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1. Johdanto 

Opinnäytetyössäni tutkin suomalaista omaelämäkerrallista sarjakuvaa. Omaelämäkerral-
lista sarjakuvaa on julkaistu koko ajan enenevässä määrin, ja se on noussut nykysarjakuvan 
yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista. Opinnäytetyössäni tarkastelen myös muita ei-fiktiivisiä 
sarjakuvia – elämäkerrat, sarjakuvapäiväkirjat, reportaasit ja sarjakuvablogit – jotka ovat 
kehittyneet vastakohtana perinteiselle sarjakuvagenrelle. 

Tutkimuksessa käsittelen länsimaista sarjakuvaa (pohjoisamerikkalaista, ranskalaista ja suo-
malaista), ja jätän japanilaisen sarjakuvan tutkimuksen ulkopuolelle. Vaikka suomalainen 
sarjakuva on markkina-alueena häviävän pieni Yhdysvaltoihin ja Ranskaan verrattuna, se ei 
häviä vertaillussa suuremmilleen. Kotimaisen sarjakuvan esteettisyys edustaa samaa taide-
sarjakuvan estetiikkaa (eng. small-press esthetics) kuten muutkin uuden aallon sarjakuvat. 
Suomi on ollut jo jonkun aikaa sarjakuvan kentällä pienoinen ilmiö ja edelläkävijä. Var-
sinkin graafisesti korkealaatuiset pienkustanteet ovat huomioitu ulkomailla (Dahl 2007, 6).

Opinnäytetyöhöni kuuluu kirjallisen osan lisäksi taiteellinen produktio:  
Lempi ja rakkaus on elämäkerrallinen sarjakuva Lempi-mummoni elämästä. Olen opis-
kellut vuosina 2008–2009 sarjakuvaa sivuaineena Matti Hagelbergin johdolla, jonka 
kurssilla sarjakuvani sai alkunsa. Sarjakuvassa kuvaan hetkiä ja välähdyksiä Lempin elä-
mästä, jotka yhdessä muodostavat tarinan, rakkauskertomuksen. Lähdemateriaalina toi-
mivat vanhat valokuvat, kirjeet, suvussa säilyneet tarinat ja lopussa myös omat muistoni. 
Kuvat olen tehnyt itselleni uudella tekniikalla, jossa yhdistän tussiviivaa, laveerausta ja 
kuvankäsittelyä.

Omaelämäkerrallinen sarjakuva liittyy voimakkaasti sarjakuvan uusiutumiseen, taidesar-
jakuvan kehitykseen sekä sarjakuvan arvostuksen hakemiseen. Kirjallisuuden ja elokuvien 
saralla on käytetty tosielämän tapahtumia jo kauan. Realismia on pidetty korkean laadun 
takeena, ja sitä on arvostettu fiktion suurimpana hyveenä (Hietala 2007, 77). Ei siis ihme, 
että sarjakuvakin seuraa näitä jälkiä saadakseen ansaitsemaansa arvostusta. 

Tutkimuksessani keskityn erityisesti omaelämäkerralliseen sarjakuvaan, jonka juuret löy-
tyvät amerikkalaisesta underground-liikkeestä. Käyn läpi omaelämäkerrallisen sarjakuvan 
historian merkittäviä käännekohtia, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, minkälaista 
sarjakuvaa Suomessa tehdään tänä päivänä. Tärkeimmät uudistukset ovat koskeneet niin 
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sarjakuvissa käsiteltyjä aiheita kuin ulkomuotoakin, kuten piirrosjäljen vapautumista perin-
teisen sarjakuvan tyylistä. 

Syyskuussa 2009 kävin Pietarin sarjakuvafestivaaleilla, joiden teemana oli omaelämäkerta 
ja historia sarjakuvissa. Sarjakuvareportaasien tekijä Joe Sacco oli paikalla puhumassa työs-
tään. Sacco ei näyttänyt ollenkaan samalta kuin sarjakuvareportteri-Sacco. Oikean elämän 
Sacco oli sympaattinen. Hänen itsestään piirtämässä sarjakuvahahmossa joitakin piirteitä 
oli liioiteltu kovasti underground-sarjakuvan tyyliin. Ehkä hän oli kuvannut jopa sellaisia 
piirteitä, joita ei edes ole olemassa. Aloin pohtia, kuinka sarjakuvantekijät kuvaavat itsensä. 
Muistuttaako piirroshahmo todellista kohdetta?

Sarjakuvasta ei ole olemassa teoriaa samalla tavalla kuin esimerkiksi kirjallisuudesta tai 
elokuvasta. Sarjakuvan kasvavasta arvostuksesta kertoo kuitenkin se, että alaa on tutkittu ja 
siitä on kirjoitettu viime vuosina yhä enemmän. Käytän tutkimuksen viitekehyksenä muun 
muassa sarjakuvaa tutkineiden Scott McCloudin, Bart Beatyn, Charles Hatfieldin teori-
oita ja tutkimuksia omaelämäkerrallisesta ranskalaisesta ja amerikkalaisesta sarjakuvasta1, 
joita sovellan suomalaisen sarjakuvan analysoinnissa. Tutkimusaineistona ovat vuonna 
2004–2010 julkaistut suomalaiset ei-fiktiiviset sarjakuvat, sekä painetut albumiversiot että 
internetissä julkaistavat sarjakuvablogit. Samasta aineistosta tutkin tarkemmin kymmenen 
suomalaisen sarjakuvantekijän omakuvaa. Rajaukseen on vaikuttanut Suomessa julkaistujen 
ei-fiktiivisten sarjakuvien määrän kasvu vuodesta 2004 alkaen.

Tutkimuksessani etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten omaelämäkerrallisuudesta 
on tullut niin näkyvä osa sarjakuvaa? Mitä omaelämäkerrallisuus tarkoittaa sarjakuvissa? 
Millaista omaelämäkerrallista sarjakuvaa Suomessa julkaistaan? Sekä miten sarjakuvante-
kijät kuvaavat itseään, eli millainen on sarjakuvantekijän omakuva?

Opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käyn läpi omaelämäkerral-
lisen sarjakuvan historian keskeisimpiä muutoksia ja merkityksiä. Käännekohtia ovat olleet 
1960-luvun pohjoisamerikkalainen underground-liike, 1990-luvulla ranskalaisen sarja-
kuvan uusi aalto ja pienkustantamot, sekä Suomessa naisten tulo sarjakuvan kentälle. Toi-
sessa osassa tutkin suomalaista omaelämäkerrallista sarjakuvaa 2000-luvulla ja sen keskeisiä 
piirteitä sekä analysoin sarjakuvantekijän omakuvaa. Kolmannessa osassa kerron sarjaku-
vasta elämäkertana Lempi ja rakkaus -sarjakuvan kautta, kerron taustoista ja valinnoista 
tekemisen takana.

1 Bart Beaty: Fredric Wertham and the Critique of Mass Culture (2005) ja 
Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book in the 1990s 
(2006). 
Charles Hatfield: Alternative Comics: An Emerging Literature (2005) 
Scott McCloud: Understanding Comics (1993), Reinventing Comics (2000) 
ja Making Comics (2006)
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2. Sarjakuvan arvostus

Sarjakuvan lukemiseen liittyvät konventiot ovat erilaisia eri kulttuureissa. Länsimainen 
kulttuuri arvostaa tekstiä yli kuvan. Kuvat ymmärretään populääreinä ja tunnepitoisena 
(Brusila 2003, 11). Kaksijakoinen yhdistelmä tekstiä ja kuvaa on osasyy sarjakuvataiteen 
jäämiseen korkeakulttuurin ulkopuolelle jo syntynsä alkuaikoina. Sarjakuvataide ei ole 
aivan kirjallisuutta, kuvataidetta tai elokuvaa. Esimerkiksi elokuva ja valokuva, jotka ovat 
kehittyneet samoihin aikoihin sarjakuvan kanssa, nousivat taiteen piiriin aikaisemmin. On 
esitetty, että tämä voisi johtua siitä, ettei sarjakuva tuonut mukanaan mitään uutta tekno-
logiaa (Herkman 1998, 11). Päinvastoin sarjakuva on vanhaa printtimediaa kuten kirjat. 
Sarjakuvan tekotapa ei ole muuttunut sen historian aikana; tarvittavat välineet ovat edelleen 
paperi ja kynä. 

1980-luvulla sarjakuva haki arvostusta kirjallisuuden puolelta, 90-luvulla käännyttiin ku-
vataiteen puoleen. Sarjakuvalle on myönnetty Pulizer-palkinto, ja ne ovat päässeet esille 
taidemuseoihin mm. Pariisin Louvreen (Le Louvre invite la bande dessinée, 2009). Elokuva-
teollisuus on kuluneena vuosituhantena tuottanut useita kassamagneetteja, jotka perustuvat 
suosittuihin sarjakuviin (esim. Frank Millerin Sin City, Will Eisnerin Spirit, sekä Alan 
Mooren käsikirjoittama ja Dave Gibbonsin piirtämä Watchmen). Voisikohan jo 2010-lu-
vulla sarjakuvaa pitää omana taiteenmuotona vertailematta sitä muihin?

2.2 Sarjakuvan tutkimus

Sarjakuvan tutkimus on lisääntynyt Suomessa varsinkin 1990-luvulla samaan aikaan kun 
omaelämäkerrallisista aikuisille suunnatuista sarjakuvista on kasvanut ilmiö. Tutkijoilla 
ja tekijöillä on sama lähtökohta: halu saada sarjakuvalle sille kuuluvaa arvostusta, sekä 
osoittaa ettei sarjakuva ole vain lapsille ja nuorille suunnattua kertakäyttöviihdettä. Ensim-
mäinen väitöskirja sarjakuvasta oli Pekka A. Mannisen tutkimus sarjakuvaharrastuksen 
merkityksestä (1995, Vastarinnan välineistö, sarjakuvaharrastuksen merkitys, Tampere 
University Press) Vuonna 1998 ilmestyi Juha Herkmanin Sarjakuvan kieli ja mieli (Vasta-
paino), akateeminen perusteos sarjakuvan kielestä. Samoihin aikoihin on kirjoitettu myös 
monia muita sarjakuvaa tutkivia teoksia, mm. sarjakuvan historiasta sekä sarjakuvanteki-
jöiden ja teosten esittelyjä (Rasila, 2001). 
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Yhdysvalloissa sarjakuvaa on tutkittu positiivisessa valossa vasta 1980-luvulta alkaen. Sitä 
ennen tutkimukset ovat olleet pääosin kriittisiä haluten osoittaa sarjakuvan turmeleva vai-
kutus lapsiin ja nuoriin (Herkman 1998, 11). Ensimmäiset sarjakuvien tutkijat pitivät sar-
jakuvaa uhkana ”oikealle” lukemiselle. Kuvat tekisivät lapsesta laiskan ja passiivisen lukijan. 
Fredric Werthamin teos Seduction of the Innocent vuodelta 1954 hyökkäsi juuri sarjakuvien 
visuaalista puolta vastaan, ja syytti sarjakuvia nuorison pilaamisesta. Tämä johti sarjakuvien 
sensuuriin ja Comics Coden2 käyttöönottoon (Hatfield 2005, 34). 

70-luvulla sarjakuvantutkijat toivat esille, että sarjakuva voi auttaa oppimisessa juuri siksi, 
että sen lukeminen on helppoa. Sarjakuvan näennäinen helppous, kuvan ja sanan yhdistä-
minen, tekee siitä joko lukemista helpottavan tai vaikeuttavan ilmaisumuodon. Sarjakuvaa 
on myönteisessä tutkimuksessa pidetty ponnahduslautana oikealle lukemiselle. 

Ranskassa sarjakuvaan on suhtauduttu suopeimmin. Ranskalaiset ovat tutkineet sarjakuvia 
melko runsaasti. Esimerkiksi Umberto Eco tutki semioottisesti Jaska Jokusen maailmaa 
vuonna 1964 (esseekokoelma Apocalittici e integrati), ja Benoit Peeters tutki barthesilainen 
semiotiikan avulla Tintti-sarjakuvan Castafioren korut -albumia (Les Bijoux ravis 1984).  Se-
miotiikan parissa jatkoivat 1970 ja -80 luvulla Fresnault-Deruelle ja Masson sekä 1990-lu-
vulla Thierry Groensteen (McKinney 2008, 12, Miller 2007, 76). Semiotiikka on osaltaan 
vaikuttanut siihen, että populaarikulttuurin ilmiöt ovat tulleet yhtä vakavasti otettaviksi 
tutkimuskohteiksi kuin korkeakulttuurin teokset (Kuusamo 1990, 204, 167).

