paakki, Timo Suoraan Suomen kansan lukuhermoon. KA 24.12.1985
Niklander, Harri Päätalon äärellä pohdittua. Kulttuurivihkot nro 13/1985 (5, 

34–38).

Vuosi 1986
Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee -lista. Iijokiseutu 3.1.1986.
Donner, Jörn Johan minä olen 34 vuotta kirjoittanut. IL 10.1.1986.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

25.1.1986.
Tekijä tuntematon Donnerin Isä ja poika kärjessä. KS 26.1.1986.
Niklander, Hannu Kalle Päätalo on kertonut itsestään kaiken. HS 22.2.1986.
Hellman, Heikki Kahden kerroksen mielikirjat. Päätalo erottaa eliitin ja lukijoi-

den suuret joukot toisistaan. HS 9.3.1986. 
Räsänen, Alpo Kalle Päätalo – kielen makustelija. KS 31.4.1986.
Tekijä tuntematon UKK kieltäytyi antamasta periksi vanhuudelle. Eino S. Revon 

haastattelu Hymyssä nro 16/1986.
Kojo, Raimo O. Kirjallinen kansainvaellus. HS 15.9.1986.
Rajala, Panu Sahdin maisemissa. AL 5.11.1986.
Vallin, Tapio Kun Päätalon Kalle kämppäkartanoa koskemattomaan korpeen 

rakensi. SAKA 5.12.1986.
Tekijä tuntematon Nämä kirjat käyvät kaupaksi… mutta älkää unohtako näitä. HS 

6.12.1986.
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Lindstedt, Risto KALLE PÄÄTALO JA KOTI-IKÄVÄN ISÄNMAA. SK 
51/52/19.12.1986.

Vuosi 1987
Repo, Ville Ville Repo muistelee 3. Kun Päätalosta tuli Gummeruksen 

kirjailija, hän ei vielä osannut kirjoittaa elämäkertaansa. HS 
11.1.1987.

Tekijä tuntematon Päätalo ja Joenpelto kirjalistan kärjessä. AL 22.1.1987.
Tekijä tuntematon Kyllä kansa ostaa! HS 22.2.1987.
Koski, Markku Taiteen raskaan raatajat. US 14.3.1987.
sv Kirjasto kyseli lukuelämyksiä. KS 22.3.1987. 
Virmavirta, Jarmo Ajan riento. Urbaanin edistyksen liitto. TS 26.4.1987.
Kontio, Ilmari Suomalaiskirjailijoiden suosikit. IL 4.7.1987.
Tastula, Maarit Talonpojan lähiölapsi käy hallittuun seikkailuun. AL 2.8.1987.
Kuikka, Jukka Lukuja kaupungista. SK 14.8.1987.
Heikkilä, Ulla-Maija 
& Åström, Paula

Kirjailijaksi lähetetty. Liitto 6.12.1987

Tekijä tuntematon Näitä kirjoja myydään Helsingissä, mutta älä unohda näitä. HS 
16.12.1987.

Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee lista. Iijokiseutu 17.2.1987.

Vuosi 1988
Huotari, Markku Lukijat ja kriitikot: eri planeetalta? AL 21.1.1988.
Tekijä tuntematon Jyväskylässä tutkittiin yleisön ja kriitikoiden kirjasuosikkeja. 

Kotimaiset kirjat rakentavat siltaa, käännöskirjamaku jakautuu 
kahtia. HS 21.1.1988.

Tekijä tuntematon Kriitikot ja yleisö taas eri linjoilla suosikkivalinnoissaan. KS 
21.1.1988.

Hellman, Heikki Antikvariaatitkin keräävät kirjalistaa. Sariola, Päätalo, Waltari, 
Simenon, Christie ja Kari ovat kysytyimpiä. HS 1.2.1988.

Huhtanen, Heimo Suuren murroksen kuvaaja TALLENTAJA 1/1988, 16–20.
Wesman, Lili Kiitetyt, rakastetut, pysyjät ja menijät. SUOMEN MESTARIT. 

EIKÖ KANSA OLE PARAS KRIITIKKO? ANNA 5.4.1988.
J.M.  Kielenvartijat, valvokaa! HS 16.4.1988. 
Polsa, Pertti ”Jos terveys antaa myöten, kirjoitan vielä jotakin.” KARJALAI-

NEN 21.5.1988.
Tekijä tuntematon Seitsemänsien Päätalopäivien lukijatapahtumassa elämäkerta- ja 

sotakirjallisuuden ruotimista. Iijokiseutu 14.7.1988.
Kaisto, Seija Selvitys Kalle Päätalo -seuran jäsenistöstä. Koillissanomat 

22.7.1988.
Tekijä tuntematon Vonkamies ja Päätalo listojen kärjessä. KS 4.11.1988.
Marttinen, Eero Kalle Päätalo ei unohda tätä päivää. KS 11.11.1988.
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Tekijä tuntematon Näitä kirjoja myydään Helsingissä. Näitä kirjoja myydään koko 
Suomessa, mutta älä unohda näitä. HS 19.11.1988.

Tekijä tuntematon Postmoderni Kalle. US 30.12.1988.
Niklander, Hannu Kalle Päätalo sodan ja sotaväen kuvaajana. Kanava 16/1988 (2, 

110–114).

Vuosi 1989
Tekijä tuntematon 10 kärjessä. Lukija nro 1/1989.
Tekijä tuntematon Kallioniemen vieraat tilastoitu. Iijokiseutu 7.1.1989.
Jalonen, Outi Omintakeinen fantasia jää vieraaksi eikä puolivalmis kosketa 

lukijaa. Mielipidekirjoitus. HS 15.1.1989.
Petäjä, Jukka Kolmen kerhon konsensus. Kirjakerhojen markkinat ja jäsen-

määrät eivät enää kasva. HS 22.1.1989.
Marttinen, Eero Taivalkoski juhlii jo nyt joukolla marraskuussa 70 vuoden ikään 

ehtivää Kalle Päätaloaan. Päätalo nostettiin Kiven, Sillanpään ja 
Linnan rinnalle. KS 9.7.1989. 

AK Päätalopäivistä on tullut koko maan kotiseutujuhla. Kirjaili-
ja ja lukijat ammentavat elämänvettä lukijatapaamisesta. KA 
9.7.1989.

Suvanto, Timo EPÄILTIIN, ETTÄ PÄÄTALON KALLESTA ON TULLUT 
YLPEÄ. APU 28/14.7.1989.

Välinoro, Anne Syksyn kirjat: Konkarit jatkavat romaanisarjoja. Moni palaa lyy-
rikoksi. Talvisotakirjoja ilmestyy poterollinen. Nainen rakastaa, 
mies opettelee elämään. AL 23.7.1989.

Niemitalo, Mirja Rakas raskas ammatti. Ujo ja arka, mutta hyvä katselija ja kuun-
telija. KA 22.9.1989.

Salonen, Marita Tampereen palkinto Kalle Päätalolle. ’Unelmien kaupunki’. AL 
2.10.1989.

Tekijä tuntematon Oululaiset yhä ykkösenä Kallioniemen kävijöistä. Koillissano-
mat 3.10.1989.

Tekijä tuntematon Näitä kirjoja myydään Helsingissä. Näitä kirjoja myydään koko 
Suomessa. HS 28.10.1989.

Pitko, Matti Päätalo kirjoittaa kilpaa kuoleman kanssa. AL 29.10.1989.
Seppälä, Arto Muistamisen ihme. AL 31.10.1989. 
Niiranen, Jussi Kirjailija Kalle Päätalo lähtee pakoon 70-vuotisjuhliaan. ”On 

arvoitus, missä olisin ilman sotaa”. IS 3.11.1989.
Tekijä tuntematon Kriitikkopörssi. AL 4.11.1989. 
Seppälä, Arto Päätalo-ilmiö. SAKA 4.11.1989.
Tekijä tuntematon Paasilinna ja Päätalo listojen kärjessä. KS 18.11.1989. 
Päätalo, Kalle Kalle Päätalo kirjoittaa Avun lukijoille. ”Tunnen sisälläni jatku-

vaa painetta ja surua.” Apu marraskuu? 1989.
Nyyssönen, Marjatta Kansan oma kirjailija. Mielipidekirjoitus KS 9.12.1989.
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Tekijä tuntematon Raati valitsi 101 hyvää kirjaa. US 9.12.1989.
Ekholm, Kai Suomeen mahtuu 100 kirjailijaa. SK 59/15.12.1989.
Tekijä tuntematon Kirjaston 15 suosituimman kirjan lista on voittopuolisesti 

kotimainen. Päätalon suosio on sammumaton. Tamperelainen 
17.12.1989.

Petäjä, Jukka 80. vuosikymmenen tekijät ja näkijät. Naiskirjallisuuden 
esiinmarssi ja kustantajien esikoiskokeilut piristävät 1980-luvun 
suomalaisen kirjallisuuden ilmettä. HS 31.12.1989.

Tekijä tuntematon Kalle Päätalo haluaa muistuttaa kirjoillaan: Vaikeuksista tämä 
maa on rakennettu. Kirjatyö 1989.

Vuosi 1990
Tekijä tuntematon 10 kärjessä. Lukija nro 1/1990.
Lehtola, Erkka Pysähtyneisyyden aikaa seuraa aina vallankumous, väistämättä. 

Kirjallisuuttamme valaisee tasainen, hillitty valo. AL 6.1.1990.
Tekijä tuntematon Kalle Päätalo suosituin Kuopion kirjastossa. Kuopiolaiset 

varanneet jo Päätalon uusintakin, vielä tekeillä olevaa kirjaa. KS 
19.1.1990.

Hauta-Aho, Veikko Kallen päivänä. ILKKA 29.1.1990.
Tekijä tuntematon Yli sata kilometriä Päätaloa. AL 28.1.1990.
Tekijä tuntematon 10 kärjessä. Lukija nro 3/1990.
Niklander, Hannu: Päätalo käyttänyt harvinaisia aiheita. KS 18.4.1990.
Koivula, Erkki Ville Repo antoi Taivalkoskella tunnustusta. ”Päätalo on täyden 

tuntirahan mies”. US 8.7.1990.
Mäntyniemi, Voitto: Historiallinen sisältö lisää Kalle Päätalon teosten arvoa. KA 

8.7.1990.
Jokisalmi, Raimo ”Kalle Päätalo on tallentanut kokonaisen aikakauden.” Ville 

Repo innostui henkilöihin ja riemastuttaviin repliikkeihin. 
IISALMEN SANOMAT 15.7.1990.

Repo, Eljas Kirjailija Kalle Päätalo: ”Minulla haluttaisi oikein todella yrittää 
mielikuvitusromaania.” Profeetta omalla maallaan. Iijoki-sarja – 
itsenäisyyttä rakentavan kansan kronikka. US 15.7.1990.

Lehmusoksa, Risto Päätalon tuotannon saatavuus jopa uskomatonta. Vastine Witt-
foothille. HS 20.8.1990.

Wittfooth, Kirsti Yli kahteen kuukauteen en lukenut muuta kuin Päätalon kirjoja. 
Mielipidekirjoitus. HS 21.8.1990. 

Kalemaa, Kalevi Riitta Vartista Päätalon haastaja? AL 10.9.1990.
Korppi, Hely Laila Hietamies puhuu eliitistä, aliarvostuksesta ja kirjan vero-

tuksesta. Menestys vaatii hyviä hermoja. US 16.9.1990. 
Turunen, Matti Talonmies Ihalainen tuntee Päätalon. KA 28.9.1990.
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Petäjä, Jukka 1980-luvun kirjallisuuden valtiaat ja valtiattaret, Yhdysvaltain 
kirjamarkkinoita hallitsevat Tom Clancy, Stephen King ja 
Danielle Steel. Suomessa on samanlainen kärkikolmikko: Kalle 
Päätalo, Arto Paasilinna ja Laila Hietamies. HS 10.11.1990.

Vuosi 1991
Rahkonen, Keijo Kirjalla on näyttöarvoa. Kirjoilla on paitsi käyttöarvoa myös 

näyttöarvoa. Kirja täydentää asun ja viimeistelee sisustuksen. 
Kirjavalinnoilla voi viestiä sivistystään tai muotitietoisuuttaan. 
Pintaälykön ei tarvitse vaivautua edes lukemaan kirjoja. Riittää 
kun lukee arvostelut. KANSALLISPANKIN OSINKO-LEH-
TI 3/1991

Virkkula, Simopekka Mitä Kekkonen luki? AL 8.6.1991.
Hentilä, Anne Kalle Päätalo Päätalopäivillä: ”Iijoki-sarja alkaa jo kyllästyttää”. 

KA 6.7.1991.
Mustonen, Kari Päätalo lopettaa Iijoki-sarjansa. IS 8.7.1991.
-en Päätalopäivien jäsentapaamisessa ruodittiin kritiikin suhdetta 

kirjailijaan. KOILLISSANOMAT 8.7.1991.
Jokisalmi, Raimo Jaakko Syrjä Päätalopäivillä: Kirjailijan ja kriitikon suhde pak-

koavioliitto. IISALMEN SANOMAT 14.7.1991.
Pölsä, Pertti Nimikkopäivien luonnetta turha muuttaa lähivuosina. Kalle 

Päätalo saanut kriitikoista selkävoiton. TuP 17.7.1991.
Tekijä tuntematon ”On koitettava luoda toivon kipinää”. IL 9.8.1991.
Tekijä tuntematon Kaunokirjallisuus ei elä muutosten aikaa. Syksyn suomalainen 

proosa ja runous tarjoaa monia huippuja, mutta yleisilme on 
laimeahko. Käännöstarjonta on monipuolistunut, kun pienkus-
tantajat ovat löytäneet kaunokirjallisuuden. HS 18.8.1991.

Tekijä tuntematon Kallioniemessä kävi tutustujia selvästi viime vuotista vähemmän. 
KOILLISSANOMAT 27.8.1991.

Tekijä tuntematon Laila Hietamies Suomen luetuin. KS 6.11.1991.
Lappalainen, Marja-
Liisa 

Professori Leea Virtanen: Vitsitkin ovat kansanperinnettä. IS 
20.11.1991.

Tekijä tuntematon Lailan ja Kallen uutuuksia jonotettava jopa kolme kuukautta. 
Tampere 12.12.1991. 

Leino, Eino Painosten mestarit kohtasivat. Taas alkaa uusi urakka. Apu nro 
51/13.12.1991.

Malmberg, Ilkka Päätalo pitää paikkansa. HS Kuukausiliite 14.12.1991
Räisänen, Alpo Kalle Päätalo syntymäseutunsa kielen käyttäjänä ja tallentajana. 

Kieliposti 2/1991.
Niklander, Hannu Kaksi talvisodasta myöhästynyttä. Parnasso 41/1991, 8, 502–

504.
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Pohjola, Matti A. Riitta Kallentytär Päätalo tunnustaa: Isäni kirjoissa on kipeitä 
piirteitä. Isä-Kalle yhä painosten herra. TS 24.12.1991.

Vuosi 1992
Rajala, Panu Erehdysten saatto. AL 11.1.1992.
Tekijä tuntematon Mitä Suomi lukee -lista. Iijokiseutu 25.1.1992.
Seppälä, Raimo Kulttuurintekijät kasvihuoneessa. AL 15.2.1992.
Syrjä, Jaakko Itku ei auta kirjamarkkinoillakaan. Mielipidekirjoitus. AL 

21.2.1992.
Tekijä tuntematon Tuure Holopainen kysyi Päätalopäivillä: Onko heikko-osaisten 

vaikeudet unohdettu? KS 12.7.1992.
-en Kalle Päätalon elämänkaari kuvastaa koko Suomen yhteiskun-

nan kehitystä. Koillissanomat 13.7.1992.
Pölsä, Pertti ’Mittani alkaa olla täynnä Iijoki-sarjaa’. Päätalo jatkaa kun kansa 

vaatii. TuP 15.7.1992.
Tekijä tuntematon Kallioniemessä kävi kesällä yksitoistatuhatta vierasta. KOILLIS-

SANOMAT 8.9.1992.
Tervo, Jari Menestyskirjailija sai kustantajalta painotuoreen teoksensa, 

jonka suosio on jälleen takuuvarma. ”Kaikki eivät usko edes 
Koivistoa mutta Päätaloa kyllä”. IS 12.9.1992.

Marttinen, Eero Perinteinen syysretki tuli tehdyksi, mutta jatkuvan vesisateen 
takia jäivät Kalle Päätalolta tämän syksyn puolukat Taivalkosken 
metsiin. Toiveikkuus ja usko huomiseen nykyään pahasti kadok-
sissa. KS 4.10.1992.

Husa, Mikko Taivalkoski ei unohda Päätaloa. AL 29.10.1992.
Toijonen, Siskotuu-
likki 

Todellisuutensa vanki. KES 30.10.1992.

Drufva, Juha Kirjailija Kalle Päätalo: ”Haluan kirjoillani muistuttaa miten 
ihmisiä ennen kohdeltiin”. KU 4.11.1992.

Tekijä tuntematon Näitä kirjoja myydään. HS 5.11.1992.
Tekijä tuntematon Näitä kirjoja myydään. HS 26.11.1992.
Hellman, Heikki Volter Kilpi löi Linnan ja Waltarin. Taiteilijat ja kriitikot äänes-

tivät Alastalon salin itsenäisyyden ajan parhaaksi kirjaksi. HS 
6.12.1992.

Tekijä tuntematon KALLE HOKSASI ITSELLEEN NÄTIN HOMMAN. KAL-
LE PÄÄTALOLLE KIRJAILIJAN KIRJAPÖLLÖ. KIRJA-
KAUPPALEHTI 6/1992.

Vuosi 1993
Tekijä tuntematon Väinö Linna on yhä kansan kirjailijasuosikki. Kalevan marras-

kuussa teettämässä kyselyssä kriitikoiden suosikki Volter Kilpi 
jäi äänittä. HS 10.1.1993.
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Tiensuu, Pentti Lukiolaiset tuntevat omat klassikot. Kirjallisuus on yleissivistys-
tä ja antaa keskustelunaiheita kansainvälistyville nuorille. AL 
11.3.1993.

- mak Kansan suosikit kuvaavat kansan elämää. ILKKA 21.3.1993.
Hyttinen, Simo Eero Marttinen teki kuvakirjan Päätalosta. Teos ilmestyy kirjai-

lijan 75-vuotisjuhlaan. KS 16.5.1993.
Tekijä tuntematon Kirjailija Juhani Syrjä Päätalopäivien Lukijatapahtumassa. Terve 

työmiehen nälkä on tätä nykyä harvinaista luonnonvaraa. KS 
11.7.1993.

Halme, Vilho KALLELLEKO FINLANDIA? TK 6/1993: 38.
Tekijä tuntematon Oulun yliopisto promovoi Kalle Päätalon ja Reino Rinteen kun-

niatohtoreiksi. KS 24.8.1993.
- ah Kallioniemeen tutustui yli kaksitoistatuhatta vierasta. KOIL-

LISSANOMAT 28.9.1993.
Kaven, Harri Kalle Päätalon tahti jatkuu. Lukijakirjeet määräsivät jatkoa 

Iijoki-sarjaan. TS/Viikkoliite 16.10.1993.
Liukkonen, Tero Jo riittää, suurten ikäluokkien Päätalo! HS 24.10.1993.
Malmberg, Ilkka Päätalo astuu bistroon. HS Kuukausiliite nro 12/1993.

Vuosi 1994
Nousiainen, Anu Kauranen kärjessä. Päätalo kakkosena. HS 6.2.1994.
Majander, Antti Kirjailijanoppia vuosikertakoneesta. Mika Waltarin Aiotoko 

kirjailijaksi? -teos vuodelta 1935 julkaistaan uudelleen. HS 
27.2.1994.

Marttinen, Eero Kirjailijat viisauden ja tiedon letkan harjalla. KS 12.3.1994.
Lehtola, Erkka Kun kaikki muuttui. Mika Waltarin vanhan teoksen uusi painos 

heijastaa kulttuurin muutosta. AL 12.3.1994.
Tekijä tuntematon Päätalo kiittää urastaan Waltarin opusta. IS 7.5.1994.
Päätalo, Siiri Päätalo kiinnostaa nuoriakin. KA 4.6.1994.
Jokisalmi, Raimo Päätalon kasvinkumppani Reino Kurtti: Koillismaa-sarja on 

parasta Päätaloa. IISALMEN SANOMAT 24.7.1994.
Tekijä tuntematon Kirjailija Kalle Päätalo taistelee syöpää vastaan. Iijoki-sarjan 

päätepiste häämöttää. IS 28.7.1994.
Lehtola, Erkka Kuka on Suomen sitkein kirjailija? AL 29.7.1994.
Laitinen, Seija Päätalon maailma elää Taivalkoskella. LS 7.8.1994.
Tekijä tuntematon Näitä kirjoja kriitikot odottavat. HS 19.8.1995.
Halme, Vilho Painosten kuninkaan tamperelaisaiheet. TK 9–10/1994.
Tekijä tuntematon Laila Hietamies ja Kalle Päätalo johtavat kirjalistaa. AL 

5.11.1994.
Tekijä tuntematon Kallio-Kalle rakensi Mölö-Matin atteekkia. KT 10.11.1994.
Naski, Kaarina Kalle Päätalo rakentaa kirjoja kuin taloja. EsS 
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Lahdenperä, Osmo Kalle Päätalo 75 vuotta. Pakkopeliä nyt tämä homma. KA 
11.11.1994.

