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Kirjojen suosio yllätti Kaisa Ikolan 

13-vuotiaasta kirjoja julkaisseen seinäjokelaisen Kaisa Ikolan (nyk. Viitala) parinkymmenen vuoden 

hiljaiselo kirjallisuusrintamalla päättyi vuosi sitten, kun hän sai yhteydenoton tanskalaisesta Saga Egmont -

kustantamosta. Sen johdosta on julkaistu e-kirjoina ja suurimmaksi osaksi äänikirjoina Kaisan 28 kirjaa. 

- On ollut todella mukavaa palata kirjallisuuden maailmaan, ja erityisen mukavaa on ollut se, että kirjani yhä 

muistetaan, Kaisa Ikola iloitsee.  

Erityisesti alun perin 1990-luvulla ilmestyneiden Hullujen luokkien ja Ylämaa-sarjan ystävät ovat olleet 

innoissaan, kun kauan sitten loppuunmyytyjä ja kirjastoissakin osin kirjaimellisesti puhki luettuja kirjoja saa 

sähköisessä muodossa.  

Vanhojen tuttujen lisäksi ilmestyi myös uudempia kirjoja. 2000-luvulla Kaisa on julkaissut netissä ns. 

aikuisten tyttökirjoja, Betty-sarjaa, joka on synnyttänyt ympärilleen kokonaisen oman fanikulttuurinsa 

keskusteluryhmineen ja valtakunnallisine tapaamisineen.  

- Nyt Betty-sarja on e- ja äänikirjamuodossa löytänyt monia uusia ystäviä. Lukijat ovat iloinneet siitä, että 

joku vielä kirjoittaa ”tällaista”, Montgomeryn ja Alcottin tyyliin, kertoo Kaisa. 

Varsinainen yllättäjä on kuitenkin yksittäinen kirja, ”Suomen ensimmäinen neuleromaani” Oikein nurin. 

- Kirjoitin sen edellisen suuren käsityöbuumin aikana 2008, Kaisa kertoo. 

- Kirja on kasvukertomus, joka sijoittuu käsitöiden ja neuleblogien maailmaan, ja se perustuu paikoin 

vahvasti omiin kokemuksiini. 

Kaisa tarjosi aikanaan Oikein nurin -kirjaa useammalle kustantajalle, mutta se torjuttiin. Ilmeisesti 

kohderyhmä nähtiin liian marginaaliseksi. Toisin oli nyt. 

- Heti kun Oikein nurin viime syksynä ilmestyi ensin e-kirjana, haistoin sen saamasta vastaanotosta, että nyt 

taidetaan lähteä lentoon. Ja äänikirjaversio vain vahvisti kokemusta. 

Oikein nurin -kirjaa onkin kuunneltu niin ahkerasti, että se on mm. Bookbeatissa kiilannut viime viikkoina 

suosiossa Saga Egmontin suomenkielisten äänikirjojen kärkeen. Käsityöharrastajien ja neuleblogibuumin 

kokeneiden lisäksi kirja on avautunut myös heille, joille blogimaailma on täysin vieras. 

Muutama päivä sitten Kaisa teki taas Saga Egmontin kustannussopimuksen, tällä kertaa kuudesta kirjasta. 

- Näistä yksi on ns. spinoff-osa Betty-sarjaan, viisi muuta ovat Skotlantiin sijoittuvia historiallisia 

kertomuksia, Kaisa kertoo. 

Tällä hetkellä pöytälaatikko onkin tyhjä — tai ehkä ei sittenkään… 

- Työn alla on jatko-osa Betty-sarjaan, hänen tyttärestään Gracesta kertova kolmas kirja, joka kulkee 

työnimellä Valinnan aika, Grace. 

 


