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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen aihe 

 

Tämän tutkielman aiheena on sukupolvien väliset kirjallisen teoksen tulkintaerot. 

Tulkittavana teoksena on Väinö Linnan Tuntematon sotilas (1954). Tutkimuksessani 

kiinnitän huomiota eri ikäisten lukijoiden tulkintaeroihin. Tutkimukseni on luonteeltaan 

ensiaskeleeni lukijoiden mielen ymmärtämiseen ja tätä kautta mielen tekemään 

tulkintaan eli varsinaiseen lukemisen lopputulokseen.  

 

Lukijatutkimuksen kohteeksi valitsin Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan. 

Tuntematon sotilas valikoitui kohteeksi asemansa vuoksi, mutta myös oma kunnioitus ja 

kiinnostus romaania kohtaan vaikuttivat valintaani. Väinö Linnan tunnetuimpia teoksia 

ovat Tuntematon sotilas sekä Täällä Pohjantähden alla 1–3 (1959, 1960 ja 1962). 

Tuntematon sotilas oli ilmestyessään kiistelty teos, jonka lukijakunta oli taattu. Jotkut 

pitivät teosta sotaromaanina, toiset taas historiallisena kertomuksena. (Varpio 2006, 

309.)  

 

Tuntematon sotilas on ennen kaikkea teos, joka kertoo tarinan muodossa meille 

suomalaisille historiallisesti merkittävästä kokemuksesta, jatkosodasta. Kirjan tarkoitus 

on alun perin ollut kohottaa suomalaisten kansallisuutta ja saada aikaan yhteisöllisyyden 

tunne. Teos sekä siitä tehdyt elokuvat ovat saaneet toivomansa aseman nyky-

yhteiskunnassa tiettyjen ikäryhmien kohdalla, mutta nuorten tietoisuus teoksesta ja 

elokuvista ovat kyseenalaisia. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten lukijat kokevat 

Tuntemattoman sotilaan? Mikä merkitys Tuntemattomalla sotilaalla on heille? Miten 

eri-ikäiset lukijat arvioivat lukemaansa teosta?  

 

Teoksen asema on pysynyt muuttumattomana vuosikymmenten ajan. Teosta pidetään 

yleisesti arvokkaana taideteoksena suomalaisessa yhteiskunnassa. Historiallisen 

sotaromaanin arvonimen se on  saanut aikaisemman vastaanoton johdosta. Lisäksi 

teoksen sisältöä pidetään historiallisesti arvokkaana sivistävänä kertomuksena. Aloin 
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pohtimaan aineenopettajan koulutukseni aikana nimenomaan sitä, miksi kyseinen teos 

on edelleen lukiossa oppikirjojen tehtävien ehdotuslistoilla ja valitsevatko nuoret kirjan 

vapaaehtoisesti luettavakseen vai eivät. Millainen merkitys teoksella on tämän päivän 

nuorten mielissä ja miten nuoret siihen suhtautuvat? Tarkoituksenani on selvittää, onko 

Tuntemattoman sotilaan tulkinta samanlaista kuin se oli teoksen ilmestymisen aikana.  

 

Tuntemattoman sotilaan ilmestyessä lukijat uskaltautuivat kommentoimaan teosta ja 

antamaan suoraakin palautetta esimerkiksi kirjein ja yleisönosastokirjoituksin (Varpio 

2006, 291). Sitä ei suinkaan jokaisen teoksen kohdalla tapahdu. Lukijat muistelivat 

tuolloin omia kokemuksiaan ja vertailivat niitä teoksen tapahtumiin. Tällaista lukijoiden 

heräämistä ei tapahdu enää nuorten lukijoiden keskuudessa Tuntemattoman sotilaan 

kohdalla, mutta vanhemman sukupolven edustajien kohdalla tämä ilmiö tulee uudelleen 

esille. Tämän työn tarkoituksena on edellisen tutkimustehtävän lisäksi verrata teoksen 

saamaa vanhaa vastaanottoa uuteen vastaanottoon. Lukijatutkimuksia on tehty ennenkin 

ja tässä yhteydessä voi puhua kulttuurituotteen vastaanoton tutkimuksesta, sillä 

Tuntemattomalla sotilaalla on teoksena tietynlainen kulttuurinen arvo. Teos mielletään 

yleisesti arvokkaaksi ja kouluissa sitä hyödynnetään opetusvälineenä.  

 

Tavoitteenani on tuoda esille erilaisten lukijoiden ajatuksia ja tulkintoja paljon tutkitusta 

ja luetusta klassikosta sekä hieman raapaista lukijatutkimuksen kenttää. Hyvin tunnetun 

kirjallisuudentutkijan emeritusprofessori Yrjö Varpion (1982, 3) mukaan vanhan tekstin 

merkitys muuttuu koko ajan. Myös tutkimukseni tuloksista voi huomata saman asian 

niin teoksen uudelleen lukeneiden joukosta kuin verrattaessa nuorien lukijoiden erilaisia 

tulkintoja teoksesta. Lisäksi otan tutkimuksessani selvää teoksen aikaisemmin saamasta 

vastaanotosta ja vertaan sitä omien haastateltavieni vastaanottoon. Tarkoituksena on siis 

kartoittaa, millaista Tuntemattoman sotilaan lukeminen ja vastaanotto on ollut tietyissä 

yhteisöissä tiettynä ajanjaksona ja onko uuden ja vanhan sukupolven välillä 

eroavaisuuksia.   

 

Pyrin saamaan vastauksia seuraaviin mieltä askarruttaviin kysymyksiin: 

Onko vuosien varrella tapahtunut muutosta kansallisen romaanin merkityksessä ja 

eroaako Varpion tekemä kansainvälinen vastaanotto nykynuorten vastaanotosta? Onko 

teoksen merkitys sidoksissa sen ilmestymisaikaan ja ajan tuntemiseen vai onko teoksen 
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merkitys teoksessa itsessään aina olemassa ajasta ja paikasta riippumatta? Mikä on 

muuttunut ja mikä on samaa? 

 

1.2 Haastatteluista 

 

Tutkimukseni metodina on haastattelututkimus. Tutkimukseen osallistujat lukivat Väinö 

Linnan sotaromaanin Tuntemattoman sotilas. Haastateltavien kanssa sovittiin tietty 

haastattelupäivä, johon mennessä teos oli oltava luettuna. Haastattelut nauhoitin ja 

lopuksi olen ne analysoinut.  

 

Työni rakentuu Tuntemattoman sotilaan reseptiohistoriasta, haastatteluista sekä 

haastateltavien lukemisen aikana tekemistään muistiinpanoista. Haastateltavilta eli 

lukijoilta olen selvittänyt heidän ikänsä, harrastukset, koulutustaustan, ammatin, 

lukiolaisten vanhempien ammatit, suhtautumisen lukemiseen, aiemmin luetut kirjat jne. 

Kysymyksien tarkoituksena on kartoittaa lukijoiden sosiokulttuurisia valmiuksia, joita 

lukijalle on elämän kuluessa kertynyt (ks. Eskola 1979, 68). Tarkoituksena on selvittää, 

mitkä sosiokulttuuriset seikat vaikuttavat tulkintaan ja arvottamiseen. Mitä 

lukustrategioita haastatteluista erottuu?  

 

Haastattelut suoritettiin kasvotusten puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. 

Haastatteluissa esitettiin tarkkoja kysymyksiä tietyistä teemoista. Teemat ovat 

seuraavanlaiset: lukutottumukset, lukemisen motivaatio, ennakko-oletukset, 

lukukokemus, tulkinta, arvot ja asenteet. Valmiita vastausvaihtoehtoja pyrin välttämään 

eli haastateltavat vastasivat kysymyksiin omin sanoin. Lisäksi annoin kaikille 

haastateltavilleni ennen haastatteluja ohjeistuksen, jossa pyysin tekemään lukemisen 

ajalta muistiinpanoja. Niiden tarkoituksena oli olla osana tutkielmani aineistoa. Koska  

kaikki haastateltavat eivät tehneet muistiinpanoja, niiden varsinainen tarkoitus tässä 

työssä jää vähäiseksi. Muistiinpanot sain vain kahdelta lukiolaiselta sekä neljältä 

vanhemman sukupolven edustajalta. Muistiinpanot ovat liiteosiona työssäni. Liitteenä 

ovat myös tekemäni molempien ikäpolvien ennakko-ohjeistukset. Ohjeistuksien 

tarkoituksena oli selventää haastattelun tarkoitusta.  

 

Tutkimukseeni haastattelin vanhinta ikäluokkaa eli henkilöitä, jotka ovat kokeneet 

sodan. Näillä henkilöillä on siis sota yhtenä identiteetin rakentajana ja heillä on myös 
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paljon elämänkokemusta takanaan. Tutkittavilla on ikää noin 85–90 vuotta ja heillä on 

rintamakokemukset oleellisena vaikuttajana tulkintakokemukseen nähden. Nuorempi 

ikäpolvi, joita tutkimukseeni haastattelin, ovat iältään 17–20-vuotiaita lukiolaisia. 

Haastattelujen tarkoituksena on lähtökohtaisesti nuorten osalta kiinnittää huomio heidän 

tulkintoihinsa, esimerkiksi niiden puutteellisuuksiin ja ajatuseroihin.  

 

Kaikki haastateltavat asuvat samalla paikkakunnalla, joten tästä syystä en tuo esille 

haastattelujen yhteydessä tai tässä työssä haastateltavien nimiä tai ammatteja. Pyrin siis 

kaikin tavoin säilyttämään heidän anonyymiytensa.  

 

1.3 Tuntematon sotilas kulttuurituotteena 

 

Sinikka Tuohimaa (1986) on tutkinut lukijoiden runojen tulkintaa eli varsinaista 

lukuprosessia empiirisen tutkimuksen kautta. Tuohimaa muistuttaa, että kirjat avautuvat 

lukijoille eri tavoin; ne merkitsevät heille eri asioita ja ne koetaan eri tavalla 

arvokkaiksi. Lukijoiden persoonallisuus, koulutus, kasvatus, luonne ja kyky 

vastaanottaa kirjallisuutta muovaavat erilaisia tulkintoja. Lukijoiden erilainen tausta ja 

yhteisö vaikuttavat myös tulkintoihin. Teoksen kirjoittamisajankohdan ja luku-

ajankohdan aikaväli vaikuttaa tulkintojen erilaisuuteen. Menneisyyden kirjallisuuteen 

nykyajan lukija voi suhtautua joko pyrkien eläytymään menneisyyteen tai tulkita 

kirjallisuutta nykyajan arvomaailmasta ja lähtökohdista käsin. (1986, 1 ja 5.) Edellä 

mainitut Tuohimaan ajatukset ovat tässä työssä perustana haastattelujen tulkintojen 

kannalta, sillä vanhempi sukupolvi valikoitui haastateltaviksi nimenomaan siitä syystä, 

että he olivat lukeneet Tuntemattoman sotilaan jo aikaisemmin, yli 60 vuotta sitten. 

Lisäksi on huomioitava, että kirjallisuuden opetus on kouluissa parantunut sitten sota-

aikojen jälkeen, joten lukiolaisilla on erilainen koulutustausta eli valmiudet 

kirjallisuuden ymmärtämiseen kuin vanhemmalla ikäpolvella. 

 

Sirkka Ahonen on tutkinut 1990-luvun nuorten historian vastaanottoa tutkimuksessaan 

Historiaton sukupolvi? (1998). Ahosen (1998, 14) tutkimuksen tarkoituksena on ollut 

tutkia kansallista eheyttä. Ahosen tutkimus on historian vastaanoton tutkimus eli 

historiallisen identiteetin ja historiatietoisuuden tutkimus. Ahosen (1998, 40) 

tutkimuksen lähtökohtana on ollut oletus, ettei nuorilla olisi yhteisiä samaistumisen 



8 

 

kohteita ja tulevaisuudenodotuksia. Yhteiskunnallinen todellisuus sekä historia olisi 

tällöin nuorelle hyvin pirstaleinen sekä vaihteleva.  

Ahosen (1998, 46) tutkimus etsii vastausta nuorten historiallisesta identiteetistä tai sen 

olemattomuudesta.  
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2 TEOREETTISET JA METODISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tutkimukseni lähtökohtina ovat reseptioteoreetikkojen Hans-Robert Jaussin sekä 

Wolfgang Iserin käsitykset lukijasta. Keskeisimmäksi teoreetikoksi tutkimuksessani 

nousee Hans-Robert Jauss, joka kehitti Länsi-Saksassa 1960-luvun lopulla alkunsa 

saaneen vastaanottoon keskittyvän kirjallisuudentutkimuksen suuntauksen. Jaussin 

mukaan teoksia luetaan odotushorisonttien kontekstissa (Koskela & Rojala 1997, 110). 

Odotushorisontti-käsitteellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä kriteerejä, joiden 

perusteella lukijat arvioivat, tulkitsevat ja arvottavat kirjallisia tekstejä tiettynä 

ajankohtana (Segers 1985, 12–13). Lukijalla tarkoitan tutkimuksessani tavallista 

henkilöä, joka lukee tekstiä muodostaen siitä oman yksilöllisen käsityksensä.  

 

Tutkielmani teoreettis-metodologiset lähtökohdat ovat siis vastaanottotutkimuksessa. 

Kaunokirjallisten tekstien merkitys lukijalle on sidoksissa lukemisen historialliseen 

ajankohtaan ja kulttuuriympäristöön (Tiirakari 1997, 16). Onkin mielenkiintoista 

vertailla vanhemman ikäpolven kohdalla, onko ajatukset teoksesta muuttuneet vuosien 

saatossa. Työni pohjimmaisena ajatuksena on reseptiohistoriallinen teoria, jonka 

mukaan kaunokirjalliset teokset saavat esteettisen muodon ja arvon vasta lukijoiden 

konkretisoimina. Reseptiohistoriallisina materiaaleina työssäni ovat Tuntemattomasta 

sotilaasta kirjoitetut arvostelut kirjan ilmestymisvuonna, joita vertaan omien 

haastateltavieni vastauksiin. Arvosteluiden ja haastattelujeni välissä on merkittävä 

aikaero. Reseptioestetiikan käsitteille perustuva analyysi tarkastelee lukijoiden 

yksilöllistä vastaanottoa. Teemahaastattelun avulla lukijat kertovat henkilökohtaisesti 

omat tulkintansa ja ajatuksensa lukemastaan. Haastattelussa lukijalla on mahdollisuus 

tuoda esille itseään koskevia asioita, mutta haastattelukysymykset ohjaavat keskustelua 

jonkin verran.  

  

2.1 Reseptioteoriasta: odotushorisontti ja avoin kohta 

 

Reseptiotutkimuksen perustajia ovat Hans Robert Jauss ja Wolfgang Iser (Segers 1985, 

11). Reseptiolla kirjallisuustieteessä tarkoitetaan kaunokirjallisen tuotteen yksilöllistä ja 

kollektiivista vastaanottoa joko lukemalla, kuulemalla tai esitystä seuraamalla (Tiirakari 
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1997, 16). Tutkimussuunta kiinnittää huomion lukijaan, luetun ymmärtämiseen ja 

lukijan kautta itse teokseen. Reseptiotutkimukseen on kehittynyt 1970-luvulta lähtien 

kaksi pääsuuntaa: reseptiohistoriallinen sekä lukijapainotteinen teosanalyysi. 

 

Reseptiohistoriallinen suunta pohjautuu Jaussin käsityksiin historiallisesti muuttuvien 

kirjallisten normistojen, odotusten, suuresta merkityksestä kirjallisuuden 

ymmärtämiselle. Kirjallisuuden historia nähdään siis kirjallisuuden ymmärtämisen ja 

tulkintojen historiana (Segers 1985, 137).  

 

Jaussin mukaan tekstin reseptiohistoria on esitettävissä palaamalla vaihtuviin 

tulkintakehyksiin eli odotushorisontteihin ja niistä riippuviin yksittäisiin 

reseptiotapahtumiin. Kuten Tiirakari esittää, Jaussin käsityksiä on kritisoitu paljon. 

(Tiirakari 1997, 17–18.) Esimerkiksi Jauss korostaa lukemisen kontekstisidonnaisuutta 

ja lukijan roolia tulkinnassa, mutta toisaalta hän myös esittää, että odotushorisontti olisi 

"objektivoitu" itse teokseen (ks. Alanko 2014, 229–230). Käsitysten puutteellisuudesta 

johtuen tätäkään työtä ei voi nimittää jaussilaiseksi kirjallisuudenhistoriaksi. 

Pikemminkin luonnehtisin tätä työtä yhden teoksen lukijahistorian tarkasteluksi, jossa 

kiinnitetään huomiota kirjallisuuden ymmärtämiseen sekä tulkintoihin.  

 

Reseptiotutkimuksessa on kaksi keskeistä käsitettä, jotka on syytä ottaa huomioon ja 

esille: odotushorisontti ja avoin kohta. 1970-luvun alkupuolella nämä käsitteet ohjasivat 

tutkimuksen suuntaa. Jauss toi kirjallisuudentutkimukseen odotushorisontin käsitteen, 

Iser puolestaan käsitteen avoin kohta. Odotushorisontti muodostuu kolmesta tekijästä: 

kyseisen tekstin edustaman kirjallisuudenlajin lukijalle tutuista normeista, kyseisen 

tekstin samalta kirjallisuudenhistorialliselta kaudelta peräisin olevien, lukijalle tuttujen 

tekstien keskinäisistä implisiittisistä suhteista sekä fiktion ja todellisuuden tai kielen 

käytännöllisen ja taiteellisen funktion välisestä oppositiosta. Odotushorisontin avulla 

Jaussin mukaan voidaan vastata kysymykseen tekstin taiteellisesta arvosta mikä 

muodostuu lukijalle, kun kaunokirjallinen teos ilmestyessään jollakin tapaa herättää 

lukijoissa kiinnostusta niin hyvässä kuin pahassa (Segers 1985, 12–13). 

Odotushorisontti–käsitteen sisällön huomioon ottaen olen laatinut 

haastattelukysymykset, joiden tarkoituksena on ollut saada selville lukijan odotukset 

teosta kohtaan sekä käsitys siitä, mihin kirjallisuudenlajiin Tuntematon sotilas heidän 
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mielestään kuuluu.  

 

Reseptiotutkimuksen toinen pääsuunta on lukijapainotteinen teosanalyysi, jonka 

uranuurtaja on Wolfgang Iser. Siinä kaunokirjallisen teoksen rakenteita pyritään 

tarkastelemaan siitä näkökulmasta, millaisen lähtökohdan ne antavat reseptiolle. Tässä 

yhteydessä on pyritty testaamaan kokeellisilla lukijatutkimuksilla lukijaroolia sekä 

tekstin aukkoja (Segers 1985, 138). Haastattelukysymyksiin sisällytin kysymyksen 

tekstin aukkokohdista, sillä kaunokirjallisen tekstin ominaisuuksiin kuuluu avoimet 

kohdat, joissa kerrotun tarinan kannalta olennaista tietoa annetaan niukalti tai ei 

lainkaan. Avoimet kohdat vaikuttavat lukijan esteettiseen vaikutelmaan tekstistä, sillä 

lukijan on täytettävä nämä kohdat omassa mielessään (Segers 1985, 12–16). 

Kysymyksen tarkoituksena on ollut saada selville, huomaavatko lukijat teoksella olevan 

aukkoja, joihin ei aina saa minkäänlaista avausta tekstin myöhemmässäkään vaiheessa.  

 

Kaunokirjallinen teksti on aina fiktiivistä tekstiä. Näin on myös Tuntemattoman sotilaan 

laita. Hollantilainen kirjallisuudentutkija Rien T. Segers mainitsee teoksessaan Kirja ja 

lukija (1985) ettei fiktiivisiä tekstejä lueta ensisijaisesti siksi, että saataisiin 

informaatiota todellisuudesta ja tilanteista, vaan siksi että todellisesta maailmasta 

päästään lukemisen avulla hetkeksi toiseen maailmaan. Jaussin mukaan 

kirjallisuushistoria koostuu kaunokirjallisista tapahtumista. Teksti muuttuu 

tapahtumaksi, kun sitä luetaan ja vertaillaan muihin jo aiemmin luettuihin teksteihin. Eri 

kaunokirjallisten prosessien väliset yhteydet syntyvät siis lukijan lukukokemusten 

välille. Näin ollen kysyin haastateltavieni suosikkikirjoista, joiden avulla voi päätellä 

osittain, mitä odotuksia heillä on ollut teoksesta.  

 

2.2  Aiempia reseptiotutkimuksia 

 

Reseptiotutkimuksen tavoitteena yleisellä tasolla on luoda lukijain 

kirjallisuudenhistoriaa. Jonkin verran on rakennettu lukijahistorioita (Hansson 1990) 

kirjojen painostietojen avulla sekä tutkimalla, miten saman teoksen lukukokemus 

kulttuurisesti määräytyy (Kirstinä 1989). Seuraavat reseptiotutkimukset ovat olleet 

apuna ja suunnannäyttäjinä tässä työssä. 
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Reseptiohistorian avulla voidaan tavoittaa historiallisia lukukoodeja, jotka määräytyvät 

kulttuurisista traditioista ja yhteiskunnallisista taustoista. Historiallisista lukukoodeista 

voi ottaa esille Minna Canthin tuotannon vastaanoton. Leeni Tiirakari on tehnyt 

tutkimuksen Taistelevat lukumallit (1997), jonka mukaan Canthin teoksia tulkittiin 

1880-luvulla ensin realistisen lukemistavan mukaisesti ja taas vuosikymmenen lopulla 

ja seuraavan alussa koodi vaihtui psykologisemmaksi eli teoksia luettiin 

henkilökeskeisemmin. Tähän lukukoodin muuttumiseen vaikutti ajankohdan eri 

muutokset. Lukukoodi muuttui samaan tahtiin kuin kirjailijan tuotanto kehittyi (Niemi 

1991, 131–132).  