Eskola, Katarina Lukijoiden Kalle Päätalo. KA 11.11.1994.
Malmberg, Ilkka Jämptin mestarin talo alkaa olla valmis. Kalle Päätalo kehtaa 

näyttää kellarinsa. Selkosten Proust täyttää tänään 75 vuotta. 
HS 11.11.1994.

Tekijä tuntematon Kalle Päätalo: Nyt en pöyhistele. IS 7.12.1994.
Tekijä tuntematon Mestarin eväät -kirja neljänneksi myydyin. KS 18.12.1994.
Mäkimattila, Pirkko Kalle Päätalo pitää itseään tamperelaisena vaikka juuret ovatkin 

Iijoen mutkassa. ”Nykyajan joulusta puuttuu sydämen ilo”. SD 
23.12.1994.

Korhonen, Keijo Omalta omille. KS 31.12.1994.

Vuosi 1995
Pohjola, Matti A. Miesasialiikkeen aika. TS 14.2.1995.
Tekijä tuntematon Julkkispörssin kärkinimistä parhaiten ansaitsivat kirjailijat. 

Kulttuurin ja viihteen rahamiehet ja naiset. Hymy helmi-
kuu/1995.

-rhp Kalle Päätalo on kirjoittanut Iijoki-sarjansa päätökseen. Kirjai-
lija palaa työhuoneeseensa edelleen joka aamu. Koillissanomat 
22.5.1995.

Isaksson, Pekka Ihalaisen Mikollakin vaikea alku. Päätalo-innostus tarttui vasta 
toisella yrittämällä. KT 5.7.1995.

Huotari, Kauko Kalle Päätalon teosten pohjalta on tehty neljä elokuvaa. Mielipi-
dekirjoitus. ITÄ-HÄME 7/1995.

Kesälahti, Eija Juice Leskinen pitää Päätaloa näkijänä joka päihittää monta 
historioitsijaa. Koillissanomat 10.7.1995.

Polsa, Pertti Juice esitelmöi Kallen nimikkopäivillä ja oli mielissään kriitikoi-
den heräämisestä. ”Sano se, Päätalo”. TuP 15.7.1995.

Ihalainen Mikko ”Ny se Päätalo löyty!” KT 18.7.1995.
Marttinen, Eero Kalle Päätalon Iijoki-sarjan viimeinen osa ilmestyy lokakuussa. 

Ja kirjailijalla on jo uusi urakka suunnitelmissa, paljastaa kustan-
taja. KS 18.7.1995.

Tekijä tuntematon Kallioniemessä käynyt jo 7500 vierasta. KOILLISSANOMAT 
25.7.1995.

Künnap, Eeva Taisto Hämäläinen – taitaja kahden kirjailijan. PL 14.8.1995.
Rautio, Tuula Professori Kalle Päätalo kirjoittaa 37. romaaniaan. ”En viit-

sisi laiskan nimissä Pietarin portille lähteä”. Tamperelainen 
27.8.1995. 

Majander, Antti Rekat rahtasivat Iijoki-sarjaa läpi yön. Päätalon päätösromaani 
tuli tuoreeltaan Taivalkoskelle. HS 8.10.1995. 
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Makkonen, Erkki Yhden kirjailijan tuotanto työllistänyt Jyväskylässä 8 kirjanteki-
jää 25 vuotta. Kalle Päätalo tuntee myös ne oikeat kirjantekijät. 
KES 13.10.1995.

Haapavaara, Heikki Kalle Päätalo on vihainen Iijoelle. Teksti kiehui, muttei lyhenty-
nyt. IS 14.10.1995. 

Majander, Antti Kirjamotin kasaaja saapuu stadiin. HS 27.10.1995.
Tekijä tuntematon Kalle Päätalo veti Villa Kiven täpötäyteen. HS 4.11.1995.
Huotari, Markku Päätalo uhmaa aikaa ja muutosta. AL 23.11.1995
Wilenius, Reijo Tunneäly murtautuu esiin. HS 3.12.1995.
Hirvikoski, Hannu VILLA KIVI AVASI KIRJALLISEN SALONKINSA: Kalle 

Päätalon historiallinen stadin vierailu. KALLIO- JA YMPÄ-
RISTÖLEHTI 3.12.1995.

Tekijä tuntematon Päätalon Iijoki-sarjan päätös listaykkösenä. KS 4.11.1995.
Paakki, Timo Itsenäisen Suomen itsenäinen kirjailija. KA 6.12.1995.
Salo, Seppo Kirjailija-professori Kalle Päätalo: ”Minun on aina ollut pakko 

pyrkiä rehellisyyteen”. Kotimaa nro 40/8.12.1995.
Marttila, Heikki Paraatijuhlan myönteinen yllätys. KeS 10.12.1995.
Pohjola, Matti A. Juhani Syrjä editoi Päätalon Iijoki-sarjaa. Perushämäläinen hais-

telee Riispyynlahden merituulia. TS 23.12.1995.
Vehviläinen, Matti Iijoki-sarja on Kolmannes Kallen elämästä. Seura ?/1995.
Karuvuori, Anne 16 000 sivua selkosilta etelään. ET-lehti 1995.
Puoskari, Pirkko Minä Päätalo. Kuin siivo härkä. Me naiset 1995.

Vuosi 1996
Hellman, Heikki, 
Petäjä, Jukka ja Sirén, 
Vesa

Miles Davis ja Kalle Päätalo eivät menestyneet. Moni tuttu juttu 
unohtui, kun lukijat vastasivat HS:n taidemakukyselyyn. HS 
6.1.1996.

Suni, Veikko Turussa Hyvästit Iijoelle 157 kertaa. Kirjanälkää ei kauan katsel-
la. TS tammikuu -96.

Posio, Matti Vain 250 merkittävintä mahtuu kansakunnan kaapin päälle. 
Kolme viisasta miestä puolustaa Suomen historian virallista 
listaa. AL 16.3.1996.

Isaksson, Pekka Vanha maailma on Pohjois-Suomessa lähellä. KT 21.5.1996.
Hanhela, Anneli Panu Rajala Päätalopäivillä: ”Itteminä teki Kallesta kirjailijan”. 

SM 15.7.1996.
Marttinen, Eero Tuhatmäärin Kalle Päätalon lukijoita suosikkikirjailijansa 

nimikkopäivillä Taivalkoskella. Hänet nostettiin työläiskirjaili-
jana Linnan ja Viidan rinnalle. Mahtavalle Iijoki-sarjalle ei löydy 
mistään vertailukohtaa. KS 15.7.1996.

Ihalainen, Mikko Päätalotunnelma kävi korkeimmillaan. KT 17.7.1996.
Tekijä tuntematon Väkimäärä yllätti jopa järjestäjät. Päätalopäivillä mukana ennä-

tysmäärä yleisöä. Iijokiseutu 18.7.1996.
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Vuosi 1998
Hellman, Heikki Kalle Päätalo jatkaa Iijoki-sarjaa. ”Olen niinkun vähän velkaa 

lukijoille”.  HS 16.4.1998.
Tekijä tuntematon Kalle Päätalo kirjoitti vielä jatko-osan Iijoki-sarjaan. Kalle Pääta-

lo palasi vielä Iijoelle. IS 16.4.1998.
Tekijä tuntematon Vielä kerran, Kalle. Iijoki-sarja saa syksyllä päätöksen. AL 

16.4.1998.
Tekijä tuntematon Kalle Päätalon arkisto maanantaina Taivalkoskelle. KS 1.5.1998.
Tekijä tuntematon Päätalon arkisto siirtyy tänään Tampereelta Taivalkoskelle. AL 

4.5.1998.
Haapavaara, Heikki ”Elämäntyö lähtee nyt”. Kirjailijajärkäle Kalle Päätalo jätti 

perintönsä kotikunnalleen. ”Syöpä jyllää – mitään ei enää ole 
tehtävissä”. IS 9.5.1998.

Hietala, Ilkka Tutkijat saavat vielä odottaa. Päätalon mittava arkisto kunnossa 
helmikuussa. PT 26.5.1998.

Vääräniemi, Auni Matkakertomus Kalle Päätalon arkiston hakureissusta. Jokijär-
ven Avviisi nro 1/1998.

Virkkula, Simopekka Sinunkin hyllyssäsi kummittelee. AL 7.6.1998.
Tekijä tuntematon Päätaloviikon ohjelma tulvii perinteitä. LS 24.6.1998.
Hanhela, Anneli Päätalon muotokuva paljastettiin. SM 3.7.1998.
Hakalahti, Anna Iijokisarjan jatko oli yllätys Kallelle itsellekin. Koillissanomat 

3.7.1998.
Hakalahti, Anneli Kalle Päätalo sai nimikkoviikollaan tekopitäjässä virallisen muo-

tokuvan. Taiteilija Asko Lax luonnehti maalausta vaativimmaksi 
työkseen. Koillissanomat 3.7.1998.

Kirstinä, Leena Päätalo vaatii oikeudenmukaisuutta ja vastuuta. Kirjailija kertoo 
itsenäisen Suomen historian miehen kertomuksena, jossa oikeal-
la naisella on tärkeä merkitys. AL 5.7.1998.

Nenola, Pirjo Raimo Jokisalmi luennoi Päätaloviikon lukijatapahtumassa. 
Nuoruuden savotat herätti tutkimaan Päätalo-kirjojen taustoja. 
IiS 5.7.1998.

Marttinen, Eero Syyskauden odotettuja kirjauutuuksia. Veikko Huoviselta arvo-
keskustelua ja Päätalolta Iijoki-sarjan uusi päätös. KS 8.8.1998.

Tekijä tuntematon Kalle Päätalo vielä kerran. IL 2.10.1998.
Lappalainen, Marja-
Liisa

Kalle Päätalo on myynyt Suomen ennätyksen. Päätalo on Suo-
men myyntitykki. IS 1.10.1998.

Hentilä, Anne Päätalon uusin ilahduttaa. KA 10.10.1998.
Rouvinen, Ari Kaltoinkohtelu teki Kalle Päätalosta tuottoisan, menestyvän 

kirjailijan. AL 31.10.1998.
Parantainen, Pekka Kalle Päätalo, lukijoiden kaveri. AL 31.10.1998.
Leskinen, Juice Suomen mestari. SS 29.11.1998.
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Tekijä tuntematon Kuukauden kysytyimmät kirjat: marraskuu 1998. Kirjakatsaus 
joulukuu 1998.

Granath, Juha Pölhökanto oman kodin pihapiirissä. Kalle Päätalon syksy. Seura 
nro 45/6.11.1998.

Ihalainen, Mikko Piste Iijoki-sarjan päälle. KT 13.1.1999. 

Vuosi 2000
Martikainen, Maire Kalle Päätalolta tulossa 43. teos. Lukijat antaneet voimaa kirjoit-

tamiseen. SEURA nro 27/7.7.2000.

Hautajaiset
Parantainen, Pekka Päätalo hyvästeli läheisensä käsikirjoituksensa mukaisesti. Hau-

tajaiset: Kirjailijan käden jälki loi karun kauniin ja rauhoittavan 
herkän tunnelman. AL 17.12.2000.

Parantainen, Pekka Kalle Päätalon seura käynnistää valtakunnallisen patsashank-
keen. AL 17.12.2000.

Karonen, Vesa Selkosten paras pöllintekijä on poissa. Pitkä sairaus uuvutti 
kirjailija Kalle Päätalon. Juuret Iijoen törmässä on maailmankir-
jallisuuden laajimpia kansankuvauksia. HS 22.11.2000.

Stenbäck, Irma Päätalon kirjat ovat terapiaa kansalle. Kirjailijan suosion syynä 
oli kerronnan ehdoton rehellisyys. ”Kallelle kaikki ihmiset olivat 
samanarvoisia”, sanoo Laila Hietamies. HS 22.11.2000.

Porvali, Seppo Suuri kirjailija on poissa. ”Jätkän ainoa toive oli päästä omillaan 
hautaan.” Seura 48/1.12.2000.

Kankainen, Seppo Kalle Päätalo in memorium. Kalle Päätalo ja kulttuuridemarit. 
http://members.surfeu.fi/atlas/kude/paatalo.htm

Artikkelit Päätalo-instituutin hallussa olevasta professori Kalle Päätalon arkistosta: 
www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti/arkistoluettelo.htm. Kopiot tutkimuksen teki-
jällä. Osa artikkelikopioista suoraan lehtien arkistoista (esimerkiksi Kaltion, Seuran, 
Parnasson).

http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti/arkistoluettelo.htm
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Liite 4

Lukijakirjeet
Otos Kalle Päätalolle Iijoki-sarjan ilmestymisvuosina (1971-1995 ja 1998) tulleista 
lukijakirjeistä. Alkuperäiset kirjeet ovat professori Kalle Päätalon arkistossa Päätalo-
instituutissa Taivalkoskella.

Kopiot kirjeistä tutkimuksen tekijällä.

Vuosittain kronologisessa järjestyksessä.
Kirjeen kirjoi
tuspäivä

Koodi
nimi

Sukupuoli Kalle Päätalo vastannut

1971
25.11.1971 JL M 02.6.1972
26.12.1971 VM M 28.3.1972 kortilla

1972
25.03.1972 KP N 27.03.1972 kortilla
22.03.1972 AK N 19.12.1972 joulukortilla
06.11.1972 YK M 25.11.1972
26.11.1972 HN M 1972 joulukortilla
28.11.1972 AK N 19.12.1972 joulukortilla

1973
05.01.1973 OH M -
22.01.1973 AH N 15.04.1973 pääsiäiskortilla
05.03.1973 TR N 15.04.1973 lähettämällä ”Susiparin”
07.04.1973 AK N 20.07.1973 lähettämällä ”Kunnan jauhot”
15.02.1973 A-LA N 15.04.1973 pääsiäiskortilla
16.12.1973 SK N -
19.12.1973 JL M 01.03.1974 kirjeellä

1974
?.?.1974 VL N 08.04.1974 kortilla
06.01.1974 AM N 08.04.1974 kortilla
08.01.1974 EK N 08.04.1974 kortilla
20.02.1974 KK N 08.04.1974 kortilla
03.11.1974 PT M 09.11.1974 syntymäpäiväonnittelukortti
?.12.1974 MW N -

1975
13.03.1975 AP N 26.03.1975 pääsiäiskortilla
02.06.1975 OV M 19.12.1975 joulukortilla
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02.07.1975 MH M 19.12.1975 joulukortilla
10.08.1975 PT M 19.12.1975 joulukortilla
12.11.1975 UT M 17.12.1975 joulukortilla
08.12.1975 RI N lähettämällä ”Ihmisiä telineillä”
14.12.1975 EV N 21.12.1975 joulukortilla

1976
16.02.1976 EH N 13.04.1976 pääsiäiskortilla
?.?.1976 HH M 13.04.1976 pääsiäiskortilla
19.11.1976 MW M 19.12.1976 joulukortilla
05.12.1976 HK M 19.12.1976 joulukortilla (kortissa KP:n 

huomautus, että ”Viimeinen savotta ei ole 
huono!”)

1977
03.01.1977 AK

EK
N
M 14.12.1977 ”pitkällä” kirjeellä

10.2.1977 MT N 15.12.1977 ”pitkällä” ”ihmettelevän ystä-
vällisellä” joulukortilla

?.04.1977 KS
MS

N
M

18.04.1977 lähettämällä ”Täysi tuntiraha” 
-romaanin

22.10.1977 VV N -
31.10.1977 VM M 13.12.1977 ”pitkällä” joulukortilla
01.11.1977 MK M 12.12.1977 ”pitkällä” joulukortilla

1978
11.01.1978 AK N 21.12.1978 ”pitkällä” joulukortilla
03.02.1978 VH M Osoitteen puuttumisen vuoksi ei vastattu. 

Kirjeessä KP:n kommentti: ”Kirjoittaja on 
nähtävästi sitä mieltä, että minun ei saisi 
käyttää edes repliikeissä murre – oikeam-
min kansan kieltä!”

11.08.1978 HM N 18.12.1978 ”pitkällä” postikortilla
08.11.1978 RK M 17.12.1978 ”pitkällä” joulukortilla
21.11.1978 MS N 17.12.1978 ”pitkällä” joulukortilla
03.12.1978 EK M 17.12.1978 kortilla
09.12.1978 ON M 17.12.1978 joulukortilla
25.12.1978 HR M -
31.12.1978 OR M Painetulla kortilla ja lähettämällä ”Täysi 

tuntiraha” -kirjan

1979
07.01.1979 RT N Kiitoskortilla
13.01.1979 PR M Kiitoskortilla
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18.01.1979 SV M 05.02.1979 kirjeellä ja lähettämällä teoksen 
”Nuoruuden savotat”

15.07.1979 SS N 17.12.1979 ”pitkällä” kortilla
10.11.1979 ST M 30.11.1979 ”pitkällä” kiitoskortilla
11.11.1979 AT N -
26.11.1979 AL N 30.11.1979 ”pitkällä” kiitoskortilla

1980
14.02.1980 AG N Osoitteen puuttumisen vuoksi ei vastausta.
19.03.1980 MT N 150.8.1980 ”pitkällä” Tauno Nummi 

-kortilla
22.05.1980 HN N 14.08.1980 pitkällä kirjeellä ja kirjalla 

”Ennen ruskaa”
15.10.1980 LK N 15.07.1980 ”pitkällä” Tauno Nummi -kor-

tilla
17.11.1980 LK N 16.12.1980 Tauno Nummi -kortilla

1981
06.01.1981 NH M 11.12.1981 joulukortilla
28.01.1981 SR N -
19.09.1981 SJ M 12.12.1981 ”pitkällä” Tauno Nummi 

-kortilla
23.10.1981 SW N 12.12.1981 joulukortilla
04.11.1981 MP N 12.12.1981 joulukortilla
18.11.1981 SR N 13.12.1981 joulukortilla

1982
28.01.1982 AA M -
15.03.1982 RP N 16.09.1982 kirjeellä.
20.03.1982 RH M 16.09.1982 Tauno Nummi -kortilla
28.09.1982 ML N 08.11.1982 ”pitkällä” Tauno Nummi 

-kortilla
20.10.1982 SH N -
01.11.1982 OP N 05.11.1982 ”pitkällä” Tauno Nummi 

-kortilla

1983
18.01.1983 AS N 15.08.1983 ”pitkällä” T. Nummi -kortilla
21.09.1983 OF N 02.11.1983 ”pitkällä” T. Nummi -kortilla
26.10.1983 EM M 21.11.1983 pitkällä T. Nummi -kortilla
02.11.1983 LT N 16.11.1983 pitkällä T. Nummi -kortilla 

aloitetulla kirjeellä
07.11.1983 MG M 09.11.1983 kirjalla ”Pohjalta ponnistaen”
15.12.1983 TP M -
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1984
28.01.1984 JH M -
29.08.1984 TV N 08.09.1984 pitkällä T. Nummi -kortilla
13.09.1984 AO N 10.10.1984 pitkällä T. Nummi -kortilla
19.10.1984 EV M 28.10.1984 T. Nummi -kortilla 
01.11.1984 MH N -
15.12.1984 PV M -

1985
27.01.1985 VV M -
21.04.1985 AK N 23.10.1985 pitkällä T. Nummi -kortilla
05.08.1985 AM N -
20.10.1985 MJ M 28.10.1985 pitkällä kuvakortilla
15.12.1985 LT N 130.8.1986 kirjeellä

1986
02.05.1986 HL M 12.08.1986 kirjeellä
30.09.1986 JH M 10.10.1986 kuvakortilla
13.11.1986 RK M -

1987
17.01.1987 HL N 28.05.1987 kuvakortilla
08.07.1987 AS N 20.07.1986 kuvakortilla
05.07.1987 MK N 20.07.1987 kuvakortilla
28.07.1987 TH N 06.08.1987 kuvakortilla
28.07.1987 KW M 18.10.1987 lähettämällä tekijänkappaleen 

”Pyynikin rinteessä” -teoksesta

1988
27.04.1988 KG M 25.05.1988 neljän arkin kirjeellä
22.05.1988 HA M 25.05.1988 kirjeellä
28.05.1988 HA M -
?.07.1988 EL M 25.07.1988 kirjeellä
06.11.1988 JL M -
18.12.1988 HV M 11.11.1989 kuvakortilla

1989
28.01.1989 SH M 17.04.1989 kuvakortilla
25.07.1989 AK N 05.11.1989 pitkällä kirjeellä
08.03.1989 HL M 11.04.1989 kirjeellä
05.11.1989 JL M -
07.11.1989 SA N 09.11.1988 ”Reissutyössä” -kirja
?.11.1989 JS M -
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1990
20.04.1990 KW N 25.06.1990 ”pitkällä” kuvakortilla, jonka 

mukana Hoikkalan Kallen valokuva
08.07.1990 LM N 05.08.1990 ”pitkällä” kortilla
24.08.1990 LV M 18.09.1990 kiitoskortilla
07.11.1990 JL M -
24.11.1990 LM N 15.04.1991 pitkällä kirjeellä
09.12.1990 RL M 16.09.1994 vastauskirjeellä

1991
29.04.1991 AM N 11.04.1991 kirjeellä
13.06.1991 MN M 08.10.1991 kirjeen kirjoittaja kävi KP:n 

luona
19.07.1991 HV N -
23.07.1991 TT M -
08.08.1991 AM N -
06.11.1991 TK M 12.11.1991 kirjeellä
07.11.1991 JL M -
17.11.1991 KW N -

1992
?.01.1992 TP M -
10.08.1992 AK N 12.09.1993 kortilla
02.11.1992 MH M 14.12.1992 kortilla
08.11.1992 LT N -
09.11.1992 PS M 12.09.1993 kortilla

1993
18.04.1993 ME N -
20.04.1993 AT N -
23.07.1993 TH M -
13.08.1993 HE M -
08.11.1993 JL M -

1994
15.06.1994 TN M 17.06.1994 kirjeellä, jonka mukana “Loi-

mujen aikaan”
08.07.1994 MK N 18.08.1994 kirjeellä
16.07.1994 TR M -
27.10.1994 EM M -
05.11.1994 TN N -
05.11.1994 AP M -
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1995
29.03.1995 TH N 10.04.1995 “uusimmalla” kortilla
?.?.1995 TK M -
18.10.1995 MR N -
05.11.1995 TK N 12.11.1995 kortilla
06.11.1995 JL M -
19.11.1995 EL M 19.12.1995 lähettämällä ”Myrskyn jälkeen” 

-teoksen
09.12.1995 HK N 30.12.1995 ”välikortilla”
14.12.1995 RT M -
14.12.1995 EM M 26.12.1995 uusimmalla kortilla

1998
14.01.1998 SA N 30.03.1998 kakkoskuvakortilla
?.01.1998 HR M -
06.10.1998 KH N 11.10.1998 ensimmäisellä kortilla
02.11.1998 LT N 28.11.1998 pitkällä kortilla
06.11.1998 AA M -
07.11.1998 JL M -
16.11.1998 EK M -
16.11.1998 PP M 29.11.1998 kirjeellä
18.11.1998 JM M 28.11.1998 kirjeellä
19.11.1998 EL M -
21.11.1998 MK M -
27.11.1998 SL M -
?.?.1998 ML M -
?.?.1998 JM M -

1999
03.01.1999 LP N 13.1.1999 ka

Pro gradu -otoksesta (Ylönen 2004)
26.12.1974 MH M
08.02.1979 HK M

Sivuainetutkielma-otoksesta (Ylönen 2008)
02.12.1981 EM M
30.11.1982 MG M
19.11.1984 KL N
05.01.1986 IK N
27.12.1988 HR M
27.12.1988 AM N
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Liite 5

Kalle Päätalon reunahuomautuksia ja alleviivauksia 
eri lehdissä julkaistuissa artikkeleissa:
Lehtola, Erkka 1971 Maailma menossa ja tulossa. AL ? 1971.

