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Johdanto
Sain syyslukukaudella 2005 Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla järjestetyltä sarjakuvatyöpajakurssilta arjen kuvaamisen kipinän ja välineitä kipinän puhaltamiseksi liekkiin. Arkikokemusten sarjakuvaaminen aiheutti minussa tuntemuksia, joita te1

rapiasukupolven edustajana osaan jo kutsua eheyttäviksi ja voimauttaviksi. Kokemus
johdatti tutkimaan tarkemmin tekemissäni kuvissa ilmenevää tarinallisuutta sekä tarvettani jakaa elettyjä kokemuksia. Keväällä 2007 toteutin taiteen kandidaatin tutkielmani otsikolla Kamalan äidin päiväkirjasta - omaelämäkerrallinen sarjakuva arjessa selviytymisen

välineenä. Keväällä 2009 esittelin arkisarjakuvastrippejäni opetusharjoitteluipaikkakunnallani Raumalla Lönnströmin taidemuseon Pihatalon Studiossa.
Näiden kokemusten rohkaisemana päätin opinnäytetyössäni keskittyä tutkimaan,
kuinka päiväkirjamerkinnät soveltuisivat kokonaisen sarjakuvanovellin rakennusaineiksi.
Otin harppauksen suoraan aloittelevan piirtäjän saappaista julkaisutoimintaan, kun Suuri
Kurpitsa julkaisi peruskoulun aikana kirjoittamiini päiväkirjateksteihin pohjautuvan albumini Huomenna on se päivä Helsingin sarjakuvafestivaaleilla syksyllä 2010.
Näiden kokemusten lisäksi yhdeksi kuvallis-kirjallisten elämäntarinoiden yhdessä
tekemisen ja jakamisen väyläksi on muotoutunut asuinalueemme yhteiseen kerhotilaan
koolle kutsumani äitien sarjakuvakerho. Avoimen kerhotoimintamme kautta olen päässyt
vertailemaan omaelämäkerrallista sarjakuvaa tehdessä ja tutkiessa löytyneitä havaintojani muidenkin aiheesta kiinnostuneiden kokemuksiin.
Olen sukeltanut syvemmälle kysymyksiin, joiden pintaa taiteen kandidaatin tutkielmassani raapaisin: Mikä ajaa kuvaamaan ja julkaisemaan oman elämän kokemuksia?
Minne ulottuvat omaelämäkerrallisen sarjakuvan juuret ja miten sarjakuva toimii oman
elämän kertomisen välineenä? Tutkin myös lukijan tärkeää roolia sarjakuvallisen tarinan
muotoutumisessa tarkastellen, miten oman elämän kuvauksia luetaan ja miten kuvaukset
maailmaan asettuvat tekijästään irtauduttuaan.
Etsin oman elämän sarjakuvaamisen merkityksiä elämäkertatutkimukseen, aikuisille suunnatun sarjakuvan historiaan ja lukemisen teoriaan tukeutuen. Tarkastelen omaelämäkerrallisuutta sarjakuvassa käytännön kokemusteni kautta piirtäjän, opettajan ja
ikuisen opiskelijan näkökulmista.
1 Kysymyksiin reflektiivisen modernismin, terapeuttisuuden ja omaelämäkertatuottamisen suhteesta
sekä termien alkuperästä perehdyn tarkemmin luvussa Omaelämäkerrallisuus ajan ilmiönä.
5
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Työni tavoitteet ja lähestymistavat
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Aikamatkani taustaa
Vuonna 2007 aloitin opinnot Taideteollisen korkeakoulun visuaalisen kulttuurin osaston
järjestämässä sarjakuvan kaksivuotisessa sivuaineopintokokonaisuudessa. Ensimmäisen
sarjakuvaoppivuoteni aikana paiskin töitä annettujen kotitehtävien kanssa. Opetusharjoitteluissa sain ohjata sarjakuvaamisen ja kuvakerronnan äärelle eri ikäisiä piirtäjiä mm.
Rauman kansalaisopiston ja kuvataidekoulun järjestämillä kursseilla. Lisäksi osallistuin
Maailman sarjakuvat ry:n organisoimaan ruohonjuurisarjakuvan ohjaajakoulutukseen
sekä Oriveden opiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteistyönä toteutettuun
sarjakuvaopetuksen täydennyskoulutukseen.
Mietintää tekijän, lukijan, ohjatun ja ohjaajan rooleissani on herättänyt sarjakuvasta puhumisen vaikeus erityisesti omaelämäkerrallisuuden kontekstissa. Opettaminen liukuu helposti hämmentyneiksi puolustuspuheiksi tai sanoilla huitomiseksi omaelämäkerrallisen sarjakuvaamisen tarkoitusta ja merkityksiä selventävän sanaston puutteessa.
Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla tehdyt lukuisat sarjakuvaan liittyvät opinnäytetyöt puhuvat sarjakuvailmaisun monien sovellusmahdollisuuksien
puolesta. Mm. Lissu Lehtimaja on koetellut TaK- ja TaM -julkaisuissaan sarjakuvajulkai2

sua tutkimustiedon raportoimisen ja jakamisen mediana . Jella Kujala tutki opinnäytetyös3

sään sarjakuvan keinoin opettajaksi kasvamisen prosessiaan ja Fanny Vilmilä toteutti
4

sarjakuvatyöpajakokonaisuuden yhdessä Pelastakaa lapset ry:n kanssa .
Sarjakuvaamisen perusteet ovat yksinkertaisimmillaan helposti haltuun otettava
välineistö, joka avaa mahdollisuuksia niin identiteettityöhön ja oman elämän tutkiskeluun
kuin yksilöiden väliseen viestintään, keskusteluun ja tiedon jakamiseenkin.
Vaikka sarjakuvan soveltavan käytön alueella tapahtuu paljon, viittaavat opinnäytetöiden lähdeluettelot siihen, ettei ainakaan kotimaista alan tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta ole ilmaantunut saataville samaan tahtiin uusien taiteellisten julkaisujen kanssa.
Sarjakuva on laajentanut julkaisumuotojen valikoimaa painotuotteista verkkoon ja koti5

maisen GlömpX - näyttelykiertueen ja -julkaisun voimin on jo pohdittu, mitä kolmiulottei-

2 Lehtimaja 2006 & 2009
3 Kujala 2007
4 Vilmilä 2009
5 Glömp on kotimainen sarjakuva-antologia, jonka 10. numero ja julkaisuun liittyvä näyttely Helsingin
Muu-galleriassa syyskuussa 2009 keskittyi tutkimaan kolmiulotteisen sarjakuvan muotoja.
8

nen sarjakuva voisi olla. Sanomalehtistripeistä vuosisadassa moneen muotoon – mm.
sähköiseksi ja kolmiulotteiseksi - laajentunutta taiteenalaa ei olekaan enää helppoa käsitellä yhden otsikon alla.
Sarjakuvatutkimuksen sisällä näyttää olevan tilaa vielä monenlaisille alaotsikoille
ja tarkennuksille. Aikuisille suunnatun sarjakuvakirjallisuuden kuten romaanien, novellien
ja antologioiden tutkimus voisi tuoda teosten äärelle lukijoina tai tekijöinä niitäkin, jotka eivät koe omakseen sarjakuvakulttuurin tunnetuimpia alueita, supersankareita ja seikkailijoita, Ankan sukukuntaa tai huumoristrippejä. Tematiikkansa ja julkaisuformaattinsa puolesta toisistaan eroavien sarjakuvan lajien tutkiminen eri alaotsikoiden alla onkin mielestäni hyvä keino tuoda näkyviin taiteenlajin monia mahdollisuuksia.
Yhdysvalloissa on julkaistu lukuisia sarjakuvan eri genreihin, sarjakuvan kieleen,
6

tekstiin ja tarinankerrontaan keskittyviä oppaita ja tutkimuksia , mutta kotimaassa opit esimerkiksi tarinan kehittelyyn ja koossa pitämiseen löytyivät pitkään lähinnä elokuva- ja tvkäsikirjoittamista käsittelevistä teoksista.
Aikuisille suunnatun omaelämäkerrallisen painetun sarjakuvan analysoiminen kokonaisuutena, joka pitää sisällään sarjakuvaamisen koko kaaren kuvaamisen tilasta lukemisen tilaan ja hyvin keholliseen vuorovaikutussuhteeseen lukijan, tekijän ja painetun
tuotteen välillä, tuntuu kiinnostavalta ja tärkeältä laajennukselta tutkimuskenttään. Tätä
näkökulmaa ei ilmaisutekniikkaan ja muotoseikkoihin usein keskittyvässä sarjakuvatutkimuksessa ole vielä liiaksi huomioitu.
Tutkimuskohteena sarjakuvattu elämä
- opinnäytetyön rakenne
Oma kuvalliskirjallinen elämäntarinani on tallentunut päiväkirjateksteihin, valokuviin, taideopintojen aikana syntyneisiin kuviin sekä mieleeni painuneisiin muistikuviin. Olen kirjoittanut päiväkirjaa säännöllisesti lapsuudestani lähtien aina kuopukseni syntymään
saakka. Päiväkirjamerkintöjen yksityiskohtiin keskittyvästä kirjoitustyylistä kuultaa jo varhain tarve ikuistaa voimakkaat tunteet ja painaa kokemukset kiinni paperin pintaan niin,
etteivät viha, suru ja rakkaus haalistuisi.
Lapsuuden ja varhaisnuoruuden päiväkirjamerkinnät toimivat käsikirjoituksen aineksina sarjakuvan sivuaineopintokokonaisuuden päättötyössä, joka laajeni muutamasta

6 Mm. Eisner 1985, Abel & Madden 2008, Barry 2008, McCloud 1993 & 2006
9

kappaleesta kokonaiseksi albumiksi. Päiväkirjamerkinnöistäni työstetty sarjakuvanovelli

Huomenna on se päivä muodostaa opinnäytetyöni taiteellisen osuuden.
Lapsena tehtyjen pohdintojen piiri on pieni ja unelmien aikajana lyhyt. Päiväkirjamerkintöjen teksti on kuin itselle mutistua, käsitykset ehdottomia ja ilmaukset suoria, kovia ja mustavalkoisia. Päiväkirjan sivujen väliin olen tallentanut kokemusta konkretisoivia
esineitä: konserttilippuja, kirjeitä, piirroksia ja kyyneleen, joka on muovannut paperin pintaan pienen aallon. Kun tapahtumista on kulunut vuosia, olen itselleni vieras, ulkopuolinen lukija, joka tarvitsee nämä tarttumapinnat päästäkseen uudelleen kiinni hetkiin kasvavan ihmisen elämässä.
”Vanhat päiväkirjat ovat kiusallista ja hämmentävää kirjahyllyn täytettä. Päiväkirjan
kirjoittamista ohjaavat käytännöt, joita on vaikeaa olla käyttämättä aikuisenakaan
merkintöjä tehdessään. Vanhojen päiväkirjojen sisältö taas kuuluu niin kauas menneisyyteen, että tunnen jo vahvaa myötähäpeää ihan omasta puolestani, niitä lukiessani. Merkityt huomiot eivät enää ole omiani, vaan pois kasvaneen minän tiettyyn
hetkeen sidottuja kokemuksia. Mutta voinko olla niin jakomielinen, että kiellän edessäni näkyvän osan itsestäni kuvitellen, että jokainen alkava päivä muuttaa minut toiseksi ja vapauttaa vastuusta kaiken jo tekemäni ja tuottamani suhteen? Mutkikas
suhde omiin merkintöihin saa miettimään ovatko kirjoittajan tunne-elämän peilinä
toimivat päiväkirjat ylipäätään sopivia minkäänlaiseen uusiokäyttöön? Tallentuuko
päiväkirjamerkintöjen peruskoukeroiden taakse kuitenkin sellaista ainutlaatuista kokemusmateriaalia, joka kantaisi sisällään jaettavaksi tulemisen ansaitsevia tarinan
aineksia?”
(Työpäiväkirjasta, maaliskuussa 2009)

On ollut outoa tarkastella omia päiväkirjatekstejä materiaalina, sarjakuvan käsikirjoituksen
aineistona. Kirjoittajan ponnisteluista huolimatta aika on haalistanut merkinnöistä kipeimmän hetkeen sidotun tunteen poltteen. Mutta samalla se on nostanut kirjoituksesta esiin
tuttua yhteistä kokemusainesta, joka vaati tulla jaettavaksi. Huomenna on se päivä kertoo
kasvamisesta ja muutamista dramaattisista aluista ja lopuista, toisiaan peräjälkeen seuraavista suurista tunteista, joita jo aivan pieni ihminen joutuu kohtaamaan.
Albumini on esimerkki yhdenlaisesta tavasta piirtää omaa elämää. Opinnäytetyön
kirjallinen osuus taas rakentuu esseemäisistä kirjoituksista, joita olen koonnut sellaisten
päälukujen alle, jotka mielestäni valaisevat omaelämäkerrallisuutta sarjakuvassa sopivasti hieman eri näkökulmista. Etenen yksityisestä yleiseen laajentaen oman sarjakuvaamisprosessini analysoimisen kautta näkökulmaani omaelämäkerrallisen sarjakuvan kentälle.
Myös taiteen kandidaatin tutkielmani esiin nostama ajatus aikuisille suunnatusta
sarjakuvatoiminnasta elää ja etsii muotoaan. Äitien sarjakuvakerho – Strippiklubi – sai ti-

10

lan kaupunginosayhdistyksen ylläpitämästä asukastalosta syyskuussa 2009. Kerhon toimintaperiaatteena on kokoontua aina kun ehditään. Jäseniä yhdistää ainakin äitiys ja
kiinnostus sekä kuvalliseen että kirjalliseen ilmaisuun. Perhe-elämän mukanaan tuomassa väsymyksessä hengissä selviämisen sijaan tai lisäksi kerhossa kierrelläänkin kahvikupin ja kakkupalan äärellä kynin, siveltimin ja sanoin kaikenlaisia tilanteita, joita kohdataan
lasten ja aikuisten kasvaessa.
Tutkimusnäkökulmani ja lähdeaineisto
Sarjakuvan tutkijat näyttävät toimivan sarjakuvan kentällä lukuisissa rooleissa. Sarjakuvatutkijan prototyyppi on usein sarjakuvaa lukien varttunut keräilijä, piirtäjä, opettaja, kustantaja tai näitä kaikkia. Kriittistä katsetta ulkoapäin kohti tutkimuskohdetta saattaa silloin
olla vaikeaa saavuttaa. Roger Sabin on ollut omalla työllään aloittamassa sarjakuvatutkimuksessa suuntausta, joka tarkastelee sarjakuvaa itsenäisenä taidemuotona, hieman
erillään fanikulttuurin näkökulmasta. Fani- ja keräilykulttuuri on painanut sarjakuvatutki7

mukseen vahvan leiman , vaikka se muodostaa oikeastaan aivan oman tutkimusalansa
sarjakuvakulttuurin sisällä.
Juha Herkmanin väitöskirja Sarjakuvan mieli ja kieli (1998) sekä hänen toimittamansa artikkelikokoelma Ruutujen välissä (1996) ovat uudemman suomalaisen sarjakuvatutkimuksen perusteoksia. Herkman kiteyttää näkyviin oivallisesti monia sarjakuvan tärkeitä elementtejä huomioiden sarjakuvan muotoa ja sisältöä koskevien näkökulmien lisäksi myös lukijan tehtävineen. Aralis- kirjastokeskuksessa sijaitsevasta Suomen sarjakuvaseuran kokoelmasta olen löytänyt avukseni myös tuoreempia alan teoksia: Douglas
8

Wolkin, Rocco Versaccin ja Bart Beatyn tutkimukset ovat avanneet kukin omanlaisiaan
näkökulmia omaelämäkerralliseen sarjakuvaan. Niiden kautta olen löytänyt edelleen oppi9

laitosten ja tutkijoiden kotisivuille ja kansanvälisille sarjakuvafoorumeille . Kaikki tämä on
kertonut minulle kuhinasta, joka sarjakuvan ympärillä parhaillaan käy.

7 Myös Sabin mainitsee Adult comics – An introduction teoksensa esipuheessa (Sabin 1993, 4) ettei
hänen luomansa historiikki edusta fanikirjallisuutta (engl. fanzine), joka luottaa jo valmiiksi lukija haltioitumiseen aiheen edessä, vaan teoksen on tarkoitus valaista aikuisten sarjakuvan alaa siitä kiinnostuneille edellyttämättä aikaisempaa perehtymistä.
8 Beaty 2007, Versacci 2007, Wolk 2007
9 Mm. www.bdparadisio.com, www.webcomics.com, www.scottmccloud.com, www.tcj.com,
http://comicsresearch.org/academic.html
11

Taiteilijoita teoksineen ovat tehneet minulle tutuiksi myös Paul Gravett ja Roger
10

Sabin , jotka ovat kartoittaneet esimerkiksi underground -sarjakuvan ja sarjakuvaromaanien historiaa. Edellä jo mainitsemani tutkijat Bart Beaty ja Douglas Wolk ovat listanneet
ja analysoineet tämän hetken merkittävimpien omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekijöiden
tuotantoa. Sarjakuvatutkija ja toimittaja Ville Hänninen on kerännyt yksiin kansiin sekä kotimaisia että ulkomaisten sarjakuvantekijöitä. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan Hänninen
11

taas nosti parrasvaloihin teoksessaan Oman elämän piirtäjät .
Tarinan, tekstin, lukemisen ja tulkinnan käsitteiden avaamiseen olen käyttänyt Ro12

land Barthesin tekstin teoriaa. Käsitetaiteilija ja kuvittaja Ilya Kabakov on puolestaan
tehnyt taiteellisen tutkimuksen kautta oivaltavia kuvan lukemista koskevia huomiota, joita
voi soveltaa myös sarjakuvan lukemisen tarkasteluun.
Elämäkertatutkimus ja tutkimuksista nouseva pohdinta elämäntarinoiden jakamisen merkityksestä sekä tunteiden, toiminnan ja toimijuuden käsitteiden avaaminen tuovat
tutkielmaani tärkeitä löytöjä yhteiskuntatieteiden alueelta. Erityisesti käsityksiini on vaikuttanut Tuija Saresman elämäntarinoiden ja toimijuuden suhdetta avaava tutkimus sekä
13

Tuija Virkin huomiot negatiivisista kokemuksista ja tunteista toiminnan lähteenä . MeriHelga Mantereen lisensiaatintyö terapeuttisuuden merkityksestä taidekasvatuksen kontekstissa on ohjannut minua tarkastelemaan omaa sarjakuvaamisprosessiani hellemmin.
Suomen sarjakuvaseuran avoin kokoelma on tarjonnut huumaavia eskapismin
hetkiä: olen kiertänyt maailmaa Graig Thompsonin ja Marjane Satrapin kyydissä ja loikannut hetkessä Arabianrannasta amerikkalaisen pikkukaupungin idylliin Allyson Bechdelin
14

lapsuuden maisemiin tai David B:n kotikortteleihin. Tutkielman loppuun olen listannut
vaikuttavien sarjakuvalukukokemusteni lähteet. Sarjakuvalähdeluettelon tarkoitus ei ole
rakentaa arvottavaa listaa omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekijöistä, vaan luoda kuva
reitistä, jonka kautta itse olen tähän maailmaan päässyt hiljalleen sisälle. Paljon on onnekseni vielä lukematta!
Kotimaisista sarjakuvantekijöistä Ville Rannan teosten vaikutus näkyy tutkielmassani jo useiden viittaustenkin kautta. Muun muassa vanhemmuuden herättämiä tunteita
pohtivat tekstit kirjassa Isi on vähän väsynyt (2006) sekä uskonnon ja kirkon merkitystä
10 Gravett, 2005, Sabin, 1993 & 2007
11 Hänninen 2010
12 Kabakov 1991
13 Virkki 2004, Saresma 2007
14 Bechdel 2006, David B. 2005 (1996-2003),Thompson 2004, Satrapi 2000-2003
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käsittelevät julkaisut kuten Paratiisisarja (2009) ovat teoksia, joiden ääreen palaan yhä
uudelleen miettimään myös omaa suhdettani samoihin teemoihin.
Muutamia lukuja jaksottavat päiväkirjamerkinnät: sarjakuva-albumin aineistosta
nostetut muistiinpanot, prosessipäiväkirjansivuilta kerätyt huomiot ja lisäksi Strippiklubin
kokoontumisia koskevat merkinnät.
Huomenna on se päivä -albumin työstämisen varrelta napattujen kuvien ja luonnosten lisäksi tutkimukseni kuvituksena näyttäytyy esimerkkejä sarjakuvan sivuainekokonaisuuteen liittyvistä harjoitustöistäni ja 2009 järjestämäni, Äitien sarjakuvakerhon toimin15

ta-ajatusta valaisevan Äitipuku- näyttelyn piirroksista .
Kuluneiden muutaman vuoden aikana olen tutustunut minulle aivan uusien taiteilijoiden töihin, piirtänyt itse, kahlannut läpi visuaalisen kulttuurin tutkimustekstejä, työstänyt
käsikirjoituksia, skannannut ja kopioinut pienlehtiä keskellä yötä. Tunnen silti tarkkailevani
tapahtumia ilmiön reunalta. En ole toiminut aktiivisesti opettajana tai olen tekijänäkin vasta hetkisen saanut tunnustella maaperää sarjakuvakulttuurin kentällä. Tässä asemassa
olen altis epäilemään mutta myös taipuvainen hullaantumaan kaikkeen uuteen.
Kentän reunalta katselemisen tuottama liike kriittisyydestä haltioitumiseen ei anna
minulle kovin vakaata tutkijannäkökulmaa. Tämän näkökulman ansiosta en toisaalta
myöskään asetu liian mukavasti kohtaamaan näkemääni itsestäänselvyyksinä.
Olen itselleni yhä oudolta tuntuvalla maaperällä, mutta uskon tutkielmani kautta
asettuvani tukevammin sarjakuvan rinnakkaistodellisuuteen. Omaa sarjakuvaamisprosessiani, opetus- ja lukukokemuksiani peilaten tutkin, mitkä elementit eletyn kokemuksen
kiinnittyessä kaksiulotteiselle pinnalle luettavaksi ja jaettavaksi kokonaisuudeksi tekevät
koko prosessista niin erityisen, minkälainen on sarjakuvan lukemisen tila ja miten lopputulos toimii ja vaikuttaa. Pyrin lähemmäs omaelämäkerrallisen sarjakuvakirjallisuuden eri16

tyistä todellisuutta ja etsin sen juuria: niitä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä, joiden
kautta suuntaus on saanut tämän hetkisiä muotojaan.

