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onnistunut nousemaan heti ensi yrittämällä palkintopallille tai 
saamaan kunniamaininnan. Legendaarisena ja opettavaisena 
tarinana kerrottiin 1960-luvun alussa kilpailuun useina vuosina 
peräkkäin osallistuneesta nimimerkki Felix Navitasta, jonka en-
simmäiset novellit olivat palkintolautakunnan mukaan piinaa-
via sepustuksia. Kärsivällisten kirjoitusharjoitusten tuloksena 
nimimerkin taidot kehittyivät ja teksteihin tuli persoonallista 
otetta. Vuonna 1964 Felix Navitan eli Juhani Peltosen novelli-
sikermä voitti ensimmäisen palkinnon, ja oikean kirjailijan ura 
saattoi alkaa.

Nykyään kirjoittajakoulutusta on runsaasti tarjolla eri ylio-
pistoissa, korkeakouluissa ja avoimessa yliopistossa sekä 
kansan- ja työväenopistoissa. 1950-luvun lopulla tilanne oli 
vielä kokoaan toinen. Tarjolla oli Waltarin ja muutaman muun 
kirjailijan laatimia opaskirjoja ja Kansanvalistusseuran kirje-
kursseja. Nuoren Voiman Liiton arvostelupalvelu oli tarjonnut 
apua jo vuodesta 1922 lähtien, mutta vasta 1970-luvun puo-
livälissä kulttuuridemokratian nimissä vaadittiin säännöllistä 
valtionapua kirjoittajakoulutuksen järjestämiseksi. Vuonna 
1975 koottiin julkilausuma, jossa Valtion kirjallisuustoimikun-
taa pyydettiin laatimaan selvitys kirjoittajakoulutuksen laadus-
ta ja määrästä sekä tekemään ehdotus sen uudistamisesta. 
Tuloksena oli Pirkko Heikkisen ja Markku Pääskysen vuonna 
1980 ilmestynyt Kirjoittajakoulutus 1978–1995, joka piirsi 
suuntaviivat tulevalle koulutustyölle. Selvityksessä ei tyydytty 
pelkästään kirjoittajakoulutukseen kehittämiseen, vaan siinä 
tarkasteltiin myös opettajien koulutustarpeita.

Monet nuoret ovat haaveilleet runoilijan tai kirjailijan urasta. 
Näihin haaveisiin on liittynyt luovuuden, vapauden ja riippu-
mattomuuden sädekehää, usein myös taiteilijoille ominaisen 
boheemielämän romanttista ihannointia. Sen sijaan sitä, että 
kirjoittaminen on yksinäistä, huonosti palkattua ja todella vaa-
tivaa työtä, eivät monet kynäilijät utukuvista unelmoidessaan 
tulleet ehkä edes ajatelleeksi. Päätoiminen kirjailijan ammatti 
on edelleen varsin epätavallinen, mutta sitä se oli myös 60 
vuotta sitten, jolloin J.H. Erkon kirjoituskilpailu perustettiin.

Monet kokeneet kirjailijat ovat eri aikoina lausuneet varoi-
tuksen sanoja kirjailijan urasta haaveileville nuorille. Vuonna 
1935 Mika Waltari julkaisi parisataasivuisen opaskirjan Aiotko 
kirjailijaksi, josta otettiin uusintapainos vielä vuonna 1994. 
Siinä Waltari antoi entusiasteille hyviä ohjeita olla ryhtymättä 
kirjailijan ankaraan ammattiin ilman perusteellista harkintaa. 
Kun päätös oli kuitenkin vakaiden tuumailujen jälkeen lopulta 
tehty, oli Waltarin ohjeiden mukaan määrätietoisesti ryhdyttä-
vä rakentamaan kirjailijan uraa. Oli kirjoitettava paljon, luet-
tava vielä enemmän ja, mikä tärkeintä, kovetettava mielensä 
kustantajien alentuville katseille ja kohtuuttomalta tuntuvalle 
arvostelulle. Tekstejä oli toimitettava ateljee-kriitikoiden 
kommentoitavaksi ja kestettävä heidän kehotuksensa kirjoittaa 
ties monennenko kerran muokattu teksti vielä kertaalleen. 
Kun lopulta runo- tai novellisikermä tuntui valmiilta, Waltari 
kannusti nuorta kirjailijaa lähettämään sen sopivaan kustanta-
moon kommentteja varten.

Waltarin ja muidenkin kuvaama kirjailijaksi kasvamisen ankara 
prosessi on ollut monien J.H. Erkon kirjoituskilpailuun eri 
vuosikymmeninä osallistuneiden kohtalona. Vain harva on 4

Aiotko kirjailijaksi ?





Nuorten kirjoituskilpailut
Yksi tärkeä vaihe kirjailijaksi kasvamisen tiellä ovat olleet 
erilaiset kirjoituskilpailut. Niitä järjestivät muun muassa 
Suomen Kirjailijaliitto, suuret kirjankustantajat Otava, WSOY 
ja Gummerus sekä monet järjestöt ja oppilaitokset. Ensim-
mäisiä vuosittain jaettavia tunnustuksia oli Suomen Kirjailija-
liiton vuodesta 1949 lähtien ansioituneille kirjailijoille jakama 
palkinto, joka sai rinnalleen 1970-luvulta lähtien myös liiton 
muita palkintoja. Näistä nuorille, esikoisteoksensa jo julkais-
seille prosaisteille oli suunnattu vuodesta 1977 lähtien jaettu 
Mika Waltari -palkinto. Vuonna 1969 perustettiin 15–18-vuoti-
aille nuorille tarkoitettu Kontakti-kilpailu, joka oli Kauppiaiden 
Kustannus Oy:n järjestämä.

Suomen Kirjasäätiön perustamat kaunokirjallisuuden Finlan-
dia- (1984), Tieto-Finlandia- (1989) ja Finlandia Junior (1997) 
-palkinnot on tarkoitettu kokeneille ja ansioituneille kirjailijoil-
le, ja ne ovat tavallaan myös elämäntyöpalkintoja, samoin kuin 
arvostetut Savonia- (1986) ja J. L. Runeberg -palkinnot (1987).

Alle 30-vuotiaille, vielä esikoisteostaan julkaisemattomille 
nuorille ei kuitenkaan ollut omaa vuosittain järjestettävää 
nimikkokilpailuaan ennen kuin J.H. Erkon kirjoituskilpailu 
perustettiin vuonna 1957. Nuoren Voiman Liitolla oli toki ollut 
jo vuosikymmeniä aiemmin omia kilpailujaan, joiden kautta 
oli noussut esiin merkittäviä uusia kirjailijoita ja runoilijoita. 
Niiden ongelmana oli kuitenkin epäsäännöllisyys; tauko kilpai-
lun järjestämisessä saattoi venyä vuosien mittaiseksi. Nykyään 
nuorille tarkoitettuja kilpailuja on jo muitakin, esimerkiksi 
vuonna 1987 aloitettu ruotsiksi kirjoittavien Arvid Mörne -kil-
pailu, jonka taustalla on Folkskolans Vänner -niminen vaikutus-
valtainen suomenruotsalainen järjestö.
J.H. Erkon kirjoituskilpailun perustamisesta tulee vuonna 2017 
kuluneeksi tasan 60 vuotta. Aloitteentekijänä oli valtakunnal-
linen Suomen Nuorison Liitto, nykyinen Suomen Nuorisoseu-
rat, joka oli maakunnallisten ja paikallisten nuorisoseurojen 6
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kattojärjestö. Sen tavoitteena oli tukea nuorison omaeh-
toisia sivistyspyrkimyksiä. Puhe- ja laulutaidon ohella Liitto 
pyrki edistämään nuorten kirjallista ilmaisutaitoa erilaisissa 
kirjoituspiireissä, joita johtivat kannuksensa jo hankkineet 
kokeneemmat kirjoittajat. Kilpailutöiden arviointi tehtiin 
aluksi Helsingissä Suomen Nuorison Liiton päämajassa ja 
myöhemmin tehtävä siirtyi Mikkeliin Suomen Nuoriso-opis-
to Paukkulaan.

Kirjoituskilpailun motiivi oli alusta alkaen kahtalainen. Toi-
saalta sillä pyrittiin innostamaan kaikkia nuoria tuottamaan 
omia tekstejä, mutta toisaalta etsittiin sellaisia potentiaali-
sia nuoria, jotka voisivat ylittää julkaisukynnyksen ja joista 
voisi tulla päätoimisia kirjailijoita. Kilpailun tavoitteena oli 
nostaa esiin kunkin sukupolven kyvykkäimmät nimet rikas-
tuttamaan kotimaista lyriikkaa ja proosaa. Tässä onnistut-
tiin vaihtelevalla menestyksellä. Monet palkituista julkai-
sivat jossain vaiheessa vähintään esikoisteoksen, runo- tai 
novellikokoelman, joskus jopa kokonaisen romaaninkin, 
mutta positiivisesta nosteesta huolimatta monet palkituis-
ta eivät koskaan julkaisseet ainoatakaan teosta. Toisaalta 
kilpailu toi esiin muutamia kunniamaininnan saaneita, 
joista kehittyi jonkin ajan kuluttua erinomaisia kirjailijoita. 
Esimerkiksi kunniamaininnan vuoden 1970 runokilpailussa 
saavuttanut 19-vuotias Ilpo Tiihonen sai huomionosoituk-
sesta lisäkimmokkeen pyrkiä eteenpäin runoilijan urallaan.

Kilpailuun lähettyjen runojen ja novellien kirjekuorien pos-
tileimat osoittivat, että osallistujat ovat olleet kotoisin eri 
puolilta Suomea. Kirjoittajat ovat edustaneet laajasti koko 
suomalaista yhteiskuntaa: kilpailuun osallistui kaupunkien, 
lähiöiden ja maaseututaajamien mutta myös salomaiden ja 
syrjäkylien nuoria kynäilijöitä. 1960- ja 1970-luvun taittees-
ta lähtien kilpailuun lähetettiin tekstejä jonkin verran myös 
Ruotsista, Norjasta, Keski-Euroopasta ja jopa valtameren 

Palkintojenjako Sanomatalossa Helsingissä vuonna 2000. Voittajien tekstejä palkintojenja-
kotilaisuuksissa ovat esittäneet opiskelijat Suomen Nuoriso-opistosta ja Mikkelin ammatti-
korkeakoulusta sekä Mikkelin Poikateatterin ja Mikkelin Tyttöteatterin näyttelijät.



J.H. Erkon kirjoituskilpailun tulosten analysoiminen 60 vuoden 
ajanjaksolla on tarjonnut mielenkiintoisen näkökulman suo-
malaisen yhteiskunnan muutoksiin ja kirjallisuuden yleisiin vir-
tauksiin. Olen ollut kiinnostunut siitä, miten kilpailun tulokset 
heijastelivat kirjallisuuden kentässä tapahtuneita muutoksia, 
ajankohtaisia yhteiskunnallisia virtauksia, poliittista elämää, 
kolmannen maailman hätää, ekokatastrofia jne. Olen etsinyt 
vastausta muun muassa siihen, millaisella viiveellä kilpailu-
tekstit ottivat kantaa näihin kysymyksiin ja ilmiöihin. Vaikeam-
paa on sen sijaan ollut tarkastella eri vuosikymmenten ”arvo-
tyhjiöitä” ja nuorten kirjoittajien kääntymistä oman sisäisen 
kokemusmaailmansa kuvaamiseen. Nämä vaiheet on kuitenkin 
pyritty rekisteröimään ja tuomaan esiin tässä tutkimuksessa.

Tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollista perehtyä muiden 
kuin kilpailussa palkittujen teksteihin, eikä aina systemaatti-
sesti niihinkään. Kilpailun alkuvuosina muun muassa Helsin-
gin Sanomat ja Pyrkijä julkaisivat voittajien runot ja novellit 
sellaisenaan, mutta 1980-luvulta lähtien on pääsääntöisesti 
tyydyttävä palkintolautakuntien kokoamiin tiivistelmiin ja 
lausuntoihin. Kilpailukirjoitukset on talletettu vuodesta 1969 
vuoteen 1991 asti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjal-
lisuusarkistoon. Sen sijaan vuosien 1957–1968 kilpatekstien 
säilymisestä ei ole tietoa. Vuodesta 1992 kaikki kilpailuun 
lähetetyt kirjoitukset on säilytetty Suomen Nuoriso-opistos-
sa Mikkelissä. Tämä materiaali tarjoaa erinomaisen hyvän 
kurkistusaukon Suomen nuorison mielipiteisiin, käsityksiin ja 
sielunmaisemaan. Tiettävästi tätä satoa ei ole kuitenkaan vielä 
käytetty, ja se odottaa edelleen tutkijaansa.
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takaa Yhdysvalloista. Tämä osoittaa sen, miten merkittävän 
aseman J.H. Erkon kirjoituskilpailu oli saavuttanut ensimmäi-
sen 15 vuoden aikana.

Useimmiten kirjoittajat lähettivät palkintolautakunnalle useita 
tekstinäytteitä, parina ensimmäisenä vuosikymmenenä sekä 
runoja että proosaa. Runokilpailuun osallistuneet lähetti-
vät tavallisesti 20–30 runoa, novellikilpailuun osallistuneet 
puolestaan neljästä kuuteen novellia. Laajemmalla otoksella 
oli mahdollisuus paikata yksittäisiä heikompia tekstejä ja va-
kuuttaa palkintolautakunta omista kyvyistä. Tekstit lähetettiin 
nimimerkkien suojissa, ettei palkintolautakunta pääsisi perille 
kirjoittajien henkilöllisyydestä liian aikaisin. Mukaan liitettiin 
suljettu kirjekuori, joka sisälsi kirjoittajan henkilötiedot, ja se 
avattiin vasta sitten, kun voittajat ja kunniamaininnan saajien 
tekstit olivat selvillä. Joskus nimimerkin takaa paljastui toinen 
pseudonyymi. 
Tunnetumpia ovat olleet nimimerkit Boris Verho, todennä-
köisesti runoilija Harri Sirola, sekä Jukka Larsson ja Eva Wein, 
joiden molempien takaa paljastui kirjailija Pirkko Saisio. Aina-
kin yksi palkittu, nimimerkki Ursula Kanala, on jäänyt täysin 
arvailujen varaan.

Vuonna 1964 kirjoituskilpailun rinnalle perustettiin J.H. Erkon 
kirjallisuuspalkinto, joka myönnettiin vuoden parhaasta esi-
koisteoksesta. Sen palkintolautakunta oli kokoonpanoltaan 
tavallisesti joku muu kuin kirjoituskilpailun, ja sen monivuoti-
sena puheenjohtajana toimi Pekka Tarkka. Vuonna 1994 sen 
nimi muutettiin Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnoksi. 
Kilpailun ja palkinnon selkeämpää erottamista toisistaan tar-
kastellaan vielä tuonnempana omassa luvussaan. 



Pirkko Heikkinen, Jouni Tikkanen, Turkka Hautala, Leena Aunio, Nelli Hietala ja Niina Miettinen. (2008)

Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskeljat esiintyvät palkintojenjakotilaisuudessa.



10

J.H. Erkko ja nuorisoseuraliike
Etelä-Pohjanmaalla 1880-luvulla käynnistynyt nuorisoseura-
liike tähtäsi nuorison kansalliseen herättämiseen ja itsensä 
sivistämiseen. Liike laajeni 1890-luvulla koko maahan, ja sen 
johtajaksi valittiin kirjailija ja toimittaja Santeri Alkio, jonka 
johdolla perustettiin valtakunnallinen Suomen Nuorison Liitto 
vuonna 1897. Liikkeellä oli vuodesta 1890 oma aikakauslehti 
Pyrkijä, jonka välityksellä kansanliike vahvisti yhtenäisyyttään. 
Alkio toimi maalaisliiton kansanedustajana vuosina 1907–1914 
ja 1917–1922. Hän oli myös sosiaaliministerinä kahdessa eri 
hallituksessa vuosina 1919–1920.

Runoilija J.H. Erkon suhde nuorisoseuraliikkeeseen on mielen-
kiintoinen. Hän opiskeli opettajaksi Jyväskylän seminaarissa, 
mutta häntä kiinnosti enemmän runojen kirjoittaminen kuin 
porvarillisen opettajan ammatin harjoittaminen. Erkko oli jo 
23-vuotiaana julkaissut kaksi itsenäistä runokokoelmaa, ja hän 
oli opettajaseminaarin ihailtu nuori runoilijakomeetta.

Jyväskylän seminaarista 1872 valmistunut Erkko siirtyi opet-
tajaksi Viipuriin legendaariseen Adam Wilken kouluun, jossa 
hän työskenteli vuosina 1874–1885. Koulun yhteyteen Erkko 
perusti lukusalin ja ”kansalaisseuran”, jossa nuoret harjoittivat 
puhe- ja lausuntataitojaan sekä keskustelivat ajankohtaisista 
kysymyksistä. Opettajan työ ei Erkkoa erityisemmin kiin-
nostunut, ja vuosina 1874–1876 hän toimi kahdesti viikossa 
Viipurissa ilmestyneen nuorsuomalaisen sanomalehti Ilma-
risen päätoimittajana. Vuonna 1880 Erkko ryhtyi toimitta-
maan Ilmiö-nimistä kirjallistaiteellista kuukausilehteä, jonka 
ilmestyminen tosin jo päättyi seuraavana vuonna. Erkolla ei 
kuitenkaan ollut kosketusta eteläpohjalaisten hankkeisiin, ja 
vasta 1890-luvulla läntisen nuorisoseuraliikkeen toimintamalli 
saavutti Viipurin läänin alueen.