Sarjakuvaa tutkitaan monilla eri tieteen aloilla kuten käännöstieteen, psykologian ja kasva-
tustieteiden parissa. Suurin osa aihepiiriin liittyvistä suomalaisista pro-graduista käsittelee 
sarjakuvan kääntämistä ja siihen liittyviä ongelmia, sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä (mm. 
politiikkaa Asterixin maailmassa) tai sarjakuvan merkitystä kasvatustieteen näkökul-
masta. Tekijän oma näkökulma on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle. Useimmiten 
sarjakuvan tutkimus kohdistuu sarjakuvan vastaanottajaan eli lukijaan. Sarjakuvalle ei ole 
olemassa sarjakuvatutkimuksen teoriaa, kuten esimerkiksi kirjallisuuden tai elokuvan tutki-
muksessa (Herkman 1996, 24).

2Amerikassa otettiin 1950-luvulla käyttöön 
Comics Code, jolla kiellettiin sarjakuvista 
kaikki lapsille vahingolliseksi katsotut aiheet.
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2.2 Genre

”Kun persoonallinen tyyli, muoto, tai tarinan tyyppi tulee suosituksi, sitä todennäköisesti matkitaan.  
Kun tarpeeksi monet ihmiset tekevät sarjakuvia samalla tavalla, syntyy genre.”

(McCloud 2006, 224)

Genre eli lajityyppi rakentaa järjestystä tekstien ja merkitysten maailmaan ja on yksi rat-
kaiseva tekijä populaarikulttuurin jäsentelyssä. Lajityyppien avulla voidaan liittää yhteen 
samankaltaisia piirteitä omaavia sarjakuvia ja erottaa erityyppisiä sarjakuvia toisistaan. Yh-
distäviä piirteitä löytyy niin sarjakuvan sisällön kuin tyylillisten ominaisuuksien perusteella 
(Herkman 1998, 184). Tällaisia yhtenäisiä piirteitä löytyy mm. underground-sarjakuvasta, 
joissa sekä sarjakuvissa käsiteltävät aiheet että tyyli ovat helposti tunnistettavia.

Populaarikulttuurin genret ovat intermediaalisia, eli samankaltaisia lajityyppejä löytyy 
sarjakuvan lisäksi myös elokuvan, tv:n ja kirjallisuuden puolelta. Monet sarjakuvan lajityy-
peistä kehittyivät elokuvan jalanjäljissä. Supersankarisarjakuvia pidetään ainoana puhtaasti 
sarjakuvan omana lajityyppinä (Herkman 1998, 185). Lajityyppien rajat ovat kuitenkin 
häilyviä ja jatkuvasti muuttuvia. Lajityypit voivat hävitä tai teos voi lainata useamman laji-
tyypin piirteitä. Myös lajityyppien tarkoituksellinen sekoittaminen ja parodiointi ovat yleis-
tyneet. Esimerkiksi kanadalainen sarjakuvataitelija Seth hämmensi muutama vuosi sitten 
teoksellaan (It´s a Good Life If You Don´t Weaken, 1996), joka oli tehty omaelämäkerrallisen 
sarjakuvan muotoon, mutta osoittautui lopulta täysin fiktiiviseksi. Massiivisen suosion 
aikoinaan saavuttaneet Teini-ikäiset Mutanttininjakilpikonnat (eng. Teenage Mutant Ninja 
Turtles, Mirage Studios, 1984) oli parodia Marvelin supersankarisarjakuvista.

Sarjakuvan lajityypit ovat monimuotoisia. Esimerkiksi erityyppisissä sarjakuvissa (sarja-
kuvastrippi, -lehti, -albumi, -novellit) esiintyy erilaisia lajityyppejä. Pekka A. Manninen on 
listannut väitöksessään seuraavanlaiset sarjakuvan lajityypit, joiden lähteenä ovat amerikka-
laiset sarjakuvalehdet: seikkailu-, rikos-, opetus-, eläin-, kauhu-, lapsi-, teini- ja romanttiset 
sarjakuvat, elokuva- ja tv-sarjakuvat, sanomalehtien sarjakuvaversiot, satiiriset sarjakuvat ja 
underground-sarjakuvat. Supersankarit lukeutuvat seikkailusarjakuvan alalajiksi. Se on var-
sinkin sarjakuvalehtiin painottunut lajityyppi, kuten myös kauhu. (Manninen 1995, 31).

Sanomalehtien sarjakuvastripit ovat useimmiten huumoripainotteisia. Yleisimpiä laji-
tyyppejä ovat eläinsarjakuvat (Kamut), lapsisarjakuvat (Tenavat, Lassi ja Leevi) ja teini-
sarjakuvat (Jere). Osa amerikkalaisista lajityypeistä on levinnyt Amerikan ulkopuolelle, 
osa jäänyt enemmänkin alkuperämaan ilmiöksi. Tällaisia ovat esimerkiksi supersanka-
risarjakuvat. Ranskalais-belgialaisille sarjakuville ominainen lajityyppi on humoristinen 
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seikkailusarjakuva, jota ei amerikkalaisista sarjakuvista juuri löydy. Tunnetuin esimerkki 
lienee Asterix (Manninen 1995, 31).

Genre-termiä käytetään myös halventavassa merkityksessä erottamaan populaarifiktio va-
kavammasta, korkeammasta fiktiosta. Tähän törmää omaelämäkerrallisesta tai taidesarja-
kuvasta puhuttaessa usein. Tekijät ovat halunneet tehdä jotain muuta kuin ”genrehuttua”, tai 
autenttista omaelämäkerrallista sarjakuvaa on tehty vastalauseena genresarjakuvan fiktiolle. 
Näissä tapauksissa genresarjakuvalla tarkoitetaan perinteisiä sarjakuvan lajityyppejä, joiden 
vastakohtana on alternative eli vaihtoehtosarjakuva. Alternative itsessään voidaan luokitella 
yhtälailla omaksi genrekseen jonka määrittäisi se, että se ei ole perinteistä genresarjakuvaa. 
Tällöin omaelämäkerrallinen sarjakuva olisi alternative-lajityypin alalaji. Toisaalta omaelä-
mäkertaa ei pidetä genrenä, vaan ne kuuluvat tarinan sisällön mukaan osaksi esimerkiksi 
sota-, romanssi-, tai kasvutarinagenreä (Hick 1999).

Opinnäytetyössäni tarkoitan genresarjakuvasta puhuessani perinteisiä seikkailu- ja huumo-
risarjakuvia. Tarkoitus ei ole halventava, vaan yritän yksinkertaistaa sarjakuvien termejä.



3. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan historia

Tekijälähtöinen omaelämäkerrallinen sarjakuva on kehittynyt vastakulttuurin kautta vas-
tustuksena sarjakuvateollisuuden konventioille. Käsittelen omaelämäkerrallisen sarjakuvan 
tärkeimpiä käännekohtia undergroundista ranskalaiseen pienkustantamojen kultakauteen 
ja suomalaisten naissarjakuvan nousuun 1990-luvulla. 

3.1 Yhdysvallat: Undergroundin perilliset

Underground syntyi 1960-luvulla hippiliikkeen ja uuden poliittisen liikehdinnän myötä 
vastustuksena mainstream-sarjakuvalle ja sarjakuvan sensuurille.3 Underground-sarjaku-
vissa käsiteltiin juuri niitä aiheita, jotka olivat aikaisemmin tabuja: huumeita, seksiä ja väki-
valtaa. Sarjakuvat olivat poliittisesti radikaaleja ja taiteellisesti kokeilevia (Sabin 1996,145). 
Sarjakuvissa kritisoitiin amerikkalaista elämänmenoa, mutta satiirin kohteeksi joutui yh-
tälailla hippiliike. Underground-sarjakuvat parodioivat sarjakuvalehtiä ja niiden genrejä. 
Esimerkiksi lastensarjakuville tyypilliset eläinhahmot seikkailivat nyt aivan toisenlaisissa 
tarinoissa. 

Mainstream-sarjakuvat olivat, ja ovat yhä, massatuotantoa, jossa yhtä sarjakuvaa voi olla te-
kemässä useampi piirtäjä, värittäjä, tekstaaja, käsikirjoittaja ja editoija. Underground-sarja-
kuvassa taiteilija vastasi yksin omasta tuotoksestaan, myös sen kopioiden valmistuksesta ja 
kauppaamisesta. Sarjakuvia julkaistiin pääosin omakustanteina, mistä kehittyi omanlainen 
pienlehti- ja omakustannekulttuuri (Herkman 1996). Kustantamot eivät olisi suostuneet 
julkaisemaan näitä tarinoita sensuroimatta, eivätkä tekijät toisaalta olisi halunneet kuulua 
mainstreamiin. 

Sarjakuvien sisällön lisäksi tarkoituksena oli myös visuaalisesti rikkoa perinteitä ja sar-
jakuvan ”hyvin piirretyn” konventioita. Underground-sarjakuvien tyyli oli tarkoituk-
sellisen kömpelöä ja roisia (Herkman 1996, 145). Vastenmielisyydet kuvattiin äärim-
mäisellä pikkutarkkuudella. Hahmot olivat inhorealistisia anti-sankareita vastakohtana 

3 Sarjakuvatutkija Roger Sabin listaa kolme seikkaa, jotka vaikuttivat 
underground-sarjakuvan nousun: huumorisarjakuvalehti MAD, joka 
on ilmestynyt jo vuodesta 1952, kampussatiiria ja politiikkaa sisältävät 
yliopistolehdet sekä Comics Code.
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supersankarisarjakuvien neutraalin yhdenmukaisille kurvikkaille kaunottarille ja komeille 
lihaskimpuille. 

Undergroundin tunnusomaiseksi tyyliksi nousi Robert Crumbin yksityiskohtainen ja 
humoristinen piirrosjälki. Crumb oli yksi suosituimmista tekijöistä. Hän sai pian seuraa-
jikseen sankan joukon matkijoita, josta syntyi undergroundille tyypillinen tyyli. Crumb oli 
myös yksi ensimmäisistä, jotka kuvasivat itsensä sarjakuviin. Tarinoissaan hän käsitteli kau-
nistelematta ja itseään säästämättä omia neuroosejaan, naisongelmiaan ja fantasioitaan.

Ensimmäisenä omaelämänkerrallisena sarjakuvana pidetään Justin Greenin teosta Binky 
Brown meets the Holy Virgin Mary (1972). Se kertoo Binkyn (Greenin alter ego) kamppai-
lusta katolisen uskonnon ja pakkoneuroosien kanssa. Green käytti voimakkaan tyyliteltyjä, 
pelkistettyjä mutta silti uskottavia hahmoja. Realistinen tarina ei edellytä realistista piirros-
jälkeä (Mäkinen, 41).

3.2 Underground ja naiset

Sarjakuvatuotanto on miesvaltainen ala, vaikka muutamia naisia on ollut alusta asti mukana 
sarjakuvan teossa. Esimerkiksi sanomalehtien sarjakuvastrippien tekijöinä on ollut naisia, 
mutta sarjakuvanhistoriassa heidät on sivuutettu. Undergroundin myötä naiset tulivat nä-
kyvämmin esille sarjakuvan kentällä. Sysäyksen alkuunpanijana toimi aikakauden poliit-
tinen liikehdintä, mm. naisten feministisen liikkeen nousu. 

Underground-sarjakuvan tee-se-itse-ideologia ja huonon piirrosjäljen sallivuus kannusti 
myös naiset julkaisemaan omia sarjakuvia. Naistekijät vastustivat monien sarjakuvan teki-
jöiden kuten Robert Crumbin ja S. Clay Wilsonin avoimen naisvihamielistä ja seksististä 
naiskuvaa, ja toivat omilla sarjakuvillaan omat mielipiteensä esille. 

