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1. Howdy Hermy! You’re looking mighty sharp, friend! / Oui, oui, Marvin! I gots an interview at the tie-factory and wanna look the part! 2. You will do grand! Wow - you’re also two-tied I see! / Super-spiffy! / Danke schön. I hope 
they too will notice, I cannot stress how much I want this position. 3. If you get it, I’ll write up a fine piece about you for my newsletter. / Is that ok? / Fine, Marv, just fine… / But… Uh… / What’s with your chin all the sudden? 
4. Odd, isn’t it? Not sure, must be a virus or some such. / Revolting, I have no time for this. 5. Marvin’s made me nervous, I must concentrate… / A few moments spent on my mantra may help… / Mandible magic! 6. Soft silky tie, 
polyester bow - four-in-hand, windsor… 7. Li-Ri-Li-Co… / WHATINTHEWORLD?! / CLOSED? Chin disease? This cannot be happening! 8. There is no reason to live now… I will hang myself by my neck until dead… 9. Even longer, 
perhaps. Sigh… my last know, a pratt-shelby… / Good bye, cruel world. / Adieu. 10. What you doing, Herm, you nut, YOU?! / Ouch. My crotch is pudding, my neck is still working… / You’re an idiot, Marvin! 11. Sorry, but being 
dead is bad for your career! / There’s no job anymore, Marv! 12. There surely is! They all caught my chin-bug during a high stakes game of handball, now I own the factory. Cool, do you reckon? / Hup! Get to work! 13. And we make 
bibs now! / When I get you home… / It’s a dirty double swindon for you… / The End.









For rent. | It’s like Siberia in here. 
Up. Down.

Jingle jangle gonna kill somebody soon. | I was I had a flu. I can smell the shit. | I’ve seen it all. | Jing..Jing..le...
Hey, everyone!

No more... hammmm!
Oh God...fresh air...it’s like my childhood... | Childhood? At least you had one. I only had a price... 2,99€



1980-luvulla Topps Company Inc. toteutti Garbage Pail 
Kids (GPK) purukumipakettien sarjan mikä muistetaan 
edelleen Suomessakin. GPK oli parodia Xavier Robertsin 
luomista nukeista Gabbage Patch Kids – Kaalimaan kaka-
rat. Jokaisessa purukumipaketissa oli keräilytarroja joissa 
kuvattiin erilaisia kidsejä, kakaroita, kaupallisesti sopivan 
groteskeina ilmestyksinä. Nämä tarrat ovat kerätty yksiin 
kansiin Abrams ComicArtsin julkaisemassa kirjassa Garbage 
Pail Kids ja esittely kirjassa on eräältä tarrojen luojalta eli 
Art Spiegelmanilta.

En voinut olla vilkaisematta ensiksi kaikkia tarrojen kuvia 
silkan kuvitustyylin ihannoinnin takia, kunnes luin esit-
telytekstin. Yksittäisen tarra-arkin takana olevat tekstit 
eivät auenneet minulle vielä lukutaidottomana lapsena 
niitä katsellessa ja kirja ei sisällä niitä. Muistan myös 
osan tarroista olleen sellaisia joissa oli palanen isompaa 
kuvaa ja keräämällä useamman sai aikaiseksi julistekoon 
palapelitarran. Siskollani oli oikea Kaalimaan kakara- eli 
Gabbage Patch Kids–nukke joita GPK-tarrat parodioivat. 
Tarrat olivatkin enemmän poikamaiseen makuuni sopi-
via lapsenirvistyksiä joissa räjähtelee ja limaa valuu ja 
kaikkea muuta hienoa tapahtuu. Ideat olivat absurdeja 
ja eriskummallisempia mitä tuohon aikaan kykeni lap-
sena lukemaan sarjakuvista. Huolimatta supersankari-
sarjakuvien kosmisista piirteistä yhdistelmä oli jotain 
omalaatuista sekopäisyyttä johon kenties myöhemmin 
ylsi Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat eli Turtlesit. 
Tarroissa oli jo aikaisemmin nimiä kuten Disgustin’ Jus-
tin (Ällö Justin) ja Adam Bomb (Aatami Pommi) joilla 
alleviivattiin kulloisenkin kakaran piirrettä.

Art Spiegelman tunnetaan kenties parhaiten holokaustin 
kauheuksia kuvaavasta Maus -sarjakuvasta ja vaihtoeh-
tosarjakuvaa esitelleistä Raw -sarjakuva-antologioista. 
Henkilökohtaisesti koin yllätyksenä, että Spiegelman oli 
täysikäiseksi tultuaan päätynyt töihin Toppsille, humo-

rististen karkkien ja Star Wars –keräilytarrojen luojalle. 
Spiegelman kertoo kuinka GPK-tarrat saivat alkunsa ja 
tämä nostaa kuvateoksen tarkastelun silkasta kuvallisesta 
nostalgiatripistä 1980-luvun populaarikulttuuria valot-
tavaksi kokemukseksi. Julkaistessaan Mausin kustanta-
mo Pantheon vannotti Spiegelmania pitämään paikkansa 
Toppsilla pimennossa. He vitsailivat asiasta siinä pelossa, 
että arvostelijat alkaisivat kutsua Mausia Garbage Pail 
Jewsiksi (jew=juutalainen). 