15 Äitipuku -näyttelyni oli esillä Lönnströmin taidemuseon Pihatalon Studiossa Raumalla kesäkuussa
2009. Tilassa esittelin äitiyteen ja lapsiperheen arkeen liittyviä strippejäni sekä Maailman sarjakuvat
ry:n Intiassa järjestämistä naisten sarjakuvatyöpajoista kerättyjä strippejä. Myös omat työni toteutin
Maailman sarjakuvan ry:n ruohonjuurisarjakuvan metodia soveltaen.
16 Rocco Versacci kuvailee omaelämäkerrallista sarjakuvaa käsitteellä erityinen todellisuus (special

reality), joka syntyy sarjakuvan ainutlaatuisen kieleen ja lähtökohtana toimivan eletyn elämän kuvaukseen liittyvien esiodotusten kautta (Versacci 2007, 36).
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Vaikka tutkielmani sivuaa useita tieteenaloja, ohjaa omaa työskentelyäni näiden
näkökulmien keskellä kiinnittyminen siihen, mikä itselleni on läheisintä: kuvaan, kirjoitukseen, niiden merkitsemän todellisuuden vuorovaikutukseen ja oman elämän esitysten
vastaanottamiseen. Omasta arjestani ja kokemuksistani syntynyt monologin muotoon kirjoitettu tarina antaa sopivasti pelkistetyn lähtökohdan sarjakuvan tarkastelemiseen kokonaisuutena ja näyttää tietä paperin pinnalta omaelämäkerrallisen sarjakuvan avaraan tilaan.
Tutkiessani sarjakuvaa toiminnan tilana asetun matkaamaan sarjakuvaten rakennettuun aikakoneeseen. Seuralaisenani matkustaa kokemuksesta, kirjoituksesta ja mielikuvista syntynyt, mutta jo omaa elämäänsä elävä tarinani päähenkilö.
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Huomenna on se päivä
- päiväkirjan sivuilta sarjakuvakirjaksi
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Käsikirjoituksena oma elämä
”Neljä kappaletta sarjakuvakäsikirjoituksiani on pakattu tukeviin
pahvikuoriin. Siistit, tiiviit paketit näyttävät vierailta ja kynnys niiden
maailmaan lähettämisen edellä ulottuu korkealle. Pahvipaketeissaan tekstini hakevat nyt paikkaa uudella kentällä. Irtautuminen
omasta työstä pakottaa miettimään yhä uudelleen, mitä olen tehnyt
ja kenelle kerron tarinani? Mitä oletan siitä seuraavan, että avaan
kuvitellulle lukijalle muutaman hetken omasta elämästäni? Kykenenkö tekijänä edes tarkastelemaan työtäni tavalla, jonka kautta
aukeaisi yleisiä näkökulmia tuottamaani tekstiin?”
(Työpäiväkirjasta, marraskuu 2009)

Ihmiselämää kannattelee luottamus pysyvyyteen ja tiettyjen aikaa
jaksottavien tapahtumien toistumiseen. Vaikka päiväkirjan sivuilla
minua puhuttelee jo vieras ihminen, nojaa identiteettini silti uskoon jonkinlaisen minuuden
ytimen muuttumattomuudesta.
Ajatus jo kaukaisten kokemusten arpeutumisesta mieleen pysyviksi merkeiksi, jotka voivat ohjata yhä toimintaani, vahvistuu päiväkirjaan merkittyihin kipukohtiin palatessani. Vain muutama sana ja olen taas siellä: hetkessä yli parikymmentä vuotta sitten, jalassa tennarit ja säikeinä koossa pysyvät revityt farkut, päällä pullea kimaltein kuorrutettu pilottitakki. Naulakot ruokalan takana ovat tyhjentyneet, edessäni seisoo pelokkaan näköinen poika, jota en millään halua päästää pakoon tarkkaan suunnittelemastani rakkauden
tunnustamisen hetkestä.
Elämästäni kertovien kirjallisten dokumenttien lukeminen vahvistavaa vaikutelmaa
siitä, että aika kerryttää sipulimaisia kerroksia varhaislapsuudessa kehittyneen aihion ympärille. Päiväkirjamerkinnät ovat ainakin teoriassa mahdollisuus kurkistaa identiteetin kerrosten läpi ytimeen. Kokemusten jättämät jäljet eivät koskaan katoa, mutta niiden kanssa
elämistä voi harjoitella ja kääntää ne rikkaudeksi palaamalla tutkimaan niitä uusin välinein
ja näkökulmin.
Omassa sarjakuvaprojektissani ensisijainen päämääräni ei ollut identiteettisipulini
ytimeen kurkistaminen tai sarjakuvaksi muunnettujen päiväkirjamerkintöjen käyttäminen
itsetutkiskelun ja eheytymisen välineenä. Sarjakuvailmaisun opintokokonaisuuden päättötyötä toteuttaessani asetuin kohtaamaan päiväkirjani ennen kaikkea käsikirjoitusaineistona. Joidenkin tapahtumien jättämät, vuosienkin jälkeen yhä tuntuvat pienet ja suuremmat
kolhut näyttäytyivät herkullisena ja kuvaamiseen haastavana materiaalina.
16

Se, että sarjakuvaaminen tapahtui taideopetuksen kontekstissa eikä esimerkiksi
terapeuttisesti suuntautuneessa ryhmässä pakotti käsikirjoituksen aihevalinnan tarkentu17

misesta saakka suhtautumaan merkintöihini ensisijaisesti dramaturgin näkökulmasta.
Tavoitteenani oli nostaa ihollani tuntuvista kokemuksista esiin yleisellä tasolla lukijaa
koskettava aines ja valaista hahmottomien tunnekiemuroiden takaa niitä koossa pitävä
tarina henkilöineen, teemoineen ja tapahtumapaikkoineen.
Kokijan ja kokemusten tutkijan kaksoisroolitus suhteessa käsikirjoituksen aineistoon osoittautui hämmentävyydessään työtä eteenpäin vieväksi voimaksi. Roolitus istutti
väkisinkin katselemaan työtä eri näkökulmista: toisinaan etäältä toisinaan taas keskelle
tapahtumia eläytyen.
Ryhmän yhteisissä kritiikkitilanteissa tuntui, että teksti vaati selittelyä. Se sisälsi
kiusaannuttavankin tunnistettavia kokemuksia, mutta näytti silti ulkopuoliselle lukijalle tapahtumattomalta vailla hyvässä tarinassa tarvittavia huippukohtia. Sarjakuvaamisen kaut18

ta halusin löytää keinoja, joilla tarinaan tarttuisi päiväkirjan sivuilta arvokas toden tuntu ,
joka imaisisi lukijan nauramaan ja itkemään kanssani.
Douglas Wolk kuvaa pohjoisamerikkalaisen sarjakuvakulttuurin historiaa uudista19

jien ja jäljittelijöiden aallokkona . Ensimmäistä omaa pitkää sarjakuvanovellia tehdessä ei
ole helppoa tunnistaa omaa paikkaansa sarjakuvaamisen historiassa ja lokeroitujen tyylilajien, ilmaisutekniikoiden uudistajien vaikutusten ulottumista omaan tarinaan, kerrontaan
ja kuvailmaisuun. Kun omaelämäkerrallisen sarjakuvan kurssilla ryhdytään piirtämään,
syntyy paperille erilaisia jälkiä ja lukuisia tapoja aloittaa, kuljettaa ja päättää kuvalliskirjallisia tarinoita.
Minkälainen sarjakuvatuntemuksen taso tekijällä onkin, ei kukaan elä kuvattomuu20

den kuplassa, jossa oma kuvaamisen tapa olisi kehittynyt omavaraisesti . Kaikki nähty,

17 Dramaturgin työ oman elämän sarjakuvaamisen kontekstissa merkitsee suhtautumista elettyyn ja
koettuun aineistona ja aineiston sovittamista tarpeen mukaan uuteen muotoon, kuvalliseksi esitykseksi, mikä edellyttää aina aineiston käsittelyä valikoiden, tiivistäen, poistaen ja lisäten.
18 Roland Barthes pohtii esseessään Toden tuntu tarinan kannalta epäolennaisten yksityiskohtien
mukaan ottamista kerrontaan keinona tavoitella uskottavaa vastaavuutta todellisuuden kanssa
(1993,99). Sarjakuvaaminen tarjoaa mahdollisuuden valaista maailmaa hahmojen ja toiminnan takana kuin vaivihkaa kenties hienovaraisemmin verrattuna kirjalliseen ilmaisuun, jossa yksityiskohdat
asettuvat usein luettelomaiseen muotoon.
19 Wolk 2007, 52
20 Informaatio- ja kuvatulvan aikakautena voi toisaalta kysyä, onko ”kuvaava ihminen” koskaan tuot17

luettu, nähty, kirjattu ja kuvattu sekä koulutus, harjoitustyöt ja niistä saatu palaute ovat
tehneet kuvistani juuri tällaisia.
Piirtäessäni huomasin myös etten pyydettäessäkään pystynyt avaamaan tyttöjen
ja poikien välisiä roolituksia ja orastavaa rakkauden kaipuuta auki rosoisemmin. Minussa
asuva hämmennys ei muutu teksteissä villiksi ja vapaaksi maailman kommentoimiseksi.
Omasta elämästäni voin kertoa vain omin sanoin.
Kieleen tallentunut ajattelu ja visuaaliset muistot
TaiKin visuaalisen kulttuurin osaston järjestämällä sarjakuvailmaisun 3. kurssilla työhön
tartuttiin listaamalla 3-5 aihealuetta, jotka esiteltiin muulle ryhmälle. Käsikirjoitusidean oli
oltava riittävän laaja sarjakuvanovelliksi, sillä koko lukuvuoden mittaisen kurssin tarkoituksena oli keskittyä kehittelemään pitkä strippisarja tai yhtenäinen tarina, josta muotoutuisi
sarjakuvan sivuaineopintokokonaisuuden päättötyö.
Omat aihe-ehdotelmani olivat omaelämäkerrallisia, muistikuviin tai päiväkirjamerkintöihin perustuvia. Ensimmäinen ehdotukseni oli kuvata suhdettani lapsena luomaani
mielikuvitusystävään. Tarinan oli tarkoitus rakentua muistikuvista lapsuudenkotini takapihan raitiovaunuvarikoille asuttamastani mielikuvitusystävästäni ja ennen kaikkea vanhempieni suhtautumisesta ystävyyteemme.
Toinen käsikirjoitusideani pohjautui Etelä-Amerikassa vietetyn vaihto-oppilasvuoden aikana tiiviisti pidettyyn teemapäiväkirjaan, jonka tapahtumat alkavat heinäkuussa
1996 matkalla Helsingistä Santiago de Chileen ja päättyvät vuotta myöhemmin paluumatkalla Atlantin yli takaisin kohti Helsinkiä. Nämä merkinnät kiehtoivat minua paitsi yksityiskohtaisuutensa vuoksi, myös mahdollisuutena palata kuvakerronnan kautta vaihto-oppilasvuoden maisemiin kehittelemään tapaa, jolla välittää vaikuttavat kokemukseni lukijalle.
Vaihto-oppilasvuoden ajalta minulla oli arkistoissani valtavasti valokuvia ja muita dokumentteja kuvaamisen tueksi.
Kolmas käsikirjoitusehdotukseni nousi päiväkirjamerkinnöistä, jotka sijoittuivat tavanomaisempaan ympäristöön: ala- ja ylä-asteen taitteeseen ja tuon taitteen ympärille
kasautuneisiin ihmissuhdekuvioihin.
Asettuminen ainoastaan muistikuviin tukeutuen menneisyyden tilanteisiin ja pyrkimys esittää kokemukset uudelleen sanallisesti osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Keskustelut
ohjaajani kanssa osoittivat hämäriin kohtiin muistelussa, muistikuvien kuvaamisessa ja
tanut kuvastoaan tyhjiössä vai olisiko kuvaamisen lähtökohtana aina jäljittelyn taito.
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kirjaamisessa sekä niistä puhumisessa. Huomasin, että muistoni ovat visuaalisia ja mutteivät yksityiskohtaisia.
Yksittäinen tapahtuma ilmenee minulle ensin sanoina. Painan mieleeni ohimennen
päiväkotimatkalla tai linja-autossa käydyn keskustelun, joka tuntuu sisältävän merkittävää
arjen viisautta. Sen taustalla paikka ja tila hahmottuvat vain häilyvänä kulissina. Saatan
muistaa seinän värin, näkymän huoneeni ikkunasta, raitiovaunuhallin katon kaaret, parvekkeen kaiteen kylmän teräksen. Kaikki muistikuvien yksityiskohdat perustuvat kuitenkin
kieleen ja kirjoitukseen.

Peruskouluaikaisissa päiväkirjamerkinnöissäni oli mukana vakuuttavan henkilökuvan kannalta tärkeä tekijä: kieleen tallentunut ajattelu, juuri se, mikä teini-iässä on samaan aikaan vierainta, nolointa ja kiinnostavinta. Merkinnöissäni oli riveillä ja niiden välissä tiukasti kiinni kirjoittamisen tapa, jossa kiihkeä tunteiden kuvailemisen yritys ja toisaalta tapahtumien kömpelö listaaminen ei vielä piilottele aikuisen opitun kaunopuheisuuden
takana. Sen suhteen myöhemmän iän päiväkirjat ovat huomattavasti piinallisempaa luettavaa.
Kirjoitukseni todistivat aikaa, jolloin uskallettiin tai ei muuta osattu kuin toimia tunteella, ihastua, kadehtia ja nauraa ainakin muille. Kirjoitusten kautta lapsuuden ja nuoruuden raja nousi esille aikana, jolloin harkinta, hillintä ja peittely eivät vielä ulottuneet kovin
syvälle maailmaani. Olemista ohjailevat säännöt tulivat läheltä, omasta kaveripiiristä ja
toimintaa suuntasivat käsittämättömän suuret peilin kirkkaat tunteet. Yhtäkkiä tunsin itseni todella vanhaksi.
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” Mä vihaan.” (syyskuu 1991)

Paljaiden päiväkirjamerkintöjen ottaminen käsikirjoituksen aineistoksi tuntui aluksi hermostuttavalta. Teiniiän päiväkirjateksti ei viittaa mihinkään tilanteiden taakse,
tunteita kuvailevat sanamuodot ovat niin lainattuja, että
lähdeviitteet pitäisi merkitä näkyviin. Ne ovat yhtä aikaa aitoja ja vailla mitään aivan omaa, kun minuus on vielä kovin ohut. Toisaalta kirjoituksessa oli aineistona jo valmiiksi
paljon tuttua, yhteistä jaettavaa. Lukijan voisi viedä helposti noiden jaettavien itsestäänselvyyksien kautta etsimään jotain ainutlaatuista sanojen takaa sekä minun tarinastani että omastaan - jotain sellaista, minkä vasta nyt,
aikuisempana, osaan nähdä ja nostaa tekstistä muidenkin
nähtäväksi.

Sekä lähtökohdiltaan fiktiivisen että omaelämäkerrallisen käsikirjoitusaineiston
kanssa työskennellessä ajautuu moniin valinnan paikkoihin. Tarkoitukseni ei ollut vain
kääntää kirjoitettua sarjakuvaksi ja katsoa, mikä lopputuloksesta tulee. Jo työn alussa oli
mietittävä, mitä halusin kertoa. Päiväkirjamerkinnöistäni oli ensimmäiseksi rajattava kokonaisuus, jonka kautta lukija voisi saada otteen merkintöihin tallentuneesta maailmasta ja
maailmankuvasta.
Kiinnostavaa oli tila yksiulotteiselta vaikuttavan kirjallisen esitystavan takana. Puhtaaksi kirjoitettujen merkintöjen kautta hahmottui aarre: kirjoitukseen oli tarttunut puheen
tapa, joka kertoi lisää kirjoittajasta ja tämän maailmasta, käsityksistä ja tapahtumien merkityksistä.
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” Mä sanoin sille et ex me voitais olla vaa kavereit. Se sano joo mut ei se silti kai
ihan tajunnu mitä mä sillä vaan kavereita tarkotin. No asia oli ehkä monimutkasempi
ku miltä tuntu. Mä tarkotin siis että se ei unohtais mua kokonaan niinku se teki vaan
että me tanssittais joskus luokkajuhlissa, unohdettas lapputouhut ja lintsihommat ja
että me pystyttäs puhumaan toisillemme niinku kaverit, ei niinku rakastuneet vaan
niin että mä puhuisin ku tytölle ja se puhuis niinku pojalle.” (maaliskuu 1990)

Sarjakuvaamisprosessin aikana tuntuu hyvältä kuljettaa mukana kysymyksiä toiminnan
tukena: Miksi valitsen juuri tämän hetken? Mikä hetkessä on tärkeintä ja vaatii tulla kuvatuksi? Kenen näkökulmasta tarkastelen kuvaamaani tilannetta? Minkä tyylilajin valitsen
tätä näkökulmaa tukemaan? Kenelle kerron tapahtunutta? Tarinan ydin hahmottuu trialo21

gissa kuvan, tekijän ja potentiaalisen lukijan välillä.
Muuan kirjailijaystävä kuvaili työprosessiaan todeten, että kirjoittaminen alkaa
usein tarinan lopusta. Tulkitsen tämän niin, että jo aloittaessa on tärkeää löytää ja pitää
otteessaan tarinan kokonaisuus, se, mitä kerrotaan ja miksi. Kirjailija saattaa tietää kirjoitustyöhön ryhtyessään, mihin tarina päättyy. Myös ajatus potentiaalisesta lukijasta, jonka
tarina tulee valmiina teoksena kohtaamaan, liittyy mukaan vyyhtiin jo kertomusta hahmoteltaessa. Tarinan aloittamisen puitteet puolestaan jäävät usein vähemmälle huomiolle:
moni kertomus alkaa tapahtumien keskeltä.
Otin luettavikseni aluksi koko peruskouluajan kattavat merkinnät. Ensimmäisessä
rajauksessa käsikirjoitusaineistooni karsiutui mukaan tapahtumia noin kolmen vuoden
ajanjaksolta. Teemoitellessani puhtaaksi kirjoitettuja tekstikappaleita, teksti asettui luontevasti suoraan ruuduiksi. Sarjakuvaopintojen myötä ajatteluuni on juurtunut kuvien rinnastamisen malli, jonka avulla koettu tai kirjattu muuntuu mielessä visuaaliseen muotoon peräkkäin kuvatuiksi erillisiksi hetkiksi, kuin animaation yksittäisiksi kuviksi eli frameiksi.
Tämä ajattelumalli näytti jo käsikirjoituksen muokkaamisen alkuvaiheessa, että
ruutuihin jaettuna merkinnät leviäisivät sarjakuvana sadoiksi sivuiksi. Valmiiseen käsikirjoitukseen mahtui lopulta kolmannes valitsemistani kohtauksista.
Kuvan ja sanan liitto
Kuvan ja kirjoituksen limittymisestä sarjakuvaamisprosessissa erottamattomaksi kokonaisuudeksi kertoo se, että tekstilähtöisenkin työskentelytavan tuloksena voi syntyä nk. äänettömiä sarjakuvia, joissa tekstiä on ainoastaan otsikossa. Usein tekstin määrä valmiis21 Tässä yhteydessä viittaan trialogilla vuorovaikutukseen kuvatun, piirtäjän ja potentiaalisen lukijan
välillä kuvaamisprosessin aikana. Potentiaalisen lukijan käsitteestä tarkemmin sivulla 35
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sa työssä on kuitenkin suhteessa siihen, miten kirjoitus ja kuva painottuvat käsikirjoituksessa.
Vaikka sarjakuvassa vaikuttavien erilaisten merkkikielten liitto näyttää tiiviiltä, on
sarjakuvatutkimuksessa kuvan ja sanan välisen jännitteen hahmottelu suuressa roolis22

sa . Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen piirissä tehdyssä kuvakerronnan tutkimuksessa
kuvan ja sanan valtasuhdetta on jäsennetty mm. tarkastelemalla niiden toiminnan itsenäi23

syyttä (engl. autonomous intelligibility) . Sarjakuvalle, jossa lähes aina on mukana sekä
kirjoitusta että kuvia, on tyypillistä että nämä kaksi toimivat rinnan toisiaan täydentäen: tarina ei hahmottuisi tekijän tavoittelemana kokonaisuutena, jos kuvallinen tai kirjallinen
osuus puuttuisi.

