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Leena Romu & Aiju Salminen: A story where comics scholar Leena Romu and comic artist Aiju Salminen discuss the 1930s comic Nuorenparin
elämää (The Newlyweds) (that Leena has done research on) 1 Hi, Leena! / Sorry I’m late. /Did you read the comics? / Yes! The magazine that ran The Newly-
weds has an interesting name. 2 “True Stories” 3 The story begins when the magazine gets an invitation to Eevi & Jaska’s wedding. They decide to send out a 
cartoonist who then starts to document their life through comics. 4 Hey, maybe someone in this café is a cartoonist too! / Ha ha! 5 And s/he’ll document our 
conversation and it’ll end up in a magazine! 6 “True Stories” was later shortened to just “Stories”. 7 That makes it easier for the editors. They don’t need to know 
if the stories are true or not! 8 Some of the characters in the series are pretty stereotypical.

1 Jaska: The anti-hero. Insecure, jealous and impulsive. 2 Eevi: a reserved housewife that perpetuates femininity. 3 Baron von Puppelman: an effeminate 
dandy, the opposite of what a “real man” should be. 4 An intimidating mother-in-law. 5 A jabbering aunt who pays the newlyweds an agonizing visit. 6 Eevi 
& Jaska’s maid, Josefiina, is a bit like Justiina from the Pekka Puupää movies. / While Eevi is restrained, Josefiina is everything but: she’s fat, ugly, loud, blunt, 
unfeminine etc. 7 There’s an episode where “True Stories” is looking for an image for the cover and Josefiina decides to send in a picture of herself. 8 She’s very 
pleased with the picture, but the magazine returns it. 9 Nowadays it’s maybe less common to poke fun at “ugliness”, no? / Yeah. That’s one of the ways humor 
has become more sensitive. In mainstream media, at least.
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1 To me, “True Stories” magazine felt really restrictive as far as gender roles are concerned. 2 Like, “this is what a real woman should be, this is what a real man 
should be”. / This kind of gender construction remains widespread even in contemporary discourse. 3 The more you think about it, the weirder it feels that gen-
der has to be such a big deal... 4 I’m really happy with the way non-binary gender identities are getting more and more attention. / Amen! 5 I’d like to see more 
comics with a more varied cast of characters. Active women, sensitive men. / And not just characters that mix typically masculine traits with typically feminine 
traits, but everything imaginable! 6 Yeah! If nothing else, The Newlyweds made me appreciate the fact that this isn’t the 1930s! / Ha ha!

H elsingissä asuva nuoripari käy teatterissa, 
elokuvissa ja ostoksilla. He seuraavat aikaan-
sa ja innostuvat olympialaisista, Suomeen 
saapuvasta ”yo-yo”-villityksestä ja uudesta 
kodin teknologiasta. Arkisten toimien yllä häi-

lyy kuitenkin tasapainoa jatkuvasti häiritsevä uhka: nuorta 
vaimoa liehittelevä paroni tuppautuu pariskunnan luo vierai-
sille, viipyy yömyöhään ja vangitsee kerta toisensa jälkeen 
vaimon huomion. Mustasukkainen aviomies yrittää sabotoi-
da liian läheisiksi käyviä hännystely-yrityksiä myrkyttämällä 
suklaakonvehdit laksatiivilla ja lorauttamalla kilpailijansa 
juomaan unilääkettä. 

Nuorenparin elämää oli Eeli Jaatisen (1905–1970) ja 
Poika Vesannon (1908–1950) piirtämä yhden sivun sar-
jakuva, joka ilmestyi viikoittain Tosikertomuksia-nimisessä 
lukemistolehdessä (TS) vuodesta 1930 vuoteen 1934.1 
Viihdyttäväksi tarkoitettu sarjakuva rakentuu huumorin 
perinteestä tutulle kolmiodraamalle, jossa kytkeytyvät toi-
siinsa rakkauden omistamisen toive ja sen menettämisen 
pelko. Artikkelissa pyritään ymmärtämään sarjakuvassa ku-
vattua sukupuolijärjestystä lukemalla sitä suhteessa ajan-
kohdan muihin teksteihin ja lehden muuhun sisältöön.2 

Nuorenparin elämää lukemistolehden osana

Suomalaisen sarjakuvan juuret punoutuvat tiukasti aikaka-
us- ja sanomalehtien historiaan. Sarjakuva oli elimellinen 
osa myös ajanvietelehtien konseptia; esimerkiksi Suomen 
Kuvalehti julkaisi suosittua Junnu-sarjakuvaa (1927–
1934), jonka merkitys on noteerattu suomalaisen sarjaku-
van historiaa käsittelevissä teoksissa. Levikiltään Suomen 
Kuvalehteä vaatimattomamman Tosikertomuksia-lehden 
pääasiallinen sisältö olivat novellit, joiden tarinat liittyivät 
pääasiassa rakkauteen ja 1930-luvun ymmärryksen mu-
kaisiin haasteisiin avioelämälle. Lehden esipuheissa ja 
erikseen naisille tarkoitetulla ”Naisten sivulla” käsiteltiin ai-
heita, kuten ajan nais- ja miesihanteita, kauneutta, naisen 
sopivaa käytöstä ja miellyttämistahtoa, äitiyttä, herrasmie-
hiä ja liikalihavuutta. Lisäksi lehdessä ilmestyi kysymys-/
vastauspalsta, jossa lehden toimittajat vastasivat lukijoi-
den kysymyksiin opiskelusta, rakkauselämästä, terveydes-
tä, kauneudesta ja lainopillisista seikoista. Lehti sisälsi 
myös Hollywood-elokuvien tähtiä esitteleviä valokuvia, mai-
noksia, puuhasivun kaskuineen ja pilakuvineen.

1  Yhteensä yhden sivun mittaisia kertomuksia ehti ilmestyä lehdessä huomattava määrä, 194 kappaletta (TS, 47/1930–50-52/1934), joista Eeli Jaatinen piirsi 135 kertomusta,  
Poika Vesanto 49 kertomusta, ja 10 kertomusta on jätetty vaille nimettyä tekijää.

2  Nuorenparin elämää -sarjakuva on jäänyt nykylukijalta ja – suureksi osaksi myös tutkimukselta – historian hämärään. Sarjakuva mainitaan kuvaesimerkin kera Heikki Kaukorannan ja Jukka 
Kemppisen Sarjakuvat-teoksessa (1982, 192), ja sarjakuvan tekijöistä, Eeli Jaatisesta ja Poika Vesannosta, on kirjoitettu artikkeleita ja kirjoja (Hänninen 2016; Hänninen & Kokkila 2009). 
Siitä, millainen sarjakuva Nuorenparin elämää kokonaisuudessaan oli, ei ole tietojemme mukaan kirjoitettu.