Pieruhuumori oli lähes elinehto Toppsin tuotteille ja 
heidän tarttuminen Star Wars –tarratuotantoon ennen 
koko maailmankuulun elokuvasarjan menestystä oli 
temppu mikä Kaalimaan kakaroiden kohdalla myöhästyi. 
Parodian keksiminen oli siis ainoa vaihtoehto ja hyvin 
epävarma sillä yhteys kakaroiden välillä oli pidettävä ja 
samalla tuli erottua edukseen. Lähtökohta oli varma ja se 
oli hirviömäinen kuvaus kakaroista. Työryhmä inspiroitui 
1960-luvun tarroista. Wally Woodin ja Basil Wolverto-
nin Ugly Stickers (Rumat Tarrat) ja Basil Wolvertonin ja 
Norm Saundersin Nutty Initials (Sekopäiset kirjaimet) 
olivat pohjana piirrostyylille ja Jack Davisin Slob Stickers 
(Laiskat Tarrat) kakaroiden nimeämiselle. Slob Stickers 
sisälsi nimiä kuten Misfit Michael mikä muistuttaa GPK-
tarroista tuttua rimmaamista adjektiivin ja nimen välillä.

Suosio oli tarrojen ensimmäisestä sarjasta saakka taat-
tu. John Pound teki suurimman osan tarrojen taiteesta 
tiukalla aikataululla ja myöhemmin Tom Bunk ja Andy 
Warholin sukulainen James Warhola liittyivät mukaan. 
Kirjan päättävän kertomuksen kirjoittaja Pound mainit-
see vuonna 1987 tehdyn elokuvan. Tämä Roskisriiviöt 
nimelläkin tunnettu elokuva on huhuttu olevan uusinta-
versioinnin kohteena sillä jostain kumman syystä Topp-
sin nykyinen omistaja Michael Eisner uskoisi sen olevan 
paikallaan. Tälle entiselle Disneyn pomolle on ehkä jäänyt 
epäselväksi, että alkuperäinen elokuva oli floppi. Se mikä 

teki tarroista suosittuja oli niiden ero hinnassa verrat-
tuna Kaalimaan kakarat-nukkeihin. Nuket olivat kalliita 
ja houkuttelivat vanhempia. Tarrat olivat halpoja joten 
lapset saattoivat itse ostaa niitä ja vaihdella koulun vä-
litunneilla. Monen vanhemman paheksunnan ansiosta 
Toppsia yritettiin haastaa oikeuteen ideavarkaudesta ja 
asia hoidettiin lakituvan ulkopuolella. Nykyään näitä tar-
roja täytyy etsiä eBaysta, mutta jos ne kiinnostavat niin 
kirjassa on mukana muutaman tarran paketti. Omaani 
en ole päättänyt vielä avata.

If you remember the Gabbage Patch Kids dolls from the eight-
ies then you probably also remember the Garbage Pail Kids 
stickers by Topps. These rebellious, slimy, nasty, colourful 
parodies of the dolls were the talk of the schoolyard back in the 
day and now there’s a book collecting them all. As a surprise 
to me Art Spiegelman was one of the people behind the GPK 
stickers. Lot of the information about the history provided 
here by Spiegelman is interesting. Whether it’s the inspiration 
from the Basil Wolverton classic stickers like Ugly Initials or 
the way Pantheon, the publisher of Maus, requested Art to 
keep his job in Topps secret, the background story elevates 
the nostalgia of the stickers and the book as a mere picture 
collection. Some of you may know that John Pound worked 
as the artist for the first series. Later on Tom Bunk, Mark 
Newgarden and even a relative of Andy Warhol, called James 
Warhola, also worked for Topps. The stickers are a piece of 
the 1980’s illustration heritage and I recommend you to check 
it out. Either the book or the horrific yet somehow hilarious 
piece of trash(ha-ha) cinema by the same name from 1987.

Benjamin Bergman

Garbage Pail Kids | Abrams ComicArts | abramsbooks.com

© 2012 The Topps Company, Inc.



Vietnamin mielettömässä viidakkosodassa tuskin odottaisi törmää-
vänsä ketjupolttaviin kommandosimpansseihin, mutta sarjakuvassa 
kaikki on mahdollista. Brahm Revelin Guerillas on herkullisella 
mustavalkojäljellä esitetty kertomus John Francis Claytonin muis-
telmista ja mietelmistä ihmisyydestä ja hänen aikuistumisriitistä 
keskellä erästä tunnetuinta sotaa. Ja simpansseista, ei apinoista.