Äänettömistä sarjakuvista kirjallinen sisältö on kaivettava esiin kokonaan kuvien
tulkinnan kautta. Toisaalta kirjallisen viestin voi koodata otsikkoon ja kuviin ilmeiden,
sommittelun, valöörin ja muiden visuaalisten elementtien voimin. Kieleen koodautunut
ajatus kääntyy kuviksi ja kuva kirjoitukseksi. Silti osien summa on enemmän kuin pelkkä
käännös.
Sarjakuvaamisprosessi ideoinnista valmiin työn jakamiseen liittää työhön niin monta tekijää, että on vaikeaa keskittyä puhumaan vain ilmaisutekniikoista, kuvasta, tai kirjoituksesta. Barthesin kehittämä tekstin käsite on ohjannut minua tarkastelemaan sarjakuvaa visuaalis-kirjallis-kehollisena kokonaisuutena, joka täydellistyy vasta lukijan kautta
22 Ks. esim. Herkman 1996, 83
23 Österman (teoksessa:Sumiala-Seppänen, Stocchetti 2007, 275)
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muttei koskaan tule valmiiksi . Tietoisuus tekstin käsitteestä sarjakuvan yhteydessä rohkaisee lukijaakin katsoman tarinassa ympärilleen.
Pitkän tarinan kanssa työskennellessä jo alustavan työotsikon kehittely auttaa pitämään kiinni tarinasta kokonaisuutena. Rakas lapsi on nimettävä, jotta tunnemme toisemme ja voimme toimia yhdessä. Novellini työotsikko, Nelisilmä & 100 rakkautta, johdatteli minut etsimään päiväkirjamerkinnöistäni kohtaamisia ja menetyksiä. Irrallisilta tuntuvien tapahtumien ympärille alkoi otsikon kautta hahmottua kokonainen kertomus.
Jaoin puhtaaksi kirjoitetut jaksot teemoitettuihin kohtauksiin ja hahmottelin mukaan otsikkomaisia välikuvia, jotka tiivistivät kunkin kohtauksen tapahtumat, henkilöt ja
miljöön yhteen pakettiin ja johdattivat tarinaa eteenpäin. Ne olivat muistikuvia vahvoina
mieleen painuneista hetkistä päiväkirjamerkintöjen taustalla. Samalla ne toivat tarinaan
aikuisen näkökulmani, niin kuin tilanteet nyt tässä hetkessä muistan ja tulkitsen.
Päiväkirjatekstit asettuivat mielessäni yksinpuhelun, nk. puhuvien päiden muotoon. Kuvaustavassa ei näytetä juuri muuta kuin puhuja ja mahdollisesti viitteitä ympäristöön ja aikaan
yksittäisten tunnelmakuvien kautta. Alustavissa kuvajaotteluissani tekstiä oli aivan liikaa. Se alisti kuvan tavalla, joka näytti tekevän hahmojen mukaan piirtämi25

sen merkityksettömäksi . Toivoin lukijan näkevän
kertojani ei vain tekstimassoja. Yksittäisen ruudun pitäisi kertoa jotain myös ensi vilkaisulla.
Halusin kerronnan etenevän puheen tahdissa, jotta
lukija seuraisi kuvia kuin kuuntelisi puhetta ja katselisi
puhujaa. Kuvakohtaukset oli pilkottava pienempiin
osasiin, jolloin yksi ruutu olisi yhtä kuin yksi virke, jonka vain puhujan hengitys katkaisee.

24 Barthes erottelee tekstin teoksesta nimeten tekstin kielen ja diskurssien ylläpitämäksi metodologiseksi kentäksi siinä, missä teos on yksinkertaistetusti vain ”pala ainetta” (1993, 160-161).
25 Vaikka kuvan ja tekstin välisiä jännitteitä on kartoitettu monenlaisin teorioin, näyttää niiden suhteen hallitseminen olevan sarjakuvantekijälle lopulta kokemuksen kautta kehittyvä hienovarainen taito, jota arvioidaan intuitiivisesti kuten Douglas Wolk esittää todetessaan: ”[...].more than 150 words

on a six panel page and things start to look crowded.” (Wolk 2007, 26)
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Puhuvia päitä käyttäen pyrin luomaan sarjakuvan keinoin tilanteen, joka muodostuisi yksinpuhelun sijaan intiimiksi vuoropuheluksi tarinani päähenkilön ja lukijan välillä.
Muista hahmoista ja vuoropuhelutilanteen ulkopuolisista tapahtumapaikoista minä, kertoja, ja päähenkilö, puhuja, paljastaisimme vain sen verran, että lukija saisi jostain kertomuksen kulmasta kiinni.
” So mä menin hakee sit, se tietty tuli ja me mentiin ihan huoneen perälle, valot sammutettiin, ovi laitettiin kii ja musiikki alko .” (joulukuu 1991)

Lopulliseen tekstiin valikoituneella aineistolla tavoittelin toden tuntua. Tilanteet
eläneenä tiesin, että olennaisin oli tallentunut rivien väliin. 10-vuotiaan yritys kuvailla suhdetta ystäviin ja vastakkaiseen sukupuoleen (määreet, jotka eivät voineet liittyä samaan
henkilöön) oli jotenkin typistettyä. Outo puhe tuntui kuitenkin kantavan mukanaan jotain
hyvin olennaista kirjoittajansa tavasta hahmottaa maailmaa.
Tuntui tärkeältä säilyttää päiväkirjan sivuilta irrotettu puhekieli. Päädyin poistamaan päähenkilön puheesta aineksia, jotka kuuluvat nimenomaan kirjalliseen ilmaisuun
ja jaksottavat ja tarkentavat kirjoitusta silloin, kun puhujaa ei nähdä. En halunnut käyttää
sarjakuvissa usein käytettyjä kuplia tai kertojaan osoittavia viivoja, joilla kirjoitus ja puhuja
on toisinaan luontevaa sitoa yhteen. Sanojen kiinnittäminen puhekupliin ei tuntunut hyvältä.
Sarjakuvassani kertoja/päähenkilö puhuu ja lukija kuuntelee. Virkkeiden ja välimerkkien sijaan jaksotin kirjoitusta toisella sarjakuvan tarjoamalla välineellä: visuaalisesti
merkittyjen taukojen eli hiljaisten ruutujen kautta. Tarinassa ruutujen ajallinen kesto on
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hyvin lyhyt, sisään- ja uloshengityksen, yhden virkkeen mittainen . Piste sijaitsee siirtymässä ruudusta toiseen.
Mutta kuka on tarinani päähenkilö ja kertoja? Onko se kuvissa ja kirjoituksessa puhuva lapsi vai sanoja muokannut aikuinen? Sarjakuvassa toimijoiden roolit ja suhteet
27

muodostavat erikoisen verkoston . Ovatko piirtäjä, kertoja ja tarinan päähenkilö yksi ja
sama? Kuvaanko ja kerronko itseäni vai ohjaanko vierasta hahmoa, toista? Hahmoa ohjatessani aloin miettiä, voinko käsitellä häntä tahdottomana puhujana, joka ei ole muuta
kuin luojansa antama muoto ja ääni. Voinko tekijänä hallita täysin hahmoani, sen elämää
tai varsinkaan lukijani hahmosta ja tämän puheesta tekemiä tulkintoja?
Kertojan henkilöllisyyttä on etsitty sekä kirjallisuuden että sarjakuvan tutkimuksessa. Juha Herkmanin mukaan kuvat ovat sarjakuvassa ikonisia eli viittaavat itsensä ulkopuolelle ja puhuvat siksi ilman erityistä tarinan kertojaakin. Sarjakuvatutkimuksessa onkin
elokuvatutkimuksen tapaan luontevampaa puhua yksittäisen kertojan sijaan monien ker28

tojien luomasta kerronnan kokonaisuudesta . Tekijänä minun on päästettävä hahmostani
irti, mutta luon sarjakuvaani lähtökohdan ja tilan lukijan ja päähenkilöni kohtaamiselle.
Välimerkittömyys on pieni valinta, mutta se tuki tavoitettani. Lopputuloksena kuva ja teksti liittyvät jollakin tapaa paremmin samaan tasoon. Yhden kappaleen luoma kokonaisuus, tapahtuma, jonka tarinan päähenkilö lukijalle selostaa,
ei ole enää vain tekijän päähenkilönsä suuhun asettamaa kirjoitusta vaan osa hahmon omaa olemusta, toimintaa ja puhetta.
Näiden valintojen kautta käsittelin työtäni kirjallisten,
kuvallisten ja kokemuksellisten elementtien kokonaisuutena sarjakuvallisena tekstinä.

26 Ruutukokojen ja sivusommittelun luomien ajallisten vaikutelmien tarkasteluun sain apua Scott
McCloudin kirjassaan Understanding comics. The Invisible art esittämästä analyysista (McCloud
1993, 94-117)
27 Juha Herkman liittää tuohon verkkoon sekä kertojan että muut sarjakuvan toimijat: sarjakuvan toimijuudet edustavat Herkmanin mukaan kerronnan eri tasoja (1998, 136)
28 Herkman 1998, 135
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Kuvaamisen vaiheita - hahmosuunnitelmia ja sivusommittelua
Kirjallisen aineiston kanssa työskentelyyn uppoutumisen ja tarinan rakenteen suunnittelun jälkeen oli yhä suuri kysymysmerkki, miltä kokonaisuus näyttäisi. Tarinan sankarille oli
saatava visuaalinen olomuoto. Monologissa puhujan harteille lankeaa vastuu koko tarinan kantamisesta. Piirrostyyli myös suuntaa ja ohjaa lukijaa tarinan merkityksissä. Halusin hahmon vastaavan (muisti)kuviani itsestäni lapsena. Mutta entä tyylilaji? Tekniikka ja
materiaalit? Pelkistämisen ja realismin suhde? Työn risteyskohdissa valinnan paikkoja oli
aivan yhtä lailla kuin koko komppanian suunnittelussa, vaikka kysymys oli vain yhden
hahmon luomisesta. Jokainen valinta oli tärkeä koko tarinan kannalta. Yksinpuhelu merkitsi sitä, että minun oli yhden ainoan puhujan kautta esitettävä kokonainen maailma.
Ensimmäiset kuvakokeilut tein juhlallisessa mielentilassa. Pitkä työskentely tekstiaineiston kanssa oli luonut jo mielikuvia tarinan ulkoasusta. Visuaalis-kielellisten hahmotelmien tuominen mielikuvien tasolta tähän todellisuuteen oli kuitenkin aivan toinen juttu.
Päiväkirjamerkinnöistä syntyneeseen käsikirjoitukseen oli kiinnittynyt tunnemassaa, joka
näkyi hahmojen työstämisessä. Pyöritin ja hankasin ruutuja ajattelematta, että tunteet voi
välittää myös kokonaisuuden kautta. Vihaa ja rakkautta ei ole välttämätöntä raaputtaa jokaiseen ruutuun erikseen.
Myös opettajani mielestä ensisijaisen tärkeää oli kehittää mahdollisimman pelkistetty kuvaamisen tapa, sillä työstettäviä kuvia oli paljon. Olin haikaillut materiaalikokeilujen perään, mutta lopulta vaikutti siltä, että perinteinen nestemäinen tussi, jonka kanssa
olin tehnyt tuttavuutta jo aikaisemmissa harjoitustöissä, olisi luotettava työtoveri. Sivusommittelua
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ohjanneet valinnat olivat teknisiä. Piirtäisin aukeamat A3-kokoon, jolloin

originaalin sivukoko olisi A4. Yksittäisissä ruuduissa tekstiä saisi olla korkeintaan kolmannes pinta-alasta, jotta kuvan ja kirjoituksen suhde olisi sopiva. Pystyarkille sommitellulla
sivulla olisi enintään yhdeksän ruutua. Kertomuksen käännekohdissa säätelisin lukutahtia
30

vähentämällä ruutuja ja antamalla niille lisätilaa ja -aikaa .
29 Sivusommittelu on sarjakuvaamisen vakiintunut termi, joka huomio sivun sarjakuvankerronnan
kannalta yhtenä tärkeänä, yksittäisiä merkkejä tai kuvia laajempana perusyksikkönä (Herkman 1998,
72). Manninen erottelee mm. vapaan ja sidotun sivusommittelu esimerkkeinä vakiintuneista termeistä (Manninen 1994, 34).
30 Kerronnan ohjaaminen ruutujaon ja sivusommittelun avulla on säveltämisen kaltaista rytmittämistä. Chris Ware on rinnastanut osuvasti sarjakuvan ja musiikin rakenteita: ”Comics are composed of

divided time. The gutters (suom. katuoja = ruutuja erottava tyhjä tila) between panels mark these divisions and give comics what comedians call timing, actors call beats and musicians call rhythm.”
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Poistin kirjoituksesta päivämäärämerkinnät ja jaottelin repliikit lyhyemmiksi teemakokonaisuuksiksi. Järjestelin näin uudelleen alkuperäiseen tekstiin päivättyä ajan kulkua.
Repliikit alkoivat asettua kokonaisuuksiksi, joihin oli helpompaa alkaa kehitellä tarkentavia ikkunoita kertojan maailmaan.
Pidin kiinni suunnitelmastani jaksottaa kokonaisuus sivun kokoisilla otsikkokuvilla.
Jälkeenpäin tarkasteltuna välikuvat yhdessä otsikkokuvien kanssa luovat tarinan kuvakäsikirjoituksen rungon.

Otsikkokuvat paljastavat , kuinka tiesin jo työni alussa, miten tarinajana tulisi kulkemaan,
sillä tämän epävirallisen kuvakäsikirjoituksen sisältö ei muuttunut työn aikana.
Kritiikkitilannetta varten keräsin opintoryhmälleni esiteltäväksi kokonaisuuden, johon sisältyivät kansiluonnos, johdantoruudut, muutamia välikuvia ja joitakin sivuja päähenkilön puhetta. Jo tätä kokonaisuutta hahmotellessani kuvien määrä tuntui lannistavalta. Pyörittelin puhuvia päitä siveltimellä muutaman sivun ja olin tekstiä kuviin lisätessäni
jo niin uupunut, että tekstaaminen tuntui toivottamalta. Tärkein, päähenkilöni tunnustukset, oli lopulta huitaistujen ruutujen massaa, jonka sisältämistä tarinan aineksista ei saanut otetta. Se pakotti miettimään edelleen, kuinka minua koskettavat muistot saisi koskettamaan myös lukijaa.

(Raeburn 2004, 23)
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Samaistamisen käsite on hyvä väline, kun haetaan tarinaan imua, niitä pintoja, joihin lukija tarttuu ja jotka pitävät hänet tarinan puolella. Samaistuakseen lukijan täytyy löytää tekstistä riittävästi yhteistä tarttumapintaa. Sen kautta hän saa kiinni kuvatusta ja kerrotusta maailmasta niin tiukasti, että osaa asettaa itsensä tapahtumien osaksi. Vastuu lukijan päästämisestä tarinaan on tekijällä. Jos lukija ei tunnista sarjakuvan kokonaisuudesta mitään, eivät ovet tarinan maailmaan ja hahmojen
tekoihin ja ajatuksiin aukea, vaan lukija jää tarinan ulkopuoliseksi tarkkailijaksi. Toisaalta etäännyttämisen
eri asteet voivat samaistamisen tapaan tietoinen keino
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vaikuttaa tarinan tulkintaan .
Hahmon suhteen oli tehtävä suuri päätös, jotta
jaksaisin tuottaa tarinani ja jotta mahdollinen lukija jaksaisi siihen tarttua. Vaihdoin laveeratut ruutuhattarat
selkeästi rajattuihin ikkunoihin. Piirsin päähenkilöni ääriviivoin, joiden toivoin tarttuvan lukijaan kuin seitti.
Hahmot voisivat huvittaa, mutta mieluummin tekstin
kautta ja rivien välistä kuin olemalla hupaisia sinänsä.
Katse ja ajan kulku olivat tärkeitä. Ajan kulumisen olisi
näyttävä puhujassa. Tarina jakautui työstämisen myötä
neljään lukuun. Tein hahmosta neljä erilaista versiota,
joissa pienin muutoksin muistuttaisin ajan kulumisesta.
Laatimiani lappuja, suhauksia, hattaroita ja roiskauksia leikellen, liimaten, monistaen ja järjestellen, välillä sekaan pelkkiä tekstiruutuja lisäillen sain lopulta koottua pinon,
joka toimi lopullisen toteutustyön manuaalina(kuva). Tussasin kuvat siveltimellä, jotta jälki
säilyi elävänä. Monologia jaksottavien kuvien kohdalla lukija saisi hengähtää hetken ja
katsella päähenkilön maailmaa tarvitsematta tauotta tuijottaa tätä silmiin. Välikuvien oli oltava vahvoja, olivathan ne ajatuksissani kaksikymmentä vuotta mukana matkanneita aikuisuuden sävyttämiä mielikuvia.
31 Scott McCloud mainitsee pelkistämisen eri asteiden hallinnan yhtenä tehokkaimmista keinoista
ohjata sarjakuvan lukijaa etäännyttämisen ja samaistamisen kautta toimivan kerronnan jännitteisessä verkostossa (McCloud 1993, 36). Sarjakuvassa pelkistetty kuvaustapa jättää lukijalle paljon avoimia tulkinnanpaikkoja, portteja tarinan maailmaan, jolloin samaistuminen ja imeytyminen kuvattuun
maailmaan voi toimia tehokkaammin kuin mallille uskollista realismia tavoittelevan kuvaustavan kohdalla, kun lukijan huomio voi kiinnittyä tarinan kannalta epäolennaisiinkin yksityiskohtiin.
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Manuaalin kokoaminen oli nautinnollista. Silppusin ja väritin pieniä tarinan palasia.
Silti mukana työskentelyssä kulki koko ajan tietoisuus tekstin kokonaisuudesta ja siitä,
että työ eteni kohti jakamisen hetkeä. Olin koko kevätlukukauden ihmeellisen uppoutuneessa tekemisen tilassa. Välillä tuntui, että peilistä katsova kuvajaisenikin oli maalattu
tussia valuvin ääriviivoin.
Perusteellinen valmistelutyö helpotti myös ryhtymistä originaalien piirtämiseen.
Mietittynä oli sivusommittelu, ruutujen koko ja määrä sivuilla, teksti, sen muoto ja asettelu
sekä hahmon muoto. Mielikuvat välikuvista ja pienistä
kurkistusikkunoista kirkastuivat piirtäessä ja piirtämisen
välillä.
Myös sarjakuvan virallisten originaalien toteutus oli
rentouttavaa. Ruudutin muutamia sivuja valmiiksi pohjiksi.
Valopöydän avulla muuntelin valmiiksi hahmottelemaani
peruskuvaa, piirsin hahmot lyijykynällä ruutuihin, tussasin
ja tekstasin. Yhden ruudun kokoiset välikuvat hahmottelin
ensin erilliselle lapulle ja siirsin sitten valopöydällä originaaliin. Jos jokin ruutu oli ongelmallinen, jätin sen tyhjäksi
ja jatkoin varmojen tapausten kanssa työskentelyä. Oli
palkitsevaa nähdä sivujen syntyvän tasaiseen tahtiin tällä
tekniikalla.
Pienten lappujen kanssa toimiminen sopi minulle
erityisen hyvin. Pienellä peruspinnalla kokonaisuuden saa hahmoteltua jo muutamalla siveltimenvedolla. Toteutin suuret väliotsikkokuvat lapuille, jotka suurensin lopulliseen kokoonsa. Tekniikka toi näkyviin mielikuvapiirrosten rosoisuutta aivan konkreettisesti.
Todellisuus piirrosten ympärillä
Sarjakuvaamisprosessiin liittyy monia taianomaisia hetkiä, työn hioutuessa yksittäisistä
kuvista ja kirjoituksista kohti kokonaisuutta. Matka ideasta käsikirjoitukseen, kuvakäsikirjoituksesta originaaleihin ja ensivedosten luetuttamiseen etenee tasolta tasolle. Jokaisella
tasolla kokonaisuus hahmottuu asteen verran selkeämpänä.
Ennen valmiin työn käsissä pitelemistä yksi suurista hypyistä toteutuu kopiokoneen avulla. Originaalisivujen selailu ja lukeminen oli työlästä isoja arkkeja nostellen ja
käännellen. Oli hämmästyttävää huomata, miten tarina tiivistyi ja asettui paikalleen, kun
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kopioin originaalit A5-kokoon ja viikkasin ne tiiviiksi paketiksi. Tarinan etenemisen rytmiä
saattoi kunnolla tarkastella vasta nyt, kun huomiota ei vienyt liian karhean luonnospaperin
tuntu sormissa, irtonaisten arkkien siirtelyyn kuluva aika tai originaalien välissä majailevat
liimatut lappuset.
Sileä pino käsissäni katsoin ensimmäistä kertaa tarinaani kokonaisuutena ja esineenä. Monistenipun läpikäyminen osoitti myös tarpeen ruutujaon ja kuvajärjestyksen
muutoksiin, joita en ollut huomannut originaalivaiheessa. Muutamissa kohdissa tekstiä oli
liikaa ja selittäviä kuvia liian vähän. Joissain kohdin taas ajan kulku ei ollut sujuvaa.
Kaikki tämä kertoi siitä, että sarjakuvan julkaisuformaatti on tärkeää pitää mielessä
tekemisen alusta saakka, jottei koko tarina sekoitu tai katoa käsistä selailukappaleeksi
tuotettuna. Originaaleihin ei kannata rakastua liikaa ja lukita tarinaa ensimmäisen piirtämiskierroksen jälkeen. Muutostarpeita tulee varmasti, kun työn saa käsiinsä julkaisun
muotoisena.
Ensivedosten jälkeen sarjakuvaamisprosessin painopiste siirtyy kuvaamisen ja tekemisen tilasta lukemisen tilaan, kun tekijän rinnalle astuu tuleva lukija edellytyksineen ja
odotuksineen. Oman tarinan lukeminen ja luetuttaminen kokonaisuutena on tärkeä siirtyminen tasolta toiselle sarjakuvaamisen prosessissa. Se on teko, joka pakottaa miettimään, miksi työ on syntynyt, mitä siltä odottaa ja miten työ aikoo asettua maailmaan.
Luetuttaminen paljastaa todellisuuden tekstin takana. Vaikka kuinka viilaan, kuorrutan ja uskottelen, on vain myönnettävä, että puhun tarinassani itse. Tuo huonoryhtinen
hahmo olen minä. Hahmossa ja tarinassa on kaikki niin minua, että tekee kipeää päästää
ne irti juuri tuollaisina. Kun lukija toteaa hahmon ilmeettömäksi, tarinan tasapaksuksi tai
vaatii rajumpaa ihmissuhteiden möyhentämistä tarinan vahvistamiseksi, olen murtua.
”Tämä on minun elämääni, järkyttävintä mitä olen kokenut! Tämä näin! Juuri näin!!!”. Mitä
voin tehdä, jos tapahtumat vaikuttavat latteilta ja eikä kokonaisuus kritiikin alla vain toimi?
Äkkiä puheeni kyvystäni suhtautua elämääni ihan vain materiaalina tai aineistona, tuntuu
räikeältä valehtelulta. Tylsä tarina, tylsä elämä, tylsä ihminen. Tässäkö se oli?
Pöytälaatikkoprojektin muuntuminen julkaisuksi on suuri muutos. Toisten silmäparien ohi liukuessaan työni kasvaa omaksi itsekseen ja joutuu pärjäämään omillaan. Lukijat riistävät katseellaan minulta lapseni, pakottavat sen sosiaalistumaan, sopeutumaan ja
muuttumaan. Kaikille työ ei kerro mitään, se ei kiinnosta tai tulee ymmärretyksi aivan toisin kuin olin itse ajatellut. Yksi liikuttuu, toinen ei viitsi tarttua koko kirjaan.
Omien kokemusten pohtiminen kuvissa on minulle tuttua, mutta sarjakuvan tila on
julkisempaa, outoa maata. Olen täällä uusi, epävarma ja katson kaikkea tapahtuvaa reu30

