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Kuvittaja-lehti esittelee kuvittamisen,
kuvitustaiteen ja visuaalisen kulttuurin
kiinnostavimmat tekijät ja ilmiöt. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Vuositilaus 36 euroa.
Tilaukset sähköpostitse lehti@kuvittajat.fi.

REETTA NIEMENSIVU 4 ”Tänään: Elävän mallin piirustus” 6 Heippa! 7 Mutta… Meillä on jo malli! 8 En tullut malliksi, tulin piirtämään! 9 Mitä? Ei! Se on mahdotonta!  En voi työskennellä samassa huoneessa naisen kanssa!
 Tämä on järjetöntä!  Kaikki on pilalla!  Psst! Kannattaa laittaa housut jalkaan! / Niin mekin teemme! / Ei taas tätä! / Mihin tämä maailma on menossa?

PAULA BULLING: RAKASTAJA 1 Hän oli yksi niitä harvoja ihmisiä jotka eivät saa minua tuntemaan itseäni <naiseksi>. 2 Tapasimme ensi kertaa autolautalla. / Anteeksi – / Voisinko lainata puhelintasi hetkeksi? 3 Hän yöpyi luonani
kerran. Aamulla hän viritti kitarani soittaakseen minulle sävelmän josta minulla ei ole mitään muistikuvaa. / Tiedätkö, Paula / Kun näin sinut ensi kertaa lautalla / luulin sinua pojaksi / nuoreksi, 12-vuotiaaksi pojaksi. 4 Ei-niin-paljonmyöhemmin lähdettyäni lomalle pienelle saarelle hän mitä ilmeisimmin lähetti minulle 13-sivuisen kirjeen. Mutta tuli myrsky eikä postivene voinut rantautua. 5 En koskaan saanut kirjettä. 6 Toin hänelle saarelta sitruunan mutta hän
unohti sen luokseni. 7 Viimeksi nähdessämme hänellä oli uusi sinettisormus. Yllään hänellä oli kaunis likainen sininen pusero. Halusin suudella hänen nilkkojaan.

LAURA KENINS: FEMINISTISET KUPPIKAKUT 1 Eräs opiskelijaryhmä oli järjestänyt taideosastolla kuppikakkujen koristelupajan ”tietoisuuden herättämiseksi” / Tänään Kuppikakkujen koristelua 2 Tykkään sekä kuppikakuista että tiedostavuudesta! 3
Luulin, että ryhmä vastusti yliopiston lukukausimaksuja. 4 Niinpä koristelin kuppikakkuni. 5 Mutta näköjään tämä ei ollutkaan rahasta puhuva ryhmä / ”Taideopiskelijat suostumuksen puolesta” 6 vaan tietoisuutta heräteltiin suostumuksen asialla /
”Kysy beibi lupaa” / ”Mä <3 suostumus” 7 Siis, tottakai voin ilmaista tervettä seksuaalisuutta kuorruttamalla pyöreän leivonnaisen paksulti sinisellä! / ”Innokas suostumus!” 8 Saan suostumusryhmältä nykyään pahaa silmää käytävillä. 9 Sitten kuulin
australialaisen yliopiston leivonnaismyyjäisistä. / ”Feminismiviikko” / ”Naisen dollari -leivoksia tarjolla” / ”Miehet 1$, Valkoiset naiset 70c, Värilliset naiset 55c”  Miehet maksoivat kuppikakuista dollarin, naiset jotain 55–70 sentin välillä, riippuen siitä
kuinka paljon he ansaitsevat verrattuna valkoisen miehen tienaamaan dollariin. / Miksi hitossa maksaisin kuppikakusta dollarin? / Niinpä valkoiset jäpikät suuttuivat.  Miehet uhkailivat järjestäjiä sosiaalisessa mediassa, puhelimitse ja sähköpostilla.
”kuolkaa, naiset” / ”Feminismi vittuun” / ”En usko epätasa-arvoon” / He eivät pystyneet kuvittelemaan tasa-arvoisia lähtökohtia edes yhdelle kuppikakulle.  Eli ilmeisesti feministisissä kuppikakuissa on sittenkin kyse rahasta. / ”Suostumus on jees”