Edellisellä vuosikymmenellä, 1880-luvulla, syntyi niin sanottu 
Nuori Suomi -kulttuuriliike, joka oli laadultaan ennen kaikkea 

henkistä ja vähemmän järjestäytynyttä. Siihen kuului nuoria 
kirjailijoita, runoilijoita, taiteilijoita ja säveltäjiä, joista monet 
ryhmittyivät vuonna 1890 perustetun Päivälehden, Helsingin 
Sanomien edeltäjän ympärille. Lehden perustaja Eero Erkko 
oli J.H. Erkon nuorempi veli, joka yhdessä Juhani Ahon, Santeri 
Ivalon, Arvid Järnefeltin, Eino Leinon, Oskar Merikannon, 
Jean Sibeliuksen, Pekka Halosen, Eero Järnefeltin ja monien 
muiden kanssa seurasi valppaasti ajassa tapahtuvia ilmiöitä ja 
muutoksia ja kirjoitti niistä sanomalehteen. Nuoren Suomen 
piiri oli kiinnostunut muun muassa naisasiasta, työväen- ja 
raittiusliikkeistä, uskontokritiikistä ja darwinismista mutta 
myös kuva- ja maalaustaiteen, musiikin, kirjallisuuden ja 
runouden uudistamisesta. Niin sanottuina sortovuosina, jotka 
alkoivat helmikuun manifestista 1899, Päivälehden ja Nuoren 
Suomen piirit kuuluivat perustuslaillisiin, jotka eivät hyväksy-
neet suuriruhtinaskunnan erioikeuksien polkemista ja maan 
venäläistämistä.

Yhteiskunnallisesti aktiivinen, aatteita ja ihanteita pursuva 
aikansa radikaali J.H. Erkko tuki raittiusseurojen ja työväenyh-
distysten perustamista ja toimintaa ja liittyi siten luontevasti 
osaksi Nuoren Suomen henkistä ilmapiiriä. Naisasiakaan ei 
ollut hänelle vieras, ja hänen runoilijan työnsä oli osaltaan val-
mistamassa alaa vuoden 1905 eduskuntauudistukselle, jossa 
myös naiset saivat äänioikeuden. 

J.H. Erkon side nuorisoseuraliikkeeseen syntyi 1890-luvulla, 
jolloin hän oli lähemmin tutustunut Viipurin seudulla aloitta-
neeseen nuorisoseuraliikkeeseen. Sen aatemaailma, itsensä 
sivistäminen, suomalaisuus ja henkinen valppaus olivat 
samoja näkemyksiä, joita hän oli pyrkinyt itsekin ajamaan ja 
levittämään. Nuorisoseurojen valtakunnalliseksi vaikuttajaksi 
Erkko nousi heinäkuussa 1897, jolloin hän esitti juhlarunonsa 
Nuorten Liitto Tampereella kokoontuneelle nuorisoseurain 
toiselle yleiselle kokoukselle.



Runo oli hyvin isänmaallinen, ja se henki nuorison itsesivistyksen ja -kasvatuksen tärkeyttä. Erkko vaati nuorisoa luopumaan ajeleh-
timisesta ja paheellisesta elämästään sekä tarttumaan sivistyksen töihin. Runon viimeinen säe huokui nuorison velvoittavaa tulevai-
suuden uskoa:

 Nouse, nuoren kansan päivä, silmin kostein, kirkkahin,
	 Sydämen	ja	tiedon	silmin,	mielin,	rohkein,	valvovin;
	 Valvo	hengen	oikeutta,	vapautta	Suomenmaan,	
 Myrsky tulkoon – epätoivo elköön meille milloinkaan!
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Kokouksen myötä 48-vuotiaasta Erkosta tuli nuorisoseuralii-
kkeen oma palavasieluinen runoilija, joka kiersi ympäri maata 
juhlapuheiden pitäjänä. Erkon mesenaattina toimi varakas 
viipurilainen kauppias Juho Lallukka. Ensimmäisen sortokau-
den aikana 1899–1905 Erkosta kuoriutui vastarintahenkinen 
Nuoren Suomen runoilija, joka kehotti nuorisoa olemaan 
alistumatta venäläisten laittomiin sortotoimenpiteisiin.

Kuollessaan vuonna 1906 Erkko oli jo nuorisoseuraliikkeen 
legendaarinen runoilija ja kulttuurivaikuttaja, joka runoissan 
puki aatteen keskeisen sanoman helposti ymmärrettävään 
muotoon. Hautajaisissa hänen arkkuaan kantoivat Eero Erkko, 
Juhani Aho, Pekka Halonen, Eino Leino, Oskari Merikanto, E.N. 
Setälä, K.A. Castrén ja Juho Lallukka – kaikki nuoren suoma-
laisuusliikkeen kantavia voimia. J.H. Erkon kootut teoksensa 
ilmestyivät pian hänen kuolemansa jälkeen neliosaisena 
laitoksena vuosina 1908–1911.

Suomen itsenäistymisen jälkeen nuorisoseuraliike rakensi J.H. 
Erkosta lähes myyttisen hahmon, jonka ideologista merkitystä 
nuorison kasvattajana, ilmaisun kehittäjänä ja isänmaallisuu-
den nostattajana korostettiin niin juhlapuheissa kuin aikakauslehti 
Pyrkijän sivuilla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Erkon hauta-
paikasta Helsingin Hietaniemessä tuli nuorisoseuraliikkeen pyhiin-
vaelluspaikka, jota koristi Alpo Sailon veistämä ja Suomen Nuorison 
Liiton tilaama komea muistokivi. Toinen pyhiinvaelluskohde muo-
dostui runoilijan syntymäpitäjään Orivedelle, jossa nuorisoseuraliike 
paljasti vaikuttavan muistopatsaan suurien juhlallisuuksien saattele-
mana kesällä 1937.

Tämä selittää sen, miksi nuorisoseuraliikkeen piirissä J.H. Erkon 
nimeä kunnioitettiin ja arvostettiin. Siksi ajatus J.H. Erkon nimeä 
kantavan muistorahaston perustamisesta nuorison sivistyspyrintöjen 
tukemiseksi tuntui alusta asti luontevalta. Koska J.H. Erkon nuorempi 
veli Eero Erkko ja tämän poika, ministeri Eljas Erkko olivat vauras-
tuneet sanomalehdellään, oli luontevaa kääntyä heidän puoleensa 
muistorahaston peruspääoman hankkimisessa.

Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskeljat esittävät voittajien tekstejä.



Ensimmäisen lukukerran jälkeen noin puolet teksteistä siirtyy juryn 
jäsenten välillä lehmälaukussa. 



Kirjoittajakilpailun perustaminen
Keskipohjanmaa-sanomalehden päätoimittaja Josua Ruotsala 
esitti 1950-luvun puolivälissä ajatuksen nuorisoseuraliikkeen 
sivistyspyrkimysten tueksi perustettavasta rahastosta. Ruot-
sala oli valtakunnallisen nuorisoseuraliikkeen kantavia voimia, 
jonka alkiolainen ihmiskäsitys vaati nuorisolta itsekasvatusta 
ja aktiivista pyrkimystä itsensä sivistämiseen. Suomen Nuori-
son Tukisäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, Nobel-palkittu 
akateemikko, professori A.I. Virtanen, säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Josua Ruotsala ja asiamies Yrjö Vasama lähettivät 
kesäkuussa 1955 Sanoma Oy:n hallituksen puheenjohtajalle, 
ministeri Eljas Erkolle kirjeen, jossa he ehdottivat J.H. Erkon 
muistorahaston perustamista Suomen Nuorisoseurojen Liiton 
yhteyteen. Ministeri Erkko kannatti ajatusta ja lahjoitti neljän 
seuraavan vuoden aikana yhteensä miljoona markkaa nuoriso-
seuralaisten kirjallisten ja aatteellisten harrastusten tukemise-
ksi. Rahaston korkotuottoja päätettiin käyttää J.H. Erkon nimeä 
kantavan kirjoituskilpailun palkintoihin ja kuluihin.

J.H. Erkon muistorahaston säännöt hyväksyttiin Suomen Nuo-
rison Liiton kokouksessa joulukuussa 1956. Sääntöjen mukaan 
rahasto vaali J.H. Erkon muistoa järjestämällä vuosittain 
kirjoituskilpailun, jonka tulokset julkaistiin Marian päivänä 25. 
maaliskuuta. Samalla se oli nuorisoseuraliikkeen oma vuosi-
päivä. Kilpailun järjestämisestä vastasi nuorisoseuraliikkeen 
äänenkannattaja Pyrkijä. Se oli tarkoitettu 16–29-vuotiaille 
nuorille, jotka eivät vielä olleet julkaisseet kirjallista esikois-
teostaan. 

Samassa kokouksessa, jossa J.H. Erkon kirjoituskilpailun 
säännöt hyväksyttiin, julistettiin myös ensimmäinen kirjoi-
tuskilpailu runoille ja suorasanaisille kirjoituksille. Sarjoja oli 
kaksi, 16–21-vuotiaille ja 22–29-vuotiaille. Suurista odotuksista 
huolimatta kilpakirjoituksia saatiin vuoden 1957 helmikuun 
loppuun asetettuun takarajaan mennessä vain vähän, ja tästä 

syystä kilpailuaikaa päätettiin jatkaa elokuun loppuun asti. En-
simmäiseen kilpailuun osallistui silti vain 38 kirjoittajaa. Voiton 
veivät Pirkko Hänninen ja Irma Ruotsala.

Vuosien 1958–1959 kilpailut julistettiin avatuiksi saman 
vuoden tammikuun puolivälissä, ja kilpailutekstit tuli lähettää 
Pyrkijän toimitukseen helmikuun loppuun mennessä. Vaikka 
monet kirjoittajat osasivat valmistautua kilpailuun etukäteen, 
oli myös runsaasti niitä, jotka saivat tiedon liian myöhään. 
Kireä aikataulu johti myös hätäisesti kirjoitettuihin teksteihin, 
mikä näkyi suurena epätasaisuutena. Toisaalta palkintolau-
takunnalle jäi vain kolmisen viikkoa aikaa perehtyä kilpailu-
teksteihin, mikä oli ilman muuta liian lyhyt aika. Esimerkiksi 
vuoden 1959 kilpailun tulosten julkistamista jouduttiin tästä 
syystä siirtämään Marian päivästä viikolla eteenpäin. Niinpä 
palkintolautakunta päätti, että vuoden 1960 kirjoituskilpailu 
avattiin 31. lokakuuta 1959, ja valmiit kilpailutekstit piti posti-
ttaa tammikuun viimeiseen päivään mennessä 1960. Käytäntö 
on jatkunut pääpiirteissään samassa muodossa 2010-luvulle.

Ensimmäisen palkintolautakunnan muodostivat Helsingin 
Sanomien legendaarinen kirjallisuusarvostelija Toini Havu, 
toimittaja-kirjailija Kauko Kare sekä järjestöjohtaja Yrjö Vasa-
ma. Kilpailun sihteeriksi kutsuttiin Josua Ruotsalan poika Allan 
Ruotsala, joka oli samalla Pyrkijän toimitussihteeri. Palkinto-
lautakunnan kokoonpano kuitenkin muuttui jo ensimmäisen 
kilpailuvuoden jälkeen, kun Suomen Nuorison Liiton pääsih-
teeri Vasama siirtyi Pelastakaa Lapset ry:n järjestöjohtajaksi. 
Samalla myös Kare luopui palkintolautakunnan jäsenyydestä 
muiden työkiireidensä vuoksi. Hän oli toiminut Suomalainen 
Suomi -aikakauskirjan toimitussihteerinä vuosina 1948–1952 
ja uudelleen vuodesta 1957 lähtien.
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Eron taustalla oli muitakin syitä, sillä terävästä kynästään 
tunnettu Kare oli vuonna 1956 Tasavallan presidentiksi valitun 
Urho Kekkosen poliittinen vastustaja eikä hänen kaltaisella 
Kekkos-kriitikolla ollut edellytyksiä jatkaa tehtävässään pal-
kintolautakunnan jäsenenä. Kare oli myös traditionalisti, joka 
vastusti johdonmukaisesti Tuomas Anhavan ja Paavo Haavikon 
kaltaisia modernisteja. Jyrkkä kielteinen asenne uutta nouse-
vaa suuntausta vastaan ei sekään muodostanut hedelmällistä 
lähtökohtaa jäsenyydelle J.H. Erkon kirjoituskilpailun palkinto-
raadissa.

Havun ja Ruotsalan rinnalle palkintolautakuntaan kutsuttiin 
kotiseutuliikkeen aktiivi, Suomalaisen Suomen päätoimittaja ja 
Turun yliopiston sosiologian professori Esko Aaltonen ja Yhteis-
kunnallisen korkeakoulun (myöh. Tampereen yliopiston) kirja-
llisuuden professori Unto Kupiainen, joka oli tunnettu runoilija, 
kulttuuripakinoitsija ja viihdekirjailija. Kiireinen Aaltonenkin 
oli kilpailulautakunnan jäsenenä vain vuoden. Hänen tilalleen 
kutsuttiin Suomen Nuorison Liiton esimies ja Pyrkijän päätoi-
mittaja, kouluneuvos Alfred Salmela. Kokoonpanolla Salmela, 
Kupiainen, Havu ja Ruotsala palkintolautakunta toimi vuoteen 
1961 saakka, jolloin Kupiainen yllättäen kuoli.

Kirjoituskilpailua rahoittanut Sanoma Oy halusi palkintolau-
takuntaan vähintään yhden oman edustajansa. Kyse oli myös 
siitä, että Helsingin Sanomia lähellä ollut kulttuurisiipi halusi 
vaikuttaa palkintojen jakoon. Käytännössä paikka kuului leh-
den eturivin kirjallisuuskriitikoille: ensimmäisenä palkintolau-
takunnan ”hesarilaisena” jäsenenä oli maisteri Toini Havu, joka 
oli tullut tunnetuksi Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan 
teilauksesta Helsingin Sanomissa vuonna 1954. Särmikkäänä 
henkilönä tunnettu Havu joutui vuonna 1963 vastentahtoisesti 
jättämään Helsingin Sanomat ja siinä sivussa myös J.H. Erkon 
kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenyyden. Hän oli 
edellisenä vuonna riitautunut Eljas Erkon kanssa ja tie Sanoma 

Oy:n palveluksessa oli tämän jälkeen noussut pystyyn. Havun 
paikan palkintolautakunnassa peri Helsingin Sanomien kirjalli-
suuskriitikko Timo Tiusanen, joka siirtyi jo seuraavana vuonna 
Helsingin yliopiston teatteritieteen assistentiksi ja myöhem-
min henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi professoriksi.

Vuodesta 1964 palkintolautakunnan jäsenenä toiminut kirjaili-
ja Matti Paavilainen kuului hänkin Helsingin Sanomien kirjalli-
seen piiriin. Vuonna 1963 hän oli voittanut ensimmäisen J.H. 
Erkon esikoiskirjailijapalkinnon ja seuraavana vuonna hänet 
kutsuttiin Erkon kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäse-
neksi. Sen puheenjohtajana Paavilainen toimi vuosina 1964–
1996. Lyhyen aikaa 1960-luvun puolivälissä palkintolautakun-
nan jäsenenä toiminut maisteri Maarit Niiniluoto kuuluin niin 
ikään Helsingin Sanomien piiriin. Sanomalehden toimituksen 
ote vahvistui vuodesta 1966 lähtien, jolloin palkintolautakun-
taan kutsuttiin kirjallisuuskriitikko Tuukka Kangasluoma, ja 
edelleen vuonna 1968, jolloin maisteri Pekka Tarkka sai kutsun 
palkintolautakunnan jäseneksi. Seuraavana vuonna hänet 
nimitettiin Helsingin Sanomien kulttuuriosaston esimieheksi.

Palkintolautakunnan jäseneksi vuonna 1963 valittu Yleisradion 
kulttuuritoimittaja ja myöhempi Radioteatterin johtaja, mais-
teri Mirjam Polkunen oli monipuolinen kirjallinen vaikuttaja, 
joka oli aloittanut uransa runoilijana ja kirjallisuuskriitikkona 
Annamari Sarajaksen johtamassa Uuden Suomen kulttuuri-
toimituksessa. Polkusen ja Sarajaksen tiet kuitenkin erkanivat 
1960-luvun puolivälissä, koska Polkunen osoitti ymmärtämystä 
nuoria radikaalisti ajattelevia kirjailijoita ja runoilijoita koh-
taan. Tässä mielessä Polkusen valinta J.H. Erkon kirjoituskilpai-
lun palkintolautakunnan jäseneksi oli onnistunut, sillä lyriikan 
ja kaunokirjallisuuden kentässä vuosikymmenen puoliväli 
enteili uudenlaista käännekohtaa. Tämän murroksen tulkkina 
Polkusen rooli J.H. Erkon kirjoituskilpailun raadissa oli aivan 
keskeinen.



Lyriikan valtakausi

18

Suomalainen lyriikka ja proosa olivat sodan jälkeen ajautuneet 
kriisiin. Vanhat sotaa edeltäneet ja sodanaikaiset arvot ja nä-
kökulmat, entinen tapa jäsentää maailmaa ja omia kokemuksia 
koettiin 1930-luvulla syntyneiden nuorten parissa riittämät-
tömiksi. 1950-luvun alussa, niin sanottujen vaaran vuosien jo 
väistyttyä, modernisaatio kiihtyi, mikä vaikutti yhteiskunnalli-
seen todellisuuteen, kaupungin ja maaseudun välisen vasta-
kohtaisuuden lisääntymiseen sekä perhe-elämään ja naisen 
asemaan.

Kirjallisuudessa muutos näkyi todellisuuspakona ja siirtymi-
senä objektiivisen todellisuuden käsittelystä subjektiivisten 
kokemusten tarkasteluun. Ankeasta yhteiskunnallisesta ja 
taloudellisesta todellisuudesta paettiin historiallisiin aiheisiin 
(Mika Waltari), uneen ja satuihin (Yrjö Kokko, Tove Jansson), 
erämaihin ja metsiin (A. E. Järvinen), jopa vaistoihin (Jorma 
Korpela).

Suomen kirjallisen kulttuurin eristyneisyyden vuoksi lyriikan 
rakenne ja tekniikka eivät voineet uudistua heti sodan jälkeen. 
Vähitellen 1950-luvun alusta lähtien suomalaiset nuoret lyyri-
kot pääsivät tutustumaan yhdysvaltalaiseen, englantilaiseen ja 
ranskalaiseen moderniin runouteen, jonka taustalla vaikuttivat 
samanlaiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset syyt ja tekijät 
kuin Suomessakin. Tutustuminen yhdysvaltalais-englantilaisen 
T. S. Eliotin runouteen oli monille aloitteleville lyyrikoille in-
noittava kokemus. Vuonna 1948 Nobelin kirjallisuuspalkinnon 
voittaneen Eliotin runokokoelma Autio maa (1922) ja Neljä 
kvartettoa (1943) suomennettiin nopeasti, ja ne ilmestyivät 
1949.

