(Continues from Kuti #22) … / I guess I have to print my job application. / It works out perfectly. / I try to figure out how the mailing is
done. / Throw more than 37 for observations. / You examine mail.
Most of the messages are inside closed paper pockets. On the surfaces of the pockets you can find printed addresses and little labels
glued in the corners. / I look for a paper pocket and a little label. /
I expose my CV and fold it in the paper pocket together with my job
application. / I close the pocket and insert the label in the corner
with glue. / I look for Customex’s address from the internet. / Throw
at least 3 and the internet works alright. / You find the address easily! / I print the address and glue it on the pocket. / Make a throw
of will power, the larger the better. / You’ll stay and surf online for 45
minutes. What do you do? / I check if there’s any new e-mail. / No.
What do you do? / How much time left? / 44 minutes. / I’ll google
my own name. / You get 23 hits. The browser shows you the ten first
ones. A half of them are different samples of the staff list of Proferia.
That’s your previous job. Three of the links lead to the protocols of the
subject association of the school of economics. They are from the
time when you were their treasurer. One link has pictures from Contact Point’s team spirit day. One link leads to a customer feedback
you’ve given to a photocopier service. What do you do? / I click the
first link to the protocols!

It’s dated six years ago. There were five people present. You planned a pre-christmas party
and gave ideas for a project for which you could apply for a grant. / What ideas were there?
/ Get the grant for a study trip... / Or for raising the profile of the subject association’s
magazine... / You were also planning of organizing a seminar with the grant money. You’d
have your own teachers speaking and at least one guest from another school. You just
didn’t have a subject for the seminar yet. / Can I remember for which project we decided
to apply the grant? / You organized a seminar about leadership and got a nice amount
of money for it. / How much time left? / 23 minutes. / I check the next ten links. / The
search engine eliminates the useless repetition, and there’s no more than six links left: The
program of the seminar you organized, an announcement of a course organized by Proferia
and four links to different junior football tournaments. You have a 12 year old namesake!
/ How much time left? / 19 minutes. / I’ll google “dragon”! / Why would you do that? /
Um... No reason... / No way. 19 minutes. / Then I’ll google for “sex”. / The rest of the time
flies. You’ll get a boner! / Suddenly miss Jantunen comes in! / Oh no! I wonder if miss
Jantunen noticed what was written on the paper pocket? I try to find out about that without
offending her any more. / Wait, I need to go to the toilet…
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En koskaan pitänyt sinusta on
riipaiseva omaelämänkerrallinen
ja moniulotteinen muistelma menetyksistä ja yrityksistä sopeutua. Kirjan Chester on introvertti
teini, joka käy taistelua tunteitaan
vastaan. Ystävyyssuhteet, ensimmäiset
rakkaudentuntemukset
sekä äidin horjuva mielenterveys
täyttävät ujon päähenkilön mielen. Kanadalainen Chester Brown
vangitsee tähän teokseen murrosiän kaikessa sen tuskassa ja
noloudessa.

Herrasmiessafari vie lukijan kolonialistiselle merimatkalle Afrikkaan. Perinteiset keihäsmatkat
unohtuvat pian, kun tekijät ryöpyttävät lukijan eteen oman rasismia
ja seksismiä sylkevän tuhon laivueensa. Teoksen pääosissa on
kaksi reportteria, tekijäparin alter
egot, jotka kommentoivat oman
maanosansa historiaa ja sen
kautta nykypäivää. Tämä on kirja
vallasta ja sen vaikutuksista. Ruppertin ja Mulot’n merimatka vie
lukijansa moraalin täydelliseen
loppuun asti.

Gynekologiaa on novellimittainen
voimannäyte yhdeltä yhdysvaltalaisen nykysarjakuvan mestareista. Siinä Daniel Clowes kaivautuu
kirurgisella tarkkuudella nuoren
herra Eppsin mielenlaatuun, tämän taitelijuuteen sekä ympärillä
vaeltavaan surulliseen seurapiiriin. Epps on katkeroitunut, tarkoituksellisesti ajan terältä tiputtautunut ihmisvihaaja, jonka koko
elämä tuntuu suuntaavaan kohti
lamaantunutta yksinäisyyttä.