 

Tiirakarin tekemässä tutkimuksessa on sovellettu ja mukailtu jaussilaista ajattelua. 

Tutkimuksessa on konstruoitu kilpailevien lukumallien järjestelmä, jonka on todettu 

olleen jatkuvan muutoksen alaisena. Yhteiskunnalliset muutokset (poliittiset, 

uskonnolliset sekä aatteelliset muutokset) vaikuttivat ihmisten asennoitumiseen myös 

taiteen ja kirjallisuuden suhteen. Kirjallisuuden aikaisempi harmoninen 

reseptiojärjestelmä hajosi erilaisiksi lukustrategioiksi. Minna Canthin teoksiin liitettiin 

esteettisten odotuksien lisäksi maailmankatsomuksellisia, poliittisia, sivistyksellisiä ja 

eettisiä odotuksia. (Tiirakari 1997, 317.) Edellä mainittuja odotuksia uskon kohtaavani 

myös Tuntemattoman sotilaan lukijoilla.  

 

Canthin teosten vastaanottoa voi kuvailla melkein yhtä ristiriitaiseksi kuin 

Tuntemattoman sotilaan vastaanottoa, sillä myös Canthin teosten vastaanotto kytkeytyi 

erilaisiin vallitsevaa järjestelmää joko puolustaviin tai arvosteleviin ideologisiin 

instituutioihin. Canthin teosten ristiriitainen reseptio sekä teosten runsaat kritiikkimäärät 

viittaavat muutokseen kirjallisuuden yhteiskunnallisessa asemassa. Tiirakarin 

tutkimuksessa tällä muutoksella tarkoitetaan kirjallisuusarvostelujen leviämistä suuren 

yleisön tietoisuuteen sekä sanomalehdistön laajenemisesta aiheutuvaa 

kaunokirjallisuuden julkisuudellisuutta. (Tiirakari 1997, 318.) Myös tekemässäni 

tutkimuksessa Tuntemattoman sotilaan vastaanotossa on selkeä jakautuneisuus 

lukijoiden kesken.  
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Minna Canthin teosten vastaanoton perusteella suomalainen lukutapa 1800-luvun 

lopulla oli todellisuuslähtöinen ja vahvasti eläytyvä. Teoksista punnittiin ensimmäiseksi 

niiden totuudellisuus ja vasta sitten kirjalliset arvot. (Tiirakari 1997, 319.)  

 

Vuonna 1997 ilmestyneessä väitöskirjassa Suomalaisen lukemisen maisemaihanteet 

Kimmo Jokinen on tutkinut eri lukijaryhmien kaunokirjallisia mieltymyksiä. Jokisen 

mukaan lukijan kertoessa kirjoista, hän kertoo myös samalla itsestään, yhteisöstään ja 

yhteisölle ominaisista tavoista määritellä hyvä elämä. Samalla kun lukija kertoo 

lukemastaan hän rakentaa omaa identiteettiään ja liittää itsensä erilaisiin 

yhteisörakenteisiin (Jokinen 1997, 5). Myös Jokisen tutkimus oli yhtenä esimerkkinä 

tutkimusta suunnitellessani ja miettiessäni omia kysymyksiäni haastatteluita varten. 

Jokisen tutkimus tukee ajatustani siitä, että valitsin nimenomaan haastattelututkimuksen 

enkä kyselylomaketutkimusta tähän työhön. Haastattelemalla lukijoita uskon pääseväni 

heidän identiteetistään tietoiseksi ja pystyn siten analysoimaan heidän vastauksiaan 

paremmin.  

 

Lisäksi suunnannäyttäjänä tutkimukselleni on ollut Ritva Ylösen vastaanottotutkimus 

Tervaksinen toteemi (2013), joka on Kalle Päätalon Iijoki-sarjasta tehty tutkimus. 

Ylösen tutkimusaineistona ovat olleet kritiikit, lehtiartikkelit ja -haastattelut, 

lukijakirjeet sekä Päätalon julkinen kirjailijakuva (Ylönen 2013, 40–45). Ylösellä on 

minun tutkimukseni tapaan painopiste lukijassa, joten olen ottanut käyttööni pitkälle 

samoja käsitteitä kuin hän. Ylönen muistuttaa kirjallisuushistorian kirjoituksen olevan 

välittömässä yhteydessä tutkimuksen ja kritiikin diskursseissa hahmottuviin 

kirjallisuuskäsityksiin eli niiden muutokset vaikuttavat myös kirjallisuushistoriaan. 

Ylönen kiinnittää tutkimuksessaan erityistä huomiota kirjallisuuskäsitysten eli 

lukumallien välisiin kamppailuihin konflikteineen. Iijoki-sarjan reseptiossa esteettisen 

havaitsemisen kontekstin muodostivat ajankohdan kirjallisuuskäsitykset, jotka ovat 

pohjana kaunokirjallisen odotushorisonttiin kiinnittyville lukumalleille. (Ylönen 2013, 

88.) Kysyinkin haastateltaviltani heidän omia kirjallisuuskäsityksiään, koska halusin 

selvittää, kuinka paljon vanhemman ikäpolven käsitykset eroavat nuorten käsityksistä. 

 

Reseptiotutkimuksissa on käytetty tukena kolmea aputiedettä: semiotiikkaa, 
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kirjallisuussosiologiaa ja kirjallisuuspsykologiaa (Segers 1985, 60). Kirjallisuus on 

konkreettisimmillaan kirjailijasta tekstin kautta lukijaan kulkevaa viestintää. Tämän 

vuoksi en tarkastele pelkästään lukijoita, vaan tarkastelen myös Tuntemattoman sotilaan 

aikaisempaa vastaanottoa eli aikaa, jolloin teos ilmestyi sekä otan esille Linnasta 

kirjoitettuja tekstejä, joissa on myös hänen omia kommenttejaan teoksesta. Toisin 

sanoen tarkoituksenani on ottaa huomioon kaunokirjallisuuden viestintäprosessi, johon 

kuuluu kirjailija, teksti ja lukija. Tarkoituksenani on kuitenkin pysyä empiirisen 

tutkimuksen puolella, joten tutkimusnäkökulmani on lukijakuntalähtöinen. 

Tuntemattoman sotilaan merkityksen selvittäminen on yksi tämän työn tavoitteista, 

joten kirjallisuuden sosiologian periaatteet tulevat väkisinkin esimerkkitutkimusten 

kautta esille.  

 

Suomessa esimerkiksi Antti Eskola ja Katarina Eskola ovat tutkineet 1960- ja 1970-

luvulla kirjallisuutta osana yhteiskunnallisia prosesseja. Kiinnostuksen keskipisteenä on 

heidän tutkimuksissaan ollut lukija. Tutkimukset ovat olleet merkittäviä 

kirjallisuustieteellisen reseptiotutkimuksen kannalta. Tavoitteenasetteluiltaan 

tutkimukset eroavat selvästi toisistaan – ensin mainittu on sosiologiasta käsin tehty 

lukijatutkimus ja toinen reseptiotutkimus. Edellistä kiinnostaa lukemisen materiaalinen 

puoli — ketkä lukevat ja mitä? — kun taas viimeksi mainittua kiinnostavat kysymykset 

— miksi luetaan, miten luetaan, miten ymmärretään? Yhteistä näillä tutkimuksilla on 

kysymysten yhteiskunnallisen ja historiallisen määräytyneisyyden tarkastelu (Segers 

(Varpio) 1985, 140). Tämä työ sisältää molempien tutkimusten ajatukset pääpiirteittäin, 

niin kuin aiemmin on jo tullut mainituksi. Työni tarkoituksena ei ole selvittää, mitä 

kulttuurilla tarkoitetaan, vaan oletuksena on, että kirjallisuus on yksi osa kulttuuria. 

Haastateltavani ovat lukeneet teoksen, joka on yhteiskunnassamme tunnettu, siitä on 

tehty kaksi elokuvaa ja sitä on painettu useita kymmeniä painoksia. Teos tunnetaan, se 

on osa kulttuuriamme. Me suomalaiset määrittelemme itsemme lukiessamme teosta, 

sillä teoksen saama asema on kaikkien tiedossa, mutta vasta luettuaan teoksen lukija 

sisäistää sanoman ja hän sisäistää sen nimenomaan omalla yksilöllisellä tavallaan.  

 

Kirjallisuuden sosiologista tutkimusta ja sen sisältöä on yritetty monella eri tavalla 

selventää ja rajatakin, mutta esimerkiksi Katarina Eskolan Ei kirjaa ilman lukijaa. 
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Raportti kirjallisuuden julkisesta ja yksityisestä vastaanotosta (1972) on hyvä esimerkki 

tutkimuksesta, joka kertoo kirjallisuuden sosiologian tutkimuksen painopisteen 

muuttumisesta. Tutkimuksessa nousevat esille kulttuuriset ja elämäntavalliset 

painotukset (ks. Ruohonen 2011, 79), jotka ovat tässäkin tutkimuksessa esillä.  

 

2.3 Tutkimushaastattelu ja diskurssin käsite analyysin välineenä  

 

Tutkimushaastattelu valikoitui työni aineistonkeruumetodiksi siitä syystä, että halusin 

vastaukset suullisesti, aitoina, henkilöiden omin sanoin sanottuna. Halusin kokeilla, 

miten tutkimushaastattelu käytännössä toimii kirjallisuuden tutkimuksen kentällä. 

Tutkimushaastattelusta on Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme kirjoittaneet 

Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö (2008) -teoksen. Hirsjärvi ja 

Hurme ovat avanneet tutkimushaastattelun hyviä puolia, mitkä tuntuivat heti oman työn 

kannalta sopivilta. Esimerkiksi juuri haastattelutilanteen luonnollisuus sekä 

luottamuksellisuus olivat tärkeitä tekijöitä myös minulle tutkimuskäytäntöä valitessani. 

Halusin nimenomaan päästä lukijoiden eli haastateltavieni ajatuksiin kiinni, jotta 

ymmärtäisin heitä paremmin.   

 

Haastattelu perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen, mikä mahdollistaa tutkijan 

 lähestymään vaikeitakin tutkittavia asioita. Esimerkiksi, miten ihmiset 

 ymmärtävät maailmaa ja elämäänsä ja mitä merkityksiä he antavat kokemilleen 

 tapahtumille. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 11.)  

 

Edellä mainittu esimerkki ihmisten maailman ja oman elämän ymmärtämisestä oli yksi 

merkittävä syy siihen, miksi halusin haastateltavikseni nimenomaan ikäpolven, joka on 

kokenut sota-ajan. Halusin tietää, miten lotat ja veteraanit ovat jäsentäneet itselleen 

kokemiaan vaikeita sota-aikana kokemiaan asioita ja miten he suhtautuvat maailmaan 

nykyisin.  

Haastattelu metodina ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, sillä se on konteksti- ja 

tilannesidonnaista. Tuloksiin sisältyy aina tulkintaa, ja tulosten yleistämisessä on oltava 

harkitsevainen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 12). Lisäksi haluan korostaa lukijoiden 

subjektiutta eli haastateltavat ovat merkityksiä luovia ja aktiivisia osapuolia. 

Haastattelujen analyysissa apuna on ollut diskurssin käsite. Tutkimusmenetelmänä 
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diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen, joten olen käyttänyt sitä väljästi viitekehyksenä. 

Haastatteluja olen analysoinut diskurssin viitekehyksen seuraavista 

lähtökohtaoletuksista: oletuksen mukaan kielen käyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta 

sekä oletus, jonka mukaan useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia 

merkityssysteemejä on olemassa. Lisäksi mukana on oletus merkityksellisen toiminnan 

kontekstisidonnaisuudesta (ks. Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993, 17–36). Haastattelut 

ovat siis diskursseja, joissa esitetään ympäröivää maailmaamme tietyllä tavalla, 

yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Lukijoiden oletuksiin päästään käsiksi  puhetta 

tarkastelemalla. 

 

Valitsin haastattelumuodoksi teemahaastattelun, sillä se ottaa huomioon sen, että 

ihmisten tulkinnat asioista ja heidän antamat merkitykset ovat keskeisiä. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa kysymykset ovat kaikille 

 haastateltaville samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. 

 Haastattelu  kohdennetaan kuitenkin tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 

 Teema-alueet  ovat kaikille samat. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48.)  

 

Haastattelut toteutin toukokuun 2015 aikana. Tutkielmaani varten haastattelin 

vanhempaa ikäpolvea sekä lukiolaisia. Haastateltavista vanhempaa ikäpolvea oli 8 

henkilöä ja saman verran oli lukiolaisia. Lukiolaisten joukkoon ei valitettavasti 

osallistunut yhtään miespuolista haastateltavaa. Vanhempi sukupolvi koostui viidestä 

naisesta ja kolmesta miehestä.  

 

Haastattelut tein itse henkilökohtaisesti. Vanhemman ikäpolven kohdalla otin ensin 

yhteyttä paikalliseen sotaveteraanien yhteyshenkilöön, jonka kautta löysin 

haastateltavia. Haastattelut sovin jokaisen haastateltavan kanssa erikseen puhelimitse. 

Haastattelut tehtiin veteraanien omissa kodeissa. Lukiolaisiin sain yhteyden koulun 

rehtorin sekä koulun äidinkielen opettajan kautta. Kävin pitämässä lukiolaisille 

äidinkielen kurssilaisille alustustunnin, jossa kerroin gradustani sekä esittelin Oulun 

yliopistoa opiskelupaikkana. Tunti rakentui siten, että aluksi pidin esittelyn yliopistosta 

ja lopuksi kerroin, missä vaiheessa olen opinnoissani. Kerroin tekeväni gradua, johon 

pyysin heitä osallistumaan haastateltaviksi. Alustustunnilla en kertonut mitään 

haastattelukysymyksiä etukäteen, enkä myöskään avannut tarkasti sitä, mitä tutkin. 
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Mainitsin tutkimuksen olevan lukijatutkimus, jossa vertailen eri ikäryhmien vastauksia 

keskenään esittämiini kysymyksiin. Lisäksi lupasin, etten käytä haastateltavien nimiä 

työssäni lainkaan. Lukiolaisia kiinnosti ainoastaan se, miksi valitsin juuri 

Tuntemattoman sotilaan tutkimukseeni, joten kerroin valinneeni teoksen sen saaman 

aikaisemman vastaanoton vuoksi. Äidinkielen kurssin suoritukseen kuului 

Tuntemattoman sotilaan lukeminen, joten haastateltavilleni ei koitunut juurikaan 

ylimääräistä työtä haastatteluun osallistumisesta.  

 

Ennen varsinaista haastattelua tapasin kaikki vanhemman ikäpolven haastateltavat. 

Esittelin itseni ja alustin hieman sitä, mistä haastattelussa oikein on kysymys. 

Kysymyksiä en antanut haastateltaville etukäteen, enkä myöskään pyytänyt 

kiinnittämään mihinkään erityistä huomiota lukemisen aikana. Lukijoilla oli 

mahdollisuus kirjoittaa lukemastaan omat muistiinpanot, mikäli ne tuntuivat 

edesauttavan paksun teoksen lukemista ja muistamista. Vanhemmalla ikäpolvella oli 

mahdollisuus kirjoittaa omia muistojaan ylös, mikäli niitä mieleen palasi teosta lukiessa. 

Kaikki lukijat eivät tehneet muistiinpanoja eivätkä myöskään kirjoittaneet muistojaan 

ylös, vaan heidän kohdallaan muistot tulivat puheeksi aivan spontaanisti. Tarkoitukseni 

oli saada lukijoiden ja teoksen välistä vuorovaikutusta selville eli sitä, esimerkiksi mitkä 

kohtaukset kirjassa herättävät muistoja menneestä, jo eletystä elämästä ja onko teoksen 

tapahtumissa jotakin tai joitakin kohtauksia joihin lukija voi samaistua. Haastateltavat, 

jotka muistiinpanoja ja muistojaan olivat kirjoittaneet ylös, olivat tehneet työnsä 

huolella ja tekstit olivat erittäin mielenkiintoisia työni kannalta (ks. liite 4).  

 

Haastateltavien lukiolaisten kanssa sovittiin erikseen sähköpostitse haastatteluajat. 

Haastattelut toteutettiin lukiolaisten osalta koulussa. Vanhempi ikäpolvi halusi, että 

haastattelut tehdään heidän omissa kodeissaan. Haastattelut nauhoitin sekä litteroin. 

Puhetta tuli yhteensä 7 h 23 min 45 s. Haastateltavien kanssa keskusteltiin 

teemahaastatteluissa muun muassa heidän lukemishistoriastaan, mielikirjailijoistaan ja -

kirjoistaan.  
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3 TUNTEMATTOMAN SOTILAAN RESEPTIOHISTORIA 

 

Väinö Linnan teoksista on tehty paljon erilaisia tutkimuksia kirjallisuudentutkimuksen 

kentällä. Varsinkin Tuntematon sotilas on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena sen 

saaman vastaanoton kautta. Tutkimustehtävänä on kartoittaa romaanin aikaisempien 

tutkimusten osalta lukijoiden vanha suhtautuminen teokseen ja verrata sitä 

haastateltavieni suhtautumiseen. Seuraavaksi esittelen Tuntemattoman sotilaan 

historiallisen reseption.  

 

3.1 Aiempien tutkimusten esittely ja teoksen historiallinen vastaanotto 

 

Tuntemattomaan sotilaaseen kohdistuvasta jatkuvasta kiinnostuksesta ovat todisteena 

lukuisat väitöskirjat, muut tutkimukset sekä opinnäytetyöt. Mielenkiintoisin oman työni 

kannalta on ollut Pekka Liljan vuonna 1984 julkaistu Väinö Linnan Tuntematon sotilas 

konfliktiromaanina. Lilja on haastatellut tutkimukseensa (ks. Liljan esipuhe lukijalle) 

Linnan entisiä asetovereita sekä Linnaa itseään. Liljan niin kuin monen muunkin 

tutkijan kiinnostuksen teokseen herätti romaanin saama huomio. Lilja mainitsee muun 

muassa Storbomin selostuksen kirjan herättämistä keskusteluista ja kommentoi myös 

Toini Havun kuuluisaa arvostelua työssään. Nils-Börje Stormbom on julkaissut vuonna 

1963 Väinö Linna -monografian, jossa hän kuvailee teoksen syntyvaiheita ja 

vastaanottoa. Stormbomin vuonna 1963 kirjoittama Väinö Linna. Kirjailijan tie ja 

teokset (1963) oli ensimmäinen Tuntemattomaan sotilaaseen liittyvä julkaisu. (Varpio 

2006, 291.) Liljan mukaan Linnan romaanin aiheuttama kohu johtui siitä, että se ei 

vastannut idealistisesti asennoituneiden lukijoiden odotuksia, varsinkaan niiden, joilta 

puuttui oma kokemus rintamasotilaan olosta ja elosta. (Lilja 1984, 4–5). Toisin sanoen 

lukijoiden käsitykset omasta yhteiskunnasta ja eritoten siitä, miten sodassa on toimittu, 

olivat joillakin kuvitelmaa. Tässä yhteydessä voitaneen sanoa, että nämä kuvitelmat teos 

murskasi ja toi totuuden uudelleen punnittavaksi. 

 

Lilja (1984, 6) painottaa myös, että Linna murskasi teoksellaan myyttejä: kuvaa 

suomalaisesta, runebergiläisestä soturihahmosta, upseereista, lotista, isänmaallisuudesta 

ja kansanmiehen suhteesta niin sanottuihin perinteisiin arvoihin. Runebergiläisellä 

soturihahmolla tarkoitetaan ihannekuvaa suomalaisesta sotilaasta, jota yritettiin iskostaa 
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suomalaisiin varsinkin jatkosodan aikoihin. Perinteisillä arvoilla tarkoitetaan 

suhtautumista kotiin, uskontoon ja isänmaahan. Liljan tutkimus on todiste siitä, että 

Linnan aikaisemmat teokset ovat olleet eräänlaisia kokeiluja konflikteihin liittyen. Lilja 

muistuttaa esimerkkinä, että Mustassa rakkaudessa (1948) kyseessä on sisäinen 

konflikti ja taas Pohjantähdessä ja Tuntemattomassa sotilaassa kyseessä on ulkoinen 

konflikti eli kyseessä on taistelu yhteisöä vastaan tai ryhmien taistelu keskenään. 

Tuntemattomassa sotilaassa on tosin myös Liljan mainitsemaa fyysistä konfliktia (1984, 

7–8), jossa ihminen taistelee luonnonvoimia vastaan. Konfliktiromaani-käsitteen käyttö 

Linnan romaanien kohdalla on Liljan mukaan perusteltua, sillä Linnan kerrontametodiin 

termi sopii hyvin. (1984,  9). 

 

Lilja on käsitellyt tutkimuksessaan Tuntemattoman sotilaan sisältämää aatteellista 

konfliktia konkreettisella tasolla isänmaallisuuden ja uskonnon osalta, josta hahmottuu 

Linnan luoma sotilaan kuva (Lilja 1984, 12). Lisäksi hän on eritellyt vihollisen osuutta. 

Liljan tekemä tutkimus on luonut pohjaa myös uudemmalle tutkimukselle, esimerkkinä 

tästä on Juhani Laineen (2015) tutkimus Henkilöhahmon sisäisestä konfliktista Väinö 

Linnan romaanissa Tuntematon sotilas.  