Jutun yhteydessä on myös ’Varjolista’ (kymmenen suurim-
man sanomalehden kulttuuritoimituksen laatima lista). Se 
synnytettiin vastineeksi kahdesti kuussa julkaistavalle Mitä 
Suomi lukee -listalle, joka taas perustui kirjakauppojen myyn-
tiin. Kalle Päätalon kirjaa Huonemiehen poika ei ’Varjolistalla’ 
syksyllä 1971 ollut, vaikka se komeili myyntilistojen kärjessä. 

Kalle Päätalon omakätisesti kirjoittama kommentti jutun 
yhteydessä on: ”Erkka Kaikkitietävä Lehtola ei suostunut Aa-
mulehdessä julkaisemaan ollenkaan ”Mitä Suomi lukee” listaa 
kuten muut lehdet tekivät 6-9/XI lehdissä. Vain ’varjolistan’! 
Onko oikein esim. Aamul. ilmoittajia kohtaan!”

Mainos 1971 Päätalo kaupoissa. Huonemiehen poika. AL 6.11.1971.
Mainosleikkeen alareunaan Kalle Päätalo oli tehnyt 

huomautuksen: ”Tämä ilmoitus oli AAMULEHDESSÄ 
6.XI.1971. Liitän tähän ilmoitukseen leikkeen, jossa ” kirjalli-
suudesta kaiken tietävä” Erkka Lehtola panee ’varjolistoineen’ 
syksyn kirjat oikeaan järjestykseen.”

Aamulehden kulttuuritoimitus nosti varjolistalleen ykkö-
seksi (AL 21.11.1971) Eila Pennasen Himmun rakkaudet, kun 
kirjakauppojen myyntitilastoihin perustuvaa listaa johti Kalle 
Päätalon Huonemiehen poika. Kirjalistoilla oli joulun alla suuri 
myynnillinen merkitys: ne ohjasivat ostokäyttäytymistä enem-
män kuin kritiikkikään. Niinpä Päätalo talteen ottamallaan 
ja reunahuomautuksella varustetulla mainoksellaan halusi 
muistuttaa, kuka kuitenkin oli listojen ”kunkku”. Mainokses-
sa hehkutettiin isoilla kirjaimilla Huonemiehen pojan painos-
määriä: 2. painos – 20. tuhat!

Mainos 1971 Päätalo on kaupoissa. Huonemiehen poika. AL 22.10.1971.
Ilmoitus on varustettu Kalle Päätalon huomautuksella: 

”AAMULEHTI 22.X.1971. Tässä on merkitty hinta väärin, 
josta soitin mainospäällikkö Randerille Gummerukseen.”

Kalle Päätalo tutki tarkkaan myös teoksiaan koskevat mai-
nokset ja talletti ne arkistoonsa. Hän oli siis luonteensa mu-
kaisesti ”Milli-Kalle” myös tässä asiassa. Hintavirhe aiheutti 
arkistoitavaan mainokseen kirjailijan henkilökohtaisen kom-
mentin.
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Tekijä tuntematon 1971 Kansankirjailijan lapsuutta. Kalle Päätalo: Huonemiehen 
poika. Juuret Iijoen törmässä. 544 s. Gummerus 1971. HS 
24.12.1991.

Kirjoittaja vertasi arvostelussaan Päätaloa Pietari Päivärin-
taan. Kritiikki alkoi: ”Huonemiehen pojasta itseoppineeksi 
kirjailijaksi kohonnut kansanelämän kuvaaja kertoi köyhistä 
takametsien eläjistä, jotka köyhyydessään ovat nöyriä ja alistu-
via. Tuotannossaan, joka karttui teoksen verran vuodessa, hän 
kuvaa vain sitä, minkä oli nähnyt ja kokenut; korkeintaan hän 
voi rakentaa jotakin myös kuulemansa varaan. 

Kirjailija ei mielikuvituksellaan rehevöittänyt aiheitaan, 
vaan kirjasi arjen tapahtumia sellaisenaan, suoraviivaisesti ja 
samalla väljästi.” Kriitikko jatkoi vielä kuvauksella lukijakun-
nasta, joka on maalaisväestöä eikä vaatinut tyylillisiä hienouk-
sia, vaan tunnisti kertomuksista itsensä. 

Kritiikki oli Päivärinnan teoksista. Arvostelija vain vaihtoi 
kirjailijan nimeksi Kalle Päätalo. 

Päätalo on kirjoittanut lehtileikkeen alareunaan: ”Arvioin-
nin kirjoittaja ei ole halunnut, tai katsonut arvolleen sopivaksi, 
laittaa nimeään kyhäelmän alle.”

Vammelvuo, Anja 1974 Ihmisiä susien selkosessa. Kansan Uutiset 27.1.1974.
Artikkelissa Vammelvuo arvioi Kalle Päätalon kirjaa Kun-

nan jauhot. Gummerus 1973. Vammelvuo käsittelee laajahkos-
ti mm. työläisoloista lähteneiden kirjailijoiden vaikeuksia kult-
tuurivihamieliseksi kokemansa ympäristön kanssa ja (työläis)
kirjailijan paineita ja vaikeuksia normaalin päivätyön ohessa 
kirjoja kirjoittaessaan. 

Kalle Päätalo on kommentoinut juttua kirjoittamalla lop-
puun ”ymmärtäjän, kohtalotoverin sanomaa!”.

Päätalo sai nauttia vielä 1970-luvulla harvoin kritiikeissä 
Vammelvuon tyylistä myötätuntoa ja ymmärtämystä. Kalle 
Päätalon lukijakirjearkistosta löytyy muutamia Vammelvuon 
kirjoittamia kirjeitä, joten suhde on syventynyt molemmin-
puuoliseksi ystävyydeksi.

Kuivasmäki, Riitta 1974 Kalle Päätalon neljästoista tiiliskivi. Kovan työn sankareita. 
AL 20.1.1974. 

Kuivasmäen kritiikissä Iijoki-sarjan Kunnan jauhot -teok-
sesta, Päätalo on alleviivannut Kuivasmäen tekstin, jossa hän 
vertaa Kunnan jauhoja Koillismaa-sarjaan: ”Kunnan jauhoissa 
Päätalon isä kuolee [---]”.

Päätalon kommentti lehtileikkeen reunassa on: ”Arvosteli-
jan lukutaito kyseenalainen: isäni Herman Päätalo eli ”Kun-
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nan jauhot” romaanin tapahtuma-ajankohdan jälkeen vielä 
31 vuotta!” Samaiseen artikkeliin hän on alleviivannut myös 
Kuivasmäen kommentin Päätalon kirjan töiden kuvauksista 
kohdan ”on joltistakin asiantuntemusta”. Samassa yhteydessä 
Kuivasmäki kuvaa Päätalon kirjojen äitien tähtäävän kasva-
tuksessaan siihen, että tyttäristä ei tulisi ”vähäpätöisiä kutjuja”. 
Päätalo on korjannut: ”vähtöisiä kutjuja”.

Seppälä, Arto 1974 Ei maata luppoa. AL 6.1.1974.
Aamulehden Siivellä-palstalla oli lyhyt katsaus Päätalon 

kuulumisiin Iijoki-sarjan jatkamisesta, kuntoilusta ja lukijois-
ta, jotka ostavat Päätalon kirjoja ja tekevät näin mahdolliseksi 
jatkaa kirjailijan ammattia, johon Päätalo ”ei valtion avulla oli-
si pystynyt”. 

Päätalon kommentti leikkeen reunassa: ”AAMULEH-
TI ryhtyi tällä tavalla kohdallani palstojaan ’tuhlailemaan’ 
6.1.1974. Tiedot kyseli Arto Seppälä puhelimessa ja ne on kirjoi-
tettu niin kuin sanoin. Tämä on muuten ensimmäinen mainin-
ta tässä lehden palstassa milloinkaan.”

Jussila, Hellevi 1981 Uusi romaani vaati Kalle Päätalolta kaksi sairaalareissua. 
SEURA 46/13.11.1981.

Jussila kertoo artikkelissaan yleistä Päätalon kirjoittamises-
ta, kirjojen menekistä, sairauksista, kritiikistä ja toimeentulos-
ta. Jussila kirjoittaa: ”Rahastakaan ei enää tarvitse (Päätalon) 
välittää. Sitä on.” 

Tämän lauseen kohdalle Päätalo on merkinnyt kysymys-
merkin ja kommentin jutun reunaan: ”Harmittaa eräät sanon-
nat, millä en tarkoittanut esim. rahatilannettani näin leveäksi.” 
Lisäksi Päätalo on kirjoittanut jutun päälle: ”Toimittaja Helle-
vi Jussilan piti lukea tämä haastattelunsa sanamuoto puhelimes-
sa. Mutta lukiko hän...!”

Tekijä tuntematon 1985 Aamulehdessä oli vuonna 1985 artikkeli Eino Leinon Seuran 
tilaisuudessa lokakuun puolivälissä 1985 käydystä keskustelus-
ta, jonka aiheena oli kirjalliset pelit Suomessa.

Paikalla oli Jeja-Pekka Roos sosiologina kertomassa Bour-
dieun ajattelusta. Hän käsitteli Bourdieun ajatuksia hyvästä 
mausta, joka ihmisillä on aidosti luonnollista. Kuitenkin ma-
kua helposti säännellään. Roos ottaa esimerkiksi Päätalon: ”Ei 
ole hyvä lukea Kalle Päätaloa, hän ei ole ” kunnon” kirjailija, 
sillä hän ei ole saanut arvostusta ”piireissä””. Tämän Päätalo on 
alleviivannut. Samoin alleviivaus löytyy seuraavasta: ”Vaikka 
Kalle Päätalo on saavuttanut suosion, hänellä on kustantajan 
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anoma professorin titteli, hän ei ole tullut legitimoiduksi taitei-
lijaksi.”

Tekijä tuntematon 1986 Massojen aikakausi. HS 24.8.1986. 
Pieni uutinen, että Päätalon Ratkaisujen ajasta Gummerus 

aikoo ottaa Suomen suurimman ensipainoksen – 100 000 kpl. 
Kalle Päätalon oikaisu uutisen yhteydessä kuuluu: ”Muutoin 

otettu jo useana syksynä. Kerran jopa 110 000 kpl painos.”

Rajala, Panu 1987 Rakentaja koulun penkillä. AL 25.10.1987. Kalle Päätalo: 
Pyynikin rinteessä, 630 sivua, Gummerus 1987. 

Kritiikissään Rajala sanoo vastauksena kysymykseensä ”Tai-
teilija vai tavallinen suomalainen?”: ”Päätalolla on mitä ilmei-
sin tahto ja pyrkimys kirjalliseen muotoon ja henkilöiden ke-
hittelyyn, vaikka onkin itselleen sattuneiden tositapahtumien 
armoilla hyvin pitkälle.” 

Tämän kappaleen kohdalle Kalle Päätalo on kirjoittanut 
reunahuomautuksen: ”Tähän Panu Rajalan viittaukseen si-
toutuu suuri totuus Iijoki-sarjani kohdalla: Tätä sarjaa kirjoit-
taessani olen pitkälle tositapahtumien vanki: En voi, enkä ha-
luakaan, muuttaa tositapahtumia, totuutta. Kylläkin värittää 
ja pitkälle painottaa. Mutta olemalla tositapahtumien vanki, se 
rajoittaa, ja paljon, sarjan kirjojen taiteellista jopa kaunokirjal-
lista tasoa.”

Kvist, Viljo 1988 Kirjallisuuden juhlavuonna huomio kirjaan. KS 5.4.1988.
Artikkelissa Kvist pohtii muun muassa uutta suuntausta 

suosia nuoria akateemisesti oppineita kirjoittajia – minämuo-
toisia kertojia. Hän toteaa heidän valmiuksiensa olevan toista 
luokkaa kuin huonosti kielioppinsa lukeneilla itseoppineilla 
kirjoittajilla. Kvist kysyy, miten keskitason lukija omaksuu uu-
den kirjallisen suunnan. 

Hän toteaa: ”Kun kirjailija Kalle Päätalo lopettaa kirjoitta-
misen, syntyy suuri kirjallinen tyhjiö, jota tuskin kukaan pystyy 
täyttämään. Päätalon kirjoilla on ollut menekkiä, joka ilman 
lukijoita ei olisi mahdollista. Arvostelijoiden mielestä Päätalo 
ilmiö on mahdottomuus, jota heidän on vaikea niellä. Ikään 
kuin kostoksi he ovat jättäneet vähälle penkomiselle Päätalon 
teokset. He ovat yrittäneet vaieta hänet hiljaiseksi, mutta se ei 
ole auttanut.” 

Kursivoidut kohdat Päätalo on alleviivannut vahvasti, joten 
hänelle sanat lienevät olleet merkityksellisiä.

Tekijä tuntematon 1988 Apurahan on saanut kymmenen taiteilijaa vuodessa. HS 
30.10.1988.
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Päätalo on alleviivannut vuoden 1985 apurahansaajien jou-
kosta Eino Säisän, kirjailijan ja merkinnyt hänen kohdalleen 
ristin ja päivämäärän 30.8.1988 ja marginaaliin huomautuk-
sen: ”Samana päivänä – 30.X.1988 – kun tämä tilasto jul-
kaistiin Helsingin Sanomissa, Eino Säisä hukkui Iisalmessa!” 
Uutinen järkytti Päätaloa, joka koki Eino Säisän läheisenä jo 
yhteisen aihepiirin takia.

Ahola, Suvi 1989 Naistenviihde boikottiin? HS 29.1.1989. 
Ahola kirjoittaa Ruotsissa syntyneestä keskustelusta kirjas-

toväestä sensoreina. Hän toteaa: ”Suomen kirjastoissa ei ole 
sensuroitu – sitten parin vuoden takaisen Aku Ankan boiko-
tin. Meiltä saa Collinsia, Danielle Steeliä ja Sidney Sheldonia, 
kunhan jaksaa jonottaa. Syynä lienee se, että meillä kirjastoissa 
jonotetaan muutakin; uutta Laila Hietamiestä, Kalle Pääta
loa, Eeva Joenpeltoa, Antti Tuuria.

Kerran olen kuullut suomalaisen kirjastonhoitajan valitta-
van viihteen syövän määrärahoja muilta, ja silloin närän aihe 
oli Päätalon Nouseva maa.” Päätalo on alleviivannut leikkee-
seen kursivoidun tekstin, joten se lienee erityisesti koskettanut 
häntä.

Petäjä, Jukka 1989 80. Vuosikymmenen tekijät ja näkijät. HS 31.12.1989.
Petäjän ruodinnassa 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden 

suuntaviivoista ja painopisteistä Päätalo on kehystänyt seuraa-
van osan luvusta Valtakirjallisuus ja reuna-alueet: ”Etabloitu-
nut kirjallisuus voi Suomessa hyvin.”

Kirjojen myynti on keskittynyt 1980-luvulla yhä harvem-
piin nimikkeisiin. Valtakirjallisuus ei siitä kärsi. Samalla kirja 
on esineellistynyt.

”Suuntaus näkyy hyvin Kalle Päätalon kirjojen myynnin 
painopisteen muuttumisessa. Päätalon uutukainen ei enää kei-
ku automaattisesti kirjakuppojen myyntilistojen kärjessä, koska 
myynnin huomattava osa kanavoituu markettien kautta. Pää-
taloa myydään erikoistarjouksena kuten jauhelihaa, sokeria tai 
lenkkimakkaraa. Iijoki-sarjalla houkutellaan asiakkaita.” Kur-
sivoidun osan Päätalo on kehystänyt,

Lehtola, Erkka 1990 Pysähtyneisyyden aikaa seuraa aina vallankumous, väistä-
mättä. Kirjallisuuttamme valaisee tasainen, hillitty valo. AL 
6.1.1990.

Erkka Lehtolan katsauksessa 1980-luvun kirjallisuuden il-
miöihin ja painopisteisiin Kalle Päätalo on kehystänyt viihteen 
lajeista kertovasta osasta artikkelia: ”Kalle Päätalon asema on 
tosin nyt lujempi kuin koskaan. Enää eivät lehdet jätä arvoste-
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lematta kirjailijaa, joka on professori, työn sankari ja Taivalkos-
kella pidettävien nimikkopäiviensä päätähti.” 

Lehtolan huomio merkitsi nähtävästi Päätalolle paljon, var-
sinkin kun vielä muutama vuosi sitten Päätalo koki erityisesti 
Erkka Lehtolan kohtelevan teoksiaan kaltoin.

Wittfooth, Kirsti 1990 Yli kahteen kuukauteen en lukenut muuta kuin Päätalon 
kirjoja. Mielipidekirjoitus. HS 26.8.1990. 

Silmätautien erikoislääkäri Kirsti Wittfoothin yli 60-vuo-
tiaa na kokema vahva lukuelämys Päätalon Iijoki-sarjan parissa, 
mitä hän kuvaa pitkässä mielipidekirjoituksessaan Helsingin 
Sanomissa, on tehnyt Kalle Päätaloon ilmeisen voimakkaan 
vaikutuksen. Wittfooth kritisoi kirjallisuusarvostelujen vai-
kutusta kirjavalintoihinsa. Wittfoothin mielestä negatiiviset 
kirja-arvostelut Päätalon kirjoista vaikuttivat häneen niin, 
että hän koki niiden olevan pitkävetistä viihdettä, joka ei 
häntä kiinnostaisi. Vasta erään tuttavan ”pakottaessa” hänet 
lukemaan Huonemiehen pojan Wittfooth ymmärsi jääneensä 
paljosta paitsi, kun ei ollut aikaisemmin Päätalon teoksiin tu-
tustunut. Nyt hän sitten ahmi kahdessa kuukaudessa ”Pääta-
lot” yhteen pötkyyn: ”Löysin kirjailijan, jonka kertojanmahti 
tempasi vastustamattomasti mukaansa.” Hän kuvaa lukukoke-
mustaan ja analysoi syitä, jotka tekivät Päätalon kirjoista niin 
koskettavia.

Kalle Päätalo on kirjoittanut lehtileikkeen alareunaan: 
”H.S. 26.8. -90 Sananlaskut 15,15 ”Kurjalle ovat pahoja kaikki 
päivät, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot.” Päätalo koki 
Wittfoothin kirjoituksen johdosta niin voimakasta hyvää 
mieltä, että hän tunsi olevansa ”alituisissa pidoissa”.