Lyriikan uusi ilmaisukieli tuli esiin vähitellen 1950-luvun ku-
luessa. Runo vapautui mitallisuudesta, ja sen asema suhteessa 
yhteiskuntaan, ideologioihin ja todellisuuteen korostui sen au-
tonomisuutena. Nuoret lyyrikot, kuten Tuomas Anhava, Lassi 

Nummi, Paavo Haavikko, Lasse Heikkilä ja Eeva-Liisa Manner 
nousivat runouden uudistajien eturiviin. 1950-luvun lopulla 
tällä muutoksella oli heijastusvaikutuksensa myös J.H. Erkon 
kirjoituskilpailuun, luonnollisesti pienellä viiveellä.

Vielä vuonna 1958 kilpailurunojen innoittajina olivat edellis-
tä sukupolvea edustaneiden Aaro Hellaakosken, Yrjö Jylhän, 
Unto Kailaan ja Lauri Viidan kaltaiset runoilijat, mutta kuten 
palkintolautakunnan lyriikan osastosta vastannut professori 
Kupiainen totesi, myös nuorten modernistien alkava vaikutus 
oli selvästi nähtävissä. Vuoden 1958 runokilpailun voittajat 
Altti Havas, Arto Ingervo, Timo Kauranne ja Eeva-Liisa Seppälä 
kirjoittivat omaperäisesti ja uutta luovasti. Kupiaisen mukaan 
heidän ”modernistisuutensa” oli kuitenkin vasta kypsymässä.

Kaksi vuotta myöhemmin muutos oli jo tosiasia. Pyrkijän 
mukaan nuorison runouskäsityksissä oli tapahtunut peruut-
tamaton muutos. Kun vielä vuonna 1959 nuori runous jatkoi 
vielä varovaista ”sisäänmurtoaan”, niin seuraavana vuonna 
”läpimurto” oli jo ollut todellinen. Loppusoinnullista ja mi-
tallista runoutta tehtiin toki edelleen, mutta vapaat muodot 
olivat entistä hallitsevampia. Kupiaisen mukaan vuoden 1961 
kilpailussa menestyneiden nuorten runoilijoiden parhaimmis-
ton esikuvia olivat modernistit Paavo Haavikko, Aila Meriluoto 
ja Eeva-Liisa Manner.
 
Vuoden 1961 runokilpailun voitti Kari Aronpuro, jonka kilpai-
luun lähettämä Eurooppalaisia kuvia oli muihin sen vuotisiin 
kilpailijoihin verrattuna aivan omaa luokkaansa. Aronpuron 
palkitsemiseen liittyi pieni skandaalinpoikanenkin, sillä hän oli 
lähettänyt kilpailuun vain yhden ainoan kaksiliuskaisen runon. 
Lyriikan palkinnoista vastannut professori Kupiainen piti tästä 
huolimatta Aronpuroa aivan ylivoimaisena ja suorastaan jyräsi 
hänet ykköseksi.



Saila Susiluoto, Sanna Karlström ja Pirkko Heikkinen

Saila Susiluoto ja Sanna Karlström olivat Erkon raadissa vuonna 2017. Molemmat ovat olleet voitokkaita myös Erkon kilpai-
lussa, Susiluoto vuonna 1994 ja Karlström vuonna 2003. Susiluodon esikoisteos Siivekkäät ja hännäkkäät ilmestyi vuonna 
2001 ja palkittiin Kalevi Jäntin palkinnolla. Susiluodolle myönnettiin vuonna 2016 valtion viisivuotinen kirjallisuuden taiteili-
japrofessoriapuraha. Sanna Karlströmin runokokoelma Taivaan mittakaava ilmestyi vuonna 2004 ja sai Helsingin Sanomien 
esikoisteospalkinnon seuraavana vuonna.
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Kirjallisuudentutkija, runoilija ja kääntäjä Kirsti Simonsuuri oli Erkon raadin jäsen vuonna 2009. Hän on 
ollut myös arvostetun kansainvälisen Neustadt-kirjallisuuskilpailun tuomaristossa.



Ratkaisu oli oikeaan osunut. Vuonna 1964 Aronpuro julkaisi 
esikoisrunokokoelmansa Peltiset enkelit, ja teos voitti heti 
ensimmäisen J.H. Erkon kirjallisuuspalkinnon. Kokeilevasta 
postmodernistisesta runoudestaan tunnettu Aronpuro on sit-
temmin kirjoittanut useita runokokoelmia, joiden tavaramerk-
kinä ovat olleet kirjalliset kollaasit ja pastissit sekä erilaisten 
ainesten kierrättäminen. Useita eri kirjallisuuspalkintoja voitta-
nut Aronpuro oli myös kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto-
ehdokkaana vuonna 1991 runokokoelmallaan Tasanko 967.

Mirjam Polkusen mukaan vuosien 1963–1965 lyriikka oli pysy-
nyt edelleen varsin laadukkaana. Vuonna 1964 runokilpailun 
voitti Juha Virkkunen, myöhempi Yleisradion kulttuuritoimit-
taja ja Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelman legendaarinen 
vetäjä. Toiseksi tuli eteläamerikkalaisen ja espanjankielisen 
runouden suomentaja Pentti Saaritsa, jonka suomennostyö on 
ollut mittava. Seuraavana vuonna ensimmäisen palkinnon sai 
Jussi Kylätasku, jonka 15 runon sarjaa palkintolautakunta piti 
korkeatasoisena. Näiden runojen ympärille Kylätasku raken-
si seuraavana vuonna ilmestyneen esikoisrunokokoelmansa 
Kosketuskohdat. Lisäksi hänet muistetaan myös näytelmistään, 
kuunnelmistaan, elokuvakäsikirjoituksistaan ja kriitikon työs-
tään.

Suomalaisen 1960-luvun kirjallisen kauhukakaran Pentti Saari-
kosken ympärille muodostunut sukupolvikapina ja uudentyyp-
pisen nuorisokulttuurin ihailu näkyivät oikeastaan yllättävän 
vähän J.H. Erkon kirjoituskilpailuun lähetetyissä teksteissä.
 Saarikosken avaama niin sanotun osallistuvan ja vasemmisto-
laisesti painottuneen runouden kaanon ei sekään saavuttanut 
erityisen näkyvää sijaa kirjoituskilpailussa eikä suuntaus tullut 
esiin palkituissa runoissa. Tämä saattoi tietysti johtua palkin-
tolautakunnastakin, joka ei ehkä arvostanut saarikoskislaista 
lyriikkaa eikä sen vuoksi jakanut palkintojaan tämän suuntauk-
sen edustajille.

Joka tapauksessa J.H. Erkon kilpailuun lähetetyn lyriikan taso 
laski ja laatu heikkeni 1960-luvun jälkipuoliskolla. Taustalla 
vaikutti runon ilmaisukeinojen polarisoituminen erilaisten 

kansainvälisten vaikutteiden vuoksi. Kirjoituskilpailuun lä-
hetettyjen runojen taustalla tuntuivat Allen Ginsbergin ja 
Jack Kerouacin innoittamat beat-runouden ja -kirjallisuuden 
vaikutteet, chileläisen Pablo Nerudan vallankumousrunous 
ja vasemmistolaisen laululiikkeen suoraviivainen poliittinen 
julistus. Runokilpailun tason laskusta kieli lopulta sekin, ettei 
vuonna 1966 ensimmäistä palkintoa jaettu ollenkaan.

Seuraavana vuonna koettiin vielä lyriikan lyhyt nousukausi, 
jolloin kilpailulautakunnan puheenjohtaja Timo Tiusanen 
totesi runojen olleen sinä vuonna proosaa etevämpiä. Neljän 
runopalkinnon lisäksi jaettiin peräti viisi kunniamainintaa. 
Ensimmäisen palkinnon voitti 22-vuotias Jorma Heinonen, 
joka kertoi ihailevansa Paavo Haavikkoa ja Pentti Saarikoskea. 
Toimittajan työ sanomalehti Keskisuomalaisessa vei kuitenkin 
voiton runoilemisesta, ja vasta 30 vuotta myöhemmin Heino-
nen julkaisi esikoisrunokokoelmansa Poika (1996). 

Kriittinen suhtautuminen omaan tuotantoon nosti monien 
nuorten runoilijoiden julkaisukynnystä. Monet 1960-luvun 
jälkipuoliskolla palkituista jäivät Terttu Jurvakaista (ensim-
mäinen palkinto vuonna 1968) lukuun ottamatta korkeintaan 
”yhden kokoelman runoilijoiksi”. Esimerkiksi vuonna 1968 toi-
sen palkinnon voittanut Hannu J. Arra ei julkaissut tiettävästi 
yhtään mitään, ja seuraavana vuonna ensimmäisen palkinnon 
voittanut Kari-Kalervo Korpelakin vain esikoiskokoelmansa 
Ensirakastajan viulu (1970). Taidemaalarinakin ansioitunut 
Jurvakainen oli kuitenkin tuotteliaampi, ja hän julkaisi useita 
runoteoksia, joita hän kuvitti omilla maalauksillaan.

Vuonna 1968 Helsingin Sanomat otsikoi paljonpuhuvasti proo-
san ajaneen lyriikan ohitse J.H. Erkon kilpailussa. Toteamus 
heijasteli samalla kirjallisuuden kentässä yleisemminkin tapah-
tunutta muutosta. Kilpailun ensimmäiset kymmenen vuotta 
olivatkin olleet lyriikan kukoistuskautta ja vastaavasti proosan 
alavireisyyttä. Muutos oli tapahtunut vaivihkaa ja huomaa-
matta, ja syitä siihen oli useita. Joka tapauksessa modernistis-
ta runoutta oli vuosikymmenen jälkipuoliskolla arvosteltu yhä 
enemmän ”hämäryydestä”, ”sisäänpäin kääntyneisyydestä” ja 
”liiallisesta estetisoinnista”



Proosan uudistuminen
Sodanjälkeisen kotimaisen kaunokirjallisuuden kriisi kesti 
hieman kauemmin, koska kerronnan rakenteen ja teknii-
kan uudistamisen vaikutukset levisivät sinne hitaammin 
kuin lyriikkaan. Tähän vaikutti myös kotimaisen kirjallisen 
realismin vankka perinne, jota vahvisti ennen kaikkea 
Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan (1954) ja Täällä 
Pohjantähden alla -trilogian (1959–1960, 1962) menestys. 
Molemmat teokset ylläpitivät keskustelua realismin ja mo-
dernismin välisestä suhteesta, jossa jälkimmäinen joutui 
altavastaajaksi.

Modernin uuden proosan tulemisen aloittivat Antti Hyryn, 
Veijo Meren, Paavo Rintalan, Hannu Salaman ja Marja-Lii-
sa Vartion otteeltaan kokonaan toisenlaiset romaanit. 
Veijo Meren Manillaköysi (1957), Sujut (1961) ja erityisesti 
Peiliin piirretty nainen (1963) uudistivat proosan tyyliä ja 
rakennetta. Meren 1950- ja 1960-lukujen tuotannossa 
korostui yksilökeskeisyys, pienimuotoisuus ja asioiden 
suhteellisuus. Antti Hyryn tavaramerkki oli puolestaan 
niukasti havainnoiva ja kielellisesti kirkas proosa. Hyryn 
1950-luvun lopun novellit Maantieltä hän lähti (1958) ja 
Kevättä ja syksyä (1958) nousivat seuraavalla vuosikymme-
nellä monien aloittelevien kirjailijoiden esikuviksi hänen 
myöhempien lapsuutta ja nuoruutta käsittelevien kehitys-
romaaniensa Kotona (1960) ja Alakoulu (1965) ohella.

Paavo Rintala ei puolestaan omassa tuotannossaan kaih-
tanut perimodernisteille hankalien suurten kysymysten, 
kuten uskon ja epäuskon, sodan ja pahuuden käsittelyä. 
Rintalan Sissiluutnantti (1963) ravisteli isänmaallisia arvoja 
ja synnytti ”kirjasodan”, jota seurasi vuotta myöhemmin 
toinen ”kirjasota” eli Hannu Salaman Juhannustansseista 

22 Mikkelin ammatikorkeakoulun opiskelja tulkitsee voittajan tekstiä.



alkanut ja käräjille päättynyt jumalanpilkkaoikeudenkäynti. 
Varhain kuolleen Marja-Liisa Vartion postuumisti ilmestynyt 
Hänen olivat linnut (1967) oli omintakeinen modernistinen 
romaani, jonka konstailematonta kieltä ja tarkkaa ilmaisua 
monet nuoret kirjailijat ihailivat.

Kotimaisen proosan uusi kukoistus näkyi J.H. Erkon kirjoitus-
kilpailun novelleissa yllättävän hitaasti. Palkintolautakunnan 
proosaosastosta vastannut maisteri Havu joutui vuosi toisensa 
perään harmittelemaan kirjoitusten heikkoa tasoa. Kilpailuun 
lähetettiin pakinaa ja lastua, novellia ja kertomusta, satua ja 
esseetä mutta ennen kaikkea oman kotiseudun ja kansan ku-
vauksia, joiden kaikkien yhteisenä nimittäjänä oli eräänlainen 
”vanhanaikaisuus”. Materiaalista ei löytynyt Havun mukaan 
”kirkkaankuulasta”, ”iskevää” ja ”rakenteeltaan kiinteää” 
nykyproosaa. Sen sijaan monet kirjoittivat kansankuvauksiaan 
Juhani Ahon, Joel Lehtosen ja Unto Seppäsen turvallisessa 
hengessä ja tyytyivät tallomaan tutuiksi käyneitä polkuja.

Heikot tulokset johtuivat myös siitä, että kilpailun järjestäjä 
eli Suomen Nuorison Liiton hallitus ohjasi proosakilpailua 
rajaamalla ne joko kotiseutu- tai kansankuvaelmiin tai tarkasti 
valittuun aiheeseen. Esimerkiksi vuonna 1959 kilpailijoiden 
piti kirjoittaa essee J.H. Erkosta ja vuonna 1962 suorasanaisen 
kilpailun aiheeksi otettiin maalaisliittolaisen poliitikon ja nuo-
risoseuramiehen Santeri Alkion 100-vuotissyntymän merkeissä 
otsikko ”Mitä nuorisoseura on minulle merkinnyt?”. Jälkimmäi-
nen kilpailu oli tarkoitettu kaikenikäisille. Tällaiset temaattiset 
ratkaisut tietenkin ohjasivat monia nuoria kirjailijan alkuja pois 
koko kilpailun piiristä, eivätkä ne miellyttäneet palkintolauta-
kuntaakaan.

Edellä mainitun Alkio-kilpailun heikkojen tulosten saattelemina 
palkintolautakunta lopulta luopui tiettyyn teemaan sidotuis-
ta kirjoitusohjeista ja avasi proosakilpailun vapaavalintaisille 

aiheille. Päätöstä tervehdittiin ilolla eri tahoilla, vaikka monet 
olivat sitä mieltä, ettei tämäkään vielä riittänyt. Havun seuraa-
jaksi palkintolautakuntaan valittu kirjailija Matti Paavilainen 
totesikin eräässä haastattelussa vuonna 1964, että kirjoitus-
kilpailua pitäisi rajata siten, että jäljelle jäisivät vain runot ja 
novellit. Samalla päästäisiin irrottautumaan proosan pitkäksi 
venähtäneestä ”luovasta tauosta”, ja lupaavat nuoret kirjailija-
nalut pääsivät paremmin esille valtavasta keskinkertaisuuden 
massasta.

Paavilainen liioitteli kirjoituskilpailun proosaosaston heikkoa ti-
laa, sillä 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla oli onneksi saa-
tu esiin muutamia omintakeisesti kirjoittavia nuoria. Tällainen 
oli vuoden 1960 novellikilpailun voittanut tamperelainen Jor-
ma Kannila, jonka kilpakirjoitus Poika lähti kouluun oli ensim-
mäisiä modernilla otteella kirjoitettuja suorasanaisia tekstejä 
kilpailun siihenastisessa historiassa. Novellissa oli nähtävissä 
”selvää hyryismiä”, se oli kieleltään niukkaa ja aihe kuvasi nuo-
ren pojan tuntemuksia hänen irtautuessaan lapsuudenkodin 
turvallisesta maaseutuympäristöstä ja siirtyessään kaupungin 
nopeampirytmisempään maailmaan. Kannila menestyi sinä 
vuonna muutenkin, sillä hän tuli runosarjassa toiseksi.
 
Vuonna 1963 kilpailun voittaneen Brita Santalan Huone vuok-
rattavana -novellin rakenteessa, käsittelytavassa ja kielessä oli 
Paavilaisen mukaan niin ikään nähtävissä Antti Hyryn mutta 
myös Veijo Meren ja Eeva-Liisa Mannerin vaikutusta. Keskit-
tyminen pieniin arkisiin tapahtumiin näkyi molemmissa uutta 
otetta enteilevissä novelleissa.

Vuonna 1964 Paavilainen harmitteli edelleen proosan heikkoa 
yleistasoa, vaikka sen vuotinen voittaja Juhani Peltonen liikkui 
aivan omalla tasollaan. Keskinkertainen taso ja laatu näkyivät 
siinä, ettei kilpailussa jaettu ensimmäisen palkinnon lisäksi 
kuin kolme kunniamainintaa. Peltonen oli lähettänyt raadin 



Palkintolautakunta oli 1960-luvun alkupuolelta lähtien kiin-
nittänyt huomiota siihen, että modernin proosan kirjoittajat 
tulivat joko Helsingistä tai muista suuremmista kaupungeista. 
Kilpailuun osallistuvat maaseudulta kotoisin olevat nuoret kir-
joittivat edelleen ”vanhanaikaista realismia”. Vuosikymmenen 
loppu merkitsi tässäkin suhteessa muutosta: vuonna 1967 
palkintolautakunta totesi ilokseen, että myös muualla Suo-
messa uudet kirjalliset virtaukset tunnettiin aivan yhtä hyvin 
kuin suuremmissa kaupungeissa. Vuoden 1967 proosakilpailu 
oli tästä tasoittumisesta oiva osoitus. Sen voitti koijärveläinen 
19-vuotias Mikko Loikkanen, joka tunsi Ginsberginsä, Keroua-
cinsa ja Joycensa, mikä näkyi myös hänen ainoaksi jääneessä 
vaellusromaanissaan Salamatkustaja (1968).