Underground-sarjakuvalehdet olivat miesten ylläpitämiä, ja naisten oli vaikea saada töitään 
niissä esiin. Siksi naiset aloittivat myös omien sarjakuvalehtien julkaisemisen (Sabin 1993, 
224). Vuonna 1970 ilmestyi Trina Robbinsin johtamana ensimmäinen vain naissarjaku-
vantekijöille tarkoitettu antologia It ain´t me babe, jota seurasivat pian Wimmen’s Comix, 
Tits’n’Clits sekä Wet Satin. Sarjakuvissa käsiteltiin ensimmäistä kertaa asioita naisnäkökul-
masta, monesti omaelämäkertaisesti. Sarjat vaihtelivat huumorista vakavampiin ja poliitti-
simpiin aiheisiin kuten naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, raiskauksiin ja abortteihin. Sarja-
kuvat olivat helppo ja halpa tapa feministisen sanoman levittämiselle (Sabin 1993, 225-226). 
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3.3 Undergroundin merkitys 

Lukuun ottamatta muutamia kymmeniä kirkkaimpia underground-taiteilijoita, liike tuotti 
paljon huonosti tehtyä amatööritasoista sarjakuvaa, sillä kuka tahansa saattoi julkaista sar-
jakuvia. (Sabin 1996, 107). Vaikka sarjakuvien tasosta voi olla montaa mieltä, underground 
oli tiennäyttäjä uudenlaiselle sarjakuvalle. Omakustannekulttuuri näytti, että sarjakuvia voi 
tehdä ja levittää sarjakuvateollisuuden ulkopuolella. Sarjakuvataiteilija, joka loi itse sarja-
kuvansa alusta loppuun, otti samalla myös ensimmäiset askeleet kohti tekijyyttä ja tekijän-
oikeuksia (Hatfield, 17). Matala julkaisukynnys innosti uusia sarjakuvapiirtäjiä piirtämään 
muuallekin kuin pöytälaatikkoon. Piirrosjäljen sallivuus rohkaisi omalla persoonallisella 
tyylillä piirtämiseen ja siihen, ettei jäljen tarvitse olla täydellistä.  

3.4 Taidesarjakuvan ensiaskeleet

Underground hiipui 1970-luvun loppuun tultaessa. Tähän oli osaksi syynä hippikulttuurin 
häviäminen sekä uuden vastakulttuurin, punk-liikkeen, synty. 1980-luvulla underground 
kehittyi vaihtoehtosarjakuvaksi (Sabin 1996, 119–120). Syntynyttä vaihtoehtosarjakuvaa 
(eng. alternative tai independent) voidaan pitää undergroundin ja valtavirran (mainstream) 
sekoituksena (Hatfield 2005, 10). 

Sarjakuvantekijät alkoivat laajentaa sarjakuvan teemoja ja rajoja. Uusia teemoja olivat oma-
elämäkerta, elämäkerta ja historiallinen sarjakuva. Tabujen rikkominen ei enää riittänyt: 
haluttiin kertoa kunnianhimoisempia tarinoita. Tarkoitus oli osoittaa, ettei sarjakuva ole 
vain todellisuuspakoista seikkailua tai undergroundin roisia huumoria, vaan vakavasti 
otettava kirjallisuuden muoto, jonka avulla voidaan kertoa suuria tarinoita aivan kuten 
kirjallisuudessakin (Hatfield 2007, 10). Sarjakuva haluttiin liittää osaksi kirjallisuutta ja 
saada sitä kautta arvostusta. Pidemmät kertomukset julkaistiin paksumpina, enemmän kir-
jamaisina teoksina, joka johti Yhdysvalloissa sarjakuvaromaanien (graphic novel) syntyyn. 
Amerikkalaisen sarjakuvan perinteinen muoto on ollut halvalle paperille painettu nidottu 
lehti (comic book). Kirjamainen ulkoasu viestitti, että sarjakuva ei ole vain pois heitettävää 
kertakäyttöviihdettä.

Yksi kauden vaikutusvaltaisimpia tekijöitä on Art Spiegelman, joka oli julkaissut me-
nestyksekkäästi sarjakuvia jo undergroundin aikaan. Vaihtoehtosarjakuvan kehitykselle 
tärkeä aikakausi alkoi hänen perustettuaan Raw-lehden (1980–91) yhdessä ranskalaissyn-
tyisen vaimonsa Francoise Moulyn kanssa. Raw julkaisi ekspressiivistä kokeilevaa taide-
sarjakuvaa. Lehdessä julkaistut tekijät kokeilivat uusia kerronnan keinoja ja kaikkea sitä, 
mitä sarjakuvassa ei ollut vielä nähty. Graafisesti näyttävä taidesarjakuva kiinnosti uusia 
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lukijaryhmiä kuten taiteen harrastajia, joita perinteinen sarjakuva ei innostanut. Raw jul-
kaisi myös ensimmäistä kertaa eurooppalaista sarjakuvaa, mikä aloitti vuorovaikutuksen 
eurooppalaisen ja amerikkalaisen sarjakuvan välille (Hänninen, Kemppainen, 55). 

Muita Raw’n kaltaisia levikiltään pieniä, mutta vaikutukseltaan suuria lehtiä olivat Weirdo 
(1981–93), brittiläinen Escape ja kanadalainen Drawn & Quarterly. Raw’n merkitys näkyi 
myöhemmin sarjakuvien ulkoasussa, jossa kokeiltiin ennenäkemättömiä kokoja, muotoja ja 
materiaaleja. Sarjakuva alettiin nähdä yhä enemmän taide-esineenä (McCloud 2000, 51). 

Raw’ssa julkaistiin osissa Art Spiegelmanin Maus-sarjakuvaa, jonka ensimmäinen osa 
julkaistiin kirjamuodossa vuonna 1986. Maus on juutalaisen Spiegelmanin omaelämäker-
rallinen teos hänen isäsuhteestaan sekä selviytymistarina, joka kuvaa Spiegelmanin van-
hempien vaiheita keskitysleirillä natsi-Saksassa. Maus on käännetty monille kielille, ja se on 
vaikuttanut esimerkillään suuressa määrin esimerkiksi ranskalaiseen sarjakuvaan. Arvos-
tuksesta kertoo myös se, että teos sai Pulizerin erikoispalkinnon vuonna 1992.

Mausin lisäksi aikuisten sarjakuvan kolmen kärkeen listataan Amerikassa usein Watchmen 
ja Dark Knight (Batman), jotka uudistivat perinteisen supersankarisarjakuvan. Pitkien 
sarjakuvaromaanien julkaisujen myötä ja niissä käsiteltyjen synkkien aiheiden ansioista 
mediassa toitotettiin sarjakuvan aikuistumista. Sarjakuvan uusi kukoistus ei kuitenkaan kes-
tänyt kauan. Suuri yleisö, tässä tapauksessa kohderyhmänä olleet aikuiset, eivät innostuneet 
sarjakuvista odotetulla tavalla, vaan kelkka kääntyi lopulta sarjakuvaa vastaan. Sarjakuvien 
kritisoitiin sisältävän liikaa seksiä ja väkivaltaa kuten undergroundin aikaan. Myöskään 
kustantajat eivät enää halunneet julkaista liian vahvaa materiaalia (Sabin 1993, 111). 

1990-luvulla sarjakuvateollisuus menetti asemiaan kaikkialla muualla paitsi Japanissa. 
Amerikassa supersankarisarjakuvalle perustuvat kustantamot ja levitysyhtiöt kaatuivat ja 
yhdistyivät. Sarjakuvan massatuotannon ongelmat mahdollistivat uudenlaisen sarjakuvan 
pääsyn näkyville. Samaan aikaan sarjakuva ilmaisuna uudistui rajusti (Kemppinen 2001, 
4-5). Omaelämäkerralliset sarjakuvat yleistyvät independent-sarjakuvien puolella. Monet 
näistä tekijöistä tulivat Kanadasta, esimerkiksi Julie Doucet ja Seth (McCloud 2000, 112). 
Tämä ei sinänsä ole ihme, sillä ranskankielisen Kanadan alueella on luettu ranskankielisiä 
sarjakuvia, ja juuri 90-luvulla Ranskan sarjakuvakentällä kiehui. 
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3.5 Ranska: Bande dessineén uusi aalto

Ranskassa sarjakuvien sisällöllinen kriisi jatkui koko 1990-luvun. Osa uuden sukupolven 
sarjakuvantekijöistä halusi muutosta paikoillaan junnaavaan sarjakuvaan, sarjakuvan tekijää 
polkevaan massateollisuuteen ja sen ylläpitämiin rajoituksiin, jotka koskivat niin sisältöä 
kuin tyyliä. Ranskalais-belgialaisessa sarjakuvatuotannossa sarjakuvan muodoksi oli vakiin-
tunut kovakantinen albumiformaatti. Kaikki sarjakuvat julkaistiin samassa albumikoossa, 
noin 48-sivuisina ja nelivärisinä. Yleisin genre oli seikkailupitoinen huumorisarjakuva Aste-
rixin viitoittamalla tiellä (Manninen, 31). Albumien taso ei ollut enää pitkiin aikoihin ollut 
sisällöllisesti tai visuaalisesti huimaava. Käytännössä sarjakuvalla oli vain kaksi tyyliä, selke-
älinjainen claire ligne (Hergén ja Tintin viitoittamalla tiellä) ja pottunokkainen huumorisar-
jakuva (mm. Piko ja Fantasio).

Ranskassa uudet tekijät saivat näyttää kykynsä useissa sarjakuvalehdissä. Sarjakuvateolli-
suuden ongelmien vuoksi nämä lehdet (mm. (A  Suivre)) lopulta lakkautettiin. Julkaisuka-
navien tyrehtyminen sai taidekoulupohjaiset uudet tekijät yhdistämään voimansa ja perus-
tamaan omat julkaisukanavansa.

Vuonna 1990 sarjakuvapiirtäjät Menu, Lewis Trondheim, David B, Matt Konture, Sta-
nislas ja Killoffer perustivat pienkustantamon nimeltä L’Association, josta tuli uuden aallon 
ranskalaisen sarjakuvan keulakuva. L’Association vastusti massasarjakuvateollisuuden 
tunnusomaisia piirteitä ja pyrki aktiivisesti rikkomaan perinteisen sarjakuvan normeja. 
Kollektiivi kannusti kokeilemaan sarjakuvan sisällön ja muodon rajoja. Sarjakuvan sisältö 
painottui omaelämäkerralliseen arkipäivän kuvaukseen erottuakseen genresarjakuvan eska-
pistisesta seikkailusta. Pesäero haluttiin tehdä myös edellisen sukupolven fantasiapitoiseen 
fiktioon (esimerkiksi Moebius). Thierry Groensteenin mukaan omaelämäkerrallisuus oli 
Ranskassa pinnalla 70- ja 80-luvuilla niin kirjallisuuspiireissä kuin kuvataiteenkin puolella 
taiteilijan omakuvista käydyssä diskurssissa, joka osaltaan teki tietä myös sarjakuvanteki-
jöiden kiinnostukselle tarttua aiheeseen (Beaty 2007, 142). Omaelämäkerrallinen ote toi 
sarjakuvan aiheiksi ihmissuhteet ja politiikan. Esimerkiksi työläisten tai maahanmuuttajien 
näkökulma on mukana monessa sarjakuvassa. Muun muassa Joann Sfar on käsitellyt juuta-
laisuutta monissa teoksissaan. Henkilökohtaisuus on poliittista (Hatfield, 113).

Uuden aallon sarjakuvat julkaistiin mustavalkoisina erotuksena genresarjojen nelivärisyy-
delle sekä pienemmässä, enemmän kirjaa muistuttavassa muodossa. Kirjamainen paksumpi 
koko oli enemmän visuaalinen strategia julistaa sarjakuvan muotoa taide-esineenä kuin 
rinnastaa sarjakuvan yhteyttä kirjallisuuteen (Beaty 2007, 48). Sarjakuvat olivat laadukkaita, 
loppuun asti mietittyjä paketteja. Albumeja julkaistiin tinkimättä paperin, painotyön ja 
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taiteellisen lopputuloksen laadusta (Hänninen 2000,10). Sarjakuvia ei tehty taloudellisen 
voiton tavoittelemiseksi. Muotokokeiluja harjoitettiin Oubabo-nimellä kutsutuissa työpa-
joissa (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle), jonka esikuvana on ollut kirjallisuuden puo-
lelta Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, Workshop for Potential Literature), (Miller 
2007, 54). Tekijöiden oma kädenjälki sai näkyä.

L’Association lisäksi Ranskassa perustettiin monia muita pienkustantamoja. EgoCommeX 
julkaisee pääasiallisesti vain omaelämäkertaista sarjakuvaa. Frémok-kustantamon painotus 
on kuvataiteita lähentyvässä sarjakuvan avantgardessa. Editions Cornelius on julkaissut 
ranskalaisten lisäksi myös amerikkalaisia vaihtoehtogenren sarjakuvia, kuten Robert 
Crumbin töitä (Miller 2007, 54).  Ranskalaiset pienkustantamot ovat julkaisseet monia 
suomalaisia sarjakuvantekijöitä mm. Marko Turusen, Matti Hagelbergin ja Ville Rannan 
teoksia. 

Uuden aallon sarjakuvista suurimmaksi myyntimenestyksiksi on noussut Marjane Sat-
rapin omaelämäkerrallinen Persepolis (L’Association 2000–2003, suom. Like 2004, 2007), 
joka kertoo tekijän lapsuudesta ja nuoruudesta Iranissa. Teos on julkaistu monille kielille ja 
se on sovitettu animaatioksi (2007). 