Claytonin oma joukkue kuolee väijytyksessä ja apuun hyppivät erikoislaatuiset hyvikset. Saksalaisen tiedemiehen 
kouluttama simpanssien kommandojoukkue. Clayton olisi yksi karvaton apina muiden joukossa jollei hänellä olisi 
mukanaan isältään perittyä sytkäriä. Simpanssit ovat täysin koukussa tupakkaan ja stendarista tulee sidos kelta-
nokkasotilaan ja ryhmän välillä. Pian Claytonin karvakaverit saavat etsintäpartion kannoilleen. Veljestään ja hänen 
simpansseistaan huolestunut tohtori Heisler haluaa tietää miksi hänen veljensä ei ole pitänyt yhteyttä ja apuun 
jäljitykseen tulee paviaani Adolf. Heisleria saattavan kapteenin ja hänen joukkueensa epäilyt tehtävän motiiveista 
pohjaavat ymmärrettävästi paviaanin natsiviittaukseen ja Revel on päättänyt korostaa Heislerinkin saksalaisuutta 
vahvalla aksentilla. Matkan varrelta löytyvät irtopäät ja tuhottu hökkelikylä lisäävät Adolfissa piilevää väkivallan 
tarvetta. Kahteen albumiin saakka julkaistu Guerillas kertoo riittävästi Adolfinkin syistä löytää kommandosimpanssit 
– sillä on jäänyt lapsuudesta asioita hampaankoloon. Lajien väliset erot olivat kehityksessä kompastuskivi ja sotaisista 
tehtävistä huolimatta, simpanssit osasivat tehdä eron hyvän ja pahan välille. Heislerin motiivit jäävät epäselviksi. 
Revel ei hyvästä syystä unohda hännällisiä sivurooliin. Hän esittää simpanssit ja paviaanin yhtä tärkeinä päähenkilöinä 
kuin Claytonin ja Heislerin keskeisinä tarinankertojina.

Ensimmäinen Guerillas albumi kertoo enemmän John Francis Claytonin elämästä ennen sotaa ja sodan kauheuksista. 
Isä on sotaveteraani ja uppoutunut omiin muistelmiinsa ja äiti on yhä hartaampi uskovainen vanhetessaan. Koulu-
ihastus Jane Porter pysyy yhtä etäisenä kuin vanhemmat, mutta valokuva hänestä pitää Claytonin toiveikkaana kun 
ensimmäiset päivät Vietnamin kurjuudessa ovat vietetty. Revel kuvaa kerronnan kerroksia tekstauksen ja eleiden 
eroilla. Claytonin ajatukset päiväkirjamaisesti kaunokirjoituksella, puhe perinteisin tikkukirjaimin ja simpanssien 
kommunikointi elekielellä ja merkeillä. Tästä tuleekin luettaessa visuaalisesti selkeyttävä tekijä. Kontrasti toimii dia-
logissa myös ihmisten ja hännällisten välillä. Ihmisten asiat eivät juurikaan saa lopullista selkeyttä. Asioita pohditaan, 
tunteita puretaan, toimintaa käsketään ja järkeä puhutaan saksalaisittain murtaen. Simpansseilla ja Adolfilla on vain 
asia, tavara, suunta ja käyttötarkoitus. On vain hyvä juttu ja paha juttu.

Toinen albumi on toiminnallisempi ja antaa simpanssien ja Heisleria saattavan joukkueen viedä tarinaa eteenpäin. 
Heislerin joukkue keskustelee sodan oikeutuksesta ja simpanssit niittävät Viet Congia kylällisen verran. Tiukkoja 
tilanteita ja Adolf pääsee kirjaimellisesti näyttämään kyntensä sodankäyntitaidoissaan. Tarinalla ei ole juurikaan 
uutta kerrottavaa ensimmäiseen albumiin verrattuna, mutta yksi tragedia ehtii tapahtua. Peräkkäisinä kaksi albumia 
toimivat hyvin sillä vasta varsinainen keskeneräinen koukuttava loppuasetelma tulee tämän tragedian aikana. Albumit 
ottavat mallia sotaelokuvien klassikoista sekä kuvallisesti että rakenteellisesti. Mallikkaasti rytmitetyt tapahtumat 
aloitetaan tietenkin aina kliseisellä sitaatilla. Tämä tavanomaisuus on kuitenkin enemmän plussaa tunnelmalle kuin 
latteus itsessään. The Venture Bros. animaatiosarjassa työskennellyt Revel osaa pitää perinteisiin nojaavassa luomisessa 
riittävän verran omaperäisyyttä ja spontaania innostusta. Puolet tästä kunniasta kuuluu ketjupolttaville simpansseille.