Tekijä tuntematon 1991 Kiiltokuva-Suomi ei lue Kalle Päätaloa. HS 2.6.1991.
Artikkelin mukaan Kantinen komitean jäsenet, kirjailija-

kansanedustaja Jörn Donner ja Suomi-Seuran toiminnan-
johtaja, dosentti Martti Häikiö kirjoittivat valtioneuvoston 
pyynnöstä rinnakkaisraportin Kantinen kiiltokuva-Suomelle. 
Suomi-kuva vuonna nolla kertoo sen, minkä Kantinen mietin-
tö jätti kertomatta: poliittisen valtapelin, itsemurhat, kalliin 
viinan, etelänmatkat ja Kalle Päätalon suosion. 

Kalle Päätalolle rinnastus ilmiöistä, jotka Kantinen mie-
tintö sivuutti, oli merkittävä, koska hän on alleviivannut siitä 
oman osuutensa: Kalle Päätalon suosion. Vielä vuonna 1991 
Päätaloa sysättiin siis marginaaliin yhdessä etelänmatkojen, it-
semurhien, kalliin viinan ja poliittisen valtapelin kanssa!
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Husa, Mikko 1992 Taivalkoski ei unohda Päätaloa. Pienen paikan suuren pojan 
rakennusmonumentti pitää sisällään mm. Päätalo-instituutin, 
koulun kirjailijoille. AL 29.10.1992.

Husan jutussa Päätalo sanoo välttelevänsä julkisia esiinty-
misiä. Taivalkoskelle hän saapui kotiseudulleen, mutta vaikka 
olikin tullut Pohjois-Suomen kirjailijapäiville, totesi hän ole-
vansa Pirkkalaiskirjailijoiden edustaja – jäsenkin jo 34 vuotta. 
Päätalon esiintyminen kirjailijapäivillä veti satapäisen kuulija-
kunnan, vaikka ”hänen esiintymisensä rajoittui Pirkkalaiskir-
jailijoiden tervehdyksen esittämiseen”. 

Kursivoitu teksti on Päätalon alleviivaama ja aiheuttanut 
ison kysymysmerkin marginaaliin. Ilmeisesti Päätalo koki 
tekstin vähättelevänä.

Wunsch, Kari 1993 Kirjasato kypsyy syksyn saapuessa. IIJOKISEUTU 
14.8.1993.

Kari Wunsch esittelee syksyn 1993 uutuuskirjoja ja mai-
nitsee nimeltä mm. Laila Hietamiehen, Veijo Meren, Antti 
Tuurin, Hannu Salaman, Erno Paasilinnan, Arto Paasilinnan, 
Anja Kaurasen ja Joni Skiftesvikin, mutta ei Kalle Päätaloa.

Ilmeisen närkästyneenä Kalle Päätalo on kirjoittanut mar-
ginaaliin: ”Ei Päätalon tulevan syksyn kirja ’sattunut’ taaskaan 
muistumaan päätoimittaja Wunschin mieleen!”

Vaikka silmiini ei osunut lehdistömateriaalia läpikäydessä-
ni Wunschin kritiikkejä, täytyy Wunschin kuulua Päätalon 
mielestä samaan kastiin kuin Erkka Lehtola 1970-luvulla. 
Mainitsematta jättäminen oli pahempaa kuin negatiivinenkin 
maininta.

Alkuperäiset artikkelit mikrofilmeinä ja CD-tallenteina professori Kalle Päätalon ar-
kistossa Päätalo-instituutissa Taivalkoskella.
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Liite 6

Tiivistelmä Kalle Päätalon elämänvaiheista ja 
niiden sijoittuminen Iijoki-sarjan teoksiin

1. LAPSUUS
1913
Taivalkoskelta kotoisin olevat metsätyömies Lauri Herman Päätalo ja palkollinen 
Priitta-Stiina Neulikko menivät naimisiin marraskuussa 1913. Avioliiton solmit-
tuaan he asettuivat asumaan Taivalkosken Jokijärven kylään. Priitta-Stiina vään-
tyi taivalkoskelaisen suussa Riituksi ja Lauri Herman Hermanniksi, Herkoksi tai 
Hemmaksi. Riitu oli vihille mennessään vasta 18-vuotias, Hermanni seitsemän 
vuotta vanhempi. Riitusta kehittyi kysytty ja osaava kuppari ja hänellä oli muitakin 
”velhon taitoja”. Yliahkera Hermanni yleni metsätyömiehestä pikkukihoksi savo-
toille ja uittoon. Riitulle ja Hermannille syntyi yhteensä kahdeksan lasta: esikoinen, 
Toivo Johannes, syntyi 1918  (kuoli kolmen kuukauden ikäisenä), sitten syntyivät 
ikäjärjestyksessä Kalle (1919), Martta (1922), Hermanni (Manne) (1925), Edit 
(1927), Terttu (1930), Aune (1934) ja Kaarina (1937).

HUONEMIEHEN POIKA 1919–1929 (544 sivua)

1919–
Riitulle ja Hermannille syntyi toisena lapsena poika, joka sai kasteessa nimen Kaarlo 
Alvar. Syntymäaika oli helppo painaa mieleen: 11.11.1919. Perhe asui huonemiehinä 
eli ”toisen nurkissa” Kallen ensimmäiset viisi ikävuotta. Kaarlo Alvarin kutsumani-
meksi vakiintui Kalle. Iän myötä kutsumanimiä tuli lisää: Kassu, Kallio-Ukkeli, 
Kallio-Poika, Kalakku. Paksu ja pitkäselkäinen Kalle ”kontata mykritti” äidin lait-
tama lehmänkello kaulassa vielä reilusti yli kahden vuoden ikäisenä. Kalle katsoi 
kieroon, oli likinäköinen ja ärrää hän ei oppinut sanomaan puhtaasti koskaan.

1922–
Kallen vanhemmat ostivat Jokijärven etelärannalta vajaan 20 hehtaarin kokoisen 
Kallioniemen mäkitupapalstan. Palstalle rakennettiin vanhoista Päävaaran Mäke-
län talon Meijerikamarin hirsistä vajaan 30 neliömetrin suuruinen pirtti ja keittiö. 
Kalle keräsi vaikutteita kuuntelemalla korva tarkkana vanhempien ihmisten keskus-
telua ja kerrontaa. Erityisen suuren vaikutuksen Kalleen teki ”Satu-Sedän” eli Antti 
Lohilahden jutut, joita Satu-Setä kertoi muuratessaan pirttiin hirsiperustalle uunia, 
joka sitten hirsien pikkuhiljaa lahotessa alkoi ”hakea paikkaansa”, kuten muurari 
itse ilmiön kuvasi. Kalle istui ahkerasti kylän pirteissä iltapuhteilla seuraamassa ky-
län kuulujen kertojien tarinointia. Jokijärveä halkoi talvisin hevostie – ”jaamantie” 
– jonka kulkijoista tuli Kallelle pysyvä mielenkiinnon kohde. Kalle työntyi väen 
väkisin mukaan myös isän savotta- ja uittoreissuille jo kuusivuotiaasta alkaen ja istui 
tiiviisti isän seurassa ”ritsin” laidalla kuuntelemassa savottalaisten meheviä juttuja.
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1928–
Kalle Päätalo merkittiin Jokijärven kansakoulun oppilaaksi 27.8.1928. Kalle pääsi 
suoraan alakoulun toiselle luokalla, koska hän oli isokokoinen,  osasi   jo kirjaimet ja 
kirjoitti ulkomuistista oman nimensä. Ensimmäinen opettaja oli Jemiina Haikola. 
Isän äiti – ämmi – kuoli 28.10.1929.

TAMMETTU VIRTA 1929–1931 (573 sivua)
KUNNAN JAUHOT 1931–1933 (563 sivua)

1931–
Kallen isä sairastui syksyllä 1931 keuhkokuumeeseen, joka uusiutui talvella 1932. 
Suorastaan työhulluna ja tunnollisuuden ja ahkeruuden perikuvana tunnettu Her-
manni romahti henkisesti ja tuli mielisairaaksi. Sairautta yritettiin hoitaa ensin ko-
tikonstein ja lopulta Oulun Piirimielisairaalassa. Sieltä yhäkin sairaana kotiutettu 
Hermanni leimattiin laiskaksi ja työn ja velvollisuuksien pakoilijaksi ja passitettiin 
Pelson vankilaan pakkotyöhön ja sieltä lopulta Taivalkosken kunnalliskotiin. Per-
heen talous romahti täysin ja Riitu-äidin viisine lapsineen täytyi turvautua kunnan 
apuun. Köyhä kunta ei antanut apua mielellään ja niin Kalle joutui jo 12-vuotiaana 
ottamaan taloudellista vastuuta perheestään ja rientämään savotta- ja muihin an-
siotöihin aina kun se vain oli mahdollista. Asiaa vaikeutti 30-luvun alussa alkanut 
pula-aika ja työttömyys. Jokijärven koulun johtokunta vapautti Kallen savottatöi-
densä takia kansakoulun ns. jatkokurssin käymisestä vuonna 1933.
Syntymävikojensa lisäksi Kalle sai kokea pilkkaa ja syrjintää myös isänsä sairauden 
takia. Kalle pakeni ankeita oloja kirjojen lukemiseen ja alkoi haaveilla kertomusten 
kirjoittamisesta. Kallesta tuli arka ja kyräilevä.

2. NUORUUS TAIVALKOSKELLA METSÄTYÖMIEHENÄ

TÄYSI TUNTIRAHA 1933–1936 heinäkuu (619 sivua)

1933–
Kalle kierteli koulun lopettamisen jälkeen erilaisissa sekatöissä kylän taloissa ja aina 
kun siihen oli mahdollisuus, hän riensi savottatöihin. Hänestä tuli ikäänsä nähden 
kova työmies, joka voimillaan ja työsadollaan hämmästytti kanssaihmisensä.

NUORUUDEN SAVOTAT 1936 heinäkuu–1937 syksy (689 sivua)

1936
Kalle kuittasi uitosta tilinsä laskettuna täyden tuntirahan mukaan. Hän oli siirty-
nyt miesten kirjoihin. Kallen isä palasi kotiin Taivalkosken kunnalliskodista ja ter-
vehtyi vähitellen mielisairaudestaan. Perheen taloudellinen tilanne kohentui, alkoi 
nousukausi niin maailmantaloudellisesti kuin Kallen elämässäkin.
Kalle osti itselleen syysmyöhällä 1936 Mika Waltarin teoksen Aiotko kirjailijaksi? 
ja osasi sen kohta ulkoa.
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LOIMUJEN AIKAAN 1937 syksy–1939 joulukuu (640 sivua)

1937–
Kalle oli pöllintekijänä lyömätön jo 18-vuotiaana.Hän oli savotan kovin työmies ja 
”parkkuulanssien kuningas”. Poikasena tehty päätös tulla ensirivin työmieheksi oli 
toteutunut alle 20-vuotiaana.
Päätalo tilasi Nuori Voima -lehden vuodeksi 1938 ja alkoi lähettää kirjoituksiaan 
sinne arvosteltaviksi.

3. VIISI VUOTTA ARMEIJAN LEIVISSÄ

AHDISTETTU MAA 1939 joulukuu–1940 kesäkuu (649 sivua)
MIINOITETTU RAUHA 1940 kesäkuu–1940 marraskuu (730 sivua)

1939–
Talvisota alkoi marraskuun lopussa 1939. Joulukuussa Kalle ilmoittautui vapaaeh-
toiseksi armeijaan ja lähti Korialle alokkaaksi ja pioneerikoulutukseen. Hän yleni 
”keittiöpossusta” komppanian muonittajaksi ja lopulta pataljoonan talousaliupsee-
rin apulaiseksi. Talvisotaan Kalle ei ehtinyt, mutta juuri siviiliin pääsyn kynnyksellä 
kesällä 1941 alkoi jatkosota ja hän joutui rintamalle.
Kallen ensimmäinen suuri voitto kirjoittajana oli kolmas palkinto Nuoren Voiman 
Liiton kirjoituskilpailussa vuonna 1939.

UKKOSEN ÄÄNI 1940 marraskuu–1941 heinäkuu (639 sivua)
LIEKKEJÄ LAULUMAILLA 1941 heinäkuu–1941 marraskuu (639 sivua)

1941
Kalle haavoittui vastaiskussa Kiestingissä 14.8.1941 sekä selkään että jalkaan ja jou-
tui kahdeksan kuukautta kestäneelle sairaalareissulle eri sotasairaaloihin, joista hän 
välillä pääsi toipumislomille Taivalkoskelle.

TUULESSA JA TUISKUSSA 1941 marraskuu–1944 syyskuu (671 sivua)

1942–
Päätalosta tehtiin B 2-mies ja hänet komennettiin Lahden Hennalaan huhtikuussa 
1942. Hennalan lääkärintarkastuksessa hänessä todettiin sukupuolitauti – kuppa – 
jota hän joutui parantelemaan Lahden Tyttölyseolle, jossa toimi veneeristen tautien 
ja ihotautien sairaala. Sieltä päästyään hän sai komennuksen Kivennavan pitäjän Sii-
ranmäkeen talousaliupseerin vakanssille, jota hän hoiti kaksi ja puoli vuotta. 
Siiranmäen aika oli merkittävää aikaa Kallella, sillä siellä hän kirjoitteli kirjeitä 
tytöille eri puolille maata, mutta myös kertomuksia, joita lehdet alkoivat julkaista 
vuoden 1943 alkupuolelta lähtien.

1943
Kalle meni kihloihin liikeapulainen Helvi Ojalan (Iijoki-sarjassa nimenä Laina) 
kanssa perjantaina 13.12.1943. Helviin Kalle tutustui sotakaverinsa välityksellä.
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4. NAIMISIIN, TAMPERE KOTIKAUPUNGIKSI

TAMMERKOSKEN SILLALLA 1944 syyskuu–1944 joulukuu (672 sivua)

1944
Kalle vihittiin avioliittoon Helvi Ojalan (Laina) kanssa helluntaina 28.5.1944. Häi-
hin tulivat Taivalkoskelta äiti Riitu ja sisar Martta.
Syksyllä 1944 Kalle siirrettiin kotiutettavaksi Lahden Hennalaan. Kotiuttamisen 
venyessä hän ehti saada iltalomallaan tippuritartunnan ja joutui jo toisen kerran 
hoidettavaksi Lahden Tyttölyseolla sijaitsevaan veneeristen tautien sairaalaan. Jou-
lukuussa 1944 Kalle kotiutettiin lopullisesti.
Ensimmäinen yhteinen asunto Lainan kanssa oli alivuokralaisasunto Tampereen 
Messukylässä Lundgrenin papan kamarissa, jossa heidän lisäkseen asui myös Lainan 
sairas äiti. Kalle luki Jack Londonin omaelämäkerrallisen romaanin Martin Eden, 
joka kosketti ja kiinnosti häntä erityisesti –  kertoihan se, miten sitkeydellä ja pe-
räänantamattomuudella aivan tavallisesta työmiehestä voi tulla kirjailija. 

POHJALTA PONNISTAEN 1944 joulukuu–1945 toukokuu (704 sivua)
NUORIKKOA NÄYTTÄMÄSSÄ 1945 toukokuu–1945 elokuu (620 sivua)
NOUSEVA MAA 1945 elokuu–1946 syyskuu (639 sivua)

1945
Kalle aloitti siviilissä työelämän tekemällä vapaa-aikoinaan halkoja vaimonsa työn-
antajalle ja päivisin kunnalle halkomotteja. Päätalo vaimoineen muutti uuteen ali-
vuokralaisasuntoon Kuusisen yläkerran keittiön ja alkovilla varustetun kamarin 
käsittäviin huoneisiin, jonne muutti myös muutamaksi kuukaudeksi sairas anoppi. 
Vakavin riidan aiheuttaja nuorella avioparilla olivat eriävät käsitykset alkoholin 
käytöstä: Laina oli lähes raivoraitis ja pelkäsi miehensä muuttumista juopporatik-
si parin ryypyn perusteella. Kallen yksinäinen työ halkomotteja tehden synkeässä 
metsässä ja siviilielämän alkuvaikeudet ajoivat hänet yrittämään itsemurhaa uni-
lääkkeillä. Herääminen Hatanpään mielisairaalassa epäonnistuneen itsemurhayri-
tyksen jälkeen ja pääsy sieltä pois vaimon ”takuita” vastaan olivat Kallelle rankka 
kokemus.
Kalle onnistui vihdoin pääsemään rakennukselle ensin sekatöihin ja sitten kirves-
miehen taitoja opettelemaan. Uuden ammatin myötä mielialakin alkoi nousta. 
Kalle osallistui Tampereen työväenopiston suomen kielen kursseille ja liittyi kynäi-
lijäpiiri Viiriin.
Kalle vieraili vaimonsa kanssa Taivalkosken Jokijärvellä synnyinkodissaan. Pula-
ajan kyytivälineillä ja varusteilla reissu oli henkisesti ja fyysisesti rasittava – mutta 
värikäs. Kallen sisko Edit (Eeti) lähti veljensä perheen mukana töihin Tampereelle 
ja asettui asumaan veljensä luo Kuusisen yläkertaan.
Kalle aloitti uudelleen kertomusten kirjoittamisen ja lähetteli niitä lehtiin, mutta 
vasta vuoden 1946 puolella ne alkoivat kelvata painettaviksi.



423Tervaksinen toteemi

RATKAISUJEN AIKA 1946 syyskuu–1947 kesäkuu (638 sivua) 

1946–
Kalle hyväksyttiin Nuoren voiman Liiton jäseneksi viidellä kertomuksella 5.4.1946.
Hän pääsi Ville Lahtisen kirvesmiesporukkaan kirvesmieheksi ja Lahtisen houkut-
telemana Ikaalisiin rakentamaan Villen kanssa kaksistaan isohkoa ”kämppäkarta-
noa” eli majoitus- ja huoltotiloja metsätyömiehille. Kalle ryhtyi opiskelemaan iltai-
sin ja öisin kirjeopiston kautta mm. matematiikkaa, koska aikoi pyrkiä Tampereen 
teknilliseen oppilaitokseen rakennusmestariksi lukemaan. Hän päätti lopettaa kau-
nokirjallisen tekstin kirjoittamisen, kunnes olisi valmistunut uuteen ammattiin ja 
saanut rakennettua oman talon.

PYYNIKIN RINTEESSÄ 1947 kesäkuu–1949 toukokuu (635 sivua)

1947–
Kalle aloitti opinnot Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa syksyllä 1947.
Veli Manne puukotettiin kuoliaaksi 2.9.1947 vain 22-vuotiaana. Veljen kuolema, 
hautajaisten aiheuttama keskeytys heti alkuun opiskelussa, huoli isän ja äidin pär-
jäämisestä, olivat murtaa Kallen henkisen kestokyvyn ja tehdä turhaksi opiskelu-
yritykset. Kalle valmistui kuitenkin  osaksi hyvien opiskelukaverien tuen turvin 
rakennusmestariksi keväällä 1949.
Kallen sisko Terttu lähti Kallen mukaan Mannen hautajaisten jälkeen hakemaan 
Tampereelta itselleen työpaikkaa.
Kalle ja Laina lunastivat rintamamiestonttinsa omakseen 14.6.1948.

5. TYÖMAAMESTARINA ERI RAKENNUSTYÖMAILLA

REISSUTYÖSSÄ 1949 toukokuu–1950 tammikuu (666 sivua)

1949–
Kun Kalle ei päässyt suoraan valmistuttuaan mestariksi, hän päätti tehdä vaimonsa 
ja kirvesmieskaverinsa kanssa juhannusmatkan Taivalkoskelle ja tehdä urakkatarjo-
uksen Hutun koulun rakentamisesta. Urakkatarjousta ei hyväksytty. Kesällä 1940 
hän pääsi mestariksi tamperelaiseen rakennusliikkeeseen. Hänen ensimmäinen ra-
kennustyömaansa oli yhdeksän kuukautta kestänyt reissutyö vastaavana mestarina 
Tampereen lähipitäjässä. Samalla reissulla Kalle teki tulevan omakotitalonsa raken-
nuspiirustukset.
Kallen hyvä sotakaveri Ilmari Vouvila muutti vaimonsa Marian kanssa Yli-Kii-
mingistä Tampereelle. Talvella 1950, kun heidän työsopimuksensa Messukylän 
Penttilän kartanossa päättyi, Vouvilat muuttivat Kuusisen yläkertaan asumaan yh-
teistaloudessa Kallen ja Lainan kanssa. Kalle lupasi ottaa Ilmarin työmaalleen opet-
telemaan kirvesmiehen ammattia kirvesmieskaverinsa Janne Mäkitörmän opastuk-
sella.
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OMAN KATON ALLE 1950 tammikuu–1950 syyskuu (699 sivua)

1950
Kalle sai mestaroitavaksi Uusibetoni Oy:n korotusrakennuksen ja aloitti kesällä 
vapaa-aikoinaan omakotitalonsa rakentamisen yhdessä kirvesmieskaverinsa Janne 
Mäkitörmän ja sotakaverinsa Ilmari Vouvilan kanssa. Omaan, vielä pahasti kes-
keneräiseen taloonsa, Päätalot muuttivat syyskuussa 1950. Vouvilat jäivät asumaan 
edelleen Kuusisen yläkertaan.