Menestyksen myötä sarjakuvateollisuus kiinnostui pienkustantamoiden tekijöistä. Nykyisin 
monet tähtitekijät, kuten Lewis Trondheim ja Joann Sfar, tekevät sujuvasti sarjakuvia mo-
lemmille tahoille. Suuret kustantajat alkoivat julkaista omia sarjojaan, jotka jäljittelivät pien-
kustantamon sarjakuvia muotoa myöden (pienempi koko, kirjamaisuus, mustavalkoisuus). 
Vastaanotto tekijöiden puolella on ollut ristiriitaista: osa pitää tätä pienkustantajien tuhona. 
Toisaalta taas uusien tekijöiden ja heidän käsittelytapansa myötä perinteiset seikkailusarjat 
ovat uudistuneet ja tarinoista löytyy henkilökohtaisempia, vakavampia sävyjä. 

3.6. Tekijyys

Sarjakuvapiirtäjän asema taiteilijana on ollut yksi keskeinen osa uuden aallon uudistuk-
sessa. Ranskan sarjakuvateollisuudessa piirtäjä on ollut nimetön rivipiirtäjä osana suu-
rempaa koneistoa, jossa sarjakuvan hahmo on tärkeä, ei tekijä. Monissa omaelämäkerralli-
sissa teoksissa sarjakuvantekijät ovat keskittyneet kuvaamaan omaa työskentelyään eli sarja-
kuvantekijän ammattia. (Beaty 2007, 149). Esimerkiksi Dupuyn ja Berberianin Sarjakuva 
päiväkirjasta (Journal d’un album) kertoo tekijäkaksikon Jeanin elämää 3 (WSOY 2004) 
-albumin teosta. Tekijät pohtivat omaa suhtautumistaan työhönsä, valottavat työskentelyta-
pojaan ja paikkaansa pienkustantamon ja sarjakuvateollisuuden välissä. Sarjakuvantekijän 
työn kuvaaminen on varsinkin ranskalaisen sarjakuvan piirre.
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Omaelämäkerrallisuus on nähty legimiteetin hakuna, tekijyyden tunnustukseksi. Omaelä-
mäkerrallinen sarjakuva on nähty keinona kohottaa sekä taitelijan asemaa, että sarjakuvaa 
mediana (Beaty 2007: 8, 144). Sarjakuvantekijöiden esikuvat löytyvät elokuvan puolelta, 
jossa auteur-teoria oikeutti elokuvalle paikan taidemuotona 1950-luvulla. Elokuvan ohjaaja 
on tekijä (ransk. auteur), samalla tavalla kuin kirjailija on romaanin tekijä (Nummelin 2005, 
16–17). Oma persoonallinen piirrostyyli on myös tekijyyden indikaattori. Verrattuna (elo-
kuva)kameran objektiivin kautta tuotettuja representaatioita, piirtäminen nostaa tekijän eri 
tavalla esiin (Herkman 1998, 184).

Uuden aallon pienkustantamot nostivat tekijän esiin ja painoivat sarjakuvataiteilijan nimen 
näkyvästi albumin kanteen. Siirtymä on onnistunut: tällä hetkellä tekijät ovat myyntivalt-
teja, eivät sarjakuvahahmot (Wolk 2007, 8). 2010-luvulle tultaessa Ranskan vaihtoehtosar-
jakuva on lyönyt itsensä läpi ja se on tullut näkyväksi osaksi valtavirran sarjakuvaa (Hän-
ninen 2010, 19).

3.7. Samaan aikaan Suomessa

Suomessa ei ole samanlaista sarjakuvateollisuutta kuin Yhdysvalloissa ja Ranskassa; kaikki 
sarjakuvat, niin genre- kuin taidesarjakuvat, ovat marginaalissa. Suomessa on julkaistu 
paljon käännössarjakuvia sekä Ranskasta että Yhdysvalloista, eikä kotimainen sarjakuva ole 
päässyt kunnolla esille. Ulkomainen sarjakuva on ollut halvempaa julkaista. Tyypillisimmil-
lään suomalainen sarjakuva on mustavalkoinen sanomalehdessä julkaistu sarjakuvastrippi.

Suomen sarjakuvissa arjen kuvaus alkoi 1980-luvulla pienimuotoisina kokeiluna omakus-
tanteissa (Mäkinen, 40). Pienlehtikulttuuri rantautui tänne punkin ja musiikin kautta, ja 
sarjakuvat ja musiikki liittyivät vahvasti yhteen tekijöiden elämässä.  

Pauli Kallio perusti Suuri Kurpitsa-lehden vuonna 1981. Muita kokeilevia omakustanne-
lehtiä olivat mm. eri paikkakuntien sarjakuvaseurojen lehdet, joissa julkaistiin myös omaan 
elämään liittyviä tarinoita. Kaupalliseen julkaisuun omaelämäkerralliset arkikuvaukset eivät 
olisi päässeet. 80-luvulla ei kuitenkaan tehty omaelämäkerrallista sarjakuvaa yhtä avoimesti 
kuin myöhemmin. Osa piirtäjistä teki sarjakuvaa alter egonsa turvin, omaa itseään muis-
tuttavana hahmona, jotkut omilla nimillään. Varhaisinta omaelämäkerrallista sarjakuvaa 
lienee tehnyt Kalervo Palsa, joka sai innoituksensa underground-sarjakuvista. Monelle 
tekijälle realistisen kuvauksen esikuvana ovat olleet Mämmilä-sarjakuvat, jotka kuvasivat 
yhden kylän sattumuksia, ihmissuhteita ja suomalaista ajankuvaa 1970-luvulta lähtien (Jo-
kinen & Pulkkinen 1996, 39; Mäkinen 2007, 40).    
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90-luvulla muutoksen suomalaisen sarjakuvan kentälle toivat naiset. Johanna ”Roju” Ro-
jola perusti Naarassarjat nimisen lehden, joka kokosi yhteen naispiirtäjien töitä. Esikuvana 
toimi undergroundin naispiirtäjien Wimmen’s Comix-lehti. Naarassarjat-lehti ilmestyi 
seitsemän kertaa vuosina 1992–1993. Materiaalia tarjottiin enemmän kuin lehteen mahtui, 
joten tilausta tällaiselle julkaisukanavalle oli.4 Naiset vastaanotettiin miesvaltaisessa sarja-
kuvapiireissä yllättävän hyvin: Rojun sanoin ”naistekijät suorastaan syleiltiin kuoliaaksi” 
(Laitinen, 139). Naiset pääsivät hyvin esille myös antologioissa kuten Suuri Kurpitsa ja Sar-
jakuvastin, sekä monissa ulkomaalaisissa julkaisuissa. 

Naisten sarjakuvat olivat useimmiten omaelämäkerrallisia, tai ainakin sisälsivät havaintoja 
omasta arjesta. Monet naistekijät eivät nuorena lukeneet sarjakuvia joten esikuvat eivät ra-
joittaneet tyyliä, tai he ovat lähteneet tekemään sarjakuvia vanhempana taidekoulupohjalta.
 
Kati Rapia kertoo, että innostui sarjakuvanteosta nähtyään saksalaisen Anke Feuchtenber-
gerin töitä, jotka edustavat kuvataiteellista nykysarjakuvaa parhaimmillaan. Rapia kertoo 
opinnäytetyössään ymmärtäneensä Feuchtenbergerin teosten kautta, että sarjakuvan ei 
täydy olla tietynlaista (Rapia 2003, 51). Innostukseen vaikutti myös se, että Feuchtenberger 
oli nainen. 

Tavallista arkea ja ihmissuhteita on sittemmin pidetty sarjakuvassa lähinnä naisten tee-
moina, vaikka monet miehetkin esimerkiksi Kivi Larmola, Kaltsu Kallio ja Ville Ranta 
ovat tarttuneet näihin aiheisiin. 

4 Myöhemmin v. 2004 Naarassarjojen tuhkasta 
perustettiin NettiNarttu, joka jatkaa naissarjakuvien 
julkaisukanavana osoitteessa www.narttu.net.
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4. Omaelämäkerta 2000-luvulla

Omaelämäkerrallinen sarjakuvan läpimurto tapahtui 1990-luvulla eikä ilmiön laantumista 
ole näkyvissä merkkejä vielä 2010-luvun puolellakaan. Omaelämäkerrallinen ote sarjaku-
vissa on tullut tutuksi ja helposti lähestyttäväksi muodoksi. Fennican5 listauksen perusteella 
tekemieni laskujen mukaan sekä alternative-sarjakuvien että ”todellisuussarjakuvien” jul-
kaisujen määrä on vain kasvanut (kaavio 1). Esimerkiksi vuoden 2010 keväällä Tampere 
Kuplii -sarjakuvafestivaaleilla julkaistuista sarjakuvista löytyi useita todellisiin tapahtumiin 
perustuvia teoksia (Ville Pirinen: Yhesti yhes toises paikas ja Hanneriina Moisseinen: Setit 
ja Partituurit, Häpeällisiä kertomuksia), päiväkirja (Olli Hietala: Lihan Himo) sekä oma 
sarjakuva-albumini mummoni elämästä (Lempi ja Rakkaus).

2000-luvulta lähtien monet sarjakuvataiteilijat ovat perustaneet omia sarjakuvan julkaisuun 
keskittyviä pienkustantamoja ranskalaisen L’Associationin mallin mukaan. Tunnettuja ko-
timaisia pienkustantamoja ovat mm. Huuda Huuda, Asema kustannus, Napa Books, Zum 
Teufel ja 1980-luvulta jatkanut Suuri Kurpitsa. Pienkustantamot julkaisevat omien ja mui-
den suomalaisten tekijöiden lisäksi uuden aallon ranskalaisia, eurooppalaisia ja pohjois-
amerikkalaisia käännössarjakuvia.  Ilman pienkustantamojen taidesarjakuviin keskittyvää 
julkaisupolitiikkaa Suomen sarjakuvatarjonta rajoittuisi Aku Ankkaan, suosittujen sanoma-
lehtistrippien kokoelma-albumeihin ja perinteisiin seikkailu-albumeihin. Suomessa uuden-
laisesta sarjakuvasta on tullut myös kaupallisen menestyksen vetureita (Kemppinen 2001, 4). 

5 Fennica – Suomen kansallisbibliografia. 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/
Hakutulokset haettu sarjakuvan UDK-luokituksella 
741.5. Haun rajaukset: aineistotyyppi: kirja, 
julkaisumaa: Suomi. Viitattu 29.3.2010.   
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4.1.1 Päiväkirjat

Suomalaisen omaelämäkerrallisen sarjakuvan merkkitapauksena voidaan pitää vuonna 
2001 ilmestynyttä Sarjakuvapäivät-antologiaa (Suuri Kurpitsa 2001). Se kuvaa vuoden ai-
kana 12 sarjakuvataiteilijan kuukautta. Mukana ovat mm. Kati Rapia, Christer Nuutinen, 
Ville Pirinen, Johanna Rojola. Mukaan mahtuu matkapäiväkirjaa, arjen kuvausta, ihmis-
suhteita, kuvarunoja. Esimerkiksi Rapia on kertonut kokoelmaan tehdyn päiväkirjan an-
taneen innoituksen vielä enemmän omakohtaisempien aiheiden käsittelyyn. Viisi vuotta 
myöhemmin Asema kustannuksen julkaisema Aleksis kiven päivä (2006) on toinen pääosin 
omaelämäkerrallisiin tarinoihin perustuva antologia. Teoksessa 10 tekijää eri kaupungeista 
kertoo Aleksis kiven päivän tapahtumista. Jos Sarjakuvapäivät-kirjan tekijät olivat 90-lu-
vulla aloittaneita, Aleksin kiven päivä -teoksessa tekijät ovat uusia. Ainoastaan Kati Rapia 
löytyy molemmista.