 

Yrjö Varpio puolestaan on kirjoittanut Linnan elämäkerran Väinö Linnan elämä (2006) 

sekä kuvaillut tämän teosten kansainvälistä vastaanottoa kirjassaan Pentinkulma ja 

maailma (1979). Lisäksi Varpio on tunnettu reseptiotutkimukseen liittyvistä 

julkaisuistaan. Esimerkiksi Pentinkulma ja maailma-tutkimus (1979) vastaa 

kysymykseen, miten ulkomailla tavallinen lukija suhtautuu Linnan teoksiin. Linnan 

tuotannolla Varpion mukaan on perusluonne, joka valtaa lukijan riippumatta tämän 

kansalaisuudesta. Näitä ominaisuuksia on Linnan kerronnan intensiivisyys, tapahtumien 

ja ihmisten elävyys ja todentuntuisuus. Toisen mainitsemisen arvoinen piirre on Linnan 

teosten maailmankuvan agraarisuus. Linnan kerronnan perusominaisuuksiksi on koettu 

pelkistetty, karkea kieli huumorilla höystettynä, sekä perimmäiseltä tarkoitukseltaan 

myönteinen ihmiskuva, ihmisarvon kunnioittaminen. (Varpio 1988, 39–42.) Edellä 

mainitut Linnan tuotannon ominaisuudet ovat esillä myös haastateltavien tulkinnoissa.  

 

Reseptiotutkimuksen kentältä myös Katarina Eskola on tehnyt monta pienoistutkimusta, 

joista on koottu kirjoituskokoelma Sinuhesta Sonja O:hon (1990). Pienoistutkielmissaan 

hän tarkastelee suomalaisen lukemiskulttuurin yhtenäisyyttä luokka-, sukupuoli- ja 
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sukupolvinäkökulmasta. Kirjoituskokoelma on painettu vuonna 1990 ja kootut 

haastattelutiedot Tuntemattoman sotilaan lukemisesta Suomessa on 1970- ja 1980-

luvuilta.  

 

Katarina Eskola on tutkinut romaanin läpimurtovaiheen merkityksen muuttumista 

yhteiskunnallisten ja kulttuurimuutosten sekä taiteellisten toteutusten myötä (Eskola 

1990, 67). Eskola kertoo tutkimustuloksistaan seuraavanlaiset tulokset:  

 

Tuntemattoman sotilaan painosmäärät sekä teoksen lukemista kuvaavat 

 haastattelutiedot osoittavat, että kirja on Suomen luetuimpia teoksia. Erityisesti 

 teokseen olivat mieltyneet sodan nuoruusvuosinaan kokeneet lukijat. Kirja 

 yhdisti myös suomalaisen lukemiskulttuurin eri osia. Lukijoiden iästä tai 

 yhteiskuntaluokasta riippumatta lukukokemus oli ollut merkittävä. Huomioni 

 kiinnitti myös se, että miehet ja vanhemmat ihmiset kertoivat 

 lukukokemuksestaan yleisemmin kuin naiset ja nuoret. (Eskola 1990, 68–69.) 

 

 

Eskolan tekemä huomio siitä, että ikä tai yhteiskuntaluokka eivät vaikuttaneet 

lukukokemuksen merkittävyyteen, on huomattavissa myös tekemistäni haastatteluista. 

Nuoret kertoivat myös omalla kohdallani hyvin yleisesti omasta lukukokemuksestaan 

toisin kuin vanhempi sukupolvi.  

 

1970-luvun alun Suomessa teoksella oli vielä kansallisterapeuttinen merkitys. Teoksen 

katsottiin kuvanneen sotaa todentuntuisesti. Monelle lukijalle se oli tarjonnut 

tilaisuuden omakohtaisten sotakokemuksien peilailuun tai se oli selventänyt kuvaa 

sodasta, jossa lukija ei henkilökohtaisesti itse ollut mukana. Sukupuolten välistä eroa 

kommenteissa ei ollut, lukuun ottamatta omakohtaisiin sotakokemuksiin liittyvissä 

vastauksissa, joissa naiset olivat luonnollisesti vähemmällä osuudella. (Eskola 1990, 

69–71.) 

 

Eskolan haastattelun tuloksista käy myös ilmi, että Tuntemattoman sotilaan esitystapa, 

huumori ja murre olivat tärkeitä. Eskolan mukaan vastaukset muistuttavat Riitta 

Kuivasmäen (1970) vuonna 1969 tekemän Linnan, Salaman ja Päätalon lukijakuntaa 

koskevan tutkimuksen havaintoja. Linnan kirjoissa lukijoita on miellyttänyt realistisuus, 

suorasukaisuus, sujuvuus sekä rehevä huumori; myös henkilökuvauksia oli pidetty 

erinomaisina. 1980-luvun alussa lukukokemuksissa oli esillä Tuntemattoman sotilaan 

aihepiiri ja huomio kiinnitettiin henkilöhahmoihin. Suomen jatkosodan realistiseen 
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kuvaukseen ei kuitenkaan vuonna 1981 kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin vuonna 

1973 (ks. Eskola 1990, 71).  

 

3.2 Tuntematon sotilas Suomi-määrittelijänä 

 

Kirjallisuuden kautta on pohdittu monia kansakunnalle keskeisiä kysymyksiä ja samalla 

on käyty lukuisia määrittelykamppailuita eli kirjasotia. Väinö Linnan Tuntematon 

sotilas auttoi suomalaisia käymään läpi hävittyä sotaa ja ottamaan puheeksi johtajien ja 

tavallisten ihmisten välisen kuilun. Tuntematon sotilas sai osakseen paljon 

lehtikritiikkiä, jotka haluan ottaa tässä työssä esille. Kritiikkien tarkoituksena on tuoda 

esille lukijoiden olevan aktiivisia vastaanottajia. Ilman lukijoita Tuntematon sotilas ei 

olisi siinä arvossa, missä sitä pidetään.  

 

Kritiikkejä lukemalla saa Tuntemattoman sotilaan arvon esille. Jaussin 

reseptioesteettisen näkökulman mukaan kirjallisuushistoriaa tarkastellaan teoksen ja 

lukijakunnan välisen jatkuvan dialogin horisontissa. Kirjallisuuden ja lukijan suhteella 

on Jaussin käsityksen mukaan sekä esteettisiä että historiallisia vaikutuksia. Esteettinen 

vaikutus muodostuu siitä, että teoksen ensimmäinen vastaanotto sisältää esteettisten 

arvojen testaamisen lukijan vertaillessa omia kokemuksiaan aikaisemmin lukemiinsa 

teoksiin. Historiallisen vaikutus näkyy siten, että ensimmäisten lukijoiden käsitykset 

kasvavat ja muuttuvat sukupolvesta toiseen vastaanottojen ketjuna. (Jauss 1989, 198–

199.) Kritiikeistä on WSOY julkaissut vuonna 1955 esittelylehden, johon on painettu 

teoksen saamia arvosteluja. Myös esimerkiksi Yrjö Varpion kirjoittamassa Väinö 

Linnan elämäkerrassa (2006) on Tuntemattoman sotilaan saama vastaanotto otettu esille 

lehtikritiikkien osalta. Arvostelut olen lainannut tähän kohtaan siitä syystä, että ne 

kertovat omalta osaltaan minkälaisia mielipiteitä teos on ilmestyessään herättänyt. 

Lisäksi arvostelujen ilmestymisestä on kulunut yli 60 vuotta, joten ne on syytä ottaa 

esille konkreettisestikin. Kyseenomaisilla arvosteluilla on luotu teoksen julkisuutta eli 

lisätty teoksen myyntiä tavallisille lukijoille.  

  

Ensimmäinen Tuntemattomasta sotilaasta kirjoitettu arvostelu on ilmestynyt joulukuun 

5.päivä Hämeen Sanomissa vuonna 1954 (ks. WSOY:n esittelylehti, 4). Arvostelun 
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kirjoittajana on ollut Jaakko Toiviainen. Arvostelun otsake on ollut nimeltään 

”Jatkosodan jermujen yrmeä eepos”. Toiviainen kirjoittaa muun muassa.:  

Linnan suhtautuminen sotaan sellaisenaan, inhimillisenä ihmisarvolle 

sopimattomana ilmiönä, ei osoittaudu - itsesäälittelyksi, vaan muodostaa sodan 

tolkuttomuudesta oman kylmän kotitekoisen käsityksensä. – Uskaltaisikohan 

epäpätevä arvostelija näinä arvostusten inflaation aikoina varovaisesti sanoa, että 

Väinö Linnan tämänkertainen teos lienee merkittävin sotaromaani mitä hyvällä 

suomenkielellämme on ikänään kirjoitettu. Olkoot toiset omaa mieltään, sillä 

puhettahan tästä kirjasta on piisaava monenlaista.  

 

”Korpisotaa maan tasalta” oli fil.tri Vilho Suomen arvostelun otsakkeena Uudessa 

Suomessa 17.12.1954. 

Väinö Linnan teos puhuu totta sekä asiana että taiteena; se on 

perusnäkemykseltään ehdottoman rehellinen. Meillä ei ole toista kirjaa, jossa 

sotaa kuvattaisiin näin maan tasalta… – Kaikessa tässä on teoksen totuus, tässä 

myös sen taiteellinen kompositio. – Tuntematon sotilas on kenties tavallinen 

romaani, mutta sillä on lukijaan vetoavia ominaisuuksia. Se on julma ja kaunis, 

raaka ja hauska. Sen realismi on tukevaa ja luotettavaa, sen psykologia tuntuu 

yhtä aidolta yksityistapauksissa kuin läpileikkauksenakin. 

 

Ensimmäisen Tuntemattoman sotilaan kielteisen kritiikin kirjoitti nimimerkki H-o K. 

otsakkeella ”Teoksen henki ei ole oikea”. Uudessa Aurassa vuonna 1954 ja se oli 

seuraavanlainen (ks. esittelylehti, 6):  

Ensimmäisellä lukemalla jäi kovin karvas maku suuhun siksi, että suomalainen 

rintamamies on pantu väärälle asialle. Hän niskuroi ylettömästi, on aina valmis 

moittimaan esimiehiään ja kautta linjan käy esille hänen vastanmielisyytensä 

saamaansa tehtävää ja sotaa kohtaan. – Suomalaisen sotilaan katson kuitenkin 

tuntevani – ainakin enemmistötyypin heistä – siksi en voi Tuntematonta sotilasta 

sellaisenaan hyväksyä, vaikka – tulkoon se vielä kerran sanotuksi – teos on 

teknillisenä suorituksena korkealuokkainen.  

 

 

 

Edellä olevat kolme arvostelua ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten lukijoita 

houkutellaan arvosteluiden keinoin lukemisen pariin. Teoksen mainitaan olevan muun 

muassa merkittävä sotaromaani, puhutteleva ja rehellinen. Viimeisimmässä arvostelussa 

näkyy myös ajalle tyypillinen odotushorisontti eli se, että teoksen tulee olla ehdottoman 

rehellinen ja verrattavissa täydellisesti lukijan omiin mielikuvitelmiin ja käsityksiin. 

Lukija ei millään tavalla kyseenalaista omia käsityksiään suomalaisesta sotilaasta, vaan 

itsepäisesti väittää teoksen esimerkkisotilaat ja heidän luonteensa fiktioksi, vaikkakin ei 

sitä suoraan auki kirjoitakaan.  



23 

 

 

Maisteri Toini Havun Helsingin sanomissa 19.12.1954 ilmestynyt arvostelu ”Purnaajan 

sota” (ks. esittelylehti, 6) on kuuluisin ja tiedetyin arvostelu, mikä teoksesta on 

julkaistu. Arvostelu kohdistuu eritoten itse kirjailijaan, ei teokseen itseensä. Seuraavat 

ovat otteita Toini Havun arvostelusta:  

Linna kirjoittaa yksinomaan sammakkoperspektiivistä – Hänellä ja hänen 

porukallaan ei ole kykyä tajuta sodan strategiasta ja taktiikasta muuta kuin oman 

ansapolkunsa mutkat. – Hän (Linna) ei ole vieläkään vapautunut purnaajan 

sodanaikaisista agressioista. Siksi se lähikuvan totuus, jonka kirja ehdottomasti 

paljastaa, muuttuu yleiskuvana valheeksi, ja yleistämään kirjailija pyrkii. 

 

Toini Havu myöntää arvostelussaan teoksen kirjalliset ansiot, mutta ei suostu 

nimittämään kirjaa suureksi sotaromaaniksi. Toini Havun kuuluisa mielipide osoittaa 

hyvin sen, kuinka suomalaiset rakensivat omaa sodanjälkeistä identiteettiään. Tietyt 

sota-aikaiset arvot nostettiin vahvasti esille ja jokaiselle suomalaiselle muodostui 

omanlainen käsitys siitä, miten sodassa kukin on tehtävässään toiminut. Tuntematon 

sotilas ravisteli ihmisten omia mielikuvia ja sai siksi osakseen myös negatiivista 

huomiota. Toini Havun kirjoitus on hyvä esimerkki tästä. 

 

Ilta-Sanomien toinen arvostelu 7.1.1955 (ks.esittelylehti s.6) on selvä puolustus Väinö 

Linnaa ja teosta kohtaan. Kirjoittajana on maisteri Kalle Salo. Hän muistuttaa kirjailijan 

vapaudesta mm. seuraavin sanoin:  

Suotakoon Linnalle runollinen vapaus kuten yleensä kirjailijoille.-- Annettakoon 

Linnan katsoa sotaa sammakkoperspektiivistä. – Älköön häneltä odotettako 

historiallista näkemystä, jota ei ole vielä kenelläkään, älköön eetosta ja paatosta, 

jotka ovat pitkien sotien ensimmäisiä kaatuneita.  

 

Edellä oleva teosta puolusteleva arvostelu muistuttaa lukijoita siitä, kuinka vähän aikaa 

sodasta oli vasta kulunut eli ettei kenelläkään voinut olla lopullista käsitystä siitä, mitä 

sodassa oikein todella oli tapahtunut. Lisäksi kirjoittaja viittaa arvostelullaan siihen, että 

Tuntematon sotilas on nimenomaan taidetta, jolla on omat vapautensa asioiden 

esittämiseen.  

 

Kotimaa–lehdessä ilmestyi myös kaksi eri kantaa. Pastori Olavi Lähteenmäki kirjoitti 

oman kantansa 4.1.1955 (ks.esittelylehti, 7) ja henkilö nimeltä Voitto Viro vastasi siihen 

14.1.1955. Pastorin kanta oli seuraavanlainen:  

Nykyinen sukupolvi ja ennen kaikkea sodassa mukana olleet tietänevät kyllä, 
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minkälainen oli jatkosodan sotilas kaikessa kaunistelemattomuudessaan. 

Jälkipolvet sen sijaan luovat käsityksensä hänestä yksinomaan sen mukaan, 

minkälaiseksi sotahistorioitsijat ja kaunokirjailijat ovat hänet kuvanneet.  

 

Pastorin kanta on kuin suora kuvaus siitä, mitä tutkimuksellani yritän osoittaa eli että 

jälkipolvet tulevat aina olemaan riippuvaisia siitä, mitä tietoa historiasta eli 

menneisyydestä heille koulussa ja kotona annetaan. 

 

Voitto Viro kommentoi purevasti myös aikaisempia arvosteluja:  

Mitätöntä kirjaa ei arvostella sivukaupalla. – Minusta näyttää siltä, että tuo suuri 

kirja näyttää kullekin ihmistyypille sen, mitä hän rakastaa ja sen mitä hän vihaa, 

ja synnyttää kummassakin tapauksessa affekteja. 

 

 

Väinö Linnan kommentti Helsingin Sanomien haastattelussa 9.1.1955 (ks. esittelylehti, 

8). purnaamisesta kuvaa hyvin sitä, mitä kirjailija on yrittänyt kertoa teoksessaan. 

Tarkoituksena on ollut tuoda esille se, että sota tilanteena on jotain aivan muuta kuin 

mitä lehdissä lukee tai mitä radiosta kuulee. Sodan keskellä on aina tavallisia ihmisiä 

pakon sanelemina ja heidän on jotenkin kaaoksen keskellä pyrittävä säilyttämään oma 

identiteettinsä. Purnaaminen on ollut sotilaiden yksi keino oman identiteetin esille 

tuomiseen ja säilyttämiseen (ks. esittelylehti, 13).  

Kuvasin romaanissani, miten tavalliset miehet kykenivät venymään suurimpiin 

suorituksiin, mitä ihmiseltä voidaan vaatia, nimittäin kuolemaan. – Kuvasin 

joukon ihmisiä, jotka koetin saada eläviksi, jotta nähtäisiin mitä tässä kuoli. 

Siinä romaanin eettinen pohja... 

 

Suomen Sosiaalidemokraattien haastattelijalle (ilmestynyt 9.1.1955) Väinö Linna 

kertoo, että pohjimmaisena tarkoituksena on ollut antaa aito kuva sodasta. 

Romaanini tarkoituksena on luoda sodasta kokonaiskäsite, vaikka oma sotamme 

minulle kokemusperäisenä antaakin sille ilmaisumuodon. – Kirjan henkilöillä on 

todellisuudessa esikuvansa. – Olen valinnut heidät harkiten – Upseeristosta olen 

koettanut antaa positiivisen kuvan. Tosin en katsele heitä alokkaan tavoin – 

”alhaalta päin” ja pelolla. – Suomalainen sotilas tottelee parhaiten sellaista 

käskijää, joka asettuu hänen tasolleen. Tämä kansa ei siedä herra-asennetta. – 

Tämä on pääpiirteissään se, minkä olen tahtonut tuoda esiin kirjassani.  

 

Teoksesta kirjoittivat myös tavalliset lukijat, kuten nimimerkki ÄRRÄn kirjoitus 

Maaseudun Tulevaisuudessa (ks.esittelylehti, 10): 

Joko olet lukenut Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan—tämän kysymyksen 

kuulee näinä päivinä alinomaa. – Väinö Linna on päivän nimi, ja kuinka 

kernaasti tämän maineen tälle sympaattiselle kirjailijalle suokaan. 
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Otsakkeella Se on kirjoitettu nimimerkki Jahvetti puolestaan totesi kylmän viileästi 

kommentin Suomen Sosiaalidemokraatissa:  

Linnan Tuntematon sotilas on kirjoitettu Suomen ehkä parhaimmasta armeijasta 

sekä korkeimman päällystön että tavallisen rintamajermun kannalta katsottuna. – 

Sitä voidaan arvostella, sen kimppuun voidaan hyökätä. Mutta se tulee elämään 

yhtenä suurimmista runoelmista, mitä on kirjoitettu etulinjan rintamamiehestä. 

 

Henkilöhahmojen ja taistelukuvausten elävyys ja todentuntuisuus vetosivat 

sodankäyneisiin arvostelijoihin. Varpion (2006, 324) mukaan alkoi muodostua käsitys, 

että Linnan romaani olisi fiktiivinen dokumentti jatkosodasta. Edellä oleva lainaus 

Väinö Linnan kommentista todistaa omalta osaltaan myös sen, että kirjailija joutui 

selittelemään teostaan, sen sisältöä ja eetillisyyttä. Kirjailija yritti korjata lukijoille 

muodostuneita väärinkäsityksiä teoksestaan kirjoittamalla paljon esseitä, pitämällä 

puhetilaisuuksia, antamalla haastatteluja sekä kirjoittamalla lehtien yleisönosastoille.   
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4 ANALYYSI JA TULKINTA 

 

Katarina Eskola ja Juhani Niemi ovat selvittäneet suomalaisten lukemistottumuksia, 

kirjallista makua ja suosikkikirjailijoita. Eskolan tekemä poikkileikkausaineisto 

vuodelta 1973 sisältää esimerkiksi tietoa lukemiskulttuurista. Lukemiskulttuuria on 

tarkasteltu vertailemalla sukupolvien vastauksia keskenään. Eskolan 1970- ja 1980-

luvulla kokoamat haastattelutiedot Tuntemattoman sotilaan lukemisesta otan esille, sillä 

vertailemalla Eskolan tuloksia ja tämän työn haastatteluvastauksia saadaan vastaus 

siihen, onko 45 vuodessa tapahtunut muutoksia romaanin merkityksen suhteen. Eskolan 

aineistona on ollut Lukeminen Suomessa –projektin aikuishaastattelut vuodelta 1973 

sekä Tilastokeskuksen vuonna 1981 tekemän kulttuuriharrastus- ja vapaa-

aikatutkimuksen haastattelut (Eskola 1990, 67).  

 

4.1 Lukutottumukset ja odotushorisontti 

 

Haastateltavieni odotuksissa on havaittavissa kaksi tasoa: lukija omaksuu tekstin 

aikaisemmin lukemiensa kaunokirjallisten teosten perusteella, joiden pohjalta lukijoilla 

on omat odotukset uutta teosta kohtaan. Elämänkokemuksella on myös merkitystä 

siihen, mitä lukija teokselta osaa odottaa. Haastateltavieni vastaukset eivät poikenneet 

Katarina Eskolan tekemistä haastatteluista näiltä osin.  

 

Suurin osa haastateltavistani koostui henkilöistä, jotka harrastavat lukemista tai ovat sitä 

harrastaneet ilman sosiaalista kanssakäymistä eli eivät ole koskaan osallistuneet 

esimerkiksi lukupiireihin tai internetissä oleville kirjakeskustelupalstoille. Näiden 

henkilöiden lukemishistoria on laaja. Haastateltavissa oli myös henkilöitä, joita 

lukeminen harrastuksena ei ole missään vaiheessa kiinnostanut tai lukeminen ei tunnu 

omalta kiinnostuksen kohteelta laisinkaan.  

 

Haastattelut etenivät teemoittain. Kysyin haastateltavilta, millä perusteilla he valitsevat 

kirjat luettavikseen (ks. liite 3). Kirjan ulkoasu (etu- ja takakansi, nimi, paksuus) 

vaikuttivat molempien ikäryhmien valintaperiaatteisiin. Kirjan aiheen on oltava itseä 

kiinnostava, jotta kirjaa edes avataan. Jonkun suosittelema kirja tai kirja, jota on 

mainostettu jollain tapaa, on helpommin lähestyttävä ja herättää mielenkiinnon 

paremmin kuin täysin outo kirja. Pelkkä kirjan suosittelu ei kuitenkaan takaa sitä, että 
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teos tulisi luettua.  