IIJOEN KUTSU 1950 syyskuu–1951 toukokuu (648 sivua)

1950–
Kalle jatkoi omakotitalonsa sisätöiden tekemistä iltatöinään. Pitkäaikaisen stressin 
ja vähien yöunien seuraukset alkoivat vähitellen tuntua. Hän siirtyi mestaroimaan 
kenkätehtaan rakennustyötä. Kalle hankki koiranpennun osittain kompensoimaan 
sitä, että lapsirakkaalla Kallella ei vaimonsa vastustelujen vuoksi ollut vieläkään pe-
rillistä. Laina ei pitänyt koirista ja tästä aiheutui erimielisyyksiä. 
Kalle päätti lähteä pääsiäisenä 1951 käymään kotonaan Taivalkoskella, jotta hänen 
mielialansa kohentuisi. 
Kallioniemessä asui Riitun ja Hermannin kanssa miehestään Kalle Siljolasta eron-
nut vanhin tytär Martta kahden poikansa Antin ja Kallen kanssa.
Taivalkoskella oli auki kunnan rakennusmestarin paikka, jota Kalle päätti hakea ja 
saikin sen. 
Kalle oli turhautunut pitkittyneestä tauosta kaunokirjallisen tekstin kirjoittamises-
sa, mihin keskeneräinen omakotitalo ei tuntunut vielä antavan pitkään aikaan mah-
dollisuutta. Häntä painoi myös lapsuusaikojen kunnanavun myötä jäänyt ”velka” 
Taivalkosken kunnalle, jonka hän toivoi kunnan rakennusmestarin virassa voivansa 
hyvittää. Kallea vaivasi vielä epämääräinen koti-ikävä selkosiin.
Päätalot vuokrasivat omakotitalonsa ja muuttivat Taivalkoskelle. Ensimmäinen 
asunto oli syrjässä Taivalkosken kirkonkylästä Asutusalueen koululla.

6. RAKENNUSMESTARINA TAIVALKOSKELLA

MUUTTUNUT SELKONEN 1951 toukokuu–1951 syksy (629 sivua)

1951
Taivalkoskella lähes kaikki oli toisenlaista kuin ennakkokuvitelmissa: Laina ei 
viihtynyt, asunnon kanssa oli ongelmia, välimatkat olivat pitkiä polkupyörällä ajet-
taviksi. Omaa rauhaa ei myöskään ollut, kun rakennustoimisto oli asunnon yhte-
ydessä ja kirjoittamishaaveet saivat pahan kolauksen. Työ oli raskasta ja vaativaa, 
kun rakennustarvikkeissa oli jouduttu tekemään hätäratkaisuja, ammattitaitoista 
työvoimaa oli niukasti ja kunnan talous oli tiukka. Kallen mieltä hiersi pettymys ja 
Tampereen ikävä.
Laina pääsi myymäläapulaiseksi osuusliikkeeseen ja asuntokin vaihtui kirkonkyläl-
le, Kalle sai moottoripyörän ajokikseen ja kaikki alkoi näyttää valoisammalta.
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EPÄTIETOISUUDEN TALVI 1951 syksy–1952 kesäkuu (713 sivua)

1951–
Kalle ei oikein kotiutunut uudelleen Taivalkoskelle, Laina taas alkoi viihtyä yllättä-
vän hyvin miehensä kotiseudulla. Päätalot haaveilivat kohentavansa talouttaan Tai-
valkoskella erilaisilla sivutuloilla, mutta niihin ei tullutkaan tilaisuutta. Myös kir-
joittamisyritykset keskeytyvät tämän tästä työajan venyessä iltoihin ja sunnuntaille. 
Kalle päätti jättää Taivalkosken rakennusmestarin viran ja kirjoitti eroanomuksen 
21.4.1951. Tampereelle muutto kariutui, koska Päätalot eivät olisikaan päässeet 
takaisin omakotitaloonsa, kun eivät olleet huomanneet sanoa vuotta aikaisemmin 
vuokrasopimusta irti. Taivalkosken kunta teki sovittelutarjouksen Kallelle: palk-
kaa nostettaisiin ja Lainalle tarjottiin työtä rakennustoimiston kanslistina. Päätalot 
päättivät jäädä vielä Taivalkoskelle.
Laina alkoi osoittaa ihastuksen merkkejä työpaikkansa autonkuljettajaan, Veikko 
Moilaseen, ja Kallessa heräsi mustasukkaisuus.
Kallen ukki Ukkeli sairastui ja kuoli.

IIJOELTA ETELÄÄN 1952 kesäkuu–1952 marraskuu (633 sivua)

1952
Kallen ja Lainan elämä sujui näennäisen sopuisasti, mutta pinnan alla kyti epäilyn 
ja mustasukkaisuuden tuntoja. Elämä Taivalkoskella alkoi kuitenkin tuntua tur-
hauttavalta. Isä Herkko tuki poikansa ajatusta muuttaa takaisin Tampereelle, jossa 
oli omin käsin rakennettu omakotitalo odottamassa. Kunnan taholta järjestyi uusia 
ikäviä yllätyksiä; mm. muutto pois mukavasta asunnosta vanhaan, lähes asuinkel-
vottomaan rakennukseen.
Kalle ja Laina päättivät palata Tampereelle ja sanoutuivat lopullisesti irti Taivalkos-
ken kunnan palveluksesta.

7. RAKENNUSMESTARINA TAMPEREELLA

PATO MURTUU 1952 marraskuu–1955 pääsiäinen (684 sivua)

1952–
Kalle ja Laina pääsivät takaisin omakotitaloonsa, aluksi yläkerran huoneisiinsa, 
koska alakerran vuokralaisilla oli vielä vuokraoikeutta jäljellä. Kalle sai takaisin 
entisen rakennusmestarin paikkansa ja Laina pääsi linja-autoyhtiöön rahastajaksi. 
Alakerran vuokralaisten muutettua pian Päätalojen saapumisen jälkeen pois, Kal-
le remontoi vuokralaisten jäljiltä kuluneen asunnon perusteellisesti ja he pääsivät 
muuttamaan takaisin alakertaan.
Kalle pääsi lopultakin keskittymään kaunokirjallisen tekstin tuottamiseen vapaa-
aikoinaan. Hänen kirjoituksiaan alettiin julkaista enenevässä määrin eri lehdissä.
Kalle lähti vuonna 1953 rakennuttamaan koulua Vesilahdelle. Siellä hän hullaantui 
itseään paljon nuorempaan naiseen, Raijaan. Lainan korviin kantautui huhuja Kal-
len uskottomuudesta.  Muutenkin säröilleet välit aviopuolisoiden kesken huononi-
vat lisää. Raija tuli raskaaksi ja avioero alkoi tulla ainoaksi vaihtoehdoksi Lainalle 
ja Kallelle. He tekivät kuitenkin vielä yhdessä matkan Taivalkoskelle, josta heidän 
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mukaansa lähti Tampereella kyläilemään äiti Riitu. Aune-sisar muutti veljensä luo 
Tampereelle asumaan ja työtä etsimään kuukautta myöhemmin. Raija synnytti po-
jan ja Kalle päätti syyllisyyden tunnoissaan väistämättömältä näyttävän avioeron 
yhteydessä lahjoittaa osuutensa omakotitalosta Lainalle. Kalle tapasi Attilan ken-
kätehtaan laajennusta mestaroidessaan Attilan konttorissa työskentelevän Leenan, 
johon ihastui. Tammikuussa 1955 Laina laittoi Kallen aviorikokseen vedoten avio-
eron vireille. Ero tuli voimaan 17.2.1955. 
Kalle muutti pois talostaan ja pääsi asumaan alivuokralaiseksi tamperelaisen van-
han rouvan vinttihuoneisiin. Pääsiäisenä 1955 Kalle yllätti Lainan Taivalkosken 
osuusliikkeen autonkuljettajan kanssa menossa entiseen omakotitaloonsa ja sai 
vahvistuksen epäilyilleen, että Lainalla oli ollut suhde Veikko Moilasen kanssa jo 
Taivalkosken rakennusmestarikauden ajoilta asti. Kalle perui puheensa oman osuu-
tensa lahjoittamisesta ja päätti lunastaa omakotitalonsa itselleen. Omaisuuden osi-
tus tehtiin 20.7.1955 ja tässä osituksessa Kirvestien omakotitalo siirtyi Kallen omis-
tukseen, mutta Laina sai asumisoikeuden lokakuun loppuun 1955 saakka. Kalle 
tapaili tulevaa vaimoaan Leenaa ja päätti pääsiäisenä 1955 matkustaa Leenan kotiin 
Kyröskoskelle kosiomatkalle. 
Kallen äiti Riitu halvaantui 1954 eikä toipunut halvauksesta koskaan täysin ennal-
leen.

8. KIRJAILIJAKSI

HYVÄSTI IIJOKI 1955 pääsiäinen–1958 (700 sivua)

1955–
Kalle jatkoi rakennusmestarin töitä eri puolilla Tamperetta. Hän mestaroi mm. 
Tampereen Rakennusmestarien talon.
Kalle aloittaa myös muistiinpanot ja valmistelut ensimmäistä romaaniaan varten.
Ilmari Vouvila alkoi rakentaa omakotitaloa Kirvestielle.
Leena Janakka ja Kalle  Päätalo vihittiin avioliittoon 14.9.1955.
Vuoden 1955 loppupuolella Kalle ja Leena muuttavat takaisin Kallen rakentamaan 
omakotitaloon Kirvestielle.
Vanhin tytär Riitta syntyi 1956.
Keväällä 1956 esikoisromaanista puolet oli kirjoitettuna. Kirjoittaminen kuitenkin 
keskeytyi, kun Kalle joutui maksamaan entiselle vaimolleen puolet omakotitalon 
hinnasta ja joutui tekemään ilta- ja pyhätöitä, jotta sai velkansa suoritetuksi.
Syksyllä 1956 Kalle jatkoi romaaninsa käsikirjoituksen tekemistä. 15.2.1957 hän 
lähetti sen WSOY:lle, joka palautti sen pyynnöstä 27.4.1957 kiitoksin, mutta ilman 
julkaisulupausta.
29.4. Kalle lähetti käsikirjoituksen Otavalle ja sai sen pyynnöstä takaisin 6.6.1957. 
Päätalo lähetti käsikirjoituksen edelleen Tammelle 8.6.1957, ja sai sen pyynnöstä 
takaisin 7.9.1957.
Gummerukselle Jyväskylään käsikirjoitus lähti 11.11.1957. Gummeruksessa kirjal-
linen johtaja maisteri Ville Repo luki käsikirjoituksen ja kiinnostui siitä. 25.2.1958 
Päätalo sai Ville Revolta kirjeitse pyynnön tapaamisesta käsikirjoituksen merkeissä. 



427Tervaksinen toteemi

Kuun lopussa Repo ja Päätalo tapasivat ja siitä alkoi käsikirjoituksen muokkauspro-
sessi, jonka tuloksena esikoisromaani Ihmisiä telineillä ilmestyi markkinoille syys-
myöhällä 1958. Kalle Päätalo sai kirjan käsiinsä 39. syntymäpäivänään 11.11.1958 
klo 19.15.

PÖLHÖKANTO IIJOEN TÖRMÄSSÄ 1958–1998 (778 sivua)

1958
Kalle vieraili vuoden lopussa kotonaan Taivalkoskella. Esikoisteos oli saanut Taival-
koskella ristiriitaisen vastaanoton: osa oli ihastuksissaan, mutta erityisesti uskovai-
set kauhistelivat kirjassa esiintyviä kirosanoja ja muuta ”riettautta”. Kallen kotiväki, 
erityisesti äiti Riitu, sai tästä ryöpytyksestä osansa. 
Rakentajapiireissä Ihmisiä telineillä herätti myönteistä huomiota, kritiikkikin oli 
hyvää.

1959
Kalle toimi rakennusmestarina Kangasalan koulun laajennustyömaalla.
Päätaloille syntyi toinen tytär Elina.
Kalle jatkoi toisen romaaninsa käsikirjoituksen kirjoittamista, nyt aiheena kotisel-
kosten ihmiset.
Kalle liittyi jäseneksi Pirkkalaiskirjailijoiden yhdistykseen.
Päätalo sai Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon 100 000 mk.
Aune-sisar asui edelleen Päätalojen luona.
Kalle alkoi tuntea ensimmäisiä sydänoireita.
Kalle tapasi Helsingissä käydessään sodanaikaisen tyttöystävänsä Sylvin ja saa sy-
dänkohtauksen Sylvin kanssa yötä viettäessään.
Kalle sai uuden mestaroitavan työmaan Kangasalalta.

1960
Kalle meni lääkäriin nivustyrän takia ja samalla käynnillä lääkäri totesi hänellä ole-
van vakavan sydämen toimintahäiriön, johon hän sai lääkityksen.
Kalle saa mestaroitavakseen Kiskolinnan asuntorakennuksen Tampereelta.
Kalle meni esimiehensä kehotuksesta sydänspesialistille, joka totesi sydämen vauri-
oituneen niin pahoin, että siitä ei saada enää tervettä.
Aune-sisar muutti pois Kirvestieltä.
Kallen toinen romaani Koillismaa ilmestyi syksyllä 1960.
Kalle vietti joulua perheensä kanssa Taivalkoskella.
Kallen isä Hermanni jäi eläkkeelle TVH:n Kainuun piiristä 71-vuotiaana.

1961
Kalle sai velkansa Työväen Säästöpankkiin maksetuksi.
Kalle siirtyi mestaroimaan Sammonkatu 39:n asuintaloa.
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1962
Kalle siirtyi vastaavaksi rakennusmestariksi Pirkanmaan B-sairaalan rakennukselle 
Kangasalle.
Kalle kirjoitti kolmatta romaaniaan vapaa-aikoinaan. Hän kirjoitteli lehtiin paki-
noita.
Sydän muistutti kipukohtauksilla, että se ei ole kunnossa.
Päätalon perhe teki kesällä lomamatkan Taivalkoskelle. Kalle kirjoitti kolmatta ro-
maaniaan loman aikana Kallioniemen aitassa.
Päätalon kolmas kirja Selkosen kansaa ilmestyi syksyllä.

1963
Pirkanmaan B-sairaalan rakennustyömaalla alkoi ilmetä erimielisyyksiä rakennus-
mestari Ekmanin kanssa.
Kalle sai toisen kerran Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon.
Kallelle tulee erimielisyyksiä johtajansa kanssa. Kateelliset työtoverit juonivat Pää-
talon selän takana. Hän sanoi itsensä irti. Työnantaja pyysi Kallea jatkamaan ja hän 
lupautui.
Kalle lähti jälleen perheensä kanssa kesälomamatkalle Taivalkoskelle, jossa heitä 
odottavat ikääntyneet ja sairaat Riitu ja Hermanni.
Lomalta palattuaan Kalle sai kuulla, ettei hän enää ole Pirkanmaan B-sairaalan vas-
taava mestari.
Päätalo jäi vapaaksi kirjailijaksi.
Päätalon kirja Myrsky Koillismaassa ilmestyi syksyllä.
Eläkkeelle joutunut ja sairauksista kärsivä isä Hermanni muuttui mieleltään äreäksi 
ja hankalaksi. Hermannin mielestä vapaaksi kirjailijaksi jäänyt Kalle tulisi tappa-
maan perheensä nälkään. Kalle tippui isänsä silmissä ”miehenkuvien” joukkoon. 
Hermanni joutui mieleltään ja ruumiiltaan sairaana Heikinharjun parantolaan.

1964
Päätalot ostivat television.
Kallen isä Hermanni pääsi kotiin Heikinharjun sairaalasta, mutta kuoli jo huhti-
kuun lopussa Taivalkoskella.
Kalle Päätalon elämä kirjailijana ja kirjoittajana jatkui Tampereella.
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Palkinnot ja kunniamerkit
• Tampereen kaupungin palkinto 1959 ja 1967
• Kiitos kirjasta -mitali 1970
• Hämeen läänin taidepalkinto 1971
• Valtion kirjallisuuspalkinto 1972
• Kirjakerhojen palkinto 1975
• Pro Finlandia -mitali ja professorin arvonimi 1978
• Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki 1988
• Filosofian tohtori h.c. ja Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki 

1994
• Kalle Päätalo on ollut mukana seuraavien järjestöjen toiminnassa: Pirkkalaiskirjai-

lijat ry, Tampereen Rakennusmestariyhdistys ry ja Lions Club.

Kalle Päätalo kuoli 20.11.2000 Tampereella.

Elämänvaihetietojen lähteet
Marttinen, Eero 1994: Mestarin eväät. Helsinki: Gummerus Oy.
Porvali, Seppo 2001: Kalle Päätalo, Elämäkerta 1919–2000. Ison miehen savotta. Helsinki: Revon-

tuli.
Päätalo, Kalle: Iijoki-sarja. Helsinki: Gummerus.
Vehviläinen, Matti 1978: Kalle Päätalo. Jyväskylä: Gummerus.

http://www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti/arkistoluettelo.htm.
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Liite 7

Sisällön analyysitaulukko
Teoslyhenne: HP= Huonemiehen poika; TV=Tammettu virta; KJ=Kunnan jauhot; TTR=Täysi tuntiraha; NS=Nuoruuden savotat; LA=Loimujen 
aikaan; AM=Ahdistettu maa; MR=Miinoitettu rauha; UÄ=Ukkosen ääni; LL=Liekkejä laulumailla; TjT=Tuulessa ja tuiskussa; TS=Tammerkosken 
sillalla; PP=Pohjalta ponnistaen; NN=Nuorikkoa näyttämässä; NM=Nouseva maa; RA=Ratkaisujen aika; PR=Pyynikin rinteessä; 
RT=Reissutyössä; OKA=Oman katon alle; IK=Iijoen kutsu; MS=Muuttunut selkonen; ETT=Epätietoisuuden talvi; IE=Iijoelta etelään; PM=Pato 
murtuu; HJ=Hyvästi, Iijoki; PKIT=Pölhökanto Iijoen törmässä

SISÄLLÖN ANALYYSITAULUKKO
YLEISASENNE: PO=positiivinen; NE=negatiivinen; N=neutraali
ARGUMENTTIEN PAINOTUS: Ä=älylliset (rakenne, tyyli, henkilökuvaus, teema, tempo, yhteiskunnallinen merkitys, juoni, huumori, viihteelli-
nen, opettavainen); E=emotionaalinen (uskottava/todenmukainen, vaikuttavuus/samastuminen/terapeuttisuus, omintakeisuus, koskettavuus/
tunteisiin vetoaminen)
MERKKISUHDETASOT SISÄLTÖLUOKKINEEN:
A) Syntaktinen: (1) tyyli, ilmaisukeinot; (2) kielelliset muodot, rakenteet, kokeilut, luettavuus; (3) kerrontatekniikka=näkökulmat, muodot, 
takaumat, ennakointi, rytmi; (4) kompositio, koherenssi; (5) juoni [teknilliseltä kannalta]
B) Semanttinen: (6) atmosfääri, tunnelma; (7) motiivit, teemat; (8) henkilökuvaus [hahmot, tyypit];  (9) tapahtumat, miljöö; (10) juoni sisällön 
kannalta; (12) lajikäsitteet
C) Pragmaattinen: (13) suhteet yksilöihin: vaikuttavuus/samastuminen/terapeuttisuus; (14) suhteet yksilöihin: koskettavauus/tunteisiin vetoa-
minen; (15) suhteet yhteiskuntaan: lähi-/mikrohistoria/kansatieteellisyys/murteen tallentaminen/jälleenrakentamisen kuvaus; (16) ideologiat/
poliittisuus; (17) kirjaittamismekanismit [paksuus, ilmestymistiheys]; (18) menestys [taloudellinen, suosikkiasema]
D) Muut: (19) rehellisyys/todenmukaisuus; (20) työn eetos; (21) kompetenssi (a=hyvä, b=keskitaso, c=välttävä).  Numerot toimivat sisältö-
luokkatunnuksina. Sisältöluokan 12 romaanityyppien vaihtoehtoja: a) kansankuvaus, b) omaelämäkerallinen romaani, c) kehitysromaani, d) 
dokumenttiromaani, e) sosiaalinen romaani, f) realistinen romaani, h) viihderomaani, i) kronikka, muistelma.
LAUSUMAN (argumentoinnin) ASENNE: +=positiivinen; - =negatiivinen, +- =neutraali.
TARKASTELUNÄKÖKULMAT: K=kuvaus, T=tulkinta, A=arvottaminen. Merkintä asenteesta merkkisuhdetasoa ilmaisevan sarakkeen alle.
LUKIJA-SARAKKEEN LYHENTEET:  K=kriitikko, L=lukija; lukijoista koodinimi, esimerkiksi Lasse Lukija = LL, M -80, jossa vuosiluku on 
kirjeen kirjoittamisvuosi. Kriitikoista on lisäksi lehden lyhenne, esimerkiksi Vilho Suomi, Uusi Suomi = VS/US-71. Vuosiluku on kritiikin 
ilmestymisvuosi.
KOULUTUS: A=akateeminen, K=keskiaste, P=peruskoulu/kansakoulu.
SUKUPUOLI: M=mies, N=nainen.
LEHTIKOODIT: Pä=pääkaupunkiseutu, M=maaseutulehti, P=paikallislehti, M=muu.
ASUINPAIKKA: K=kaupunki, T=taajama, M=maaseutu. Muutto kotiseudulta työn tai opiskelun vuoksi (suuri muutto)=SM.
SUKUPOLVILYHENTEET: SP=sodan ja pulan sukupolvi, SP-= ennen v. 1925 synt.; Smu=suuren murroksen sukupolvi, Lä=lähiösukupolvi, 
HV=hyvinvoinnin sukupolvi.
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Asenne Teos Lehti-
koodi

Syntaktinen Semanttinen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pragmaattinen Muut Suuri muutto Arg Sukupolvi Vrt. muihin 
kirjalijoihin

Vrt. KP:n aik. 
tuotantoon13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Graafi 1. Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä
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Graafi 4. Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen 
kokonaismääristä sukupolvittain (1.)
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Graafi 3. Kritiikkien tarkastelutapojen asenteiden jakautuminen 
%-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä
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Graafi 5. Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen 
kokonaismääristä sukupolvittain (2.)
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Graafi 7. Kritiikkien tarkastelutapojen asenteiden jakautuminen 
%-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä sukupolvittain
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Graafi 8. Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (1.)