Sarjakuvatutkija Thierry Groensteen on ranskalaisia omaelämäkerrallisia sarjakuvia tutkies-
saan löytänyt käsitellyistä aiheista kaksi yleistä teemaa: lapsuuskertomukset sekä intiimien 
ja seksuaalisten kohtaamisien selostukset (Beaty 2007, 147).  2000-luvun kotimaisessa sarja-
kuvassa jako ei näin selkeä.6 

Lapsuutta on käsitelty muutamissa albumeissa: Anna Sailamaan Ollaan nätisti -albumi 
sisältää tapahtumia lapsuudesta, ja Pauli Kallion käsikirjoittamia lapsuushetkiä on kuvattu 
Laikku 04 -antologiassa Lapsuus vaikea, keski-ikä mahdoton (Asema 2004), ja sivuttu Kaisa 
Lekan teoksessa On the outside looking in (Absoluth truth press 2006) Ehkäpä lapsuuden 
aikoja on kerrottu fiktion keinoin muissa teoksissa. Intiimejä suhdeselostuksia ei löydy niin 
paljon kun voisi kuvitella; selkeimmin ainoastaan käännössarjakuvassa Haparointia (Jeffrey 
Brown, Huuda Huuda 2006). Perhe-elämää on kuvattu useammassakin teoksessa mm. Ru-
sina (Katja Tukiainen, 2008), Kafkan tutti (Karri Laitinen 2008), Sydänääniä ja Jokeltelua 
(Anne Muhonen 2008, 2009). 

6 Tutkimusaineistona on 2004–2010 (kevät) 
julkaistut suomalaiset albumit, jotka löytyvät 
Fennican tietokannasta. Esimerkiksi omakustanteita 
ja pienlehtiä ei ole otettu mukaan niiden vaikean 
saatavuuden vuoksi.

Sarjakuvatyyppi N
Omaelämäkerta 11
Päiväkirja 12
Elämäkerta 9
Muu 6
Yhteensä 38

*

* joista lapsuusmuistoja 4

Kaavio 2.
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Päiväkirjamaisia ja luonnoskirjamaisia teoksia ovat muun muassa Ville Rannan Isi on vähän 
väsynyt (Asema 2005) ja Kati Kovacsin Silmä ulos (Asema 2005). Molemmat albumit koos-
tuvat hyvin päiväkirjamaisista merkinnöistä, joissa teksti ottaa välillä ylivallan ja kuvat ovat 
pieniä kommentoivia hahmoja. Käsiala on luonnosmaista, nopeaa, teksti väliin lukukelvo-
tonta. Tekstissä ja kuvassa näkyy korjauksia ja lisäyksiä. Aika tapahtuman ja sen piirtämisen 
välillä on lyhyt. Päiväkirjoissa kuvaukset ovatkin hetkellisiä; tärkeintä on eilinen ja nykyi-
syys. Päiväkirjoja ei ole tarkoitettu elämäkerraksi, eikä asioita muistella matkan päästä  
(Enwald 2003, 148). 

Katja Tukiaisen Rusina ja Karri Laitisen Kafkan tutti ovat luonteeltaan päiväkirjamaisia. 
Tämä näyttäisi olevan tunnusomaista kotimaiselle omaelämäkerralliselle sarjakuvalle. 
Myös Aino Sutisen Taksi Kurdistaniin (Asema 2009) on enemmän matkapäiväkirja kuin 
reportaasi. 

4.1.2 Sarjakuvareportaasit

Sarjakuvareportaasi on pitkälti kehittynyt Joe Saccon Palestiina-sarjakuvan (WSOY 2004) 
esimerkistä. Sacco oli tehnyt jo aiemmin omaelämäkerrallista sarjakuvaa, joten oman it-
sensä kuvaaminen reportaasissa tuntui luonnolliselta. Monet sarjakuvajournalistit eivät 
kuitenkaan tuo itseään esiin jutuissa. Sacco perustelee oman itsensä tuomista reportaasiin 
sillä, että käsitellyt aiheet liittyvät myös siihen, miten paikalliset ihmiset suhtautuvat hä-
neen. Palestiinan alueelta kootuissa jutuissa Sacco kuvaa paikallisten tavallisten ihmisten 
arkea ja tunteita. Palestiinassa Sacco tuo esille sellaisten ihmisten tarinat, jotka eivät muuten 
saisi ääntään kuuluville (Lähde: Saccon haastattelu Pietarin Boomfest-sarjakuvafestivaaleilla 
27.9.2009).

Suomessa sarjakuvareportaaseja on julkaista Sarjainfo-lehdessä varsinkin kerrottaessa sar-
jakuvafestivaaleista. Helsingin Sanomat on kokeillut sarjakuvajournalismia raportoidessaan 
Sarjakuva-Finlandia-palkinnon jakotilaisuudesta (Helsingin Sanomat 21.3.2008 C1), Ilta-
Sanomissa on kokeiltu manga-tyyliin piirrettyä reportaasia poliisin työstä viikonloppuna 
(Ilta-Sanomat 5.9.2009)

4.1.3 Sarjakuvablogit

2000-luvun uusin suuntaus ovat internetin sarjakuvablogit. Ne ovat usein sarjakuvapäi-
väkirjan kaltaisia ja kertovat tekijän omasta elämästä ja ajatuksista. Blogilistalta(www.
blogilista.fi) löytyy noin 200 sarjakuvablogia, mutta todellisuudessa luku voi olla suurempi. 
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Sarjakuvan blogialusta löytyy mm. Suomen Sarjakuvaseuran pitämällä sivustolla:  
www.sarjakuvablogit.com. Ville Ranta oli ensimmäisiä, joka julkaisi luonnosvihkoaan in-
ternetissä. Hän sai nopeasti seuraajia. Sarjakuvablogit ovat suosittuja varsinkin nuorten 
tyttöjen keskuudessa, mutta myös muut tekijät ovat löytäneet blogeista vaivattoman median 
sarjakuvien julkaisuun. 

Sarjakuvablogit ovat ottaneet pienlehtien paikan uusien tekijöiden ensimmäisinä sarjaku-
vajulkaisuina. Internetissä julkaisemin on helppoa, halpaa, ja merkinnät ovat nopeasti lu-
kijoiden ulottuvilla. Monet käyttävät blogia luonnosvihkona, apuna piirrostyylin harjoitte-
luun sekä madaltamaan julkaisukynnystä. (Laitinen 2008; 12, 19) Joissakin blogeissa näkyy 
niiden terapeuttinen vaikutus tekijöilleen kun käsitellään vaikeita henkilökohtaisia aiheita, 
esimerkiksi lapsettomuutta. Suurin osa sarjakuvablogien aiheista on kuitenkin humoristisia 
arjen kommelluksia koulusta ja kavereista, eli juttuja, jotka eivät paljasta liikaa tekijästä 
itsestään. Merkintöjä myös poistetaan ja muokataan jälkikäteen. Ne oikeat sarjakuvapäivä-
kirjat eivät pääse julkaistavaksi asti.

4.2 Piirtäjän omakuva

Ranskalainen kirjallisuustutkija Philippe LeJeune on kehittänyt omaelämäkerrallisen so-
pimuksen vuonna 1975 (Le Pacte Autobiographique): Kirjoittajan on kerrottava itsestään 
siten, että lukija voi luottaa kirjoittaja minän ja tekstin minän olevan sama henkilö (Miller 
2007, 215). Omaelämäkerrallista sarjakuvaa koskien tämän voisi kääntää niin, että tekijän 
pitäisi olla sama henkilö kuin sarjakuvassa kuvataan keskushenkilönä. Hahmon täytyy vas-
tata tunnistettavasti taiteilijan todellista ulkomuotoa. Piirrettyyn hahmoon vaikuttaa myös 
taitelijan oma näkemys itsestään: sarjakuvissa taitelijan sisäinen visio saa ulkoisen muodon 
(Hatfield 2005, 114).

Omaelämäkerrallisen sarjakuvan hahmot ovat usein itseään vähätteleviä anti-sankareita.  
Scott McCloud (2006, 106) huomioi miten monissa underground- ja alternative-sarjakuvan 
omaelämäkerrallisissa sarjakuvissa (oma) hahmo kuvataan kumarana, leuka rinnassa, kädet 
taskuissa, esimerkkeinä Robert Crumb, Chris Ware, Joe Matt.) Supersankarit sen sijaan 
kuvataan pää pystyssä, ryhdikkäinä ja itsevarmoina. Myös Joe Saccon omakuva vastaa 
underground-tyylistä kuvausta. Kumara ja hyljeksitty hahmo kuvastaa myös sarjakuvaa ja 
sarjakuvantekijän asemaa yhteiskunnan marginaalissa. Robert Crumb pitää itsensä hyvässä 
valossa esittäviä kuvauksia epärehellisinä. Rehellisempää on kuvata itsensä absurdina hah-
mona (Harvey 1996, 220).
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4.3 Sarjakuvahahmoon samaistuminen

Scott McCloudin teorian mukaan mitä viitteellisempi (McCloudin termein ikonisempi)7 
piirretty hahmo on, sen helpompi lukijan on siihen samaistua. Toisin sanoen realistiseen 
hahmoon on vaikea samaistua. Pilapiirros on yleispätevä, ja mitä pilapiirrosmaisemmat 
kasvot, sitä useampaa ihmistä niiden voi sanoa kuvaavan (McCloud 1994, 31). Kasvoihin 
jotka on esitetty pelkistetysti muutamalla viivalla jokainen voi kuvitella haluamansa piirteet.

Pilakuvan avulla kuvataan sisäistä maailmaa, ja realismin avulla ulkopuolista maailmaa. 
Esimerkiksi japanilaisissa sarjakuvissa hahmot voivat olla hyvinkin pelkistettyjä, mutta 
tausta on melkeinpä realistisen yksityiskohtainen (McCloud 1993, 41).  Saman voi huomata 
myös ranskalais-belgialaisen selkeän viivan koulukuntaan lukeutuvien tekijöiden töissä: 
esimerkiksi Tintti nappisilmineen on hahmona pelkistetty, kun taas taustat ovat hyvin 
realistisia. 

Sarjakuvan tutkija Charles Hatfield ei jaa McCloudin teoriaa lukijan samaistumisesta kari-
katyyrimäiseen hahmoon. Hatfieldin mukaan sarjakuvan visuaalisuus ei tue samaistumista, 
sillä visuaalinen kerronta rikkoo ensimmäisen persoonan näkökulman, jakamalla hen-
kilön joka näkee henkilöksi joka nähdään (Hatfield 2005, 116). Juha Herkman ei myöskään 
usko samaistumisen olevan kiinni realismin asteesta, vaan pitää piirrosten kaksiulotteista 
visuaalisuutta etäännyttävänä piirteenä, joka vaikeuttaa samaistumista. Herkman näkee 
McCloudin teoriassa kytköksen nykykulttuurin tapaan määrittää ihmisiä tiettyjen kärjistet-
tyjen piirteiden perusteella, jolloin niitä voi pitää jopa eri osakulttuurin yhteisöllisen tyylin 
edustajina (Herkman 1998, 35). Tekijät voivat rakentaa tunnistettavan omakuvan karri-
koiden ja korostaen joitakin piirteitään. 

Toisaalta Herkman myöntää, että Spiegelmanin Maus-sarjakuvassa hyvinkin pelkistetyt hii-
rihahmot lisäävät lukijan samaistumista. Samaa voisi sanoa myös monista muista vaikeita 
aiheita kuvaavista omaelämäkerrallisista sarjakuvista, kuten Kaisa Lekan I’m not these feet 
(jalkojen amputointi), Åsa Grenvallin Seitsemäs kerros (parisuhdeväkivalta) ja Marjane Sat-
rapin Persepolis (sodan varjossa eläminen). Suomalaisten omaelämäkerrallisten sarjakuvien 
joukosta ei löydy todella realistista piirrostyyliä: suurin osa on enemmän tai vähemmän 
tyyliteltyä. 

7   Janne Seppänen käyttää ikonisuus termiä kun merkki 
muistuttaa esittämäänsä asiaa. Mitä realistisempi sen 
ikonisempi merkki on (2005, 132).
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4.4 Identiteetin rakentamista

 Hatfieldin mielestä kiinnostavampi ja intiimimpi yhteys kuin piirroshahmon ja lukijan 
välillä löytyy piirroshahmon ja piirtäjän suhteesta. Tärkeintä on se miten taiteilija valitsee 
sarjakuvan ilmaisun konventioista ne merkit, jotka kuvastavat hänen omaa sisäistä käsitystä 
itsestään. Sarjakuvamainen omakuva koostuu abstrakteista ominaisuuksista, kuten verti-
kaali viiva suuna, horisontaali viiva nenänä ja pisteet silminä. Ne eivät kuvaa kohteen nä-
köisyyttä sinänsä, vaan toimivat symboleina (Hatfield 2005, 117).

Piirretty omakuva tarjoaa taitelijalle uniikin tavan tunnistaa ja ilmaista itseään sekä yllä-
pitää identiteettiä. Piirtäjä tarkastelee itseään toisena, tekee itsestään objektin. Tällainen ob-
jektiksi tulemisen prosessi antaa subjektille mahdollisuuden valintoihin, joiden kautta hän 
pystyy kontrolloimaan identiteettiään (Hatfield 2005, 115). Identiteetillä viitataan ihmisen 
tietoiseen ja tiedostomattomaan käsitykseen itsestään, joka on suurelta osin sosiaalinen ja 
kulttuurinen rakennelma. Identiteetti ei ole pysyvä, vaan jatkuvassa muutoksessa (Herkman 
1998, 161).