 

Ensin kysyin kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli kartoittaa haastateltavien 

lukutottumuksia. Vastauksien perusteella haastattelemani lukiolaiset lukevat vapaa-

ajallaan, mikäli ylimääräistä aikaa on. Lukiolaisten vastauksesta ilmeni, että koulu oli 

syyllinen siihen, ettei lukemiseen jää ylimääräistä aikaa juuri ollenkaan. Lukuintoa 

nuorilta löytyy vastauksien perusteella, mutta aikaa ei. Vastauksista ei käy 

yksityiskohtaisesti ilmi, mitä kukin vapaa-aikanaan lukee. Vanhemman sukupolven 

kohdalla lukemisen määrällä oli suora yhteys lukijan näkökykyyn. Mitä huonompi 

näkö, sitä vähemmän henkilö harrasti lukemista.  

 

Kysyin, miksi henkilöt harrastavat lukemista ja molempien ikäryhmien vastaukset 

sisälsivät samat asiat: lukeminen rentouttaa ja rauhoittaa, lukiessa saa olla yksin, 

lukiessa pääsee toiseen maailmaan ja saa ajatella jotain ihan muuta, lukiessa aika kuluu 

huomaamatta. Seuraava kysymykseni koski osallistumista erilaisiin sosiaalisiin 

lukemiseen liittyviin kanssakäymisiin (lukutuvat, lukupiirit, lukuseurat, kirja-

arvostelujen kirjoittaminen). Yksikään haastateltavistani ei ollut osallistunut kyseisiin 

tapahtumiin tai kanaviin. Toisin sanoen haastateltavani pitävät lukemista 

henkilökohtaisena harrastuksena eli nauttivat siitä nimenomaan omassa rauhassa, 

yksinään. Tarkoituksenani oli näiden kysymysten avulla selvittää haastateltavien 

lukemisen motivaatiota.  

 

Seuraava kysymykseni koski haastateltavien lukemistottumuksia eli minkälaisia kirjoja 

he vapaa-aikanaan lukevat. Lukiolaiset lukivat nuorten draamaa, fantasiaa, historiallisia 

romaaneja, lasten kirjallisuutta, kauhua, psykologisia kertomuksia, tositapahtumiin 

perustuvia teoksia ja mangakirjallisuutta. Fantasiakirjoista mainittiin Harry Potterit 

sekä Dragonlanc –kirjasarja. Lastenkirjoista mainittiin Ronja Ryövärintytär sekä Ella–

sarja. Lukiolaisten lukutottumukset olivat siis painottuneet erityisesti fantasiakirjoihin. 

Sotakirjallisuus oli lukiolaisille selvästi tuntematon ja outo. Lukiolaisista vain kaksi 

henkilöä oli lukenut Tuntemattoman sotilaan kertaalleen aiemmin, mutta muuten 

yksikään lukiolaisista ei ollut lukenut sotakirjallisuutta aiemmin.  

 

Veteraanien lukutottumukset erosivat lukiolaisten lukutottumuksista 

monipuolisuudessaan. Heidän kohdallaan runot, elämäkerrat, klassikot, sotaromaanit 
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sekä historialliset romaanit toistuivat huomiota herättävästi kysyessäni heidän 

lukutottumuksistaan. Fantasiakirjallisuus ja fiktiopainotteiset kirjat puuttuivat kokonaan 

heidän vastauksistaan.  

 

Suosikkikirjaa kysyessäni tarkoituksenani oli saada selville tarkemmin haastateltavien 

makua kirjallisuuden lajien suhteen. Lukiolaisista kenelläkään ei ollut yhtä tiettyä 

suosikkikirjaa vaan suosikkina pidettiin kokonaista kirjasarjaa tai tietyn kirjailijan 

kirjoittamia kirjoja. Yhtä suosikkia ei haluttu lähteä erittelemään tai sellaista ei 

yksinkertaisesti ollut. Vanhempien lukijoiden kohdalla tilanne oli tältä osin toinen. 

Runokirjat mainittiin useassa vastauksessa sekä muutama klassikko, mm. Tuntematon 

sotilas sekä Täällä Pohjantähden alla. Suosikkeja oli vastauksissa useampia, mutta 

yleensä osattiin silti sanoa yksi kirja, joka oli lukijan mielestä ylitse muiden. 

Kirjasarjoja mainittiin vastauksissa myös, mutta kuitenkin keskusteluissa tuli yleensä 

ilmi, mikä lukijan suosikki tai arvostetuin teos on. Teoksia mainittiin enemmän kuin 

yksi kunkin haastateltavan kohdalla. Yleisesti arvostetuimmat teokset vanhemman 

ikäpolven keskuudessa olivat Väinö Linnan Tuntematon sotilas sekä Täällä 

Pohjantähden alla.  

 

Seuraavat kaunokirjalliset teokset sain vanhemmalta sukupolvelta vastauksiksi heidän 

suosikkikirjoistaan ja kirjailijoista: Eino Leinon runoelma Hymyilevä Apollo (1898), 

runoilija Aale Tynni, Väinö Linnan Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla, 

Juhani Ahon teokset (esimerkkinä haastattelussa Lastut (1899), Mirja Hakon Naiset 

kertovat sodasta (1988), Aino Räsäsen Helena-sarja (1948–1980), Anneli Kivelän 

Katajamäki-sarja (2007–2016), Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (1870), Johannes 

Linnankosken Pakolaiset (1908), Frans Emil Sillanpään Nuorena nukkunut (1931) ja 

lisäksi Antti Tuurin, Veijo Meren, Keijo Korhosen sekä Aari Utrion mainitsi yksi 

miespuolinen haastateltava yleisesti. Teoksia hän ei lähtenyt erittelemään. Myös toisen 

miehen vastaus oli hyvin yleistävä. Hän mainitsi hyväksi kirjailijaksi ainoastaan Niilo 

Lauttamuksen. Miesten vastauksissa toistui Väinö Linnan teokset sekä sotaromaanit 

yleensä. Naisilla vastauksissa toistui runot, romaanit sekä lottakertomukset.  

Listauksessa toistuvat samat nimet kuin Juhani Niemen Suomalaisten suosikkikirjat 

(1983) kokoamassa taulukossa (ks. Niemi 154–155), jossa on lueteltu suomalaisten 

suosikkikirjat painosmenestyksen mukaan.  
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Haastateltavien suosikkikirjailijoista voi huomata sen, että lukiolaiset lukevat enemmän 

ulkomaalaisten kirjailijoiden teoksia kuin vanhempi ikäpolvi. Vanhempien lukijoiden 

suosikkikirjailijoissa ei mainita ainuttakaan ulkomaalaisen kirjailijan nimeä. Hyvän 

kirjailijan ominaisuuksiksi mainittiin kirjoitustaito, monipuolisuus, uskottavuus ja 

asiallisuus.  

 

Kysyin haastateltaviltani, mikä tekee kirjasta hyvän. Halusin kysymykselläni verrata 

Katarina Eskolan saamia 1990 vuoden vastauksia nykytilanteeseen.   

 

Semmonen perhekeskeinen, köykänen. Mittään väkivaltaista minä en lue. 

(nainen, 89v.) 

  

 Ajankohtainen eli kerrotaan siitä ajasta, mitä myö nyt eletään. (mies, 90v.) 

 

Kyllähän sen täytyy olla totuudellinen. Vois sannoo, että uskonnollinen, mutta se 

ei oo mulle mikään tärkee, et se sekottaa vaan asian myötä sitä sanomaa. Sitten 

vielä, että asiallinen. (nainen, 95v.)  

 

Hyvällä kirjalla on lukijoiden mielessä tietyt ominaisuudet ja ainakin yksi näistä 

ominaisuuksista on löydyttävä, jotta kirja tulisi luettua. Hyvän kirjan ominaisuuksia 

haastateltavien mielestä ovat: tositapahtumiin perustuva, aiheen oltava kiinnostava, 

juonen kulku oltava sujuvaa, tapahtumarikkaus, koukuttavuus, hyvät hahmot, kielen 

oltava ymmärrettävää, kerronta sujuvaa ja tarkkaa, totuudenmukaisuus, asiallisuus, 

haastavuus. Hyvän kirjan kriteerejä kysyessäni yleisin vaatimus oli, että kirja 

pohjautuisi tositapahtumiin ja kertoisi arkipäiväisistä asioista, mutta myös fantasian 

vaikutus genrenä näkyi nimenomaan lukiolaisten vastauksissa. Fantasiaa lukeneet 

lukiolaiset pitivät hyvän kirjan kriteereinä muun muassa jännittävyyttä sekä 

romantiikkaa. Tärkeää oli myös päästä todellisesta maailmasta kirjan kautta toiseen 

maailmaan. Kirjan mukaansatempaavuus oli siis myös hyvän kirjan merkki. 

Nimenomaan lukiolaiset vaativat kirjalta jännittävyyttä, mutta sukupolvien yhteinen 

vaatimus naisten keskuudessa oli romantiikka. Vastaukset eivät poikenneet Eskolan 

saamista vastauksista. 

 

Lukiolaisten vastauksissa oli eroa vanhempaan ikäpolveen verrattuna, sillä lukiolaisille 

tärkeitä ominaisuuksia kirjassa ovat tapahtumarikkaus, koukuttavuus, hahmot, 

kerronnan tarkkuus ja jännittävyys. Vastauksista voi päätellä, että uudet kirjallisuuden 
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lajit ovat lukiolaisille hyvinkin tuttuja. Lukiolaiset lukevat vastauksien perusteella 

enemmän dekkareita, fantasiaa ja romantiikkaa kuin veteraanit. Vain kaksi lukiolaista 

mainitsi hyvän kirjan ominaisuudeksi totuudenmukaisuuden. Kyseisillä lukiolaisilla oli 

aikaisempaa kokemusta elämänkertakirjoista sekä tositapahtumiin perustuvista 

romaaneista. Molemmat vastaajat olivat myös lukeneet Tuntemattoman sotilaan jo 

kertaalleen aiemmin.  

 

4.2 Tuntemattoman sotilaan vastaanotto: sodan kokenut sukupolvi vs. uusi 

sukupolvi 

 

Teos ei ollut kaikille haastatteluun osallistuneille täysin tuntematon. Kaksi edellä 

mainittua lukiolaista sekä neljä veteraania oli lukenut kirjan ainakin kertaalleen ennen 

haastatteluuni osallistumista. Veteraaneista neljä henkilöä oli lukenut kirjan sen 

ilmestymisvuonna 1954 tai melkein heti sen ilmestymisen jälkeen. Näiden lukijoiden 

kohdalla kysyin kysymyksiä liittyen aikaisempaan ja aikaisempiin lukukokemuksiin 

saadakseni kuvaa odotushorisontin ja tulkinnan mahdollisesta muuttumisesta. Kysyin 

teoksen aikaisemmin lukeneilta, miksi he olivat Tuntemattoman sotilaan aikoinaan 

lukeneet. 

 

Lukiolaisten vastaukset eivät olleet yllättäviä, sillä syy romaanin aikaisempaan 

lukemiseen oli yhteydessä koulun määräämään listaan, josta oli saanut lukemisensa 

valita. Heillä oli siis valmiiksi ennakko-odotuksia teosta kohtaan. Ennakko-odotukset 

olivat seuraavanlaiset: 

 

No, mä just odotin sitä, että mä niinku pääsen sisälle siihen kirjaan nyt ku oon 

vanhempi ja ehkä saan siitä sen kautta enemmän irti ku aikaisemmin. 

(lukiolainen, 18v.) 

 

No, et se ois semmonen tylsä ja ei yhtään mun juttu, et siinä ois vaan sitä 

sotajuttua, et koko ajan tapetaan kaikkia tälleen näin ja se kieli pelotti, et onko se 

vaikeelukuista, ku vanhempi kirja kuitenki. (lukiolainen, 20v.)  

 

 

Seuraavista vastauksista huomaa sen, että molemmat haastateltavat tiedostavat olevansa 

nyt kypsempiä lukijoita kuin lukiessaan teosta ensimmäistä kertaa. Lisäksi molempien 

kohdalla oli tapahtunut kehitystä teoksen tulkinnan kannalta. Teosta ei nähty enää 

tylsänä sotaromaanina, vaan sitä osattiin jopa arvostaa ja siitä löydettiin uusia puolia. 
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Eron aikaisempaan lukukertaan huomaa seuraavista lukukokemukseen liittyvästä 

kysymyksen vastauksista.  

No, silleen yllättävä, että ku mä just ootin, et se kirja ei oo hirveen 

mielenkiintoinen tai mun juttu, et se kieli ois vaikeeta ni, mut ku sitä luki vähä 

aikaa ja pääs niinku sisälle siihen niinku juoneen ja alko ymmärtää niitä 

tapahtumia ja sitä kieltä, mitä siinä on. Siinä on hirveenä murteita ja tämmöstä. 

Niin sit se oli tosi mielenkiintoinen ja siihen niinku uppoutu silleen ihan oikeesti, 

että se ajantaju katos. (lukiolainen, 20v.) 

 

Silloin mä olin niin nuori, että suurin osa niistä kaikista huumoreista ja niinku 

tämmösistä niin meni ohi. Enkä mä välttämättä älynny sen kirjan raakuutta tai 

sen sodan raakuutta samalla tavalla kuin nyt. Se oli ehkä enemmän semmonen 

niinku läpilukujuttu. Olinkohan mä kakstoistavuotias. (lukiolainen, 18v.) 

 

Vanhempien lukijoiden vastauksista mielenkiintoisiksi nousivat ne vastaukset, joissa 

kerrottiin, että teos luettiin sen ilmestyessä siitä syystä että oltiin kiinnostuneita teoksen 

saamasta vastaanotosta ja sen synnyttämistä keskusteluista. Aiheesta oltiin 

kiinnostuneita, sillä omat sotakokemukset olivat tuoreina mielessä. Nyt myöhempi 

lukeminen herätti sotamuistot taas uudestaan henkiin.  

 

Vanhimmat lukijat, jotka olivat lukeneet kirjan useampaan otteeseen, totesivat 

vastauksissaan ymmärtävänsä teoksen paremmin kuin aiemmin sekä olivat jotenkin 

keskittyneet lukemaansa. Osa lukijoista mainitsi palanneensa kirjaa lukiessaan joihinkin 

kohtauksiin lukeakseen ne uudestaan ajatuksella. Kokeneet lukijat ja paljon elämää 

nähneet saivat teoksesta enemmän irti, mutta teos ei ollut yllätyksellinen. Lukijat 

tiesivät, mistä kirja kertoo ja osasivat odottaa myös jotain juoneen sekä tyyliin liittyvää 

kirjalta. Vanhemman sukupolven odotuksiin vaikuttivat omat kokemukset sodasta, 

kirjan saama julkisuus sen ilmestymisaikana sekä kirjasta käydyt keskustelut tuttujen 

kanssa.  

 

Vanhemmalle sukupolvelle sotakirjallisuus lajina oli enemmän kuin tuttua. Kaikki 

haastateltavani olivat jossain elämänsä vaiheessa lukeneet enemmän kuin yhden lajia 

edustavan teoksen. Selityksiksi sotakirjallisuuden lukemiseen sain seuraavat 

toteamukset: ”Oman sotakokemuksen takia on tullut luettua.”  ”Poliittisten taustojen 

selvittämisen vuoksi.”  ”Terapeuttisen vaikutuksen vuoksi.” Syyt siihen, miksi suurin 

osa lukiolaisista ei ollut sotakirjallisuuteen koskaan aiemmin tutustunut olivat 

seuraavanlaiset: aihe ei ole kiinnostanut ja tyyliä kohtaan on ennakkoluuloja (tylsää, 
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pelottavaa, kieli vaikeaa).  

 

Lukiolaiset odottivat Tuntemattomalta sotilaalta enemmän tietoa sodasta, haluttiin 

eläytyä tilanteisiin ja ihmisiin, jotka sodassa ovat olleet. Lukijat, jotka olivat lukeneet 

Tuntemattoman sotilaan aiemmin, odottivat pääsevänsä paremmin kirjan sisälle eli 

odottivat ymmärtävänsä teosta paremmin sekä halusivat keskittyä siihen paremmin kuin 

aikaisemmin. Lukiolaisten odotukset kirjaa kohtaan olivat muodostuneet kirjan iän, 

aiheen, lajin, yleisoletuksien sekä kiinnostuksen tai sen puutteen perusteella. Myös 

isovanhempien kertomukset sekä kavereiden kommentit teoksesta olivat vaikuttaneet 

lukiolaisten odotusten muodostumiseen.  

En oo koskaan aatellu, että voisin ees lukkee sen kirjan tai ei oo tullu jotenki 

mieleen, mutta elokuva on ollu silleen, että sen vois joskus kahtoo, et ois silleen 

yleissivistyksen kannalta. Mutta sitte en oo sitä kirjaa jaksanu lukkee, ehkä seki, 

että se on paksu ja sitte, no nyt kun luvin sitä, niin jotenki se teksti ei kauheesti 

kiinnostanu ja sitte ku se tuntuu, et se pyörii koko ajan vaan semmosessa 

sotatilanteessa, ja sitä sammaa kohtaa mennee silleen uuestaan, niin sit se jotenki 

ei vetäny mua puoleensa. (lukiolainen, 18v.)  

No, just semmoset, et se on aika semmosta työlästä luettavvaa. Se kirja oli niin 

paksu ja sitte tota muutenki se vähä, ku se sotakirjallisuutta, ni se kuulosti siltä, 

ku ei oo tutustunu ees siihe. Empä varmaan silleen erityisemmi [odottanut 

mitään], että ku se oli vaan vähä silleen, et ku se piti lukkee tohon kurssiin, ni se 

tuli luettua sit sen takia oikeestaan. (lukiolainen, 18v.) 

 

Lukijoilla oli omat mielipiteensä kirjan totuudellisuudesta. Lukiolaisten keskuudessa 

Tuntemattoman sotilaan uskotaan kuvastavan menneisyyttä sellaisena kuin se todella on 

ollut. Veteraanit eivät hyväksyneet kaikkea, mitä Väinö Linna on teoksessaan 

kirjoittanut. Tulkintojen erojen syy on kiistaton. Veteraaneilla on kokemus ja tieto 

oikeasta sodasta, mutta lukiolaisilla ei ole muuta tietoa asioista kuin kirjoitetut tekstit, 

elokuvat ja vain osalle on kerrottu sota-ajasta tositarinoita, joita luonnollisesti pidetään 

yleensä totena. Kriittinen lukija saattaa kiinnittää huomiota outoihin kohtiin juonen 

kulussa, mutta haastateltavien keskuudessa kriittisyyttä lukiolaisten joukossa esiintyi 

vähän tai ei ollenkaan. Tiedonjano sodasta ja sen tapahtumista on kuitenkin sen verran 

läsnä lukiolaisten keskuudessa, että romaania erehdytään aina hetkellisesti pitämään 

totena.  

 

Kysyessäni teoksen totuudenmukaisuuksista vanhemman ikäpolven edustajat 
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painottivat nimenomaan omia kokemuksiaan eivätkä he missään tapauksessa lähteneet 

yleistämään asioita. Miehet ottivat esille purnaamisen ja sen todellisuudellisuuden 

liittyen kysymykseen, jossa kysyin, mitä teoksesta jäi päällimmäiseksi mieleen.  

Esimerkiksi purnaamista pidettiin miesten keskuudessa luonnollisena asiana. Naisten 

suhtautuminen purnaamiseen oli ymmärtäväinen ja samalla se miellettiin liioitteluksi. 

Vanhemmasta ikäpolvesta naiset olivat odottaneet teokselta tietynlaista kielenkäyttöä. 

Sotilaiden purnaaminen sekä ruma kielenkäyttö ei ollut aluksi ollut naisten mielestä 

totuudenmukaista kuvailua sodasta, mutta ajan ja elämänkokemuksen myötä naiset 

kertoivat ymmärtäneensä teoksen uudelleen lukiessaan, että todellisuus oli sisältänyt 

myös nämä puolet kerrotusta. Rumaan kielenkäyttöön miehet eivät olleet juurikaan 

kiinnittäneet mitään huomiota.  

 

Niin, kai se on, että sitä vanhetessaan oppii ymmärtämään ihmistä enemmän ja 

jokkaisella on ne omat kokemuksesa. (lottana toiminut, 93v. nainen) 

 

 

Miehet eivät kieltäneet sitä, etteikö sodassa kukaan olisi koskaan purnannut. Miesten 

vastauksissa korostettiin sitä, että purnaamisella haluttiin tuoda teoksen kautta esille se, 

että suomalainen sotilas ei sietänyt herra-asennetta ja uskalsi sen myös näyttää, mutta 

purnaaminen ei tarkoittanut sitä, etteikö olisi tehty sitä mitä käskettiin. 

 

Lukiolaisille lukukokemus oli ollut positiivisesti yllättävä. Ennakkoluulot teosta 

kohtaan olivat muuttuneet teoksen lukemisen myötä. Enemmistö lukiolaisista kertoi 

olleensa skeptinen teosta kohtaan. Teoksen aihe ei ollut tuntunut mielenkiintoiselta saati 

omalta ja kieltä kohtaan oli jokaisella ennakkokäsitykset sen vaikeudesta. Juoneen 

sisällepääsy oli ollut ratkaiseva tekijä kielen ymmärtämisen kannalta. Myös teoksen 

tyylin ymmärtäminen helpottui teosta eteenpäin lukiessa.  

 

No, siis mä pidin siitä, ku siellä oli niin monenlaisia murteita mukana, semmosia 

puhetyylejä, että ne hahmot niinku erottu siitä niinku niin paljo toisistaan, että se 

oli mielenkiintosta niinku. Se piti sitä mielenkiintoo yllä. Se oli tosi vaikeeta, 

mut se oli loppujen lopuks mielenkiintosta. (lukiolainen, 20v.) 