nalta ja rajamaan hämärästä. Sarjakuvaaminen antaa minulle paljon hyvää, jonka pystyn
osoittamaan ja nimeämään. Saan palata menneisiin hetkiin, jotka kuvin kertominen tekee
todellisiksi. Itseni kuvaamisen kautta voin asettua ymmärtämään ja lohduttamaan sitä,
joka joskus olin. Saan itse valita näkökulmani, mitä kerron ja mitä jätän pois.
Tähän tarinaan kenelläkään muulla ei ole oikeutta, kunnes jakamisen hetki on käsillä.

Sarjakuvajulkaisun ja lukemisen jaetussa maailmassa ovat voimassa toiset lait,
oletukset, tottumukset, kuin omalla työpöydälläni. Ruutujen maailmassa voin toimia yksinvaltiaana ja kehystää pääosaan kenet haluan ja miten haluan. Oman tarinan näyttäminen
todelliselle lukijalle pakottaa uusiin pohdintoihin: Onko piirrosjälki omaperäistä? Onko
hahmo uskottava? Miten oivaltavasti ajankuva on luotu? Tukeeko valittu piirrostekniikka
kerrontaa? Mikä on kohderyhmä? Ostaisiko tätä kukaan? Mikä tarinassa ansaitsee tulla
lisätyksi miljardien painotuotteiden sekaan?
Oivaltavuus, uskottavuus, taito, omaperäisyys, imu...Työpöydältä maailmaan astuvan työn on ansaittava paikkansa. Työn näyttäminen toiselle pusertaa kertomusta voimilla ja ehdoilla, joita on vaikea ennakoida tai joiden ei haluaisi antaa vaikuttaa tarinaan.
Tarinani myös nolottaa. Mitä, jos joku ymmärtää sen aivan väärin? Tai sitten aivan
oikein, juuri niin kuin kaikki meni? Entä mukaan napatut entiset ja nykyiset ystävät: loukkaako vanhojen tilanteiden dramatisointi heitä jotenkin?
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Itselle kirjoitettuun päiväkirjaan on lupa kiinnittää ja sulkea valitut ajatukset. Päiväkirja on vapaata maata, mutta siihen merkityillä kertomuksilla ei sellaisenaan ole elämää
kirjan kansien ulkopuolella. Paljastamisen, avautumisen ja jakamisen hetkellä kaikki
muuttuu. Jaetut ajatukset pyrkivät ulos julkaisuksi eikä julkaisu voi olla mitä tahansa. Arvioivat katseet muovaavat tarinani tuotteeksi ja asettavat sen sopivaan lokeroon, rajaavat
lukijakunnan ja ohjaavat julkaisujen vapaille markkinoille.
Omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa lupaus tekijän suoran puheen välittämisestä
ja rehellisyydestä pakottaa tekijän olemaan läsnä työssään. Omaelämäkertaa tunnutaan
tuotettavan ensisijaisesti itselle, omaa elämää koskevien ajatusten ja käsitysten ajatusten
selventämiseksi. Toivonkin lukijan asettuvan kuuntelemaan oman elämän selvitystä toisella tavoin kuin puhdasta fiktiota. Tekijänä en voi vastaanottaa saamani kritiikkiä vain
työni pintaa koskevana, kun kaikki se, mitä olen nyt, nojaa tapahtumiin, jotka olen elänyt
ja joista nyt kerron.
Huomenna on se päivä on paljastanut useita diskursseja omaelämäkerrallisen
sarjakuvan ympärillä. Sarjakuvataiteen kentän reunalta katsoen tunnistan työni puutteet.
Omaelämäkerrallista aineistoa onkin raskasta työstää, sillä se vaatii ajamaan kahdella
kaistalla: toisella annan tunnustuksen virrata ja saavutan hiljalleen rauhan menneestä ja
itsestäni, olen vapautunut ja tyytyväinen. Toisella puolella tietä taas joudun puolustamaan
ja perustelemaan asian kannalta epäolennaisia yksityiskohtia ja palaamaan takaisin lähtöpisteeseen.
Toisen ongelman muodostavat omaelämäkerralliseen työskentelyyn liittyvät eettiset kysymykset. Tekijälle päiväkirjamateriaali voi muuntua pitkän työskentelyprosessin
kautta vain aineistoksi, tarinoiden materiaaliksi. Kuinka huolehtia siitä, ettei oma lähipiiri
muutu materiaalivarastoksi, että teksti ja tapahtumat pysyttelevät riittävän yleisellä tasolla, jonka taakse yksittäiset henkilöllisyydet saa häivytettyä?
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” Oman elämän piirtämiseen ja menneisyyden jäänteissä kahlaamiseen liittyy toisenlaisia haasteita kuin työskentelyyn täysin fiktiivisistä lähtökohdista. Julki tuodut omaelämäkerralliset tarinat, niiden henkilökohtaisuus, arkaluontoisuus ja suoruus jatkavat lukijoiden maailman haastamista myös silloin, kun tekijän ja tarinan välinen yhteistyö kuvaamisprosessin päätyttyä on lopussa. Huomenna on se päivä on minulle
riittävä näin. Olen katsonut omaa lapsuudenkuvaani jo niin monta kuukautta, että
haluaisin päästää irti. En tunne tarvetta luoda lukijalle tarkempaa ajankuvaa tai esittää jotenkin raaempina ja paljaampina tapahtumia, jotka olivat aikanaan mielestäni
juuri epädramaattisuudessaan vaikuttavia ja mustavalkoisuudessaan sävykkäitä.
Työstäessäni teini-ikäisen kiivaita ja haltioituneita huomioita yhtenäiseksi tarinaksi,
mietin monesti, mitä oikein olen tekemässä, kenelle ja miksi. Nyt lukiessani tarinaani
huomaan, että muutaman vuoden aikana kirjoitetuista teksteistä kokoamani yksinpuhelu sekä liikuttaa ja lohduttaa minua ja täyttää näin ainakin yhden mahdollisen tehtävänsä. Sarjakuvana päiväkirjakirjoitukset ovat saaneet asun, jota niiden yksityiskohtiin ja tunnetiloihin takertuva, käsikirjoitusta muistuttava muoto tuntui jo aikanaan
tavoittelevan. Sarjakuvan keinoin olen antanut menneisyyden minälle äänen ja mahdollisuuden kertoa aikuiselle asioita, jotka olisi ehkä pitänyt jakaa toisen kanssa jo
niiden tapahtumahetkellä. Onkin koskettavaa, että sarjakuvaamisen ja työni tutkimisen kautta voin nyt asettua olemaan äiti sarjakuvassani äänen saavalle lapselle, josta osa kai asuu yhä minussa, mutta joka en voi sanoa enää olevani. Julkaisuni tarina on vasta alkamassa, mutta päiväkirjatekstit niiden kantamine kokemuksineen on
loppuunkäsitelty. Silti minussa on paljastamisen tarve, toive, että mahdollisimman
moni lukisi, näkisi ja eläisi tämän kanssani. Mietin kovasti, miksi haluan kaikesta
huolimatta kuvien tulevan esitetyksi. Itselle tekeminen katkaisee siteen nähdyksi ja
kuulluksi tulemisen mahdollisuuteen. Miten voisin oman työni kohdalla säikähtää
kohtaamista maailman kanssa ja katkaista viestin välittämisen ketjun, kun opetustilanteissakin olen painottanut sisällön editoimisen ja kuvailmaisun perusperiaatteiden
tärkeyttä juuri tarinan jakamisen kannalta? Mitä minä vieläkin pelkään ja odotan?”
(Työpäiväkirjasta, syyskuu 2009)
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Sarjakuvatutkimuksen poluilla
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Seikkailijana sarjakuvakulttuurin kentällä
Sarjakuvatessani en voi olla pohtimatta miksi ja kenelle työtäni teen. Potentiaalinen lukija
32

onkin sarjakuvaamisen prosessissa vaikutusvaltainen työskentelykumppanii . Vaikka potentiaalisen lukijan ominaisuuksia olisikin vaikea luetteloida, olen kavahtanut, jos työni lukenut ehdottaa teoksen kohderyhmäksi jotain omista hataristakin mielikuvistani täysin
poikkeavaa. Mielikuvituskumppanini ei ole iätön tai sukupuoleton olento. Vaikka vain tulevaisuus voi näyttää, kuka Huomenna on se päivä -albumista lopulta kiinnostuu, en ole
tehnyt albumiani ensisijaisesti lapsille tai nuorille, vaan tähtäimessäni on aikuislukija, kun
olen etsinyt jakajaa tarinalleni.
Omaelämäkerralliset tarinat voivat olla tekijälleen sekä muistojen kuvittamisen että
terapeuttisen kokemusten purkamisen väylä ja kantaa siksi sisällään tunnustuksenomaisia ja ahdistavia kokemuksia. Vaikka kaikenikäisille sopivia teoksia löytyy varmasti tämänkin genren sisältä, näyttää omaelämäkerrallinen aineisto kuitenkin luovan sarjakuvamaailman sisälle jakamisen piirin, jossa aikuiset keskustelevat elämänkokemuksistaan
julkaisujen kautta.
Viime vuosikymmenten aikana on julkaistu useita koko alan kattamaan pyrkiviä tai
33

sarjakuvan eri alalajeja kartoittavia historiikkeja . Tie syvemmälle omaelämäkerrallisen
sarjakuvan maailmaan aukeaa historiikkiviidakossa usein aikuisten sarjakuvaksi (adult

comics) kutsutun sarjakuvan lajityypin kautta: Omaelämäkerrallisten sarjakuvanovellien
(graphic short stories) ja romaanien (graphic novels) polku näyttää kulkeneen rintarinnan
aikuisille suunnatun kokeilevan, tekijälähtöisen sarjakuvan tai nk. taidesarjakuvan tai uuden sarjakuvan synnyn kanssa.
Sarjakuvan rajattomasta kielestä puhutaan joskus itsestään selvyytenä. Kyky tulkita sarjakuvaa perustuu kuitenkin kuvien kantamiin kulttuurisidonnaisiin elementteihin, joi32 Herkman erottelee kaksi näkemystä tekstin potentiaalisesta yleisöstä: perinteisen käsityksen mukaan populaarikulttuurin esitystavat ja tematiikka ovat homogeenisia, jotta teokset ketään loukkaamatta saavuttavat mahdollisimman suuren yleisön. Uudemman kulttuurintutkimuksen johtopäätöksiä
on ajatus populaarikulttuurin teksteistä avoimina ja monimerkityksisinä kokonaisuuksina, jotka voivat
asettua dialogiin hyvin monenlaisten lukijoiden kanssa (Herkman 1998, 59-60). Minulle potentiaalisen lukijan paikantaminen avaa mahdollisuuden tarkastella työtäni toisen ulkopuolisen silmin. Toisen
katseen kautta pyrin arvioimaan minkälaisia johtolankoja lukija tarvitsee löytääkseen tien tarinani ytimeen.
33 Esim. Kemppinen-Kaukoranta 1983, Sabin 1998, Gravett 2005
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ta on opeteltava lukemaan. Itselle vieraamman kulttuurin sisällä tuotettua sarjakuvaa, esimerkiksi mangaa, lukiessani minun myönnettävä, että tarvitsen lisää johtolankoja. Olen
vieraan edessä, enkä voi olla varma, ymmärränkö oikein ja löydänkö tarinan muodon takaa. Sekä kuvan tuottaminen että lukeminen kiinnittyy tiettyyn aikaan, yhteisöön ja kulttuuriin.
Eri mantereiden sarjakuvakulttuureilla on tyyliin ja julkaisumuotoihin liittyviä erikoisuuksiaan, kuten japanilaisen mangan piirrostyyli ja tarkasti eri kohderyhmille suunnatut
albumisarjat, Ranskan tekijälähtöinen albumiteollisuus, auteur -käsite ja lukuisat paikalli34

set sarjakuvakustantamot sekä Intian suuri seikkailusarjakuvasyndikaatti Raj Comics .
Suuntaukset ja tyylit liikkuvat yli valtioiden rajojen. Nykyään blogien, kilpailujen ja kansainvälisten festivaalien kautta vaikutteiden ja trendien siirtyminen on entistä nopeampaa.
On ollut myös mielenkiintoista huomata, että Euroopan ulkopuolella tuotetusta sar35

jakuvasta suuri osa on aikuisille suunnattua . Aasiassa ja Afrikassa esimerkiksi poliittinen
36

sarjakuva voi olla arjessa esillä merkittävänä osana kulttuuria ja katukuvaa .
Vanhemmat eurooppalaiset sarjakuvahistoriikit suuntaavat katseen ennen muuta lähelle
ja Länteen. Intia, Afrikka, Aasia taas ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuotetun sarjakuvatietokirjallisuuden erikoisaluetta, jonka kuvakerronnan historiasta tietävät siihen erityisesti perehtyneet.
Omissa opinnoissanikin matka sarjakuvailmaisun kehitystarinaan aloitettiin länsi37

maisen visuaalisen kerronnan historiaan tutustumalla . Kun sarjakuvailmaisun perustaksi
muotoillaan yksiruutuiset kertovat kuvat tai stripit, joissa rinnastetut ruudut kuvaavat tapahtumia ajassa, näyttää yhteys kuvataiteiden historiaan kirkkaalta. Ihmisessä on aina
elänyt halu kertoa, jättää jälkiä ja tallentaa kokemaansa. On toki innostava ajatus asettaa
38

luolamaalaukset sarjakuvaamisen historian perustuksiin . Ajatus sarjakuvaamisen yhteyksistä jo kaikkein varhaisimpaan taiteeseen pakottaa kuitenkin raahaamaan tutkimuksessa mukana tuhansia vuosia kuvakerronnan historiaa. Sarjakuvallista esitystapaa on
34 Syndikaatti viittaa sarjakuvan yhteydessä suuriin yleensä tiettyyn genreen erikoistuneisiin julkaisu-ja kustannusyhtiöihin, joita ovat esim. amerikkalaiset Marvel ja DC Comics sekä tanskalainen Egmont.
35 Sabin 1993, 183
36 Mm. Maailman sarjakuvat ry:n sarjakuvatyöpajojen voimin esille on nostettu lukuisia yhteiskunnallisesti ja poliittisesti merkittäviä asioita. (Lisää aiheesta Packalen & Sharma 2007)
37 Mm. Ville Hännisen luentosarja. TaiK/Visuaalisen kulttuurin osasto/kevät 2007
38 Mm. McCloud 1992 & Eisner 1985
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toteutettu ihmisen kuvailmaisun heräämisestä lähtien aina luolamaalauksista Bayeuxin
39

seinävaatteisiin ja eteenpäin, Herra Koipeliinin ja Yellow Kidin kautta nykysarjakuvaan .
Sarjakuvan historia kertoo paitsi kuvataiteen, myös teollistumisen, markkinoinnin
40

ja kuluttamisen kehitystarinaa . Tuotteistaminen ja haluttavuuden leiman kiinnittäminen
tuotteeseen on osattu ympäri maailmaa ja toiminta- ja seikkailusarjakuvan vaikutus koko
alan taustalla on voimakas. Esimerkiksi moni pohjoisamerikkalainen piirtäjä on aloittanut
41

uransa suuria yleisömassoja tavoittavan syndikaattisarjakuvan puolelta .
Tämän tiedostaminen on nostanut esimerkiksi minulle aiemmin vierailta tuntuneet
supersankarisarjakuvat uuteen valoon. Toisaalta omakin sarjakuvahistoriani on alkanut
juuri suurten syndikaattien tuottamien sarjakuvalehtien parista. Lastensarjakuvat kuten
42

Liisa Ihmemaassa ja Maija Mehiläinen kuluivat käytössä vuosia. Siihen esittäytyminen
puolin ja toisin kuitenkin jäi. Kouluaikanani nykysarjakuvan eri muodot, yhteiskuntakriittinen tai historiallinen sarjakuva tai edes kotoisat Muumit eivät kuuluneet perusopetuksen
piiriin.
Sarjakuva jäi myös toisen asteen opintojeni taidehistoriaosuuksien ulkopuolelle.
Sarjakuvaa ei vielä ennen vuosituhannen vaihdetta juurikaan esitelty suurissa taidemuseoissa ja peruskouluopetuksessa sitä hipaistiin vain kevyesti. Näin sarjakuva ilmaisuvälineenä, mediana, ja itsenäisenä taidemuotona tuli maijamehiläisten kautta osaltani melkein loppuun käsitellyksi.
Nykyisin kuvakerronta kuuluu ainakin peruskoulun kuvataideopetuksen pakolliseen oppimäärään, jonka puitteissa sarjakuvia toteutetaan sekä perinteisin tekniikoin että
kuvankäsittelyohjelmilla työskennellen. Sävy on muuttunut: sarjakuvaa ei esitellä vain tiettyyn kasvun vaiheeseen kuten lukemaan opettelun hetkiin liittyvänä ohimenevänä vaiheena. Jo ala-asteikäisiin levinnyt mangahuuma,animaatiosarjojen kylkiäisinä julkaistavat
lehdet ja joidenkin lastenlehtien yhteydessä lanseeratut virkistävät tulokkaat, kuten kana-

