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Timo Aarniala
1945—2010

Olen kuulunut Suomen sarjakuvaseuraan vuodesta 1979, kirjoittanut Sarjainfoon 20 vuotta ja toiminut lehden päätoimittajana viimeiset kuusi. On
siis jo korkea aika pistää pillit pussiin, tuomion pasuuna reppuun ja päästää
uudet jalopeurat areenalle. Ensin pitää vain tilittää hieman.
Jotakin ON ajan kuluessa tapahtunut. Sarjakuvateokset ovat nykyisin
teknisesti paremmin toteutettuja kuin 30 vuotta sitten. Sisällön taso ei
välttämättä ole kivunnut samaa tahtia painoteknisen kehityksen kanssa,
mutta mahdollisuuksia julkaisemiseen on nyt selvästi enemmän, internetistä
puhumattakaan.
Myös trendi- ja mediajulkisuus on alkanut noteerata sarjakuvan. Harmi
kyllä, ”sarjiksista” kirjoittaminen lykätään näissä prestiiseissä tiedonvälittimissä usein toistaitoisen senttarin niskoille, ja tuloksena on toisinaan
puistattavaa tyhmyyden ylistystä. ”Sarjakuvien ei enää nykyään tarvitse olla
hauskoja” on yhtä älykäs lausuma kuin ”runouden ei enää nykyään tarvitse
olla mitallista”. Hauki on kala, ahven on kala, sarjakuvan ei tarvitse olla
mitään. Sarjakuva ON.
Se siitä, kiitosten aika, riviin järjesty!
Korvaamattomana apunani jokaisen numeron teossa on ollut Ville Hänninen, joka aikoinaan minulle tämän pestin järjesti. Toinen Sarjainfon ilmestymisen mahdollistaja on taittaja ja toimittaja Timo Ronkainen, joka omaa
ehdottoman pätevän sekä laajan kuva- ja tietoarkiston jota voi runsaudessa
verrata vain Roope Ankan rahasäiliöön.
Otto Sinisalo! Kannustava mies, hieno mies, jatkuvasti kehittyvä kirjoittaja ja pelottavan fiksu yksilö. Sarjakuvaseuran sihteeri, pakollisten asioiden
uupumaton hoitaja Pauli Ruonala! Seuran aiemmat puheenjohtajat Reija
Nieminen, Susanna Partio ja nykyinen, Solja Järvenpää! Harri Römpötti,
Römpöttiemme parhaasta päästä! Tohtori Pekka A. Manninen, väsymätön
vänkyyksien tutkija. Jyrki Vainio, kulttuurinviljelijä ja herrasmies. Heikki
Kaukoranta! Reetta Laitinen! Kalle Hakkola! Sarjakuvaseuran aiemmat miesja naispolvet! Kiitos teille kaikille.
Vielä on Sarjainfolla sijaa ja töitä, minkä mm. Opetusministeriön myöntämä Kulttuurilehtien laatupalkinto osoitti. Kiitokset myös siitä ja onnea
Sarjainfon seuraaville päätoimittajille, Mari Ahokoivulle ja Vesa Saariselle.
Pidän teille paikkaa perunakellarissa sitten kun teidän aikanne täyttyy.
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Uutisruutu

Helsingissä, maaliskuussa 2010
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Sarjakuvantekijä
seikkailee

Vesa Kataisto

Vihapäissäni viskasin...

Taitto: Timo Ronkainen
Paino: Kopioniini Oy/Cityoffset ,Tampere
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa:
huhtikuussa, heinäkuussa, lokakuussa ja
seuraavan vuoden tammikuussa.
ISSN 0356-4967
Päätoimittaja: Vesa Kataisto

Kaikki Sarjainfossa julkaistavaksi
tarkoitettu materiaali on lähetettävä
päätoimittajan osoitteeseen. Sarjainfon
kirjoittajat vastaavat itse esittämistään
mielipiteistä, jotka eivät väIttämättä
edusta Suomen sarjakuvaseuran tai
toimituksen kantaa.

Puh. (050) 563 4797
vesa.kataisto@gmail.com
Hämeentie 2b C 36
00530 Helsinki

Ilmoitushinnat: 1/1 s. 250 e,
1/2 s. 140 e, Takakansi 350 e.
Harrastelijat eivät maksa mitään.

Uutiset, arvostelut: Ville Hänninen
villevhänninen@gmail.com

Julkaisija: Suomen sarjakuvaseura ry
Postiosoite: PL 927 00101 Helsinki
Sähköposti: info@sarjakuvaseura.fi

Internet: www.sarjakuvaseura.fi
Puhelin: (09) 685 6100
Pankkitili Sampo 800015-351649

Materiaalin toimitus: Kun lähetät
aineistoa toimitukseen sähköisessä
muodossa, liitä mukaan tiedot:

Tilaukset, osoitteenmuutokset ym.
Sarjakuvaseuran postilokeroon tai
sähköpostitse: sarjakuvaseura@uiah.fi
puhelimitse: (09) 685 6100

1. Millä ohjelmalla ja versiolla tehty.
2. Missä muodossa aineisto on talletettu,
teksti: Rich Text Format (pääte.rtf), tai
pelkkä tekstimuoto (pääte .txt).
3. Jos on pakattu niin millä ohjelmalla,
onko pc- vai mac-muodossa.

Suomen sarjakuvaseuran jäseneksi on
helppo liittyä maksamalla jäsenmaksu
seuran postisiirtotilille. Muista merkitä
nimesi, ikäsi ja osoitteesi tilillepanokorttiin. Vanhat jäsenet maksavat
jäsenmaksunsa alkuvuoden Sarjainfon
välissä olevalla Sammon tilillepanokortilla. Jäsenmaksut 2009: alle 18 -vuotiaat 15e, yli 18 -vuotiaat 20e. Jäsenmaksu
sisältää Sarjainfon tilausmaksun.
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Kun teet pikkumainosta, huomioi
palstanleveys.Tasan yhden (54 mm) ja
kahden (113 mm) palstan levyiset ovat
kätevimmät taittaa!
Kansikuva: Tea Tauriainen
Takakansi: Tea Tauriainen