 

Ennakko-odotuksia lukiolaisilla oli teoksesta paljon. Teoksen aiheen perusteella 

lukiolaiset osasivat odottaa rumaa kielenkäyttöä, karua sodan kuvailua ja tietoa sodasta. 

Teoksen ulkoasu (paksuus) oli vaikuttanut siihen, että kirjaa pidettiin jo etukäteen 
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pitkänä ja puuduttavana. Teoksen ulkoasu vaikuttaa siis lukijan ennakko-odotusten 

muodostumiseen. Ensimmäisenä katsotaan teoksen kansikuva sekä teoksen nimi ja 

tehdään näistä jo omat päätelmät, minkä jälkeen luetaan takakansi. Takakansi vaikuttaa 

odotuksiin niin paljon, että teos joko luetaan tai sitten ei. Teoksen alku on myös 

merkittävä lukemisen kannalta, sillä ensimmäisen sivun aikana lukija tekee päätöksen 

teoksen lukemisesta. Ensimmäinen sivu määrittää siis alustavasti teoksen maailman ja 

ilmapiirin. Ennakko-odotukset johtuivat lukiolaisten mukaan teoksen iästä, aiheesta, 

kiinnostuksen puutteesta, sotakirjallisuuden leimasta sekä isovanhempien kertomuksista 

sekä historiatietoudesta muodostuneesta sodan yleisoletuksesta.  

 

Lukiolaisten suhtautumisesta teokseen sai aluksi hyvinkin negatiivisen kuvan. Teoksen 

alkua kuvattiin tylsäksi, sotilastermistöä hankalaksi (sanastoa kaivattiin), teoksen 

henkilömäärää pidettiin liian suurena, kuolemasta lukemista pidettiin ahdistavana sekä 

raskaana. Lukiolaisten ennakko-oletukset eivät kuitenkaan tulleet millään lailla loppujen 

lopuksi täyttymään. Tuntematon sotilas yllätti lukiolaiset huumorillaan sekä 

mukaansatempaavalla kerronnalla. Teos herätti monen lukiolaisen mielenkiinnon 

sotakirjallisuutta kohtaan aidontuntuisella kerronnallaan sekä jännittävyydellään.  

Myönteisenä yllätyksenä lukiolaiset pitivät sitä, että romaani sisälsi henkilöhahmojen 

kuvaamista ja kasvua, ei pelkästään sodan kuvaamista. Tiettyihin henkilöhahmoihin 

samaistuttiin ja kiinnyttiin. Mieleenpainuvimmat henkilöhahmot olivat lukiolaisilla 

Rokka, Hietanen, Lammio, Koskela ja Lehto. Teoksen tyylikeinoista murteiden käyttö 

sai lukiolaisilta kiitosta, sillä murteet olivat auttaneet muistamaan ja erottelemaan 

henkilöhahmoja toisistaan. Eskolan tekemissä haastatteluissa mieleenpainuvimmiksi 

henkilöhahmoiksi oli myös lueteltu edellä mainitut henkilöhahmot.  

 

Vastauksien perusteella omat kokemukset asioista ovat lukijoiden peilinä kirjoja 

lukiessa. Kaunokirjallista teosta peilataan omiin kokemuksiin ja sen mukaan arvioidaan, 

onko kirjan tarina totta vai ei. Veteraanien keskuudessa tätä vertailua tapahtui 

odotettavasti paljon, mutta myös lukiolaiset tiedostivat oman ikänsä ja kokemuksiensa 

vähyyden.  

 

Ei se ihan semmosta ollu niinku, mitä tuossa [kirjassa] puhellaan ja on. Ainakaan 

minun kohalla ei ollu. Kun minä oon ollu siellä, niin minä tiesin. Kato niistä 

miehistä, että minkä tähen se pittää valehella?! Niin, kato kun siinä ei ole ihan 

kaikki kohdallaan. Eihän Rokka Anttiakaan, semmoista oo olemassakaan. Oo 
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voinna olla. Ei. Voe hyvä ihme tokkiisa. Niin. Kyllä se olj sotkettu. (veteraani, 

91v. mies) 

 

Ensimmäisiä kertoja kun luvin, niin se tuntu, ettei voi olla mitenkään [totta]. 

Mitenkä on piätetty ja käytetty sitä kieltä niin rumasti. Vuan nyt kun on lukenna 

vanahempana se on, niin tuota ihan hyvä. Se [Linna] on ihan hyvästi tuota 

osanna sen kirjottoo. Ihan tottuuen pohjalta se on. Tuntuu ainakkii. (lottana 

toiminut, 90v. nainen)  

 

Jotenki vaan tuntu, että ei ollu ihan semmosta ku ois pitäny. Ja sitte tuota se 

komentaminen ja se vähän erimielisyyet niihin ihmisten välillä, sotilaitten 

välilllä ja johdon välillä, niin niitä mää vähän ihmettelin, että tuossa oli ihan 

tarpeettomia. Vaan kait se on ollu semmosta. Täytyy vaan aatella, että sota on 

ollu semmosta. (lottana toiminut, 93 v. nainen) 

 

Rintamalla on monenlaisia. Meiän porukassa ei raakuutta ollu. En minä pysty 

sanomaan. Onhan sitä tapahtunu. En minä pysty sanomaan, että se on väärin 

kuvattu, vaan minun kohalla ei oo. (veteraani, 91 v. mies)   

 

Taruahan se on tietysti koko kirja, että. Kyllähän siinä tietysti johtolanka on se 

oikeakkii, mutta tuota. Kirjailija tietysti laittaa lissää aina siihen. (pikkulottana 

toiminut, 89 v. nainen) 

 

Vanhemman ikäpolven edustajat kiinnittivät huomiota myös siihen, että teosta lukiessa 

oli osalle tullut käsitys, että Suomea kuvataan hyökkäävänä osapuolena, vaikka 

todellisessa elämässä Suomi soti puolustaen omaa maataan. Teokselta odotettiin aitoa ja 

tarkkaa sotakuvausta, mutta teos ei täyttänyt kuitenkaan kaikkien vanhemman ikäpolven 

edustajien odotuksia, jotakin selittämätöntä jäi moni odottamaan.  

 

Teos oli herättänyt lukiolaistenkin keskuudessa tunteita eli teokseen sisälle oli päästy ja 

kerrontaan oli eläydytty. Lukiolaisten mieleen oli parhaiten jäänyt teoksen 

loppukohtaus, jossa sotimista on kuvattu eniten. Vanhemman ikäpolvella 

päällimmäiseksi mieleen oli jäänyt purnaamiskohtaukset, joita harmiteltiin eniten 

naisten vastauksissa. Tietyt hahmot olivat myös jääneet erityisesti mieleen. Hahmoihin 

oli kiinnytty ja erilaiset tunteet olivat vaihdelleet juonen kulun mukaan.   

 

Päällimmäiseks mulla nyt jäi mieleen just se kirjan loppu. Se oli semmosta 

hirveetä sotimista ja tämmöstä ni vähä semmonen pikkunen järkytys ehkä siitä, 

että ku kaikki tutut hahmot kuoli ja vaan muutama niinku selvis. Ja se oli vähä 

ehkä semmonen pelottavakin. (lukiolainen, 18v.) 

 

Hankala sannoo, että, no, ne henkilöhahmot ja sitten, miten ne sitten muuttu sen 

tarinan aikana…Varmaan ihan laiasta laitaan, että se alku oli hirmu tylsää ja 
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sitten jotkut tietyt henkilöhahmot herätti just semmosta inhoa heti, että niinku, 

että hyi, että en tykkää yhtään. Sitten taas loppupuolella oli just sitten näitä 

traagisiaki tapahtumia, niin sitte oli vähä semmone niinku, et jäi suremaan niitä 

tiettyjä henkilöitä. (lukiolainen, 19v.) 

 

 

Teosta pidettiin yleisesti jännittävänä ja tunteita herättävänä teoksena. Mielialat 

lukijoilla vaihtelivat teoksen kohtauksien mukana. Varsinkin miehet pitivät teosta 

hyvänä ja aidon tuntuisena lukukokemuksena.Vanhemman ikäpolven edustajat kertoivat 

tunteneensa jännitystä sekä ikäviä tunteita, kuten surua, vihaa ja pelkoa, mutta myös 

ilonpilkahduksia teosta lukiessaan. Tietyt keskustelut sotilaiden ja korkeimpien herrojen 

välillä sekä vainajien kohtelu herätti lukijoissa inhoa. Taistelijoita kohtaan tunnettiin 

myötätuntoa, sympatiaa sekä kiinnostusta ja arvostusta tilanteiden mukaan. Yleisesti 

veteraanit pitivät teoksen lukemista vaikuttavana lukuelämyksenä ja arvostus teosta 

kohtaan oli ilmeinen.  

 

Mieleenpainuvimpia asioita teoksessa olivat tietyt henkilöhahmot ja heidän 

edesottamuksensa. Rokka, Hietanen ja upseereista Koskela ja Kariluoto ovat 

haastattelujen perusteella lukijoiden ehdottomia suosikkeja sekä tunteita ja mielipiteitä 

herättäneitä hahmoja. Suur-Suomi-ajattelu ei ollut vanhemman ikäpolven mieleen. 

Suur-Suomi-ajattelua ja sen kuvailua pidettiin suuruudenhulluutena sekä sotilaiden 

kiusaamisena. Suur-Suomeen liittyvät kommentit olivat samaa kantaa riippumatta siitä, 

oliko haastateltava ollut rivimiehenä sodassa vai ei.  

 

 

4.3 Haastateltavien lukutavat ja lukutapahtumaan vaikuttaneet tekijät 

 

Haastattelujeni perusteella on löydettävissä erilaisia lukumalleja. Esimerkiksi Tiirakarin 

Taisteltevat lukumallit (1997) tutkimuksen lukumallien edustajia löytyi myös tämän 

työn haastateltavista. Jokaisella haastateltavalla on yksi tai useampi havaittava 

lukumalli, jonka mukaan lukija teosta tulkitsee. Tuntematonta sotilasta voi lukea 

montaa eri lukumallia yhdistäen. Haastateltavillani oli käytössään rinnakkain seuraavia 

lukumalleja: realistinen lukumalli ja konservatiivinen lukumalli, psykologinen 

lukumalli ja arvottava lukumalli, vertaileva lukumalli ja esteettinen lukumalli, 

yhteiskunnallinen lukumalli ja kielipoliittinen lukumalli. Lukumalleja saattoi olla 
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useampikin rinnakkaisesti käytössä, mutta ne eivät riidelleet keskenään, sillä tulkintaa 

se ei hajottanut. Tulkinnat olivat kaikilla lukijoilla ehjiä ja selkeitä.  

 

Esimerkiksi elämykseen perustuva lukutapa mahdollistaa lukijan persoonallisuuden 

osallistumisen tulkinta-aktiin. Elämyksellinen lukutapa on jaettavissa kahteen erilaiseen 

lukutapaan eli emotionaaliseen sekä intuitiiviseen (ks. Tuohimaa 1986, 7–8). Varsinkin 

vanhemman ikäpolven naiset olivat lukeneet teosta eläytyen vahvasti kertomukseen eli 

heidän kohdallaan kyseessä on eläytyvä lukutapa. Seuraavassa esimerkissä teoksen 

aiheuttamat tunteet nousevat vahvasti esille. 

 

No, olhan siinä tunteita. Hirveen tuntei, tunteetki kävi sillä lailla korkeella, että 

aina vähä pysähtyä, itkee, joka tul, joskus kyyneleet ja että kyllä se sillä lailla 

veti hiljaseks. (nainen, 90 v.)   

 

 

Puhdasta analyyttista lukutapaa ei haastateltavat käyttäneet, mutta vanhemman 

ikäpolven miehet olivat selvästi analyyttisempia kuin naiset. Analyyttisessa lukutavassa 

käytetään yleensä lähilukutekniikkaa ja lukutapa onkin enemmänkin tutkijoiden ja 

ammattilukijoiden käytössä kuin tavallisten lukijoiden. On mahdollista myös yhdistää 

nämä kaksi lukutapaa, jolloin puhutaan ihanteellisesta lukutavasta (ks. Tuohimaa 1986, 

8). Kyseiseen lukutapaan vaikutti miehillä todennäköisesti omakohtaiset 

sotakokemukset, joita verrattiin teoksen totuudellisuuteen. 

 

Tuntematonta sotilasta on mahdollista lukea monella eri tavalla: realistisena 

sodankuvauksena, fiktiivisenä kertomuksena tai ironian kautta. Vanhemman ikäpolven 

kohdalla teosta luettiin realistisen sodankuvauksen sekä fiktiivisen kertomuksen 

sekoituksena.   

 

Lukutapa on yhteydessä haastattelujen perusteella siihen, mitä kirjallisuuden lajeja 

lukija on lukenut aikaisemmin eli minkälaista tekstiä lukija on tottunut lukemaan. 

Odotushorisontti vaikuttaa siis hyvin vahvasti myös lukutapaan ja lukutapa taas siihen, 

mihin kirjallisuudenlajiin lukija teoksen asettaa. Myös teoksen avoimet kohdat antavat 

kaikille lukijoille mahdollisuuden omiin tulkintoihin.  

 

Osalla haastateltavista oli luettavanaan vuoden 1956 sekä 1986 kansanpainokset, jotka 
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sisältävät kuvia esimerkiksi Edvin Laineen ohjaamasta elokuvasta Tuntematon sotilas 

(1955). Kuvissa on elokuvasta tuttuja henkilöhahmoja sekä esimerkiksi Eero Järnefeldin 

maisematauluja. Kysyinkin haastateltaviltani, vaikuttivatko kuvat mitenkään 

lukemiseen. Ne, joilla oli kuvallinen painos käytössään, erottuivat joukosta. 

 

Katoin ne kuvat kyllä läpi, mutta sitten ne ei tuntunu niiltä samoilta 

henkilöhahmoilta minulle, ku mulla oli omat kuvat päässä niistä. Hyvinki 

erilaiset, että ei niinku lähellekään ollu semmosia perussuomalaisia miehiä, vaan 

ne oli ihan muukalaisia, että. Mulla on just anime- ja manga-harrastus tekee, ni 

mullahan niinku mielikuvitus tuottaa semmosia hyvinki niinku salskeita, 

komeita ja niinku vähän semmosia anime-tyylisiä miehiä. Ja mulla on ihan 

täysin erilaiset ne mielikuvat kaikista, että kaikki oli niinku päinvastoin hyvinki 

komeita ja siistejä ja tämmösiä, että. Niinku se vaikutti aika paljo niin, sitten ku 

kahto niitä kuvia, niin tuntu et ne ei oo niitä samoja hahmoja ees, että ne vaan 

kahto läpi. (lukiolainen, 19 v.) 

 

Ne sai vähä aattelemmaa, kun voisko olla tavallaan tuossa maisemassa sodittu 

silloin. Ja silleen vähä  niinku rinnasti sitä siihenki että. (lukiolainen, 18 v.)  

 

No, ehkä semmosia mielikuvia vähä muokkas, että ku näki niitä henkilöitä siinä 

niistä. (lukiolainen, 18 v.)  

 

Minä tuossa samalla aukeella oon ollu ja siellä ne tummat parakit muistan 

silloin. Minä olin sitten myöhemmin niin...ihan on elävänä mielessä, mitenkä ne 

on siitä lähteny. Maisemakuva ol siinä sama. Ne parakit tuossa..siinä taitaa olla 

kuvaki..Ne ol iha tutut parakit. (veteraani, mies 89 v.)  

 

Sitte ol tutumpata lukkee etteenpäin, ku ol nuo kuvattiin nähny. (veteraani, 

nainen 93 v.)  

 

Edellä olevista otteista huomaa, että molempien ikäpolvien lukutapahtumaan ovat kuvat 

vaikuttaneet. Nuorilla kuvat ovat herättäneet mielikuvia sekä rinnasteisuutta. 

Vanhemmalla ikäpolvella kuvat ovat herättäneet muistoja rintamalta.  

 

Myös sillä on merkitystä, onko lukija lukenut kirjan ennen kuin on katsonut kirjasta 

tehtyä elokuvaa. Tuntematon sotilas on siitä erikoinen teos, että siitä on tehty peräti 

kaksi täysin erilaista elokuvaa. Ensimmäisen elokuvaversion ohjasi Edvin Laine ja se 

julkaistiin vuonna 1955 ja jälkimmäisen ohjasi Rauni Mollberg (1985). (Sihvonen 2009, 

29–30). Lukiolaisista suurin osa ei ollut katsonut kumpaakaan teoksesta tehtyä 

elokuvaa. Kaksi lukiolaista oli katsonut Laineen ohjaamasta versiosta pätkiä, mutta 

eivät koko elokuvaa. Vain yksi lukiolainen oli katsonut Laineen ohjaaman elokuvan 

kokonaan ja vain yksi lukiolainen mainitsi aikovansa katsoa Laineen elokuvan 
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tulevaisuudessa. Vanhemmasta ikäpolvesta kolme henkilöä muistivat katsoneensa 

molemmat elokuvaversiot. Kysyin heiltä, vaikuttivatko elokuvat lukukokemukseen tai 

päinvastoin.  

 

Kyllä ne vaikuttivat. No, tuota kun se ol nähny kuvista sen, mitenkä se kaikki 

tapahtui, niin jollaki tapaa se järkytti se homma jossaki. (mies, 89 v.) 

  

 Laineen ol ainaki se ensimmäinen. Siitä minä tykkäsin. Musta tuntu, että 

Mollberg ei ollu minusta niin mukava jollaki tavalla. En ossoo ennää eritellä, 

mitenkä se ol, mutta. (nainen, 93 v.) 

 

Se ol se Laineen ja se on paras ja muut ei oo päässy sille tasolle. Ne olivat ne 

näyttelijät, siinä Laineen, nuoria ja huippuja. Kaikista tuli pitkäaikaisia ja 

huippunäyttelijöitä. (mies, 91 v.)  

 

Lukijat, jotka olivat katsoneet teoksesta tehdyn elokuvan (yleensä vain toinen 

elokuvaversioista oli katsottu) kertoivat elokuvan vaikuttaneen teoksen lukemiseen 

siten, että henkilöhahmot olivat elävinä kuvina mielessä sekä tietyt henkilöhahmojen 

repliikit tuntuivat tutuilta elokuvan tiimoilta. Elokuva oli esimerkiksi niin vahvasti 

mielessä yhdellä lukijalla, että lukemisen lopetettuaan lukija kertoi Finlandia-hymnin 

soineen omassa päässään niin kuin elokuvan lopputekstien aikana.  

 

Aivan kaikkiin lukiolaisiin ei teoksen kuvat olleet vaikuttaneet millään tavalla tai 

ainakaan he eivät olleet kiinnittäneet kuviin juuri mitään huomiota.  

  

Ei juurikkaan [kuvat vaikuttaneet lukemiseen]. Että niinku katoin ne kuvat kyllä 

läpi, mutta sitten ne ei tuntunu niiltä samoilta henkilöhahmoilta minulle, ku 

mulla oli omat kuvat päässä niistä. Hyvinki erilaiset, että ei niinku lähellekään 

ollu semmosia perussuomalaisia miehiä, vaan ne oli ihan muunlaisia, että. Mulla 

on just tämä anime ja manga -harrastus. Se tekee, ni mullahan niinku 

mielikuvitus tuottaa heti semmosia hyvinki niinku salskeita, komeita ja niinku 

vähän tämmösiä anime -tyylisiä miehiä. Ja mulla oli ihan täysin erilaiset ne 

mielikuvat kaikista, että kaikki oli niinku päinvastoin hyvinki komeita ja siistejä 

ja tämmösiä että. Niinku se vaikutti aika paljo niin, sitten ku kahto niitä kuvia 

niin tuntu et ne ei oo niitä samoja hahmoja ees, että ne vaan kahto läpi.  

(lukiolainen, 19 v.)  

 

Edeltävän haastateltavan kommentti on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että 

romaanissa kuvaillaan toisaalta melko tarkasti, millaisia sotilaat ulkonaiselta 

olemukseltaan ovat. Seuraava tekstikatkelma on suora lainaus Tuntemattomasta 

sotilaasta (s.8): "Talonpoikia tukevissa vaatteissaan, päiväläisiä pikkutakkisillaan, 
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kravatti rypistyneen tyykipaidan kauluksen alta sojottaen ."  

 

Henkilöhahmoja Linna kuvaa vähän kerrassaan läpi romaanin, ulkonäköä ja varsinkin 

luonnetta, mutta jättää lukijan mielikuvitukselle paljon tilaa. Mangaa harrastava lukija ei 

ole kiinnittänyt huomiota kuvien lisäksi henkilöhahmojen kuvailuun, joten hänen 

odotushorisonttinsa on hyvin hallitseva, mikä viittaa siihen, että hänellä on tietynlainen 

lukutapa. 

 

Odotushorisonttiin liittyen lukijat jäivät kaipaamaan teokselta jotain lisää. Vastauksien 

perusteella on vaikea määritellä ilman eriyttävää kysymystä, mitä jotain haastateltavat 

jäivät kaipaamaan. Teoksen avoimet kohdat herättivät lukijoissa kysymyksiä, joihin 

jokainen omalta osaltaan jäi kaipaamaan vastauksia. Lukiolaiset kaipasivat vähemmän 

tilanteiden yksityiskohtaista kuvailua ja sen tilalle haluttiin enemmän seuraavia asioita: 

jännitystä, käännekohtia enemmän, henkilöhahmojen taustoista haluttiin tietää 

enemmän, terveyteen liittyvät olosuhteet sekä kenttäsairaalat olot kiinnostivat, 

kotirintaman näkökulmaa, kirjassa käytetyn sota-sanaston avaamista (kaikkea sotaan 

liittyvää sanastoa eivät lukiolaiset ymmärtäneet), vastapuolen eli venäläisten 

näkökulmaa. Lisäksi asenne naisia kohtaan oli jäänyt useamman lukiolaisen mieleen ja 

siihen olisi haluttu tarkempaa selventämistä. Seuraavissa haastatteluotteissa edellä 

olevat mielipiteet näkyvät selkeimmin. 