24,1

1970-luku 1980-luku 1990-luku

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Syntaktiset

Merkintöjen määrä 
kpl
 1970- 1980- 1990-
 luku luku luku
HS: 54 26 –
LH: 47 23 15
PR: 30 47 23
MK: – 37 –
HN: – 26 34
VK: – 38 55
EM: 74 115 54

HS = Harry Sundqvist
EM = Eero Marttinen
LH = Liisi Huhtala
PR = Panu Rajala
MK = Matti Korhonen
HN = Hannu Niklander
VK = Vesa Karonen

HS EM LH PR HS EM LH PR MK HN VK EM LH PR HN VK

14,8

19,2

26,7

19,2
21,7

30,4
34

18,9

34,6

23,8

29
26,5

30,5

13,3

7,4



437Tervaksinen toteemi

Graafi 9. Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (2.)
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Graafi 11. Kritiikkien merkkisuhdetasojen %-osuudet 
merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (4.)
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Graafi 13. Kritiikkien tarkastelutapojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (2.)
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Graafi 14. Kritiikkien tarkastelutapojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (3.)
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Graafi 15. Kritiikkien tarkastelutapojen asenteiden jakautuminen 
%-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (1.)
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Graafi 16. Kritiikkien tarkastelutapojen asenteiden jakautuminen 
%-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (2.)
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Graafi 17. Kritiikkien tarkastelutapojen asenteiden jakautuminen 
%-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä kriitikoittain (3.)
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Graafi 18. Lukijakirjeiden merkkisuhdetasojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä

Muut

Pragmaattiset
70

26,2

1970-
luku

60

50

40

30

20

10

0

18
11,5

19,2
14,4 13,1

46

56,1

65

8,6
11,5 10,4

1980-
luku

1990-
luku

1970-
luku

1980-
luku

1990-
luku

1970-
luku

1980-
luku

1990-
luku

1970-
luku

1980-
luku

1990-
luku

Lukijakirjeotos
– 1970-luku 52 kpl
– 1980-luku 54 kpl
– 1990-luku 53 kpl
Merkintöjen
kokonaismäärät
– 1970-luku 244 kpl
– 1980-luku 278 kpl
– 1990-luku 260 kplSemanttiset

Syntaktiset



442 Ritva Ylönen

Graafi 19. Lukijakirjeiden tarkastelutapojen %-osuudet merkintöjen kokonaismääristä
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Graafi 20. Lukijakirjeiden tarkastelutapojen asenteiden jakautuminen 
%-osuuksina merkintöjen kokonaismääristä
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444 Ritva Ylönen

Taulukko 1. Sisällön analyysin yhteenveto/Kritiikit
Vuosikymmen: 1970-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
776Määrä

252
%

32,4
Määrä

179
%

23,1
Määrä 

345
%

44,4
Kpl % K+- K- K+ T+- T- T+ A+- A- A+ Koulutus kpl %

8,2 1 64 31,8 4 1 5 1 3 4 17 29 A 18 23
5,7 2 45 22,3 3 1 1 3 11 26 K 3 4
7,5 3 58 28,8 17 5 5 3 17 11 P
1,2 4 10 5 2 8 Ei tiet. 57 73
3,1 5 24 11,9 22 1 1 Yht. 78

%-osuus 22,4 0,5 6,4 0,9 4,5 5 26,9 33,3 Sukupolvi
26 Syntakt. yht. 201 45 1 13 2 9 10 54 67 SP 22 28

1 6 8 3,2 1 1 2 4 Smu 21 27
1,6 7 13 5,3 7 1 2 2 1 Lähiö 2 3
4,4 8 34 11,7 8 1 9 1 1 2 4 8 Hyvinvoinnin
4,5 9 35 13,9 14 6 1 1 1 7 5 Ei tiet. 33 42

11,1 10 86 35,2 66 2 5 1 3 3 2 4 Yht. 78
0,6 11 5 2 1 1 3 Lehtityyppi:
8,1 12 63 25,8 32 1 13 1 5 3 6 2 Pä 6 8

Romaani-
tyypit

Pä/pol. 13 17

M 37 47

a: 6 ; b: 31; c: 3; d: 2; f: 3; h: 15 ; i: 13; yht. 73 (a=8 %, b=42 %, c=4 %, d=3 %, f=4%, h=21%, i=18 %) M/pol. 5 6
%-osuus 52,8 0,4 2 15,5 1,6 4,9 3,6 7,7 11 P 10 13

31,4 Semantt. yht. 244 129 1 5 38 4 12 9 19 27 Muu 7 9
1,6 13 13 5,1 3 3 2 1 4 Yht. 78
1,6 14 13 5,1 2 4 2 2 3 Sukupuoli: x)

8 15 62 24,4 6 1 9 1 4 6 36 M 57 73
4,9 16 38 15 7 2 7 2 3 9 7 N 19 24
9,1 17 71 28 23 12 2 3 4 18 9 Yht. 78
7,3 18 57 22,4 7 11 7 13 4 15 Asenne

%-osuus 18,1 0,9 1,1 18,1 4,7 10,6 5,1 12,2 29,1 N 20 25
32,6 Pragmaat. 

yht.
254 46 2 3 46 12 27 13 31 74 NE 17 22

4,3 19 33 43 5 1 4 2 1 3 1 16 PO 41 53
5,7 20 44 57 13 1 8 1 2 2 17 Yht. 78

Kompetenssi: Argument.
a: 69         k: 9 Ä 73 93

%-osuus 23,3 2,6 15,6 2,6 2,6 6,5 3,9 42,8 E 5 7
10 Muut yht. 77 18 2 12 2 2 5 3 33

%-os. (776) 30,6 0,5 1,3 14 2,5 6,4 4,7 13,7 26 Yht. 78
Yhteensä 776 238 4 10 109 20 50 37 107 201

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä: x) 2 ei tiet.
78 Lukumäärä 384 Lukumäärä 131 Lukumäärä 261

Prosenttiosuus 49,5 Prosenttiosuus 16,8 Prosenttiosuus 33,6

Korostuva ominaisuus on kursivoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Taulukot
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Taulukko 2. Sisällön analyysin yhteenveto/Kritiikit
Vuosikymmen 1980-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
951Määrä

364
%
38

Määrä
154

%
16

Määrä 
433

%
45,5

Kpl % K+ - K- K+ T + - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
6,7 1 64 28,5 4 1 1 3 1 3 20 31 A 30 30
3,7 2 35 15,6 1 5 7 22 K 1 1
6,1 3 58 26 19 1 7 4 3 7 17 P 5 5
2,8 4 27 12 2 2 4 1 13 5 Ei tiet. 65 64
4,2 5 40 17,9 36 2 2 Yht. 101

%-osuus 27,2 0,4 2,6 6,7 0,4 3,1 4 2,1 33,5 Sukupolvi
23,5 Syntakt. yht. 224 61 1 6 15 1 7 9 49 75 SP 32 32

1,7 6 15 5 4 1 1 2 7 Smu 36 36
2,5 7 23 7,6 16 4 1 2 Lähiö
4,2 8 40 13,2 5 1 5 5 3 3 5 13 Hyvinvoinnin

3 9 29 9,6 6 1 4 3 2 13 Ei tiet. 32 32
14,4 10 137 45,2 116 2 7 5 2 1 4 Yht. 101

0 11 1 0,3 1 Lehtityyppi:
6,1 12 58 19,1 30 1 1 14 2 4 2 4 Pä 8 8

Romaanityypit Pä/pol. 12 12
M 54 54

a:2; b:26; c: 7; d: 7;  f: 4; h: 7; i:18, yht. 71 (a=3%, b=37%, c=10%, d=10%, f=5%, h=10%, i=25%, 
h=10%, i=25%)

M/pol. 17 16

%-osuus 58,4 1,3 4,9 10,9 0,6 3,9 1,3 3,9 14,5 P 9 9
31,9 Semantt. yht. 303 177 4 15 33 2 12 4 12 44 Muu 1 1
4,8 13 46 14,6 3 9 3 31 Yht. 101
3,4 14 32 10,1 2 2 3 2 23 Sukupuoli:
8,8 15 84 26,7 12 2 1 2 2 2 63 M 83 83
2,7 16 26 8,3 9 2 4 3 2 4 2 N 17 16
6,2 17 59 18,7 32 1 2 5 3 2 10 4 Ei tiet. 1 1
7,2 18 68 21,6 13 1 16 2 4 3 4 25 Asenne 101

%-osuus 22,5 0,3 2,8 12,1 0,6 5,3 2,8 6,3 47 N 15 15
33,1 Pragmaatt. 

yht.
315 71 1 9 38 2 17 9 20 148 NE 12 11

5,4 19 51 47 11 6 1 3 1 7 22 PO 74 74
6,1 20 58 53 7 1 9 1 7 3 1 29 Yht. 101

Kompetenssi: Argument.
a: 69         k: 9 Ä 94 95

%-osuus 16,5 0,9 13,7 0,9 9,1 3,6 7,3 46,7 E 7 7
11,5 Muut yht. 109 18 1 15 1 10 4 8 51 Yht. 101

%-os. (951) 34,3 0,6 3,2 10,6 0,7 4,8 2,7 9,3 33,4
Yhteensä 951 327 6 31 101 7 46 26 89 318

Kritiikkejä yhteensä:
101

Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
Lukumäärä 454 Lukumäärä 102 Lukumäärä 395
Prosenttiosuus 47,7 Prosenttiosuus 10,7 Prosenttiosuus 41,5

Korostuva ominaisuus on kursivoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 3. Sisällön analyysin yhteenveto/Kritiikit
Vuosikymmen: 1990-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sarak-

keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
501Määrä

230
%

45,9
Määrä

86
%

17,1
Määrä 

185
%
37

Kpl % K+- K- K+ T+- T- T+ A+- A- A+ Koulutus kpl %
6 1 30 31,5 4 1 6 1 5 2 11 A 24 36
2 2 10 10,5 1 1 2 1 1 2 2 K 1 2

6,7 3 34 35,7 9 2 1 7 1 3 3 8 P 1 2
1,7 4 9 9,4 2 3 1 1 2 Ei tiet. 41 60
2,3 5 12 12,6 5 1 6 Yht. 67

%-osuus 22,1 2,1 4,2 19 2,1 3,1 10,5 6,3 30,5 Sukupolvi
19 Syntakt. yht. 95 21 2 4 18 2 3 10 6 29 SP 18 27

1,2 6 6 3,1 3 1 2 Smu 32 48
9,8 7 49 25,5 24 1 1 3 3 3 14 Lähiö
3,2 8 16 8,3 5 1 1 9 Hyvinvoinnin 1 2
2,8 9 14 7,3 6 2 1 2 3 Ei tiet. 16 23

17,5 10 88 45,8 82 2 1 1 1 1 Yht. 67
11 Lehtityyppi:

3,8 12 19 9,9 11 2 4 2 Pä 7 10
Romaanityypit Pä/pol. 4 6

M 51 76
a:1;b: 7; c:2 ; d:1; f: 4; h:1; i: 7, yht. 23 (a=4 %, b=31 %, c=9 %, d=4%, f=17 %, h=4 %, i=31 %) M/pol. 2 3

%-osuus 68,2 0,5 1,5 4,1 5,2 3,6 0,5 16,1 P
38,3 Semantt.yht. 192 131 1 3 8 10 7 1 31 Muu 3 5

6,1 13 31 18,5 9 1 1 1 4 2 13 Yht. 67
1,6 14 6 3,6 1 2 3 Sukupuoli:

10,3 15 52 31,1 12 3 7 1 29 M 59 88
0,2 16 1 0,6 1 N 8 12
7,6 17 38 22,7 28 1 2 1 1 5 Yht.
7,8 18 39 23,3 7 8 1 8 5 10 Asenne

%-osuus 33,5 0,6 0,6 8,9 1,2 7,8 10,7 0,6 35,9 N 12 18
33,3 Pragmaatt.

yht.
167 56 1 1 15 2 13 18 1 60 NE 2 3

4,1 19 21 44,6 5 5 3 3 5 PO 53 79
5,2 20 26 55,4 5 5 2 2 12 Yht.

Kompetenssi: Argument.
a: 66    k:1 Ä 67 100

%-osuus 21,2 21,2 10,6 19,6 36 E
9,4 Muut yht. 47 10 10 5 5 17 Yht.

%-os. (501) 43,5 0,8 1,6 20,1 0,8 6,2 8 1,6 27,3
Yhteensä 501 218 4 8 51 4 31 40 8 137

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
67 Lukumäärä 309 Lukumäärä 16 Lukumäärä 176

Prosenttiosuus 61,7 Prosenttiosuus 3,2 Prosenttiosuus 35,1

Korostuva ominaisuus on kursivoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 4. Sisällön analyysin yhteenveto/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1970-luku

%:a koko-
naismää-

rästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
244Määrä

11
%

4,5
Määrä

17
%
7

Määrä
216

%
88,5

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
8,2 1 20 31,3 1 1 18 A 6 12

11,1 2 27 42,2 2 1 4 20 K 8 15
6,5 3 16 25 1 1 2 12 P 13 25
0,4 4 1 1,5 1 Ei tiet. 25 48

5 Yht 52
%-osuus 6,3 6,3 3 6,3 78,1 Sukupolvi

26,2 Syntakt. yht. 64 4 4 2 4 50 SP 17 33
0,4 6 1 2,1 1 SP - 10 19
0,8 7 2 4,2 1 2 SMU 13 25
1,2 8 3 6,4 2 L 1 2
0,8 9 2 4,2 2 HV

12,3 10 30 63,9 1 1 28 Ei tiet. 11 21
11 Yht. 52

3,7 12 9 19,2 1 1 1 6 SM 22 44
Romaanityypit Asuinpaikka

K 24 46
a: - ;  b: 3; c: -; d:-; e: -; f: 1; h: 4;  i:  1   (b=33%; f=11%; h=45%; i=11%) T 15 29

%-osuus 4,3 2,1 2,1 4,3 87,2 M 12 23
19,2 Semantt. yht. 47 2 1 1 2 41 Ei tiet. 1 2

18 13 44 39,3 2 1 2 39 Yht. 52
4,1 14 10 8,9 1 9
9,9 15 24 21,4 2 22 Sukupuoli:
1,6 16 4 3,6 2 2 M 26 50
6,6 17 16 14,3 1 15 N 26 50
5,8 18 14 12,5 2 1 1 10 Yht. 52

%-osuus 4,4 5,4 1,8 1,8 86,6 Asenne
46 Pragmaatt. yht. 112 5 6 2 2 97 N 3 6
4,9 19 12 57 12 NE 2 4
3,7 20 9 43 1 1 7 PO 47 90

Kompetenssi: Yht. 52
a: 22        k: 30 Argument.

%-osuus 4,7 4,7 90,6 Ä 20 38
8,6 Muut yht. 21 1 1 19 E 32 62

%-os. () 4,5 4,5 2,5 1,3 2,5 84,7 Yht. 52
Yhteensä (244) 244 11 11 6 3 6 207

Lukijakirjeitä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
52 Lukumäärä 25 Lukumäärä 6 Lukumäärä 213

Prosenttiosuus 10,2 Prosenttiosuus 2,5 Prosenttiosuus 87,3

Korostuva ominaisuus on lihavoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 5. Sisällön analyysin yhteenveto/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1980-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
278Määrä

25
%
9

Määrä
67

%
24,1

Määrä 
186

%
66,9

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
4 1 11 22 11 A 8 14,8

6,8 2 19 38 3 2 1 1 1 11 K 10 18,5
6,1 3 17 34 1 1 3 1 1 10 P 11 20,3
1,1 4 3 6 1 2 Ei tiet. 25

5 Yht 54
%-osuus 8 6 2 10 2 4 68 Sukupolvi

18 Syntakt. yht. 50 4 3 1 5 1 2 34 SP 10 19
0,4 6 1 2,5 1 SP - 10 19
0,7 7 2 5 1 1 SMU 25 46
2,2 8 6 15 6 L 2 3,7
1,8 9 5 12,5 1 1 3 HV
7,5 10 21 52,5 21 Ei tiet. 7

11 Yht. 54
1,8 12 5 12,5 2 3 SM 23 42,5

Romaanityypit Asuinpaikka
K 36 66,7

a: -;  b: 1; c: 1; d:-;  e: -;  f: 1; h:  2; i:-  (b=20%; c=20%;  f=20%; h=40%) T 11 20,3
%-osuus 2,5 10 87,5 M 4 7,4

14,4 Semantt. yht. 40 1 4 35 Ei tiet. 3
15,1 13 42 26,9 5 1 5 10 21 Yht. 54

7,5 14 21 13,5 1 1 3 1 15
13 15 36 23,1 3 2 5 26 Sukupuoli:

0,4 16 1 0,6 1 M 26 48
10,8 17 30 19,2 2 1 1 1 1 24 N 28 52
9,3 18 26 16,7 4 5 9 8 Yht.

%-osuus 10 0,7 1,3 10,2 0,7 17,3 60,1 Asenne
56,1 Pragmaatt. yht. 156 15 1 2 16 1 27 94 N 1

5,4 19 15 47 1 1 2 11 NE
6,1 20 17 53 1 3 4 9 PO 53

Kompetenssi: Yht. 54
a: 40         k: 14 Argument.

%-osuus 6,1 12,5 18,7 62,4 Ä 35
11,5 Muut yht. 32 2 4 6 20 E 19

%-os. (278) 7,5 0,4 1,1 9,5 0,7 13,6 0,4 0,8 65,6 Yht. 54
Yhteensä 278 21 1 3 27 2 38 1 2 183

Lukijakirjeitä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
54 Lukumäärä 49 Lukumäärä 5 Lukumäärä 224

Prosenttiosuus 17,6 Prosenttiosuus 1,8 Prosenttiosuus 81

Korostuva ominaisuus on kursivoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 6. Sisällön analyysin yhteenveto/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1990-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintö-
jen määrä 

sarak-
keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
260Määrä

3
%
1,2

Määrä
58

%
22,3

Määrä 
199

%
76,5

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
2,7 1 7 23,3 1 6 A 19 35,8
4,2 2 11 36,7 1 10 K 6 11,3
4,2 3 11 36,7 1 2 3 5 P 18 33,9
0,4 4 1 3,3 1 Ei tiet. 10

5 Yht 53
%-osuus 3,3 6,7 16,7 73,3 Sukupolvi

11,5 Syntakt. yht. 30 1 2 5 22 SP 8 15
1,9 6 5 14,7 2 3 SP - 7 13,2

7 SMU 25 47
2,3 8 6 17,6 1 1 4 L 5

9 HV 4
6,6 10 17 50 1 1 1 14 Ei tiet. 4
0,4 11 1 3 1 Yht. 53
1,9 12 5 14,7 2 3 SM 29 55

Romaanityypit Asuinpaikka
K 34 64

a:-;  b:-;  c: 1; d:-; e: -; f: 1;  h: 2; i:-  (c=25%; f=25%; h=50%) T 17 32
%-osuus 3 3 9 11 74 M 2 4

13,1 Semantt. yht. 34 1 1 3 4 25 Ei tiet.
25 13 65 38,4 1 2 23 39 Yht. 53

10,4 14 27 16 1 4 22
10,4 15 27 16 3 24 Sukupuoli:

1,9 16 5 3 1 1 1 2 M 33 62
9,6 17 25 14,8 2 23 N 20 38
7,7 18 20 11,8 3 5 12 Yht. 53

%-osuus 0,5 5,3 0,5 20,7 0,5 72,2 Asenne
65 Pragmaatt. yht. 169 1 9 1 35 1 122 N

3,8 19 10 37 10 NE 1 2
6,6 20 17 63 3 14 PO 52 98

Kompetenssi: Yht. 53
a:        k: Argument.
%-osuus 11,1 89 Ä 32 60

10,4 Muut yht. 27 3 24 E 21 40
%-os. (260) 0,7 0,4 5 0,4 17 2,3 74,2 Yht. 53

Yhteensä 260 2 1 13 1 44 6 193
Lukijakirjeitä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:

53 Lukumäärä 15 Lukumäärä 8 Lukumäärä 237
Prosenttiosuus 5,7 Prosenttiosuus 3,1 Prosenttiosuus 91,2

Korostuva ominaisuus on kursivoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 7. Sisällön analyysin yhteenveto/SP (sodan ja pulan sukupolvi)/Kritiikit
Vuosikymmen: 1970-luku

%:a
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä

sarakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
191Määrä

65
%
34

Määrä
51

%
26,7

Määrä 
75

%
39,3

Kpl % K+ - K- K+ T + - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
6,2 1 12 28,6 1 3 3 5 A 5 25
5,7 2 11 26,2 1 1 1 8 K 2 10
6,8 3 13 30,9 3 2 1 3 2 2 P

4 Ei tiet. 13 65
3,2 5 6 14,3 6 Yht. 20
22 %-osuus 23,8 7,1 11,9 16,7 4,7 35,7 Sukupolvi

Syntakt. yht. 42 10 3 5 7 2 15 SP 20
1 6 2 3,3 1 1 Smu

3,2 7 6 9,8 4 1 1 Lähiö
5,3 8 10 16,4 3 3 1 3 Hyvinvoinnin
4,2 9 8 13,2 2 1 1 1 1 1 1 Ei tiet.
8,9 10 17 27,8 14 2 1 Yht. 20

1 11 2 3,3 1 Lehtityyppi:
8,3 12 16 26,2 9 5 Pä 1 5

Romaanityypit Pä/pol. 5 25
M 6 30

a:3; b: 5 ;c:1; f: 2 ;h: 3; i: 5, yht. 19 (a=16 %, b=26 %, c=5 %, f= 11 %, h=16 %, i=26 %) M/pol. 1 5
%-osuus 54,1 1,6 16,4 1,6 8,2 3,3 6,6 8,2 P 3 15

32 Semantt. yht. 61 33 1 10 1 5 2 4 5 Muu 4 20
1 13 2 3,3 1 1 Yht. 20

2,6 14 5 8 4 1 Sukupuoli:
9,5 15 18 29 3 2 2 11 M 16 80
5,3 16 10 16,1 2 4 1 2 1 N 4 20
9,4 17 18 29 6 4 4 4 Yht. 20
4,8 18 9 14,6 2 1 1 2 3 Asenne

%-osuus 21 25,8 1,6 4,8 12,9 33,9 N 4 20
32,4 Pragmaat. yht. 62 13 16 1 3 8 21 NE 2 10

5,2 19 10 38,4 3 1 1 1 1 3 PO 14 70
8,4 20 16 61,6 5 4 1 1 5 Yht. 20

Kompetenssi: Argument.
a: 19          k: 1 Ä 18 90

13,6 %-osuus 30,7 19,4 7,7 3,8 7,7 30,7 E 2 10
Muut yht. 26 8 5 2 1 2 8 Ei tiet.