Brahm Revel has a unique way of making the Vietnam war seem as a fresh background setting for a comic. The main characters 
in his Guerillas comics (collected #1-2) are chain-smoking chimpanzees and a lost rookie soldier. John Francis Clayton has lost 
his squad and he is rescued in the middle of combat by trained chimpanzees who have a german scientist called Heisler and his 
group after them. Heisler and his pet baboon Adolf are set to find the chimpanzees because of their mutual history and not all 
is revealed about their motives. Through their quest in the jungle of unknown Vietnam the escorting squad for Heisler discuss 
the justification for the war and whether it should be the people who are fighting or just the primates who have nothing to 
lose. Clayton is the main storyteller here with his memories of life before the war and the observations of the actions of the 
chimpanzees that remind him of the basic truths about human life. The black and white drawing by Revel is dynamic and gives 
the characters a lifelike quality without being too realistic. The lettering is different for the memories and thoughts of Clayton 
and the actual speech of characters and keeps the dialogue clear. Guerillas is a story-driven comic for fans of war comics and 
people who like a little action on the side with the drama. And it has chain-smoking chimpanzees and a baboon named Adolf. 
What’s not to like?                                                                                                                                                                

Benjamin Bergman

Guerillas vol. 1-2 | Brahm Revel | Oni Press | onipress.com | elrevel.com | © 2012 Brahm Revel

Jeffrey Brownin Darth Vader and Son rikkoo Tähtien sodan mytologian 
totutun kronologian. Suurin osa meistä ovat nähneet elokuvat, kenties 
lukeneet varhaisempia sarjakuvia tai keräilleet jopa lelufiguureja. Missään 
näistä George Lucasin luoman menestystarinan osissa, ei nelivuotiasta 
Luke Skywalkeria ja Darth Vaderia olla ympätty samaan aikaan ja samaan 
tilaan. Elokuvien Luke Skywalker ja Darth Vader kohtasivat Luken ollessa 
vasta täysikäinen ja Brown haluaakin meidän hämmästelevän millaista 
Darthin yksinhuoltajuus voisi olla.

Brown on esitelty sarjakuvan viimeisellä sivulla perheelliseksi mieheksi 
ja kokemus omista lapsista välittyy yhden sivun kautta arkea ikuistava-
na strippisarjakuvana. Kauan, kauan sitten kaukaisessa galaksissa lapsen 
suhde vanhempaansa huvitti, väsytti, yllätti ja kenties jopa vitutti. Darth 
Vader on tunnettu pahan ruumiillistuma jolla loppujen lopuksi oli suurem-
pi sydän lapsilleen kuin Voiman pimeälle puolelle. Darth Vader and Sonissa 
tämä suopuus on Vaderin persoonan esillä oleva puoli. Tämä asenne tuo 
scifielokuvien sarjasta tuttua pahista lähemmäksi samaistuttavaa henkilöä 
ja lukija todennäköisesti ottaa hänen dialogin puolelleen. Luke on energi-
senä pikkulapsena provokaatio Darthin reaktioille ja sivuhahmo – and Son.

Tähtien sota –ilmiö on tunteiden kirjoltaan niin mittava että sitä ei voi 
kuvata ”(vain) hauskaksi”. Tässä vertailussa Darth Vader and Son on haus-
kempi kuin avaruusteatterin eeppinen *kröhöm* isänsä. Velka huumorissa 
on sillä kaikki vitsit eivät naurata jollei mytologia ole hallussa. Vitsi tuskin 
aukenee esimerkiksi sivulla jossa Darth Vader  yrittää muuttaa Jedi mind 
trickillä Jar-Jar Binks lelua hamuavan Luken mielen, mutta turhaan. Sil-
ti tilanteiden tuttuus lukijoiden omasta elämästä antaa teokselle arvoa 
yhtälailla kaikille. Kompakti tarinankerronta enimmillään muutaman 
lauseen jutuilla on ansio jolla Brown on kiteyttänyt inhimillisiä asioita 
ja nostanut esiin niistä valoisan puolen. Jos ei naurata niin ei naurata ja 
välillä ollaan vain sanattomasti tuijottamassa otuksia eläintarhassa tai 
jäätelöpallo tippuu vahingossa tuutistaan. 

Sympaattisuus ja muut elämän pehmeät arvot ovat tämän albumin Voima 
ja seikan ihannointi saattaa olla pimeän puolen aliarvioimista. Teoksen 
ainoa hairahdus on sen jäykkä kirjansidonta sillä lastenkirjamainen se-
katekniikalla tehty piirrostyyli on subjektiivisessa arvostuksessa va’alla 
lukijan silmissä. Saa olla tykkäämättäkin koska Jeffrey Brown tuskin lä-
hettää Kuolontähteä murskaamaan kapinallisia mielipiteitänne.