 

No, jotenki ehkä olisin halunnu, että siinä ois ollu vähemmän semmosta sitä 

kuvvailua, että ne asettaa niitä pommeja ja sitte etenee. Että jotaki ois ehkä 

pitäny olla lissää siinä juonessa ja just niitä käännekohtia, niin ku taisin sannoo, 

mutta jotaki semmosta jännitystä vähä enemä. (lukiolainen, 18 v.) 

 

Mun mielestä ois ollut tosi kiva, jos siin ois niinku jonkun vaikka lomastaki 

kerrottu, ku et se käy kotona, et millasta siel kotona on. Ja tota. Mitähän vielä 

vois olla.. Ehkä niinku enemmän just niitä, just tämmönen ripuli, tauti ja 

tämmösiä asioita jotain kenttäsairaalastaki niinku ehkä jotain kertomista. 

Tämmöstä. Niistä naisistaki, lotista ois voinu ehkä. En tiiä siinä Sotaromaanissa 

on varmaan enemmän. Onko? (lukiolainen, 18 v.) 

 

Vanhempi ikäpolvi puolestaan oli sitä mieltä, että sota-asiat oli läpikäyty niin tarkkaan 

kuin oli tarpeellista ja kaunokirjallisuuden puitteissa mahdollista. Naiset olisivat 

halunneet teoksen kertovan sotilaiden perhe-elämästä enemmän sekä uskonnon merkitys 

oli teoksessa jäänyt sodan raakuuden jalkoihin.  
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Että, että siitä ei kerrottu ollenkaan, että miten papit ol toivottuja, miten ne 

varmasti helpotti niihin (sotilaiden) sydäntä ja olloo. Ne jäi kertomatta. Ja 

oikeestaan sitte ei mitään kerrottu siitä, kun se, vaikka en tiiä, eikö se kuulu 

sottaan, ku kottiin vietiin aina se surusanoma. Niin siitä ei kerrottu mittään, eikä 

perheestä tai lapsista. Minusta se ei ois haitannu, jos tuossa kirjassa ois siitä vielä 

valotettu jonkun.  (nainen 93 v.)   

 

Uskonnon ja varsinkin vainajien kuvaamiseen oli kiinnitetty myös huomiota. Vainajien 

kuvaamisiin ei ollut yksikään naislukija tyytyväinen. Vainajien kunnioitus oli 

ensisijaisen tärkeää niin nais- kuin mieslukijoillekin. Vainajien kuvailut saivat aikaan 

monessa lukijassa seuraavia tunteita: surua, tuskaa ja pettymystä.  

 

Kukaan haastateltavista ei hyväksynyt teoksen lottakuvausta. Nimenomaan lottien 

asemaan olisi haluttu selventämistä sekä tarkempaa kuvailua ja näkökulmaa. Teoksen 

kohtia, joissa kerrotaan lotista ala-arvoiseen sävyyn, moitittiin rumaksi ja asia olisi 

monen mielestä pitänyt korjata jollakin tavalla. Mielipiteet lotista eivät poikkea 

mitenkään teoksen 60 vuotta sitten saamista kommenteista, sillä lottien kuvailua ei 

hyväksytty aikaisemmassakaan vastaanotossa.  

 

Lotta-näkökulmaan eli lottien kohteluun eivät kaikki lukiolaiset olleet kiinnittäneet 

huomiota. Lotista kerrotut kohtaukset olivat jääneet vain muutaman lukiolaisen mieleen, 

mutta haastattelussa ei otettu kantaa siihen, olivatko kuvaukset totuudellisia vai ei. 

Henkilöhahmojen tiedostettiin olevan fiktiivisiä, mutta kukaan ei ottanut esille mitään 

tiettyä asiaa, mikä olisi ollut totta tai tarua teoksessa. Yleisesti teosta pidettiin siis 

totuudenmukaisena. Kuvauksia, joissa oli naishahmoja, pidettiin nimenomaan tarinoina 

eikä niihin kiinnitetty juurikaan huomiota. Yhden lukijan kommentti kuitenkin kuvastaa 

tarkkaa ja pohdiskelevaa lukutapaa asiaan liittyen:  

  

No, siis se [asenne naisiin] riippu vähä henkilöstä, että joillaki oli just 

semmonen, että naiset oli siellä vaan tyyliin viihdyttämässä niitä, mut jotkut sitte 

niinku kunnioitti justiisa, mitä näkivät just sillo tällö niitä lottia ja. Ja eihän siellä 

hirveenä naisia ollu. Kyllähän se vähä häiritsevää tai semmosta oli vaan, mut 

toisaalta se on silleen aika ymmärrettävää, kun ne (miehet) oli niin kauan ollu 

siellä rintamalla ja ei oo ollu nähny tyyliin yhtään naista, silleen päässy 

puhumaan, ni tottakai se niinku reaktio on silleen vähä outo. (lukiolainen, 20v.) 

 

Vanhemman ikäpolven kohdalla en voinut olla huomaamatta, kuinka yhteisöllisyys 

korostui vastauksista. Vastauksista sai sellaisen kuvan, että omaa yhteisöä, entistä sekä 
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nykyistä, arvostetaan ja puolustetaan väärinymmärryksiltä kertomalla, miten asiat sota-

aikana oikeasti olivat. Kaikki naiset ottivat kantaa siihen, miten Tuntemattomassa 

sotilaassa on kuvattu lottia.  

 

Naisia koheltiin vähän huonosti niin, niin tuota, minä vain aattelin, että sinä 

[Linna] oot kohellu naisia niin. Toiset on vähän kunnioittavammin kohelleet. Se 

on sun [Linnan] mielipittees..." (nainen, 95v.) 

 

No, minusta se oli joissakin kohdin ruma. Niin kerta kaikkiaan, että ihan tuntu 

pahalta, että mitenkä se [Linna] sillä tavalla käsitteli." (nainen, 93v.) 

 

Lottien asioita ol semmonen, että tuota niitä ei..se ol se kuri meillä semmonen, 

että maine meni niin hirveen monelta siellä. Vaan siellä ei tarvinnu ku yks yksilö 

olla, joka sen saatto pilata. Meiän sakissa, missä minä olin, ni en minä nähnä 

semmosia..En millään voi uskoo, että se on kaikki totta, mitä on sitä, siinä 

puhuttu." (nainen, 90v.) 

 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että kaikki haastattelemani vanhemman sukupolven 

naiset olivat toimineet sota-aikana lottina. Myös miehillä oli oma mielipide tähän 

kohtaan, eikä vastaukset millään tavalla eronneet naisten vastauksista. Vastaukset 

osoittavat sen, ettei mitään kaunokirjallisuuden teosta saa pitää totena, vaan 

nimenomaan lukijan on aina otettava vastuu lukemastaan ja tarkastella saamaansa tietoa 

kriittisesti.  

  

Kirjassa ala-arvostahan se [asenne naisiin] oli ihan selevästi. Mutta miesten 

kesken sodassa, niin se oli enemmän huumoria." (mies, 91v.) 

 

 

Kaikkea ei aina tarinassa kerrota, esimerkiksi Tuntematon sotilas ei paljasta kaikkea 

henkilöhahmoistaan vaan lukijan on itse täytettävä mielikuvituksellaan nämä 

aukkokohdat. Lukijan mieleen hahmottuvassa teoksen maailmassa ei ole aukkokohtia, 

vaan lukija täydentää aukot itse muista teoksista ja saamansa oman 

elämänkokemuksensa perusteella.  

 

Lukuhetkellä vallitseva mieliala oli enemmistöllä lukiolaisista liittynyt velvoitteeseen 

eli heillä oli ollut lukiessaan mielessä päivämäärä, johon mennessä teos olisi oltava 

luettuna. Lukeminen ei siis kaikkien lukiolaisten osalta ollut vapaaehtoista, toisin kuin 

veteraanien kohdalla. Pakkolukeminen ei kuitenkaan vaikuttanut teoksen tulkintaan, 

sillä kokemukset teoksesta olivat kaikilla positiiviset.  
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Henkilöhahmot herättivät myös lukiolaisissa tunteita: inhoa, iloa, surua, sääliä jne. 

Tietyt suosikit korostuivat vastauksissa. Hahmojen erilaisuus oli vaikuttanut suosikkien 

muodostumiseen. Tietyt kohtaukset muistettiin ja niitä otettiin haastattelussa esille: 

kukon tappo halolla, hahmojen kuolemat, välirauha jne. Henkilöhahmoista Hietanen, 

Rokka ja Rahikainen nousivat lukiolaisten suosikkihahmoiksi.  Teoksesta oli erityisesti 

jäänyt mieleen miehistön suhde korkeampiarvoisiin eli päällystöön. Varsinkin Koskelan 

suhde miehistöön otettiin haastatteluissa esille, sillä hänen johtamistyylistään pidettiin. 

Tämä olikin mielenkiintoinen ilmiö, sillä haastatellessani en missään vaiheessa kysynyt 

erikseen mielipidettä johtamistyyleistä (ks. liite 3). Koskela erottui selkeästi muista 

päällystöön kuuluvista. Esimerkiksi Lammiota ja Kariluotoa pidettiin huonoina 

johtajina. Päällystön ylimielisyys sotilaita kohtaan oli jäänyt haastateltavien mieleen, ja 

ylimielisyyden vuoksi sotilaiden purnaaminen oli ymmärrettävää. Tosin purnaamista 

pidettiin ristiriitaisena sotilaiden käytökseen (sotimiseen) verrattuna.  

 

Epävarmuus omaa lukijuutta kohtaan kuvastuu muutaman lukiolaisen vastauksista. 

Teosta pidettiin pitkänä jo ennen kuin lukemista oli edes aloitettu. Epävarmuutta oli 

ollut myös siinä, saako kirjan luettua kokonaan vai ei. Teoksen lukemisesta oli kaikilla 

lukiolaisilla ollut suorituspaineita.  

 

Tuntematonta sotilasta lukiolaiset luonnehtivat sodan kuvaajana raa`aksi ja realistiseksi. 

Sodan kuvaa toisaalta haluttiin tarkemmaksi ja joitakin kohtauksia (esim. uroteot) 

pidettiin liioiteltuina. Sodan moraalia lukiolaiset pitivät järjettömänä ja toivottomana. 

Teoksen ydinsanoma oli selvästi ymmärretty hyvin eli teosta pidettiin sotaa 

vastustavana romaanina. Ydinsanoman ymmärtäminen kertoo, että osalla lukiolaisista 

lukutapa on ollut tarkkaa ja pohdiskelevaa. Sotilaiden mielialat sekä heidän kokemat 

asiat oli sisäistetty ja näitä seikkoja oli selvästi pohdiskeltu.  

 

Aika raakaa touhua (sota) ja sitten et se (sota) muuttaa ihmistä paljo, että ei oo 

ehkä niin tunteellinen sen sodan aikana. Että on pakko sulkee ne tunteet pois.  

(lukiolainen, 20v.)  

 

Lukemisen jälkeen oli selvästi reflektoitu omaa lukemista ja joitakin tiettyjä kohtauksia 

oli pohdittu jälkikäteen. Teoksen merkitystä oli myös pohdittu:  
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Se, että kunnioitin just niitä enemmän tai ymmärsin ehkä sen, että mitä joku on 

tehny meiän etteen, että ollaan Suomessa. Itsenäisessä Suomessa tällä hetkellä.  

(lukiolainen, 19v.)   

 

 

 

4.4 Tuntemattoman sotilaan merkitys haastateltaville 

 

Yksi työni tavoitteista oli saada selville Tuntemattoman sotilaan merkitys nuorille 

lukijoille. Eli mitä nuoret lukijat ajattelevat teoksesta? Onko se heille tärkeä, jos on, niin 

miten ja miksi? Sain seuraavanlaisia vastauksia: 

 

No, siis silleen, että mä arvostan sitä kirjaa niinku paljon, Nyt kun mä oon 

lukenu sen ja ymmärsi, miten tositapahtumiin perustuva se on ja niinku just 

klassikko ihan syystäkin. Jokaisen mun mielestä kuuluisi lukea kyseinen kirja 

ihan vaan sen yleissivistävyyden vuoksi. Selventää paljon just näitä historiallisia 

tapahtumia. (20 v. lukiolainen) 

 

No, silleen, että ihan hieno juttu, että on tehty tommonen teos, että jos ihmiset 

haluaa tietää enemmän sodasta, joka on tietysti ihan hyvä asiaki, niin sitten on 

mahollista saada sellainen kuvaus siitä. (lukiolainen, 18v.) 

 

No, tän, nyt tän toisen lukukerran jälkeen, ni se kuuluu nyt just yhtiin 

suosikkikirjojen joukkoon, että se on kyllä tärkee kirja ja ajattelin, että kyllä kun 

opiskelijaks lähtee nii mä sen kirjahyllyyn haluan hankkia, että. (lukiolainen, 

18v.) 

 

No, vähä ehkä tietää paremmin niinku, et mitä se sota-aika on ollu ja minkälaista 

siellä sodassa on voinu olla." (lukiolainen, 18v.) 

 

No, siis. Ensinnäkin se, et se oli mulle tavallaan hyvä, koska mä sain siitä 

yleissivistystä. Nyt mä tiedän niitä henkilöitä, niin musta se oli silleen, et se oli 

yks syy, miks mä halusin lukee sen kirjan. Mutta ei se niinku ollu tavallaan 

semmonen, mikä on mulle just se koskettavin kirja, mitä mä oon lukenu. Mutta 

hyvä kokemus kuitenki. Sinänsä, koska mä en ois varmaan vapaa-aikana sitä 

muuten lukenu. Että tuli kuitenki luettua. (lukiolainen, 18v.) 

 

No, sanosin, että kyllä se ehkä intoo lisäs lukee jotain vastaavanlaista. 

(lukiolainen, 19 v.) 

 

Kyllä se on semmonen, niinku tavallaan ois pitäny lukkee jossain vaiheessa, ku 

se on semmonen klassikko, että kuuluu vähä tähän. Niinku suomalaisen 

yleissivistykseen, että on lukenu sen tai on ees kahtonu elokuvan. Mutta nyt just 

on silleen, että vois lukee sen uuestaankin. Varsinkin, kun ne hahmot muistaa jo 

ennestään vähä jo paremmin, että se kirjan alkuki pääsee paremmin mukaan. 

(lukiolainen, 19v.) 
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No, kyllä se muutti silleen niinku käsitystä sodastakii. Ja muutenkin siitä, et 

tavallaan niinku aina on tienny, että sotilailla on aina kyllä rankkaa, kun ne sottii, 

mutta jotenki tämä vielä vahventi sitä tunnetta. Ja sodanvastaisuus kyllä kasvo 

taas. (lukiolainen, 18v.) 

 

 

Vastauksissa korostuu sanat yleissivistävä, tietoa sodasta ja klassikko. Vastaukset 

osoittavat hyvin sitä, kuinka teos on tehnyt tehtävänsä nuorten mielissä. Teoksen 

luettuaan he ovat saaneet uutta tietoa sodasta ja sotimisesta. He pitävät teosta 

sivistävänä ja pitävät juuri tästä syystä teosta klassikkona.  

 

Edellä olevista vastauksista voi päätellä sen, että Sirkka Ahosen huoli nuorten 

samaistumattomuudesta on ainakin näiden haastattelujen perusteella turha. Ahosen 

mukaan kansakunnan rakentamisen vaiheessa historialla on tärkeä tehtävä. Historian 

avulla rakennetaan samaistuttamalla yhtenäisiä kansoja (1998, 47). Ahonen jakoi mm. 

omassa kyselyssään käsitteen ”kansakunta” kahtia, jotta saataisiin tietoa nuorten 

samaistumisesta kansaansa. Nuorilta kysyttiin esimerkiksi kysymys: Missä määrin oma 

maasi on sinulle tärkeä? (ks. Ahonen 137–138). Suomalaiset ovat Ahosen tutkimuksen 

mukaan isänmaallisia ja kansallismielisiä. Nuoret pitivät kansaansa ja maataan itselleen 

henkilökohtaisesti tärkeänä (ks. Ahonen 138). Halusin tietää itsekin haastateltavien 

nuorten osalta sen, arvostavatko he suomalaisuutta. Siksi siis sisällytin haastatteluuni 

kysymyksen: Mitä suomalaisuus sinun mielestäsi tarkoittaa?  

 

Varmaan ihan sammaa niinku, missä, ihan missä tahansa maasta on kotosi, et se 

on niinku se oma koti aina. Se on se oma kulttuuriperintö ja omat tavat ja kaikki 

tämmönen. Ja sitä ei kotoa, niinku koti-Suomessa huomaa sillälailla, mutta ite 

kävin, asuin Saksassa kuukauen, niin siellä sen sitten tavallaan niinku tuns, että 

miten erilaista se on. Ja sieltä sen niinku, siellä sen vasta tajus, että niinku mistä 

sä oot loppujen lopuks kotosi. Et ei sitä arkipäivässä ajattele sitä suomalaisuutta, 

että no vasta sitten ku lähtee jonneki. (lukiolainen, 19 v.) 

 

Mun mielestä se tarkoittaa myös sitä niinku isänmaallisuutta, että tuntee 

kuuluvansa niinku suomalaisten joukkoon ja puolustaa sitä, minkälainen on ja se 

oma suomalainen identiteetti on tosi tärkee ja kieli. Ja siinä tuli siinä kirjassa 

niinku se oma murre, mistä päin on, niin sit seki on suomalaisuudessa must tosi 

tärkee, et jos oot Pohjanmaalta, niin oot pohjanmaalainen ja muuta. (lukiolainen, 

18 v.) 

 

No sitä, että arvostetaan kotimaata ja sitä, mistä ollaan kotosin ja lähtösin ja 

kunnioitetaan sitä. (lukiolainen, 20 v.) 
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Nuorten vastauksista voi huomata sen, että suomalaisuus on heille tärkeä asia. Omaa 

maata ja kieltä kunnioitetaan siinä missä kulttuuriakin. Samaistumattomuutta ei 

ainakaan haastateltavien joukossa ollut havaittavissa. Vanhempien vastaukset olivat 

omien odotusteni mukaisia. Suomalaisuus oli kaikille tärkeä asia. Asia, jonka puolesta 

oli lähdetty aikoinaan sotimaan. 

  

Kysyin myös vanhemmalta ikäpolvelta heidän kommenttinsa teoksesta ja vastaukset 

olivat seuraavanlaiset: 

  

Mitenkäs minä nyt sanosin siitä. No, sanosin vaan, että hyvä oli, että tuli luettua. 

Kyllä siinä tuli miettimistä ja toivo, että ei ois sottoo millonkaa. Nyt pitäs 

nuortenkii lukkee, vaan toisaalta, kun siinä on jotenkii semmosta, että ei oo 

minusta oikeen jalostetta nuorelle sielulle. Eikö oo näin? Sitten pitäs olla jo, että 

ei sillo vielä peruskouluikäsenä, että sitte vasta ehkä ku ovat armeijan käyny ja 

vähä ymmärtäävät, niin sen jäläkeen sitte. Yläasteelaisilla on mielensä 

kehittymättä ja ne ei ymmärrä vielä, niin siinä voi tulla vääriä tulkintoja sitte. 

Mutta tuota, kyllä mä uskon, että lukiolaisilla jo. On sen verran vanhempia ja 

enempi siellä koulussa jo jalostunneita, että heille kyllä sen pystys 

[luetuttamaan]. (nainen, 93v.) 

 

Se ois hyvä lukkee jokkaisen esimiehen, että ottoo huomioon kaikessa 

johtamisessa. Nii, kyllä siinä se jengi auttaa, että ei se käskeminen ei oo paras. 

Kasarmielämän se täsmällisyys, mikä ol, ni se ei joha aina tulokseen. Ei 

ainakaan rintamaoloissa. Kun eihän siellä mittään kasarmia ollu. Teltassa tai 

korsussa tai siellä tai sitte hyökkäyksessä. Niin ei siinä asentoja jouva tehä. (91v.  

mies) 

 

No. Minusta se on semmonen hyvä. En minä ennee lue, ku minä muistan tuon 

[kirjan] nyt. En yleensä lue monta kertoo romaania. Kun luen, niin jätän sen. En 

minä niitä parsi.(89 v. mies) 

 

No, onhan se suuri merkitys. Se on hyvä sotaromaani. Ja on hyvä niin, että sen 

ajan ihmiset ovat saaneet purkaa tunteitaan tähän näin [romaaniin]. (95 v. 

nainen) 

 

 Hyvä, lukemisen arvoinen kirja.(91 v. mies) 

 

 Minä arvostan sitä ihan.(90 v. nainen) 

 

Miten minä nyt sanosin sen, että kyllähän se oli semmosta, kun sitä aatellaan sitä 

noin, että kun miehet oli siellä (sodassa) ja näin. Sehän oli raakaa ja totta, mutta 

sitten toisekseen, että se pittää ajatella, että se oli romaani. Ja se oli vaan kirja. 

Että ei silleen siihe voi keskittyä näin, että se tottuus olis. Kyllähän tottuutta oli 

[kirjassa]. (89 v. nainen) 
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Vastauksissa korostuu teoksen ymmärtäminen fiktioksi, niin lukiolaisilla kuin 

vanhemmilla lukijoilla. Haastatteluista käy ilmi, että tekstejä luetaan useasti myös 

tiedonjanoon eli halutaan saada vastauksia omiin kysymyksiin, ja vastauksia etsitään 

tällöin nimenomaan kaunokirjallisuudesta. Kaunokirjallisuus ymmärretään kyllä 

fiktioksi eli tekstiksi, jonka joku on kirjoittanut ja joka ei kaikilta osin ole totta. 