B. CARROT: NAAMA KIINNI VALKOINEN POIKA PALAA! / Valkoiset pojat hiljaiseksi jo vuodesta 2013 / Sanotaan, että minkä tahansa voi korjata jesseteipillä
1 Hohoo! Tämä on mahtava! 2 Olen hauska! Ja tietty nero! 3 Onnistuin vitsailemaan siirtolaisten, värillisten ja homoseksuaalien kustannuksella ja kaikki tämä yhdessä kuvassa! 4 Klik! Jaa. 5 Oh oh... / Nyt tulevat sitten reaktiot. 6 Jösses! Niin herkkiä!
He eivät vain ymmärrä huumoria, satiiria tai nerokkaisuuttani! / Ja jos se ei ole oikea sana – sen pitäisi olla! 7 Minä en loukkaantuisi jos joku tekisi minusta pilaa! / Ping! / SSHHH! 8 SSSHHHH! / Voi vittu... / Huumori... / Mutta... 9 Naama kiinni.  Pff..
Naurettavia kielifasisteja!  Ei voi enää sanoa yhtään mitään ilman ettei joku siitä parahtaisi.  Oh! Voi valkoista miesparkaa! Tarvitsetko sinä halin? / No, itse asiassa kyllä.  Minä en vain voi enää sanoa mitä tekee mieli! En voi käyttää N-sanaa tai H-sanaa.
/ Eikö tämä koskaan lopu?  Se loppuu kohtsilleen tähän, kaveri.  Kaikki yhdessä? / NAAMA KIINNI VALKOINEN POIKA!  Ja tämä on miten me aiomme kuset-eh.... auttaa Afrikkaa! *taputapu*.  Minä tiedän! Mitä he tekisivätkään ilman meitä?! / Niin
totta. Taputapu.  Nauttikaa buffetista. / Me olemme mahtavia! / Eipä kestä kiittää!  *vihellys*  No mutta näin me autamme aivan kaikkia! / *taputapu*  Äijä, oikeesti. Se niin kerjäs sitä.  Äijä – ei.  Ja kyllä me kaikki tiedämme ketä syyttää:
maahanmu-  SLAP!  Eivätkö he ikinä opi?  Son / sitten / seuraavaan / kertaan / Moikkelis vaan!

AINO SUTINEN: WHAT IF THEY WROTE ABOUT OLD MEN LIKE THEY DO ABOUT YOUNG WOMEN 1 Husband of famous poet gives touching speech! –
Families are important. 2 Sauli, 68, looks good on screen / – I would also like to add... / And then on to the weather! 3 Talented musician radiates on
stage in stylish suit 4 Leonard, 81, writes his own songs. / – Well yes, sometimes it's scary to perform to such big crowds. 5 Vladimir, 63, in world of
fame / – Sometimes it's just crazy in here! What have I gotten into? 6 – But for my loved ones I'm still the same Volodja. Father, son, brother. / He is brave
and unafraid to state his opinion on any given matter! 7 Gandalf's me-time (he won't reveal his age) / – Those who know me, realise that sometimes I
just need my own space. And I'll admit... 8 ...liquorice ice cream is my weakness! / See the recipe for liquorice ice cream on page 167!

ANNI TOLVANEN: CÖCCÖ THE DOLPHIN AND THE NIGHT OF THE CREEPS 1 Tapeworm is planting its slimy segment of humour, dividing
chaps. 2 Cöccö tends to collect this kind of repulsive specimen into an almost hermetic box. 3 Every now and then they invite chaps to hang
out with them. 4 Sharp minds, eyes, nails, flippers, beaks, suckers etc. craft the creepy comics into a better condition. 5 Panel by panel the
slime drips away. 6 ”We want to see something fresh and laugh TOGETHER!”, the chaps cheer.

NIKO-PETTERI NIVA 1 Daddy69 / I'm looking for masculine company and I find it necessary to specify that I HATE feminine ”men”!!!!! 2 I don't
think there's anything wrong with being feminine. / I know! Today's socie- / Could you be my tr**** baby girl? I'll have you wear lace and... 3 Sounds
horrible! Nobody should wear anything that slutty, otherwise they can only blame themselves if... 4 ...But enough about that, let's go have dinner.
I know a great falafel place. / Vegetarian food!? Ew! 5 THAT'S WHY I'm single. Any more questions? / Sir, you've reached the unemployment center.

VERNA KUUTTI 1 We are going to have an amazing movie year for the 100th
anniversary of Finland. / Champagne is sparkling! What kind of premieres we
have? 2 Dream Team of the Century / Parliamentary Elections 1907 – Never
Forget! / Miina, Mimmi, Hilma & co. 4 We must put a stop to this, parents are
selling their kids on the notice boards of grocery stores. / Subjective right to
children's daycare – over my dead body. / The Unknown Bureaucrat / 100 Years
of Fighting for Daycare 5 HAHA! Dude, you believed it!! You should have seen
your face... No, we'll go with hockey and war stuff. / Well, I kind of liked the idea
of Iiro Viinanen biography.

Maivyda: 6 askelta miehen viettelemiseksi 1 Leiki vaikeasti tavoiteltavaa. / Haaste saa hänet
haluamaan sinua enemmän. 2 Ole arvoituksellinen. / Hämmästytä häntä salaisilla naisvoimillasi.
3 Flirttaile kehonkielelläsi. / Mitä vähemmän sanot, sitä viehättävämpi olet. 4 Meikkaa.
/ Ilman meikkiä miehet eivät näe sinua ja voivat saada slaagin. 5 Hymyile joka tilanteessa. /
Miehet pitävät metsästykseen sopivasta terveestä hammasrivistä. 6 Älä hengitä tai tee mitään
muutakaan maallista. / Muista: Miesten mielestä olet mielikuvitusolento, kuten yksisarvinen.