Tosikertomuksia-lehti oli kansia lukuun ottamatta mus-
tavalkoinen, mutta onneksi Nuorenparin elämää ilmestyi 
lehden takakannessa, jossa 1930-luvun urbaani elämä 
pääsi loistamaan väreissä. Junnun tavoin Nuorenparin 
elämää kuvaa modernia kaupunkilaiselämää, jonka pää-
osassa ovat nuoret ihmiset. Sarjakuvan pariskunta, Jaska 
ja Eevi Hettinen, elää suhteellisen varakasta elämää: heil-
lä on kotiapulainen, vaikka Eevi toimii kotirouvana Jaskan 
hankkiessa perheen elannon. Rakenteellisesti Nuoren-
parin elämää -tarinat koostuvat sivulle säännölliseen ruu-
dukkoon asetelluista yhdeksästä ruudusta. Puhekuplat 
dialogin esittämisen tekniikkana eivät olleet vielä tuohon 
aikaan vakiintuneet suomalaiseen sarjakuvaan, ja ajalle 
tyypillisesti myös Nuorenparin elämää -sarjakuva käyttää 
ruutujen alle sijoittuvaa kertovaa tekstiä. 

Mustasukkaisuus ja miehisyyden paine 

Suurin osa Nuorenparin elämää -sarjakuvan tarinoista 
keskittyy arkisiin kommelluksiin ajalle tyypillisen perhesar-
jakuvan hengessä. Aviomiehen mustasukkaisuus ja pelko 
vaimonsa menettämisestä esitellään kuitenkin jo sarjan al-
kupuolella, ja teeman toistuminen tekee siitä yhden sarjan 
keskeisimmistä dramatiikan rakentajista. Heti liehittelevän 
paronin ensiesiintymisen jälkeen Jaskan mieltä alkaa kal-
vaa pelko vaimonsa menettämisestä. Ensikohtaamisesta 
alkaa tapahtumien sarja, jossa Jaska yrittää korostaa mie-
hisyyttään ja voittaa kilpakosijaksi ryhtyneen paronin tai 
muut Eeviä ihailevat miehet.

Asetelma näyttää tutulta, kun sitä lukee suhteessa 
1930-luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa esiinty-
neisiin aviorikoskertomuksiin, joissa ”vieraat miehet” olivat 
keskeisiä pariskuntien dynamiikkaa horjuttavia hahmoja 
(ks. Juutila-Purokoski 2006, 114). Aviorikosteemaa on kä-
sitelty suomalaisessa kaunokirjallisuudessa 1800-luvulta 
asti, mutta 1930-luvun kirjallisuuden on todettu tarttu-
neen aiheeseen huomattavan hanakasti etenkin naisten 
näkökulmasta. Naisen seksuaalisten halujen kuvaus herät-
ti aikalaisissa keskustelua esimerkiksi Iris Uurron ja Elsa 
Soinin teoksissa, joissa eroottinen kaipuu asettuu rinnak-
kain modernin maailman lupaileman muutoksen kanssa. 
Aviorikostematiikka yhdistyy teoksissa kysymykseen nai-
sen toimijuudesta eli päätösvallasta omaan kehoon, tuntei-
siin, toimintaan ja elämään liittyen (vrt. Juutila 1999, 370). 

ja 1930-luvun sukupuolijärjestys

TEKSTI: LEENA ROMU

Nuorenparin elämää –
sarjakuva  
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Naishahmojen kokema tyytymättömyys kytkeytyy pettymyk-
seen vallitsevan sukupuolijärjestyksen rajallisia rooleja ja 
mahdollisuuksia kohtaan. 

Nuorenparin elämää -sarjakuvan nuori vaimo ei suunnit-
tele karkaavansa aviomiehensä luota, tai ainakaan lukijalle 
ei tällaista mahdollisuutta esitellä, sillä sarjakuva keskittyy 
Jaskan näkökulman esittelemiseen. Tästä näkökulmasta 
Eevin lähteminen kilpakosijana toimivan paronin matkaan 
näyttäytyy jatkuvana uhkana, ja lukija otetaan mukaan spe-
kulointiin Eevin ja paronin kahdenkeskisten tapaamisten 
luonteesta: “Oliko parooni ryöstänyt hänen Eevinsä? Vai mitä 
oli tapahtunut?” (TS, 1931/11). Jättämällä sekä Jaska että 
lukija ajoittain epätietoisuuden varaan sarjakuva rakentaa 
jännitettä mahdollisesta aviorikoksesta.

Jaskan pelko aisankannattajaksi päätymisestä kytkey-
tyy hänen jatkuvaan ponnisteluun miehisen voiman koros-
tamiseksi. Hän yrittää asentaa radiota ajatellen, että kai 
”miehinen mies” sen osaa (TS, 1932/10), tekee sähkötöitä 
vakuuttuneena siitä, että ”tottahan nyt mies sellaisen vian 
osaa korjata” (TS, 1932/15) ja isottelee urheilullisilla ky-
vyillään tehden itsensä kuitenkin aina naurunalaiseksi (TS, 
1931/39, TS, 1932/35–38, TS, 1933/18; ks. Kuva 1). 
Jatkuvassa epävarmuudessa ja epäonnistumisen kiertees-
sä elävä Jaska on antisankari, joka saa tyydytyksen vasta, 
kun hänen kilpakumppaninsa epäonnistuvat tai päätyvät 
naurettaviksi Eevin edessä. Miehisessä mittelyssä Jaska 
kuitenkin päihittää kilpakumppaninsa paronin pyrkiessään 
pysyttelemään 1930-luvun vitalististen ihanteiden peräs-
sä. Monokkeleineen ja hännystakkeineen keikaroiva pa-
roni edustaa auttamatta mennyttä maailmaa ja näyttäytyy 
koomiselta urbanisoituvassa ja modernisoituvassa ympä-
ristössä.

Mustasukkaisuuden toistuva teema ja siihen lukeutuva 
ajatus aviopuolison omistamisesta saavat erään selityk-
sen lehden muusta aineistosta: kysymys-/vastauspalstan 
mukaan mustasukkaisuus on ”miehen rakkauden merkki 
eikä siitä pitäisi olla huolissaan” (TS, 1932/24). Sen si-
jaan naisen miestään kohtaan tuntema mustasukkaisuus 
tuomitaan riippuvaisuutena (TS, 1930/17), joka voi joh-
taa miehen satunnaisten seikkailujen säännöllistymiseen 
ja avioparin etääntymiseen toisistaan. Siinä missä Eevin 
ihailijat suututtavat Jaskan, hän ei näe estettä itse flirttailla 
lihakaupan hehkeän myyjän kanssa (ks. Kuva 2). Tapaus 
saa kuitenkin nolon lopun flirttailun johtaessa jauhelihaos-
tosten kasvamiseen suunniteltua suuremmiksi. Tarina on 
esimerkki siitä, miten Jaska yleensä epäonnistuu hänelle 
osoitetuissa askareissa, joihin liittyy ostoksilla käymisen li-
säksi ruoanlaitto ja lastenhoito, kun taas Eevi hoitaa lasta 
“naisen vaistolla” (TS, 1933/17). Jaskan epäonnistumiset 
kattavat miehisyyden alueen lisäksi siis myös naisten ru-
tiinisuorituksiksi 1930-luvulla käsitetyt tehtävät. Jaska on 
ressukka, jonka päsmäröinti ei johda toivottuihin lopputu-
loksiin, ja usein Eevi saakin toimia miehensä pelastajana.