Vuosikymmenen viimeiset vuodet osoittivat, ettei proosan 
nousu ollut jäänyt vain satunnaiseksi aallonharjaksi. Taso py-
syi korkeana ja kilpailuja leimasi tiukka tasaväkisyys, mikä teki 
voittajien valitsemisen vaikeaksi. Maaliskuussa 1968 jaettu 
ensimmäinen palkinto meni Arja-Anneli Tuomiselle, jonka 
novelleissa pohdittiin Saksan-kysymystä ja Tšekkoslovakian 
ihmiskasvoista sosialismia. Aihe oli erittäin ajankohtainen, 
ja erityisesti Tšekkoslovakia-aiheisen novellin merkitys nousi 
aivan uudelle tasolle Varsovan liiton panssareiden vyöryessä 
Prahaan elokuun lopussa 1968.

Kiihkeä aika tempasi myös monet palkituista muihin tehtäviin, 
ja eräiltä kirjoittaminen sai jäädä kokonaan. Edellä mainitus-
ta Arja-Anneli Tuomisesta tuli journalisti ja teatterikriitikko, 
joka kirjoitti Kansan Uutisiin ja eräisiin vasemmistolaisiin 
kulttuurilehtiin. Vuoden 1969 kilpailussa kolmannelle sijalle 
yltänyt Martti Issakainen jatkoi kirjallisia töitään, mutta siirtyi 
reportaaseihin ja ryhtyi myöhemmin kirjoittamaan sota- ja 
eräkirjoja. Samoin vuoden 1968 kolmonen Panu Rajala jatkoi 
sekä kirjallisella että tieteellisellä uralla tunnetuin ansioin ja 
saavutuksin. Sen sijaan seuraavan vuoden 1969 ensimmäisen 
ja toisen palkinnon voittaneet Harry Nieminen ja Sakari Taka-
mäki hävisivät kirjallisuuden kentältä, eivätkä he julkaisseet 
edes esikoisteoksiaan.

arvioitavaksi erinomaisena pidetyn novellivalikoiman. Sen 
huippua edusti Surunapit-niminen novelli, jonka Yleisradio 
esitti kuunnelmana vielä samana vuonna. Peltosen ystävät 
Juha Virkkunen ja Pentti Saaritsa voittivat samana vuonna ru-
nokilpailun, joten kolmikon voidaan katsoa kuuluneen ikäpol-
vensa kirjalliseen eliittiin. Seuraavanakin vuonna proosa jatkoi 
matelemistaan, eikä ensimmäistä palkintoa jaettu lainkaan.

Proosan kauan odotettu nousukiito alkoi vuonna 1966, jolloin 
kolmen pääpalkinnon lisäksi jaettiin peräti seitsemän kun-
niamainintaa. Seuraavana vuonna Helsingin Sanomat otsikoi 
kilpailun tulosten perusteella proosan vieneen voiton lyriikas-
ta: pääpalkintojen lisäksi jaettiin vielä kaksi kunniamainintaa. 
Sama nouseva ura jatkui vielä vuonna 1969, jolloin jaettiin 
neljä pääpalkintoa ja kolme kunniamainintaa.

Vuonna 1966 kirjoituskilpailun ensimmäisestä palkinnosta 
kisasivat tasaväkisesti Aulikki Oksanen ja Pertti Tonteri, jotka 
molemmat loivat sittemmin mittavan uran. Ensimmäisen 
palkinnon voittaneen Oksasen taiteellinen ura oli käynnisty-
nyt Ylioppilasteatterin legendaarisessa Lapualaisoopperassa. 
Proosan lisäksi hän kirjoitti runoja ja lauluja, maalasi tauluja ja 
oli poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivinen vasemmistolai-
nen. Ensimmäisen palkinnon Oksanen sai novelliparillaan Pu 
Pu puhetta ja Renandel, joita palkintolautakunta kiitti kielelli-
sestä omaperäisyydestä ja kekseliäisyydestä. 

Oksasen mukaan osallistuminen proosakilpailuun oli ollut hä-
nelle välttämätöntä, ja ensimmäinen palkinto oli alku uudelle, 
kirjalliselle uralle. Vuosi kansakoulun opettajana oli ollut vai-
kea, ja hän tunsi omien sanojensa mukaan tulleensa petetyksi. 
Kirjoituspalkinnosta nostetta saanut Oksanen julkaisi esikois-
romaaninsa Hevosen kuolema jo samana vuonna; teos sisälsi 
sekä lyriikkaa että proosaa. Toisen romaaninsa Tykkimiehen 
syli Oksanen julkaisi heti seuraavana vuonna. Toisen palkinnon 
saanut Tonteri julkaisi vuotta myöhemmin esikoisproosateok-
sensa Revitty muotokuva.
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Suuren muutoksen kuvaukset
Kotimaisen 1960-luvun lopun ja 1970-luvun proosakirjallisuu-
den syvävirtana oli yhteiskunnallinen muutos, kaupungistumi-
nen, maaseudun tyhjeneminen, muuttoliike Ruotsiin, työttö-
myys ja sen pelko. Aiheita käsiteltiin realistisissa romaaneissa, 
joissa poliittinen tiedostaminen oli vahvasti läsnä. Esimerkiksi 
kolmikymppinen Lassi Sinkkonen kutsui itseään proletaarikir-
jailijaksi, ja hänen merkittävin teoksensa Solveigin laulu (1970) 
oli kuvaus kolmesta sukupolvesta sota-ajan Helsingissä. Alpo 
Ruuth puolestaan kuvasi Kotimaa-romaanissaan (1974) sosi-
aalista muutosta ja siirtolaisuutta luokkakantaisesti yksilöiden 
kokemusten kautta. Kalle Päätalon massiiviset Koillismaa- ja 
Iijoki-sarjat taas kertoivat äärimmäisestä köyhyydestä ja anka-
rasta työstä taustanaan suomalaisen yhteiskunnan muutos ja 
omaelämäkerralliset kokemukset.

Vahva agraariepiikan aalto syntyi 1970-luvun alussa edellisellä 
vuosikymmenellä käynnistyneestä maaseudun elämänmuodon 
muutoksesta. Sen avulla käsiteltiin satojentuhansien suoma-
laisten kollektiivisia kokemuksia, joiden selittäminen ja ana-
lysoiminen koettiin moraaliseksi velvollisuudeksi ja eettiseksi 
tehtäväksi. Eino Säisän kuusiosainen Kukkivan roudan maat 
(1971–1980) kuvasi pohjoissavolaisen kylän elämää sodan 
jälkeisistä vuosista 1970-luvulle, jolloin maaseutu tyhjeni ja 
ihmiset muuttivat taajamiin, kaupunkeihin ja Ruotsiin. Säisä 
sai valtionpalkinnon romaanisarjastaan kahdesti vuonna 1972 
ja 1980. Nuoren kirjailijapolven nousun kannalta tärkein teos 
oli Heikki Turusen Simpauttaja (1973), joka palkittiin J.H. Erkon 
esikoisteospalkinnolla. Turusen rehevä kieli toi agraariepiik-
kaan myös murre-elementtejä, jotka edellisen vuosikymmenen 
modernismissa olivat joutuneet sivuraiteille.

J.H. Erkon novellikilpailussa suomalaisen yhteiskunnan suuret 
muutokset näkyivät heti 1970-luvun alusta lähtien. Parhaim-
missa teksteissä yhteiskunnan rakenteita tarkasteltiin yksilöl-
lisesti nuorten omien kokemusten kautta. Maaseudun tyhje-

neminen ja lähiöiden rakentaminen synnyttivät sivullisuutta 
ja syrjäytymistä, mikä heijastui sukupolvien välisen kuilun 
syventymisenä, perhekriiseinä, päihteiden väärinkäyttönä ja 
kaikenlaisena ”ajelehtimisena”. Monet kilpatekstit kuitenkin 
sisälsivät väkinäisesti päälle liimatun ja tyrkyttelevästi osoit-
televan sosiaalisen protestin, jonka käsittely oli pinnallista ja 
usein myös poliittisesti ylilatautunutta.

Poikkeuksen teki vuoden 1971 kilpailun voittanut Väinö 
Lesonen, jonka työttömyyttä ja työttömyystyömaita käsitellyt 
novelli oli karheudellaan ja rajuudellaan pistänyt heti palkin-
tolautakunnan silmään. Rovaniemellä syntynyt Lesonen oli 
nuoresta pitäen joutunut elättämään itsensä ja perheensä 
erilaisilla hanttihommilla, eikä työttömyyskään ollut hänelle 
vierasta. Novellissaan hän piirsi työttömyystyömaista kes-
kitysleirimäisen kuvan, jossa työttömiltä oli riistetty heidän 
ihmisarvonsa ja vapautensa. Palkintohaastattelussaan Leso-
nen korosti haluaan tuoda kirjoittamalla esiin tiedostamatto-
mia yhteiskunnallisia epäkohtia. Lesosen esikoisteos Kouran 
silmässä tyhjää (1972) käsitteli samoja teemoja. Samana 
vuonna jaetun kolmannen palkinnon voittanut Keijo Siekkinen 
julkaisi myöhemmin 1970-luvulla kaksi proletaarirealistista 
romaania Betoniraudoittaja Eino Helminen (1974) ja Raskaat 
miehet (1976).

Vuonna 1974 ensimmäisen palkinnon voittanut psykologi 
Risto Antikainen kuvasi novelleissaan maaseutuyhteiskunnan 
muutosta ja sosiaalisia suhteita nuoren pojan näkökulmasta. 
Palkintolautakunnan mielestä novellisikermä sisälsi poikkeuk-
sellisen tarkkanäköistä kuvausta, josta ei puuttunut kirjallisia 
oivalluksia ja uusia näkökulmia. Lautakunta piti Antikaisen 
novelleja korkeatasoisina ja lähes sellaisinaan valmiina. Anti-
kainen julkaisi vielä samana vuonna esikoisteoksensa Hiljainen 
kylätie. Kuvia muuttumisesta, joka huomioitiin saman tien 
myös J.H. Erkon esikoiskirjapalkinnolla. Antikaisen kirjallinen 
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tuotanto jäi vain yhteen novellikokoelmaan, yhteen romaaniin 
ja pariin tv-näytelmään, jotka kaikki ilmestyivät 1970-luvulla.

Vuonna 1977 alkanut taloudellinen taantuma näkyi heti seu-
raavana vuonna myös J.H. Erkon kirjoituskilpailujen novellien 
aiheissa. Laajat pakkolomautukset, työttömyys ja sen uhka 
heijastuivat nuorten novellistien teksteissä juurettomuutena, 
elämän tarkoituksettomuutena, rikkinäisinä ihmissuhteina, 
liian pitkinä kapakkakierroksina ja alkoholismina. 

Ensimmäisen palkinnon sai 30-vuotias vasemmistolainen am-
mattiyhdistysaktiivi Juhani Pusa, joka oli saanut ohjausta Ky-
men lääninkirjailijana ja palkintolautakunnan puheenjohtajana 
toimineelta Matti Paavilaiselta. Hanttihommissa selluloosateh-
taalla, satamassa ja merellä työskentelevä novellin päähenkilö 
oli palkintolautakunnan mielestä poikkeuksellisen elävästi ja 
täyteläisesti kuvattu, minkä lisäksi Pusa oli myös tavoittanut 
kypsällä tavalla ihmissuhteiden dynamiikan. Tämä ei ollut 
yllätys, sillä kirjoittaja oli voittanut kolme vuotta aikaisemmin 
Nuoren Voiman Liiton kirjoituskilpailun. Pusan kirjallinen lä-
pimurto jäi kuitenkin toteutumatta: hän kirjoitti Suolan maku 
-nimisen romaanin (1981), kotkalaisen jalkapalloilija Arto 
Tolsan elämäkerran Piipun juurelta Euroopan huipulle (1983) ja 
pari kuunnelmaa. 

Pusan palkitsemisen myötä työläisrealistiset aiheet eivät enää 
nousseet kirjoituskilpailun palkintosijoille, vaikka sellaisia 
runsaasti edelleenkin kirjoitettiinkin. Nuorten tarve kuvata 
suurta muutosta oli päättynyt, ja kilpailun kärkeen nousivat 
kokonaan uudenlaiset novellit. Vuonna 1980 kilpailun ensim-
mäinen palkinto annettiin joensuulaiselle Raimo Turuselle, 
jonka novellissa heijastui tarve paeta normitetusta keskiver-
toihmisen näköalattomasta elämästä ja ajattelua kahlitsevista 
ennakkoluuloista. Turusen novelleissa ei enää liikuttu maaseu-
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dun hiljenevillä kylillä, työmailla tai tehtaissa, vaan tilalla olivat 
esimerkiksi junamatkojen avulla tehdyt irtiotot todellisuudesta. 
Kuten monien muidenkin voittajien kohdalla Turusenkaan kau-
nokirjallinen ura ei lähtenyt liikkeelle novellikilpailun voitosta 
huolimatta.

Ankaran 1970-lukulaisen työläis- ja agraarirealismin katveesta 
ponnisti kuitenkin muutama huomionarvoinen kirjailijanalku. 
Vuoden 1974 novellikilpailussa toiseksi sijoittuneen ja ”säke-
nöivän älykkääksi” mainitun Matti Pulkkisen tekstit sijoittuivat 
mielisairaalaympäristöön, josta hänellä oli omakohtaisia työ-
elämän kautta hankittuja kokemuksia. Pulkkisen esikoisromaani 
Ja pesäpuu itki (1977) oli menestys, joka palkittiin seuraavana 
vuonna sekä J.H. Erkon esikoisteos- että Kalevi Jäntin palkin-
noilla. Myöhemmät romaanit, erityisesti Finlandia-palkintoeh-
dokkaanakin ollut Romaanihenkilön kuolema (1985) ja Ehdotus 
rakkausromaaniksi (1992) synnyttivät lehdistödebatteja, joiden 
laineet löivät korkeina vielä kuukausia kirjojen ilmestymisen 
jälkeen.

Vuoden 1976 kilpailussa kolmanneksi tulleen Olli Jalosen no-
vellit sisälsivät nuoren miehen odysseiaa; palkintolautakunnan 
mielestä teokset kaipasivat vielä terävöittämistä. Jalosen kasvua 
ja kehittymistä kirjailijana osoitti hänen kaksi vuotta myöhem-
min ilmestynyt esikoisnovellikokoelmansa Unien tausta (1978), 
joka voitti seuraavana vuonna J.H. Erkon esikoisteospalkinnon. 
Seuraavalla vuosikymmenellä Jalonen löi itsensä läpi kotimai-
sessa kaunokirjallisuudessa: Hotelli eläville (1984) tuotti useita 
huomionosoituksia, muun muassa Valtion kirjallisuuspalkinnon. 
Vuosina 1989–1992 ilmestynyt romaanitrilogia Johan ja Johan 
(1989), Isäksi ja tyttäreksi (1990) ja Elämä, ja elämä (1992) 
nostivat hänet kotimaisen kirjallisuuden eliittiin. Sarjan kes-
kimmäinen romaani Isäksi ja tyttäreksi sai vuoden 1990 Finlan-
dia-palkinnon.

Yhteiskunnallisten kuvausten taustalla vaikuttivat myös toisen-
laiset syvävirtaukset, kuten ekologiset aiheet ja ympäristöky-
symykset. Ne jäivät kuitenkin maaseutu- ja kaupunkikuvausten 
varjoon, eivätkä ympäristöaiheista kirjoittaneet nuoret nous-
seet palkintosijoille. Vasta seuraavalla vuosikymmenellä ja eri-
tyisesti vuoden 1986 Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 
jälkeen ekokatastrofin mahdollisuus tuli selvemmin esiin sekä 
lyriikassa että proosassa.

Nuorten kirjallisuuden 1970-luvun vahva asema heijastui yllät-
tävän vähän J.H. Erkon kirjoituskilpailussa. Yhteiskunnallisten 
kuvausten ja suuren muutoksen analysointi oli niin hallitseva 
teema, etteivät muun proosan edustajat päässeet tunkeutu-
maan sen lävitse palkintosijoille saakka. Ainoana poikkeukse-
na oli vuoden 1972 novellisarjan voittanut 17-vuotias Merja 
Huttunen, joka lähetti kilpailuun kokonaisen romaanikäsi-
kirjoituksen. Se kertoi nuoren tytön irtautumisesta omasta 
perheestään ja heräämisestä tietoisuuteen yhteiskunnallisten 
suhteiden monimutkaisuudesta. Huttusen painovalmis esikois-
teos Hello Love (1972) julkaistiin samana vuonna, siitä otettiin 
peräti neljä painosta ja se palkittiin J.H. Erkon esikoiskirjapal-
kinnolla. Seuraavana vuonna teos huomioitiin myös Kalevi 
Jäntin palkinnolla. Huttunen keskittyi tämän jälkeen nuorten 
kirjallisuuteen ja julkaisi muun muassa romaanin Metsämie-
hen tytär (1976) ja Tähdenlento, Rikun tarina (1996). 
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"Ikkunasta katsomisen runous"
Runo oli 1960-luvulla ollut ”arvojen ja ideoiden kohtauspaik-
ka”, jossa nuoret olivat aktiivisesti osallistuneet yhteiskunnal-
liseen keskusteluun. Taistolaisuuden nousu 1970-luvun alussa 
kasvatti osallistuvan ja poliittisen runouden määrää, mikä 
näkyi myös J.H. Erkon kirjoituskilpailussa. Vuosina 1970–1975 
kirjoituskilpailuun lähetettiin runsain mitoin poliittisesti 
latautunutta runoutta, jota leimasi dogmaattisuus ja raskas-
soutuinen ehdottomuus. Kriisiin joutunut nuori lyriikka kah-
litsi itsensä luokkataistelun työkaluksi eikä ulospääsyä oikein 
tahtonut löytyä.