SARA HANSSON: FEMINIST STRATEGIES 1 OCCUPY! / Occupy a location, building, or land area which according to the laws of capitalism isn't yours but does belong to you in the name of justice and fairness. In the beginning of 2012, the county politicians
of Västerbotten tried to close down four wards for acute treatment in the Dorotea hospital. The patients and staff occupied the premises and stayed in for three days and three nights. The resistance was fruitful and the wards were reinstalled in Dorotea. Other
examples include the Sorgenfrilägret (the Carefree Camp) in Malmö and the roundhouse in Umeå. 2 STRIKE! / The most common way of having a strike is to stop working in order to demand better wages and work conditions. Other forms of striking are
halting rent payments or hunger strikes amongst inmates and those taken in custody. In the summer of 2014, thirty five Palestinians without official statuses and who were denied an asylum, started a hunger strike in Göteborg. After twenty five days the
Immigration Office re-opened all the cases. Most of the people on the hunger strike have now have now a residence permit. The battle continues. / NO SCABS! / ON STRIKE! 3 DEFEND! / When life or health are threatened, the options are fleeing or fighting.
Both succeed best with cooperation and organisation. In Sweden from 1993 onwards, the Antifascist Network has been weakening the violent and fascist action threatening HBTQ people, racialised, and left-wing activists. Other examples of organised selfdefense are, for example, the Gulabi Gang (the Pink Saris) in Northern India and groups of feminist self-defense. 4 CREATE FELLOWSHIP! / Enhance fellowship and weaken the acts creating otherness in your life circuit. Think what is needed and what you
want to do. Organise a movie night, a language café, a soup kitchen, a garden plot, anything you will. Everyone can act accoding to their abilities and needs. The Everything for Everyone association organises a café every Saturday in Umeå's Cultural House.
In the fall of 2013 when a man harassed several women, the cafés formed into a meeting point whereof security walks were organised. / LANGUAGE CAFE / BIKE WORKSHOP 5 TAKE CARE! / When cuts, unsuccesful immigration policy, or concervative politics
concerning sexual rights prevent access to care, alternative healthcare systems must be developed. For example, the ship of the Women on Waves organisation sails around the world offering the possibility of getting an abortion for women who wouldn't
otherwise have the opportunity for a legal and safe abortion. Other examples of independent healthcare include the Rosengren Clinic for illegal immigrants in Göteborg and the underground distribution of transhormones.

WILSON: VAPAA-AJAN KESKUS 1 Niin, hankin kuntosalijäsenyyden. 2 Jokseenkin menestyksekkäästi,
lisäisin. Olen itse asiassa käynyt useammin kuin kahdesti. 3 Erilaiset ihmiset saivat olon tuntumaan
vähemmän pelottavalta. 4 Olen tavannut aloittaa kuntoilun vartin polkemisella. Vieressä on usein
Arvostele mun illallista katsova keski-ikäinen nainen.

1 Vastapäätä on aina tyttö, joka kävelee virstoja roskalehtiä selaillen. 2 Silloin tällöin kuntosalityöntekijä
yrittää flirttailla. 3 Sitten painonnostoa. Testosteronin katkua ei voi välttää. / Hyvä, äijä! Puntit kattoon.
4 Wayne Rooneyn näköiset kaksoset treenaavat joskus kimpassa.

1 Verryttelyasuinen salibostailija on satunnainen vieras. Hän pyyhkii hikeä otsalta vaikkei tunnu
nostavan sormeakaan. 3 Nolosti menneen rintalihastreenin jälkeen lopettelen ellipsilaitteella jonkun
toisen aloittaman lenkin. 4 Valitsen ikkunan edessä olevan laitteen ja katselen kirkkaansinisessä vedessä
polskivia uimareita.

KAISA LEKA: ALONE IN THE DARK 1 Nuppuseni, eikö sinua pelota pyöräillä pimeän aikaan? 2 Ei kulta, tilastollisesti katsoen on paljon todennäköisempää että sinä raiskaat minut meidän omassa kodissamme.