Naisten ja miesten vastakkainasettelu

Sukupuolten dynamiikka ei rakennu Nuorenparin elämää 
-sarjakuvassa ainoastaan edellä kuvaamalleni romantti-
sen tradition mustasukkaisuusteemalle, vaan se kytkeytyy 
myös ilmestymisajankohdan yhteiskunnallisiin ja poliittisiin 
keskusteluihin sukupuolesta ja tasa-arvosta. Naisasialiik-
keen aktiivisen työskentelyn ansiosta naiset saivat Suo-
messa äänioikeuden vuonna 1906, ja naisten lainopillinen 
asema avioliitossa parani vuonna 1929 voimaan tulleessa 
avioliittolaissa. Naisten aktiivisuus politiikassa ja yhteis-
kunnallisissa asioissa olivat hiljattain itsenäistyneessä 
Suomessa suhteellisen tuore asia, ja naisten järjestäytymi-
nen nähtiin monissa keskusteluissa epätoivottuna ja totut-
tuja sopivaisuussääntöjä rikkovana. 

Myös Nuorenparin elämää -sarjakuvassa nähdään 
naisten järjestäytymisestä pilkkaa tekevä tarina, jossa Eevi 
päättää ystävättärensä kehotuksesta liittyä ”naisten puo-
lustusliittoon miehiä vastaan”. Liiton säännöt luettuaan 
hän alkaa komentaa miestään esimerkiksi lopettamaan 
tupakoinnin kotona. Määräilystä suuttuva aviomies ottaa 
lopulta itkuun purskahtavan vaimonsa syliinsä ja yhdessä 

Kuva 1. TS, 1933/18. Piirtänyt Eeli Jaatinen. Jaska treenaa 
osoittaakseen voimansa muille miehille. 

Kuva 2. TS, 1933/14. Piirtänyt Eeli Jaatinen. Flirttailemaan 
keskittynyt Jaska ostaa epähuomiossa kuusi kiloa jauhelihaa.

he repivät naisliiton säännöt kappaleiksi ja päättävät ”mie-
luimmin [sic] elää sovussa ja yhteisymmärryksessä” (TS, 
1933/8, ks. Kuva 3). Tarina esittää naisten tasa-arvotyön 
triviaaleihin pikkuseikkoihin keskittyvänä ja miehen nautin-
toa säätelevänä toimintana. Huolimatta hetkellisestä su-
kupuolijärjestyksen konkreettisesta rikkomisesta, tarinan 
loppu palauttaa vakiintuneen järjestyksen.

Näin suoraan sukupuolikysymykseen kantaa ottavat 
tarinat ovat Nuorenparin elämää -sarjakuvassa harvinai-
sia, ja enimmän aikaa sarjakuva keskittyy kuvaamaan 
pariskunnan sisäisiä ristiriitoja, jotka johtuvat mustasuk-
kaisuudesta tai Jaskan impulsiivisesta käytöksestä. Edellä 
mainittu tarina on kuitenkin avainasemassa pariskunnan 
välisen hierarkian ymmärtämisessä. Modernisoituvassa 
Suomessa naiskuvaa oli laajentanut 1920-luvulla esitelty 
käsitys ’uudesta naisesta’, joka oli itsenäinen, työssäkäy-
vä, lyhyttukkainen ja ajan muodin mukaisesti solakka. Eevi 
muistuttaa ulkonäöllisesti ’uutta naista’, mutta hän on ta-
loudellisesti riippuvainen aviomiehensä toimeentulosta. 
Eevin osa on olla ymmärtäväinen, kuuliainen, hiljainen ja 
aviomiestään ulkonäöllään ja käytöksellään miellyttävä vai-
mo, jollaista ihannoidaan Tosikertomuksia-lehden ”Naisten 
sivun” kirjoituksissa.

Mikä naurattaa nykylukijaa?

Viihdesarjakuvana Nuorenparin elämää -sarjakuvan tar-
koitus oli hauskuuttaa ja naurattaa lukijoitaan, mutta huu-
morin aikasidonnaisuudesta johtuen kyseinen sarjakuva ei 
välttämättä kutittele nykylukijan nauruhermoja. Sarjaku-
van sisältämien kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja humo-
rististen vivahteiden sekä ajankuvan ymmärtäminen onkin 
nykyperspektiivistä käsin haastavaa, jollei tunne ilmesty-
misajankohdan keskusteluja ja sukupuolirooleihin sekä 
-odotuksiin liittyviä erityispiirteitä. Toisaalta kolmiodraama 
saattaa huvittaa, sillä sukupuoleen liittyvän huumorin on 
todettu muuttuvan suhteellisen hitaasti.

Rakkauden osoittamisen, puolison omistamisen ja me-
nettämisen pelon rajat ovat kuitenkin Nuorenparin elämää 
-sarjakuvassa hyvin häilyviä, mikä herättää kysymyksiä 
sukupuolten tasa-arvosta ja parisuhteiden dynamiikasta 
ylipäänsä. Yhtäältä Jaskan kokema pelko vaimonsa me-
nettämisestä näyttää kytkeytyvän sukupuolten väliseen 
kanssakäymiseen liitettyihin odotuksiin ja romanttisen 
rakkauden traditioihin, joissa mustasukkaisuus on rakkau-
den merkki. Toisaalta mustasukkaisuuteen kirjoittautuu 
sarjakuvassa myös paljon sukupuolten valta-asetelmaan 
liittyviä merkityksiä. Naisen yhteiskunnalliseen asemaan 
ja henkilökohtaiseen elämään liittyvien 1900-luvun alun 
parannusten valossa Jaskan pelko ei näytä ainoastaan 
henkilökohtaisen rakkauden menettämisen pelolta, vaan 
myös huolelta patriarkaalisen sukupuolijärjestyksen horju-
misesta.