Poliittisen julistusrunouden vastapainoksi tuli pienimuotoinen 
luonto- ja rakkausrunous, jota leimasivat nuoruuden naivismi, 
minimalismi ja aforistinen ote. Palkintolautakuntaan kuulunut 
Helsingin Sanomien kriitikko, runoilija Tuukka Kangasluoma 
kutsui tätä ”ikkunasta katsomisen runoudeksi”, josta puuttui 
subjekti. Tyylisuunnan ehkä puhdasverisin edustaja oli lyhyisiin 
luontorunoihin viehtynyt Risto Rasa, jonka esikoiskokoelma 
Metsän seinä on vain vihreä ovi (1971) oli menestys. Kokoelma 
houkutteli runouden pariin runsaasti sellaisia uusia lukijoita, 
joille lyriikka oli aikaisemmin jäänyt vieraaksi.

Underground oli runouden toinen uusi ilmaisumuoto, jonka 
taustalla soi suoraviivainen rock-lyriikka ja amerikkalainen 
beat-runous. Se kritisoi ”runon turhanaikaista lyyristelyä” 
ja ilmaisi karkealla kielellä tunne-elämän syviä pohjavirtoja. 
1960-ja 1970-lukujen taitteen underground oli pienen piirin 
runoutta, jonka edustavimmat nimet olivat Jarkko Laine ja 
Markku Into sekä Suomen Talvisota 1939–1940 -rock-yhtyeen 
sanoitukset. Bändin keulahahmoihin kuuluivat muun muassa 
M. A. Numminen ja Rauli Badding Somerjoki. Laineen Muovi-
nen Buddha (1967) ja Markku Inton Tuonela Rock (1971) olivat 
monien nuorien rock-lyyrikkojen innoittajia. Underground-ru-
nous huomioitiin myös J.H. Erkon kirjoituskilpailussa vuonna 
1970, jolloin turkulainen Markku Haapio sai kolmannen palkin-

non ”jyrkästi yhteiskuntavastaisilla underground-runoillaan”.
Julkisuudessa 1970-luvun ensimmäisen puoliskon runoutta 
yleensä ja nuorta runoutta aivan erityisesti kritisoitiin ”pon-
nettomuudesta”, ”kuivuudesta” ja ”ajautumisesta triviaalisuu-
teen”. Erkon kirjoituskilpailun osalta voidaan todeta ainakin 
se, ettei kukaan vuosina 1970–1975 palkituista nuorista 
noussut sukupolvensa eturivin runoilijaksi. Nuoren runouden 
kenttä oli pahasti hajallaan: vuoden 1971 runokilpailussa 
toiseksi sijoittunut (ensimmäistä palkintoa ei jaettu) Erik 
Gullman oli teosofiasta kiinnostunut mystikko ja kolmanneksi 
sijoittunut Sinikka Laine vaihtoi lyriikan 1980-luvulla nuorten 
kirjallisuuteen. Vuoden 1972 voittaja Kaarina Aalto (Valoaal-
to) julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa vuonna 1980, ja 
toiseksi tulleen Markku Kanervalan oma tuotanto jäi esikoisru-
nokokoelmaan Tällainen rakkaus (1972).
 
Samoin kävi vuoden 1973 kilpailun voittaneelle Hannu Siek-
kiselle ja toiseksi tulleelle Hannu Ylilehdolle, joiden esikois-
kokoelmat Aavistuksen kartalta (1973) ja Sydän raivaa maail-
malle tilaa (1973) jäivät heidän ainokaisikseen. Vuoden 1975 
kilpailun voittaneen Ulla-Maija Sievisen runot julkaistiin esi-
koiskokoelmassa Tässä lähellä ja muilla kaduilla (1976), mutta 
senkin kohtalona oli jäädä kirjoittajansa ainokaiseksi. Eräässä 
haastattelussaan Sievinen (myöh. von Hertzen) kertoi lyhyeksi 
jääneestä runoilijan urastaan ja totesi kaiken yksinkertaisesti 
menneen aivan pieleen: Sievinen oli lopulta vakuuttunut siitä, 
ettei hänestä voinut mitään runoilijaa tulla.

Vuoden 1976 runokilpailun oivallinen taso viittasi palkinto-
lautakunnan mukaan siihen, että nuori runous olisi selvinnyt 
pahimmasta kriisistään. Voittajaksi selviytyi 19-vuotias Jukka 
Vieno, jonka runosikermä Mies jonka juna katosi kuusikkoon 
Valdain ylängöllä liikkui palkintolautakunnan mukaan fan-
tasian, dokumentin ja reportaasin rajalla. Vieno ja kilpailussa 
toiseksi tullut Kari Levola loivat molemmat hienon uran. 



Nuorisoseurajärjestön Pyrkijä-lehden kuvitusta.



Vienon esikoiskokoelmaa Valkoisen liljan maa (1978) seurasi 
useita korkeatasoisia runokirjoja, minkä lisäksi hän kirjoitti 
myöhemmin elokuva- ja tv-näytelmäkäsikirjoituksia ja toimi 
professorina Aalto-yliopistossa. Pitkän tauon jälkeen Vieno 
julkaisi kiitetyn runokokoelman Stockan kulma (2010) ja siihen 
itsenäisen jatko-osan Ruttopuiston rakastavaiset (2017).

Kari Levolan esikoiskokoelma Avovedet (1980) oli nuoren 
lyriikan tapaus, ja se voitti samana vuonna J.H. Erkon esikois-
kirjapalkinnon. Levolan tuotanto on ollut laaja ja monipuoli-
nen. Hän kirjoitti useita palkittuja nuorten kirjoja, ja vuonna 
1999 hän voitti nuorten romaanillaan Tahdon Finlandia Junior 
-palkinnon. Levola toimi myös Kirjailijaliiton puheenjohtajana 
vuosina 2002–2008.

Palkintolautakunnan toive nuoren runon uudesta noususta 
osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi. Seuraavana vuonna 
runojen sarjassa ei jaettu lainkaan ensimmäistä palkintoa, ja 
kuten lautakunnan puheenjohtaja Matti Paavilainen muotoili, 
”nuori runo [oli] käännekohdassa” ja ”persoonalliset äänet 
vähissä”. Kilpailussa kolmanneksi tullut Hannu Kankaanpää oli 
palkituista ainoa, joka jatkoi kirjoittamista. Hänen esikoisko-
koelmansa Sukupolvi (1980) voitti yhdessä Kari Levolan kanssa 
J.H. Erkon esikoiskirjapalkinnon samana vuonna. Kankaanpään 
myöhempi tuotanto sisältää etupäässä runoja ja muutamia 
proosateoksia. 
Tasoittaakseen nuoren runon aaltoliikkeitä palkintolautakunta 
päätti sulkea runot muutamaksi vuodeksi kokonaan pois J.H. 
Erkon kilpailusta. Tauko kesti kolme vuotta (1978–1980), ja kun 
vuonna 1981 lyriikka pääsi pois palkintolautakunnan pannas-
ta, taso oli jo huomattavasti parantunut. Stereotyyppiseksi 
muuttunutta luontorunoutta ei enää juurikaan ollut, mutta 
”ponnetonta pikkunäppäryyttä” esiintyi edelleen. Paavilaisen 
mukaan nuorta runoa leimasi ”arvojen kriisi”, joka itse asiassa 
jatkui koko vuosikymmenen.

Ensimmäisen palkinnon voittanut Heikki Reivilä totesikin 
haastattelussaan osuvasti, ettei suomalaisilla runoilijoilla 
ollut tarvittavaa liikkuvuutta ja uudistushalua kuten vaikka-
pa 1920-luvun Tulenkantaja-sukupolvessa tai 1950-luvun ja 
1960-luvun alkupuolen modernisteilla. Reivilän oma tuotanto 
oli kuitenkin mielenkiintoinen poikkeus, sillä esikoiskokoelma 
Rienaaja (1981) voitti heti Erkon palkinnon. Hän jatkoi lyy-
rikkona mutta vaihtoi 1990-luvulla proosaan. Lisäksi hän on 
kirjoittanut näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia ja kuunnelmia. 
Myös toiseksi tullut Satu Salminiitty julkaisi samana vuonna 
esikoiskokoelmansa Aikataika.
 
Runouden kriisi jatkui koko 1980-luvun, ja vasta vuosikymme-
nen lopussa palkintolautakunta saattoi ilokseen todeta, että 
runouden taso oli ”hämmästyttävän korkea”. Runot ja novellit 
vuorottelivat vuorovuosin; runokilpailuja järjestettiin 1983, 
1985, 1987 ja 1989. Vuosikymmenen ensimmäisellä puolis-
kolla kärki oli edelleen hyvin kapea. Vuoden 1983 kilpailun 
voitti nimimerkki Boris Verho, jota lautakunta kehui ”taitavista, 
sarjamaisesti dramatisoiduista teemankehittelyistä” ja ”aja-
tuslyriikasta”. Verhon esikoisrunokokoelma Varastossa palaa 
aina valo (1985) voitti heti myös Erkon palkinnon. Palkinto-
haastattelussaan Verho kertoi nimimerkin taakse vetäytymisen 
syynä olevan halun välttää julkisuutta ja yksilönpalvontaa ja 
turvata oma työrauha. Nimimerkin käyttäjä ei ole varmuudella 
selvinnyt mutta kyseessä oli todennäköisesti Harri Sirola, joka 
muistetaan romaaneistaan Abiturientti (1980) ja Kaksi kaupun-
kia (1991).

Vuosikymmenen runoutta leimasivat palkintolautakunnan mu-
kaan ”pinnallisuus” ja ”arvokato”, jotka ilmenivät ”näköalatto-
muutena, lohduttomuutena ja tyhjyytenä”. Nuoret kaipasivat 
muutosta mutta eivät kyenneet muotoilemaan, millainen tuo 
muutoksen kautta saavuttava tila lopulta olisi. Erityisesti nuo-
ret naiset tilittivät kilpailurunoissaan elämänpettymystään ja 
tyhjyyttään. Nuori runo etsi edelleen itseään ja eli vuosikym-
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menen suurten runoilijoiden Paavo Haavikon, Lassi Nummen, 
Bo Carpelanin ja Gösta Ågrenin varjossa. Vuosikymmenen 
lopussa palkintolautakunta oli ollut havaitsevinaan, että ää-
rimmäinen turhautuminen oli synnyttänyt uudenlaisia voimia 
pyrkiä kohti uudenlaista runoutta. Vuoden 1989 kilpailun 
kunniamainittujen joukossa oli muun muassa Jyrki Kiiskinen, 
josta tuli 1990-luvulla nuoren runon eräs tärkeimmistä uuden 
suunnan näyttäjistä.

Vuosien 1985, 1987 ja 1989 runokilpailujen palkitut eivät 
luoneet mitään erityisen merkittävää kirjallista uraa. Vuoden 
1985 kilpailun voittaja Olli Häkkinen ei julkaissut koskaan 
omaa itsenäistä runoteosta, kuten eivät toiseksi ja kolmannek-
si tulleet Marja Poutiainen ja Jorma Leppänenkään. Vuoden 
1987 kilpailun voittaja Marja Autio julkaisi esikoiskokoelmansa 
Valkoinen ruletti seuraavana vuonna, mutta hänkään ei jatka-
nut lyyrikkona vaan vaihtoi nuorten kirjallisuuteen. Vuoden 
1989 kilpailun voittaja Annukka Peura julkaisi samana vuonna 
esikoiskokoelmansa Kaaoksen matkustaja mutta piti useam-
man vuoden tauon ennen kuin julkaisi seuraavan kokoelmansa 
Erotus (1995), joka voitti Kalevi Jäntin palkinnon. Vuosien 1987 
ja 1989 kilpailuissa muille palkintosijoille rankatut eivät julkais-
seet omia runokokoelmiaan. 

Kun vielä 1960-luvulla kilpailuun osallistuvat halusivat tulla 
kirjailijoiksi, niin 1970- ja 1980-luvulla monet palkitut olivat 
taustaltaan monialaisempia. Joukossa oli muun muassa kuva-
taiteilijoita, joille kirjoittaminen oli yksi ilmaisun muoto mui-
den joukossa. Monet pitivät kynäilyä mukavana harrastuksena 
mutta eivät aikoneetkaan heittäytyä päätoimisiksi kirjailijoiksi. 
Esimerkiksi vuoden 1977 proosakilpailun jaetun toisen palkin-
non voittanut Liisa Hamarila oli opettaja, joka viihtyi työssään 
erinomaisesti, ja vastaavasti vuoden 1980 proosakilpailun 
voittanut Raimo Turunen halusi ensi sijassa insinöörin koulu-
tustaan vastaavaa työtä. Runoilijoista vuoden 1987 kilpailun 
voittanut Maria Autio sanoi haastattelussaan suoraan, ettei 
ajatellut kirjoittamista ainoana ammattinaan.

Fil.toht., kriitikko Pekka Tarkka palkintojenjakotilaisuudessa. Vuoteen 
1995 nuorisoseurajärjestö ja Helsingin Sanomat järjestivät yhdessä myös 
J.H. Erkon esikoisteoskilpailua, joka sittemmin vaihtui Helsingin Sanomien 
esikoisteospalkinnoksi.



Nousukauden novellit
Suomessa elettiin 1980-luvulla taloudellista nousukautta, joka 
näkyi aineellisen hyvinvoinnin tasaisena kasvuna, vähäisenä 
työttömyytenä ja yhteiskunnallisten ristiriitojen kaventumise-
na. Vuosikymmen päättyi spekulaatiolle perustuvaan ahneu-
den kasinotalouteen, joka houkutteli taloudellisiin pikavoit-
toihin. Aika työnsi kollektiiviset aatteet ja ajatukset syrjään. 
Tärkeintä oli yksilö ja hänen menestyksensä, taloudellinen 
vapaus ja yrittäminen. Samalla privatisoiduttiin omiin ympyröi-
hin, yhteisölliset siteet heikkenivät ja katkesivat. Epärealistinen 
usko loputtomaan taloudelliseen kasvuun hallitsi kaikkialla. 
Vuosikymmenen lopussa lainamarkkinat avautuivat, talous 
ylikuumentui ja lopulta sakkasi kokonaan. 

Taloudellista yltiöoptimismia seurasi 1990-luvun alun suuri 
lama, joka näkyi pankkikriisinä, konkurssiaaltona, jättimäisenä 
työttömyytenä ja leipäjonoina, joita ei Suomessa ollut nähty 
vuosikymmeniin. Valtiontalouden leikkaukset kohdistuivat 
ankarimmin kaikkein heikoimpiin. Lama ja sen seuraukset tun-
tuivat koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Erkon kirjoituskilpailujen novellien yleislinja asettuu luonteval-
la tavalla osaksi tätä yhteiskunnallista kehitystä ja suomalaista 
mielenmaisemaa vasten. 1980-luvun alun novelleissa ei ollut 
enää edellisen vuosikymmenen työmaakuvauksia, työttömyys-
kokemuksia tai pakahduttavaa epätasa-arvoisuudesta johtuvaa 
maailmantuskaa. Nuorten teksteihin ilmestyivät diskokuvauk-
set, bilettäminen ja kaikenlainen sekoilu. Juhlimisen kääntö-
puolena olivat puolestaan erilaiset sairastumiskokemukset, 
henkisen tasapainon järkkyminen ja sairaalamaailman kuvauk-
set.

Vuosikymmenen puolivälissä monilla nuorilla novellisteilla oli 
jo selviä vaikeuksia asemoida itseään suhteessa yhteiskuntaan. 
Yksilökeskeinen kuluttaminen oli monille vastenmielistä, ja 
epäusko henkilökohtaisen taloudellisen hyvinvoinnin autu-

aaksi tekevyydestä johti monet kirjoittajat henkilökohtaiseen 
näköalattomuuteen, jota kirjoituskilpailun palkintolautakunta 
kutsui ”arvokadoksi” tai ”arvokriisiksi”. Se ilmeni vallitsevia ar-
voja ravisuttaneena sukupolvikapinana, jonka kohteena olivat 
armeija, kirkko, puolueet, työ ja perhe. 

Toisaalta kasinotalouden pyörteistä vaikutteita saaneet monet 
nuoret novellistit eivät enää olleet kiinnostuneita ihmisten 
arvoista vaan tavoittelivat hedonistisesti ”uusia kokemuksia 
ja elämyksiä”. Palkintolautakunnan mukaan vuosikymmenen 
nuorta novellia leimasi ”pinnallisuus” ja ”pikkunokkela huu-
lenheitto”. Mielenkiintoista kyllä vuosikymmenen suurten 
ympäristökatastrofien, kuten Tšernobylin ydinvoimalaonnetto-
muuden (1986) aiheuttama laajempi huoli ympäristön saastu-
misesta ei noussut esiin kuin yksittäisissä novelleissa. 

Erkon novellikilpailun ensimmäisen palkinnon vuonna 1982 
saaneen Anneli Rosellin novellit olivat palkintolautakunnan 
mukaan muihin kirjoittajiin verrattuna analyyttisempia, ja hän 
oli muutenkin mielenkiintoinen poikkeus 1980-luvun voittajis-
ta. Saamenkielen taitoisena hän oli suomentanut muun muas-
sa Nils-Aslak Valkeapään saamenkielistä runoutta jo ennen 
osallistumistaan Erkon kirjoituskilpailuun. Myös kolmanneksi 
tullut Matti Hassinen kunnostautui myöhemmin suomen-
tajana mutta ei julkaissut omaa novelli- tai runokokoelmaa. 
Palkintohaastattelussaan Rosell kertoi avoimesti tähtäävänsä 
novellikokoelman julkaisemiseen ja päätoimiseen kirjailijan 
uraan. Toisin kuitenkin kävi, sillä Rosellin ainokaiseksi jäänyt 
kokoelma Kuu on kulkenut ilmestyi vasta 2003, yli 20 vuotta 
palkinnon voittamisen jälkeen.

Vuoden 1982 kilpailussa toiseksi sijoittunut Rauha Kejonen 
julkaisi niin ikään esikoisnovellikokoelmansa Vene kiertää 
ympyrää (1995) verraten myöhään. Hänen kirjallinen uransa 
lähti varsinaisesti liikkeelle vasta 2000-luvun puolella. Saman 34



vuoden kunniamaininnan saaneista on vielä mainittava Pamela 
Mandart, joka julkaisi esikoiskokoelmansa Elämä ilman paluu-
lippua jo seuraavana vuonna. Myöhemmin hän julkaisi lasten-
kirjoja ja luontokirjoja, laati elokuvakäsikirjoituksia ja rötösteli 
niin, että joutui vankilaan.