%-os. (191) 33,6 0,5 17,9 1 7,8 5,2 8,4 25,6 Yht. 20
Yhteensä 191 64 1 34 2 15 10 16 49

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
20 Lukumäärä 108 Lukumäärä 18 Lukumäärä 65

Prosenttiosuus 56,5 Prosenttiosuus 9,4 Prosenttiosuus 34,1

Korostuva ominaisuus on kursivoitu.
2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 8. Sisällön analyysin yhteenveto/SP (sodan ja pulan sukupolvi)/Kritiikit
Vuosikymmen: 1980-luku

%:a koko-
naismää-

rästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sarak-

keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
289Määrä

111
%

38,5
Määrä

34
%

11,7
Määrä 

144
%

49,8
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

6,2 1 18 30,5 7 11 A 7 21
3,9 2 11 18,6 1 1 9 K 1 3
5,9 3 17 28,8 4 2 1 3 4 3 P 5 15
1,4 4 4 6,8 2 1 1 Ei tiet. 20 61
3,1 5 9 15,3 9 Yht. 33

%-osuus 27,1 3,3 1,7 5,2 22 40,7 Sukupolvi
20,5 Syntakt. yht. 59 16 2 1 3 13 24 SP 33

1 6 3 3,4 1 2 Smu
2,8 7 8 9,2 4 1 1 2 Lähiö
1,4 8 4 4,6 1 1 2 Hyvinvoinnin
5,3 9 15 17,3 7 2 2 1 1 2 Ei tiet.

13,8 10 40 46 33 3 2 1 1 Yht. 33
11 Lehtityyppi

5,9 12 17 19,5 11 1 2 1 1 1 Pä
Romaanityypit Pä/pol. 8 24

M 11 33
a= 3; b=10; c=1; d=1; e= - ; f=-; h= 1; i=3 (a=16%;b=53%;c=5%;d=5%;h=5%;i=16%) M/pol. 10 30

%-osuus 64,3 1,2 4,7 8 4,7 3,4 2,3 11,5 P 3 10
30 Semantt. yht. 87 56 1 4 7 4 3 2 10 Muu 1 3

5,9 13 17 15,9 2 1 1 13 Yht. 33
6,3 14 18 16,8 2 1 1 14 Sukupuoli:
9,7 15 28 26,2 3 1 1 23 M 32 97
2,4 16 7 6,5 4 1 1 1 N 1 3
5,9 17 17 15,9 10 2 3 2 Yht. 33

7 18 20 18,7 6 4 2 2 6 Asenne
%-osuus 25,3 0,9 8,4 3,7 1,8 4,8 55,1 N 5 15

37 Pragmaatt. yht. 107 27 1 9 4 2 5 59 NE 2 6
6,5 19 20 55 5 3 1 1 3 7 PO 26 79
5,6 20 16 45 1 2 1 1 11 Yht. 33

Kompetenssi: Argument.
a: 27       k: 6 Ä 27 82

%-osuus E 6 18
12,5 Muut yht. 36 6 5 2 2 3 18 Ei tiet.

%-os. (289) 36,3 0,4 1,7 8 3,8 3,4 8 38,4 Yht. 33
Yhteensä 289 105 1 5 23 11 10 23 111

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
33 Lukumäärä 138 Lukumäärä 24 Lukumäärä 127

Prosenttiosuus 47,7 Prosenttiosuus 8,3 Prosenttiosuus 44

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 9. Sisällön analyysin yhteenveto/SP (sodan ja pulan sukupolvi)/Kritiikit
Vuosikymmen: 1990-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
115Määrä

58
%

50,5
Määrä

21
%

18,2
Määrä 

36
%

31,3
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

6 1 7 28 2 4 1 A 5 29
2,6 2 3 12 1 1 1 K
8,7 3 10 40 1 3 2 2 2 P 1 6
0,9 4 1 4 1 Ei tiet. 11 65
3,5 5 4 16 3 1 Yht. 17

%-osuus 24 32 4 4 16 8 12 Sukupolvi
21,7 Syntakt. yht. 25 6 8 1 1 4 2 3 SP 17
0,9 6 1 2 1 Smu
4,4 7 5 12 5 Lähiö
4,4 8 5 12 2 1 2 Hyvinvoinnin
2,6 9 3 7 2 1 Ei tiet.

20,8 10 24 55 22 1 1 Yht. 17
11 Lehtityyppi:

4,3 12 5 12 4 1 Pä
Romaanityypit Pä/pol. 2 12

M 13 76
a=-; b= 1; c=-; d=-; e= -; f=-; h= 1; i= 4  (i=67 %; b=16,5 %; h=16,5 % ) M/pol. 1 6

%-osuus 79 4,6 7 9,4 P
37,4 Semantt. yht. 43 34 2 3 4 Muu 1 6
4,4 13 5 14 3 1 1 Yht. 17
0,9 14 1 2 1 Sukupuoli:
8,7 15 10 26 2 1 7 M 16 94
0,9 16 1 2 1 N 1 6
9,5 17 11 28 7 1 1 2 Yht. 17
9,5 18 11 28 1 3 1 2 1 3 Asenne

%-osuus 33,3 2,5 10,3 2,6 7,7 5,2 38,4 N 7 41
34 Pragmaatt. yht. 39 13 1 4 1 3 2 15 NE
4,4 19 5 62 2 1 2 PO 10 59
2,6 20 3 38 3 Yht. 17

Kompetenssi: Argument.
a: 17       k: Ä 17

%-osuus 25 12,5 62,5 E
6,9 Muut yht. 8 2 1 5 Ei tiet.

%-os. (115) 47,8 0,8 1,8 13 1,8 3,5 6,1 1,8 23,4 Yht. 17
Yhteensä 115 55 1 2 15 2 4 7 2 27

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
17 Lukumäärä 77 Lukumäärä 5 Lukumäärä 33

Prosenttiosuus 67 Prosenttiosuus 4,3 Prosenttiosuus 28,7

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 10. Sisällön analyysin yhteenveto/SMU (suuren murroksen sukupolvi)/Kritiikit
Vuosikymmen: 1970-luku

%:a
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä

sarakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
231Määrä

67
%
29

Määrä
66

%
28,5

Määrä 
98

%
42,5

Kpl % K+ - K- K+ T + - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl
9,1 1 21 41,2 2 1 2 7 9 A 10 48
4,3 2 10 19,6 1 4 5 K
5,2 3 12 23,6 5 1 5 1 P
1,8 4 4 7,8 4 Ei tiet. 11 52
1,8 5 4 7,8 4 Yht.

%-osuus 17,6 6 3,9 3,9 39,2 29,4 Sukupolvi
22 Syntakt. yht. 51 9 3 2 2 20 15 SP
2,1 6 5 6,4 2 1 2 Smu 21
0,4 7 1 1,4 1 Lähiö
3,5 8 8 10,2 2 3 1 1 1 Hyvinvoinnin
5,6 9 13 16,6 5 3 1 3 1 Ei tiet.
13 10 30 38,4 23 1 2 2 1 1 Yht. 21

0,4 11 1 1,4 1 Lehtityyppi:
8,6 12 20 25,6 6 5 1 3 1 4 Pä 3 14

Romaani-
tyypit

Pä/pol. 1 5

M 17 81
a:=4; b= 11; c=-; d= 1; e= -; f= 2; h= 3; i= 3  (a=17%; b=46 %; d=4%; f=8%; h= 12,5 %; i=12,5%) M/pol.

%-osuus 50 1,3 17,9 1,3 7,7 3,8 5,2 12,8 P
33,7 Semantt. yht. 78 39 1 14 1 6 3 4 10 Muu

2,6 13 6 7,4 2 1 1 1 1 Yht. 21
1,4 14 3 3,6 2 1 Sukupuoli:

7 15 16 19,5 2 1 1 3 9 M 13 76
4,7 16 11 13,4 3 1 2 3 2 N 8 24
8,7 17 20 24,4 7 4 2 1 2 3 1 Yht.

11,3 18 26 31,7 1 4 5 8 2 2 4 Asenne
%-osuus 15,8 1,2 13,4 9,8 17,1 9,8 11 22 N 6 29

35,5 Pragmaatt. 
yht.

82 13 1 11 8 14 8 9 18 NE 5 24

3,4 19 8 40 1 2 1 1 3 PO 10 47
5,2 20 12 60 2 1 7 Yht. 21

Kompetenssi: Argument.
a: 21       k: Ä 21

%-osuus 10 10 20 5 5 50 E
8,7 Muut yht. 20 2 2 4 1 1 10 Ei tiet.

%-os. (231) 27,2 0,4 1,3 13,8 5,2 9,5 5,2 14,3 23 Yht. 21
Yhteensä 231 63 1 3 32 12 22 12 33 53

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
21 Lukumäärä 107 Lukumäärä 46 Lukumäärä 78

Prosenttiosuus 46,3 Prosenttiosuus 20 Prosenttiosuus 33,7

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 11. Sisällön analyysin yhteenveto/SMU (suuren murroksen sukupovi)/Kritiikit
Vuosikymmen: 1980-luku

%:a
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä

sarakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
375Määrä % Määrä % Määrä %

148 39,5 92 24,5 135 36
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

5,9 1 22 23,3 1 1 3 3 4 10 A 19 53
2,2 2 8 8,4 1 3 4 K

8 3 30 31,9 12 5 3 3 7 P
4,5 4 17 18,2 3 1 4 1 5 3 Ei tiet. 17 47
4,5 5 17 18,2 16 1 Yht. 36

%-osuus 34 1,1 1,1 13,8 7,5 1,1 15,9 25,5 Sukupolvi
25 Syntakt. yht. 94 32 1 1 13 7 1 15 24 SP

2,2 6 8 5,9 3 1 4 Smu 36
4 7 15 11,3 10 3 1 1 Lähiö

4,3 8 16 11,9 3 3 3 2 1 1 3 Hyvinvoinnin
3,2 9 12 9 2 3 1 6 Ei tiet.

14,6 10 55 41 47 1 4 2 1 Yht. 36
0,5 11 2 1,5 1 1 Lehtityyppi:
6,9 12 26 19,4 8 9 2 3 1 3 Pä 8 22

Romaanityypit Pä/pol.
M 25 69

a= 1; b= 8; c= 5; d= 4; e: -; f= 3; h= 3; i= 12    (a=3%; b=23,5%; c=15%; d=12%; f=9%; h=9%; 
i=35%)

M/pol. 2 6

%-osuus 55,2 5,3 15,6 1,6 5,9 0,8 2,2 13,4 P 1 3
35,7 Semantt. yht. 134 74 7 21 2 8 1 3 18 Muu

2,9 13 11 10,5 5 1 5 Yht. 36
2,2 14 8 7,7 1 1 1 5 Sukupuoli:

10,4 15 39 37,1 6 2 2 2 27 M 32 89
2,6 16 10 9,5 4 2 1 1 1 1 N 4 11
5,4 17 20 19 6 1 4 2 2 3 2 Yht. 36
4,5 18 17 16,2 2 1 6 1 7 Asenne

%-osuus 17,2 4,8 17,1 0,9 6,6 4,8 3,9 44,7 N 3 8
28 Pragmaatt. yht. 105 18 5 18 1 7 5 4 47 NE 3 8

4 19 15 35,7 4 1 1 2 1 6 PO 30 84
7,2 20 27 64,3 5 1 6 5 1 9 Yht. 36

Kompetenssi: Argument.
a: 36       k: Ä 36

%-osuus 21,3 2,4 16,5 2,4 16,6 2,4 2,4 35,6 E
11,3 Muut yht. 42 9 1 7 1 7 1 1 15 Ei tiet.

%-os. (375) 35,5 0,2 3,7 15,8 1,1 7,8 2,1 6,1 27,7 Yht. 36
Yhteensä 375 133 1 14 59 4 29 8 23 104

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
36 Lukumäärä 200 Lukumäärä 28 Lukumäärä 147

Prosenttiosuus 53,3 Prosenttiosuus 7,5 Prosenttiosuus 39,2

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 12. Sisällön analyysin yhteenveto/SMU (suuren murroksen sukupovi)/Kritiikit
Vuosikymmen: 1990-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
239Määrä

106
%

44,3
Määrä

43
%
18

Määrä 
90

%
37,7

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
5,8 1 14 33,3 1 1 2 3 1 6 A 17 57
1,3 2 3 7,2 1 1 1 K
5,5 3 13 30,9 3 3 1 2 4 P
2,5 4 6 14,3 2 1 1 1 1 Ei tiet. 13 43
2,5 5 6 14,3 5 1 Yht. 30

%-osuus 28,5 2,5 16,6 2,5 4,7 7,1 9,6 28,5 Sukupolvi
17,6 Syntakt. yht. 42 12 1 7 1 2 3 4 12 SP
2,1 6 5 4,8 2 1 2 Smu 30

11,3 7 27 26 11 1 1 2 1 2 9 Lähiö
5 8 12 11,5 2 1 2 1 6 Hyvinvoinnin

3,3 9 8 7,7 4 1 2 1 Ei tiet.
18,5 10 44 42,3 42 2 Yht. 30

11 Lehtityyppi:
3,3 12 8 7,7 1 4 3 Pä 7 23

Romaanityypit Pä/pol.
M 21 70

a= 1; b= 1; c=-;  d=-;  e= -; f=4; h=-; i= 2    (a=12,5%;b=12,5%;f=50%;i=25%) M/pol.
%-osuus 58,7 0,9 1,9 4,9 7,7 5,7 20,2 P

43,5 Semantt. yht. 104 61 1 2 5 8 6 21 Muu 2 7
5,8 13 14 19,2 4 1 2 1 6 Yht. 30
1,3 14 3 4,1 2 1 Sukupuoli:

11,7 15 28 38,3 8 3 3 14 M 25 83
16 N 5 17

5 17 12 16,4 11 1 Yht. 30
6,7 18 16 22 2 4 4 3 3 Asenne

%-osuus 34,2 11 1,4 8,2 12,3 32,9 N 1 3
30,5 Pragmaatt. yht. 73 25 8 1 6 9 24 NE 2 7

3 19 7 35 2 1 2 2 PO 27 90
5,4 20 13 65 4 1 1 7 Yht. 30

Kompetenssi: Argument.
a: 30       k: Ä 30

%-osuus 20 15 10 10 45 E
8,4 Muut yht. 20 4 3 2 2 9 Ei tiet.

%-os. (239) 42,7 0,4 1,3 9,7 0,8 7,5 7,5 2,5 27,6 Yht. 30
Yhteensä 239 102 1 3 23 2 18 18 6 66

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
30 Lukumäärä 143 Lukumäärä 9 Lukumäärä 87

Prosenttiosuus 59,8 Prosenttiosuus 3,7 Prosenttiosuus 36,5

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 13. Sisällön analyysin yhteenveto/SMU (suuren murroksen sukupolvi)/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1970-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
62Määrä % Määrä % Määrä %

3 4,8 2 3,2 57 92
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

12,9 1 8 44,4 8 A 1 7,7
11,3 2 7 38,9 1 6 K 2 15,3
4,8 3 3 16,7 3 P 6 46

4 Ei tiet. 4 30,7
5 Yht 13

%-osuus 5,5 94,5 Sukupolvi
29 Syntakt. yht. 18 1 17 SP
1,6 6 1 1 SP -

7 SMU 13
1,6 8 1 1 L

9 HV
14,5 10 9 1 8 Ei tiet.

11 Yht.
12 SM 7 54

Romaanityypit Asuinpaikka
K 4 31

a:       b:      c:      d:    e: -    f:     h:       i:     T 4 31
%-osuus 10 90 M 5 38

17,7 Semantt. yht. 11 1 10 Ei tiet.
24,3 13 15 53,5 1 1 13 Yht. 13

1,7 14 1 3,6 1
6,4 15 4 14,3 2 2 Sukupuoli:

16 M 6 46
6,4 17 4 14,3 4 N 7 54
6,4 18 4 14,3 1 3 Yht. 13

%-osuus 7,1 7,1 3,6 82,2 Asenne
45,2 Pragmaatt. yht. 28 2 2 1 23 N 1 8

3,2 19 2 40 2 NE
4,9 20 3 60 1 2 PO 12 92

Kompetenssi: Yht. 13
a: 5        k: 8 Argument.

%-osuus 20 80 Ä 7 54
8,1 Muut yht. 5 1 4 E 6 46

%-os. (62) 3,2 1,6 3,2 4,9 87,1 Yht. 13
Yhteensä 62 2 1 2 3 54

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
13 Lukumäärä 5 Lukumäärä 1 Lukumäärä 56

Prosenttiosuus 8,1 Prosenttiosuus 1,6 Prosenttiosuus 90

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä 30 vuotta.
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Taulukko 14. Sisällön analyysin yhteenveto/SMU (suuren murroksen sukupolvi)/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1980-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sarak-

keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
135Määrä % Määrä % Määrä %

10 7,4 41 30,4 84 62,2
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

2,9 1 4 17,4 4 A 5 20
5,9 2 8 34,8 1 1 6 K 6 24
6,7 3 9 39,1 1 2 6 P 7 28
1,5 4 2 8,7 1 1 Ei tiet. 7 28

5 Yht 25
%-osuus 9 17,4 74 Sukupolvi

17 Syntakt. yht. 23 2 4 17 SP
6 SP -

1,5 7 2 18,2 1 1 SMU 25
8 L

0,8 9 1 9,1 1 HV
4,4 10 6 54,5 6 Ei tiet.

11 Yht.
1,5 12 2 18,2 1 1 SM 14 56

Romaanityypit Asuinpaikka
K 18 72

a:       b:      c:      d:    e: -    f:     h:       i:     T 7 28
%-osuus 27,3 72,7 M

8,2 Semantt. yht. 11 3 8 Ei tiet.
20 13 27 31,4 2 1 5 6 13 Yht. 25

9,6 14 13 15,1 3 10
14,1 15 19 22,1 1 2 1 15 Sukupuoli:
0,7 16 1 1,2 1 M 12 48
7,4 17 10 11,6 1 1 8 N 13 52

11,9 18 16 18,6 3 2 7 4 Yht. 25
%-osuus 8,3 1,2 15,1 17,4 58,4 Asenne

63,7 Pragmaatt. yht. 86 7 1 13 15 50 N
6,7 19 9 60 1 1 1 6 NE
4,4 20 6 40 1 2 3 PO 25

Kompetenssi: Yht.
a: 5        k: 8 Argument.