Nuorenparin elämää on esimerkki sarjakuvasta, joka 
on pitkälti jäänyt suomalaisen historian hämäriin. Se tar-
joaa kuitenkin pilkahduksia menneestä elämästä, jossa 
näkyvät 1930-luvun sukupuolijärjestyksen lisäksi myös 
yhteiskunnalliset tilanteet, kuten pula-aika ja kieltolaki, 
ajan estetiikka ja käyttäytymisnormit. Sarjakuvan toivoisi-
kin löytävän tiensä jatkotutkimusten ja uusintajulkaisujen 
kohteeksi. 
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Katja Kontturi & Viivi Rintanen: Webcomic blogs: therapy and peer support? A foreword to a 2017 survey on Finnish webcomics. / 45 webcomic 
bloggers took part in an anonymous web-based survey. / Breakdown of the participants by age and gender (see the graph on the upper right): 80 %  
were 21–30 years old; 20 % younger or older. / 58 % female, 27 % non-binary and 15 % male. / The survey’s main findings (upper left): 78 % saw 
blogging as a therapeutic aid, which suggests a positive effect on mental health. 42 % felt that comments left by readers provided peer support./ 
Viivi (right): Jeez! Look at those numbers! / Katja (left): These are significant findings. Viivi and I knew to expect that these two factors would stand 
out. / V: I come across this all the time working as a comics educator, artist and blogger. / K: The Finnish webcomic blogging scene appears to be 
particularly focused on autobiographical content. The subjects are mostly personal, often delicate: the psyche, identity, sexuality...

V: That’s right! I started reading comic blogs to find perspectives on my own life, eating disorders, the comics I wrote about them. / At first I would insist 
that my autobiographical debut comic was not in any way a therapeutic aid or a self-help style journey into the Self. / But the book was received really 
well, and many found comfort and relief in my story. Eventually, so did I. / K: Yes... I can really identify with that... / ...I myself made a comic about the 
death of my father and coping with loss. Now I’d like to look into the phenomenon from a scientific perspective. / Excerpts (left): I have no idea what I 
look like. Everything gets blurred going from my eyes into my brain. / I want to be more than just a reflection. (Viivi Rintanen: Mielisairaalan kesätyttö) /
(right) And there he was. Dad. And he looked just like dad, but he was so cold. / I had to accept the fact that it was true. I just sat there and cried.  
(Katja Kontturi: Piirrän sinut muistiini (unpublished)).
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Comments about blogging from the participants: “Being in the closet is really lonely. In real life, there is no one I can talk to about my problems, so comics and 
blogging offer a welcome outlet. --- / UGLY / STUPID / USELESS / --- Another thing I’d like to do is to help destigmatize mental health issues and share with others 
what it’s like to live with mental health problems. ---” 21–25 yrs., non-binary / “By putting my misery into words and pictures I can make my feelings more real, to 
myself and to the outside world. In this way, my feelings become part of this world, and humanity, and my words and actions gain meaning.” 26–30 yrs., male / “... 
Sometimes I’ll start drawing about some part of myself that bothers me. These entries tend to evolve in an introspective direction which has helped me grasp some 
of the feelings and insecurities that underlie my problems. So the outcome is usually positive. It feels great.” 21–25 yrs., female / “--- But every time I have had the 
strength and the courage to do an update, it has felt really good, like a weight falling off my shoulders.” 21–25 yrs., non-binary / UGLY / STUPID / USELESS / Publish.

[Two people texting: Look what I found... I so know how that feels!!! /Totally! <3 I’m sharing this] / [Comments: Your drawings just keep getting better and better! 
You’ve really captured the way that feels. / Have you thought about talking this over with someone? When I was in your situation.../ I wish you all the strength. 
You’re going through a really rough time. <3] // Participants: “I’m proud to have made new entries at least once a month for almost four years. I’m glad to have 
documented my personal growth and to have improved my drawing style.” 15–20 yrs., female / “I needed to vent out my feelings, share them with others, make 
people think, give them something to identify with, give them relief. Give back what I’ve gained from reading other people’s blogs. ---” 26–30 yrs., female / Many 
of the participants felt that documenting their life through comics allowed for more artistic freedom, more room for open-endedness and accentuation than plain 
writing. Source: web survey with Finnish webcomic bloggers, 2017.
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Petteri Enroth & Roope Eronen: Runaway horse – the story of Toni Poni
1 Jyväskylä, Finland, mid 80’s. Self-taught journalist and horse racing enthusiast Mauno Ihanti sits in his office making arrangements. He is preparing to launch a 
publishing house. 2 Okay... All I need now is a name for my business... 6 I got it! / NELILEHTI (Four Leaf) publishing! 7 The Four Leaf Clover = a symbol of fortune 
and prosperity / The Nelilehti publishing title Ravimies (Horse Racing Fan), started in 1986, became a major voice in the Finnish horse racing community /  
Nelilehti later introduced one of the weirdest titles in the 100-year history of Finnish comics, a comic book called Toni Poni (Tony the Pony).

1 980-luvun puoliväli, Jyväs-
kylä. Itseoppinut pitkän 
linjan toimittaja, liikemies 
ja ravimaailman vaikuttaja 

Mauno Ihanti istuu toimistossaan 
järjestelemässä asioita perusteilla 
olevaa omaa lehtikustantamoa var-
ten. Yritykseltä puuttuu toistaiseksi 
esimerkiksi nimi. Ihanti katselee toi-
miston lattialla Duplo-legoilla leik-
kivän poikansa puuhastelua. Poika 
ottaa käsiinsä nelitappisen, neliön 
mallisen palikan sekä neljä eriväristä 
tussia ja värittää palikan neljä yläpin-
nan nuppia eri värisiksi. Lopputulos 
muistuttaa neliapilaa, onnen ja ku-
koistuksen symbolia. Kustantamon 
nimi nousee Ihannin mieleen selvänä 
ja kirkkaana: Kustannusyhtiö Neli lehti 
OY. Jo seuraavana vuonna, 1986, 
Nelilehden julkaisuista ennen kaik-
kea Ravimies-lehti oli noussut alan 
harrastajien keskuudessa merkittä-
väksi tekijäksi, mutta kustantamon 
tarinaan sisältyy myös yksi itsenäisen 
Suomen 100-vuotisen sarjakuvahis-
torian hämmentävimmistä ilmiöistä, 
Toni Poni-sarjakuvalehti.

Miksi Toni Poni?

Toni Poni oli Nelilehden lapsille suun-
nattu sarjakuva- ja puuhalehti, jota 
ehti ilmestyä kaikkiaan kolme nume-

roa lamavuonna 1991. Siinä seikkai-
livat nimihahmo Toni Ponin lisäksi 
Poliisikoira Rippe, ja lehden ympärille 
laadittiin Toni Poni-kerhoa ja laajaa 
tuoteperhettä. Tavoitteena oli luoda 
sarjakuvailmiö, joka haastaisi Aku 
Ankan Suomen ykkössarjakuvajulkai-
suna. Tänä päivänä lehden kuitenkin 
muistavat lähinnä kaksi ihmisryh-
mää: sen kanssa aikoinaan joko teki-
jöinä tai tilaajina tekemisessä olleet, 
ja toisaalta osa suomalaisia sarjaku-
vantekijöitä ja -tuntijoita.