Reija Sannin toimittama Finnish
Comics Annual 2012 mittaa yksilön ja yhteisöllisyyden, paikallisuuden ja yleisinhimillisyyden
rajoja. Pohjoinen arkipäivä saa
sen sarjoissa fantastisia tulkintoja. Mukana olevat taiteilijat: Terhi Ekebom, Grönroos & Rantio,
Matti Hagelberg, Pauli Kallio, Tarmo Koivisto, Mika Lietzen, Petteri
Tikkanen, Tiitu Takalo, Katja Tukiainen ja Riitta Uusitalo.

Abraham Lincoln on käynnistänyt
maailmanlopun. Vallitsevat lait
ja moraalikäsitykset on sysätty
syrjään. Samaan aikaan maan
asukkaiden sekaan on soluttautunut muukalaisrotu, joka kutsuu
itseään “imureiksi”. Romahtavien
kulissien ja sekasorron keskellä kirjan päähenkilön, teinityttö
Lillyn, ensisijainen pyrkimys on
selviytyä. Aaron $hunga on yhdysvaltalainen sarjakuvantekijä ja
kuvittaja. Vacuum Horror on hänen pulp-henkinen kulttimaineen
saanut teoksensa.

Taiturimainen sarjakuva miehestä
ja tämän seikkailusta läpi toden,
kohti fantasiaa. Tarina alkaa tunnelmakuvilla Kongosta, päätyen
piirroskoulun kautta kohti mielikuvitusmaailmoja ja tulevaisuutta.
Kirjan pitkäpartainen päähenkilö
on tarkkailija, jonka elämää ja
haaveita tekijä hienovaraisesti
kuvaa. Belgialainen Schrauwen
on nykysarjakuvan löytöretkeilijä,
jonka teokset kasvavat lukijan sisällä.
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Ville Ranta
SANKARITEKOJA - 8 €

Kamagurka & Herr Seele
COWBOY HENK - 25 €

Paimen on Anna Sailamaan
esikoisalbumi, tarina miehenalusta, joka löytää metsästä
kuolleen joutsenen. Päähenkilö
Olavi on jäänyt kotiseudulleen
ja työskentelee paikallisessa leipomossa. Pienen kylän arjen on
aika ohittanut. Jäljellä ovat tutut
paikat, muistot ja ihmiset ongelmineen. Ristiriitojen keskellä
Olavi etsii omaa suuntaansa.

Lehti-ilmoitus etsii “kakkaajaa
korkeatasoiseen sarjakuvaan”.
Tämä ilmoitus muuttaa päähenkilömme elämän tyystin.
Kakanpidättely, ufo-nauhat ja
kustannusmaailman
pyörteet
vievät hauvamme mennessään.
Roope Erosen esikoissarjakuva-albumi jatkaa tekijän absurdinhauskojen eläinsarjakuvien
sarjaa. Lupa nauraa!

Pyytäjät on salamyhkäinen
tarina sukulaisuudesta. Päähenkilömme matkustaa kotiseudulleen veljensä hautajaisiin.
Samalla hän matkustaa menneisyyteensä ja siihen uuteen
todellisuuteen, jonka sukulaisen
kuolema on paljastanut. Pyytäjät
on Jaakko Pallasvuon esikoissarjakuva-albumi.

Massiivinen yli 300-sivuinen
sarjakuva-antologia ja vuosittaisen suomalaista sarjakuvaa
englanniksi esittelevän kirjasarjan aloitus. 20 suomalaista
sarjakuvantekijää Jukka Tilsasta
Matti Hagelbergiin ja Riitta Uusitalosta Jyrki Nissiseen. FCA on
katsaus kotimaiseen sarjakuvaan sen kaikessa rikkaudessa.

Näitä ritareita eivät vaarat uhkaa. Epäonnistuminenkaan ei
merkitse heille mitään. Jos jotain
voi ostaa, se on heidän saavutettavissaan. Riidat he sopivat
puhumalla. Suomen tuotteliaimman sarjakuvantekijän Jyrki
Nissisen uutuusteos on paitsi
absurdisti toilaileva matkakertomus, myös tarina yhteiskunnan
todellisista selviytyjistä.