39 Tällainen kuvakerronnan kehityslinja keskiaikaisista seinävaatteista 1800 luvun lopun sanomalehtipiirrosten kautta nykysarjakuvaan on yksi tulkinta sarjakuvan muotoutumisesta omaksi taiteenalakseen. (Ks. esim. Sabin 1993, 13)
40 Rocco Versacci ( 2007, 9) toteaa tehokkaan markkinoinnin olevan merkittävä syy siihen, miksi
sarjakuvan monet muodot assosioituvat niin helposti supersankarisarjakuviin .
41 Esim. Will Eisner ja Frank Miller
42 Maija Mehiläinen on vain yksi esimerkki 1980-luvulla julkaistuista lastensarjakuvista. Waldemar
Bonsleinin 1912 ilmestyneen romaanin pohjalta toteutettiin japanilainen animaatiosarja 1975. Animaatiosarjaan pohjautuva sarjakuvalehti ilmestyi Suomessa vuosina 1986-1990.
37
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dalainen SamSam , ovat laajentaneet markettien ja kotien sarjakuvavalikoimaa. Pienimmistäkin kirjastoista löytyy huolella koostetut sarjakuvakokoelmat tai asiaan perehtynyt informaatikko. Lähivalikoimien kasvaessa yleisempikin tietoisuus sarjakuvan laadusta ja lajityypeistä on hiljalleen kasvamassa.
Roger Sabinin mukaan historialliset ennakkotapaukset ja -luulot ovat aikaisemmin
työntäneet sarjakuvaa pois muiden painotuotteiden lukemisen tieltä. Uusiin medioihin on
aina suhtauduttu pelon sekaisesti olettaen tulokkaiden olevan kykenemättömiä rinnakkaiseloon ja pyyhkäisevän aggressiivisesti vanhat klassikot ja hyvät perinteet mennes44

sään . Epäilyksen ilmapiiri yllättää, sillä uudet mediat näyttävät aina ottaneen oman paikkansa ja näin lähinnä vain avartaneen kertomusten kenttää. Seuratessani esikoiseni uppoutumista Aku Ankan taskukirjapinojen väliin, mietin itsekin, kuinka ihana, aivan omanlaisensa tila tytön ja tarinan ympärille lepotuolin rauhassa syntyy.
Samaan aikaan pohdin kuitenkin, jääkö lukeminen sarjakuvaan, tarttuuko lapsi
koskaan kuvattomaan tekstiin ja onko nyt aika luovuttaa ja kiikuttaa astridlindgrenit ullakolle. Kirjoituksen ja kuvan arvottaminen sujuu minultakin. Sanoin kuvailemisen ja kuvin
45

kertomisen vastakkainasettelu vaikuttaa tässäkin hetkessä . Sarjakuvan lukeminen ei ole
jäämistä vaan aktiivinen valinta.
Vain aikuisille?
Vaikka aikuisten sarjakuva nousee terminä esiin jo 1960-luvun lopulla, se ilmestyy nykyisin tunnetussa muodossaan sarjakuvatutkimuksen sanastoon vasta 1990- luvulla. Roger
Sabin painottaa jo kirjansa Adult comics – An Introduction esipuheessa aikuisten sarjakuva -termin olevan kuitenkin suurten valtavirtasarjakuvan julkaisijoiden tuottama, osin
46

myynnin edistämiseksikin kehitelty keinotekoinen rajaus . Tekijä, kustantaja ja lukija
43 Serge Blochin luoma SamSam on tullut tutuksi samannimisestä animaatiosarjasta ja Otavamedian julkaisemasta Leppis-lehdestä.
44 Sabin 1993, 94
45 Kirjoittaminen ja kielellä kuvaileminen näytetään usein asettavan arvohierarkiassa ylemmälle tasolle kuin kuvin kertominen. Keskiajalla kirkon hallitsemassa yhteiskunnassa ylimpänä vaikutti papiston hallussa oleva Sana ja rahvaan oli mahdollista saada aavistus Sanan mahdista sitä välittävien
kuvien, kirkkotaiteen kautta. Bernt Österman esittää kuvituksen ja kuvakerronnan eron siten, että kuvitus ei anna mahdollisuuksia uudelleentulkintoihin tai alkuperäisen kuvitettavan tekstin muunteluihin
vaan osoittaa tarinan annettuna ( Sumiala-Seppänen, Stocchetti 2007, 275).
46 Sabin 1993, 3
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saattavat olla täysin eri mieltä siitä, kenelle työ on ensisijaisesti suunnattu ja mikä on tarinan kantava teema tai työn tarkoitus.
Yhdysvalloissa sarjakuvailmaisua rajoitettiin vuodesta 1955 lähtien Comics code
47

-sensuurijärjestelmällä . Järjestelmän vastarintamana syntynyt underground-liike nosti
äänekkäästi esiin aikuisille suunnatut sarjakuvat. Sabin toteaa aikuisten sarjakuvilla olleen silti jo historiansa, vaikka media underground-liikkeen voimannäytöstä hämmentyneenä julistikin suureen ääneen sarjakuvan kasvaneen kypsään ikään aivan yllättäen.
Lehdistön paniikkireaktio poljetun taidemuodon arvonnousun ja sitä kautta sarjakuvan
48

vaikutuspiirin laajenemisen edessä merkitsi kuitenkin oman otsikon alle pääsemistä ja
julkista hatunnostoa omakustannepohjalta toimineille underground -taiteilijoille.
1960-luvulla uusia työskentelytapoja koeteltiin kaikilla taiteen aloilla. Underground
-aallon luoma vaikutteiden vaihto nosti esiin suurten julkaisijoiden vaatimuksista irrottau49

tuneita sarjakuvataiteilijoita (auteur ): taiteilija vastasi itse työnsä kaikista vaiheista, käsikirjoituksesta lopullisen työn taittoon ja kopiointiin. Alkuaan levykaupoissa ja headsho50

peissa myytävien pienkustanteiden etuna suurten julkaisijoiden tuotteisiin verrattuna oli
51

mm. se, että pienkustanteista otettiin uusia painoksia niin kauan kuin menekkiä riitti .
Samalla pienlehtien ja omakustanteiden suosio loi markkinoille uusia kustantajia,
jotka olivat kiinnostuneita vaihtoehtosarjakuvan mukanaan tuomista teemoista ja syndikaattimaailman aihepiiriin kuulumattomasta elämäkerrallisuudesta: arjesta ja fantasiasta,
52

halusta, nautinnosta ja heikkouksista .
Huomio kiinnittyi sarjakuvassa persoonalliseen ilmaisuun. Tarinan kertojan ja kuvaajan yksilöllinen näkökulma todellisuuteen nostettiin kiinnostuksen kohteeksi. Maine ja
kunnia kulkeutuivat juhlitulle luojalle. Kokoelmissa ilmestyneet pitkät tarinat tai pienkus-

47 Comics code oli 1958 Yhdysvalloissa voimaan tullut sarjakuvasensuurijärjestelmä, joka valjastettiin säätelemään arveluttaviksi koettujen toiminta-, kauhu - ja seikkailusarjakuvien sisältöä(Aiheesta
lisää esim. Kemppinen – Kaukoranta 1985, 107-111).
48 Sabin 1993, 1
49 Auteur = ransk. tekijä, kirjailija, alulle saattaja. Termi on lähtöisin 1950-luvun eurooppalaisesta uuden aallon elokuvasta, jonka piirissä nostettiin jalustalle itsenäisesti toimiva teoksen luoja: omakohtaista näkemystään noudattava ohjaaja-käsikirjoittaja.
50 Headshopit olivat kannabistuotteiden ja marginaalikulttuurien tuotteiden kuten fanirekvisiitan
myyntiin keskittyneitä pieniä putiikkeja.
51 Wolk 2008, 38
52 Mm. Pantheon books, Fantagraphics, Drawn & Quarterly, Dark Horse Comics
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tanteet olivat tekijöidensä näköisiä kokonaistaideteoksia, joilla taiteilija saattoi jopa ansaita elantonsa. Sarjakuvataiteilijoilla oli siis syytä hurrata aikuisten sarjakuvan synnylle.
Sarjakuvan julkaisumuodot, kerronnan tavat ja ilmaisutyylit olivat kehittyneet kaikessa rauhassa taiteen, tutkimuksen ja kritiikin reunamailla, luokittelijoilta piilossa. Jo ennen undergroundin syntyä sarjakuvalla oli ollut vankka paikkansa toimijana, keskustelun
53

osapuolena ja eri yhteiskuntaluokkien äänenä . 1960-luvun vaihtoehtosarjakuvan vallankumous näkyi sarjakuvan vaikutuspiirin ulottamisena laajemmalle, matalan ja korkean
kulttuurin rajojen yli. Vaihtoehtona syntynyt, itsestään ja maailmasta tietoinen uusi sarjakuva ei jäänyt kapinaliikkeeksi sananvapauden puolesta, vaan asettui piirtämään omaa
linjaansa sarjakuvan historiaan.
1960-luvun lopun uuden sarjakuvan aalto synnytti myös taide- tai laatusarjakuvaksi kutsuttuja teoksia. Visuaaliselta ilmaisultaan ne olivat edeltäjiäänkin kokeilevammin ja
kunnianhimoisemmin toteutettuja. Vaikka laadun ja taiteen käsitteitä pidetään kenties yhä
synonyymeinä, ei taidesarjakuva -käsitettä kuitenkaan kannata käyttää ainoastaan sarjakuvailmaisun arvottamiseen, vaan tyylin, ilmaisuvoiman ja kerronnan kulttuuristen vaikut54

teiden tutkimiseen . Nk. laatusarjakuvakin on aina oman aikansa lapsi. Kuvakerronnan
tarkastelu tämän käsitteen läpi tuo tarkasteluun mukaan ennen kaikkea ajatuksen teoksen tekijästä vapaana näkemystään toteuttavana taiteilijana ja auttaa sitä kautta jäsente55

lemään esimerkiksi tyylin ja kerronnan taustoja ja merkityksiä .
Sekä Rocco Versacci että Douglas Wolk viitoittavat sarjakuvan nousun taidemaailman reunoilta tunnustetuksi mediaksi ja taidemuodoksi muiden, jo asemansa vakiinnutta56

neiden ilmaisuväylien kautta . Laajalevikkiset, näkyvät ja äänekkäät Hollywood-tuotannot
ovat monen sarjakuvan kohdalla onnistuneet koukkaamaan sarjakuvan äärelle uusia lukijoita. Elokuvaversiot albumeista X-men, Sin city ja V-for Vendetta ovat kiinnittäneet mi57

nunkin huomioni alkuperäiseen julkaisumuotoon ja välineeseen .
Sarjakuvaa on määritelty termein, jotka ovat usein lähinnä rajoittaneet lukijakuntaa
ja ilmaisutapoja. Vaikka ikärajoja on asetettu ensisijaisesti moraalisiin syihin vedoten,
ovat ne samalla kuitenkin toimineet myös houkuttimina ostajille osoittaessaan vaivihkaa
53 Mm. R.F. Outcooultin Yellow Kidiä julkaistiin New York Journal Americanissa ja Worldissa vuosina 1895-1898
54 Wolk 2007, 30
55 emt., 30
56 Versacci 2007, 11
57 Wolk 2007, 11
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julkaisun operoivan jonkin uteliaisuutta herättävän, arveluttavaksi luokitellun aihepiirin
kanssa.
Termi taidesarjakuva auttaa saamaan otteen tietystä sarjakuvan lajityypistä. Se
voi kertoa myös työskentelyprosessista, jossa tekijä ei ole joutunut toteuttamaan teostaan
ryhmätyön mukanaan tuomin kompromissein vaan hallitsee itse kuvaamisen ja kerronnan
kokonaisuutta koko prosessin ajan.
”Näkymätön taide” ja sanoittamisen vaikeus
Sarjakuvaopintojeni aikana on puhuttu hyvän tarinan erityisestä imusta ja toisaalta sarjakuvan taiasta näkymättömissä hetkissä jossain ruutujen välissä. Oman elämän kuvia yhdessä tutkittaessa on todettu, että jokin kohta vain ”niinku toimii” ja toinen taas ”niinku ei”.
Silloin tuntuu, että sarjakuvassa liikutaan toisinaan aaveiden maailmassa, jossa vilisee
näkymättömiä tapahtumia, toimijoita ja merkityksiä, joista ei sanoin saa kiinni.
Sarjakuvan merkkikieltä on analysoitu tarkasti ja teoreettista pohjaa sarjakuvan
58

toiminnalle, havaitsemiselle ja tulkinnalle on haettu mm. semiotiikan piiristä . Kuvan ja
kerronnan alueilla liikkuvana rajataiteena sarjakuva tarvitsee välineitä myös kirjoituksen ja
tekstin tutkimuksen puolelta. Visuaalisen kerronnan yksityiskohtia, muotoa ja sisältöä tutkittaessa on ollut myös luontevaa lainata käsitteistöä sukulaistaiteilta.
Douglas Wolkin mukaan sarjakuvatutkimuksen oman sanaston köyhyys johtuu siitä, että sarjakuva saavutti ilmaisun kannalta olennaiset toiminnan keinot ja muotoutui
omaksi itsekseen, ennen kuin se noteerattiin itsenäiseksi taidesuuntaukseksi tai tutkimuskohteeksi. Se täytti avoimen paikan kuvallisen ilmaisun kentällä niin tiivisti ja luontevasti,
59

kuin vaivihkaa itseltäänkin, ettei tutkimus pysynyt vauhdissa mukana . Siksi sarjakuvista
60

puhutaan yhä muilta taiteenaloilta lainattuja termejä käyttäen .

58 Sarjakuvan kielioppia eri näkökulmista avataan mm. teoksissa: Herkman 1998, 62-92 & 1996, 83101 McCloud 1993, 24-117, Manninen 1992, 33-45)
59 Wolk 2007, 17
60 emt.,16. Wolkin mukaan monilla muilla taiteenaloilla tutkimuksen ja kritiikin siis taiteenalasta puhumisen pitkä historia näkyy rikkaana sanastona:” There's also much more of a tradition of music

criticism with a strong, personal voice, and a richer shared vocabulary for talking about what's happening in music. Musical, for instance, is a perfectly normal word; but there's no word that means
"comics-ish." (www.amazon.com/gp/blog/post/PLNK2S9Z90L6JSHCI)
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Valokuva- ja elokuvataiteesta lainatut termit kamera-ajo, kuvakulma ja rajaus
osoittavat tarkasti ja ymmärrettävästi sarjakuvaamisessakin käytettyihin keinoihin. Wolk
kuitenkin muistuttaa, että tutkijan lainatessa terminsä kirjallisuuden, elokuvan, teatterin tai
valokuvauksen puolelta pitäisi varoa häivyttämästä niiden tieltä sarjakuvan erityisluonnet61

ta .
Wolkin mukaan on virhe tarkastella sarjakuvaa liikkumattomana elokuvana tai tii62

vistettyinä kirjallisuuden klassikoina . Hän ehdottaakin sarjakuvaa yhdeksänneksi taiteeksi. Tämän aseman myöntäminen olisi Wolkin mukaan tarpeen ennen kaikkea siksi,
että itsenäiseksi taidemuodoksi asettaminen vahvistaa sarjakuvatutkimuksen merkitystä
omana visuaalisen kulttuurin tutkimuksen alanaan ja pakottaa käsittelemään sarjakuvaa
63

sen omin termein .
Sarjakuvaa koskevia käsityksiä suuntaavat paljolti huumorisarjakuvan luomat ennakko-odotukset: Tarttuessaan sarjakuvaan saattaa odottaa kohtaavansa jotain hupaisaa. Tuttua strippisarjaa lukiessa osa hauskuudesta syntyykin jo astumisesta maailmaan,
64

joka tiettyyn tuttuun sarjakuvaan on rakentunut . Hupailuun virittäytynyt voi kokea vastenmielisyyttä kohdatessaan omaelämäkerrallisissa teoksissa tyypillisiä teemoja ja ilmaisua. Esitietoonsa luottaen lukija antautuu hauskuudelle, pelolle tai melankolialle jo tiettyyn teokseen tarttuessaan.
Määritelmien, oletusten ja ennakkoluulojen taakse kurkistettaessa suuri osa uutta
sarjakuvaa paljastuu yhteiskunnallisesti kantaaottavaksi tai varttuneemmille lukijoille
suunnatuksi. Silti vielä 1990-luvulla sarjakuvaa käsittelevä tutkimus saattoi alkaa Roger
Sabinin Adult Comics- an introduction teoksen tapaan:
” The traditional image of a comic in most peoples mind is of a cheap throw-away
periodical for children.”

Tällaisten lausumien tukemat ennakkoluulot alkavat tuntua jo kovin vanhahtavilta, sillä
lasten sarjakuva näyttäisi olevan sarjakuvamaailman todellinen marginaaligenre. Toisaalta omaelämäkerrallisten sarjakuva-albumien kuten kohderyhmän määrittely voi olla tär-

61 Wolk 2007, 13
62 Sarjakuvalle ilmaisuvälineenä tyypillistä toimintatapaa ei tulisi sekoittaa kuvittamalla sarjakuvaversioiksi klassikkoelokuvia.- ”...movies that don´t move”- tai klassikkokertomuksia - ”...that end up gut-

ting the original work”.- (emt., 14).
63 Wolk 2007, 14
64 emt., 23
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keäkin osa markkinointia, eikä omaa, pienimuotoistakaan sarjakuvajulkaisua toteuttaessaan kohderyhmäluokitteluja ole välttämättä helppoa sivuuttaa. Ajatus potentiaalisesta lukijasta ohjaa valintoja työtä toteutettaessa ja saattaa paljastaa, mihin hyllykköön mahdollinen jälleenmyyjä voisi työn asettaa.
Mitä enemmän olen sarjakuvia lukenut, sitä vähemmän enää tukeudun ennakkooletuksiini siitä, millaista sarjakuvan kuuluu olla ja mitä sarjakuvaan tarttuessani tulen
kohtaamaan. Varsinkin omaelämäkerrallisen sarjakuvan suoruus, oletus tekijän läsnäolosta tarinassa ja arjen kuvaamisen kautta tapahtuva samaistaminen yhdessä omaelämäkerrallisen rehellisyyden lupauksen kanssa muodostavat verkon, joka voi kiskoa luki65

jaa aivan toisenlaisiin suuntiin ja asemiin kuin muut sarjakuvan lajityypit .
Sarjakuvan toiminnasta puhumista helpottaakin erilaisiin lajityyppeihin liittyvien sävyjen huomioiminen. Omaelämäkerrallinen sarjakuva koskettaa omalla tavallaan. Se ohjaa lukijan auteur -ajattelun lähteelle: tarkastelemaan maailmaa tekijän ainutlaatuisesta
näkökulmasta.
Oletus sarjakuvan suhteesta kevyeen ja nopealukuiseen sisältöön on kenties hidastanut myös huomion kiinnittämistä lukutapahtuman ja sarjakuvan eri lajityyppien ja jul66

kaisuformaattien suhteeseen . Sarjakuvamuistelmiin tai -päiväkirjaan tarttuminen vaatii
hyvin toisenlaiseen tilanteeseen asettumista kuin tutun, muutamalla vilkaisulla omaksuttavan huumorisarjan lukeminen. Ne vaativat asettumista kohtaamaan epämiellyttävää, henkilökohtaista ja rumaa, kykyä olla iho vasten ihoa kertojan kanssa, nauraa tämän vierellä
tai suostua osallistumaan tapahtumiin, joissa ei olekaan mitään hauskaa.
Käsitepulaa ratkomassa – kepeästä kirjallisuuden lajista sarjakuvaromaaneiksi
2000-luvulle saakka on ainakin puhekielessä kutsuttu sarjakuvaksi monenlaisia tekoja ja
esineitä : lehtiä, kirjoja, kokoelmia, luonnoksia, originaaleja, siis työn tuloksia ja itse tekniikkaa. Kun mainitsen piirtäväni sarjakuvaa, tuntuu moni heti tietävän mistä on kyse. ”Hei