Jälkimmäisten joukossa lehdestä 
on muodostunut suunnilleen käsite, 
joka liitetään huonoon laatuun ja epä-
onnistumiseen. Edelleen lehdestä, 
ja Mauno Ihannista, on sekä netissä 
että Ihannin kotiseuduilla liikkunut 
paljon huhupuhetta, jonka pohjalta on 
muodostunut eräänlainen matalim-
man aidankohdan saippuatragedia, 
joka etenee kutakuinkin näin: Ihanti 
perusti Kustannusyhtiö Nelilehti OY:n, 
jonka toimintaa leimasi amatöörimäi-
syys. Toni Poni-lehti lanseerattiin suu-
ruudenhulluin suunnitelmin keskellä 
lamaa, ja siihen sijoitetun suuren 
rahamäärän ja alhaisen taiteellisen 
tason yhdistelmä johti taloudellisiin 
ongelmiin, jotka ajoivat Nelilehden 
(ja sen lehtiä painaneen Tampereen 
Arpatehdas OY:n) konkurssiin. Ihanti 
alkoi juoda, ja niin lähtivät terveys, 

rahat ja vaimo. Viimeisinä vuosina 
alkoholin korvasivat uskonasiat, jot-
ka eivät kuitenkaan estäneet Ihantia 
kuolemasta traagisesti oman käden 
kautta.

Kerrottakoon heti, että näissä 
virkkeissä paikkansa pitää vain se, 
että Nelilehti ja Tampereen Arpateh-
das todella menivät konkurssiin. Muu 
on tiedon puutteessa syntynyttä keit-
tiömytologiaa, jollaisen syntyminen 
on toki hyvin inhimillistä. Tutkimuksen 
tehtävä on kuitenkin vapauttaa ihmi-
set vääristä käsityksistä.

Tämän artikkelin konteksti on suo-
malaisen sarjakuvan historia, ja kuten 
tunnettua, minkä tahansa asian histo-
riaa kirjoitettaessa on lähtökohtaisesti 
kyse voittajien ja menestyjien historias-
ta. Taiteen tapauksessa usein lisäksi 
nostetaan esiin marginaaliin jääneitä 
tekijöitä, joiden taiteellisen ansiokkuu-
den ja edelläkävijyyden kirjoittaja pyrkii 
osoittamaan. Koska Suomi 100 vuotta 
sarjakuvassa-projektin tehtävänanto 
soi meille tekijöille hyvin vapaat kädet, 
päädyimme kanonisoinnin ja kaanonin 
uudelleenmuokkaamisen sijaan tutki-
maan kuriositeetin asemaan jääneen 
Toni Ponin historiaa neutraalisti, ilman 
minkäänlaista tavoitetta tai hypotee-
sia. Aiheesta kun on monilla tuntunut 
olevan jotain sanottavaa, sanotun kui-
tenkin usein jäädessä korkeintaan ar-

– Toni Ponin tarina
PETTERI ENROTH & ROOPE ERONEN
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vailujen ja ei-ainakaan-hyväntahtoisen 
ivailun tasolle. Projektin punaiseksi 
langaksi muodostuikin nopeasti myyt-
tien murtaminen ja huhujen korvaami-
nen tiedolla.

Toni Poni – In Real Life

Kuten Nelilehti-nimen, myös Toni Po-
ni-sarjakuvan taustalta löytyy Ihannin 
jälkikasvu. 80-luvun lopulla, kun Ra-
vimies-lehti ja Ihannin johtoonsa ot-
tama Jyväskylän ympäristölehti (joka 
edelleen ilmestyy, vuodesta 1998 
alkaen nimellä Paikallisuutiset) olivat 
jo vakiinnuttaneet asemansa me-
nestyksekkäinä hankkeina, Ihannin 
pieni tytär kertoili innoissaan isälleen 
ideoimastaan ponista nimeltä Toni, 
joka asuu tallilla ja eläin- ja ihmisys-
tävineen joutuu erilaisiin seikkailui-
hin. Tytär myös itse piirsi kotona en-
simmäisen Toni Poni-sarjakuvan ja 
suunnitteli sille omaa lehteä. Ihanti 
poimi idean ilolla jalostettavakseen, 
sillä kustantamolta puuttui vielä oma 
sarjakuvalehti. Lisäksi kyseessä olisi 
luonteva seuraava askel. Ravimiehes-
sä nimittäin oli alusta asti ilmestynyt 
Ihannin käsikirjoittama ja Vesa Lau-
rion piirtämä Pollen pätkäys ja ohjas-
taja Onni, jossa hyveellisen hepan ja 
puolihulttion ohjastajan seikkailujen 
kautta muun muassa otettiin paljon 
kantaa ravimaailman ilmiöihin, tilaan 
ja politiikkaan.

Idea kasvoi visioksi, eikä miksi 
tahansa visioksi. Ihannin tavoitteeksi 
muodostui tehdä Toni Ponista Suo-
men suurin sarjakuvalehti, joka haas-
taisi ja syrjäyttäisi Aku Ankan. Toni 
Ponin seikkailut tapahtuvat lähinnä 
Tonin kotitallilla ja sen lähettyvillä liit-
tyen paljolti hevoshoidollisiin seikkoi-
hin Tonin ja tämän hoitajan Mian nä-
kökulmasta, maalaiselämän pieniin 
ja suuriin haasteisiin sekä yleisem-
piin moraalisiin teemoihin vastuusta, 
reiluudesta ja yhteisymmärryksestä. 
Lehden kakkossarjakuvaksi Ihanti ke-
hitti urbaanimman Poliisikoira Ripen. 
Koska TV:n Ritari Ässä oli suosionsa 
huipulla, on Ripelläkin puhuva auto, 
joka yhdessä Ripen avustajien kans-
sa auttaa sankaria taltuttamaan koti-
katupunkinsa huligaaneja, rosvoja ja 

korruptoituneita pankkiireja. Sarjaku-
vassa osallistetaan lukijaa valistavas-
sa hengessä esimerkiksi arvaamaan, 
miksi Rippe pidättää Herra Kettusen 
vakuutuspetoksen yrittämisestä, tai 
mistä syystä hänen avustajansa Vili 
milloinkin jakaa liikennesakkoja.