Jeffrey Brown has created something unseen before in the Star Wars mythology 
with  his album Darth Vader and Son. 4-year old Luke and Darth living the 
normal life – as normal as it can get. As a children’s book for adults it presents 
hilarious and warm sympathetic every day situations. The dynamic between 
father and son is the real deal here and some of the pages may seem a bit weird 
unless you have some experience of the relationship in the Star Wars movies. 
Nevertheless this book can give you the inspiration to see the legendary mov-
ies (if you haven’t). Darth Vader and Son is a recommended presentation of 
Brown’s crayon-style illustration and flair for humor and it’s easily worth the 
(cheap) price.
                                                                                                            Benjamin Bergman

Darth Vader and Son on ilmestynyt suomeksi nimellä Darth Vader ja poika.

Darth Vader and Son |Darth Vader ja poika| Jeffrey Brown | Chronicle Books | chroniclebooks.com | © 2012 Lucasfilm Ltd.*S
po

ile
r a

le
rt

* D
ar

th
 V

ad
er

 o
n 

Lu
ke

 S
ky

w
al

ke
ri

n 
is

ä!

Oisko Cheetahilla 

         eldistä?



Juha Aarnisalo

Sarjakuvien erikoisliike Kulku-Katin Poika
Läntinen Brahenkatu 12
00510 Helsinki

Ma-pe 11–17, La 9–14

kulkukatinpoika@elisanet.fi

Liikkeeni tulee 27 vuoden ikään vuonna 2013. 
Nimen historia johtaa 1970-luvun alkuun, jolloin 
isäni Raimo Aarnisalo piti Kulku-Katti-nimistä an-
tikvariaattia.  

Sarjakuvavalikoimani on lähes kokonaan suomen-
kielistä, niin uutta kuin käytettyä sekä keräilysar-
jakuvaa, laidasta laitaan. Marginaalisesti löytyy 
myös vieraskielisiä sarjakuvia. Pyrin pitämään va-
likoiman mahdollisimman laajana. Uudet teokset 
tilaan lähes kaikilta kotimaisilta kustantamoilta, 
myös omakustantajilta. Käytetyt sarjakuvat tu-
levat pääasiassa suoraan tiskin yli, kuolinpesistä, 
lukijoilta sekä keräilijöiltä.

Suomalaisen sarjakuvan kysyntä kasvaa joka vuo-
si, joskin pienin askelin.

Suomalaisella sarjakuvalla ei ole riittävästi näky-
vyyttä. Suurin osa lukijoista ei tiedä heitä kosket-
tavista sarjakuvista. Toinen ongelma liittyy hin-
toihin - isokokoisen, kovakantisen ja nelivärisen 
eurooppalaisen seikkailualbumin saa keskimäärin 
n. 15 eurolla, kun taas usein pienikokoisesta, peh-
meäkantisesta ja mustavalkoisesta suomalaisesta 
omaelämäkerrallisesta albumista saa maksaa sa-
man verran.

Kehotan tekijöitä tarttumaan rohkeasti oman 
maansa historiaan sekä ajankohtaisiin ongelmiin 
- irtisanomisiin, nuorten syrjäytymiseen, jengiy-
tymiseen ja avioeroihin. Toisaalta toivon seikkai-
lua, vainoharhaista vakoojasarjakuvaa, sotateoksia 
yms. Tarvitaan myös enemmän tekijöitä, jotka 
piirtävät tarkalla viivalla dynaamista realististis-
ta sarjakuvaa. Kustantajilta toivon sitoutumista 
sarjojen loppuun asti viemiseen.

Rohkeasti tutustamaan suomalaisiin sarjakuviin 
lukemalla vaikka pari-kolme ensimmäistä sivua 
alan liikkeissä, tapahtumissa tai kirjastoissa.

            Kerro jotain 
                                olennaista kaupastasi?

           Miten kuvailisit 
                                 sarjakuvavalikoimaasi?

          Näkyykö suomalaisen 
          sarjakuvan kasvu liikkeessäsi?

       Mikä on ongelmallisinta suomalaisen 
                  sarjakuvan myynnissä?

             Mitä toivoisit suomalaisilta 
                     sarjakuvankentältä?

                         Entä lukijoilta?

Pekka Räsänen

Antikvariaatti Lukuhetki
Kauppakatu 17
40100 Jyväskylä

Ma-Pe 10–17, La 10–14

www.lukuhetki.fi

Lukuhetkestä löytyy kompaktissa paketissa Keski-
Suomen kattavin uuden ja käytetyn sarjakuvan 
valikoima.

Valerian- ja Corto Maltese-albumeja aina liian 
vähän, muuten sarjakuvaa saatavilla hyvin. Toi-
vottavasti kauppiaan rakkaus sarjakuvaan näkyy 
valikoimassa.

Muutama vuosi sitten näkyi, nykyään se saa paljon 
julkisuutta, joka ei läheskään aina konkretisoidu 
myyntinä.