SCHRADI: AHAIJAA?! 1  1 Moi! / Moi! / Haluaisitko esitellä itsesi? / Pikku hetki. / Tule tänne! Täällä ei kukaan näe sinua. / Nääh... Haluan ensin kertoa tarinani. / Okei... / Muuten minut lokeroidaan alta aikayksikön. Ja minut on liian usein ja liian aikaisin
luokiteltu joksikin, mitä en ole. 2 Se alkoi jo ennen syntymääni... / Se on TYTTÖ!! 3 ja jatkui lapsuudessani ja nuoruudessani... / Ole hyvä, TYTTÖSENI! 4 Nukeillasiko leikit? Hyvä TYTTÖ! 5 Hei TYTÖT! 6 13-vuotiaana ymmärsin olevani jotenkin... erilainen...
2  1 kaikille muille asia tuntui olevan selkeä... / ...sitten olet LESBO! 2 niin ajattelin minäkin hetken aikaa... / Tässä on tyttöystäväni. Olenhan, tiedättehän, LESBO. 3 Eräänä päivänä ymmärsin... / Näytät päivä päivältä enemmän JÄTKÄLTÄ. 4. ...että
jokin on vialla.
3  Se oli pitkän, pitkän polun alku... / LÄHTÖ / epäilyksiä / konsultaatioita / psyykkinen arviointi / epäilyksiä / perhe / gynekologinen tutkimus / erilaiset vaatteet / tosielämätesti / lääkäreitä / kromosomianalyysi / psykoterapia / päätös / tunteiden järjestelyä
/ ”Mitä muut sanovat?” / tunteiden järjestelyä / kokeiluja / ystävät / päätös / ”Mitä muut sanovat?” / konsultaatioita / leikkaus / nimenmuutos / kollegat / siviilisäädyn muutos / psykoterapia / viranomaiset / uusi henkilökortti / MAALI / kunnes eräänä päivänä...
4  1 Tadaa! Minä täällä! 2 Pascal, 41, onnellisesti naimisissa. 3 Lokerointi ei tosin ole koskaan loppunut. 4 Asiantuntijoille olen / TRANSSUKUPUOLINEN 5 Vaimon kanssa lenkillä olen HETERO.
5  1 Ollessani yksin liikkeellä vaikutan toiselta kliseeltä: HOMO / viikset / hyvin pukeutunut / mukava / jotenkin ”feminiininen” 2 Eikö minua vain voisi nähdä sellaisena kuin olen? 3 Yksilönä! 4 JAHUU!! OLKAAMME YKSILÖITÄ! MURSKAAMME KAHLEET!
LOPPU LUOKITTELULLE! 5 Tavattoman epärealistista, tiedän.

WEENA: MSTRBTN 1 Minusta on hauska syödä ulkosalla vesimelonia kuunnellen naisten vaikerruksesta ja rantaan iskevien aaltojen äänistä koostuvaa kymmentuntista äänitystä. 2 Minusta on mukavaa twerkata niin ankarasti että pyllyni hyllyy
ultraäänten tahtiin. 3 Joskus vain istuksin ulkona viltin alla odotellen orgasmia. 4 Nautiskelen Tampopo-leffan munakohtauksen repriisistä kunnes keltuainen repeää.

HANNA-PIRITA LEHKONEN: NICE GUY I am a nice guy. / Once I opened the door to a woman. / I also carried her shopping bags. / And can you believe it… / That slut didn’t go to bed with me. / She told me she only sees me as a friend. / What a bitch. /
I also once bought woman a lunch. / After the lunch I bought her flowers. / And she didn’t even start being my girlfriend! / What a whore. / I’m a nice guy. / But women don’t like nice guys. / Women like bad boys. / Sluts. / I’m a nice guy.

SOPHIA FOSTER-DIMINO: SEKSIFANTASIA 1 ei vaan tunnetko oloasi ikinä huonoksi 2 oletko koskaan huomannut että kun esittelet kaksi ystävääsi toisilleen heistä tulee keskenään parempia ystäviä kuin he koskaan olivat sinun kanssasi 3 oletko
huomannut kun ihmiset pyytävät sinulta jotain 4 annat heille jotain mikä ei aivan vastaa heidän pyyntöään, tavalla joka saa heidät vaivautuneeksi. 5 oletko huomannut olevasi usein myöhässä 6 ja usein liian ajoissa 7 muttet koskaan täsmällinen
8 huono urheilussa ja huonompi tanssimisessa 9 huono elämän eteen heittämissä reaktiotehtävissä / Paina X! / Kosh!  En mielelläni tee asioita ex tempore.  oletko huomannut kuinka tapaamiesi ihmisten kasvonpiirteet haipuvat pois ajan kuluessa
 pitkästytät ihmisiä – oletko huomannut  oletko huomannut kuinka rakastaminen on kuin veden kaatamista kaivoon  Ei vettä kaadeta kaivoon, sitä nostetaan sieltä.  rakastajasi on syvä, tumma, herkullinen kaivo & sinä olet vain ämpäri
 etkä edes mikään siisti ämpäri  mitäänsanomaton tavallinen ämpäri – joka painaa kovin mutta kantaa niin vähän  mene nukkumaan.

MARLENE KRAUSE: BABY BORE 1 #12 – Imeminen/pureminen 2 #13 – Määritelmä: 2., 4., 6., 8. Poika vai tyttö? 3 #14 – Yöaika 4 #4 – Paska

