
OSIO 1

Nimi____________________________________                                         Pist.____________

1. Mikä on Kalle Päätalon virallinen "kirkonkirjoissa" oleva nimi? 

2. Mikä Päätalon kirjojen kustantajana ollut kustantamo jakaa Kalle Päätalo -palkintoa? 

3. Jos Kalle Päätalon laajan tuotannon kirjat panee aakkosjärjestykseen, mikä kirja on järjestyksessä

ensimmäisenä? 

4. Millä Kalle Päätalon romaanilla on sama nimi kuin Kari Tapion tunnetulla hitillä? 

5. Ketkä tunnettuun kulttuurisukuun kuuluvat tamperelaiset veljekset ovat molemmat toimineet 

Kalle Päätalon kustannustoimittajina? Vastaa sekä etu- että sukunimillä. 

6. Millä nimellä kutsutaan Ihmisiä telineillä -romaanin kerrostalotyömaata?

7. Minkä niminen on Ihmisiä telineillä -romaanin päähenkilön rakennusmestari Mauno Joensivun 

pomo?

8. Kuinka monta kirjaa kuuluu Koillismaa-sarjaan?

9. Koillismaa-sarjan eräs keskeinen henkilö on Kauko Sammalsuo. Kosti Mäkinen -niminen etelästä

tullut mies ottaa sarjan alussa Kaukon "suojelukseensa". Miltä paikkakunnalta Mäkinen on 

kotoisin? 

10. Minkä tavaran saksalainen sodan aikana Järvenkylässä vankileirin upseerina ollut Hans Böhmer

ostaa Nestori Maliselta Koillismaa-sarjan päätösromaanissa Mustan lumen talvi?

11. Mikä on Iijoki-sarjassa Kallen lapsuuden kodissa "paikkaansa etsivä ikiliikkuja"?

12. Kuka on Kallen paras ja merkittävin lapsuuden kaveri, lukumies, jota kutsuttiin "Selkosten 

neroksi"?



13. Kuka naapurin mies, "varaisä", ottaa Kallen oppipojakseen jo tämän ollessa 12-vuotias ja 

kouluttaa hänestä uitto- ja savottamiehen?

14. Kalle Päätalo osallistuu Nuoren Voiman Liiton kirjoituskilpiluun. Monenneksiko hän sijoittuu ja

mikä on palkintosumma?

15. Miksi nimitettiin jätkien perusruokaa, jossa ruskistettiin ensin läskisiivut, sulaneen silavan 

sekaan lisättiin kiehumaan vettä, joukkoon leivänpaloja, lopuksi voinokare?

16. Mitä historiallisesti käänteen tekevää tapahtumaa kuvattiin selkoslaisten kielellä: "Talliinin 

Joopi aukasi savotan"?

  

17. Minkä nimisessä Iijokisarjan romaanissa Päätalo kertoo ajastaan Iissä? 

18. Edellä mainitun romaanin mukaan Kallella oli Iissä Hilja-täti. Missä kylässä Hilja asui? 

a) Alarannalla, b) Haminassa, c) Ojakylässä, d) Pohjois-Iissä 

19. Mikä on Iissä välirauhan aikana varuskuntana olleen joukko-osaston nimi? Joukko-osastolla on 

muistomerkki Iin Rantakestilässä.

 

20. Mikä oli Kalle Päätalon ylin sotilasarvo? 



OSIO 2

Nimi__________________________________________             Pist:_____________________

21. Haavoituttuaan Kiestingissä  Kalle on sairaalassa Kuusamossa, jossa äiti-Riitu käy katsomassa 

häntä. Mikä Riitun tapa saa Kallen häpeämään äitiään. 

22. Minkä tien varrelle Tampereella Kalle rakensi talonsa?

 

23. Missä Tampereen kaupunginosassa on Kalle Päätalon puisto? 

24. Minkä niminen oli Kalle Päätalon veli, joka kuoli puukotukseen vuonna 1947?

25. Millä menopelillä Kalle kiertää kotipitäjäänsä ollessaan Taivalkosken kunnan 

rakennusmestarina? 

26. Kalle Päätalo oli kaksi kertaa naimisissa. Minkä nimisten naisten kanssa? Vastaa naisten 

oikealla etunimellä, ei romaanihenkilön. 

27. Ketkä kaksi vaatimattomista olista olevaa suomalaista kirjailijaa olivat Kalle Päätalon esikuvina

hänen aloitellessaan kirjailijan uraansa? 