Kerronnasta riippuen osaa pidetään totuudellisena tai totuutena ja loppua pidetään 

tarinana, mutta kokonaista kaunokirjallista teosta ei kuitenkaan pidetä totuutena vaan 

vain osaa siitä. Esimerkiksi lukiolaiset pitävät romaania yleissivistävänä ja sen 

lukemista pidetään velvollisuutena. Lisäksi teosta pidetään sotatietoa välittävänä 

lukuelämyksenä. Vanhemman ikäpolven edustajat ovat lukeneet teosta vertailemalla 

tarinan tapahtumia omiin sotakokemuksiin ja muistoihin. Teosta pidetään myös 

veteraanien keskuudessa sotatietoutta välittävänä, mutta sen tiedon tuottamat 

mahdolliset ongelmat lukijoiden mielissä tiedostetaan, ja niistä ollaan selvästi 

huolissaan.  

 

Tuntematonta sotilasta pidetään sodanvastaisena teoksena ja haastateltavista suurin osa 

oli sotaa täysin vastustavia, mutta myös moraalisia perusteita löytyi.  

  

Minusta se on sinänsä niinku, ei voi sannoo, että turhaa, mutta niinkun, silleen 

et, niinku ommaa kotia ja kotimaataan pittää puolustaa, mutta niinku sillä, että 

ylipäätään, että lähtee niinku sotaan jotakuta toista vastaan ilman mitään syytä, 

niin se on sitten ihan typerää. Mut puolustautua aina voi, mutta aina ois parempi, 

ku ei ois mittään miltä puolustautua, että. (19v. lukiolainen) 

  

No, se on, jos on kansan olemassaolo uhattu, niin se on ihan välttämätön sota 

sillo. Muutenhan sota ei oo suositeltavaa millonkaa. (89 v. mies) 

 

Lukutapahtumaan vaikuttivat monet tekijät. Ensinnäkin haastateltavilla oli etukäteen jo 

käsitys siitä, mitä haastattelussa suurin piirtein tulee tapahtumaan. Toiseksi 

haastatteluun täytyi jollakin tapaa valmistautua eli teosta luettiin minua eli haastattelijaa 

silmällä pitäen. Varsinaisessa haastattelutilanteessa haastateltavalla oli todennäköisesti 

koko ajan mielessään se, että puhe päätyi nauhalle eli nauhurin läsnäolo vaikutti 

esimerkiksi haastateltavien sanavalintoihin. Lisäksi kahdella naisella ja yhdellä miehellä 

vanhemman ikäpolven edustajalla oli käytössään Tuntemattoman sotilaan – äänikirja, 

joka on saattanut vaikuttaa joltain osin varsinaiseen lukutapahtumaan. Äänikirja oli 

heidän kohdallaan välttämätön valinta, sillä heidän näkökykynsä ei ollut enää entisensä.  
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkielmani aiheena oli sukupolvien väliset kirjallisen teoksen tulkintaerot. Tulkittavana 

teoksena oli Väinö Linnan Tuntematon sotilas (1954). Tutkimuksessani kiinnitin 

huomiota eri ikäisten lukijoiden tulkintaeroihin. Haastateltavina tutkimuksessani oli 

kahdeksan vanhemman sukupolven edustajaa ja kahdeksan nuoren sukupolven 

edustajaa. Tavoitteenani oli selvittää, miten tämän päivän nuoret ymmärtävät teoksen 

merkityksen ja ovatko vanhemman sukupolven mielipiteet teoksesta vuosien varrella 

muuttuneet. Pitävätkö tämän päivän nuoret teosta enää tärkeänä eli vaikuttaako teos 

enää samalla tavalla kuin se vaikutti aikoinaan sodan ajan kokeneeseen vanhempaan 

sukupolveen?  

 

Vastausten etsimistä tuki se, että yritin selvittää haastateltavien henkilökohtaista 

lukemishistoriaa. Lukijoiden kirjallisuushistoria on muuttunut siten, että nykyään nuoret 

lukijat lukevat enemmän ulkomaalaisten kirjailijoiden tuotantoa kuin suomalaisten. 

Teoksia luetaan mieluiten omalla äidinkielellä varustettuna, mutta myös englannin 

kielisiä teoksia luetaan, mikäli muuta kielivaihtoehtoa ei ole. Uusi kirjallisuus on 

vaikuttanut nuoriin ja nimenomaan heidän lukutapoihinsa. 

 

Nuorten lukijoiden silmissä Tuntemattoman sotilaan rooli nykypäivänä on olla sodan 

realistisen kuvan antajana nuorille lukijoilleen, jotka ovat historianjanoisia, tiedon ja 

kokemuksien kerääjiä. Teoksella oli ilmestymisvuonna (1954) kaksi lukijakuntaa, teosta 

vastustavat ja sitä puolustavat lukijat. Haastattelujen perusteella lukijat hyväksyvät 

teoksen sellaisena kuin se taiteelliselta arvoltaan on. Väinö Linna tunnustetaan 

taitelijaksi, nimenomaan klassikkoteoksen kirjailijaksi. Tuntematon sotilas hyväksytään 

fiktiiviseksi romaaniksi, mutta samalla ymmärretään, että teoksella on myös realistisia 

piirteitä.  

 

Nuorten lukijoiden odotushorisontti teosta kohtaan oli seuraavanlainen: odotettiin 

kronologista kuvausta sodasta ja osittaista realistisuutta sodan kuvaamisessa. 

Vanhemmat lukijat puolestaan osasivat odottaa tiettyjä asioita teokselta. Näihin 

odotuksiin vaikutti teoksen aikaisempi lukeminen sekä lukijoiden oma 

kirjallisuushistoria. Kyseiset lukijat osasivat odottaa omien sotamuistojen heräämistä, 
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teoksen henkilökuvauksia, henkilöhahmojen repliikkejä sekä itse juonta.  

 

Tietyt lukumallit tulivat joillakin lukijoilla selvästi esille. Varsinkin vanhemman 

ikäpolven naisilla oli käytössään uskonnollinen lukumalli. Uskonnon ja varsinkin 

vainajien kuvaamiseen oli kiinnitetty huomiota. Myös pappien työn merkitys mainittiin 

haastattelun aikana sekä omissa muistiinpanoissa (ks. liite 4). 

 

Nuoret pitivät teosta erityisen tärkeänä luettuaan teoksen, mutta siihen suhtauduttiin 

välinpitämättömästi tai hyvin ennakkoluuloisesti ennen lukemista. Lukukokemuksena 

romaani oli heistä yllättävä sekä totuudellinen. Romaania pidetään nuorten keskuudessa 

vaikuttavana ja sen uudelleen lukemista pidetään mahdollisena. Vanhemmalle 

ikäpolvelle teos on erityisen tärkeä ja siihen suhtaudutaan kunnioittaen. Romaani ei ole 

lukukokemukseltaan heille yllättävä, mutta tunteita ja muistoja herättävä se sen sijaan 

on.  

 

Nuoret ymmärtävät teoksen hisroriallisesti merkittäväksi, mutta eivät suhtaudu siihen 

puhtaasti historiallisen romaanin esimerkkinä. Lukijoiden mielipide romaanin genrestä 

on hyvin moninainen ja jossakin määrin sekava. Selkeää vastausta kysymykseeni, 

pidetäänkö teosta historiallisena romaanina vai sotaromaanina, en saanut. Vastaus 

kysymykseeni on riippuvainen lukijasta subjektina eli yksilönä. Jokainen lukija siis 

tulkitsee teosta omien kokemustensa, tietojensa ja taitojensa perusteella. Vanhemman 

ikäpolven käsitys teoksesta on kuitenkin erittäin selkeä: Tuntematon sotilas on 

sotaromaani, joka kertoo fiktiivisten hahmojen kautta Suomen jatkosodasta. Teos 

ymmärretään siis fiktiiviseksi tarinaksi, joka ei kerro koko totuutta sodasta, vaan antaa 

siitä tietynlaisen kuvan, josta lukijat voivat itse tehdä lopulliset päätelmänsä ja hakea 

vastauksia kysymyksiinsä.  

 

Tuntemattoman sotilaan ilmestymisen aikainen vastaanotto kertoo suomalaisten 

lukeneen teosta puhtaasti realistisena kertomuksena. Niin kriitikot kuin tavalliset lukijat 

ovat tulkinneet teosta hyvinkin raa-asti sekä tunteitaan peittelemättä. Romaanilla oli 

tuona aikana kaksi eri lukijapuoluetta: romaania vastustavat ja sitä puolustavat. Itse teos 

jopa osittain unohdettiin arvosteluissa ja tunteiden syylliseksi otettiin itse kirjailija. 

Arvosteluissa ja kritiikeissä aiheena oli ennemminkin itse kirjailija, Väinö Linna, ei teos 

ja sen sisältämä tarina.  
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Valitsemani tutkimusmenetelmät eli reseptiotutkimus puolistrukturoidun 

teemahaastattelun keinoin oli työni kannalta oikea valinta, sillä haastattelujen 

toteuttaminen oli sujuvaa ja vastaukset olivat informatiivisia sekä suoraan 

käyttökelpoisia sellaisenaan analyysiosiota ajatellen.  

 

Tekemäni haastattelut osoittavat, että teoksen vastaanotossa on tapahtunut muutoksia. 

Sukupolvi, joka on teoksen lukenut aikaisemmin, on muuttanut käsitystään teoksesta. 

Teosta luetaan eläytyen henkilöhahmojen kautta tarinaan, arvottaen sen nykyistä 

asemaa, vertaillen teosta muihin teoksiin, mutta jossakin määrin edelleen romaania 

luetaan realistisen lukumallin kautta, ymmärtäen teoksen olevan osa todellista, nykyistä 

maailmaa. Nuoret lukijat lukevat ja tulkitsevat teosta omalla uudella tavallaan.  

 

Menneet sodat ovat erityisen vahvoja suomalaisen yhteiskunnan ja sen identiteetin 

rakentajia vielä tänäkin päivänä. Tarkoitan tällä sitä, että teoksen aiheeseen eli sotaan 

suhtaudutaan lukijoiden keskuudessa vakavasti ja sen historiallista merkitystä ei 

kiistetä, ei edes romaanin sisältönä. Tuntematonta sotilasta pidetään vielä tänäkin 

päivänä jatkosodan yhtenä totuuden kertojana sen lukijoiden keskuudessa.  

 

Nuorten tulkintaan ja arvottamiseen vaikuttaa heidän ikänsä lisäksi se, etteivät he ole 

koskaan lukeneet Linnan teosten aikaisempia arvosteluja tai muuta kirjailijaa ja hänen 

tuotantoaan käsitteleviä dokumentteja. Myöskään kaikki vanhemman ikäpolven 

edustajat eivät olleet lukeneet mitään itse kirjailijasta, mutta Linnan aikaisemmat 

teokset olivat joillekin tuttuja. Teoksen saama kritiikki ja runsas huomio olivat kuitenkin 

vieläkin vanhemman ikäpolven lukemiseen vaikuttimina, sillä kyseiset asiat tulivat 

haastatteluissa esille. Tuntemattoman sotilaan merkitys ei haastattelujen perusteella ole 

sidoksissa sen ilmestymisaikaan, mikäli sen uudet lukijat, tulevat sukupolvet, saavat 

historian opetuksen kautta tietoa sen ilmestymisajasta sekä faktatietoa sota-ajasta 

yleisesti.  

 

Vanhemman ikäpolven tekemät muistiinpanot (ks. liite 3) ovat tämän työn kannalta 

mielenkiintoisia jo pelkästään siitä syystä, että niistä saa historiallista tietoa sota-ajasta. 

Muistiinpanoissa kerrotaan nimenomaan omista, henkilökohtaisista kokemuksista. Sota-

aika tarkoitti kaikille vanhemman ikäpolven edustajille samaa asiaa eli normaalista 
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elämänrytmistä luopumista. Normaaliin elämänrytmiin paluun ajankohdasta ei 

kenelläkään ollut tietoa, eikä mikään ollut enää samanlaista, kun kotiinpaluun aika 

koitti.  

 

Tätä Tuntemattoman sotilaan vastaanottotutkimusta voisi täydentää ottamalla väliin 

jääneet sukupolvet lukijatutkimuksen jatkoksi vertaamalla tuloksia aikaisempiin 

tutkimustuloksiin. Tällä tavalla saataisiin tarkennettua Tuntemattoman sotilaan 

reseptiohistoriaa ja selvennettyä sen roolia Suomen kirjallisuushistoriassa. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tehdä vastaanottotutkimus kolmannesta Tuntemattomasta sotilaasta 

tehdystä elokuvasta, jonka ensi-ilta koittanee lokakuussa 2017 (lähde: 

www.tuntematonsotilas2017.fi). Romaanin menestyksen syyt ovat sen aihe eli sota ja 

ihmiskuvaukset, joten uuden elokuvan uskoisi kohdistuvan samoihin asioihin. 

Aikaisemmista elokuvista on Jukka Sihvonen tehnyt tutkielman nimeltä Idiootti ja 

samurai (2009), jossa hän selvittää Edvin Laineen ja Rauni Mollbergin ohjaamien 

versioiden lähtökohtia ja eroavaisuuksia suhteessa itse romaaniin. Kyseinen tutkielma 

olisi hyvä vertailukohta uutta elokuvaa ja tutkimusta ajatellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuntematonsotilas2017.fi/
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Tietoisku tutkimuksesta lukiolaisille 

 

 

Kirjallisuuden tutkimus 
 

 Tutkielman aihe: Sukupolvien väliset erot lukijoina. 

 Tutkielman kuvaus: Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota lukijoiden 

mahdollisiin tulkintaeroihin. Tulkittavana teoksena on Väinö Linnan Tuntematon 

sotilas.  

 Tutkimuksen toteutus: Tutkielman metodina on haastattelututkimus.  

 Haastateltavina on joukko nuoria 17–20 -vuotiaita sekä joukko 85–90  -vuotiaita 

vanhemman ikäpolven edustajia.  

 Haastateltavat lukevat teoksen Tuntematon sotilas, jonka jälkeen haastateltavien 

kanssa sovitaan tapaaminen ja heidät haastatellaan yksitellen.  

 Haastattelut nauhoitetaan haastattelun analysoinnin helpottamiseksi. Haastattelut 

sekä lukijoiden mahdolliset lukemisen aikana tekemät muistiinpanot 

analysoidaan ja lopuksi näistä tehdään tutkimuksen johtopäätökset.  

 Haastateltavien nimiä tutkimuksessa ei käytetä haastateltavien yksityisyyden 

säilymisen vuoksi.  

 Tutkimuksen tarkastaa ja julkaisee: Oulun yliopisto. 

 Tutkimus on julkisesti luettavissa sähköisenä Oulun yliopiston kirjaston Jultika -

palvelun kautta tutkimuksen tarkastuksen sekä hyväksymisen jälkeen.  
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LIITE 2: Ohjeistus tutkimukseen osallistuville vanhemmalle ikäpolvelle 

 

 

 

Ohjeita tutkimukseen osallistujalle  

 

 

Kiitos jo etukäteen haastatteluun osallistumisesta! 

 

Kyseessä on kirjallisuuden tutkimus, jossa tutkitaan sukupolvien välisiä 

eroja lukijoina. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota lukijoiden 

tulkintaeroihin ja teoksen aiheuttamiin tunteisiin. Tulkittavana teoksena on 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas.  

 

Haastateltavien tehtävänä on lukea teos Tuntematon sotilas. Haastateltavien 

kanssa sovitaan haastatteluaika ja -paikka. Haastattelut nauhoitetaan 

tutkimuksen analyysivaihetta varten. Haastateltavien nimiä ei 

tutkimuksessa käytetä yksityisyyden säilymisen vuoksi.  

 

Ennen varsinaista lukemisen aloittamista pyydän, että haastateltava tekee 

itselleen lyhyet muistiinpanot ennakko-odotuksistaan kirjan suhteen, 

jonka jälkeen lukemisen voi vapaasti aloittaa.  

 

 Muistiinpanoihin voi lisäksi kirjoittaa ylös omia lukemisen aikana 

mieleen palautuvia muistoja sodasta ja sen koettelemuksista. Kaikki 

mahdolliset tunteet, mitä kirja aiheuttaa, olisi hyvä laittaa ylös 

muistiinpanoihin. 
 

 Muistiinpanot helpottavat haastattelun etenemistä sekä ovat hyviä 

apuvälineitä tutkimuksen loppuvaiheessa haastattelijalle. Muistiinpanot saa 

halutessaan takaisin, mutta ensisijaisesti haastattelija kerää ne analysointia 

varten.  

 

Mikäli jokin asia jää mieltä vaivaamaan tutkimuksen tiimoilta, niin yhteyttä 

voi ottaa ensisijaisesti minuun eli tutkimuksen tekijään. (Seuraavalla sivulla 

ovat yhteystietoni.)  
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Haastattelijan yhteystiedot:  

 

Nimi: Tarja Pietikäinen, Oulun yliopiston opiskelija 

puh. xxx xxxxxx 

sähköposti: tarja.pietikainen@netti.fi  

 

Tutkimuksen tarkastaa ja julkaisee Oulun yliopisto. Tutkimus on 

tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen vapaasti luettavissa Oulun yliopiston 

kirjaston Jultika -palvelun kautta sähköisessä muodossa.  

 

 

Antoisia lukemishetkiä teille! 

 

Toivoo:  

 

Tarja Pietikäinen  
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LIITE 3: Haastattelujen runko 

 

Haastateltavan taustatiedot: 

 

sukupuoli: 

syntymävuosi/ikä: 

ammattinimike/mitä työtä on tehnyt: 

vanhempien ammatit: 

sodan ajan tehtävä/sotilasarvo: 

koulutus: 

 

Lukutottumukset: 

 

Luetteko vapaa-ajallanne? 

Minkälaisia kirjoja tykkäätte lukea? 

Mikä on suosikkikirjanne?/ Mitkä ovat suosikkikirjojanne? Mikä tekee kirjasta hyvän? 

Kuka on suosikkikirjailijanne? 

Mikä tekee hänestä hyvän kirjailijan? 

Millä perusteilla valitsette kirjan luettavaksenne? 

Mistä hankitte lukemista? 

Kuinka paljon luette kirjoja keskimäärin? 

Oletteko lukeneet aikaisemmin sotakirjoja? Miksi ette?/ Mikä on saanut teidät lukemaan 

sotakirjoja? 

 

Lukemisen motivaatio: 

 

Onko lukuharrastus säännöllinen? 

Miksi harrastatte lukemista? 

Oletteko koskaan osallistunut esimerkiksi lukutupaan, lukuseuraan tai lukupiiriin? 

 

Tuntemattoman sotilaan vastaanotto: 

 

Luitteko Tuntemattoman sotilaan silloin, kun se ilmestyi vuonna 1954? 

Oletteko katsonut Laineen tai  Mollbergin ohjaamia elokuvia Tuntemattomasta 

sotilaasta? 

Mikä sai teidät lukemaan kirjan silloin, kun se ilmestyi? Miksi halusitte lukea kirjan? 

Oletteko lukenut kirjaa ensimmäisen lukukerran jälkeen?  Kuinka monta kertaa? 

Millainen lukukokemus oli silloin luettuna? 

Minkälaiset ennakko-oletukset teillä oli nyt kirjaa kohtaan? Mitä odotitte kirjalta? Mistä 

odotukset mielestänne johtuivat? 

Muuttuivatko odotukset luettuanne kirjan (nyt uudestaan)? Miten ne muuttuivat? 

Mitä kirjasta jäi päällimmäiseksi mieleen? 

Mitä tunteita kirja teissä herätti? Mistä nämä tunteet johtuivat? 

 

Lukukokemus: 

 

Mikä oli lukuhetkellä vallitseva mieliala? Entä mieliala lukemisen jälkeen? 

Mikä oli mielialanne, kun kirja oli luettu kokonaan? Mistä mielialat mielestänne 

johtuivat? 

Vaikuttivatko katsomanne elokuvat lukukokemukseen tai päinvastoin eli vaikuttiko 
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kirjan lukeminen elokuvan/elokuvien katsomiseen? 

 

Tuntemattoman tulkintaa: 

 

Mitä mieltä olette kirjan henkilöhahmoista ja heidän välisistä suhteistaan? 

Minkälaisia tunteita kirjan henkilöt teissä herättivät? 

Mitkä kohdat kirjasta jäivät erityisesti mieleen? Miksi? 

Millaisen kuvan kirja antaa sodasta? 

Kuinka totuudenmukaisesti sodasta, nälästä, raakuudesta ja muista asioista on kerrottu? 

Mikä kirjassa on mielestänne totta, mikä tarua? 

Mitä ajatuksia ja tunteita teissä heräsi seuraavista asioista (asia kerrallaan): 

 

 asenne päällystöön 

 asenne naisiin 

 asenne miehiin/sotilaisiin 

 asenne suomalaisuuteen 

 asenne sotaan 

 asenne kuolemaan. 

 
Mitä asioita kirjassa on jätetty kertomatta? Mihin olisitte kaivannut lisäystä tai 

selventämistä? 

Mihin kirjallisuuden lajiin kirja mielestänne kuuluu? 

 

Arvot ja asenteet 

 

Minkälaista kieltä kirjassa käytetään? Pidittekö tyylistä? 

Mikä merkitys Tuntemattomalla sotilaalla on teille nyt lukemisen jälkeen? 

Mitä mieltä olette sodasta/sotimisesta? 

Mitä suomalaisuus teidän mielestänne tarkoittaa? 

Mitä muistoja heräsi omasta elämästä lukiessanne kirjaa? 
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LIITE 4: Vanhemman ikäpolven omat muistiinpanot 

 

 

 

Piän sitä (Tuntematonta sotilasta) yhtenä sota-ajan kirjoista parraista. Ei sieltä oo toista 

tuommosta kirjotettu, eikä taieta kirjottoo. Joka on ollu [sodassa] nii se on tuommosta. 