Haastattelu ja käännökset: Verna Kuutti & Ljuba Alekseeva

Moskovalainen Viktoria Lomasko ammentaa venäläisestä
piirretyn reportaasin perinteestä nostaakseen esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. Reportaasisarjakuvan kirkkaaseen
kärkeen kuuluva taiteilija on kuvannut teoksissaan muun
muassa Pussy Riotin oikeudenkäyntiä, nuorten rikollisten
rangaistusiirtoloita ja LGBT-aktivistien toimintaa. Valtaapitävien arvostelua kaihtamattoman taiteilijan työolosuhteet ovat käyneet alati vaikeammiksi kiristyvien sensuurilakien vuoksi. Kysyimme Lomaskon tuoreimmat
kuulumiset sähköpostin välityksellä.
Minkä parissa työskentelet parhaillaan?
Tällä hetkellä teen kahta projektia samaan aikaan. Ensimmäinen projektini liittyy venäläisen kansalaisprotestoinnin dokumentointiin ja on nimeltään Samean ajan kronikka. Vuonna
2011–2012 piirsin Vastarinnan kronikka -nimisen sarjan, joka
kertoi tuhansia osallistujia keränneistä opposition mielenosoituksista, Pussy Riotin oikeudenkäynnistä ja moskovalaisesta
ОккупайАбай eli Occupy Abay -liikkeestä. Nykyinen projektini
on sille jatkumoa. Vuosien 2015–2016 protestit ovat olleet paljon
suppeampia, mutta niihin on liittynyt tavallisten kansalaisten
aloitteita, jotka käsittelevät konkreettisia sosiaalisia kipupisteitä, esimerkiksi rekkakuskeille kaavaillun veron peruuttamista
tai puiston pelastamista hakkuiden ja asuinrakentamisen alta.
Eurooppalaisille nämä tapahtumat eivät ole erityisen kiinnostavia, mutta Venäjällä tällainen kansalaisten yhdistäytyminen
on jotain aivan uutta.
Toinen projektini on entisen Neuvostoliiton maissa tekemäni matkatutkimussarja, jossa teen graafisia reportaaseja
matkojen aikana. Nyt projektin nimi on ”Bishkek-Erevan-Dagestan-Tbilisi” – jokaisen matkan jälkeen nimeen tulee yksi
kaupungin nimi lisää. Sarjan teemoja ovat kansojen väliset
suhteet, kansalaisaktivismi ja sukupuoleen liittyvät ongelmat.
Usein, kuten esimerkiksi reportaasissa “Matka Dagestaniin”
naisten syrjinnän teema astuu esiin: käsittelen moniavioisuutta,
naisten ympärileikkauksia, valvontaa ja perheväkivaltaa. Dagestanissa minulla oli naistaiteilijana rajatut mahdollisuudet suunnitellessani reittiä ja miesten haastatteluita. Kävin Kirgisiassa
bishkekiläisen feministisen ryhmän kutsusta ja olen piirtänyt
paljon näiden aktivistien kotona. Myös Armeniassa feministit
ovat auttaneet minua keräämään materiaalia reportaasiin. Matkojen aikana olen osallistunut feministisiin projekteihin sekä
järjestänyt luentoja ja työpajoja.

Teet sarjakuvia kiistanalaisista aiheista.
Onko työtäsi ikinä pyritty rajoittamaan?
Oma genreni on graafinen reportaasi. Venäjällä sensuuri astui
voimaan suurin piirtein vuonna 2008 ja liittyi enimmäkseen
kirkon kritiikkiin. Teostani, jossa kritisoidaan ortodoksista
aktivistiryhmää on esitetty Moskovassa vain kerran. Yksikään
paikka ei ollut valmis olemaan tekemisissä sellaisen tematiikan kanssa. Vuoden 2012 jälkeen valtio on säätänyt paljon erilaisia lakeja, joiden mukaan ”ekstremismistä” tai ”tunteiden
loukkaamisesta” on mahdollista panna vankilaan. Sensuuri on
levittäytynyt kaikkialle. Esimerkiksi vuonna 2013 ison näyttelyn ”Kansainväinen naisten päivä. Feminismi: avantgardesta
nykypäivään” järjestäjättäret pelästyivät töistäni, joissa oli mainittu Pussy Riot ja ottivat ne pois näyttelyn rakentamisvaiheessa. Virallisesti he selittivät, että työni ovat huonolaatuisia ja että
Pussy Riotin jäsenet eivät ole feministejä.
Viime aikoina en ole edes yrittänyt järjestää näyttelyitäni
Venäjällä. Laitan töitäni sosiaaliseen mediaan, enimmäkseen
Facebookiin. Mikä on myöskin vaarallista. Tällä pannaan vankilaan ei vain ”ekstremistisen” postauksen takia (esimerkiksi
sellaisen, jossa kritisoidaan valtiota ja kannustetaan tekemään
muutoksia maassamme), mutta jopa sellaisten postauksien tykkäämisestä.