65 Versacci 2007, 36
66 Kvaak.fi-sarjakuvafoorumilla julkaistussa arvostelussa Paul Gravettin teoksesta Sarjakuvaromaa-

ni- ja miten se voi muuttaa elämäsi sarjakuvapiirtäjä ja -kriitikko Timo Ronkainen kummastelee Gravettin tapaa lähteä sarjakuvan lukemistapahtuman analyysissä liikkeelle aivan alusta. Ronkaisen mukaan ”...epäilemättä miltei jokainen osaa aivan varmasti lukea luontevasti perinteistä mainstream-

sarjakuvaa...”, sillä ”...Ankka meidät kasvattanut”. Hyvä sarjakuvanlukutaito näyttääkin usein koskevan lähinnä huumori- ja strippisarjakuvaa.
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mikset tarjoa sitä lehteen?!”, kysytään. Mutta sarjakuvani ei ole sanomalehtistrippi, vaan
tarina, joka elää vain kokonaisena ja yksissä kansissa. Se on omaelämäkerrallinen sarjakuvanovelli, muodoltaan, sisällöltään ja tarkoitukseltaan toisenlainen kuin päivittäin ilmestyvät strippisarjat. Keskustelu sujuisi paremmin, jos termit otettaisiin arkipuheeseen ja niitä opetettaisiin käyttämään.
Historia on kiinnittänyt sarjakuvaan tiukasti käsityksen nopealukuisuudesta ja tarinan vaivattomasta avautumisesta, julkaistiinhan ensimmäiset laajaan maineeseen yltä67

neet sarjakuvat tiuhaan ilmestyvien sanomalehtien yhteydessä . Toisaalta sarjakuvailmaisu huomattiin varhain hermostuttavaankin paljastavuuteen ja osuvuuteen yltäväksi.
Sanomalehtisarjakuvan kyky kommentoida ajankohtaisia ilmiöitä on ollut strippimuotoisen
esitystavan tunnustettu vahvuus. Kuva ja sana yhdessä kykenivät aukaisemaan koskemattomiksi luultuja tiloja.
Lopullinen arvo strippisarjoille on kertynyt vasta kokoelmajulkaisujen ja uusiopai68

natusten keräilyn myötä . Niissä stripin suurin voima, sen kulttuurinen konteksti, paikka
hetkessä, ajassa ja yhteiskunnassa aktiivisena toimivana taidetekona menetetään. Uusintajulkaisu tekee kuitenkin kokoelmasta taideteollisen levitettävän tuotteen. Nidottu kirja on
paketti, jossa sarjakuvatut ilmiöt matkaavat ajassa arvokkaasti.
Seikkailu- ja huumoristrippejä koottiin jo nidotuiksi tai liimasidotuiksi kokoelmiksi.
Vasta 1978 julkaistu Will Eisnerin A Contract with God and Other Tenement Stories (Baronet press) on kuitenkin nostettu esiin ensimmäisenä omaelämäkerrallisena sarjakuvaromaanina. Viimeistään Eisnerin teos osoittaa, että comics -termin rinnalle kaivattiin rin69

nakkaistermejä kuvaamaan sarjakuvamaailman monenlaisia raskaansarjan edustajia .
Viime vuosina suomalaisella strippisarjakuvalla on ollut niin suuri menekki, että lu70

kuisia sanomalehtisarjakuvia julkaistaan kovakantisina kokoelmina vuosittain . Vuonna
2007 Iltalehden kuukauden kotimaisen sarjana ilmestyneen Kiroilevan siilin tuntevat jo
kaikenikäiset. Ville Rannan Kirkko ja Kaupunki -lehteen piirtämää, ajankohtaisiin ilmiöihin
terävästi kantaa ottavaa sarjakuvaa ei ole vielä laajemmin kommentoitu, vaikka Rannan
pesti Helsingin seurakuntayhtymän lehteen on jo sinänsä tapaus.
67 1800-luvun loppupuolella ilmestyneiden ensimmäisten painettujen sarjakuvastrippien ja yksiruutuisten paneelien tarkoitus oli houkutella alempiakin sosiaaliluokkia tarttumaan lehteen. (Ks. myös
Sabin 1993, 13)
68 Wolk 2008, 10
69 Wolk 2007, 17
70 Mm. Jarla 2008-2010, Paloniemi 2007-2010, Juba 1998-2009
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Nopeasti kulutettava ja vaivattomasti lähestyttävä huumori myy aina, mutta strippikokoelmat jättävät taakseen sarjakuvakerronnan hiljaisemmat: omaelämäkerralliset novellit ja romaanit. Napakan huumoristripin suosio pitää salassa sen tosiseikan, että moni
ei tiedä kaivata tai osaa lähestyä elämää ja arkea toisenlaisin sävyin tutkivaa sarjakuvakirjallisuutta. Kynnystä tarttua omaelämäkerralliseen sarjakuvaromaaniin tai -novelliin
voisi madaltaa ottamalla opetussuunnitelmiin rohkeammin mukaan nämäkin kirjallisuuden
lajit.
Englanninkielisessä sarjakuvatutkimuksessa erottuvat jo hyvin omilla paikoillaan
71

erilaisia julkaisuformaatteja kuvaavat käsitteet kuten comics, comic books ja graphic no-

vels. Sarjakuvaromaanin ja -novellien lyhyt historia näkyy silti vielä termien tuntemattomuudessa ja nihkeässä käytössä.
Muuan informaatikko kuuli ensi kertaa tämän työni tiimoilta termit sarjakuvaromaani ja graphic novel. Siinä, missä hakusana comics avasi linkkejä lähinnä pilakuvia, huumorisarjakuvia ja vanhempaa strippisarjakuvaa käsitteleviin artikkeleihin, löytyi oikeiden
hakusanojen kautta tie lukuisiin sarjakuvaromaaneja käsitteleviin ja sitä kautta omaelämäkerrallisen sarjakuvan tutkimustakin vauhdittaviin artikkeleihin.
72

Sarjakuvakirjallisuutta koskevien termien sekavuudesta huolimatta arkipuheessa
elää vahva käsitys sarjakuvamaisuudesta. Se ei kuitenkaan osoita yleensä sarjakuvan
välineellisiin ominaisuuksiin, sen keinoihin tilan, ajan ja tapahtumien kuvaamisessa tai
tekstin ja kuvan yhdistämisessä. Sarjakuvamaisuus tuntuu arkikielessä viittaavan huumorisarjakuvista tuttuun hahmojen pelkistämisen tapaan, kuten lapsenomaiseen hellyttävyyteen, ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden karrikointiin tai pop-taiteesta tuttuun ääriviivaa,
rasterikuvioin tehtyjä sävytyksiä ja kirkkaita painovärejä hyödyntävään kuvailmaisuun.
Douglas Wolk esittääkin sarjakuvamaisuutta ja aikuisten sarjakuvan tutkimuskenttää tarkentavia huomiota. Sarjakuva ei ole kuvaamisen tyylistä tai tekniikasta kertova
vaan kuvalliskirjallisen kokonaisuuden rakennetta ja toimintaa tarkentava käsite. Aikuisten sarjakuva ei puolestaan ole marginaali- tai vastarintaliikkeen nimi vaan lavea yläotsikko, jonka alla sarjakuvataan monin eri menetelmin, tyylein, temaattisin ja kerronnallisin
73

painotuksin . Sarjakuvamaisuutta määriteltäessä kannattaakin suunnata katse muodosta
71 Tässä termi comics viittaa nuoremmille lukijoille suunnattuun sarjakuvaan, comic book syndikaattien tuottamiin sarjakuva-albumeihin ja pokkareihin ja graphic novels sarjakuvaromaaneihin.
72 Tässä viittaan sarjakuvakirjallisuudella nimenomaan sarjakuvaromaaneihin ja novelleihin, en sarjakuvatietokirjallisuuteen
73 Wolk 2008,59, myös Timo Ronkainen huomioi sarjakuvakirjoista puhumisen kankeuden todetes45

sisältöön ja pinnalta kokonaisuuteen. Sarjakuvamaisuus muotoutuu kuvarinnastusten
kautta syntyvässä kerronnallisuudessa ja tekijän ja lukijan kohtaamisessa. Käsitteen hiominen olisi mielenkiintoinen tehtävä esimerkiksi sarjakuvaopetuksen puitteissa keskusteltavaksi.
Minulle läheisin sarjakuvan julkaisumuoto on painotuote, moniaistinen kokonai74

suus, joka syntyy omaksi itsekseen vasta lukutapahtumassa . Näkisin mielelläni aivan
omien alaotsikoidensa alla muun sarjakuvan keinoja tai sarjakuvallisuutta hyödyntävän
75

taiteen eri julkaisumedioineen kuten kolmiulotteiset sarjakuvalliset teokset ja digitaalisessa muodossa julkaistut sarjakuvat
Sarjakuvan tutkimus kehittyy vain tietoa levittämällä, tekemällä ja lukemalla, kiinnittämällä sarjakuvan eri muotoja toiminnan kautta kuvataiteen ja kirjallisuuden kenttien
lomaan omille alueilleen. Kun käsitteet ovat tuttuja ja liittyvät johonkin koettuun ja konkreettiseen, voidaan puhua esimerkiksi aikuisille suunnatusta omaelämäkerrallisesta sarjakuvanovellista tai romaanista, jollaisena omaakin albumiani pidän. Pitkä sanojen letka valaisee monta tutkimuksen kannalta oleellista asiaa tarkasteltavan teoksen kohderyhmästä
ja tematiikasta julkaisumuotoon.
Toisinaan tarkempi määrittely on kuitenkin hyödyksi muillekin kuin visuaalisen kulttuurin tutkijalle: se, mitä sarjakuvaaja työltään odottaa, mitä hän haluaa kertoa, kenelle ja
millä keinoin, määrittää myös sitä, millä edellytyksillä lukija tekstiin tarttuu, jos tarttuu.

saan kuinka” ....Gravettiltakin menee välillä sarjakuva mediana ja sarjakuvaromaani lajityyppinä se-

kaisin. Kirjoittaessaan siitä, kuinka sarjakuvaromaanit voivat olla yhtä lailla "reportaaseja, historiankirjoitusta, dokumenttiaineistoa kuin opetusmateriaaliakin", on kuin väittäisi kaikkea kirjaston painettua aineistoa romaaneiksi. Sarjakuva välineenä ja tapana tuoda asioita esille taipuu vaikka tietokirjaksi, mutta romaani se ei kai enää olisi .”(www.kvaak.fi 29.01.08)
74 Wolk 2008, 29
75 Näihin voisi viitata jo käytössä olevilla termeillä engl. sequential art , suom. esim. sarja(kuval)linen
taide.
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Omaelämäkerrallisuus ajan ilmiönä
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Arki taidekäsityksen perustana
Elämä on sekä ääretön kuvattavien aiheiden varasto että kuvaamisen tarpeen synnyttäjä.
Oma kiinnostukseni sarjakuvaamiseen heräsi kuopuksen syntymän ja perhe-elämäämme
muovautuneiden rutiinien esiin nostamasta identiteettikriisistä ja yksinäisyyden tunteista.
Olin jo muutaman opiskeluvuoden ajan tottunut työskentelemään yksin, oman aikatauluni
ohjaamana. Opiskeluelämän väsyttävä vapaus vaihtui lasten syntymän myötä opiskelevan äidin väsyttävään vapauteen. Vapaana työelämän aikatauluista olin sidottu kotiin ja
perheeseen raahaten perässäni keskeneräisiä opintosuorituksia.
Hetkiä omien ajatusten kuuntelemiseen oli vain siellä täällä ja suurisuuntaisia kuvaprojekteja rajoittivat sekä ajan että tilan puute täyttyneessä kaksiossa. Tuntojen purkamisen väyliksi muodostuivatkin pienemmät tilat: luonnoslehtiöt ja päiväkirjat. Huomasin
nopeasti, kuinka äärimmäisten tunteiden piirtäminen ja kirjoittaminen helpotti, huojensi,
auttoi ymmärtämään ja sietämään. Pientenkin luonnosten tuottaminen tyydytti suuren kuvaamisen tarpeen, kirjoittaminen helpotti puhumisen tarvetta.
Nuo aikanaan tehdyt huomiot kuvaamisen välttämättömyydestä muovaavat koko
taidekäsitystäni. Tuntuu mahdottomalta puhua taiteesta välineellisyyden ajatuksesta irrottautuneena. Taide, joka ei toimi, välitä tai tarinoi, on minulle ajatuksena niin vieras, etten
saa siitä sanoin enkä kuvin kiinni.
Puhtaan omaelämäkerrallisuuden jäljillä
Omaelämäkerrallista kuvaamista ilmiönä, sen syitä ja
merkityksiä, on tutkittu vähemmän kuin kirjallisia elämäntarinoita. Taidehistorian piirissä on analysoitu yksittäisten taiteilijoiden omakuvia. Taidehistoria jättää
kuitenkin vähemmälle huomiolle suhteen omakuvan
ja katsojan välillä ja kysymykset siitä, kenelle kuva
puhuu, miten ja miksi.
Kuvataiteen ja omaelämäkerrallisuuden suhde vaikuttaakin jännittyneeltä. Omakuva esitetään
kuvataiteen historiassa taiteilijan yksityisalueena:
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se on itsen tutkimista tietyssä ohimenevässä hetkessä . Kuvataiteen historian luoma taiteilijakeskeisyydessään jotenkin suppea käsitys omakuvasta ei helposti asetu sellaiseen
viestinnän ja jakamisen kontekstiin, jossa omaelämäkerrallinen kirjallisuus ja sarjakuva
näyttävät toimivan. Toisaalta tarkemmin erilaisia taiteilijoiden omakuvia tarkastellessa
huomaa, että teokset on ladattu visuaalisin elementein täyteen tunnetta, jota kuvattu henkilö välittää. Kun kuvien katseluun yhdistyy mahdollinen tekijää koskeva esitieto, ollaankin
jo viestivän, puhuvan kuvan äärellä.
Taidehistoriasta löytyy pyrkimys erottaa havaittu, todellisuus ja tulkinta ja tutkia
suhdetta jäljentämisen ja uutta luovan välillä. Rajojen vetämistä voi pitää keinotekoisena
ja mahdottomana. Voisiko taidetta edes tehdä muulla tavoin kuin omien kokemusten ja
oman maailmasuhteen läpi tulkiten? Onko kaikki taide omaelämäkerrallista?
Jonkinlaisen puhtaan omaelämäkerrallisuuden lajin löytäminen kuvataiteessa on
hankalaa myös siksi, että omaelämäkerrallisuuden rajojen laajetessa sen yhteys arkeen
ja arkiseen ei ole enää itsestään selvä. Oman elämänkokemukset ja päivittäiset rutiinit
sekoittuvat kuvassa fantasiaan ja sivuavat unen ja valveen rajamaata tavalla, jonka seurauksena syntyy uusia rinnakkaiselle raiteelle asettuvia maailmoja. Silti noidenkin näkyjen
ja todentuntuisten kuvausten lähtökohtana on yhä tekijän paikka yhteisessä todellisuudessa, hänen oma elämänsä sattumuksineen.
Omaelämäkerrallinen työskentely on keräilyä, kollaasimaista liittämistä ja kuvitta77

mista, jossa kuvaus suodattuu näkyviin kuvaajan kokemuksen kautta . Niin muistiin kirjoittaen, valokuvaten kuin sarjakuvatenkin näkyväksi rakennettu kokemus on lukijan
eteen päätyessään jo kollaasimainen tulkintojen verkko.
Myös Anni Vilkon tutkimuksista nousee esiin oman elämän hahmottaminen kollaasimaisena kuvakertomuksena. Vilkko kirjoittaa monien elämäkertureiden näkevän elä78

mänsä matkana, kuvakirjana tai kokoon harsittuna värikylläisenä teoksena . Oma elämä
asettuu luontevasti näyttämön kaltaisiksi kuvaelmiksi ja tunnelmien sävyttämiksi kohtauksiksi, joista tietyt merkitsevät yksityiskohdat piirtyvät esiin. Ihmismielen narratiivista luon76 Toisaalta mm. Riitta Konttinen on tutkinut kuvataiteilijoina toimivien naisten omakuvia ja arjen kuvausta näkökulmasta, joka on tuonut mukaan oman paikan ja työn näkyväksi tekemisen kuvantekemisen kautta . (Mm. Boheemielämää. Venny Soldan-Brofeltin taiteilijantie. Otava 1997)
77 Kirjassa Images & Communities (Sumiala-Seppänen, Stocchetti 2007, 283) Lars Lundsten kuvaa
ihmisen luontaista taipumusta järjestellä kokemuksensa tulkintojensa kautta kertovaan, narratiiviseen
muotoon.
78 Vilkko 1997, 18
49

netta on vaikea kiistää, kun elämä asettuvan luonnostaan muistoihin kuvien muodostamina tarinoina ja kokemuksista rakentuneina kuvina.
Sarjakuvaajalle oma elämä avautuu kertomusten avaruutena, missä omaelämäkerrallisuus on vain yksi kuvaamisen lähtökohta. Philippe LeJeunen määritelmän mukaan
omaelämäkerrallisuuden voi rajata yksinkertaisimmillaan niin, että esitetyn tarinan minä,
79

siis kertoja ja kirjoittaja, on sama henkilö, joka on kokenut tapahtumat, joista kertoo . Selkeältä vaikuttavan määritelmän tielle kerääntyy kuitenkin kysymyksiä kertojaminän väistämättömästä kerroksellisuudesta.
Tehdessäni sarjakuvaa kahdenkymmenen vuoden takaisista tapahtumista tutkin
fiktiivistä, kuviteltua minää: aika ja ympäristö ovat jo muuttuneet minut toiseksi. Tunnistan
ajallisesti toisesta maailmasta olevat tapahtumat ja kokemukset osaksi omaa historiaani,
johon minulla säilyy tekijänoikeus läpi elämän. Aika on muovannut kuilun menneet tapahtumat eläneen minän ja nykyminän välille. Silti omaelämäkerturina minulla on oikeus sekä
pitää oma tämän hetkinen paikkani ja näkökulmani suhteessa menneeseen että haudata
sen mukana kaikki, mitä olen ollut ja mitä olen nähnyt aikaisemmin. Tarinassa teen elämäni aineistolla mitä itse haluan.
Näin todettuani ajatus kirjoittamisesta ja kuvaamisesta murhan kaltaisena todelli80

suuden korvaamisena toisella ei enää tunnukaan kaukaa haetulta . Tappava ajatus voi
olla ongelmallinen kulttuurintutkijalle tai taidehistorioitsijalle, joka pyrkii asettamaan paikoilleen subjektiivisen kokemuksen, kokemuksesta tuotetun representaation, tulkinnan ja
todellisuuden. Sarjakuvaajan ja taidekasvattajan näkökulmistani oma elämä taas saa kernaasti olla leikkikenttä ja materiaalivarasto, jonka aineksista näyttämölle voi rakentaa yhä
uusia tulkintoja, nostaa esiin sivujuonteita ja yksityiskohtia, liioitella tai pyyhkiä pois kaiken mitä tahtoo, kunnioittaen kuitenkin oman elämän sivuhahmojen yksityisyyttä.
Omaelämäkerrallisissa sarjakuvissani oma elämäni ja todelliset tapahtumat, miljööt tai henkilöt ovat vain lähtökohta ja voimanlähde, joka saa minut innostumaan kuvaamisesta. Tiedostan niiden sepitteellisen luonteen ja niiden välittämän tiedon suhteellisuuden. Kuvamuistiinpanoissa, stripeissä ja pidemmissä tarinoissa havaitsen selvästi jopa
moninkertaisen toiseuden itseni, kertoja – kuvaajan, siis sarjakuvani ohjaajan, sarjaku-

79 Saresma 2007, 62 (sit. Lejeune 1973)
80 Saresma (2007, 44) toteaa Barthesia lainaten, että yritettäessä tavoittaa ja vangita kielen avulla
jotain kokemuksellista, kokemus menettää aina osan itsestään koetun, eletyn todellisuuden korvautuessa kielen kautta luodulla todellisuudella.
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vassa toimivan hahmon sekä historiaan jo haalenneen kuvatun minän välillä. Muisteltu
minä on ajan toiseksi rakentama fiktiivinen hahmo, jonka naamion takana voi löytää roh81

keutta tarttua itselle kipeisiin aiheisiin ja kokemuksiin .
Omaelämäkerrallinen sopimus ja lukijan paikka
Moni jäsentää ja tallentaa elämäänsä itselleen tai läheisilleen valokuvin, päiväkirjamerkinnöin ja erilaisin muistoesinein. Elämäntarinoiden tallentamiseen käytettyjen päiväkirjojen,
perhealbumien ja nk. kotialttareiden rinnalle on asettunut digitaalinen todellisuus: blogit ja
erilaiset nettiyhteisöt, joissa sähköiseen tilaan voi koota, kirjata ja kuvittaa elämäntarinansa. Identiteettiä hahmotellaan kuvan ja kirjoituksen kautta. Omaa maailmankuvaa tukevia
82

yhteisöjä tuotetaan ja haetaan uusien medioiden tarjoamin välinein . Elämän ja arjen voi
kertoa eheäksi.