Yksiön ikkunasta näkyy hiljainen
parkkipaikka ja sähkövalojen
valaisema jalkakäytävä. Ritari
pukee ylleen haarniskan ja kohottaa lippunsa. Sankaritekojen
aikakausi ei ole vielä kokonaan
kadonnut. Ritari haluaa voittaa
sodan, vaikka on jo hävinnyt
kaikki taistelut. Ville Ranta on
Suomen tunnetuimpia nykysarjakuvantekijöitä.

Cowboy Henk on anarkistinen
belgialainen kulttihahmo. Henk
on omituinen, estoton ja vallattoman hauska! Hän on itsevarma
ja yltiöoptimistinen kaveri, joka
tarttuu asioihin varman ylimielisellä otteella. Henkin matkassa
ruuvit löystyvät ja arkinen maailmamme saa hullunkurisia piirteitä.

KIITOS ESTEBAN 2002-2010
(Toim. Kasper Strömman) - 22 €

Rui Tenreiro
METSÄN PIDOT - 25 €

Kolbeinn Karlsson
PEIKKOJEN KUNINGAS - 26 €

Läjä Äijälä
X - 25 €

Emelie Östergren
PIKKI JA RIIKKISET - 8 €

Bendik Kaltenborn
EI MUISTIKUVAA - 8 €

Ruppert & Mulot
GO-GO CLUB - 8 €

Kirja kokoaa yhteen kulttimaineeseen nousseen Estebanlehden parhaat palat. Eräänlaisena ajankuvana lehti kiteyttää
2000-luvun ensimmäisen kymmenyksen täysin omalla tavallaan. Estebanin huumori puree,
naurattaa ja kutittelee sieltä
täältä.

Kaksi matkamiestä löytää keskeltä metsää suuren kuolleen
olennon, josta on raportoitava
ulkomaailmalle. Mitä Metsän
Isäntä matkamiehiltä tahtoo,
mistä vieras olento on peräisin?
Rui Tenreiron esikoissuomennos on upeasti toteutettu monitasoinen seikkailusarjakuva.

Erämaassa asuu kaksi karvaista
ja lihaksikasta miestä vetäytyneinä sivistyksestä. Ruotsalaisen
Kolbeinn Karlssonin sarjakuvat
sijoittuvat surrealistiseen maailmaan, jossa mystisillä tapahtumilla on oma logiikkansa.
Metsässä, betonilähiöiden tuolla
puolen odottaa peikkojen kuningas.

X omistautui 90-luvun alussa oudolle suomalaiselle sarjakuvalle.
Tämä Läjä Äijälän (mm. Terveet
Kädet) julkaisema lehti oli sensuroimaton purkaus, jossa yhdistyivät alakulttuurit, S/M -seksi
ja outsider-todellisuus. X-kirja sisältää kaikki Läjä Äijälän sarjaan
tekemät sarjakuvat.

Pikin päiväkävely kaupungilla
vie hänet unimaailmaan, jossahän päätyy kaitsemaan kokonaista pienten olioiden armeijaa.
Riikkiset tuntuvat olevan täydellisen riippuvaisia Pikistä, eikä
se miellytä häntä yhtään - Pikki
haluaa olla vapaa!

Mitä tapahtuu, kun bisnestapaamista norjalaisen sijoittajapukin
maustetaan
yli-innokkaiden
gryndereiden toimesta karhupuvuilla ja kahelilla kiertoajelulla?
Ei muistikuvaa on riemukas huumorisarjakuva, joka rymistelee
halki Ljubljanan nupit kaakossa
ja polla sekaisin!