Miksi ajattelet, että juuri sarjakuva on
hyvä tapa edistää tasa-arvoa?
En ajattele, että sarjakuva on parempi kuin muut genret tasa-arvon idean edistämiseen. Teosten vaikutus lukijaan ei riipu genrestä vaan tekijän taidosta tuoda omia ideoitaan esiin.
Sarjakuvan vahvuus on siinä, että modernissa maailmassa
ihmiset eivät jaksa lukea pitkiä tekstejä, mutta mielellään katsovat kuvia, joissa on pienet kirjoitukset niiden alla. Sarjakuvat
myös helppo julkaista netissä, sanomalehdissä, tee-se-itse pienlehdissä ja sosiaalisessa mediassa.
Tehdäänkö Venäjällä paljon feminististä sarjakuvaa?
Venäjällä tehdään ylipäätään tosi vähän sarjakuvia. Ja tosi vähän
feministisistä aiheista. Feministiset sarjakuvat voi laskea kahden
käden sormilla. Jos puhutaan graafisesta taiteesta, jossa on tekstiä ja jonkinlainen feministinen näkökulma, töitä on enemmän.
Vuonna 2012 kuratoimme taideasiantuntija Nadia Plungianin kanssa projektin ”Feministinen kynä”, joka esitteli graafista
taidetta yhteiskunnallisesta tematiikasta. Esillä oli töitä taiteilijattarilta entisistä Neuvostoliiton maista. Projektissa esitettiin
paljon töitä, joissa oli myös tekstiä. Esimerkiksi piirrettyjä tarinoita naisten sairaalasta ja naisten luostarista sekä sarjakuvia
avioerosta, Pussy Riotista ja naisten oikeuksista.

LISA EVALD

LILLI LOGE: COWGIRLS 1 Kun mä teen sen, mä puren huulta. / Sattuu sen verran. 2 Mä yleensä rukoilen. / ...tai kiroilen... 3 Mä en räpäyttänyt silmäänikään tänään...
4 Näytä! / Joo! Näytä! 5 Vau! / Virheetön! / ...kuuma- vai kylmävaha? … 6 Epiloitu. / Mahtoi sattua! / Ei karvan vertaa, kultsi...

JESSE MATILAINEN: SHOWS I WOULD WATCH 1 Days of Our Lives / So you fucked with them without me. Did you even use a safe
word? / We should talk more about the rules of our relationship. / Do we really always have to? / BDSM-polyamorous soap opera
2 The News / Coppers are friendly with nazis because they're nazi pigs as well. / And next: Should we bring down the government
now or right away? / A poor anarchist trans woman as news anchor 3 Nature Shows / Mens' need to make themselves pretty is
disguised as homo erotic fetishizing of muscles. / In this episode we will look at what challenges muscles pose to manhood. / A
professor of Queer Studies doing documentaries about the world of normal people 4 Strömsö / Roast beef is wonderful on winter
evenings, but because ”Meat is murder”, we will make a vegan version! / A vegan shows how it's done

JULIE DELPORTE: TOVE 1 February 2016 / I have continued reading the biography of Tove Jansson. / At sixty one (in 1975) Tove spent six months in a Parisian studio painting with her loved one Tuulikki. / After a picture painted by Tove the same year / the thought of becoming a woman in her sixties suddenly feels more pleasant, even enviable 2 There are photographs
of the couple fishing and travelling... / but Tove's diaries show that most of the time they spent on working. / it hadn't even crossed my mind that I could have creative power at that age 3 As if I would become wholly aged when men don't fancy me anymore (men who at that point have already gone chasing younger women)

”Viime aikoina en ole edes yrittänyt järjestää näyttelyitäni Venäjällä.”

AIJU SALMINEN: OH MAN 1 82% elokuvien päähenkilöistä on miespuolisia. San Diego State Universityn tutkimuksen mukaan vuoden 2014 menestyneimpien elokuvien päähenkilöistä vain 12% oli naisia.

APILA PEPITA

LOTTA SJÖBERG

LISA EVALD

MARRAS VEDENOJA: GOOD PUPPY 1 Kunnon pentu 2 Pikku pentu kukoistaa kun kaveri paijaa sitä 3 Kasvava pentu tarvitsee ruokaa ja vettä 4 Olen kunnon pentu, nukun päiväunet silloin kun tarvitsen niitä 5 Olen rohkea pentu, kun puhun isojen
aikuisten kanssa 6 Pikku pennulle riittää, kun tiskaa edes vähäsen 7 Vaikka olen vasta pentu, autan silti siivouksessa 8 Läksyjä on vaikea tehdä pennun pikku tassuilla 9 Moni pentu yrittää usein haukata liian ison palan. – Älä turhaan nolostu, opettelet
vasta.  Tee asiat omalla tavallasi, jos se on sinulle helpompaa!  Olet vahva, kun tunnet tunteesi ja annat niiden näkyä. – Surussa ei ole mitään pahaa tai hävettävää.  Et ole epäonnistunut, jos et yllä korkeisiin tavoitteisiin, jotka eivät vielä ihan sovi
pennulle.  Pentuja ei oteta tosissaan, mutta tiedän ansaitsevani kunnioitusta  Joka pentu on kunnon pentu!