Nuoren novellin ilme vuosien 1984 ja 1986 kilpailuissa oli 
vaisu. Palkintolautakunnan arvion mukaan voittajat nousivat 
niukin naukin yli suuren massan keskitason eikä huippuja ollut 
ainoatakaan. Molemmissa kilpailuissa kuitenkin jaettiin kaikki 
kolme palkintoa ja kahdesta kolmeen kunniamainintaa. Näiden 
vuosien voittajia yhdisti se, ettei kukaan heistä ryhtynyt pää- 
tai edes sivutoimiseksi kirjailijaksi. Voittajat Asko Hurtig ja 
Matti Arffman eivät kumpikaan julkaisseet oikeastaan yhtään 
mitään. Niin ikään muille palkintosijoille päätyneet jäivät ilman 
esikoisteosta, eli järjestäjien asettamat tavoitteet eivät näiden 
kahden vuoden osalta toteutuneet.

Erkon novellikilpailun alamäen syiden analysointi on hanka-
laa. Suomalainen nuori proosa kyllä kukoisti mutta ei Erkon 
kirjoituskilpailussa. Sen ulkopuolelta nousivat esiin 17-vuotias 
Anna-Leena Härkönen romaanillaan Häräntappoase (1984), 
postmodernin novellin aloittanut Rosa Liksom novellikokoel-
mallaan Yhden yön pysäkki (1985) ja Juha Seppälä novelliko-
koelmallaan Torni (1986). Kaikki kolme saivat esikoisistaan J.H. 
Erkon kirjallisuuspalkinnon. Nuoren polven kirjoittaminen ei 
1980-luvun puolivälissä kanavoitunut jostain syystä Erkon kir-
joituskilpailun kautta, vaan uudet kyvyt hakeutuivat kirjailijan 
uralle muita reittejä pitkin. 

Monialaisuus oli menestyneiden nuorten kirjailijoiden tun-
nusmerkki. Anna-Leena Härkönen oli myös näyttelijä ja 
käsikirjoittaja, jonka tuotantoa esitettiin niin elokuvassa kuin 
televisiossa. Rosa Liksom oli taas monitaitoinen kuvataiteilija 
ja käsikirjoittaja. Hänen romaaninsa Hytti nro 6 (2011) voitti 

Sirpa Kähkönen oli juryn jäsen 2012.
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kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2011. Juha 
Seppälä oli puolestaan Finlandia-palkintoehdokkaana kolmesti.

Vuosikymmenen lopussa Erkon novellikilpailussa palkittujen 
myöhempi kirjallinen menestys kytkeytyi selvemmin niin ikään 
taiteelliseen monilahjakkuuteen ja monialaisuuteen. Vuoden 
1988 voittaja Tomi Kontio tunnetaan ikäpolvensa tulkkina, 
kirjailijana, novellistina, runoilijana, kolumnistina ja rock-lyyrik-
kona. Hänenkään esikoiskokoelmansa ei ilmestynyt heti Erkon 
kilpailun jälkeen vaan vasta neljä vuotta myöhemmin. Runoko-
koelma Tanssisalitaivaan alla (1992) voitti heti J.H. Erkon esi-
koiskirjapalkinnon, ja vuonna 2000 hän voitti Finlandia Junior 
-palkinnon nuorten kirjallaan Keväällä isä sai siivet (2000).

Vuoden 1989 voittajakolmikon myöhemmät vaiheet ovat ehkä 
kaikkein selvin esimerkki monialaisuuden voimasta. Ensimmäi-
sen palkinnon saanut Jaakko Pietiläinen kyllä julkaisi esikoisno-
vellikokoelmansa Ikuisesti vaikka sinun (1997) mutta suuntau-
tui kirjankustannusalalle WSOY:n palvelukseen, myöhemmin 
Bonnierille ja Johnny Knigalle. Toisen palkinnon voittaneesta 
Vesa Heikkisestä tuli suomen kielen tohtori ja dosentti, tietokir-
jailija ja toimittaja, joka ei julkaissut proosateoksia. Sen sijaan 
kolmanneksi tullut Jyrki Vainonen on luonut perinteisemmän 
kirjailijan uran, mutta kuten 1980-luvun nuorille kirjailijoille 
tyypillisesti, myös hän julkaisi esikoisteoksensa vuosia myö-
hemmin. Novellikokoelma Tutkimusmatkailija ja muita tari-
noita (1999) käynnisti Vainosen kirjailijan uran toden teolla, 
ja nyttemmin hän on julkaissut useita romaaneja. Vainonen 
valittiin Kirjailijaliiton puheenjohtajaksi 2015.

Nousukauden päätti vuoden 1990 kirjoituskilpailu, jonka voitti 
novellisikermällään Riikka Ala-Harja. Palkintolautakunnan 
mukaan Ala-Harjan novellit osoittivat, että perinteinen proosa-
novelli oli hajoamassa ja tilalle oli tulossa postmoderni kat-
kelmallinen proosa. Tässä suhteessa voittajan tekstit muistut-

tivat Rosa Liksomia, jota on pidetty postmodernin romaanin 
edelläkävijänä. 

Haastattelussaan Ala-Harja ilmoitti suoraan, ettei aio julkaista 
novellejaan, koska kirjailijan uraa enemmän häntä kiehtovat 
”radio, televisio ja elokuva” eli kuunnelmat sekä televisio- ja 
teatterikäsikirjoitukset. Opinnot Teatterikorkeakoulun drama-
turgian linjalla olivatkin päällimmäisenä voittajan mielessä. 
Lopulta Ala-Harja kutenkin julkaisi esikoisteoksensa Tom Tom 
Tom (1998), joka nousi heti Helsingin Sanomien esikoiskirja- 
ja Finlandia palkinto -ehdokkaaksi. Vuonna 2012 ilmestynyt 
romaani Maihinnousu oli niin ikään Finlandia palkinto -ehdok-
kaana.

Erikseen on vielä syytä mainita vuoden 1990 kilpailussa 
kolmanneksi tullut Taija Tuominen, joka kaksi vuotta myöhem-
min voitti kilpailun ensimmäisen palkinnon. Esikoisromaani 
Tiikerihai (2000) oli kertomus äidin ja tyttären kipeästä suh-
teesta ja sisälsi omaelämäkerrallisia kokemuksia. Tuominen ei 
kuitenkaan varsinaisesti jatkanut kirjailijan uraansa vaan siirtyi 
kirjoittamisen opettajaksi Oriveden opistoon ja myöhemmin 
Hämeen läänin läänintaiteilijaksi ja Suomen Kulttuurirahaston 
Hämeen rahaston asiamieheksi.
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"Runous on hyvissä käsissä ja voi mainiosti"
Kirjallisuudentutkijoiden mukaan lyriikassa koettiin 1990-lu-
vun alkupuolella käännekohta, jossa yksilöllisyyttä painottavat 
teemat nousivat yhteisöllisyyden ohitse. Runouden yhteisölli-
set piirteet katosivat, ja tilalle tulivat lyyrikoiden reflektiiviset 
keskustelut itsensä kanssa. Puhuttiin niin sanotuista ”minän 
kirjoituksista poissaolevalle sinälle”. Eräiden tutkijoiden 
mukaan vuosikymmenen lyriikka jopa kääntyi narsistisesti 
itseensä.

Vuosikymmenen alkupuolen suuret yhteiskunnalliset mul-
listukset, taloudellinen lama, pankkikriisi ja konkurssiaalto, 
työttömyys ja leipäjonot vaikuttivat nuorten lyyrikoiden ja pro-
saistien käsitykseen ympäröivästä maailmasta, omasta itsestä 
ja muista. Samaan aikaan Neuvostoliiton romahtaminen ja 
sitä seurannut Yhdysvaltojen ylivalta muuttivat lähes pysyvinä 
pidettyjä maailmanpoliittisia rakenteita. Ulkoisen maailman 
käsittämättömän nopeat ja seurauksiltaan selittämättömät 
muutokset työnsivät nuoria kirjailijoita pohtimaan minuutta, 
kirjoittamaan minälle ja luopumaan ulkoisen todellisuuden 
tarkastelusta.

Kun vielä vuoden 1991 J.H. Erkon runokilpailun tekstit heijas-
telivat muuttuneita yhteiskunnallisia, taloudellisia ja maa-
ilmanpoliittisia muutoksia, niin vuosien 1993, 1995 ja 1997 
kilpailuteksteissä nuorten runoilijoiden katse oli jo selvemmin 
kääntynyt sisäänpäin. Raadin puheenjohtajan Matti Paavilai-
sen mukaan nuori lyriikka seurasi vuosikymmenen alussa vielä 
omaa aikaansa: esimerkiksi puoli vuotta kestäneen ja helmi-
kuussa 1991 loppuneen Persianlahden sodan jäljet näkyivät 
monissa jurylle jätetyissä runoissa. Suomen omasta syöksy-
kierteestä huolimatta maailma ei näyttäytynyt kuitenkaan 
lohduttomana, vaan kilparunoissa väreili ”toivon imperatiivi”, 

Marissa Mehr sijoittui vuoden 2012 proosakilpailussa toiseksi. Hänen 
esikoiromaaninsa Veristen varjojen oopera ilmestyi 2013 (WSOY).



kuten palkintolautakunnan lausunnossa todettiin. 

Esimerkiksi vuoden 1991 runokilpailun voittaja Tommi Parkko 
pohdiskeli runosarjassaan jäsennellysti ihmisen vastuuta ja 
kuvasi ironisesti etsijää, joka ei lopulta tiennyt minne päätyy. 
Parkko julkaisi esikoiskokoelmansa Lyhyt muisti, meri (1997) 
ja työskenteli myöhemmin toimittajana, kulttuurialan moni-
osaajana ja muun muassa Varsinais-Suomen läänintaiteilijana. 
Toisen palkinnon voittaneesta Johannes Ojansuusta kuoriutui 
puolestaan filosofi, kirjailija ja aforistikko. 

Kilpailussa kolmannelle sijalle vuonna 1991 yltänyt Salla 
Syvänne voitti J. H. Erkon kilpailun kaksi vuotta myöhemmin. 
Hän oli menestynyt runokilpailussa jo aikaisemminkin, kun 
hän oli saanut kunniamaininnan vuonna 1989. Paavilaisen, 
Forsblomin ja Kangasluoman muodostama jury oli innoissaan 
28-vuotiaan Syvänteen runoista. Häntä pidettiin nuoren ru-
nouden uudistajana, jonka teksteissä näkyi ”tietty sosiaalinen 
epätoivo” ja ”jonkinlainen aggressiivisuus perinteisiä asenteita 
kohtaan”. Kuten monet muutkin tuon ajan lyyrikot ja prosaistit 
myös Syvänne oli taidekentän moniottelija. Ennen kilpailuvoit-
toaan hänellä oli jo ollut kymmenen omaa kuvataidenäyttelyä, 
ja hän piti itseään itseoppineena taiteilijana, joka ei halunnut 
sitoutua ulkopuolisiin rakenteisiin vaan pysyä riippumattoma-
na ja vapaana kaiken ulkopuolella. Syvänne oli jo aikaisemmin 
tarjonnut tekstejään eri kustantajille mutta tullut toistuvasti 
torjutuksi. Siksi voittokin oli tullut hänelle yllätyksenä. Lahjakas 
Salla Syvänne ei kuitenkaan koskaan julkaissut esikoiskokoel-
maansa, ainakaan tällä nimellä. 

Vuoden 1993 runokilpailun taso oli palkintolautakunnan mie-
lestä muutenkin poikkeuksellisen korkea. Toisen ja kolmannen 
palkinnon voittaneiden Tiina Ohinmaan ja Panu Tuomen lisäksi 
jury jakoi peräti seitsemän kunniamainintaa. Ohinmaa ei jat-
kanut runoilijana vaan suuntautui englanninkielisen laatukir-

jallisuuden kääntäjäksi. Hän suomensi muun muassa William 
Shakespearen näytelmiä. Tuomesta taas sukeutui ajan oloon 
arvostettu runoilija, joka julkaisi esikoisteoksensa Iris vuonna 
1995 ja jolta on saatu tasaisesti parin vuoden välein luettavaksi 
uusi runokokoelma.

Vuosien 1995 ja 1997 runokilpailu nosti puolestaan esiin Mark-
ku Paasosen, joka voitti jälkimmäisenä ja tuli edellisenä vuon-
na toiseksi. Palkintolautakunta luonnehti lahjakasta Paasosta 
”kielen alkemistiksi” ja ”proosarunon uudistajaksi”, joka vaali 
eurooppalaisen kirjallisen kulttuurin parhaimpia perinteitä. 
Paasonen ylitti julkaisukynnyksen vielä samana vuonna, ja hä-
nen esikoiskokoelmansa Aurinkopunos (1997) sai innostuneen 
vastaanoton. Vuonna 2002 hän sai kirjallisuuden valtionpalkin-
non kokoelmastaan Voittokulku. Paasosen kanssa tasapäisesti 
kilpaillut Johanna Venho julkaisi hänkin esikoiskokoelmansa 
Postia Saturnukseen (1998). Hänen kirjallinen uransa on ollut 
erittäin monipuolinen: palkittujen runokokoelmien lisäksi hän 
on julkaissut romaaneja ja lastenkirjoja. 

Vuosituhannen vaihteessa suomalainen nuori runous oli 
hyvissä käsissä ja voi mainiosti. Palkintolautakunnan mukaan 
innostus oli valtava ja taso korkea. Voittajien joukossa olivat 
muun muassa Anna-Lotta Helin, Miira Sippola, Olli Sinivaara, 
Jussi Hyvärinen, Sanna Karlström ja Marko Hautala. Heidän 
myöhemmät vaiheensa vaihtelivat tyypillisistä runoilijan ja 
kirjailijan urista teatteriin, kirjallisuuden tutkimukseen jne.

Vuonna 1999 runokilpailussa kunniamaininnan saanut Marko 
Hautala ei julkaissutkaan runoesikoistaan vaan siirtyi proosan 
puolelle. Vuonna 2002 häneltä ilmestyi esikoisromaani Kirot-
tu maa. Toisesta romaanistaan Itsevalaisevat (2008) hän sai 
Tiiliskivi-palkinnon ja kolmannesta romaanistaan Käärinliinat 
(2010) Kalevi Jäntin palkinnon. Hautalan genre, psykologinen 
kauhuromaani tai psykotrilleri, on ollut nosteessa 2010-luvulla, 



ja hän julkaissut lähes vuosittain uuden romaanin.

Vuosien 1999 ja 2003 kilpailuissa toiseksi tullut Miira Sippola 
oli todellinen kulttuurin monilahjakkuus, joka suuntautui pian 
teatteritaiteeseen. Hän toimi perustamansa Myllyteatterin 
ohjaajana, käsikirjoittajana ja näyttelijänä, minkä lisäksi hän 
lausui muiden ja kirjoitti omia runoja. Vuoden 2003 kilpailun 
voittaja Jussi Hyvärinen julkaisi hänkin esikoiskokoelmansa 
Kurkistan kaivoon (2006) mutta venäjän kielen ja kirjallisuu-
den maisterina hän oli enemmän kiinnostunut venäläisen 
runouden tutkimuksesta kuin varsinaisesta runoilijan urasta. 
Hän väitteli filosofian tohtoriksi Osip Mandelštamin runouden 
musikaalisuutta käsittelevällä hienolla tutkimuksella Helsingin 
yliopistossa vuonna 2015.

Olli Sinivaara, vuoden 2001 kilpailun toinen, ja Sanna 
Karlström, vuoden 2003 kilpailun kolmas, kulkivat puolestaan 
tavanomaisempia latuja pitkin. Sinivaara julkaisi esikoiskokoel-
mansa Hiililiekki vuonna 2005 ja sai kaksi vuotta myöhemmin 
Kalevi Jäntin palkinnon seuraavasta runokokoelmastaan Pala-
va maa. Sanna Karlström puolestaan voitti esikoiskokoelmal-
laan Taivaan mittakaava (2004) Helsingin Sanomien kirjalli-
suuspalkinnon, ja hänen kolmas kokoelmansa Harry Hallow’n 
rakkauselämät (2009) toi hänelle Kalevi Jäntin ja Yleisradion 
Tanssiva karhu -palkinnon. Molemmat ovat jatkaneet kirjalli-
sella urallaan. Sen sijaan vuoden 1999 kilpailun kolmas ja vuo-
den 2001 voittaja, lastentarhanopettaja Anna-Lotta Helin, jota 
palkintoraati kehui ”kauniista ja kiinteästä kielestä” ja jonka 
runoissa ”eli väkevä yhteys maahan ja luontoon”, ei ilmeisesti 
koskaan tullut julkaisseeksi esikoiskokoelmaansa.
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Voittajia, isäntiä ja juryn jäseniä 2015.



Vuonna 2015 palkinnot jaettiin Mikkelissä, kauppakeskus Stellassa. Oikealla Suomen Nuoriso-opiston rehtori 
Jukka Tammisuo, palkitut Marko Heikkinen, Jukka Ahola ja Klaus Maunuksela. Kunniamaininnan saivat Jussi 
Kaskinen, Antti Lehtinen ja Essi Pulkkinen.
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Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinto
J.H. Erkon kirjoituskilpailua ja esikoisteospalkintoa rahoitta-
neessa Sanoma Oy:ssä pohdittiin 1990-luvun alussa kriitti-
sessä hengessä nimenomaan kirjoituskilpailun tulevaisuutta. 
Muutosta työnjakoon halusivat erityisesti Helsingin Sanomien 
kulttuuritoimituksen johtokaksikko Pekka Tarkka ja Heikki 
Hellman, joiden mielestä J.H. Erkon esikoiskirjapalkinto oli tär-
keämpi kuin kirjoituskilpailu. Kaksikon mielestä kirjoituskilpailu 
oli palkintolautakunnan pitkäaikaisen puheenjohtaja Matti 
Paavilaisen ja sihteeri Allan Ruotsalan otteessa jämähtänyt pai-
koilleen. Tarkka ja Hellman esittivät kustantaja Seppo Kievarille 
syyskuussa 1994 laatimassaan muistiossa harkittavaksi kirjoi-
tuskilpailun korvaamista ”jollain muulla hyvän kirjoittamisen 
edistämistoimella”. Taustalla vaikuttivat lamavuosien talou-
delliset paineet ja Sanoma Oy:n kasvava haluttomuus vastata 
yksin sekä esikoiskirjapalkinnon että kirjoituskilpailun kuluista.