Kirjallisten omaelämäkertojen tutkimuksella on jo niin vahvat perinteet, että niiden
kohdalla voidaan puhua erityisestä kirjoittamisen tavasta tai tyylistä. Omaelämäkertatutkimuksen aineistona käytetyistä kirjoituksista ilmenee, että omaelämäkerturit pyrkivät usein
yhteenvetojen kaltaisiin lopetuksiin, joissa kerrottu tarina pyritään vaikka väkisin niputtamaan päätökseen. Muistelun kautta oman elämänsä kuvaaja voi jäsentää, ymmärtää ja

81 Kun kokemuksia muovataan kertovaksi tekstiksi, vaatii prosessi aina tekstin tietoista käsittelyä eli
aukkokohtien täyttämistä, karsimista, tiivistämistä ja painottamista (Saresma 2007, 68- 69). Omaelämäkerran totuus ei siis ole ensisijaisesti ulkopuolisen lukijan vaan tekijän itsensä käsissä. Johan Fornäsin mukaan epälooginenkin väite voi olla uskottava ja vilpitön, jos puhuja tai kertoja itse siihen uskoo (Fornäs 1998, 332).
82 Sumiala-Seppänen, Stocchetti 2007, 305
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hyväksyä elämänsä vaiheita. Suhteiden verkoston ja kokemusten ytimen hahmottelu on83

nistuu usein parhaiten stereotypioiden käytön ja karrikoimisen kautta .
Lukukokemusteni perusteella omaelämäkerrallisiin sarjakuvanovelleihin jätetty tila
tulkinnalle asettaa omaelämäkerrallisen sarjakuvan omakuvan ja kirjoitetun omaelämäkerran välille: sarjakuva antaa lukijalleen tilaa ja valtaa tulkita ja täydentää tekstiä. Arjestani stripeiksi valikoituneista tapahtumasarjoista jää usein puuttumaan viimeinen tapahtumat yhteen kurova ruutu. Reaktio viimeisessä ruudussa kuvattuun yllätykseen tai muutokseen tarinassa jää lukijan täydennettäväksi. Ehkä omaa elämääni kuvatessani haastankin
lukijan avuksi avoimen tilanteen ratkaisemiseen.

Elämäkertatutkimuksessa puhutaan myös lukijan ja kirjoittajan välisestä lukutapaa
koskevasta sopimuksesta. Nk. omaelämäkertasopimus toimii niin, että omaelämäkerturi
sitoutuu elämänsä esittämisessä rehellisyyteen ja lukija puolestaan lupautuu lukemaan
84

tekstiä todellisen elämän kuvauksena . Vaikka omasta elämästä sisältönsä ammentava
teksti tiedostetaankin moninkertaisesti suodattuneeksi, tuo teoreettinenkin lupaus totuuden paljastamisesta lukutapahtumaan lisäjännitteen.

83 Saresma 2007, 69 ja Vilkko 1997, 198
84 Saresman mukaan omaelämäkerrat luetaan ja kirjoitetaan niin kuin ne olisivat totta
(Saresma 2007, 89)
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Tekstin ja tekstuaalisuuden käsitteet ovatkin hyviä työskentelyvälineitä niin kuvalliskirjallisen kuin kirjoitetun elämäkerta-aineiston tutkimuksessa. Tuija Saresman mukaan
85

elämäkerta saa muotonsa ja tulee tuotetuksi vasta tekstinä . Oman elämän representaatioita on Saresman sanoin lähestyttävä siinä diskursiivisina, siis yhteisössä sosiaalisen
vuorovaikutuksen kautta syntyvinä, kielellisinä ja omaelämäkerran lajityypin mukaan
86

muotoutuneina, mutta silti tekijälleen ja tutkijalleen todellisina ja koskettavina . Sekä tutkija että tekstin tuottaja toimivat samassa kosketuksen ja kokemuksen välittämisen tilassa. Siellä tärkeää ei ole totuus vaan tieto juuri tuosta omaelämäkerrallisuuden luomasta
tulkintojen todellisuudesta.
Näin kuljetaan omaelämäkerran sisällöstä sarjakuvan kannalta kiinnostavaan lukemisen ja tekstien vastaanottamisen analyysiin, paperin takaa kuvaajan ja kuvatun välisestä tilasta tekstin ja lukijan väliseen tilaan.
Oman elämän esittämisen luontevuus ja pakko
Arjen kokemusten kuvaukset kertovat paitsi yksilöstä, myös ajasta ja yhteiskunnasta.
Omien kokemusten kirjaaminen ja kuvaaminen ovat yksi keino hahmottaa ja ymmärtää
elämää ja rakentaa kokemusten tulkinnoille konkreettinen, näkyvä tarttumapinta, johon
tarvittaessa palata. Yksinäisyys yhteisön keskellä, väsymys, turvattomuus ja turhautuminen ovat tavanomaisia tunteita. Ne kuvaavat juuri tätä aikaa tavalla, joka koskettaa monenlaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä.
Oman elämän kirjoittamisten ja kuvaamisen yksi motiivi on vahvemman otteen
saaminen elämästä. Tuija Saresman mukaan pienimuotoinenkin omaelämäkerta saa alkunsa suurista eksistentiaalisista kysymyksistä: Kuka minä olen? Miten minusta tuli
87

minä? Minne olen menossa? . Harrastajakirjoittajan voi olettaa kirjoittavan elämäänsä
ensisijaisesti itselleen tai läheisilleen löytääkseen vastauksia ja selvittääkseen oman elä88

mänsä kulkua . Väitöskirjassaan Saresma tutkii omaelämäkertakirjoittamista toiminnan

85 Teksti tässä yhteydessä liittyy nimenomaan barthesilaiseen käsitykseen tekstistä kirjoittajan kuvatun ja lukijan sisäänsä sulkevana kokonaisuutena, uudelleentulkintojen kautta liikkuvana ja kehittyvänä kudoksena.
86 Saresma 2007, 25
87 Saresma 2007,15
88 Anni Vilkon mukaan elämäntarinan esittäminen, missä muodossa hyvänsä, on aina esittämistä
jollekulle. Tekijä koostaa kokemuksiensa muodostamasta aineistosta, ymmärrettävää kokonaisuutta
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tilana ja kokemusten jäsentämisen ja käsittelyn rajatyönä. Hän kuvailee omaelämäkertaa
kolmen tekijän kokonaisuudeksi: Elämäntarina on Minän, elämänkokemuksen ja kerron89

nan muodostama kokonaisuus .
Tuija Virkki on väitöskirjassaan tutkinut voimakkaiden tunteiden, kuten vihan, mer90

kitystä ihmiselämän risteyskohdissa ja yksilön kyvyssä ottaa oma elämä hallintaansa .
Tällaisella haltuun ottamisella viitataan elämäkertatutkimuksessakin usein toimijuuden,
aktiivisen subjektiuden toteutumiseen mielekkään elämän ehtona. Virkin tutkimus liittää
omien tunteiden kuuntelemisen ja kunnioittamisen vahvistaman toimijuuden kokemuksen
luovuuden, itseilmaisun ja taiteen lähteelle.
Tuntuu silti vaikealta hyväksyä viha taiteellisen työskentelyn lähtökohdaksi. Muistan ja tunnistan kuitenkin omienkin päiväkirjamerkintöjeni taustalta voimakkaita, koko kehoa puristaneita turhautumisen, katkeruuden, riittämättömyyden ja hylkäämisen tunteita.
Halu purkaa näitä tunteita näkyviin on yksi syy novellini olemassaoloon. Viha onkin ehkä
vain yksi nimitys aktiiviselle vahvalle pettymyksen tunteelle, joka voi toimia energianlähteenä toiminnalle ja purkautua kuviksi tai kirjoitukseksi.
On vaikeaa kuvitella tilannetta, jossa kuvia tai tarinoita ilmaantuisi ilman niitä
maailman työntäviä tunteita. Omat maalaukseni, piirrokseni ja sarjakuvani ovat syntyneet
voimakkaiden ja helposti nimettävien tunteiden kuten rakkauden, kaipauksen, surun, pettymyksen tai vain hämmästyksen kokemusten kautta. Tunteet ja elämän käännekohdat,
kertovat kuvat ja taide ovat yhtä perhettä.
Postmodernin todellisuuden suuret murrokset vaikuttavat psyykkisellä tasolla. Tui91

ja Virkki mainitsee näistä halkeamista merkittävimpinä nk. emotionaaliset kuilut . Tilan
avautuessa reflektointiin ja julkiseen tunnustamiseen eivät kaikki kuitenkaan kykene, halua tai tiedä, miten vastata jakamisen ja avautumisen vaatimuksiin. Tyhjäksi jääviä tiloja
paikataan erilaisten terapeuttisuuteen kytkeytyvien tilanteiden, kurssien, retriittien, vertaisryhmien ja keskustelupiirien voimin. Omaelämäkerrallisuuteen liittyvä lupaus totuudesta ja henkilökohtaisen kokemuksen paljastamisesta rakentaa siltoja, joiden kautta tavoitella yhteyttä toisiin ja omaan itseen, yli jälkimoderniin todellisuuteen revenneiden halkeamien.
ja nostaa esiin tarinansa viestin esimerkiksi kerronnan tyylilajin, puheen tavan tai käsialan kautta.
(Vilkko 1997, 77)
89 Saresma, 2007, 94
90 Virkki, 2004
91 Virkki 2004, 128 (sit. Beck – Beck-Gernsheim 1995)
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Eheytyminen ja voimautuminen ovat tyypillistä sanastoa psykokulttuurissa, jossa
yksilön elämäntarina ja mielekkyys rakentuvat oman mielen sisäisten liikkeiden ja kokemusten ja tulkintojen reflektoimisen kautta. Avuksi otetaan käsitteistöä psykologian am92

mattisanaston piiristä . Terapeuttisuus, identiteettikriisi, ajattelumallit ja rooliodotukset
ovat kaikki jo arkikieleen asettuneita termejä.
Itse kutsun oman elämän kuvaamista luontevasti terapeuttiseksi ja tunnen sen välineellisen arvon. Omaelämäkerrallista (sarja)kuvaamista tarkastellessa terapeuttisuuden
käsite kaipaa hieman hiomista. Oman elämän kirjoittamista tekee mieli tarkastella muistakin näkökulmista kuin psykosymboliksi muotoutuneeseen terapia-aatteeseen nojaten.
Terapeuttisuuden ongelmallisuus liittyykin
termin hoitokeinoa tai parantamista merkitsevään
etymologiseen taustaan. Sanan maallikollekin
herättämät mielikuvat nousevat kliinisen psykote93

rapian piiristä . Termiä viljellessäni huomaan
ajattelevani toimintaa, jonka tehtävä on palvella
tekijäänsä ja olla tälle avuksi hetken ajan. Kun
tarvetta jonkin tunteen tai kokemuksen purkamiseen ei enää ole, työ on tehty. Toiminta päättyy
kun tarina on kiinnitetty paperiin.
Terapeuttisuuden kontekstissa tehty työ ei
ole kenen hyvänsä ulottuvilla, vaan jaetaan suljetussa asialle vihkiytyneessä piirissä, ikään kuin muu maailma ei kestäisi jakamisen taakkaa. Toisaalta terapeuttinen toiminta on samalla muun, normaalin, elämän mahdollistavaa toimintaa, siis olemisen ja elämisen ehto. Voiko olla samanaikaisesti toiminnan ehto
ja tarkoitus?
Terapeuttiseksi koettu toiminta voi olla elämänmittainen tehtävä ja itsetuntoa tukevana jo sinänsä arvokas prosessi. Kuvan tai kirjoituksen omakseen tunteva voi jättäytyä
organisoitujen tilanteiden ulkopuolelle reflektoimaan elämäänsä itse ja päästä ainakin alkuun ymmärrettävän kokonaisuuden rakentamisessa omin neuvoin, toisenlaista reittiä
myöten.

92 Virkki 2004, 124
93 Mantere 1991, 113
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Tapa tutkia ja jäsentää omaa elämää kuvin ja kirjoituksin kertoen on yksi keino tavoitella sekä yhteyttä itsestä ulos että ankkuroitumista maailmaan. Tällöin olisikin terapeuttisuuden sijaan ehkä osuvampaa puhua kuvaamisen ja kertomisen tarpeen toteuttamisesta, mielekkään elämän toteutumisesta toiminnan kautta tapahtuvan kohtaamisen
avulla. Taiteellisen tai ilmaisullisen tarpeen toteuttaminen on paitsi hoitavaa myös ihmi94

syyden toteutumista merkityksellisimmillään .
95

Myös Meri-Helga Mantere on lisensiaatintyössään hahmotellut terapeuttisuuden
käsitteelle laajempia ja kokonaisvaltaisempia merkityksiä, kuin psykokulttuurin tuottamat
mielikuvat ovat siihen pystyneet sisällyttämään. Mantereen mukaan terapeuttisuutta voi ajatella pikemminkin asenteena kuin toiminnan laatua tai tavoitteita
96

kuvaavana terminä . Hahmotaideterapian näkökulmasta ihmisessä oleva potentiaali, siis yksilön persoonallisuussipulin ydin, voi toteutua vain pyrkimyksessä
yli yhteiskunnan asettamien vaatimus97

ten : uskaltautumalla kurkistamaan jo aikanaan luutuneisiin järjestyksiin syntyneisiin murtumakohtiin.
Suuria ikäluokkia seuranneet sukupolvet ovat saaneet olemustaan kuvaamaan
negatiivisesti latautuneita nimityksiä. On puhuttu itseään etsivästä X-sukupolvesta, terapiasukupolvesta ja uusavuttomista. Tuija Virkin tutkimukseensa keräämissä vihakertomuksissa ihmetellään, miten nykyihmiselle mikään riitä, vaikkei ennenkään ollut aikaa
murehtia joutavia, kun oli tehtävä työtä. Vauraaseen Suomeen syntyneet ovat saaneet
materiaalisesti paljon ja silti kansantaudiksi noussut masennus kertoo selittämättömästä
tyhjyydestä, jota paikataan terapiaistunnoilla ja psyykenlääkkeillä.
94 Myös Hannah Arendt sivuaa terapeuttisuuden ajatusta teoksessaan Vita Activa kuvatessaan tuskaa ja vaivaa ei vain korjattavissa olevina oireina vaan olennaisesti ihmiselämään liittyvinä elementteinä. Arendtin mukaan ne ovat ”enemmänkin muotoja, joilla elämä yhdessä siihen liittyvien välttä-

mättömyyksien kanssa tekee itsensä tiettäväksi”. (Arendt 2002, 124)
95 Mantere 1991
96 Emt., 113
97 Emt., 114
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Voisi kuitenkin ajatella, että ainakin jälkimodernin yhteiskunnan vauraat jäsenet
saavat arkitodellisuuteen syntyneissä emotionaalisissa halkeamissa ja roolien päivityksessä tilaa ja aikaa tarkastella jotain ihmiselle hyvin ominaista, joka on jäänyt kriisivuosina ja aikoina ruumiillisen työn teon ja kehoa kahlitsevien normien taakse. Modernismin
rakentaman yhteiskunnan perinteiden takaa paljastuu alastomana ihmisen halu ja pyrkimys tavoitella mahdollisimman hyvää, mielekästä ja ehjää elämää. Terapeuttisuus tässä
ajassa ei siten merkitsisikään hoitokeinoa, vaan tapaa elää, toimia ja luoda. Oman elämän kertomisen kautta voi asettua kohtaamaan epävarman tulevaisuuden ja rakentaa
pesää ja perustuksia menetettyjen tilalle.
Hahmotaideterapia näkeekin ihmiset Mantereen sanoin sisäisten ja ympäristössä
98

olevien haasteiden kohtaajina, jotka ovat kykeneviä käsittelemään ongelmiaan itse .
Tästä näkökulmasta 2000-luvulla arkkikertomusten, muistelmien ja paljastustentarinoidenkautta toisten todellisuuksiin pakenevan terapiasukupolven voi nähdä henkisen työn
ja psykotodellisuuden raatajina. Elämäntarinasukupolvellani on sekä aikaa että teoreettiset edellytykset tutkia ja koetella erillisten yksilöiden todellisuuksista koostuvan maailman
mieltä.
Psykotodellisuuden kääntöpuolella
99

Carol Shields nimeää meneillään olevan aikakauden tosiasiaelämän ajaksi . Hän viittaa
ajallemme tyypilliseen käsitykseen, jonka mukaan vain totuus ansaitsee kunnioituksen ja
herättää katsojan kiinnostuksen. Jo tietoisuus siitä, että omaelämäkerta pyrkii välittämään
tosielämän kokemuksia, tuo tarinaa kohti lukijaa. Anni Vilkon mukaan omaelämäkerralliseksi nimetyltä teokselta on lupa odottaa erityisiä painotuksia. Vilkko lisää kirjoituksen ja
kuvien kautta tapahtuvan illusorisen vuorovaikutuksen hakemisen olevan omaelämäker100

ralliselle aineistolle tyypillistä: Lukija haluaa ymmärtää, tekijä kertoa ja tulla kuulluksi .
Shieldsin määrittelyn rinnalla omaelämäkertatuottamisen suurta suosiota voi selittää myös yhteiskunnallisten murrosten kautta. Modernisaation toisessa vaiheessa, jälkitraditionaalisen yhteiskunnan terapia- ja psykokulttuurissa vallitsee tunnustamisen ja tunnustusten vastaanottamisen ilmapiiri ja vaade. Jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa modernin maailman roolitukset ovat murentumassa. Elämää, arvoja, asenteita ja rooleja kos98 Mantere 1991, 114
99 Saresma 2007, 91
100 Vilkko 1997, 24
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kevien valinnanmahdollisuuksien tullessa ainakin tiettyjen yhteiskuntaluokkien ulottuville,
omaa elämää aletaan rakentaa jatkuvan reflektion kautta, peilaten valintoja sekä sisäänpäin suhteessa omiin haluihin ja kokemuksiin että ulospäin kohti muita yksilöitä ja maail101

massa toimijoita .
Tuija Virkki asettaa tällaisen reflektiivisen modernismin ajan ytimeen kysymyksen
siitä, kuinka elää elämäänsä yksilönä maailmassa ja yhteiskunnassa, jonka toimijoiden
liikkeitä luonto ja perinteet eivät enää sanele ja jossa ainakin näennäisesti on kaikilla sa102

mankaltaiset lähtökohdat hyvään elämään . Jälkimoderni yhteiskunta on pyrkinyt eroon
menneestä ja valmiina annetuista rooleista mutta tarjoannut tilalle tyhjiön, jota täytetään
puheella, jaetuilla kertomuksilla mahdollisista elämistä. Virkin mukaan tämä yksilöllistymi103

sensä yllättämä ihminen on terapiakulttuurin jatkuva ihmettelyn kohde .
Myöskään sarjakuvassa omaelämäkerrallisuus ei ole vain itselle tehtyä oman tarinan jäsentämistä: jo julkaisuformaatin valinta tuo kuvaan mukaan potentiaalisen lukijan ja
ohjaa tekijän ajatusta työn alusta lähtien ulospäin.
Omaelämäkerrallisuus on sarjakuvatessa yksi mahdollinen alkuasetelma. Kun
hahmot ja maailma on esitelty lukijalle, on näyttämö avoin tapahtumille, joiden autenttista
suhdetta koettuun ei ole välttämätöntä eikä mahdollistakaan pitävästi todistaa. Omaelämäkertojen tutkimuksen arvo onkin subjektiivisten kokemusten keräämisellä ja analysoimisella. Kirjoittajien tai kuvaajien henkilökohtaisten kokemusten kautta hahmotellaan kuvaa ajasta ja yhteiskunnasta, yksilön paikasta ja kokemuksista yhteisön jäsenenä.
Omaelämäkertatutkimuksessa tarkastelun alla on silti ollut juuri omaelämäkertojen
subjektiivisuus ja tekijän kokemuksen ja ilmaisun kautta muodostuvan sisällön suhde tie104

toon ja todellisuuteen .
Allyson Bechdelin Fun Home hyvä esimerkki monitasoisesta prosessista, jonka
105

kautta lapsuuden muistot ja havainnot kääntyvät omaelämäkerralliseksi sarjakuvaksi .
Lapsuudessaan Bechdel sensuroi ja kiillotti tietoisesti päiväkirjamerkintöjään

106

. Muiste-

lun, jo aikanaan muokattujen kirjoitusten ja tulkintojen aukaisemisen kautta syntyy moni101 Virkki 2004, 25
102 emt., 26.
103 emt., 124
104 Vaikka kokemuksia voi jakaa vain kertomusmuodon kautta muuttaa kerronta kokemuksen toiseksi.
105 Bechdel 2007
106 Wolk 2007, 359
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ulotteinen kokonaisuus, jossa ovat samanaikaisesti läsnä lapsen, nuoren ja aikuisen kirjoittajan näkökulmat.
Douglas Wolk ylistää kokonaisuutta, jonka välityksellä Bechdel rakentaa muotokuvan isästään ja isän ja tyttären välisestä suhteesta:
"...Bechdel´s cartooning has transmuted his life and death into an extraordinary
book a memorial loving enough to illuminate and even make light of their shared
107
story´s most heartbraking depths.”