Ravimiehestä tuttua toimivaa re-
septiä ei lähdetty korjaamaan, vaan 
lehden sarjakuvat toteutettaisiin niin, 
että piirtäjä Laurio tekee Ihannin tar-
kan ja ruutukohtaisen käsikirjoituk-
sen pohjalta työtä käskettyä. Sisällön-
tuotannon rakenne siis pidettiin hyvin 
minimaalisena. Toisaalta Toni Ponin 
näkyvyyteen ja markkinointiin sijoitet-

tiin merkittävän paljon rahaa. Tämän 
tee-se-itse-asenteen ja suurten puit-
teiden yhdistämisen voi nähdä hyvin 
verkostoituneelle ja toimeliaalle Ihan-
nille tyypillisenä tapana toimia. Ravi-
mies-lehdelle esimerkiksi toteutettiin 
TV-mainoskampanja vasta perustetul-
le Kolmoskanavalle. TV-mainosaika 
oli tietysti jo tuolloin hyytävän kallista, 
minkä vuoksi sisältö tuotettiin omin 
voimin. Niinpä jotkut edelleen muis-
tavat 1980-luvun lopusta mainoksen, 
jossa merkittävän taustakohinan 
saattelemana ruutuun ilmestyvät var-
sin kotoisan oloinen huone ja nainen, 
joka pitelee Ravimiehen numeroa ke-

hottaen: ”Ravimies – osta, tutustu, 
tilaa.”

Myös Toni Poni sai oman TV-mai-
noskampanjansa, eikä painosmää-
rässäkään säästelty: ensimmäistä 
näytenumeroa painettiin 1,3 miljoo-
naa kappaletta, joista suurin osa – 
tarkkaa lukua ei ole tiedossa –pos-
titettiin ilmaisena näytenumerona 
suomalaisiin koteihin. Näytenume-
rossa myös julkistettiin arvonta, jossa 
lehden tilaajien kesken ilmoitettiin 
jaettavaksi kolme palkintoa: ensim-
mäisenä ”pyöröhirsinen rantasauna”, 
toisena ”ihka aito Toni Poni ja sille 
vuoden hoitopaikka Veikon talleilla” 

ja kolmantena ”etelänmatka kah-
delle”. Vaikka lehden matka loppui 
lyhyeen, kaikki palkinnot jaettiin. Leh-
den ja sen konseptin yhteydessä voisi 
hyvin puhua varhaisesta ”ilmiömark-
kinoinnin” muodosta, mukaan lukien 
nerokkaan yksinkertainen oivallus 
asettaa Toni Ponille tosielämän vas-
tine. Kenties häkellyttävintä lehden 
markkinoinnissa oli kuitenkin se, että 
Ihanti teetti myös Poliisikoita Ripen 
puhuvasta Kupla-Volkkarista tosi-
elämän replikan – puhesyntetisaat-
toreineen päivineen. Auton kanssa 
kierrettiin erilaisissa kesätapahtumis-
sa promoamassa lehteä, ja Ihannin 

lapset muistelevat lämmöllä auton 
sekä heissä itsessään että tapahtu-
mayleisöjen pikkuväessä herättämää 
valtavaa innostusta. Hurjaa markki-
nointibudjettia ja tekemisen asennet-
ta miettiessä tulee mieleen Ihannin 
Seura-lehden haastattelussa tokaise-
ma lause: ”Lama on vain mielentila.” 
Tällä, kuten Ihannin poika korostaa, ei 
ollut tarkoitus väheksyä laman todelli-
suutta ja siinä kamppailevia ihmisiä, 
vaan kannustaa selviämään. 

Piirtäjä Vesa Laurion työskente-
lytapa oli varsin epäortodoksinen, 
ja hänen piirrosjälkeään on helppo 
pitää harrastelijamaisena. Laurio ei 
esimerkiksi koskaan hahmotellut piir-
roksiaan ensin lyijykynällä, vaan piirsi 
suoraan tussilla paperille, ja osittain 
värillisen Toni Poni-lehden tapauk-
sessa väritti piirrokset huopakynillä 
– tussin jälki näkyy paperilla selvästi. 
Toki lehden kohderyhmä muodostui 
lapsista, joiden joukossa piirrosjälki 
ei varmaankaan saanut ratkaisevaa 
painoarvoa, mutta vähänkään kriitti-
semmän lukijan kulmakarvat ymmär-
rettävästi kohoavat ruutujen äärellä. 
Oletettavasti Laurion palkkaamiseen 
vaikuttivat kokemus Ravimies-lehden 
Pollen pätkäys-sarjan suosiosta ja, 
kuten Ihannin tytär arvelee, lojaali-
suus. Ihannin – jolla ei ollut varsinais-
ta sarjakuvan tuntemusta – tarkat 
käsikirjoitukset yhdistettynä Laurion 
epäreflektiiviseen työtapaan ja ilmei-
sen kiireisiin aikatauluihin tuottavat 
yhdessä hyvin tiivistä, hektistä ja 
yllättävää sarjakuvakerrontaa, joka 
parhaimmillaan toimii ennakoimatto-
milla tavoilla, eikä ainakaan jätä ke-
tään kylmäksi.

Ensimmäisen numeron esittelysi-
vulla Mauno Ihanti kirjoittaa: ”Lehden 
kehittelyssä on lähdetty siitä, että 
lapsille on tarjolla vaihtoehto, turval-
linen, väkivallaton, mutta silti haus-
ka sarjakuva- ja puuhalehti.” Tässä 
lehti ehdottomasti vastaa kuvailua. 
Siitä välittyy pyrkimys tietynlaiseen 
tervehenkisyyteen, reippauteen ja 
aktiivisuuteen. Samalla esimerkiksi 
kaupunkielämään suhtaudutaan tie-
tyllä epäilyksellä, mikä näkyy erityi-
sesti Poliisikoira Ripen seikkailuissa 
tyytymättömine väkijoukkoineen ja 
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kieroine pankkiireineen. Hevostallien 
keskellä varttuneen Ihannin käsikir-
joituksia voisi ilman suurta pinnistystä 
kuvailla keskustalaisiksi. Tämä juonne 
on selvästi läsnä myös Ravimies-leh-
den sarjakuvissa, joissa epäluuloa 
laajennetaan varsin suoraksi globali-
saatiokritiikiksi tavalla, joka liberaalille 
nykylukijalle tuntuu vähintään tunkkai-
selta. Toni Ponissakin maalaiselämän 
maanläheisyyttä ja ulkoiluharrastuk-
sia korostetaan systemaattisesti, mut-
ta ei idealistisesti, sillä maalaistenkin 
joukosta löytyy tomppeleita ja itsek-
käitä venkoilijoita. Yksi selkeä maan-
läheisyydestä muistuttava piirre ovat 
silmiinpistävän usein toistuvat pieru- 
ja kakkavitsit, joita löytyy viljalti myös 
Ravimiehen Pollen pätkäys-sarjaku-
vasta. Ihannin käsikirjoittamista sar-
jakuvista välittyvä katsomus lienee ai-
nakin jossain määrin tietoisesti luotu 
kohderyhmää varten – lukemattomia 
ulkomaanmatkoja eri mantereille teh-
neestä Ihannista olisi vaikea maalata 
kuvaa impivaaralaisena vetäytyjänä.