ANNE ELIZABETH MOORE & ESTHER PEARL WATSON,
AVUSTANUT JAMES PAYNE : SUKUPUOLI JA SARJAKUVA /
Nyyttikestit / Anonyymi tutkimus yli kuudestakymmenestä
sarjakuva-alalla vaikuttavasta naisesta ja transsukupuolisesta
1 Pöytään tuotu kokemus: / Kriitikko ja arvostelija / Olen
sarjakuvakirjastonhoitaja. / Sarjakuvantekijä + sosiaalityöntekijä
/ Teen nettisarjakuvia. / Teen sarjakuvia. / Kirjakauppias /
Teen pienlehtiä. / Teen sarjakuvia pienkustantamoille. / Teen
sarjakuvia ISOILLE kustantamoille. / Toimitussihteeri / Olen
töissä sarjakuvavälityksessä mutta teen itsekin sarjakuvia.
/ Kirjoitan ja piirrän omia sarjakuviani. / Teen sarjakuvia. /
En tee enää sarjakuvia. / Sarjakuvantekijä / Työskentelen
sarjakuvatapahtumissa. / Olen opettaja. 2 Millä sarjakuvaalan osa-alueella työskentelet? / 5,3 % kirjakauppiaat / 10,5 %
suuret kustantamot / 3,5 % työvoimana tapahtumissa / 12 %
muulla tavoin sarjakuvaan liittyvä työ / 84,2 % sarjakuvantekijä
3 Kuinka kauan olet ollut alalla? / 29,8 % alle 5 vuotta / 36,6
% 5–10 vuotta / 21,1 % 10–25 vuotta / 12,3 % yli 25 vuotta
/ 3,5 % alle vuoden 4 Tunnustuksia / Niiden viiden vuoden
aikana, joina olen työskennellyt sarjakuvien parissa, sarjakuvaala on muuttunut ja muuttuu edelleen parempaan suuntaan.
/ Sarjakuvantekijä / Huomaa: Alalla työskentelevien naisten
määrä putoaa kymmenen työvuoden jälkeen. Miksi? / 25
vuoden aikana olen kohdannut kateutta, palkkaamiseen liittyvää
seksismiä, työtehtäviin liittyvää lokerointia ja työtäni koskevaa
vanhakantaista sovinismia. 5 Olet tienannut sarjakuvilla... /
4700 $ / 6000 $ / Noin 500 $ / 25k ennen veroja / Ei aavistustakaan.
Ehkä 30k $ tai 40k $. / 19 000 $ / 4000 $ / Vaihtelee vuodesta
toiseen. Tonnista kymppitonniin. / En mitään. / Tänä vuonna
yli 100k $. / 2200 $ / 35k $ / 30 000 $ 6 Kuinka suuren osan
tuloistasi saat sarjakuvista? / 21,1 % kaiken / 49,1 % vähemmän
kuin 25 % / 88% 25–50 % / 5,7 % 50–75 % / 15,8 % 75–100 %
7 Käyttämäni persoonapronomini on... / 97 % ”she” / 1,5 % ”she”
mutta muut käyttävät ”he” / 1,5 % ”he” mutta muut käyttävät
”she” 8 Tunnustuksia / Olen nainen. / Sarjakuvakirjastotyöntekijä
/ Minä myös. / Sarjakuvantekijä / Olen nainen mutta joskus
minua puhutellaan herraksi. / Sarjakuvantekijä / Olen mies mutta
minut luullaan joskus naiseksi. Käytän usein miehiin viittaavia
pronominejä... Kumpikin käy, mikään persoonapronomini ei
ole välttämättä väärin minun tapauksessani. / Sarjakuvantekijä
9 Millä nimellä julkaiset? / 5,3 % sukupuolettomalla nimellä
/ 1,8 % nimikirjaimilla / 3,5 % nimettömänä / 89,5 % omalla
nimellä bk Kuinka määrittelet seksuaalisuutesi? / Homo /
Lesbo / Biseksuaali / Queer tai panseksuaali / En määrittele
seksuaalisuuttani. b Onko seksuaalisuudestasi tehty sarjakuvaalalla työskennellessäsi kysymyksiä tai siitä keskusteltu? / 60 %
kyllä / 40 % ei  Tunnustuksia / Olen tehnyt joitain kuukautisiin
liittyviä sarjoja ja kustantajani halusi minun tekevän muutakin
välttääkseni ”Puolukka-Päiviksi” luokittelun. / Sarjakuvantekijä
/ Pomoni kysyi seksuaalisesta suuntautumisestani / En syytä
häntä. / ...mutta ymmärrän, että joku voisi loukkaantua. /
Opettaja / Seksuaalisuudestani ei puhuttu. Tietääkseni. /
Ex-sarjakuvantekijä  Ovatko ihmissuhteesi koskaan kärsineet
sarjakuva-alalla kohtaamiesi vääryyksien kuten kateuden,
epätasa-arvoisen palkkauksen tai jonkun muun asian johdosta?
/ Olen kohdannut ammattikateutta/seksismiä, mutta sarjakuvien
parissa työskenteleminen on erilaista kuin toimistossa, jossa on
tehtävä läheistä yhteistyötä. / Minulla oli poikaystävä, joka sanoi
sarjakuvieni saavan hänen sarjakuviaan enemmän huomiota
siksi, että olen tyttö, ja että tytöt saavat aina enemmän huomiota
sarjakuvajätkiksiltä.  Ovatko lukijasi koskaan erehtynyt
sukupuolestasi postitse tai Internetissä? / 65,5 % ei / 34,5 % kyllä
 Tunnustuksia / Verkkonimeni on sukupuoleton, joten minua on
muutaman kerran luultu miespuoliseksi. / Verkkosarjakuvantekijä
/ Sukupuolestani ei ole erehdytty. / Kirjakauppias / Työni laatu
sai keskustelufoorumilla aikaan väittelyn sukupuolestani. /
Sarjakuvantekijä  Onko sukupuolestasi koskaan erehdytty
tai siitä keskusteltu työskennellessäsi sarjakuvan parissa:
/ Mukaanlukien kustantamossa, sarjakuvakaupassa tai
sarjakuvatapahtumassa työskennellessä / 65,5, % ei / 34,5 % kyllä
 Strippiä työstäessäni parikymppinen nuorukainen kysyi
tunnenko kyseistä sarjakuvaa piirtävää kundia. / Sarjakuvantekijä
/ Kustantajani itse asiassa tiedusteli erittäin kohteliaasti minulle
mieluista persoonapronominiä sillä hän oli kuullut kumpaakin
käytettävän. / Sarjakuvantekijä / Ei. / Sarjakuvantekijä
 Mitä siis voimme päätellä? / Useat tutkimuksessa esille
tulleet seikat ovat oletettua merkittävämpiä.  Alalla
on paljon kilpailua. Olen tuntenut syyllisyyttä, häpeää ja
masennusta arvioitua vähäisemmän pätevyyteni vuoksi.
/ Sarjakuvantekijä  Tutkimuksessa ilmi tulleet syrjinnän
muodot näkyvät naisten ja transsukupuolisten vähäisempänä
määränä (ja pienempinä sivumäärinä) antologioissa sekä
harvempina kustannussopimuksina ja pienempänä määränä
messutyöntekijöitä ja julkaisuja. / Kääk!  Purtavaksi: / Laki
turvaa yhtäläisen palkan sukupuolesta riippumatta. / Syrjinnän
verukkeet – ”ihmiset juoruilevat”, ”joku voi loukkaantua” –
takaavat asenteiden säilymisen. / Useimmat meistä eivät pidä
itseään syrjinnän kohteena. / Sarjakuva on tiedonvälitystä,
jonka pitää siksi edustaa lukijoitaan. / Useiden osavaltioiden
syrjinnänvastaiset lait ovat liittovaltion lakeja vahvempia.
/ Tunne oikeutesi. / Tytöt on parhaita! / Kollegat sanoivat:
”Onpa hienoa kun olet mukana kustantamossamme.” Tasaarvoinen sukupuolijakauma on hyväksi alalle! / Edistäkäämme
tasa-arvoa alamme lukijoiden, opiskelijoiden ja tulevien
sarjakuvantekijäsukupolvien vuoksi.