28. a) Kalle Päätalon teoksista käännettiin ensimmäisenä Ennen ruskaa. Mille kielelle se 

käännettiin? 

b) Missä maassa on käännetty ja julkaistu eniten Päätalon tuotantoa?

29. Ratkaisujen aika -romaanissa Kalle on Ikaalisissa rakentamassa metsätyökämppää 

rakennuksineen. Kuka on hänen työkaverinsa, joka opettaa Kallea kirvesmieheksi ja kannustaa 

opiskelemaan? 

30. Mitä Kallen kannalta kohtalokasta tapahtuu Pato murtuu -teoksessa Vesilahden kansakoulun 

rakennustyömaan aikana? 

31. Hyvästi Iijoki -romaanissa Kalle saa valmiiksi ensimmäisen romaaninsa käsikirjoituksen. Mikä 

on romaanin nimi em. kirjassa? 



32. Mikä jää Iijoki-sarjassa Kalle Päätalon viimeiseksi työmaaksi, jossa hän on vastaavana 

mestarina? 

33. Kuka kirjoitti ensimmäisen elämäkertamuotoisen kirjan Kalle Päätalosta? Kirja julkaistiin 

vuonna 1978? 

34. Mistä Kalle Päätalon romaanista on julkaistu 1990-luvulla kirjan kantta esittävä postimerkki? - 

35. Minkä merkkinen oli Kalle Päätalon ensimmäinen auto, jonka hän osti 1950-luvun 

alkupuolella? 

36. Minkä niminen Kalle Päätalon tyttärentytär kirjoitti Helsingin Sanomiin vuosina 2015-2016 

blogia otsikolla "Päätalolta Päätalolle"? 

37. Iijoki-sarjan jälkeen Päätalolta ilmestyi kaksi kertomuskokoelmaa. Minkä nimiset? 

38. Kalle Päätalon tuotantoa on sanottu auto-fiktiiviseksi. Minkä niminen on Päätalon ainoa 

varsinaisesti fiktiivinen vuonna 1996 ilmestynyt romaani? 

39. Kalle Päätalon romaanista Juoksuhautojen jälkeen on tehty ooppera, jonka konserttimuotoinen 

ensi-ilta oli Tampereella 11.11.2019.  Kuka on 

a) säveltänyt oopperan 

b) tehnyt oopperan libreton 

40. Kalle Päätalo kirjoitti v. 1964 ilmestyneen Koillismaa kuvina -kirjan tekstit. Kuka vastasi 

kuvista? 



FINAALIN KYSYMYKSET                  

41. Minä vuonna Kalle Päätalo lopetti rakennusmestarin työnsä ja alkoi vapaaksi kirjailijaksi: a) 

1954 b) 1957 c) 1960 d) 1963? 

42. Minkä niminen ilkikurinen ja huumorimestariksi määritelty jätkä on keskeinen henkilö 

romaaneissa Viimeinen savotta ja Kairankävijä? 

43. Kalle Päätalo ei juuri matkustellut ulkomailla. Mihin eurooppalaiseen kaupunkiin suuntautui 

hänen ainoa Suomen naapurimaita kaukaisempi ulkomaanmatka? Matkan järjesti Kallen 

kustannusyhtiö 1990-luvulla. 

44. Minkä niminen on Kalle Päätalon kirjoittama  näytelmä, jonka päähenkilöt ovat Janne Tervamaa

ja Saimi Tykky? 

45. Kuka näytteli elokuvissa Nuoruuteni savotat ja Elämän vonkamies Kallen äitiä Riitua niin 

mainiosti, että rooli on seurannut häntä näihin päiviin asti? 

46. Kenen toisen muualta tulleen tamperelaistuneen kirjailijan nimikkopalkinnon Kalle Päätalo 

voitti vuonna 1999? 

47. Mikä osin työperäinen ja leikkausta vaativa sairaus todettiin Kallella vuonna 1994? 

48. Millä tittelillä Päätalo-instituutti palkitsee vuosittain parhaan omakustanneteoksen kirjoittajan? 

49. Elokuva Viimeinen savotta sai Jussi-patsaan parhaasta musiikista. Kuka tunnettu 

elokuvasäveltäjä sävelsi elokuvan musiikin? 

50. Kuka on suunnitellut molemmat Kalle Päätalon muistomerkit, Tampereella sijaitsevan 

Maaltamuuton ja Taivalkoskella sijaitsevan Kirjan? Kyseisen taiteilijan näyttely oli Iin 

KulttuuriKauppilassa viime kesänä. 