4.5 Oman elämänsä sankarit

Opinnäytetyötäni varten tutkin kymmenen suomalaisen sarjakuvatekijän omakuvaa. Tut-
kimusaineisto on rajattu 2004–2010 (kevät) valmistuneisiin suomalaisiin omaelämäkerral-
lisiin sarjakuviin. Näinä vuosina ei-fiktiivisen sarjakuvien julkaisu on ollut näkyvämmin 
nousussa verrattuna 2000-luvun alkuvuosiin (kts. liite 1) Mukana on sekä kirjana julkaistuja 
sarjakuvia että sarjakuvablogeja. Sarjakuvablogeista olen valinnut tutkittavaksi jo muu-
taman vuoden olemassa ja usein päivitettyjä aktiivisia blogeja. (kts. liite 2)

 Monet sarjakuvantekijät käyttävät töissään enemmän tai vähemmän oman elämänsä ai-
neksia. Tutkittavaksi olen valinnut vain ne sarjakuvat, joissa omaelämäkerrallisuus nousee 
selvästi esiin tekijän omalla nimellä ja hahmolla. 8

Etsin edellisissä kappaleissa esitettyjen ajatusten pohjalta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
Miten sarjakuvapiirtäjä kuvaa itsensä? Millaisia piirustustyylejä löytyy? Näkyykö kertomuk-
sissa sarjakuvan tekeminen ammattina, eli korostuuko tekijyys? 

8  Pauli Kallio on käsikirjoittanut monia omaelämäkerrallisia sarjakuvia, mutta ei ole itse 
toiminut niiden kuvittajana. Matti Hagelberg seikkailee monissa tekijän sarjakuvissa, mutta 
tarinat ovat puettu niin fiktiivisen muotoon, ettei niitä voi pitää omaelämäkerrallisina. Samoin on 
Marko Turusen Marko Turusen elämä-sarjakuvan laita, jota Suomen Kuvalehti julkaisi keväällä 
2010 tutkimusta tehdessäni. Toisaalta monet muut Turusen sarjakuvat perustuvat oikeisiin 
tapahtumiin ja henkilöihin, mutta niiden päähenkilöt ovat etäännytetty todellisuudesta esimerkiksi 
supersankareihin viittaavilla nimillä ja hahmoilla (Tiskipäiväkirja, Daada 2002). 
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Suurin osa tutkimusaineistoni omakuvista ei ole realistisia, eivätkä siis vastaa reaalimaa-
ilman kuvaa tekijästä. Tiitu Takalon piirroshahmo on realistisin ja siten tunnistettava. Olli 
Hietalan omakuva on karrikoitu, mutta silti – tai juuri siksi – tunnistettava. Tunnistettavia 
piirteitä on liioiteltu. Pelkistettyä tyyliä edustavat Jupu, Miukki ja Kati Rapia. Kasvonpiir-
teet ovat hyvin pelkistetyt, pää sarjakuvamaisen pyöreä. Silmät ovat isot ja pyöreät tai pelkät 
pisteet. Nenä on pieni tai sitä ei kuvata ollenkaan. Rapian omakuva on naivistisen pelkis-
tetty hahmotelma jostakin naishahmosta, kenestä tahansa. Miukin tyylistä löytyy japani-
laishenkisiä piirteitä (mm. nenää ei ole piirretty näkyviin), vaikka tyyli ei ole muuten perin-
teisen manga-tyylin mukainen isoine silmineen. Miukki on tutkimistani tekijöistä nuorin; 
mangan vaikutteet näkyvät 2000-luvulla varsinkin teini-ikäisten tyttöjen tuotannossa.

Tutkitut omakuvat Tiitua lukuun ottamatta ovat luonnosmaisia, nopeasti ja vaivattoman 
oloisesti tehtyjä. Piirrosjälki kuvaa hetkellisyyttä; piirros vastaa käsialaa, päiväkirjaan teh-
tyjä merkintöjä. Tämän vuoksi omakuvasta on muotoutunut nopeasti piirrettävä ja helposti 
toistettava, sillä oman hahmon täytyy olla tunnistettava – ja toistettava.  

Toistettavuudessa on myös vaaransa; omaelämäkerrallinen sarjakuva voi tulla osaksi sitä, 
mitä aluksi mainstream-sarjakuvissa on vastustettu: toistuva, sama hahmo, jatkuvat tarinat, 
säännölliset julkaisut (Hatfield 2005, 112). Omasta elämästä löytyy jatkuvasti kerrottavaa.

Piirtäjä joutuu valitsemaan kuinka esittää itsensä. Sarjakuva-minä voidaan esittää toive-
minänä rakentamalla sellaista hahmoa, jollaisena haluaisi itsensä nähtävän. Aineistossa 
hiustyylillä, vaatteilla, lävistyksillä ja tatuoinneilla on merkitystä. Katja Tukiainen piirtää 
alaselän tatuoinnin näkyviin, vaikka muuten esimerkiksi vaatteissa ei ole kuvattu yksityis-
kohtia (Rusina-albumi). Tästä lukija voi tulkita, että tatuoinnilla on jokin syvempi merkitys 
tekijälle. Tiitu Takalo kuvaa itselleen irokeesin. Kohteelle ominainen hiustyyli vaikuttaa 
hahmojen tunnistettavuuteen kasvojen jäädessä pelkistetylle abstraktille asteelle.

Tatuoinnit, lävistykset ja erikoiset hiustyylit ovat merkkejä, joilla ilmoitetaan poikkeavuus 
”tavallisesta” valtaväestöstä.  Kun Milla Paloniemi leikkaa oikeassa elämässä hiuksensa, tai 
hankkii ensimmäiset silmälasinsa ne näkyvät myös sarjakuvablogin hahmolla. Miukki ei 
piirrä hahmolleen silmälaseja, vaikka pitää sellaisia oikeassa elämässä.  Kaisa Lekan hiiri-
hahmo on aineistosta kaikkein pelkistetyin ja eniten etäännytetty. Hiiren hahmo ei miten-
kään kuvaa piirtäjän ulkoista näköisyyttä. Vain paidassa oleva kirjain K kertoo hahmon 
olevan Kaisa. Kaisan ja ankaksi piirretyn Lekan kaulassa olevat helmet symboloivat Hare 
Krishna -liikettä.
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Ville Rannan omakuva on samaa ranskalaisen uuden aallon luonnosmaista tyyliä kuin te-
kijän muutkin työt. Rannalla on raitainen paita, joka on stereotyyppisen ranskalaisen asu. 
Rannan omakuva ei eroa paljon tekijän Kajaani-albumin päähenkilöstä Elias Lönnrotista, 
joten ehkäpä Lönnrotin hahmossa on paljon myös Rannan omakuvaa.

Milla Paloniemi on tunnettu Kiroileva Siili huumoristripeistään. Hänen omakuva on myös 
samaan huumorityylin toteutettu. Huumorisarjakuville tunnusomaisia piirteitä ovat isot 
pyöreät mulkosilmät, iso suu ja iso pää. Samaan huumorisarjakuvan kategoriaan sopii myös 
Jupu. Heidän kertomuksensa keskittyvät humoristisiin kommelluksiin, joissa myös oma 
itse kuvataan hölmösti käyttäytyvänä, vähän tyhmänä ja hassuna. Tämä on yleistä myös 
muissa sarjakuvablogeissa. Olli Hietalan silmät harittavat ja kasvoilla on yleensä liioiteltu 
ilme. McCloudin huomioita kumarista itseään vähättelevistä hahmoista ei näy. Suomalaiset 
piirroshahmot ovat oman elämänsä sankareita. Mutta ehkä tyhmän esittäminen ja nolojen 
puolien korostaminen on helpompaa kuin rehellisempi kuvaus omasta luonteesta? Toisaalta 
huumorin varjolla on helpompi kertoa vaikeistakin asioista. 

Huumoripainotteisissa omakuvissa nolot tilanteet tapahtuvat tekijälle itselleen, eli oma 
hahmo on toimija ja keskipiste, jolle tapahtuu kaikenlaista. Toisen puolen muodostavat 
kuvaukset, jossa huomioidaan ympäristön tapahtumia, mutta ei itse osallistuta. Usein oma 
hahmo on staattinen puhuva pää, joka katsojaan/lukijaan kääntyneenä selvittää omia aja-
tuksiaan. Tutkitusta aineistosta voi vetää tyylillisen jaon kahteen leiriin: huumorisarjaku-
vaan ja taidesarjakuvaan. 

Entä näkyykö kuvissa sarjakuva ammattina? Ville Ranta piirtää itsensä piirtämässä sarja-
kuvaa. Tiitu Takalo kuvaa itsensä työhuoneella työpöydän ääressä ja myös Milla Paloniemi 
kuvaa itsensä piirtämässä. Kaisa Lekan ja Katja Tukiaisen töissä ei niinkään näy sarjakuvien 
tekeminen: Lekalla teemat liittyvät hengellisyyden pohtimiseen ja Hare Krishna -liikkeen 
ympärille, Tukiaisen töissä ovat eniten esillä matkakuvaukset ja jooga. 

Oma hahmo on kuitenkin vain väline jonka avulla kerrotaan ja kommentoidaan itselle 
tärkeitä teemoja. Ranskalaisille tekijöille tärkeä teema on ollut tekijyyden korostaminen. 
Suomalaiset tekijät eivät ole joutuneet kamppailemaan sarjakuvateollisuuden kanssa, joten 
teemana ovat muut itselle läheiset ja tärkeäksi koetut aiheet. Omaelämäkerrallisuus ei ole 
kiinnostavaa itsessään, vaan tarinat joita sen avulla kerrotaan. 
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5. Lempi ja rakkaus

5.1 Sarjakuva elämäkertana

Omaelämäkerralliset sarjakuvat sisältävät usein myös toisten ihmisten, varsinkin suku-
laisten elämäkertoja. Suvun tarinat auttavat selventämään oman elämän kertomusta ja 
löytämään vastauksia kysymykseen mistä minä olen tullut. Kuuluisin näitä lajeja sekoittava 
teos lienee Art Spieglmannin Maus. Marjane Satrapi on oman elämänsä ohella kertonut 
sukunsa vaiheista. Persepoliksessa suvun tarinoita sivutaan lyhyesti, lisäksi Satrapilta on 
ilmestynyt lisäksi enonsa traagisesta elämästä kertova teos Luumukanaa (Like 2008) sekä 
sukulaisnaisten kertomuksia sisältävä teos Pistoja (Like 2010). 

Aapo Rapin Meti (Arktinen Banaani 2009) kertoo sarjakuvantekijän mummosta, joka on 
ollut myös käsikirjoittajana. Meti kertoo samalla kyseisen sarjakuvan synnystä. Rapi haas-
tattelee mummoaan, joka myös kommentoi hänen piirtämiään sarjakuvasivuja. Satu Lusa 
on kertonut sarjakuvassa Rauha ja sota Suomen kapina-ajan tapahtumista sukulaistensa 
näkökulmasta. 

Suomessa elämäkertoja on tehty kirjallisuuden tapaan myös suurmiehistä, esimerkiksi 
Mannerheimista (Timo Mäkelä ja Jukka Parkkari: Mannerheim ja ihmissyöjätiikeri, Ark-
tinen Banaani 2006) tutkimusmatkailija M.A.Castrenista (Pauli Kallio ja Pentti Otsamo: 
M.A. Castren ja Siperian kielioppi, Otava 2008) ja Elias Lönnrotista (Ville Ranta: Kajaani, 
Asema 2009). Ville Rannan Kajaani ei kuitenkaan kerro tavanomaista suurmies elämä-
kertaa, vaan ristiriitaisesta pikkukaupungin lääkäri Lönnrotista joka rimpuilee velvollisuuk-
sien ja omien halujensa välillä. 

5.2 Lempi ja rakkaus: taustaa

Kun ideani opinnäytetyöstä kirkastui käsittelemään nykysarjakuvaa omaelämäkerralli-
suuden näkökulmasta, oli selvää että myös taideproduktion pitäisi käsitellä samaa aihetta. 
Suoraan omaelämäkerrallista sarjakuvaa en halunnut tehdä, mutta henkilökohtaisen ta-
rinan kuitenkin. Ajatus Lempi-mummoni elämästä sarjakuvana oli pyörinyt mielessä jo pi-
temmän aikaa. Opiskelin vuosina 2008–2009 sarjakuvan sivuaineopintoja, ja erään kurssin 
tehtävänä oli kertoa sarjakuvana miten vanhempani kohtasivat. Sarjakuvanopetuksessa 
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käytettiin muutenkin omaa elämää harjoitusten lähdemateriaalina. Tein tehtävän otsikon 
mukaan, mutta oikeasti halusin kertoa Lempi-mummon tarinan. Lempin elämässä oli val-
miiksi tarinan kaari, sieltä löytyi sopivassa suhteessa onnea ja epäonnea. 