Niin ku sanos vaan rehvakkeet jätkät, mutta työsä tekköövät. Me oltiin siinä, mihin 

käskettiin ja siellähän piti pysyä. Muutenhan siitä ei tule mittään. Vaan sitte takana 

saatetaan rehvattoo [purnata]. Vaan viinoo siellä ei ois tarvinnu. Se ol, se meni aivan 

sekasi. Eihän se se Marskin ryyppy, mikä annettiin, vaan ku se mäni yksille, ja mistä lie 

sitte hankkinneet, oliko se kiljua vai jottain muuta. Niin, kyllä se siellä sitä viinoo 

kuitenki oli. Ja se kun meni yksille. Ja asseet jokkaisella ni, ei se mukavalle tuntunu. 

Että meillä nyt ei pahempia, vaan kyllä siellä yks mies piti sittoo niinku tuossa 

[kirjassa]. Ja ihan hiljanen [mies]. Se on Koskelan tyyppi, vaan ku se viinoo sai, ni sillä 

ol hampaat ojossa. Ja se sitten pittää tuua essiin. (91 v. mies) 

 

No. Minä muistan, minä tuossa samalla aukeella oon ollu ja siellä ne tummat parakit 

muistan sillon. Minä olin sitte myöhemmin niin, ihan on elävänä mielessä, mitenkä ne 

on siitä lähteny. Maisemakuva ol siinä sama. Ne parakit ol tuossa. Siinä taitaa olla 

kuvakii. Ne ol iha tutut parakit. Olen lukenut Tuntemattoman joskus sen 

ilmestymisaikoihin, joten se on nyt vähän muistojen verestämistä. Odotan kuitenkin, 

että uusi lukeminen lisää tuntemustani kirjaa ja sen henkilöitä kohtaan ja sen ajan 

henkeä. (89 v. mies)  

 

1. Tuli mieleen oman komppanian varusvarastonhoitaja, vaikka hän ei ollut Laihialta, 

mutta oli yhtä nuuka kuin Tuntemattoman Mäkilä. Ja jakoi aina huonoimmat varastossa 

olevat varusteet. Tämä taloudellisuus voi olla armeijan talouden kannalta hyve, sivu 18 

sotamies Salosen saappaan vaihto. 

2. Itse olen sitä ikäluokkaa, joka ei kerinnyt rintamalle saakka. Olimme vielä 

koulutuksessa. Kun ajattelen Tuntemattoman sotilaita ensimmäisessä tulikasteessa, niin 

kyllä ne tunteet ja kokemukset olis varmaan olleet samanlaiset avuttomat. Sota vaatii 

kokemusta ennen kuin sekäy luontevasti. Harjoituksissa ei voi niitä tuntemuksia saada. 

3. Sivulla 96 lottiin kohdistunut arvostelu juontaa juurensa vuoden 1918 tapahtumiin, 

kun kansamme oli kahtia jakautunut. Jäi sille kansanosalle, joka oli häviävällä puolella, 

tunne, että he eivät olleet samalla asialla, mutta kyllä lotat auttoivat paljon Suomen 
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armeijaa ja myös siviilissä siirtoväkeä.  

4. Suomen armeija on läpileikkaus Suomen kansasta. Armeija ja kansa olivat tuolloin 

melko yksimielisiä siitä, että se mikä oli menetetty talvisodassa piti saada takaisin. 

Vanhan rajan ylittämisessä oli erimielisyyksiä ja niinhän sitä vapaassa ja 

temokraattisessa maassa saa olla. Tätä taustaa vasten katsoen purnaus joukossa on 

ymmärrettävää ottain huomioon myös miesten väsymys. Suomen valtiojohdon kannalta 

ei ollut paljon valinnanvaraa. Jos Suomi ei olis taistellut, emme olis saaneet elin eikä 

puolustustarvikkeita. Suursota oli sulkenut kaikki merikuljetukset. Olimmen Saksan 

armoilla. Meille olis tullut liian kova ravinnon puute.  

5.  Miesten moraali ja asevelihenki ilmeni raskaimmillaan, kun nuori täydennysmiehenä 

tullut sotamies Hanhia kuoli vartiossa vihollisen tarkka-ampujan luotiin. Miesten 

sympatiat olivat kaikki pojan puolella eivätkä he arvostelleet häntä 

kokemattomuudestaan. Ja luutnantti Koskela tilas omalta tykistökeskityksen. Koskela 

oli henkisesti hieno esimies. Kun Vanhala aikoi soittaa rammaria niin hän sanoi, että ei 

tänään, jos sitten huomenna. Hän suri Hanhian kuolemaa.  

Mainittakoon vielä, että haastateltavani on käynyt aliupseerikoulun. Sotilasarvoltaan 

hän on konekivääriryhmän johtaja. Aikaisempia lukukokemuksia hänellä oli runsaasti, 

elämäkertoja sekä historiallisia romaaneja. Antti Tuuri, Aari Utrio, Veijo Suomi sekä 

Väinö Linna olivat hänelle jo entuudestaan tuttuja kirjailijoita ja hänen suosikkejaan.  

 

Seuraavan henkilön (ilmavalvontalotta) omat muistot tulivat spontaanisti haastattelun 

yhteydessä.  

 No, illalla kun luin tuosta, siitä perrääntymisvaiheesta. Niin minä aattelin, minä 

olin Äänislinnassa ilmavalvontalottana ja sillo 44 syyskuussa, kun tuli se rauha 

syyskuun alussa, niin sitte myö aika pian jouvuttiin, niin no ei ku perrääntymisvaihe 

meille tuli Äänislinnasta kesäkuussa 44, ennen juhannusta lähettiin sieltä pakkoon. Ja 

minäki jouvuin tuonne Laatokan saareen, Tulolan saari, sen niminen pikku saari oli ja 

siellä oli meiän ilmavalvonta-asema, niin myö ei keritty olla ku muutamia päiviä, ku 

taas piti perrääntyä. Ja nuo oli Viipurit, Sortavalat ja kaikki jo jätetty. Ja sitte minä 

jouvuin tuonne Taivalkoskelle, Inkeen kyllään, ilmavalvontaan. Ja siellä olin siihen asti, 

kun sillo 44, syyskuun neljäs päiväköhän se olikaan, kun tuli se rauha. Muistan sen 

hyvin, kun tuota oli aamu. Ja tuota meillä oli semmonen, me asuttiin yhessä 

semmosessa maalaistalossa, jossa oli äiti ja poika. Että semmonen vanha poika, että se 

ei ollu  soassa ennää vielä ennää. Ja tuota sitten siinä oli iso pirtti. Pirtissä lankattiin sitte 
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yks tila sille vartiopäällikölle. Ja sitte meille lotille oli siinä pirtissä ja siellä oli keittiö ja 

kammari. Ja siellä kammarissa asu sitte se poika ja äiti. Ja meillä oli hyvin mukava se 

kesä siellä. Ol, se ol kaunis, lämmin kesä ja siinä oli se järvi, mut kun minä en muista 

nyt sen pikkujärven nimmee, jonka  rannassa oli hyvä hiekkaranta. Myö uitiin siinä ja 

pestiin pyykit  ja siin ol vene ja käytiin siitä järven takkoo maitoo hakemassa ja silleen. 

Sitten oli siellä toisella puolen, siit kulki sitte Oulu-Kuusamo -maantie ihan vieressä ja 

sen maantien toisella puolella, vähän piti mennä Kuusamoon päin maantietä ja siin ol 

vastamäki. Siel koulu ja se koulun yläpuolella oli meiän ilmavalvontatorni. Siellä oltiin. 

Ja sitte tuota Koston järvi, sen niminen iso, syvä järvi ol sitten ilmavalvontatornin 

takana, että en muista ennee, että minkä verran sitä oli kävelyä, kun me yhen kerran sitte 

käytiin siellä retkellä siellä yhessä saaressa siellä Kostojärvellä. Ja tuota se oli ihan 

mukava, mut sitte minä muistan ku myö maitoo haettiin, niin siellä ol siellä järven 

takana, niin oli savupiiput vaan, ku oli poltettu niitä taloja. Ja sitten tuota oli sairaita 

lapsia ja kaikkee, että jotenki aivan sitten piti niitten äitien kanssa jutella ja lohdutella 

ja. Nii, semmosta. Ja sittehä meille tuli sillo syyskuussa se lähtö. Ensin siirrettiin sinne 

Taivalkosken kirkonkyllään ja sieltä sitten tuota Pulkkilaan evakuoitiin ne 

Taivalkoskelaiset. Ja tuota, tuota, tuota. 

 

Mulla oli sitten viimenen työ siellä Taivalkoskella ol jo melekein kaikki evakuoitu. Ei 

ollu ku lottia ja jotaki päällystöö ennää sitte. Niin tuota, minä sain semmosen tehtävän, 

että minun piti kuriirin posti kulettaa tuonne Rovaniemelle. Ja tuota sitte ne paperit oli 

ja salasalkku ja sitte sanottiin, että ku siitä talon nurkalta päästiin linja-autoon, Ouluun 

menevään linja-autoon, niin Pudasjärven tienvarressa piti jäähä pois. Pudasjärvi on 

pohjoseenpäin siitä. Niin tuota ja sano, että siinä oottoo niin kauan, kun tullee sinne 

Rovaniemelle mänevä sotilasauto. Ei siellä muita autoja kulkenukkaa. Niin sitte pyrkiä 

siihen ja sitte lähtä siinä ja. Aattele minä ootin koko sen, eikä yhtään sanottu, että jos ei 

siihen tulekaan se siihen jatkokyytiä. Siitä ei annettu mitään vaihtoehtoja, vaan oottoo 

vaan, niin kauan ku tulloo se auto ja sitte männä Rovaniemelle. Ja minä ootin sen 

päivän, iltaan asti, sato vettäkii. Se ol syyskuun päivä. Ja tuota, sitten siihen tul yks 

sotamies lomalta ja myö yhessä ootettiin ja iltaan asti, eikä tullu sitä autoo. Ja sitten 

mäntiin sieltä kysymään yöpymispaikkaa ja päästiin yhteen yöks ja sitte aamulla aikasi 

lähettiin taas oottammaan sitä autoa. Ja sit yks auto tuli joskus aamupäivällä, puol 

ykstoista ol kello, ni tuli ja se oli sotilas, joka oli kotilomalla ja joka ei tienny, et se on 

hylätty tie, se tie. Ja otti meiät kyytiin ja lähettiin, niin saksalaiset oli polttanu kaikki 
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talot sieltä. Ei ollu yhtään talloo. Sillat räjäyttänneet, että jottai pitkospuita oli pantu, 

mitä myöten myö päästiin siellä ajamaan. Meiän piti kuitenkii Rovaniemeen päin 

männä. Se sotilaskaa ei tienny, et se on hylätty tie, kun tuli lomalta ja. Ja mäntiin. Se ol 

hirvee matka. Siel oli tien varressa niin turvonneita hevosen raatoja ja vaikka mitä ja. Ja 

sai pelätä, että oliko miinotettu tie tai joku, mut meillä oli onnee, et ei ollu mittää. 

Päästiin vihon viimein Rovaniemelle sitte. Ja meillä ei ollu ruokaa eikä mittään. Niin. Ja 

tuota minä en muista, että ei kai sitä evästäkkää ollu, ku ne luul, päällystö, että ku 

lähettivät minut sinne, että siitä kulukoo autot, min oon saman päivänä Rovaniemellä. 

Mutta sieltäpä ei kulukenukkaa. Ei ollu mittään ruokaa, eikä mittään. Sitte tuota vaan 

jotenki minä en muista kyllä sitä näläkee. Se ol ehkä vähäse, että ku hirvitti, että 

mitenkä tältä männää. Ja tuota sitten mäntiin sinne Rovaniemelle, ni tultiin sinne, mikäs 

joki se nyt olkaan..Kemijoki kulki siitä. Niin tuota silta oli räjäytetty. Lossi oli, jolla 

päästiin sitte yli sinne kaupunkii ja. Ja tuota siitä kun mäntiin, ni sen rauniokaupungin 

läpi sinne mehtään ajettiin, jossa oli se yksikkö, mihinkä tuota sitten saatiin se, minäkin 

sain sitte sen postin jättää. Ja olihan ne vähä ihmeissään sitte, että ja, että me päästiin, 

että minäkii löysin sen. Tietysti ne ol meiän yksikköön vartiopäällikköön ja 

vartiopäällikkö ol sanonnu, et semmonen neuvo on annettu ja sinne se tyttö mäni ja nyt 

ei tiietä, missä se on. Me oltiin ja sitten ku minä en muista sitä, että myö vissiin samana 

päivänä saatiin se tai minä sain sen litteran sitten Kemmiin. Rovaniemeltä Kemmiin ja 

sitten tuonne Ouluun ja Oulusta sitte linja-autolla, 200 kilometriä ol sitte sinne 

Taivalkoskelle. Nii semmonen. Se ol minun viimenen tehtävä.  

 

 

Ja tuota..Niin tämä ol viimenen, mut mikäs mul ol se yks. Yks tuota...Ei ku mä mietin 

sitä, että niin se ol sitten ennen ku alako se sota, että alettiin evakuoia 

Taivalkoskeltakkii. Niin Taivalkosken kirkkoherra tuli, Koivisto oli sen kirkkoherran 

nimi, ja tuli meiän lottien luokse ja voisko saaha pari kolme lottaa, että niitä 

seurakunnan tavaroita piilotettas vähä. Ja meitä lähti kolome lottaa ja ensmäinen työ oli 

meillä semmonen, että tuota, syyskuu oli ja perunat oli jo nostettu, niin perunapeltoon 

tehtiin syvä kuoppa ja se kirkkoherra puotti siihen ne, kirkon hoppeet ja kaikki ne. Ja 

sitten ne hauattiin sinne ja sitten se pottupelto pantiin sen näköseks, ku siitä ois nostettu 

pottuja ja potun varret ja kaikkia, ettei kukkaan tiiä, että sinne on hauattu ne aarteet. Ja 

sitte tuota mäntiin sinne, sinne sisälle ja siellä oli, se ol ku minä en sitä tienny, että oliko 

ne pappien asuntoja vai mitä ne oli, mutta siellä oli vuoteita ja ja huonekaluja ja kaikkea 
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niitä. Siellä oli isot kellarikäytävät siellä kirkon alla, niin sinne vietiin niitä tavaroita. Ja 

sitte ku kaikki oli saatu tehtyä työt, niin sitten mäntiin tyhjään salliin, jossa ei ollu 

muuta ku piano ja kolome tuolia ja tietysti pianotuoli vielä. Ja kirkkoherra istu siihen 

pianon ääreen ja sitten tuota myö lotat istuttiin hänen selän taakse siihen, kolmelle 

tuolille ja. Ja sitte tuota veisattiin semmonen virsi, ku ne ol lestadiolaisia siellä, ni tuota, 

koska virskirjassa ei oo sitä virttä. Se alako että: Nyt kiitosvirren mä riemuin laulan, kun 

rakkaan Jeesukseni ikikiitokseksi. Sen alun muistan, vaan en sen enempää sitte siitä ja 

tuota minua ihan itketti, ku minä aattelin, että ihme et se kirkkoherra nii kiitosvirren 

tämmösellä hetkellä, kun ei tiietä. Tuntus, että jonkun rukkous tai pyyntövirren, että ei  

saksalaiset sitte polttas kirkkoo tai sillä tavalla, mutta se kiitosvirs jäi minun mieleen.  

Sit se vaan kiitti ja lähettiin pois ja sitte ei tiietty yhtään, miten niille on käyny. Niin siitä 

on.. 2004.. sitten tuota itsenäisyyspäiväjuhlassa pyysivät minun ja tuon hammaslääkärin 

[mainitsee nimeltä] kertomaan joku tapahtuma omasta sotareissusta. Ja minä en muista, 

mitä hän [hammaslääkäri] kerto, vaan minä kerroin tämän reissun sitten. Ensimmäinen 

työ ja viimenen työ."  

 

 

Seuraavassa sotilasradiosähköttäjä -lotan tekemässä muistiinpanossa on luettu 

yhdistettynä vahvasti omiin muistoihin: 

 

Lukiessani kirjan Tuntematon sotilas ihailen Väinö Linnan tapaa, kuin se onkaan 

kirjoitettu kansantajuisesti. Siinähän lukija elää mukana koko ajan. Tapahtumat alaisten 

ja johtajien välillä eri tilanteissa ovat niin uskottavan tuntuisia, ja varmaan suurimmaksi 

osaksi ovatkin. Muistan itse talvisodasta isäni joskus tuomitsevan kaikki sodat 

kokonaan. Sitten kun alkoi jatkosota oli yleensä keskustelu niiden miesten huulilla, että 

se olisi vain muutama kuukausi kun se olisi ohi, toisin kuitenkin kävi.  

 

 

Heinäkuussa, en muista päivää, tuli koteihin liikekannallepano-määräyksiä 

reservijoukoille. Jopa seuraavana päivänä piti olla Kiuruvedellä Suojan talolla, jossa 

koottiin miehet porukoihin ja muutaman päivän päästä junaan ja rintamalle. 

Kiuruvedellä lotat laittoivat ruokaa ja leipoivat leipää ym. tarvikkeita aina kun tarvittiin 

talkoo ym. apua. Syyskesällä rupesi sitten tulemaan jo ensimmäisiä kaatuneita. Miehet 

joutuivat lähtemään kuka minkinlaisissa vaatteissa, koska armeijalla ei ollut antaa 
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erikoisia sotilasvaatteita kun joskus myöhemmässä vaiheessa.  

 

Sota jatkui ja miehet elivät kauhun hetkiä, samoin esimiehet! Yhteistyö oli joskus 

kovalla koetuksella ja nälkä oli jokapäiväinen kiusa. Hyökkäysvaiheessa huoltojoukot 

eivät voineet aina toimia normaaliin tapaan. Sota jatkui ja jatkui. Miehistö pitkistyi ja 

samoin päällystö ainaiseen varuillaan oloon ja lomatkaan ei tahtoneet pyöriä aina ja 

niiltä myös tahdottiin poispalatessa myöhästyä. Pelko myös koetteli miesten hermoja 

rintamalla kuin kotijoukoissakin. Joku saattoi katkaista sormensakin esimerkiksi 

päästäkseen käymään kotilomalla.  

 

Ruokapuolta lähetettiin paketteja pojille, jotka kuulema usein jaettiin tasan. 

Kotirintamallakin oli puute ruuasta ainakin kaupungeissa vieläkin enemmän. 

Sotasensuuri tarkasti lähetetyt kirjeet ja kortit ja leikkasi pois osat, joissa oli joitain 

tietoja, jotka koskivat oleskelupaikkoja esimerkiksi tai muista armeijan salaisista 

asioista. Maaseudulla oli isommissa taloissa luovutuspakko viljassa, lihassa ja 

nahkoista, joista kenkiä tehtiin. 

 

 

Oli sellainen elin, kun kansanhuolto nimeltään. Sieltä käsin pidettiin kirjanpitoa ja 

käytiin tarkastamassa ja muuttamassa ruokaviljat ja eläinluku navetassa, jonka 

perusteella määrättiin lihanluovutus. Piikkilanka vietiin kaupoista ja myöskin taloista 

kerättiin rintamalle. Samoin polkupyörät uudemmat. Hevoset myös vietiin. 

 

On niin elävästi mielessä, kun naapuristani vietiin toinen hevonen. Toinen jäi laitumelle 

yksin hirnumaan. Oli syyskuinen pimenevä ilta. Isäni silmät siinä kastuivat, muut olivat 

ääneti. Mitähän ajattelivatkaan? 

 

Talvisota oli jo käyty ja sillon oli kaikesta pulaa, mutta ihmiset keksivät kaikenlaista, 

mm. perunajauhot tehtiin kotona ja kahvinkorviketta kasvatettiin peltotilkuissa. Sikuria 

nimeltään, sitä kuivattiin ja paahdettiin jyvien sekaan ja jauhettiin. Tyydyttiin vähään.  

Sitten vihdoin 4.päivä syyskuuta solmittiin tai julistettiin sota loppuneeksi. Se tuntui 

helpotukselta, mutta samalla kauhean raskaalta, koska Suomi menetti niin ison osan 

maata. Alkoi uusi ajan jakso, jälleenrakentaminen, karjalaisten asuttaminen, 

sotakorvausten maksaminen venäläisille.  
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Palaan uudestaan Linnan teokseen siinä mielessä, kuinka on monenmoista ihmisluontoa 

ja monista eri yhteiskuntaluokista miehistöä kuin herroistakin ollut sopeuduttava 

yhteispeliin. Monasti on varmaan ollut tosissaan vaikeaa, sillä loppujen lopuksihan 

jokainen oma yksilönsä ja monet vuodet siellä vietetyt ovat varmasti muokanneet itse 

kutakin.  

Suurin osahan on kuitenkin ollut vain tavallisia yksilöitä, joita vallitsevat olot ovat 

muokanneet. Joku on ajankulukseen tehnyt sormuksia ja muita pieniä tarvikkeita. Sekin 

on mielestäni ihan normaali tapa, sillä onpahan sinäkin aikana ajatukset pois 

tappamisesta. 

 

Sitten kun sota loppui, alkoi sotakorvausten maksu Venäjälle. Suomesta lähetettiin 

ainakin rautateille vaunuja. Monta vuotta kesti sekin ruljanssi, enkä enää muista, mitä 

muuta isompaa tavaraa jouduttiin luovuttamaan muuta kuin maata.  

 

Palaan ajatuksissani ensimmäiseen lukuun, jossa muuan eversti teki sellaisen huomion, 

että talvisota oli siihen astisista paras sota, jossa voittivat molemmat osapuolet. 

Suomalaiset voittivat sikäli vähemmän, että heidän täytyi luovuttaa alueitaan ja vetäytyä 

tämän takia uuden rajan taakse." 

 

 

 