TONI PONIN ENSIMMÄINEN nume-
ro ilmestyi keskellä Suomen synkintä 
lamaa, keväällä 1991. Ihannin tytär 
muistaa, että näytenumeron jälkeen 
Nelilehden toimistolle saapui tuhan-
sia lukijakirjeitä – kakkosnumerossa 
esimerkiksi pelkästään kirjeenvaih-
toilmoituksia on 45, kolmosnume-
rossa 41 – ja kesätapahtumissakin 
palaute oli innostunutta. Hän myös 
naurahtelee sille, ettei Mauno-isä 
koskaan maininnut tyttärensä osuut-
ta Toni Ponin syntyyn ja arvelee isän 
ehkä halunneen hieman paistatella 
lehden tuoman näkyvyyden valossa.

Jo tämän näytenumeron julkai-
sun aikaan Ihannin terveys alkoi olla 
tolalla, joka sai lääkärit yhä jyrkem-
min kieltämään häneltä stressin ja 

työnteon. Etenkin sydänvaivat pii-
nasivat aktiivista liikemiestä, minkä 
vuoksi Ihanti alkoikin hiljalleen pitkin 
hampain luopua työtehtävistä ja viet-
tää aikaa kotona. Toni Ponin toinen 
numero ilmestyi hieman myöhässä 
juuri Ihannin terveydentilan vuoksi: 
ilman hänen näkemystään ja tarkkaa 
ohjaustaan lehteä ei osattu tehdä. 
Samoin kolmas numero myöhästyi, 
mistä Toni Ponin suulla kakkossivulla 
pahoitellaan; Toni kertoo saaneensa 
sairaslomaa, kun tiputti kenkänsä ja 
näin kipeytti kavionsa. Lopulta Toni 
Ponin julkaiseminen oli lopetettava, 
kun Ihannin terveys ei kestänyt sen 
aiheuttamaa työtaakkaa. Samoihin 
aikoihin ilmestyneiden Ravimies-nu-
meroiden tekijätiedoissakin Ihan-
nin – ja tämän ilmeisen luottotiimin 
– vetäytyminen ja korvautuminen 
näkyy. Nelilehden toimintaa alettiin 
hiljalleen ajaa alas ja myydä. Mikään 
ei tietenkään voinut paikata Toni Po-
niin investoidun rahan määrää, eikä 
talouden lamaantunut tila missään 

nimessä helpottanut asiaa. Näin yh-
tiö asetettiin konkurssiin, ja samalla 
konkurssiin meni myös sitä painanut 
Arpatehdas. Tiivistäen: lehden loppu-
minen ja Nelilehden konkurssi eivät 
johtuneet taiteellisista ansioista tai 
Ihannin kyvyistä liikemiehenä, vaan 
alasajossa oli kyse johtohahmon ter-
veysongelmista. Kukaan ei näin ollen 
voi tietää, mihin Toni Poni-lehti olisi 
yltänyt ilman Ihannin välttämätöntä 
vetäytymistä ja tästä seurannutta 
Nelilehden taloudellista ahdinkoa. 
Kenties Aku Ankkaa ei olisi syrjäytetty, 
mutta poikkeuksellisen konseptinsa 
ja yhteisöhenkensä – joka näkyi mm. 
Toni Poni-kerhon lanseeraamisena 
ensimmäisessä numerossa – ansios-
ta lehdestä olisi saattanut hyvinkin 
muodostua merkittävä toimija Suo-
men sarjakuvamarkkinoilla.

TOIMELIAISUUTEEN TOTTUNUT 
IHANTI ei asettunut sairaseläkeläi-
sen rooliin helposti. Lisäksi, kuten 
Ihannin poika toteaa, tällainen oman 
vision kaatuminen ”on tavallaan pa-
hinta mitä ihmiselle voi tapahtua.” 
Ei vaadi suurta mielikuvituksen pin-
nistystä ymmärtääkseen, miksi toi-
mettomuuteen pakotetulla Ihannilla 
alkoholi astui tässä kohtaa mukaan 
kuvioon. Toisaalta henkilökohtaiseen 
vararikkoon Ihanti ei ajautunut, vaan 
rahaa riitti Nelilehden konkurssin 
jälkeenkin hyväntekeväisyyteen ja 
voittoa tavoittelemattomiin rakennus-
hankkeisiin – ja riittipä tarmoa myös 
joihinkin pieniluontoisempiin yritys-
projekteihin. Läpi näiden vaikeiden 
aikojen Ihannin vaimo pysyi miehensä 
rinnalla ja toimi tämän tukena. Tervey-
songelmista huolimatta lähipiirille oli 
yllätys ja shokki, kun Ihanti menehtyi 
sairaskohtaukseen kotonaan Jyväsky-
lässä 20. heinäkuuta 1996.

Idea kasvoi visioksi, eikä miksi tahansa visioksi. Ihannin 
tavoitteeksi muodostui tehdä Toni Ponista Suomen suurin 
sarjakuvalehti, joka haastaisi ja syrjäyttäisi Aku Ankan.

1 Hi! I’m comic artist Roope Eronen. Toni Poni has been one of my biggest inspirations. 2 It’s a wonderful combo of unprofessional content and high volume 
publishing. 3 Most comics go through a lot of editing. Ihanti did edit the stories, but had no expertise in comics, so it’s all very DIY – Laurio and Ihanti’s per-
sonalities, warts and all, shine through immediately. Straight from the heart and onto the page. 4 The stories are full of random twists and peculiar artistic and 
editorial choices. There is something to treasure on every page. 5 Just take a look at p. 4 of the first issue. The intensity! The dialogue is all over the place. There 
are no colors, but this cost-cutting measure has been made into a feature that encourages reader participation. The top says “ADD COLORS TO THE STORY!” 
– but in the same typeface as the title, so the two become one element. The stories are full of similar plays on connections between the narrative and the real 
world. Sometimes by accident, but mostly on purpose.
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Tuomas Tepora & Terhi Ekebom: The Marshal and the President
1 Presidential residence at Tamminiemi, June 4, 1960. 2 Jesus Christ, what a mess! The EFTA deal is at risk and the opposition press is having a field day. / 
Having a majority government could have sealed it, but there’s no way I’m backing down now. 