%-osuus Ä 19 76
11,1 Muut yht. 15 2 3 1 9 E 6 24

%-os. (135) 6,6 0,7 15,5 14,8 62,2 Yht. 25
Yhteensä 135 9 1 21 20 84

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
25 Lukumäärä 30 Lukumäärä 0 Lukumäärä 105

Prosenttiosuus 22,2 Prosenttiosuus 0 Prosenttiosuus 78

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 37 vuotta
Viittaukset muihin kirjailijoihin:
Linna, Väinö 3 kpl, Waltari, Mika 2 kpl, Sillanpää, F.E. 1 kpl, Autio, Orvokki 1 kpl, Hemingway, Ernest 1 kpl, 
Huovinen, Veikko 1 kpl, London, Jack 1 kpl, Salama, Hannu 1 kpl, Ruuth, Alpo 1 kpl, Haanpää, Pentti 1 kpl. 
Lisäksi Paustovki, Konstantin
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Taulukko 15. Sisällön analyysin yhteenveto/SMU (suuren murroksen sukupolvi)/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1990-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintö-
jen määrä 

sarak-
keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
123Määrä % Määrä % Määrä %

1 0,8 27 22 95 77,2

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
2,4 1 3 23,1 3 A 11 44
5,7 2 7 53,8 1 6 K 5 20
2,4 3 3 23,1 1 2 P 6 24

4 Ei tiet. 3 12
5 Yht 25

%-osuus 15,4 84,6 Sukupolvi
10,5 Syntakt. yht. 13 2 11 SP
0,8 6 1 6,2 1 SP -

7 SMU 25
2,4 8 3 18,8 1 2 L
0,8 9 1 6,2 1 HV
6,6 10 8 50 1 1 6 Ei tiet.

11 Yht.
2,4 12 3 18,8 2 1 SM 8 32

Romaanityypit Asuinpaikka
K 15 60

a:       b:      c:      d:    e: -    f:1     h: 2      i:     T 10 40
%-osuus 6,2 25 68,8 M

13 Semantt. yht. 16 1 4 11 Ei tiet.
24,5 13 30 36,5 11 19 Yht. 25
10,5 14 13 16 1 2 10
16,3 15 20 24,4 3 17 Sukupuoli:

1,6 16 2 2,4 2 M 13 52
8,9 17 11 13,4 1 10 N 11 46
4,9 18 6 7,3 1 2 3 Yht.

%-osuus 3,6 22 74,4 Asenne
66,7 Pragmaatt. yht. 82 3 18 61 N

4,1 19 5 42 5 NE
5,7 20 7 58 2 5 PO 25

Kompetenssi: Yht.
a: 19        k: 5 Argument.

%-osuus 16,7 83 Ä 16 64
9,8 Muut yht. 12 2 10 E 8 36

%-os. (123) 0,8 2,4 19,5 1,6 75,2 Yht. 25
Yhteensä 123 1 3 24 2 93

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
25 Lukumäärä 4 Lukumäärä 2 Lukumäärä 117

Prosenttiosuus 3,2 Prosenttiosuus 1,6 Prosenttiosuus 95

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 48 vuotta
Vert. muihin kirjailijoihin:
Linna, Väinö 4 kpl, Haanpää, Pentti 1 kpl, Aho, Juhani 1 kpl, Mukka, Timo 1 kpl, Ruuth, Alpo 1 kpl, Lehtonen, 
Joel 1 kpl, Ludlum, Robert 1 kpl.
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Taulukko 16. Sisällön analyysin yhteenveto/SP (sodan ja pulan sukupolvi)/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1970-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sarak-

keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
73Määrä % Määrä % Määrä

 
%

2 2,8 6 8,2 65 89
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

4,1 1 3 17,6 3 A 3 20
12,3 2 9 53 1 8 K 4 26,7
5,6 3 4 23,4 1 3 P 6 40
1,3 4 1 6 1 Ei tiet. 2 13,3

5 Yht 15
%-osuus 11,7 6 82,3 Sukupolvi

23,3 Syntakt. yht. 17 2 1 14 SP 15
6 SP -

1,3 7 1 7,7 1 SMU
8 L
9 HV

12,4 10 9 69,2 9 Ei tiet.
11 Yht.

4,1 12 3 23,1 1 2 SM 8 53
Romaanityypit Asuinpaikka

K 4 27
a:       b: 1     c:      d:    e: -    f: 1    h: 1      i:     T 7 46

%-osuus 7,7 92,3 M 4 27
17,8 Semantt. yht. 13 1 12 Ei tiet.
19,2 13 14 36 1 13 Yht. 15
6,8 14 5 12,8 5

13,8 15 10 25,6 10 Sukupuoli:
1,3 16 1 2,5 1 M 8 53
8,2 17 6 15,4 1 5 N 7 47
4,1 18 3 7,7 1 2 Yht. 15

%-osuus 5 5 90 Asenne
53,4 Pragmaatt. yht. 39 2 2 35 N

4,1 19 3 75 3 NE
1,4 20 1 25 1 PO 15

Kompetenssi: Yht.
a: 5        k: 8 Argument.

%-osuus 100 Ä 6 40
5,5 Muut yht. 4 4 E 9 60

%-os. (73) 2,8 4,1 4,1 89 Yht. 15
Yhteensä 73 2 3 3 65

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
15 Lukumäärä 5 Lukumäärä 0 Lukumäärä 68

Prosenttiosuus 6,8 Prosenttiosuus Prosenttiosuus 93

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 46 vuotta
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Taulukko 17. Sisällön analyysin yhteenveto/SP (sodan ja pulan sukupolvi)/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1980-luku

%:a 
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sarak-

keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
50Määrä % Määrä % Määrä %

2 4 6 12 42 84
Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %

4 1 2 22,2 2 A 3 28
4 2 2 22,2 1 1 K 2 18,1

10 3 5 55,6 1 4 P 1 9,1
4 Ei tiet. 5 45,4
5 Yht 11

%-osuus 11,1 11,1 77,8 Sukupolvi
18 Syntakt. yht. 9 1 1 7 SP 11
2 6 1 7,7 1 SP -
2 7 1 7,7 1 SMU
8 8 4 30,7 4 L
2 9 1 7,7 1 HV

12 10 6 46,2 6 Ei tiet.
11 Yht.
12 SM 3 27

Romaanityypit Asuinpaikka
K 8 73

a:       b:     c:      d:    e: -    f:     h:       i:     T
%-osuus 100 M 1 9

26 Semantt. yht. 13 13 Ei tiet. 2 18
8 13 4 17,4 2 2 Yht. 11
6 14 3 13 1 2

10 15 5 21,8 1 1 3 Sukupuoli:
16 M 7 64

14 17 7 30,4 1 6 N 4 36
8 18 4 17,4 1 1 2 Yht. 11

%-osuus Asenne
46 Pragmaatt. yht. 23 1 5 2 15 N 1 9

2 19 1 20 1 NE
8 20 4 80 1 3 PO 10 91

Kompetenssi: Yht. 11
a: 5        k: 8 Argument.

%-osuus 20 80 Ä 8 73
10 Muut yht. 5 1 4 E 3 27

%-os. (50) 4 12 6 78 Yht. 11
Yhteensä 50 2 6 3 39

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
11 Lukumäärä 2 Lukumäärä 3 Lukumäärä 45

Prosenttiosuus 4 Prosenttiosuus 6 Prosenttiosuus 90

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 55,5 vuotta
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Taulukko 18. Sisällön analyysin yhteenveto/SP (sodan ja pulan sukupolvi)/Lukijakirjeet
Vuosikymmen: 1990-luku

%:a
kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen  
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
45Määrä

2
%

4,4
Määrä

16
%

35,6
Määrä

27
%
60

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
1 A 5 63
2 K

11,1 3 5 83,3 3 2 P 3 37
2,2 4 1 16,7 1 Ei tiet.

5 Yht 8
%-osuus 50 50 Sukupolvi

13,3 Syntakt. yht. 6 3 3 SP 8
8,9 6 4 36,3 2 2 SP -

7 SMU
2,2 8 1 9,1 1 L
2,2 9 1 9,1 1 HV

11,1 10 5 45,5 1 4 Ei tiet.
11 Yht.
12 SM 6 75

Romaanityypit Asuinpaikka
K 8

a:       b:     c:      d:    e: -    f:     h:       i:     T
%-osuus 9,1 36,3 54,6 M

24,4 Semantt. yht. 11 1 4 6 Ei tiet.
24,4 13 11 44 1 2 2 6 Yht. 8

6,7 14 3 12 1 2
4,5 15 2 8 2 Sukupuoli:
6,7 16 3 12 1 1 1 M 8
2,2 17 1 4 1 N

11,1 18 5 20 1 1 3 Yht. 8
%-osuus 4 16 4 16 4 4 52 Asenne

55,6 Pragmaatt. yht. 25 1 4 1 4 1 1 13 N
2,2 19 1 33,3 1 NE
4,5 20 2 66,7 2 PO 8

Kompetenssi: Yht. 8
a: 6       k: 2 Argument.

%-osuus 100 Ä 7 88
6,7 Muut yht. 3 3 E 1 12

%-os. (45) 4,5 17,9 2,2 15,6 2,2 2,2 55 Yht. 8
Yhteensä 45 2 8 1 7 1 1 25

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
8 Lukumäärä 11 Lukumäärä 2 Lukumäärä 32

Prosenttiosuus 24,4 Prosenttiosuus 4,4 Prosenttiosuus 71,2

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 58 vuotta

Vert. muihin kirjailijoihin:
Turunen, Heikki, Lönnrot, Elias, Ruuth, Alpo, Paustovski, K., Proust, Marcel
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Taulukko 19. Sisällön analyysin yhteenveto/SP- (sodan ja pulan 
sukupolvea vanhempi sukupolvi)/Lukijakirjeet

Vuosikymmen: 1970-luku
%:a 

kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintö-
jen määrä 

sarak-
keissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
58Määrä

3
%

5,2
Määrä

4
%
6,8

Määrä 
51

%
88

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
6,9 1 4 30,7 1 1 2 A 2 17
6,9 2 4 30,7 4 K 4 33,3
8,6 3 5 38,6 2 3 P 4 33

4 Ei tiet. 2 17
5 Yht 12

%-osuus 7,7 23,1 69,2 Sukupolvi
22,4 Syntakt. yht. 13 1 3 9 SP

6 SP - 12
1,7 7 1 9,1 1 SMU
1,7 8 1 9,1 1 L

9 HV
10,4 10 6 54,5 1 5 Ei tiet.

11 Yht.
5,2 12 3 27,3 3 SM 7 58

Romaanityypit Asuinpaikka
K 10 84

a:       b: 2     c:      d:    e: -    f:1     h:       i:     T 1 8
%-osuus 9,1 90,9 M 1 8

19 Semantt. yht. 11 1 10 Ei tiet.
20,7 13 12 42,9 12 Yht. 12
3,4 14 2 7,1 1 1

10,4 15 6 21,4 6 Sukupuoli:
1,7 16 1 3,6 1 M 8 66
5,2 17 3 10,7 3 N 4 34
6,9 18 4 14,3 1 3 Yht. 12

%-osuus 3,6 3,6 92,8 Asenne
48,3 Pragmaatt. yht. 28 1 1 26 N

8,6 19 5 83,3 5 NE
1,7 20 1 16,7 1 PO 12

Kompetenssi: Yht.
a: 6        k: 6 Argument.

%-osuus 100 Ä 5 41
10,3 Muut yht. 6 6 E 7 59

%-os. (58) 5,2 6,8 88 Yht. 12
Yhteensä 58 3 4 51

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
12 Lukumäärä 7 Lukumäärä 0 Lukumäärä 51

Prosenttiosuus 12 Prosenttiosuus Prosenttiosuus 88

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 63 vuotta
Viittaukset muihin kirjailijoihin: Väinö Linna, Aleksis Kivi
KP:n tuotanto: Koillismaa (2kpl)
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Taulukko 20. Sisällön analyysin yhteenveto/SP- (sodan ja pulan 
sukupolvea vanhempi sukupolvi)/Lukijakirjeet

Vuosikymmen: 1980-luku
%:a 

kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
44Määrä

7
%
16

Määrä
8

%
18

Määrä 
29

%
66

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
4,5 1 2 20 2 A
16 2 7 70 2 1 1 1 2 K

2,3 3 1 10 1 P 5 55,5
4 Ei tiet. 4 44
5 Yht 9

%-osuus 20 10 10 10 10 40 Sukupolvi
22,8 Syntakt. yht. 10 2 1 1 1 1 4 SP

6 SP - 9
7 SMU

2,3 8 1 11,1 1 L
2,3 9 1 11,1 1 HV

13,5 10 6 66,7 6 Ei tiet.
11 Yht.

2,3 12 1 11,1 1 SM 2 22
Romaanityypit Asuinpaikka

K 4 44
a:       b:      c: 1     d:    e: -    f:     h:     i:     T 3 33

%-osuus 100 M 2 23
20,4 Semantt. yht. 9 9 Ei tiet.
13,7 13 6 27,2 3 3 Yht. 9
2,3 14 1 4,5 1

11,3 15 5 22,8 2 3 Sukupuoli:
16 M 2 22

18,2 17 8 36,3 1 1 1 1 4 N 7 78
4,5 18 2 9,2 1 1 Yht. 9

%-osuus 18,2 4,5 9,1 9,1 4,5 54,6 Asenne
50 Pragmaatt. yht. 22 4 1 2 2 1 12 N
4,5 19 2 66,7 1 1 NE
2,3 20 1 33,3 1 PO 9

Kompetenssi: Yht. 9
a: 6        k: 6 Argument.

%-osuus 33,3 66,7 Ä 4 44
6,8 Muut yht. 3 1 2 E 5 56

%-os. (44) 13,7 2,3 6,8 2,3 9,1 4,5 61,3 Yht. 9
Yhteensä 44 6 1 3 1 4 2 27

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
9 Lukumäärä 9 Lukumäärä 4 Lukumäärä 31

Prosenttiosuus 20,4 Prosenttiosuus 9,1 Prosenttiosuus 71

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.

Kirjoittajien keski-ikä: 66,5 vuotta
Vert. muihin kirjailijoihin: Säisä, Eino 1 kpl, Linna, Väinö 1 kpl, Waltari, Mika 1 kpl
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Taulukko 21. Sisällön analyysin yhteenveto/SP- (sodan ja pulan 
sukupolvea vanhempi sukupolvi)/Lukijakirjeet

Vuosikymmen: 1990-luku
%:a 

kokonais-
määrästä

Sarake nro Merkintöjen 
määrä sa-
rakkeissa

Kuvailevat yht. Tulkitsevat yht. Arvottavat yht. Merkinnät yht.
33Määrä

0
%
0

Määrä
4

%
12,1

Määrä 
29

%
87,9

Kpl % K+ - K- K+ T+ - T- T+ A+ - A- A+ Koulutus kpl %
3 1 1 50 1 A 2 33
3 2 1 50 1 K 1 17

3 P 3 50
4 Ei tiet.
5 Yht 6

%-osuus 100 Sukupolvi
6 Syntakt. yht. 2 2 SP

6 SP - 6
7 SMU

3 8 1 33,3 1 L
9 HV

10 Ei tiet.
11 Yht.

6,1 12 2 66,7 2 SM 2 33
Romaanityypit Asuinpaikka

K 2 33
a:       b:      c: 1     d:    e: -    f: 1    h:     i:     T 3 50

%-osuus 100 M 1 17
9,1 Semantt. yht. 3 3 Ei tiet.

18,2 13 6 30 1 2 3 Yht. 6
6,1 14 2 10 2
6,1 15 2 10 2 Sukupuoli:

16 M 4 66,7
12,1 17 4 20 4 N 2 33
18,2 18 6 30 6 Yht.

%-osuus 5 10 85 Asenne
60,7 Pragmaatt. yht. 20 1 2 17 N

3 19 2 2 NE
18,2 20 6 1 5 PO 6

Kompetenssi: Yht.
a: 2        k: 4 Argument.

%-osuus 12,5 87,5 Ä 4 67
24,2 Muut yht. 8 1 7 E 2 33

%-os. (33) 3 3 6 88 Yht.
Yhteensä 33 1 1 2 29

Kritiikkejä yhteensä: Neutraalit yhteensä: Miinukset yhteensä: Plussat yhteensä:
6 Lukumäärä 1 Lukumäärä 1 Lukumäärä 31

Prosenttiosuus 3 Prosenttiosuus 3 Prosenttiosuus 94

2. sarakkeen numerot ovat sisältöluokkien numeroita, joiden kuvaukset ovat liitteessä 7. 
Myös romaanityyppien, kompetenssin ja demografiatietojen kirjaintunnukset on avattu liitteessä 7.
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Taulukko 22. Vertailu muihin kirjailijoihin/Kritiikit, 1970- ja 1990-luku
1970-luku
Kirjailija Kpl Kirjailija Kpl
Linna, Väinö 13 Meri, Veijo 1
Haanpää, Pentti 6 Siippainen, Olavi 1
Päivärinta, Pietari 5 Säisä, Eino 1
Kivi, Aleksis 4 Aho, Juhani 1
Pekkanen, Toivo 3 Sariola, Mauri 1
Waltari, Mika 3
Lainio, Jussi 2
Salama, Hannu 2
Proust, Marcel 2
Sillanpää, Frans E. 2
Ivalo, Santeri 1
Ruuth, Alpo 1
Paavolainen, Olavi 1
Lounaja, Heikki 1
Mukka, Timo 1
Gorki, Maxim 1
Kalervo, Leo 1
Pakkala, Teuvo 1
Paronen, Samuli 1
Kianto, Ilmari 1
Kukkonen, Jussi 1
Dostojevski, Feodor 1
Tolstoi, Leo 1

Vertailu Kalle Päätalon omaan tuotantoon
Sarja / teos Kpl Sarja / teos Kpl
Koillismaa-sarja 11 Höylin miehen syksy 1
Iijoki-sarjan aikaisemmat teokset 7 Viimeinen savotta 1
Ihmisiä telineillä 3
Kairankävijä 2

1990-luku/
Kirjailija Kpl

Vertailu Kalle Päätalon omaan tuotantoonLinna, Väinö 7
Viita, Lauri 2 Sarja / teos Kpl
Waltari, Mika 2 Iijoki-sarja 73
Leino, Eino 2 Koillismaa-sarja 5
Proust, Marcel 2 Ihmisiä telineillä 3
Hietamies, Laila 1 Viimeinen savotta 2
Salama, Hannu 1
Hyry, Antti 1
"Kainuistit" 1
Dostojevski, F.M. 1
Lönnrot, Elias 1
Saarikoski, Pentti 1
Liksom, Rosa 1
Clancy, Tom 1
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Taulukko 23. Vertailu muihin kirjailijoihin/Kritiikit, 1980-luku

Kirjailija Kpl Kirjailija Kpl
Linna, Väinö 5 Veijariromaanit 1
Haanpää, Pentti 3 Sotakirjallisuus 1
London, Jack 3 Gogol, Nikolai 1
Meri, Veijo 2 Solohov, Mihail 1
Sillanpää, F.E. 2 Tuglas, Friedebert 1
Hyry, Antti 2
Viita, Lauri 2
Hietamies, Laila 2
Paasikiven päiväkirjat 2
Waltari, Mika 2
Päivärinta, Pietari 2
Kivi, Aleksis 1
Siippainen, Olavi 1
Lehtonen, Joel 1
Kianto, Ilmari 1
Salama, Hannu 1
Ramsay, Anders 1
Gorki, Maksim 1
Lönnrot, Elias 1
Turunen, Heikki 1
Friedell, Egon 1
Grey, Jane 1
Joenpelto, Eeva 1
Meriläinen, Heikki 1

Vertailu Kalle Päätalon omaan tuotantoon
Sarja / teos Kpl Sarja / teos Kpl
Iijoki-sarja 45 Viimeinen savotta 1
Koillismaa-sarja 5 Kairankävijä 1
Ennen ruskaa 2 Nälkämäki
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Taulukko 24. Lukijakirjeet/ Maininnat muista kirjailijoista

1970-luku Kpl 1980-luku Kpl
Linna, Väinö 2 Linna, Väinö 4
Kivi, Aleksis 2 Waltari, Mika 3
Paronen, Samuli 1 Säisä, Eino 1
Waltari, Mika 1 Sillanpää, F.E. 1
Jääskeläinen, Lempi 1 Autio, Orvokki 1
Pennanen, Eila 1 Hemingway, Ernest 1
Turunen, Heikki 1 Huovinen, Veikko 1

London, Jack 1
1990-luku Salama, Hannu 1
Linna, Väinö 6 Ruuth, Alpo 1
Waltari, Mika 2 Haanpää, Pentti 1
Haanpää, Pentti 2 Paustovski, K. 1
Polva, Anni 1
London, Jack 1
Turunen, Heikki 1
Ruuth, Alpo 1
Aho, Juhani 1
Mukka, Timo 1
Lehtonen, Joel 1
Proust, Marcel 1
Viita, Lauri 1
Lauttamus, Niilo 1
Ludlum, Robert 1

Maininnat Kalle Päätalon omaan tuotantoon
1970-luku Kpl 1990-LUKU Kpl
Koillismaa-sarja 8 Koillismaa-sarja 2
Höylin miehensyksy 3 Ihmisiä telineillä 2
Viimeinen savotta 2
Ennen ruskaa 1
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