Go-go-baarit ovat esiintymispaikkoja, joissa esiintyvät tanssijattaret eli go-go-tytöt saattavat
esimerkiksi ”polttaa” sikaria häpyhuulillaan. Taitavimmat osaavat jopa tehdä savurenkaita. Gogo Club on röyhkeästi lavastettu
tarina siitä, miten rikos syntyy ja
mitä on oikeus.
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SAMUELIN MATKASSA
LIHAN HIMO
PASCIN
BAR MIKI
ELÄIMIÄ
NAABURGER
YÖLINJA
ERÄÄNLAISIA RUKOUKSIA
UHKAPELIÄ
GLÖMPX
SISYFOS
KUNINGAS TOFFEE
OLLAAN NÄTISTI
ÄITIENPÄIVÄ
POIKA KULTA
KORPI-PETEN KOOTUT
APINATARHA
TUNTEIDEN MAISTERI
HAPAROINTIA

ADIOS III
(Toim. Konsta Ojala) - 30 €

Jarno Latva-Nikkola
KAUNEIMMAT - 17 €

Hanneriina Moisseinen
SETIT JA PARTITUURIT - 16 €

Gary Panter
JIMBON JUMALAINEN NÄYTELMÄ - 30 €

Adios on taiteilija Konsta Ojalan
toimittama teossarja, jossa yhdistyvät villi katutaide, fanzinekulttuurin röyhkeys sekä vaihtoehtoinen tapa tehdä, kokea
ja elää. Sarjan tekijät edustavat
uutta suomalaista gallerioiden
ohi kasvanutta taiteilijuutta.

Jarno Latva-Nikkolan mustan
huumorin täyttämät, räävittömän
hauskat sarjakuvat yllättävät lukijansa aina. Niiden säälimätön
logiikka hätkähdyttää, pelottaa
ja naurattaa. Kauneimmat-kirja
kokoaa yhteen tekijän sarjakuvia ja piirroksia lapsuudesta tähän päivään.

Häpeä on ikävä tunne, jota pelätään, salataan ja varjellaan.
Hanneriina Moisseisen kirja on
kokoelma häpeällisiä tositarinoita eri puolilta Suomea. Setit ja
partituurit pitää sisällään monenlaisia häpeäntunteita - noloja tilanteita, lapsuuden häpeää, häpeää saunassa sekä veden alla.

Tämä on, paitsi aivotnyrjäyttävää sarjakuvaa, myös todellinen
populääri- ja korkeakulttuurin
keitos - älykästä, kokeilevaa,
leikkisää ja siinä samalla rähjäistä, sekopäistä ja hävytöntä. Kirja
pitää sisällään kaksi itsenäistä
Jimbo-teosta: Jimbon Helvetissä sekä Kiirastulessa.
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1 Skriitzz-4 boks to you, my dearest readers. 2 Today we are going to research how to lower the costs of daily food by
gene manipualtion. 3 As Nelson Mandela said at UN council… 4 Best way to save on food bill is to alter hamburgers
gene genotype so that… 5 … can reproduce themselves like bacteries do.

1 Wou, It is working. 9 Machine’s commercial applications will put my name in history books. A Then lets eat.

1 For this reason I transformed deprecated nuclear waste filter into a machine… 2 … that can produce rays that will alter
gene structures to be more bacteria-like.

1 Mister, my responsibility is to inform you that we are not going to take part in this kind of cannibalistic orgies.
2 What do you want to do then? 3 Well… think, read philosophy… and in general use our imaginational and spiritual
skills. 4 Ouu god…

1 You are just hamburgers, you don’t have to think anything. 2 It is just enough if you stay still on a plate and try to
look as delicious as possible. 3 yeah, right, what if you try to stay still on a plate, yeah… 4 … eat rocks motherfucker.
5 Goddammit, that’s enough… 6 … you are food 7 … and I will eat you…

1 Never! 2 Ever! 3 Let’s see now whose role is it to be food for others. 4 No, no, help! 5 Heh heh / Help!

1 … even it would be my last act. 2 No! 3 Way! 4 Now come down there immediately! 5 Damn bastards. 6 Now, listen
to me. I am in the middle of a very important experiment. 8 So wouldn’t it be best that you leave thinking to people who are
wiser than you, and be satisfied with your part as food.

1 Philospher’s steak with string theory sauce, madam. 2 Thank you. 3 Well… on today’s experiment we revealed… 4 … an
answer to one of the most important questions of mankind. 5 Soul seems to continue living after death of the body… 6 …
by moving from one materia to another. 7 Next time we will research how to return the connection between soul and body.