Lempin elämä alkaa onnettomasti: lonkkavika syntyy, kun hän putoaa vauvana sängystä. 
Muutaman vuoden päästä utelias Lempi tutkii enonsa luota löytämiä panoksia, jotka rä-
jähtävät käsiin. Tällä kertaa sormia menee poikki. 1900-luvun alussa talot siirtyivät isältä 
pojalle, joten tyttäret piti saada naimisiin mahdollisimman pian. Lempin kotitaloon saapuu 
nuori kiertelevä suutari Väinö. Nuoret rakastuvat, mutta Lempin isä ei hyväksy avioliittoa, 
sillä suutarista ei ole tulevaisuuden turvaajaksi. Avioliittosuunnitelmat kariutuvat, mutta 
vuosien päästä pari saa toisen mahdollisuuden. Tästä muodostui sarjakuvan pääteema, sillä 
kertomus on ennen kaikkea rakkaustarina. Rakkaustarina ei ole aivan tavanomainen: on-
nellista loppua ei tule, sillä Väinö kuolee nuorena. Ehkä siinä onkin osa tarinan vetovoimaa. 

Aloitin Lempin tekemisen sarjakuvan sivuaineen kurssilla Matti Hagelbergin opastuksella 
syksyllä 2008. En ole aiemmin tehnyt pidempää sarjakuvaa, vaan joko lyhyitä 1-3 sivun 
novelleja tai strippisarjakuvia. Ensin hain tyyliä ja päähenkilöiden piirteitä piirtämällä koe-
kuvia muutamista mielessäni olevista kohtauksista. Vasta saatuani hahmot paperille tarina 
lähti etenemään. Tämän jälkeen tein kuvakäsikirjoituksen, jossa tapahtumat sijoitetaan 
sivuille suunnilleen oikeille kohdille. Prosessi oli kuitenkin elävä, ja aivan ensimmäiset ja 
viimeiset kaksi sivua sain valmiiksi vasta vähän ennen aineiston painoon lähettämistä.
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5.3 Taustatyö

Elämänkerta eroaa omaelämänkerrasta siinä, ettei tekijä voi vain luoda tarinaa  
muistinsa ja omien kokemustensa pohjalta, vaan kertomuksen tekoon vaaditaan  
taustatyötä (mm. kuvattavan henkilön kirjeitä, päiväkirjoja, muiden kertomuksia).

Sarjakuvaa varten tutkin taustatyönä vanhoja valokuvia ja joitakin jäljellejääneitä kirjeitä. 
Kiersin Vihteljärvellä katselemassa paikkoja, sillä Lempin kotitalo, kuten monet muutkin 
rakennukset ovat edelleen pystyssä. Matti Lepäntalon kirja Tarinoita kankaanpäästä II: Pi-
täjänkokki kertoo auttoi myös pääsemään aikakauden tunnelmaan. Tapahtumiin oli helppo 
samastua, sillä historia on kiinnostanut minua aina – ja tietenkin erityisesti oman suvun 
vaiheet. Sarjakuvan tekeminen oli myös eräänlaista sukututkimusta, omien juurien tunte-
maan oppimista. Tässä sukututkimuksessa pääpaino on kerrotuilla tarinoilla, ei tarkoilla 
vuosiluvuilla tai henkilöillä.

Tutkin ja piirsin vanhoja valokuvia, jotta löytäisin oikeanlaiset ja jokseenkin tunnistettavat 
piirteet sukulaisille, sekä oikeanlaiset vaatteet kuvaamaan mennyttä aikaa. Sarjakuvan ta-
pahtumat sijoittuvat pääosin 1920–40 luvuille. Suomen maaseudulla pukeutuminen ei ole 
muodin mukaista: esimerkiksi kuvien huivipäiset mummot pystyisi helposti sijoittamaan 
myös paljon kaukaisemmille menneille vuosisadoille. 

Varhaisin valokuva Lempi-mummostani on otettu hänen ollessaan keski-ikäinen, joten pää-
henkilön lapsuuden ja nuoruuden piirroshahmojen piirteitä suunnitellessani käytin mieli-
kuvitustani. Tarinassa kuvaan Lempiä sekä pikkutyttönä, nuorena naisena, keski-ikäisenä ja 
vanhuksena. Iän esittäminen varsinkin aikuisuuden eri ikävaiheissa oli vaikeaa. Piirrostyy-
lini on niin pelkistetty, ettei kasvoille voi esimerkiksi lisäillä ryppyjä. Kuten sarjakuvanteki-
jöiden omasta kuvasta kävi ilmi, hiuksilla on merkitystä hahmon tunnistamisessa. Ratkaisin 
ajan kulumisen hiuksilla: pienellä Lempillä letit, nuorella pitkä palmikko, aikuisena nuttura. 
Tummat hiukset auttavat erottamaan hahmon muista hahmoista, sekä tunnistamaan hänet 
eri ikäkausina.

29



5.4 Muistojen kuvittamista

Sarjakuva toimii omasta elämästä kerrottaessa siksi, että muistomme ovat kuvallisia. Eletyt 
hetket ovat piirtyneet mieliin kuvina, eivät sanallisina kertomuksina. Muistista piirrettäessä 
kuviin tarttuu myös aina tunnetta (Karisto, 9; Mäkinen, 43).

Lempi ja rakkaus perustuu ennen kaikkea muistoille. Lempi-mummo on kertonut muisto-
jaan äidilleni, joka on taas vuorostaan kertonut niitä eteenpäin. Olen sisältänyt tarinaan ai-
noan muistikuvan, joka äidilläni on isästään. Hän istuu isänsä polvella ja seuraa tämän työtä 
kenkien parissa. Loppuun olen lisännyt oman muistoni mummostani. Lempi-mummolla oli 
hyvin pitkät hiukset, jotka olivat kierretty lettinä nutturalla. Ihailin pitkiä hiuksia, niiden le-
tittämistä ja kiertämistä nutturalle, sillä itselläni oli lapsille tyypillinen lyhyt pottakampaus.
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Tarinan pääpiirteet olivat selvillä, mutta aukkokohdissa jouduin turvaamaan mielikuvituk-
seen, sillä kukaan ei ollut esimerkiksi kertomassa Väinön puolta tarinassa. Lempi-mummo 
kuoli kun olin 11-vuotias, joten en ole voinut kysellä tapahtumia suoraan häneltä. Myös 
dialogit ovat keksittyjä, lukuun ottamatta muutamia lentäviä lauseita, jotka ovat jääneet ker-
tomuksiin. Sarjakuvaani voisi siis kutsua fiktiiviseksi elämäkerraksi.  

5.5 Sarjakuvan kerronta ja ääni

Scott McCloud tekee havainnon, että monissa alternative-sarjakuvissa kerronnan intensii-
visyys lasketaan minimiin ja tunnetiloja luodaan enemmänkin teatterin kuin Hollywood-
elokuvien tapaan. Esimerkiksi supersankarisarjakuvissa kuvataan toimintaa kuvakulmien 
villeillä muutoksilla, dramaattisilla kuvasommitteluilla ja kontrasteilla (McCloud 2006, 56).

Lempi ja rakkaus on kerronnaltaan vähäeleinen. Kuvakoko on usein puolikuva, lähikuvia 
kasvoista ei ole kuin kannessa. Muutaman kerran käytän laajaa yleiskuvaa, jossa tapahtu-
mapaikka tulee enemmän esille, kuten alkukuvassa, jossa Väinö saapuu Välimäen talolle. 
Kuvakulman muutoksia ei juuri ole. Kuvakulmana on normaaliperspektiivi, jossa lukija on 
samalla tasolla kuvan kanssa. Kuvissa on paljon toistoa. Toistolla olen pyrkinyt kuvaamaan 
odotusta, hidasta ajankulua. Toistoa käyttämällä myös pienten yksityiskohtien merkitys 
korostuu. Esimerkiksi sivulla, jossa Väinö pyytää Lempiä mukaansa, olen kuvannut kuusi 
melko samanlaista lähikuvaa Väinöstä, joissa kasvojen ilmettä muuttamalla kuvaan Väinön 
tunteita toiveikkuudesta pettymykseen ja suuttumukseen. 

Sarjakuvan sivusommitteluissa on muutama kerronnan rytmille tärkeä paikka, kuten vasen 
yläkulma ja oikea alakulma. Oikeaan alakulmaan sijoitetaan kuva, joka joko vaatii kääntä-
mään sivua tai sitten vuorostaan lopettaa kohtauksen. Lempi ja rakkaus rakentuu pääosin 
joko neljän ruudun, kuuden ruudun ja joskus kolmen ruudun sivusommitelmasta. Ker-
tomus koostuu yhden tai muutaman sivun välähdyksistä, joista yhden sivun tapahtumat 
ovat yleisimpiä. Näistä välähdyksistä muodostuu koko kertomus. Näin lyhyissä tapahtu-
missa sivun vasen yläkulma on aloituskuva ja oikea alakulma lopetuskuva.  Sarjakuvassani 
pyrin sijoittamaan tapahtumat niin, että sivua kääntäessä myös aikaa kuluisi, tapahtuma 
olisi jo muuttunut toiseksi. Pyrin rytmittämään yksittäisillä vinjettikuvilla tarinan kulkua: 
ne toimivat tapahtuman alussa aloituskuvana, hengähdystaukoina ja lopussa pisteinä. Pro-
login lapsuuskuvauksen katkaisee nimiösivu. Nuoruuden rakkaustarinan jälkeen tulee tyhjä 
sivu, joka selventää eroa taas uuteen kappaleseen ja elämän vaiheeseen.
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Tapahtumien, eli sivujen, välissä voi kulua aikaa joko tunteja, päiviä tai vuosia. Varsinkin 
kohtaukset, joissa aikaa on kulunut enemmän, oli vaikea rakentaa selkeästi, etteivät lukijat 
tipahtaisi kärryiltä. En halunnut käyttää selventäviä tekstilaatikoita kuten ”seuraavana päi-
vänä” tai ”kymmenen vuotta myöhemmin” vaikka ne helpottaisivat lukemista, sillä halusin 
karsia kaiken ylimääräisen tekstin. Tekstilaatikot tuovat mieleen vanhojen genresarjakuvien 
tuplakerronnan, jossa samat asiat voidaan kertoa tekstilaatikossa, puhekuplassa ja jopa ku-
vassa. Lempi ja rakkaus -sarjakuvan ainoat tekstit esiintyvät dialogeina puhekuplissa. Ha-
lusin sarjakuvani olevan kuvalähtöinen, jotta kuvat saavat kertoa tarinaa ja välittää tunteita. 
Olen halunnut tuoda ilmeillä ja eleillä esille henkilöiden mielentilat, jolloin niitä ei tarvitse 
erikseen esittää tekstinä ajatuskuplissa tai tekstilaatikoissa. Hahmojen ilmeet ja eleet antavat 
väriä ja äänenpainon dialogille.

Ennen sarjakuvan ymmärtämistä helpotettiin juuri kuvan ja tekstin päällekkäisyydellä ja 
ennalta arvattavalla sommittelulla. Tämän päivän sarjakuvan lukijat ovat tottuneet sarja-
kuvankieleen jo pienestä asti. Kun lukijat ovat kokeneempia, voidaan sarjakuvissa luopua 
helposta esitystavasta ja kokeilla uudenlaisia kuvan ja sanan yhdistelmissä. Nykyisin sarja-
kuvantekijät luottavat lukijan kykyyn tulkita tarinaa (Hatfield 2005, 66). Sarjakuvissa paljon 
jää kertomatta ja lukija joutuu täyttämään aukkokohdat omalla mielikuvituksellaan.

Lempi ja rakkaus -sarjakuvassa kerronta etenee useimmiten kuvavetoisena, jolloin tapah-
tumat esitetään kuin pantomiimina ilman ääntä. Välillä taas tekstivetoisena, jolloin puhe-
kuplien dialogi kuljettaa tarinaa, kuvien toimiessa melko staattisina ja samankaltaisena (esi-
merkiksi kohdat, joissa kylän juoruämmät kuljettavat tapahtumia puheissaan.)
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Tarinassa keskityn henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja heidän tunteidensa kuvaa-
miseen. Ympäristön kuvaus on useassa ruudussa vähäeleistä: sisätiloihin viittaa esimerkiksi 
seinän tapettikuvio, pöydän kulma ja tuolin selkänoja. Ulkokuvissa taustalla oleva niitty tai 
koivumetsä on lainattu suoraan suomifilmien kuvastosta, osana suomalaista mielenmai-
semaa. Maalaisromanttiset maisemat helpottavat lukijaa myös sijoittamaan tarinan tapah-
tuma-ajankohdan menneisyyteen. 