Kievari yhtyi kulttuuritoimituksen johdon näkemykseen ja 
esitti lokakuussa 1995 Sanoma Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Aatos Erkolle uutta työnjakoa. Sen mukaan Helsingin Sanomat 
pitäisi esikoiskirjapalkinnon mutta kirjoituskilpailu taloudellisi-
ne vastuineen siirtyisi Suomen Nuorison Liitolle vuodesta 1997 
alkaen. J.H. Erkon kirjoituskilpailun kannalta Sanoma Oy:n 
tuen päättyminen merkitsi siirtymistä taloudellisen epävar-
muuden aikaan. Kirjoituskilpailun kassan paikkaamiseksi otet-
tiin vuonna 1996 käyttöön osallistumismaksu, joka kuitenkin 
poistettiin 1999 sen jälkeen, kun kilpailun vetovastuu jaettiin 
Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurin ja nuorisotyön yksi-
kön, Suomen Nuoriso-opiston, Suomen Nuorisoseurojen Liiton 

ja Etelä-Savon taidetoimikunnan kesken. Tämän ratkaisun 
jälkeen J.H. Erkon kilpailun taloudellinen pohja oli toistaiseksi 
turvattu.
J.H. Erkon esikoiskirjapalkinto muutettiin Helsingin Sanomien 
palkinnoksi, ja se sai kirjoituskilpailusta erillisen juryn, jota 
johti Pekka Tarkka. Esikoiskirjapalkinto jaettiin ensimmäinen 
kerran vuonna 1995, ja sen sai Sari Mikkonen teoksestaan 
Naistenpyörä. Mikkonen oli edellisenä vuonna tullut toiseksi 
J.H. Erkon kirjoituskilpailun novellisarjassa.

Samalla kertaa J.H. Erkon kirjoituskilpailun palkintolautakun-
nan kokoonpanoon tehtiin nuorennusleikkaus. Vuodesta 1964 
jurya johtanut Matti Paavilainen ja vuodesta 1957 mukana 
ollut sihteeri Allan Ruotsala jäivät pois. Uudeksi puheenjoh-
tajaksi tuli Helsingin Sanomia lähellä ollut runoilija, filosofian 
tohtori Tero Liukkonen, sihteeriksi filosofian lisensiaatti Pirkko 
Heikkinen ja jäseniksi tulivat filosofian tohtori Liisa Enwald ja 
runoilija ja kriitikko Jukka Koskelainen.

Nuorennusleikkauksen jälkeen kirjoituskilpailun palkintolauta-
kuntaan tuli tasaisempaa vaihtuvuutta. Liukkosen ja Enwaldin 
jälkeen palkintolautakunnan jäseneksi kutsuttiin Cambridgen 
yliopistossa Homeroksen epiikasta väitellyt Kirsti Simonsuu-
ri, joka on luonut huomattavan kansainvälisen tutkijanuran. 
Lisäksi hän on julkaissut runoja, proosaa, esseitä ja tietokirjoja 
sekä suomentanut muun muassa antiikin tragedioita, William 
Shakespearen sonetteja ja Virginia Woolfia. J.H. Erkon kirjoi-
tuskilpailun ohella Simonsuuri on tuomaroinut kirjallisuuden 



Nobel-palkinnon jälkeen toiseksi arvostetuinta yhdysvalta-
laista Neustadt-palkintoa vuonna 2000. Palkintolautakuntaan 
on 2000-luvulla kutsuttu useita J.H. Erkon kirjoituskilpailussa 
menestyneitä prosaisteja ja runoilijoita, kuten Petri Tammi-
nen, Erkka Mykkänen, Sanna Karlström ja Saila Susiluoto. J.H. 
Erkon kirjoituskilpailun palkintoraadissa ovat toimineet muun 
muassa runoilija ja nuortenkirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen, 
Kirjailijaliiton puheenjohtaja ja lasten- ja nuortenkirjailija Siri 
Kolu, historiallisen romaanin taitaja Sirpa Kähkönen, scifi- ja 
fantasiakirjailija Anne Leinonen ja runoilija Jouni Tossavainen.

Kirjoituskilpailun jury kiinnitti 1990-luvun alusta lähtien huo-
miota siihen, että nuorten kirjoittajien tekstien keskimääräinen 
taso kohosi tasaisesti vuosi vuodelta. Aikaisemmin monet 
nuoret kirjoittajat olivat etsiytyneet jonkun kirjailijan lähipiiriin 
ja saaneet sitä kautta yksityistä ohjausta ja ateljeekritiikkiä. 
Tällöin kilpailujen kärki oli ollut ohut ja terävä, keskikastiin 
kuuluvia oli niukasti ja heikohkoja runsaasti. 

Tason nousu johtui siitä, että 1980-luvulta lähtien monet 
kansan- ja työväenopistot olivat lisänneet opinto-ohjelmiinsa 
kirjoittajakoulutuksen. Tunnetuimpia näistä olivat Oriveden 
opisto, Kotkan Pekkas-Akatemia ja Suomen Nuoriso-opiston 
Mikkelin kirjoittajaopisto, joissa kirjoittamisen ammattilaiset 
tarjosivat nuorille pätevää koulutusta. Kirjoittajakoulutusta 
on annettu Mikkelissä vuodesta 1974 lähtien, jolloin itäsuo-
malaisten kirjoittajayhdistysten aloitteesta räätälöitiin oma 
koulutusohjelma. Se toimi Nuoriso-opiston yhteydessä Mikke-

Siri Kolu lyhytproosan raadissa 2014.



lin Kirjoittajaopiston nimellä, ja sitä johti filosofian lisensiaatti 
Pirkko Heikkinen, josta tuli vähitellen J.H. Erkon kirjoituskilpai-
lun kantavia voimia. Kirjoittajaopisto järjesti myös kirjallisuus-
seminaareja ja -tapahtumia, joissa esitelmöivät muun muassa 
Veijo Meri, Pirkko Saisio, Aale Tynni, Eeva Kilpi ja monet muut 
tunnustetut kirjailijat ja runoilijat. Myös Helsingissä toimiva 
Kriittinen korkeakoulu aloitti oman kirjoittajakoulutuksensa 
vuonna 1987. 

Lisäksi oli ilmestynyt hyviä kirjoittamisen oppaita, joista mer-
kittävimmät olivat Liisa Enwaldin Luova kirjoittaja (1980) ja 
Asko Martinheimon Hyvä lause, virikkeitä luovaan kirjoittami-
seen (1990). Molempia käytettiin erilaisten kirjoittajakurssien 
oppikirjoina ja oheislukemistoina.

Nousuun liittyi olennaisella tavalla myös yliopistollisten kirjoit-
tajakoulujen sanataideopintokokonaisuuksien käynnistyminen 
1990-luvun alussa. Vuonna 1992 Jyväskylän yliopiston opin-
to-ohjelmaan lisättiin kirjoittajakoulutuksen perusopinnot, 
vuonna 1996 aine- ja vuonna 2002 syventävät opinnot. Ne 
kohensivat merkittävällä tavalla nuorten valmiuksia kirjoittaa 
omaperäistä lyriikkaa ja proosaa. Monet opintokokonaisuu-
den suorittaneet ovat päätyneet myös luovan kirjoittamisen 
opettajiksi ja aiheesta on tehty tutkimustakin. Vuonna 2011 
Nora Ekström väitteli tohtoriksi tutkimuksellaan Kirjoittamisen 
opettajan kertomus, Kirjoittamisen opettamisesta kognitiivisel-
ta pohjalta, jossa hän tarkasteli omaa kehittymistään kirjoitta-
misen opettajaksi.
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Palkintojenjaon kahvitilaisuus Suomen Nuoriso-opistolla vuonna 2014. 
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Lyhytproosan vuoristorata
Lamavuodet näkyivät ja tuntuivat myös nuorien novellistien 
teksteissä. Vuosien 1992 ja 1994 nuoren proosan maailma oli 
palkintolautakunnan mukaan tylympi kuin koskaan aikaisem-
min eivätkä nuoret enää uskoneet suuriin kertomuksiin. Kovat 
aiheet, kuten insesti, josta vuoden 1994 kunniamaininnan 
saanut Marja Kyllönen kirjoitti, kuvasivat hyvin nuoren novellin 
ankaraa maailmaa. Kyllönen voitti saman aiheisella romaanil-
laan Lyijyuuma (1997) Helsingin Sanomien kirjapalkinnon. 

Samana vuonna debytoivat kilpailussa toiseksi tullut Niina 
Repo, joka julkaisi esikoisteoksensa Pimeän huone 1993, ja Jari 
Järvelä, jonka esikoiskokoelma Bambi ja muita novelleja (1995) 
voitti heti Suomen Kirjailijaliiton esikoiskirjapalkinnon. Järvelän 
romaanitrilogia Veden paino (2001), Pieni taivas (2004) ja 
Kansallismaisema (2006) huomioitiin puolestaan kirjallisuuden 
valtionpalkinnolla vuonna 2007. Järvelän kanssa samana vuon-
na kunniamaininnan saanut historiantutkija Saara Tuomaala 
oli puolestaan esimerkki monipuolisesta lahjakkuudesta, joka 
kirjoittamisen ja tutkimisen ohella myös maalasi ja piirsi.

Vuosien 1996 ja 1998 novellikilpailujen taso jäi palkintoraadin 
mukaan keskinkertaiseksi, eikä kummankaan vuoden voit-
tajista sukeutunut menestyneitä kirjailijoita. Jälkimmäisen 
vuoden lausunnossaan palkintoraati kysyikin huolestuneena, 
oliko nuorten kirjallinen kulttuuri ohentumassa, kun rellestä-
mis- ja sekoiluteksteistä oli tullut novellien valtavirtaa. Samalla 

palkintoraati pohti, miksi runouden puolelta nousi vuosittain 
esikoiskirjailijoita mutta novellin puolelta harvemmin.
Huoli oli kuitenkin aiheeton, sillä vuosien 2000 ja 2002 novel-
likilpailut osoittautuivat tässä suhteessa kaunokirjallisuuden 
tulevaisuuden jättipotiksi. Vuoden 2000 voittajakolmikko Jani 
Saxell, Laura Honkasalo ja Mila Teräs (o.s. Kauppinen), sekä 
kunniamaininnan saaneet Markku Pääskynen ja Maria Peura 
ovat kaikki olleet tuotteliaita ja tunnustettuja kirjailijoita, jotka 
julkaisivat esikoisteoksensa pian kirjoituskilpailun jälkeen. 

Vuoden 2002 kilpailu nosti esiin kaksi tulevaa kaunokirjallisuu-
den Finlandia-palkinnon voittajaa eli Jussi Valtosen ja Riikka 
Pelon, jotka kilpailivat tasapäisinä J.H. Erkon novellikilpailun 
voitosta. Valtosen Siipien kantamat (2007) ja He eivät tiedä 
mitä tekevät (2014) sekä Pelon Jokapäiväinen elämämme 
(2013) ovat olleet kotimaisen kirjallisuuden 2010-luvun hel-
miä. Molemmat ovat julkaisseet harvakseltaan, mikä johtunee 
heidän tieteellisestä urastaan. Pelo viimeistelee väitöskir-
jaansa Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella, 
ja Valtonen on puolestaan neuropsykologiasta vuonna 2016 
väitellyt Helsingin yliopiston tohtori. Vuonna 2002 kolmannen 
palkinnon voittanut Jaakko Yli-Juonikas on puolestaan vapaa 
kirjailija, jonka esikoiskokoelma Uudet uhkakuvat ilmestyi 
2003. Hän on voittanut 2010-luvulla useita kirjallisuuspalkin-
toja.



Heta Heiskanen ja Jukka Ahola voittoisina 2012.
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Vuonna 2016 palkinnot jaetiin Vaasassa. Oikealta Jukka Ahola (1. sija), Essi Pulkkinen (2. sija), Tuuli Hostik-
ka (3. sija). Kunniamaininnan saivat Amanda Hakoköngäs, Aino Nieminen ja Anni Reilä.



Palkittujen profiilissa on tapahtunut 2000-luvun 
kuluessa selvä muutos. Monet kirjoittajat ovat 
markkinointiviestinnän ammattilaisia, käsikir-
joittajia, dramaturgeja, toimittajia jne. ja valta-
osa on suorittanut opintoja erilaisissa kirjoitta-
jakouluissa. Esimerkiksi vuoden 2006 voittaja 
Johanna Nordling on palkittu urheilutoimittaja, 
jonka erikoisalaa on saksalainen jalkapallo! Vuo-
sien 2012 ja 2016 lyhytproosakilpailun voittaja 
ja vuoden 2015 runokilpailun kakkonen Jukka 
Ahola on puolestaan copywriter ja podcastaaja, 
joka käsikirjoittaa mainosfilmejä ja tekee lyhyte-
lokuvaa. Hänen puolisonsa Essi Pulkkinen, joka 
tuli toiseksi vuoden 2016 novellikilpailussa ja sai 
kunniamaininnan vuoden 2015 runokilpailussa, 
on niin ikään mainonnan ja viestinnän ammatti-
lainen. Vuoden 2014 novellikilpailun kakkonen 
Aino Lappalainen on tehnyt lyhytelokuvien 
käsikirjoituksia, kuunnelmia ym, ja vuoden 2016 
kilpailun kolmannelle sijalle yltänyt Tuuli Hostik-
ka on dramaturgi ja käsikirjoittaja.

Perinteisemmät kirjailijaprofiilit eivät ole 
kuitenkaan kokonaan kadonneet. Esimerkiksi 
vuoden 2008 kilpailussa toiseksi sijoittunut 
Turkka Hautala julkaisi esikoisromaaninsa Salo 
(2013), minkä jälkeen on ilmestynyt vielä kaksi 
muuta romaania. Juhani Karila, vuoden 2010 

kilpailun voittaja, jonka novelleja palkintoraati 
kutsui ”huh-proosaksi”, julkaisi esikoisteoksensa 
Gorilla vuonna 2013, ja vuoden 2012 kilpailus-
sa toiseksi tullut Marissa Mehr sai esikoisensa 
Veristen varjojen ooppera julkisuuteen vuonna 
2013. Myös vuoden 2014 kilpailussa kolman-
neksi sijoittunut Erkka Mykkänen sai esikoisensa 
Kolme maailmanloppua valmiiksi vuonna 2015.

Novellikilpailun osallistujamäärä on ollut 
2000-luvulla hienoisessa laskussa. Keskimää-
räinen osallistujaluku on ollut parin sadan 
paikkeilla, mutta vuonna 2016 määrä painui 
ensimmäisen kerran alle kahden sadan (177). 
Palkintolautakunta on välillä ollut hyvinkin 
huolissaan suomalaisen nuoren lyhytproo-
saan tilasta. Esimerkiksi vuonna 2006 jury piti 
kilpailun tasoa keskinkertaisena ja tekstejä 
varsin sovinnaisina ja sensaationhakuisina. Taso 
on kuitenkin kohonnut 2010-luvulla, ja palkit-
tujen tekstejä on kehuttu oivaltavasta kielestä, 
hyvästä juonen kuljettamisesta ja olennaiseen 
keskittymisestä. Kirjoittajakoulutus on alkanut 
kantaa hedelmää.



"Runouden kukoistusaika"
Toisin kuin nuori novelli 2000-luvun nuori lyriikka on voinut 
paremmin. Novellikilpailun jyrkätkin vuotuiset tasonvaihtelut 
ovat runouden kohdalla puuttuneet oikeastaan kokonaan. 
Runokilpailun yleistaso on koko 2000-luvun ollut hyvä, jopa 
erinomainen kuten vuosina 2007, 2009 ja 2013. Myös kärki on 
ollut leveä ja kirjoittajien ote vuosi vuodelta ammattimaisem-
pi. Tämä taas on tehnyt palkintolautakunnan tehtävän vuosi 
vuodelta yhä vaativammaksi. Korkeasta tasosta ja juryn työn 
vaativuudesta kertoo esimerkiksi vuoden 2007 runokilpailun 
ratkaisut. Ensimmäinen palkinto jaettiin Lassi Hyvärisen ja Suvi 
Boonin kesken, ja toinenkin palkinto jaettiin kolmen nuoren 
runoilijan eli Pekka Jäntin, Anna Saaren ja Heli Slungan kesken. 
Palkintolautakunnan yleisperusteluissa todettiinkin, että nyt 
elettiin ”runouden kukoistusaikaa”.

Runokilpailuun osallistuneiden määrässä on kuitenkin koko 
2000-luvun ajan tapahtunut supistumista. Kun esimerkiksi 
vuonna 2005 kilpailuun osallistui peräti 425 nuorta runoilijaa, 
niin jo seuraavana vuonna luku oli laskenut 350:een. Pohjakos-
ketus saatiin vuonna 2011, jolloin runoja tuli enää 223 hen-
kilöltä. Tämän jälkeen on ollut havaittavissa hienoista nousua 
(2013 – 261 ja 2015 – 273 osallistujaa), mutta 2000-luvun 
huippuvuosien osallistumisinnostusta ei ole enää saavutettu. 
Sen sijaan lähettyjen runojen määrään kilpailuun osallistujien 
vähentyminen ei ole mainittavasti vaikuttanut. Esimerkiksi 
vuonna 2005, jolloin kilpailuun osallistui 425 nuorta, lähetet-
tiin noin 10 000 runoa, ja vastaavasti vuonna 2015, jolloin osal-
listuja oli enää 273, lähettiin suurin piirtein yhtä monta runoa. 
Syitä innostuksen laskuun on monia, muun muassa runouden 
pienet markkinat, jotka eivät enää houkuttele nuoria. 