NARRATION / In spring and summer of 1960 there were attempts to strike an alliance that could help the struggling minority government keen for Finland to join 
the European Free Trade Association. Negotiations led by president Urho Kekkonen had broken down. Kekkonen, on his first term, was in a bad mood, as he had 
had to return from his summer house earlier than planned. As we know, this was a period when both domestic and foreign politics were a delicate balancing act 
between socialist and non-socialist agendas, the East and the West.

1 You’re not getting rid of me. Oh no. I’ll go on – as a member of parliament if I have to. / God damn this Saturday. There’s no way I can make it back to the sum-
mer house. 2 Well... I guess we owe that old bag of nerves an homage. The People’s Democratic League thinks it will promote militarism and provoke the Soviet 
Union. Ha. As if it were that simple...

The president’s presence is required at the Armed Forces Flag Day ceremony, as this year’s event holds special importance. 
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1 Look at that crowd! He does have an enviable following, I have to give him that. A cult –  of the savior of the nation. 2 Here comes the president. That turn-
coat! / The Marshal was a true man of peace! Not like this opportunist. / What are you on about? Kekkonen knows what he’s doing.

It’s the eve of Pentecost, three in the afternoon. For some hours now, people have been gathering in the center of Helsinki, close to the Main Post Office. Soon, 
the crowd is 50 000 strong. All off-duty policemen have been summoned to man the streets. TV camera operators and sound technicians are preparing for a live 
broadcast. 

PAGE 25 The first initiative to erect a monument for Marshal Mannerheim had come in the 1920s from far-right circles and industrialists, to honor the legacy 
of the victorious “White” side of the 1918 Civil War. The climate shifted after WWII, and the prospect of building a statue for a right-leaning general became 
unthinkable. Mannerheim himself was not keen on getting a statue before his death. He died in 1951. Driven by a committee formed by academic and industrial 
circles and military officers, and financed through a nationwide fundraising campaign, the monument, designed by Aimo Tukiainen, was finally erected in 1960. 
Not everyone saw this as a cause for celebration, however. 

1 [For a translation of the press clippings, see p. 29:] 2 Some might suggest that it is not without risk to raise a monument to a commanding officer who, just 
a generation ago, led a victorious army in a bloody civil war. In the case of Mannerheim, however, such doubts do not apply. / What? And these are the words 
of a former freedom fighter from the Kainuu guerilla! God damn it! / Every time I close my eyes, I can imagine The Marshal there in front of me. I once had the 
privilege of shaking his hand. Without him, Finland would not have survived.
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1 It was the fate of Marshal Mannerheim to serve his nation in many ways. He was raised a soldier and therefore principally tasked with military duties, skillfully 
steering the development of our armed forces in times of peace and masterfully leading our troops in three wars. 2 A nonpartisan assessment of the impact he 
made on this nation cannot be drawn until time has given us sufficient perspective to objectively evaluate the events of the early decades of the Finnish indepen-
dence. I believe that when his legacy is later judged, the focus will settle on different aspects than today. / There is no need for reassessment: Mannerheim will 
always be above the rest. / Too bad the crowd is so big. Since at least 15 000 of these people were invited to attend the event, I’ll report to the People’s News 
that surprisingly few citizens turned up of their own free will.

The unveiling, organized by a delegation of private citizens, was attended by representatives of all political parties, except for the parliamentary group of the left-
ist People’s Democratic League. The far left saw the ceremony as anti-Soviet incitation, a mockery of the fallen “Red” soldiers of the Civil War and an attempt to 
rekindle the Nazi sympathies that had emerged during the Continuation War (1941–1944) against the Soviet Union. Their perception of Manner heims’s impact, 
while diametrically opposed to that of the conservatives, served to perpetuate his legacy. 

1 A strong sense of responsibility is what led him forth, throughout the many duties he took on in service of the people of this country. Let us now unveil this 
monument erected in honor of the Marshal of Finland. 2 ...this is not only a monument to the Marshal of Finland. It is also a monument to those who served 
under his command, especially those who sacrificed their lives for the freedom of our nation. / That’s right! Many of us are veterans, many disabled. I myself used 
to curse the generals and their stupid orders, but always knew we could rely on the Marshal to know what’s best for us. 

The ceremony was not the end of Mannerheim’s ride: today, his figure is like an empty vessel that each one of us can fill as he pleases. The unveiling marks 
a turning point that separates two distinct eras. It is the moment when the heritage of the First Republic’s national ideals and the 1950s reconstruction and 
agrarian conservatism was cast into a bronze totem. This was the beginning of Kekkonen’s long reign, a period remembered for the building of a welfare state, its 
soviet-friendly foreign policy and – carrying over from the previous era – a popular demand for a strong leader.
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1 Mannerheimintie, Helsinki. September 7, 1986. [Translator’s note: The image depicts President Kekkonen’s funeral procession.]

Ratsastajapatsas / An Equestrian Statue: Published June 4, 1960, in Päivän Sanomat, a paper run by the Social Democratic Union of Workers and Smallhold-
ers, a fraction of the Social Democratic Party: “At all events, Mannerheim was president at a moment when our nation succeeded in disengaging from WWII, a 
conflict it had unwillingly become a part of – unwillingly, but due to serious errors committed by certain political leaders. The exact role Mannerheim played in 
these events has remained unclear to this date. We feel that it is equally pointless to give unfounded praise as it is to protest in the streets at the unveiling of a 
statue of a deceased head of state. 

 ALAS Marskin muistojuhlat! / DOWN with the commemoration of the Marshal!: Published June 4, 1960, in Satakunnan Työ, a paper affiliated with the left-
wing Finnish People’s Democratic League of the Satakunta region: “An assembly of the people has concluded that the right-wing activities associated with the 
project for Mannerheim’s monument, which pose a threat to peace and to the rights of the people, must be strongly condemned. We, as a nation, must nurture 
peace, not memories of war. Instead of celebrating a known oppressor of the people, the working classes must uphold the legacy of the heroic efforts of the Red 
Guards, made up of workers and tenant farmers.”

Sarjakuvan sivu 25, lehtileike 1. Päivän Sanomista 4.6.1960. 

Sarjakuvan sivu 25, lehtileike 2. Etelä-Suomen Sanomat 4.6.1960

Sarjakuvan sivu 26, lehtileike Satakunnan Työ 4.6.1960.
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Suomen Marsalkka / The Marshal of Finland: Published June 4, 
1960, in Etelä-Suomen Sanomat, a paper formerly affiliated with the 
liberal-nationalist Young Finnish Party: “The Marshal of Finland was 
one of the most important figures of our history. He was one of those 
great leaders that fate sometimes delivers to nations to show the way in 
times of crisis. As a tribute to his life’s work, and to honor his memory, 
the People of Finland have erected an equestrian statue that is to be 
unveiled today. This monument will serve to keep alive the memory of 
the first decades of our nation’s independence for future generations.” 