Ostajat eivät saa riittävästi tietoa tulevista julkai-
suista, eivätkä näin osta uutuuksia -kauppias on 
surullinen.

Myynnin kannalta enemmän ja enemmän panos-
tusta julkaisujen ulkoasuun. Sisällön puolella toi-
von enemmän hyvin piirrettyä seikkailusarjakuvaa.

Ymmärrystä, kuinka hieno sarjakuvakenttä Suo-
messa tällä hetkellä on.

Hannele Kivilahti

Lukulaari
Puutarhakatu 23
33210 Tampere

Ma-Pe 10–17, La 10–14

lukulaari@gmail.com

Lukulaari on koko perheen antikvariaatti. Työpai-
kastani löytyy kaikkea jokaiseen makuun: eräkir-
jallisuutta, elämänhallintaa, kaunokirjallisuutta 
viihteestä korkeakirjallisuuteen, vaihtoehtokirjal-
lisuutta, runoutta, elokuvia ja musiikkia klassises-
ta rokkiin. Pyrimme pitämään valikoiman mahdol-
lisimman laajana. Ostamme ja vaihdamme teoksia.

Valikoimastamme löytyy sarjakuvaa lastenleh-
distä vaihtoehtosarjakuvaan. Skaala on mahdol-
lisimman laaja. Omakustanteita otamme yleensä 
myyntiin 1-2 kappaletta, jos niitä meille tarjotaan. 
Käytettynä löytyy kaikkea mahdollista, myös eng-
lanninkielisiä teoksia.

Näkyy se toki esim. Fingerporin myyntiluvuissa. 
Valitettavasti suomalaisen sarjakuvan kasvanut 
nimikkeiden määrä ei näy myynnissä niin hyvin 
kuin toivoisi. Nykysarjakuvan kasvu ei meillä näy 
ja sitä kysytään valitettavan harvoin - onneksi kui-
tenkin silloin tällöin!

Suuren yleisön tietämättömyys siitä kuinka laajas-
ti Suomessa tehdään ja kustannetaan laadukasta 
sarjakuvaa. Suosituksista huolimatta ennakkoluu-
lot estävät tutustumisen.

Kustantajilta ja tekijöiltä toivon rohkeutta luoda 
ja julkaista vaikka myyntikanavat ovatkin pienet.

                 Ennakkoluulottomuutta.

SARJAKUVADIILERIT
Suomalaisen sarjakuvakentän suurin ongelma on sar-
jakuvien jakelu. Koska uuden suomalaisen sarjakuvan 
myyntipaikat ovat harvassa, siitä kiinnostuneetkaan 
lukijat eivät välttämättä löydä teosten pariin. Harva 
ostaja eksyy alan erikoisliikkeeseen tai ostaa kirjan-
sa museon puodista saati kahvilan nurkasta. Moiset 
paikat ovat lisäksi pääosin suurten kaupunkien ylel-
lisyyttä. Käytännössä uuden suomalaisen sarjakuvan 
löytäminen on erittäin vaikeaa - sattumalta siihen 
törmääminen on arpapeliä. Poikkeus tästä on Akatee-
minen kirjakauppa, jonka valikoima sisältää edelleen 
hyvän otoksen uusinta kotimaista sarjakuvaa.

Keskellä synkintä marraskuuta Kuti-lehti tarttui ai-
heeseen  jalkautuen loskan sekaan. Tällä aukeamalla 
esittelemme kuusi sarjakuvan keidasta neljästä eri 
kaupungista. Osa kaupoista on selkeästi erikoistunut 
sarjakuvaan, toiset taas pitävät muun tarjontansa 
ohella yllä hyvää sarjakuvaosastoa. Tarkoituksenam-
me on tässä esitellä niitä kauppiaita, joiden valikoi-
masta löytyy otos uutta kotimaista sarjakuvaa, annos 
pahamaineista nykysarjakuvaa sekä viriilejä omakus-
tanteita. 

Kysyimme kauppialta heidän mielipiteitään koti-
maisen sarjakuvan tilasta. Vastauksissa tekijöiden 
toivotaan tarttuvan ajankohtaisiin aiheisiin, kun 
taas kustantajilta penätään rohkeutta julkaisuihin ja 
sitoutumista sisältöihinsä. Lukijoilta liikkeenpitäjät 
toivovat lähes yksimielisesti ennakkoluulottomuutta. 
Tähän yhdymme mekin, ja toivomme lukijoidemme oi-
tis suuntaavan ostoksille lähimpään hyvää sarjakuvaa 
myyvään puotiin!

Hannele Kivilahden työmaa 
Lukulaarissa on yksi Tampereen 
perinteisimpiä antikvariaatteja. 