Nuotit ovat ainoa ääniefekti, mitä dialogin lisäksi käytän. Muitakin sarjakuvalla tyypillisiä 
symboleja olen käyttänyt maltillisesti, sillä olen pyrkinyt karsimaan kaiken tarpeettoman. 
Käytettyjä symboleja ovat esimerkiksi vauhtiviivat, humalaa kuvaava kiemura, ja katkoviiva 
tuijotuksena. Symbolit antavat kuvan tilanteille lisämerkitystä. Tämäntyyppiset symbolit 
ovat aikojen kuluessa vakiintuneet sarjakuvien kuvastossa, ja jokaisessa kulttuurissa on 
omanlaisia konventioita.9

5.6 Väreistä ja tekniikasta

Ranskalaiselle vaihtoehtosarjakuvalla mustavalkoisuus oli keino erottautua nelivärisestä 
genresarjakuvasta. Mustavalkoista sarjakuvaa pidetään myös helppolukuisempana, ja värit-
tömyys liitetään enemmän tekstin ja itse tarinan korostamiseen piirrosten sijasta

Kun korostetaan sarjakuvan tarinaa, kuvat ovat mustavalkoisia, sivusommittelu perinteistä 
ja tasaista ja piirroskuvat pelkistettyjä. Pelkistetyt piirroshahmot lähenevät abstrakteja sym-
boleja ja siten kirjaimia (McCloud 1994, 49).  Nämä tarinaa korostavat sarjakuvat sisältävät 
myös paljon tekstiä, ja kuvat ovat tekstiin verrattuna alisteisessa asemassa. Esimerkiksi 
Marjana Satrapin Persepolis ja Alison Bechdelin Hautuukoti.  

Halusin tehdä työstä värillisen, sillä värit auttavat erottamaan sarjakuvan tapahtumia toi-
sistaan. Väripohjat toimivat myös sarjakuvan ruutuina, sillä en ole käyttänyt perinteisiä 
suorakulmiota rajaamassa kuvia ruuduiksi. Halusin pitää ruutujen rajat elävinä ja luon-
nosmaisina. Sarjakuvissa on totuttu käyttämään pehmeärajaisia ruutuja kuvaamassa unta 

9   Esimerkiksi humalaa kuvaava kiemura pään päällä on 
ranskalaistyyppinen, toinen mahdollinen symboli olisi pään 
ympärillä liitelevät pienet pallot. Japanilaisessa sarjakuvassa 
on aivan omanlaisiaan symboleja, jotka eivät välttämättä 
aukea länsimaalaiselle mangaan kokemattomalle lukijalle; 
esimerkiksi nenästä roikkuva kupla merkitsee nukkumista 
(McCloud 1993, 131).
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Väritysprosessi
1. Tussipiirros
2. Laveeraus
4. Kuvan käsittely ja väritys 
Photoshopissa



tai muistoa erotuksena ”todellisuuden” terävärajaiselle ruudulle. Värit helpottavat luomaan 
tunnelmaa, joka mustavalkoisissa kuvissa olisi liian kontrastista. Käyttämäni värit eivät ole 
realistisia; yritin tavoittaa haalealla sävymaailmalla vanhojen valokuvien tai postikorttien 
maailmaa. 

Värien pohjalla on skannattu paperi, jota olen sävyttänyt Photoshopilla haluamaani suun-
taan. Varjostukset olen tehnyt laimennetulla tussilla laveeraamalla. Tämän jälkeen olen 
sävyttänyt varjot tietokoneella. Tietokoneella väritettyjen kuvien tasaiset pinnat ovat liian 
kliinisiä ja tylsiä, mutta paperin struktuurilla ja laveerauksella olen saanut väripinnasta 
elävän. Tietokoneella väritys mahdollistaa värien helpon muuntelun juuri oikean sävyn 
löytämiseksi.

Olen pyrkinyt luonnosmaiseen rentoon ja välittömään viivaan. Tämän vuoksi en ole luon-
nostellut kuvia ensin ja tussannut sitten, vaan piirtänyt suoraan siveltimellä ja tussilla. 
Oikeaa ilmettä tai asentoa hakiessani olen piirtänyt saman kohdan useampaa kertaan, skan-
nannut kuvista parhaimmat ja yhdistänyt tietokoneella sivun lopulliseen muotoonsa. Tällä 
tavoin siveltimen jälki on pysynyt rentona ja vaivattomana.

Sarjakuvapienkustantamo Suuri Kurpitsa julkaisi Lempi ja rakkaus -sarjakuvan maalis-
kuussa 2010 Tampere Kuplii Sarjakuvafestivaaleille. Aikomuksena oli ensin julkaista sarja-
kuva omakustanteena, mutta nelivärisyys nosti painatuskulut liian suuriksi. Onneksi Suuri 
Kurpitsa innostui julkaisemaan sarjakuvan hyvin lyhyellä varoajalla.

Lempi ja rakkaus 
painettiin  
Tampereella  
Kopio Niinissä 
päällystämättö-
mälle sävytetylle 
150 grammaiselle 
Offset-paperille. 

Sarjakuva on 174 
mm x 235 mm, 
56 sivuinen, 
liimanidottu, 
pehmeäkantinen 
albumi.



5.7 Totta vai tarua?

Omaelämäkerrallisissa sarjakuvissa lukijaa kiinnostaa kuinka todenmukaisesti tapahtumia 
on kuvattu. Esimerkiksi Pauli Kallion teoksen Lapsuus vaikea, keski-ikä mahdoton lopussa 
päähenkilö kääntyy lukijaan ja selittää prosenttiluvuin miten paljon tapahtumat nojaavat 
todellisuuteen, ja hän jatkaa: ”Senhän te halusitte tietää?” 

Sarjakuvan luonne tekee kuitenkin totuuden metsästyksen vaikeaksi: sarjakuva ei ole to-
dellisuutta, sillä piirretty objekti on vain representaatio todellisuudesta (Herkman 1998, 
35). Amerikkalaisen omaelämäkerta pioneerin Harvey Pekarin mukaan autenttisuus löytyy 
arjen kuvauksen intiimeistä yksityiskohdista (Hatfield, 115). Monet elämäkerrat     – vaikka 
sisältäisivät miten tunnustuksellisesti henkilökohtaisia seikkoja – eivät kuitenkaan kuvaa 
koko totuutta. Mukana on aina liioittelua, poisjättämistä, vääristelyä, unohtamista, joko 
tiedostamatonta tai tarkoituksellista (Screech 2008). Hatfieldin mukaan totuudenmukai-
suus ja autenttisuus tulevat esille juuri aiheen tietoisesta käsittelystä ja kyseenalaistamisesta 
sarjakuvassa. Ainakin sarjakuvablogien nimistä voi päätellä, että tekijät ovat tietoisia sarja-
kuvapäiväkirjojen rajankäynnistä fiktion ja totuuden välillä: Armas puolitotuus, Truthdels, 
Mira-Pauliinan muisti, Puppua kaikki, Päiväkuvitelmia.  

Sarjakuvan piirretty ja siten fiktiivinen luonne on myös sen etu. Johanna Sinisalon kirjoi-
tuksessa Tarmo Koivisto pitää sarjakuvan etäännyttävää vaikutusta hyvänä asiana. Koska 
sarjakuva ei ole dokumentti siinä menee läpi sellaisetkin aiheet, jotka eivät menisi eloku-
vassa. Sarjakuvalla voi välittää sellaista visuaalista informaatiota, johon teksti eikä valokuva 
yllä, tai joka on niille liian arkaluontoista tai monimutkaista (Sinisalo 1987, 78).  Joe Sacco 
pitää sarjakuvaa intiiminä taidemuotona, jonka avulla lukija pääsee lähemmäksi kohdetta 
(Hänninen 2000b). Myös ranskalaisen sarjakuvapiirtäjä Etienne Davodeaun mielestä sarja-
kuva on välitön väline, sillä kuvattaessa muita ihmisiä välissä ei ole kameraa ja mikrofonia 
(Tufts 2008).

Tutkija Bart Beatyn mukaan nykysarjakuvan omaelämäkerrallisuudessa ei ole kiinnostavaa 
se, kuinka totuudenmukaisesti ne kuvaavat tekijää itseään, tai tapahtumia, vaan miten eri 
taiteilijat ovat ottaneet omaelämäkerran erottavaksi tunnusmerkiksi perinteisestä sarjakuva-
teollisuudesta (Beaty 2007, 142).
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6. Lopuksi

Opinnäytetyön aihe on hioutunut valmistavilla kursseilla ja lopputyöseminaarissa kolmen 
vuoden aikana. Ensin tiesin vain, että haluaisin käsitellä jollain tavalla nykyistä sarjakuvan 
tilaa Suomessa. Muita aiheen rajauksia olisi ollut sarjakuvan avant-garde, naissarjakuva, 
sarjakuva taide-esineenä. Sarjakuvablogien määrä on itsessään niin valtava, että siihenkin 
olisi voinut perehtyä yksistään. Sarjakuvablogit muodostavat mielenkiintoisen arkielämän 
arkiston ja ajankuvan, jota voisi tutkia vuosien päästä. Lähdekirjallisuudesta nousi kui-
tenkin kiinnostavaksi ilmiöksi omaelämäkerrallisuus ja sen merkitys nykyisen taidesarja-
kuvan olemassaololle. 

Opinnäytetyötä aloittaessa minulla oli mielikuva, ettei sarjakuvasta löydy paljoa lähdekir-
jallisuutta. Viimeisen viiden vuoden aikana on kuitenkin julkaistu paljon englanninkielistä 
kirjallisuutta, ja myös ranskalaista tutkimusta on käännetty englanniksi. Näistä monet olivat 
vielä sopivia tarkoituksiini. Osittain tästä yllättävästä lähdemateriaalin löytymisestä ja sen 
läpikäymisestä johtuen jäi alkuperäinen idea sarjakuvantekijöiden haastattelusta tekemättä. 
Haastattelulla olisi kuitenkin saanut toisenlaista tietoa.

Tutkimustuloksissa yllätyin omaelämäkirjallisten lapsuudesta kertovien sarjakuvien vähyy-
destä, odotin, että niitä olisi ollut enemmän. Mutta monet sarjakuvat ovat käsitelleet oma-
elämäkerrallisia aineksia enemmän fiktiivisin keinoin, rajasin aineistoon kuitenkin vain tiu-
kasti selkeästi omaelämäkerralliset teokset. Väljemmällä rajauksella tulokset olisivat olleet 
toisenlaisia.  Elämäkerrallisten sarjakuvien määrä oli myös suurempi kuin odotin. 

Lempi ja rakkaus -sarjakuvan lukeneet ovat usein halunneet tietää, ovatko kaikki hahmot ja 
tapahtumat todellisia. Monissa tapauksissa tarinan käänteet on yhdistetty mielikuvituksella, 
eivätkä kaikki hahmot tai nimet ole oikeita. Tämän kuullessaan kuulija vaikuttaa petty-
neeltä. Ehkä lukijat haluaisivat uskoa tapahtumat täysin todeksi. Autenttisemman tarinan 
saadakseni olisi pitänyt haastatella laajemmin sukulaisia ja etsiä kadonneita kirjeitä. Toi-
saalta pidän faktan ja fiktion sekoittamista kiehtovana ja aion jatkaa sitä tästä eteenpäin.

Kahden vuoden aikana olen lukenut enemmän sarjakuvia kuin koskaan. Tutkimus johdatti 
tutustumaan sellaisiin sarjakuviin, joihin muuten en olisi omien ennakkoluulojen vuoksi 
tarttunut. Myös ranskalaisen ja amerikkalaisen uuden aallon sarjakuvat tulivat tutuksi. Sar-
jakuvien lukemisella on ollut vaikutus omaankin tekemiseen, ja tämän tutkimuksen jäljet 
näkyvät varmasti tulevissa sarjakuvissani. Ehkä ne näkyvät jo Lempi ja rakkaus -albumissa; 
Tampereen sarjakuvafestivaaleilla eräs ostaja totesi piirrostyylini olevan ”jotenkin ranska-
lainen”. Otin sen kohteliaisuutena.
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