Postileimojen perusteella runoja lähetettiin edelleen kaikista 
maakunnista, mutta painopiste oli selvästi asettunut niille 
yliopistopaikkakunnille, joissa järjestettiin kirjoittajakoulutusta. 
Kärjessä olivat Helsinki, Turku, Jyväskylä, Joensuu ja Oulu, ja 

sama koski myös lyhytproosakilpailua. Runokilpailun 2000-lu-
vulla palkituista kaikki muut paitsi Miki Liukkonen (vuoden 
2009 voittaja) olivat suorittaneet kirjoittajaopintoja yliopisto-
jen (myös avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen) kursseilla, 
Kriittisessä korkeakoulussa Helsingissä, Oriveden opistossa, 
kansanopistoissa, työväenopistoissa jne. 

J.H. Erkon kilpailussa 2000-luvun alussa menestyneistä monet 
ovat julkaisseet esikoisrunokokoelmansa, muutamat useitakin 
ja kaksi myös romaanin. Sen sijaan 2010-luvulla kilpailussa 
menestyneet ovat julkaisseet lähinnä yksittäisiä runojaan 
erilaisissa antologioissa eikä esikoiskokoelmia ole tiettävästi 
ilmestynyt. Runouden pienentyneet markkinat ovat selvästi 
vaikuttaneet tähän. 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kilpailussa menesty-
neet ovat tavallisesti tehneet muutakin taidetta, journalismia 
ja viestintää tai työskennelleet kustannusalalla ja esimerkiksi 
kirjastotoimen palveluksessa. Oululainen ”copywriteri” ja 
”podcastaaja” Jukka Ahola, joka tuli toiseksi vuoden 2015 
runokilpailussa ja menestyi myös novellikilpailussa, on hyvä 
osoitus alalla välttämättömästä monialaisuudesta. Vuoden 
2005 runokilpailun voittanut Henna Laininen on samanai-
kaisesti myös kuvataiteilija ja taidekasvattaja, joka on tehnyt 
videoteoksia, ympäristötaidetta ja pitänyt omia näyttelyitä. 
Lainisen monipuolinen koulutus ja osaaminen, hän on filoso-
fian ja kuvataiteiden maisteri, nykyään myös Aalto-yliopiston 
tohtorikoulutettava, ovat tarjonneet hänelle myös muita itsen-
sä toteuttamisen mahdollisuuksia. Vuoden 2011 voittaja mais-
teri Tanja Seppänen on puolestaan toiminut journalistina ja 
viestinnän ammattilaisena, ja vuoden 2009 kilpailussa toiseksi 
sijoittunut maisteri Silene Lehto on työskennellyt kirjastovir-
kailijana. Molemmat ovat myös julkaisseet runokokoelman, 
Lehto kaksikin (Hän lähti valaiden matkaan, 2011 ja Lumikin 
sydän, 2014). 50



Kilpailu on nostanut esiin myös sellaisia runoilijoita, jotka ovat 
ripeästi julkaisseet useita runoteoksia ja romaanejakin. Vuo-
den 2007 kilpailussa jaetun ensimmäisen palkinnon voittanut 
Lassi Hyvärinen julkaisi jo samana vuonna esikoiskokoelmansa 
Riippuvat puutarhat, joka kilpaili myös Helsingin Sanomien 
esikoiskirjapalkinnosta. Kuvarunoudesta ja ”dadaismista” am-
mentava Hyvärisen toinen kokoelma Keisarin tie (2012) voitti 
puolestaan Kalevi Jäntin palkinnon. Vuoden 2007 kovatasoises-
sa kilpailussa menestyneet Pekka Jäntti ja Heli Slunga julkaisvat 
esikoiskokoelmansa suhteellisen nopeasti. Jäntin esikoinen 
Houdinin uni ilmestyi 2010 ja Slungan Jumala ei enää soita 
tänne 2008. Slunga on tähän mennessä julkaissut kaksi muuta-
kin runokokoelmaa ja yhden romaanin (Lapin Lolita, 2016). 

Vuoden 2009 runokilpailun ensimmäisen palkinnon voitta-
neesta oululaisesta Miki Liukkosesta on vajaassa kymmenessä 
vuodessa sukeutunut yksi sukupolvensa johtavista runoilijoista 
ja kirjailijoista. ”Kirjoittajakouluja” käymätön Liukkonen, joka 
erään haastattelun mukaan vältti niitä tietoisesti, koska ”halusi 
säilyttää koskemattomuutensa taiteilijana”, julkaisi esikoisru-
nokokoelmansa Valkoisia runoja (2011) ja heti perään seuraa-
vana vuonna kriitikoiden ylistämän toisen kokoelman Elisabet. 
Liukkonen on ollut aktiivinen kirjoittaja, jonka ensimmäinen 
romaani Lapset auringon alla ilmestyi 2013. Keväällä 2017 
ilmestynyt 0 oli hänen kotimaisen kirjallisuuden uudistamiseen 
tähdännyt läpimurtoteos, jota on pidetty internet-yhteis-
kunnan, informaatioähkyn, viihteellistymisen ja neuroosien 
taitavana kuvauksena.

Nuorista nykyrunoilijoista ja -kirjailijoista poiketen Liukkonen 
tunnetaan myös boheemielämästään ja terveysongelmistaan 
sekä räväköistä lausunnoistaan ja kotimaisen kirjallisuuden 
tason armottomasta ruoskinnastaan. Monet ovat verranneet 
Liukkosta, ”kirjallisuuden 2010-luvun rokkitähteä”, 1960-lu-
vun Pentti Saarikoskeen, joka häikäisevällä lahjakkuudellaan, 
työvimmallaan, kuvien kaatamisellaan ja tietoisella ärsyttämi-
sellään nousi sukupolvensa ihailluksi kulttihahmoksi. Liukkosen 
kohdalla voidaan todella sanoa, että J.H. Erkon kilpailu nosti 
hänessä esille näkyvän ja vaikutusvaltaisen nuoren runoili-
ja-kirjailijan. Mikkelin tyttöteatteri. 



"Nuori Suomi"
Kuuden vuosikymmenen aikana J.H. Erkon kirjoituskilpailu on 
nostanut esiin noin 200 lyyrikkoa ja prosaistia, jotka ovat ylit-
täneet julkaisukynnyksen ja joista monet ovat myös päätyneet 
päätoimisiksi kirjailijoiksi. Ajan myötä joukon terävimmästä 
kärjestä on noussut esiin Finlandia- ja muiden kirjallisuuspal-
kintojen voittajia, joille menestyminen J.H. Erkon kilpailussa on 
ollut porttina kirjallisuuden Parnassolle. Menestyneet kirjailijat 
edustavat kuitenkin jäävuoren huippua, sillä aivan yhtä tärkeää 
ja jopa tärkeämpää on se, että kilpailu on johdatellut tuhansia 
nuoria ilmaisemaan ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan 
kirjallisin keinoin. Kirjallinen ilmaisukyky on taito, joka ei synny 
ja kehity itsestään vaan edellyttää jatkuvaa harjoittamista, 
laaja-alaista lukemista ja kykyä vastaanottaa kritiikkiä.

J.H. Erkon kirjoituskilpailun 60 vuotta jatkunutta suosiota ja 
merkitystä selittävät useat eri tekijät. Se perustettiin 1950-lu-
vun jälkipuoliskolla, jolloin nuorille tarkoitettuja vuosittain 
järjestettyjä valtakunnallisia kirjoituskilpailuja ei vielä ollut. 
Nuoren Voiman Liitto järjesti kirjoituskilpailuja mutta epäsään-
nöllisesti eikä niihin liittynyt samanlaista jatkuvuutta kuin J.H. 
Erkon kilpailuun. Se oli myös sopivalla tavalla ideologioista 
ja poliittisista rasitteista vapaa ja puolueeton, mikä helpotti 
kilpailuun osallistumista.

Kirjoituskilpailun suosion vakiintumisella ja sen huomattavan 
suurella julkisuusarvolla on ollut oma merkityksensä. Me-
nestyminen Sanoma Oy:n, Helsingin Sanomien ja Erkkojen 
mediaimperiumiin läheisesti liittyneessä kirjoituskilpailussa 
oli nuorten eteenpäin pyrkivien kirjailijanalkujen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Kilpailun juryyn oli myös alusta lähtien 
kutsuttu kirjallisuuden arvovaltaisia ammattilaisia, mikä sekin 
nosti kilpailun tasoa nuorten kirjoittajien silmissä. Kilpailuteks-

tejä arvioivat oikeat runoilijat ja prosaistit, kriitikot, professorit 
ja muut kirjallisen kentän ammattilaiset, joiden palautteen 
oletettiin myös lähtökohtaisesti olevan oikeudenmukaista ja 
riippumatonta. Merkitystä on ollut myös sillä, että J.H. Erkon 
esikoiskirjapalkinto, vuodesta 1995 Helsingin Sanomien esi-
koiskirjapalkinto, on nostanut näyttävästi nuoria kiinnostavia 
kirjailijoita. Jo pelkkä ehdokkuus on pitänyt kirjoittajia esillä ja 
tarjonnut julkisuutta ja näkyvyyttä kirjallisuuden kentällä.

Vuodesta 2013 lähtien Suomen Nuoriso-opisto on toiminut 
kirjoituskilpailun vastaavana järjestäjänä. Saadakseen kilpailun 
vuosibudjetin kokoon opiston on pitänyt laatia apuraha- ja 
muita hakemuksia erilaisiin säätiöihin ja rahastoihin. Tämä on 
lisännyt järjestämiseen liittyviä riskejä ja muita epävarmuus-
tekijöitä. Viime vuosina Nuoriso-opisto on saanut kilpailura-
hoitusta muun muassa Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, Alfred 
Kordelinin rahastolta, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon 
rahastolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Mikkelin kaupun-
gilta. 

J.H. Erkon kirjoituskilpailun 60-vuotinen historia on havainnol-
lisesti osoittanut sen, että kirjallisuuden ja taiteen olemusta 
ylipäätään on vaikea ymmärtää, ellei sitä liitetä osaksi vallit-
sevaa henkistä ja fyysistä ympäristöä. Kirjallisuus on aina si-
doksissa omaan aikaansa, sen kulloiseenkin ajatusmaailmaan 
ja henkiseen ilmapiiriin. Siksi on aika ajoin hyvä pysähtyä ja 
katsoa taaksepäin. J.H. Erkon kirjoituskilpailu on onnistunut 
rakentamaan tämän päivän Nuori Suomi -henkeä, nostamaan 
esiin uusia innovatiivisia tekijöitä ja tarjoamaan väylän kirjal-
lisuuden uudistamiseksi. J.H. Erkon kirjoituskilpailun tulokset 
osoittavat, että 1890-luvun ja 1900-luvun alun Nuoren Suo-
men henkinen perinne on elossa ja voi edelleen hyvin.52



Historiikin kirjoittaja fil.toht. Jyrki Paaskoski Suomen Nuoriso-opistolla Paukkulassa Mikkelissä.



Palkitut

1957
Kalevi Ahoniemi
Altti Havas
Pirkko Hänninen
Anja Juvonen

1958
Oiva Arvola
Pentti Fabritius

1959
Teuvo Hahl-Marjokorpi
Vuokko Koistinen
Jaakko Merivirta
Eero Silvasti
Eero Vanhatalo

1960
Kauko Aalto
Tauno Kalliokulju
Jorma Kannila

1961
Kari Aronpuro
Riitta Jorkama
Reijo Malm
Veikko Pietilä

1963
Anja Angel
Timo Elo
Esko Jämsen
Tuukka Kangasluoma
Ritva Kapari
Seppo Kärkkäinen
Sisko Latvus
Väinö Mäntylä
Juhani Peltonen
Yrjö Saarenpää
Jyrki Vuori

1964
Kullervo Järvinen
Osmo Lahdenperä
Pentti Saaritsa

1965
Markku Into
Jussi Kylätasku
Matti Paloheimo
Pekka Virtanen

1966
Aarne Hyvärinen
Matti-Juhani Karila
Aulikki Oksanen
Ulla Pitkonen
Panu Rajala
Kari Saviniemi
Lauri Sipari
Pertti Tonteri

1967
Terttu Jurvakainen
Kalevi Kalemaa
Mattijuhani Koponen
Mikko Loikkanen
Raine Mäkinen
Tarmo Yli-Rajala



1968
Yrjö Hosiaisluoma
Manu Teittinen

1969
Martti Issakainen
Matti Kanervala
Kari-Kalervo Korpela

1970
Ilpo Tiihonen
Matti Niemi
Ilkka Pitkänen

1971
Erik Gullman
Väinö Lesonen
Keijo Siekkinen

1972
Merja Huttunen
Ilmari Ihalainen
Kaarina Valoaalto

1973
Hannu Siekkinen
Hannu Ylilehto

1974
Risto Antikainen
Matti Pulkkinen

1975
Jöns Carlson
Ulla Sievinen

1976
Hannu Aho
Olli Jalonen
Hannu Kankaanpää
Kari Levola
Anelma Salo
Markku Turunen
Jukka Vieno

1978
Leni Matsson
Juhani Pusa
Timo Pusa



1987
Maria Autio

1988
Tomi Kontio
Osku Valve
Timo Lappalainen

1989
Annukka Peura
Jari Koponen
Juhana Majaniemi
Sari Malkamäki
Salla Syvänne
Jyrki Kiiskinen
Maria Kontioinen
Anna Lehtolainen

Markku Kaskela
Jaakko Pietikäinen
Vesa Heikkinen
Jyrki Vainonen
Eva-Helena Illonen
Petri Tamminen
Pasi Torikka

1990
Riikka Ala-Harja
Risto Jussila
Teija Tuominen
Raija Asikainen
Irma Hirsjärvi
Petri Kosonen

1979
Jari Tervo

1980
Raimo Turunen

1981
Heikki Reivilä
Satu Salminiitty

1982
Anneli Rosell
Rauha Kejonen
Matti Hassinen

Matti Tiisala
Jarmo Ojanen
Pamela Mandart

1983
Boris Verho



1991
Tommi Parkko
Johannes Ojansuu
Salla Syvänne
Kimmo Koivisto
Virpi Pahkinen
Jari Koponen

1992
Taija Tuominen
Niina Repo
Panu Räty
Jari Kupila
Mervi Koskinen
Saara Tuomaala
Jari Järvelä

1993
Salla Syvänne
Tiina Ohinmaa
Panu Tuomi

1994
Jukka Ginström
Sari Mikkonen
Inga Suoniemi-Taipale
Marja Kyllönen
Saila Susiluoto
Ville Ketola

1995
Juhani Koskinen
Markku Paasonen
Päivikki Länsirinne

2000
Jani Saxell
Laura Honkasalo
Mila Kauppinen
Tiia Jama
Maria Peura
Markku Pääskynen

1996
Ville Ketola
Riikka Takala
Teemu Manninen
Jiri Oliver Taleva
Tarja Lipponen
Ari Välilä

1997
Markku Paasonen
Johanna Venho
Ulla Lehtonen
Teemu Haataja
Riikka Kalsi

1998
Antti Tuominen
Riikka Ikävalko
Katja Alanen
Katariina Numminen
Riikka Pelo
Päivikki Romppainen

1999
Pirjo Tuominen
Miira Sippola
Anna-Lotta Helin
Marko Hautala
Liisamari Lassila
Teemu Manninen



2006
Johanna Nordling
Tuukka Välimäki
Hanna Ratilainen
Elisa Salo
Antti Ritvanen

2007
Lassi Hyvärinen
Suvi Boon
Pekka Jäntti
Anna Saari
Heli Slunga

2008
Jouni Tikkanen
Turkka Hautala
Noora Lehtonen
Leena Aunio
Nelli Hietala
Niina Miettinen

2009
Miki Liukkonen
Silene Lehto
Tiia-Mari Mäkinen
Auli Särkiö
Heidi Toivonen

2010
Juhani Karila
Titta Minkkinen
Ulla Heikkilä
Jiri Hartikainen
Laura Laitinen
Maija Roine

2001
Anna-Lotta Helin
Olli Sinivaara
Katja Meriluoto
Marjo-Hannele Isopahkala
Antti Latvala
Manne Tuomenoksa

2002
Jussi Valtonen
Riikka Pelo
Jaakko Yli-Juonikas
Markus Kalliokivi
Mila Kauppinen
Mia Surakka

2003
Jussi Hyvärinen
Miira Sippola
Sanna Karlström
Mikko Myllylahti
Antti Ritvanen
Aki Salmela

2004
Kaisu Tuomaala
Antti Ritvanen
Jarno Siekkinen
Jermu Koskinen
Riina Leskelä
Tuukka Välimäki

2005
Henna Laininen
Katariina Kaarlela
Miia Tervo
Tuomo Heikkinen
Ville Hytönen
Antti Ritvanen



2014
Iida Turpeinen
Aino Lappalainen
Erkka Mykkänen
Kunniamaininnan saivat
Akseli Heikkilä,
Anni Lappela ja Salla Toivola

2015
Marko Heikkinen
Jukka Ahola
Klaus Maunuksela
Kunniamaininnan saivat
Jussi Kaskinen, Antti Lehtinen ja 
Essi Pulkkinen.

2016
Jukka Ahola
Essi Pulkkinen
Tuuli Hostikka

Kunniamaininnan saivat
Amanda Hakoköngäs, 
Aino Nieminen, Anni Reilä

2017
Emma Hirsimäki
Tuukka Pietarinen
Vilhelmiina Vilhunen

Kunniamaininnan saivat
Katri Aholainen, Anni Kaila, 
Sofi Ylikoski

2011
Tanja Seppänen
Virve Miettinen
Riikka Nyman
Etelä-Savo palkinnon voitti Paula Hotti.
Kunniamaininnan saivat Lasse Pouru,
Ossi Paloneva ja Kalle Knaapi.

2012
Jukka Ahola
Marissa Mehr
Risto-Matti Matero
Etelä-Savo palkinnon voitti Heta Heiskanen.
Kunniamaininnan saivat Jukka-Pekka Pöyliö,
Arsi Alenius ja Piritta Maisala.

2013
Henri Kauhanen
Erkka Mykkänen
Antti Faarinen
Etelä-Savo palkinnon voitti Maaria Tuukkanen.
Kunniamaininnan saivat Mari Laaksonen,
Antti Lehtinen ja Pauli Hautala.
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