co m i n g s o o n :

kuvitukset, websivut,
taitto, vektorigrafiikka
ja koulutusta.

www.annukka.info

Tilaa sivisTysTä ja
solidaarisuuTTa!

Global Comics Survey

The Chicago-based feminist comics collective
Ladydrawers has partnered with FEMSKT, as well as a
handful of independent media and comics creators
and activists from several pockets around the globe,
to create the first-ever global survey on money,
race, gender, and economics in comics. The online
survey has been translated into Finnish, Latvian,
German, Spanish, and English. It was published last
spring and we currently plan to allow it to stay live
at least until June 1. We hope for a minimum of 100
respondents per language.
Whoever you are, wherever you are, and
whatever your involvement in comics, we would
most sincerely appreciate your input on this
intensive process. You still have time to fill in the
survey! We’ve aimed to make it as painless as
possible, although we must acknowledge that
gaining a thorough perspective on this unregulated,
unmonitored, and largely unstudied industry cannot
be done haphazardly. We hope this survey will take
most folks no more than 15 minutes of their time,

but appreciate your thorough and complete efforts
to describe your experiences.
We are working hard to complete Swedish,
Malay, Russian, French, Japanese, and other versions
of the survey now. (If you have language skills to
donate, please get in touch!) In response to our
current translations, we could use more male and
non-binary respondents. We would like to have more
English-speaking respondents. We appreciate the
possibility of more Spanish- and Latvian-speaking
respondents. We crave more dolphin respondents,
but what are you gonna do?
An international team will start to analyze the
surveys this summer, and hopefully we’ll be able to
publish some results in the fall of 2016. This, as you
can imagine, is a difficult task, especially when it is
all volunteer-run by folks who don’t get paid a ton
in their regular jobs. Which, by the way, is just as true
for women in comics in the US as it is for women
in comics in Finland, if our current findings are any
indication! (Spoiler alert: they are.)

You can find the survey here: ladydrawers.wordpress.com/2015/04/02/survey-umfrage-uuring-sondaggio-tutkimus/

Puoli vuotta (3 numeroa)
uudelle tilaajalle nyt vain 16,90 e!
Kaupan päälle uusin numero
– teemana Berliini!
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pornolehti
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