                        © Jani Henttonen

Pekka Räsäsen Lukuhetki sijaitsee Jyväskylän 
Kauppakadulla, kivenheiton päässä Taidemuseosta sekä 
mainiosta Bar Vakiopaineesta. © Matias Tirroniemi

Kulku-Katin poika 
Juha Aarnisalo on 
toisen polven 
sarjakuvakauppias. 
© Benjamin Bergman



Petteri Oja

Turun Sarjakuvakauppa
Linnankatu 7
20100 Turku

Ma-Pe 12–18, La 11–16 (joulukuussa myös Su 12–16)

www.sarjakuvakauppa.fi
 

Turun sarjakuvakauppa on yhdeksän sarjakuva-
alan ammattilaisen ja harrastajan vuoden 2010 
alussa perustama putiikki. Kauppa toimii sekä 
kivijalassa että verkossa. Yläkerrassamme on 
näyttelytila, missä vaihtuvat kuukausittaiset sarja-
kuvaoriginaalinäyttelyt. Joulukuun 2012 näyttely 
koostuu Ville Rannan pilakuvista.
 
Valikoimamme on laaja, aina pienkustanteista 
jenkkialbumeihin. Pyrimme pitämään kaikki suo-
malaiset saatavilla olevat albumit koko ajan hyl-
lyssä. Kotimaisia pien- ja omakustanteita meillä 
lienee valikoimissamme enemmän kuin missään 
toisessa kivijalkakaupassa. Englanninkielisten te-
osten määrä kasvaa kovaa vauhtia. Tällä hetkellä 
valikoimassamme on kolmisentuhatta nimikettä, 
mistä kolmannes englanniksi ja loput suomeksi. 
Käytettyjä teoksia emme lähinnä tilanpuutteesta 
johtuen myy lainkaan. Sama juttu mangan kanssa, 
mitä sitäkin on hyllyissämme niukalti.
 
Jos kasvulla tarkoitetaan nimikemäärän kasvua 
niin kyllä - myytävää on enemmänkin. Pääosa 
kaupaksi käyvästä kotimaisesta sarjakuvasta on 
edelleen strippimuotoista huumoriarjakuvaa. Ko-
timaisia laadukkaita sarjakuvaromaaneita menee 
kaupaksi melko vähän. Poikkeuksena runsaasti 
mediahuomiota viime vuonna saanut Ville Tietä-
väisen teos Näkymättömät kädet. Senkin myynti 
tosin pysähtyi kun vuosi vaihtui.
 
Lehtiarvostelut ovat vähentyneet eivätkä potenti-
aaliset lukijat saa kotimaisesta sarjakuvasta tietoa. 
Toisaalta nimikemäärä on kasvanut niin suureksi, 
että harva aktiivinen harrastajakaan pysyy kärryil-
lä kaikesta ilmestyneestä.
 

                          Pitkäjänteisyyttä.
 

                      Ennakkoluulottomuutta.

Hannele Kivilahti

Lukulaari
Puutarhakatu 23
33210 Tampere

Ma-Pe 10–17, La 10–14

lukulaari@gmail.com

Lukulaari on koko perheen antikvariaatti. Työpai-
kastani löytyy kaikkea jokaiseen makuun: eräkir-
jallisuutta, elämänhallintaa, kaunokirjallisuutta 
viihteestä korkeakirjallisuuteen, vaihtoehtokirjal-
lisuutta, runoutta, elokuvia ja musiikkia klassises-
ta rokkiin. Pyrimme pitämään valikoiman mahdol-
lisimman laajana. Ostamme ja vaihdamme teoksia.

Valikoimastamme löytyy sarjakuvaa lastenleh-
distä vaihtoehtosarjakuvaan. Skaala on mahdol-
lisimman laaja. Omakustanteita otamme yleensä 
myyntiin 1-2 kappaletta, jos niitä meille tarjotaan. 
Käytettynä löytyy kaikkea mahdollista, myös eng-
lanninkielisiä teoksia.

Näkyy se toki esim. Fingerporin myyntiluvuissa. 
Valitettavasti suomalaisen sarjakuvan kasvanut 
nimikkeiden määrä ei näy myynnissä niin hyvin 
kuin toivoisi. Nykysarjakuvan kasvu ei meillä näy 
ja sitä kysytään valitettavan harvoin - onneksi kui-
tenkin silloin tällöin!

Suuren yleisön tietämättömyys siitä kuinka laajas-
ti Suomessa tehdään ja kustannetaan laadukasta 
sarjakuvaa. Suosituksista huolimatta ennakkoluu-
lot estävät tutustumisen.

Kustantajilta ja tekijöiltä toivon rohkeutta luoda 
ja julkaista vaikka myyntikanavat ovatkin pienet.

                 Ennakkoluulottomuutta.

Antti Vainio

Sarjakuvakeskus
Hämeentie 150
00560 Helsinki

Kauppa ja kahvio auki ma-pe 10–18, la 12–16

www.sarjakuvakeskus.fi

Pienimuotoinen kauppamme tukee muuta Sarja-
kuvakeskuksen toimintaa. Taustalla toimii Suo-
men sarjakuvaseura, joka järjestönä pyörittää 
kaikenlaista sarjakuvaan liittyvää näyttelyistä ja 
kursseista isoihin alan tapahtumiin. Sarjakuvakes-
kus kahvioineen on rento olohuone Arabianran-
nassa kaikenlaisille ihmisille.

Olennaista on tarjota kotimaisille tekijöille sekä 
ulkomaisille pienkustantajille myyntipaikka. 
Otamme mielellämme tilimyyntiin esimerkiksi 
pienkustanteita ja originaalitaidetta. Jonkin ver-
ran myymme myös T-paitoja ja muita oheistuot-
teita. Meiltä löytyy kaikenlaista - olen esimerkiksi 
ylpeä siitä, että meillä on sellaisia itäeurooppa-
laisia ja pohjoisamerikkalaisia sarjakuvia, joita ei 
juuri muualta löydy. Viereisen Aalto-yliopiston 
taidelaitoksen opiskelijat ovat ennakkoluulotto-
mina asiakkaina kiinnostuneita erikoisemmista-
kin tapauksista ja esimerkiksi piirustusoppaista.

Aktivoituminen näkyy yleisesti Sarjakuvakeskuk-
sen toiminnan kasvussa. Kauppakin käy – jos ai-
kaisemmin sarjakuvat olivat pienen sisäsiittoisen 
klikin salaseurapuuhaa, nyt voi periaatteessa kuka 
tahansa kävellä tuosta kadulta sisään ja ostaa ko-
timaisen albumin tai pienlehden. Viimeksi Helsin-
gin kirjamessuilla näkyi myös tuo aika myönteinen 
suhtautuminen koko touhuun. 

Jakelu on edelleen ongelma. Sen takia tämä kaup-
pakin on olemassa. Haluamme myös jalkautua en-
tistä enemmän eri tapahtumiin tavoittaaksemme 
ihmisiä.

Tekijät ovat olleet uskomattoman mukavia ja 
kannustavia. Pien- ja omakustantajille aktiivi-
suus on plussaa - tuokaa rohkeasti omia tuotteita 
myyntiin. Isojen kustantamoiden suhtautuminen 
meidän tapaiseen pieneen tekijään on ollut välillä 
takkuisempaa, mutta poikkeuksiakin on.

Ennakkoluulottomuutta, uuden kokeilua. Paras tapa 
tukea sarjakuvataidetta ja taata sen tulevaisuus, on 
ostaa pienkustantajien julkaisuja.

Ville Hytönen

Tulenkantajien kirjakauppa
Hämeenpuisto 25
33210 Tampere

Ma-Pe 12–18.30, La 12–15

www.tulenkantajat.wordpress.com

Tulenkantajat on lempeän anarkistinen laatukir-
jallisuuden liike ja kulttuurikeskus, jossa runoillat, 
keskustelutilaisuudet, taidenäyttelyt ja hämmen-
tävä soitanta lyövät kättä. Suomen paras runova-
likoima ja toiseksi paras esseevalikoima.

Tampereen paras sarjakuvavalikoima keskittyen 
pienkustantamoihin ja taidesarjakuvaan.

Liikkeemme on vielä niin nuori, tämän vuoden 
alkupuolella perustettu, etten osaa arvioida myyn-
nin kehittymistä.

Suurempi yleisö tuntee valitettavan vähän sano-
malehtistrippien ulkopuolista sarjakuvatarjontaa, 
mutta asia lienee muuttumassa.

Minusta suomalainen sarjakuva vaikuttaa hyvin 
kiinnostavalta tällä hetkellä. En oikein osaa vielä 
toivoa mitään, mitä en kuvittelisi olevan jo jonkin 
tekijän tai kustantajan mielessä.

Toivoisin lukijoiden huomaavan, että sarjakuva 
on myös oiva joululahja. Aapo Rapin Kuningas 
Toffee kunnallispoliitikkoisälle ja Jyrki Nissisen 
pervoiluita anopille tai mummolle. Hyvin toimii.

Hannele Kivilahden työmaa 
Lukulaarissa on yksi Tampereen 
perinteisimpiä antikvariaatteja. 

                        © Jani Henttonen

Sarjakuvan myyntimies Antti Vainio kuvassa vasemmalla, 
oikealla Eetu Mauranen. © Tuula Viitala

Petteri Ojan edustama Turun sarjakuvakauppa 
tarjoaa maan laajimman valikoiman suomalaista 
pienkustannesarjakuvaa. © Maijastiina Vilenius

Metso-kirjastoa vastapäätä sijaitseva 
Tulenkantajat on Ville Hytösen (kuvassa) 
ja Erkki Kiviniemen luotsaama 
laatukirjallisuuden kauppa. 
© Tulenkantajat
