Sarjakuvattujenkaan elämäntarinoiden houkutus ei ehkä olekaan oletetussa mahdollisuudessa tirkistellä tosielämää. Rocco Versacci esittää, että tosiasioiden osuvan
listaamisen sijaan sarjakuvamuistelmien
ja -päiväkirjojen voima on yksilön täydellisen subjektiivisten kokemusten,
näkökulman ja tunteiden välit108

tämisessä . Versacci jatkaa
omaelämäkerrallisen tuotannon
ohjaavan tarkastelemaan taiteen ja
elämän luonnetta ja kysymyksiä näiden
risteyskohdissa. Tätä kohtaamispaikkaa
on toki tutkittu kaikin esittävän taiteen
keinoin. Versaccin mukaan olennaisinta
on kuitenkin huomata, millaista uutta
syvyyttä tarkasteluun voi tuoda sarjakuvan keinoin.
Ikkunoita toisiin elämiin - omaelämäkerrallisuus sarjakuvassa
Omaelämäkerrallisuuden lajityyppi on ottanut vuosi vuodelta näkyvämmän paikan aikuisille suunnatun sarjakuvan sisällä. Taidekasvattajan ja taiteen tekijän näkökulmasta omaelämäkerrallisella sarjakuvalla on tärkeä paikka kokemusten visualisoinnin välineenä.
Sekä Äitien sarjakuvakerho että omien päiväkirjamerkintöjen työstäminen sarjakuvaksi
ovat tuoneet käytännön kautta esiin oman elämän piirtämisen merkityksiä.

107 Wolk 2007, 364
108 emt., 77: ”Their power lies in telling that is subjectively arranged and presented.”
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Omaelämäkerrallisen materiaalin tuottaminen on nimetty usein naisten alueeksi.
Arkielämää, teini-ikää tai vanhemmuutta käsittelevät sarjakuvat houkuttelevat tarkastelemaan arkisarjakuvaa sukupuolen näkökulmasta. Sarjakuvan maailmassa tilanne on kuitenkin toinen. Omaelämäkerrallista sarjakuvaa tekevät taiteilijat näyttävät kuitenkin jakavan keskenään maailman, josta lukija omien tarpeidensa ja esitietonsa ohjaamana saa tai
on saamatta tarttumapintaa riippumatta siitä, kumpaa sukupuolta hän tai tekijä edustavat.
Käsitykseni naisen arkikokemuksen erityisyydestä, naisen ainutlaatuisesta ahdistuksesta, ikisyyllisyydestä ja turhautumisesta muuttui lukiessani Ville Rannan teosta Isi
109

on vähän väsynytt . Liikutuin huomatessani jakavani vieraan kanssa tutun tunteen vanhemmuuden aiheuttaman kivun ja huolen musertavuudesta. Sarjakuvakerronta toimi vahvana siltana perinteisten isyyden ja äitiyden roolien yli.
Äitien sarjakuvakerhossakin ahkerasti kierrätetty Isi on vähän väsynyt muodostui
jonkinlaiseksi sarjakuvalliseksi alustukseksi piirtäjä-äitien kokoontumisille ja pohdinnoille
oman työn ja perhe-elämän yhteensopivuudesta.
Sarjakuva on kuluneen vuosikymmenen aikana ottanut haltuunsa arjen merkillisten ja merkittävien tarinoiden näyttämönä. Muistelmat, sarjakuvapäiväkirjat, matkakertomukset ja aikuiseksi, isäksi tai äidiksi kasvamisen outoudet ovat vallanneet alaa kirjastojen ja jälleenmyyjien valikoimissa. Sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla on ilmestynyt useita julkaisuja, joiden tekijät ovat ikuistaneet sarjakuviksi arjessa nopeasti ohi
110

lipuvia tärkeitä hetkiä .
Tekijän antama vihje siitä, että hän on elänyt kertomansa tilanteen ja kutsuu lukijan jakamaan sen kanssaan, tekee lukutapahtumasta intiimiin kohtaamisen. Se tuo mukaan myös poliittisen painotuksen kiinnittäessään tarinassa esitetyn kertojan näkökulman
ja kokemusten syyt ja seuraukset tiettyyn aikaan, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Ville Rannan oululaiselle kulttuurilehti Kaltiolle toteuttamien uskontoa pohtivien sarjakuvien sensuroinnista noussut kohu kertoi jälleen siitä, että sarjakuva on paitsi taidetta, viihdettä ja tietoa, myös vaarallisenkin vaikuttavaksi koettu tila esimerkiksi poliittisen keskustelun käy111

miseen .

109 Ranta 2005
110 Mm. Tukiainen 2007, Laitinen 2008, Ranta 2005 & Muhonen 2008. Uutta kotimaista omaelämäkerrallista sarjakuvatuotantoa mm. Sutinen 2009 & Ahokoivu 2009
111 Kulttuurilehti Kaltio, helmikuu 2006
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Kasvukipuja - yksilön, perheen ja yhteisön kuvia
Omaelämäkerrallisuuden ensihetket sarjakuvamaailmassa voi paikantaa vaihtoehtosarjakuvan syntyyn 1960- ja -70-lukujen taitteessa. Puolalais-amerikkalainen sarjakuvapiirtäjä
Art Spiegelman on yksi varttuneemmille lukijoille suunnatun sarjakuvan mutta myös omaelämäkerrallisen sarjakuvan tiennäyttäjistä. Spiegelmanin tunnetuimpiin teoksiin lukeutuvat sarjakuvaromaanit Maus 1 ja 2. Niissä Spiegelmanin vanhempien kokemukset Auschwitzissa nivoutuvat taiteilijan myöhempiin traumaattisiin
112

lapsuuden ja nuoruuden kuvauksiin .
Spiegelman jatkoi työtään aikuisten sarjakuvan
puolesta perustaessaan 1980-luvulla taide- ja vaihtoeh113

tosarjakuvaa julkaisevan Raw -kokoelmalehden . Raw
:ssa julkaistuissa töissä vaihtoehtoisuus näkyi sekä visuaalisessa ilmaisussa että tematiikassa. Arkea, ihmissuhteita ja seksuaalisuutta niin fantasian kuin naturalismin keinoinkin tutkivat tarinat loivat täydellisen vastakohdan Yhdysvaltain sarjakuvamarkkinoita hallinneiden
suurten syndikaattien julkaisujen tematiikalle ja silotetulle kuvailmaisulle. Ihanneihmisten tilalle nousivat ihmisrauniot.
1980-luku oli ainakin Yhdysvalloissa ja Euroopassa antologioihin koottujen sarjakuvanovellien ja laa114

jojen jatkokertomusten aikaa . Lukuisat kokoelmajulkaisut antoivat tilaa myös tarinoille,
jotka sekoittivat arkea, fantasiaa ja omaelämäkerrallista ajankuvaa. Charles Burnsin
synkkä teiniyhteisön kuvaus Black Hole kertoo realistisen tarkan kuvailmaisun keinoin teini-iän vitsauksista ja aikuistumisen yksinäisyydestä. Alkuaan Raw :ssa jatkokertomuksena ilmestynyt teos julkaistiin 90-luvulla yksiin kansiin koottuna sarjakuvaromaanina.1990luvulla sukupuolivähemmistöjen arkea ja sielunelämään käsittelevät sarjat Allyson Bech-

112 ”Prisoner of the planet Hell” kuvaa Spiegelmanin kokemuksia hänen vanhempiensa jo palattua
Aushwitzista. Tarina on liitetty osaksi Mausin kokonaisuutta.
113 Spiegelmanin Maus ilmestyi alunperin jatkokertomuksena Raw:ssa alkaen lehden

toisesta nu-

merosta vuonna 1980.
114 Mm. Raw, Zap ja MAD. Markkinoille ilmestyi myös aikuisille suunnattuja sarjakuvaa taiteenlajina
tutkimuksellisesta näkökulmasta tarkastelevia julkaisuja kuten The Comics journal.
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delin strippisarja Dykes to watch for ja Ralf Königin albumit nostivat yksilön ja yhteisön
115

välisiä jännitteitä edelleen yhä näkyvämmäksi teemaksi sarjakuvailmaisussa .
2000-luvulle tultaessa eri antologioissa julkaistut stripit ja novellit olivat laajenneet
kovien kansien väliin sarjakuvaromaaneiksi. Näin omaelämäkerralliset sarjakuvaromaanit
nousivat hiljalleen otsikoihin ja suuremmankin yleisön tietoisuuteen.
Iranilaisen sarjakuvataiteilijan ja kuvittajan Marjane Satrapin teokset tarvitsivat elokuvatuotannon vetoapua, jotta sen ansiot kiirivät ulos sarjakuvamaailman sisäpiiristä.
Satrapin Persepolis tarkastelee kronologisesti etenevien muistelmien kautta yksilön elä116

mää yhteisön luomien äärimmäisen tiukkojen rajoitteiden keskellä . Persepolis oli ensimmäinen lukemani sarjakuvattu omaelämäkerta ja vahvisti käsitystä sarjakuvan kyvystä
ottaa pelkistetynkin kuvailmaisun kautta haltuun kokonaisia maailmoja.
Satrapin ja Spiegelmanin teokset voi omaelämäkerta-genren sisällä liittää perheepookkien lajiin, jossa yksilön elämänvaiheiden kautta luodaan kuvaa kokonaisesta perhekunnasta, ajasta ja yhteisöstä.
Siinä missä Satrapi käy iranilaista lapsuuttaan ja nuoruuttaan läpi kronologisesti,
yhdysvaltalainen Allyson Bechdel hyödyntää sarjakuvailmaisun tarjoamia erilaisia tapoja
käsitellä ajan kulkua ja ajallisia siirtymiä. Bechdel piirtää Fun home

117

teoksessaan kuvan

perheestään erillisten kokemusten ja muistojen läpi historiaansa tarkastellen. Lopulta
esiin rajautuu kollaasimaisen kerrontatavan kautta tarinan ydin, isän ja tyttären suhde.
Lapsuudenmuistelmien ja laajemmin yhteiskuntaa ja aikaa valaisevien perheepookkien rinnalla omaelämäkerrallisen sarjakuvan kolmannen erottuvan lajityypin muodostavat lyhyistä päiväkirjamerkintöjen kaltaisista tarinoista koostuvat albumit. Matkapäiväkirjat, odotuspäiväkirjat ´ja lapsen tai nuoren näkökulmasta toteutetut arjen selostukset
nostavat tekijän kokemuksineen tiukasti tarinan keskiöön. Henkilökohtainen näkökulma,
pienet yksityiskohdat, piirrosjälki ja tekstaus tukevat tämän kaltaisissa töissä välittömyyden ja läsnäolon tunnelmaa.
Mm. Lynda Barry ja Julie Doucet

118

ovat piirtäneet rönsyilevän spontaanilla käsi-

alallaan arkeaan ja fantasioitaan kertomuskokoelmiksi, jotka kiskovat lukijan sisälle ja intiimin lähelle päähenkilöiden elämään. Barry käyttää töissään villisti rönsyilevää piirros-

115 Ks.König 1992 & 1993. Bechdelin strippisarjaa on julkaistu kokoelma-albumeissa vuodesta 1986
116 Satrapi 2000, 2001, 2004
117 Bechdel 2006
118 Barry 2002 & Doucet 1994
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jälkeä ja tekstaa rennosti kuin päiväkirjan sivuille. Yhtäläisyydet näiden kahden taiteilijan
töiden välillä eivät ole ilmiselviä. Kumpikin on kuitenkin tiukasti kiinni omaelämäkerrallisuuden problematiikassa: yksilön ja yhteisön kohtaamisen rajalla.
Osa omaelämäkerrallisuudesta tarinansa ammentavista tekijöistä keskittyy kerronnan kautta tutkimaan tarkemmin sarjakuvan visuaalista kieltä ja kuvallisten elementtien
toimintaa ja merkitystä. Kanadalainen Chris Ware on käyttänyt omaelämäkerrallista aineistoa lähtökohtanaan mm. kuvatessaan lähiökaupunginosan arkea pelkistettyine, kari119

katyyrimäisine hahmoineen .
Ware on luonut äärimmäisen tarkan visuaalisen analyysin kautta arjen esittämiseen aivan omanlaisensa kuvallisen kielen, jossa jokainen viiva, merkki, ruutu ja sävy on
harkitulla paikallaan. Sarjakuvan visuaalisen kielen kehittämisen lisäksi Ware on tutkinut
myös tarinankerrontaa ja kirjoituksen ja kuvan suhdetta kuljettamalla samanaikaisesti rinnakkain useita kertomuksia kirjoituksessa ja kuvassa.
Omaelämäkerrallisuus luo sarjakuvassa vaikutelman etäisyyden ottamisesta, jossa piirtäjä tarkastelee yhteisöä, jonka keskellä hän elää hieman sen ulkopuolelle asettuen. Pienten yksityiskohtien ja suurten tapahtumaketjujen kautta rakentuu kuitenkin tärkeä kertomus: oman paikan löytäminen ja itseksi tuleminen vaatii kykyä tarkastella tilanteitä ja kokemuksia etäämmältä.
Tarinoissa on jotain hyvin intiimiä ja samalla kovin yhteistä. Sosiaaliset tilanteet
ovat tietenkin jaettuja. Olennaista teoksissa onkin kuvailmaisu, käsiala, tilanteiden tulkinta
ja näkökulma, jotka herättävät lukijan näkemään, kuinka kaikkein arkisimmassakin jaetussa hetkessä kohtaa kuitenkin aina kaksi toisistaan erillistä maailmaa.
Toisen kokemusta mistään tilanteesta kaupan kassalla, baaritiskillä, liikuntatunnilla
tai luennolla ei koskaan kannata luulla tuntevansa kuin omaansa.
Naissarjakuvasta jaettuun tilaan
Omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa paljon tutkittuja teemoja ovat naisen ja tytön roolit.
Myös oman novellini keskeiseksi teemaksi nousee kasvavan ihmisen hatara suhde sekä
omaan että vastakkaiseen sukupuoleen ja ulkopuolelta tulevien käsitysten ja odotusten
vaikutukset rooliin yhteisössä.
Sähköisestä verkostoitumisesta tietämättömässä maailmassa trendit liikkuivat etanavauhtia. 90-luvun puolivälissä flanellipaidat, lippalakit ja revityt farkut olivat varhaistei119 Ware 2000
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nin perusasuste. Muotivirtaukset lokeroivat ehkä hellemmin kuin nykyään. Yhtenä päivänä saattoi ilmestyä kouluun puolimetriä leveät farkut kantapäiden alla laahaten, minkä tahansa amerikkalaisen jääkiekko- tai koripallojengin logo lippalakissa ja sujahtaa seuraavaksi ihoa nuolevaan kukkakuosipaitaan, ripustaa korviin peace-merkit ja ryhtyä hipahtavaksi, ihan tunnelman mukaan.
Moni asia ei silti ole muuttunut vuosikymmenten saatossa. Vaikka erilaisia välineitä oman identiteetin julistamiseen ei ollut niin helppoa hankkia ennen verkkokaupan kultaaikaa, kytivät pinnan alla aina ajankohtaiset kasvamisen kriisit: ystävyydet, rakastumiset,
tytöt, pojat ja näitä kaikkia sekoittavat väärinymmärrykset ja harhatulkinnat. Vaikka oma
tarinani käsittelee nuorten maailmaa, se on minun kasvutarinani, jonka teemojen, kerronnan ja tarkastelutavan esiäitinä pidän underground -sarjakuvan kautta esiin noussutta
mm. sukupuolten välisiin valtasuhteisiin, rooliodotuksiin ja -malleihin aikanaan pureutunutta naissarjakuvaa.
Johanna Sinisalo nimeää naissarjakuvan 1960-luvulla syntyneen aikuisille suun120

natun underground -sarjakuvan perilliseksi . Alkuaan 1990-luvulla omaksi temaattiseksi
asetelmaksi erotettu naissarjakuva olikin oikeastaan feministisen liikkeen synnyn esiin
nostattama reaktio miesten hallitseman undergroundin sovinistisiakin näkökulmia vastaan. Sittemmin naissarjakuva laajeni tästä vastakkainasettelusta syvemmälle naisten kokemuksiin. Omaelämäkerralliset tarinat järjestivät arjen vivahteita uudelleen ja pureutuivat
aiemmin tabuina pidetyille alueille naisen fyysisyyteen, seksuaalisuuteen ja aggressioihin.
Termi naissarjakuva on herättänyt kritiikkiä ja sen käyttöä ja sävyä tekeekin mieli
pohtia tarkemmin. On merkillistä, että naisen omasta elämästään tuottamaa kuvausta on
siunattu nais-etuliitteellä. Pohjimmiltaanhan kysymyksessä on yksilön tarinaksi muokkaama kokemus, ei toiminta, jonka sisältöä nais-etuliite auttaisi ymmärtämään paremmin. Aivan kuin naisen kokemus ei olisi kiinnostavaa sinänsä. Omaa elämäänsä piirtävien miesten töitä ei ole lokeroitu miesten alueeksi. Naissarjakuvan käsite onkin saanut enemmän
sävyjä ja merkityksiä naisten vallatessa yhä enemmän ennen miehistä sarjakuva-alaa.
Omaelämäkerrallista sarjakuvaa kommentoivien kirjoitusten, arvostelujen ja sarjakuva-aiheisten keskustelufoorumien seuraaminen osoittaa kuitenkin joitakin eroja mies- ja
naistaiteilijoiden sarjakuvien tematiikassa ja ilmaisutavassa. Teini-iän traumojen, perheelämän, tunnemyrskyjen ja arjen kuvaus on pienenkin katsauksen kautta tulkittuna ollut
2000-luvulle saakka enimmäkseen naisten aluetta. Naisille oman elämän vivahteikas kir-

120 Herkman (toim.) 1996, 163
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joittaminen tarinaksi on mainittu luontevaksi ja helpoksi ainakin, jos helppoutta mitataan
osallistumiskynnyksen ylittämisenä omaelämäkerrallista aineistoa kerääviin kirjoituskilpai121

luihin ja niiden myötä tehtyihin tutkimusprojekteihin . Oman elämän piirtämisen tai kirjoittamisen on muodostamassa tilassa on hyvä tutkia suhdettaan ympäröivään todellisuuteen.
Osa tästä naisten innokkuudesta oman elämän reflektointiin voi selittyä biologian
ja yhteisön vaikutuksen kautta: naisen elämä on altis kiertymään umpisolmulle itsen tarkkailun ja ympäristön reaktioiden tulkitsemisen ympärille. Ylä- ja alapään toiminnan suhteen on oltava varuillaan. Omaa kehoa ohjataan tarkkailemaan jo lapsuudesta saakka.
Naisen sisin on kaikkien tuntema salaisuus.
Nainen kasvaa ja kasvatetaan tietoiseksi mielen ja kehon vuorovaikutuksesta ja
niiden suhteesta ympäristöön. Kulttuurinen ympäristö toimii kenttänä, jolla omaa kehoa,
mieltä, normaaliutta ja poikkeavuuksia peilataan muiden ihmisten kautta. Tälle kentälle
tuntuu toisinaan perin epämukavalta asettua heijastelemaan kuvaansa tyttönä, naisena,
äitinä ja ihmisenä. Syy ja seuraussuhteita etsiessä ja eroja tulkitessa arki muodostuu helposti kokemusryppäiksi, syyllisyyden ja erillisyyden tunteiksi, jotka järjestäytyvät tarinoiksi
ja alkavat kiristää lipan alla, jos ne saavat kasautua sinne pitkään purkamatta. Ehkä siksi
itsekin tunnen naiseuteni luontevana osana tarpeen ja taidon purkaa auki omia kokemuksiani. Erilaiset vertaisryhmät keskustelupiirit ja perhekerhot ovatkin olleet 2000-luvulle
saakka naisten valtakuntaa. Juuri arjessa vallitsevien roolien, huolten, pelkojen ja turhautumien esiin nostaminen ajoi minut kutsumaan kokoon äitien sarjakuvakerhon.
1980-90-luvun feministinen sarjakuva puhkui kovapintaisen sankarinaisen uhoa.
2000- luvun alkupuolen arkisarjakuvissa taas ihmeteltiin äitiyden ihanuutta, oltiin pehmeitä, helliä ja maidontuoksuisia. Omat kokemukseni eivät asettuneet näihin näkemyksiin.
Huomasin saavani eniten tarttumapintaa tunteilleni sellaisten omaelämäkerrallisten teosten äärellä, joista paistoi läpi päähenkilön epävarmuus ja keskeneräisyys. Kaipasin väläyksiä tilanteista, jotka eivät välttämättä pääty aurinkoisesti tai jäävät kokonaan
avoimiksi. En etsinyt omaelämäkerrallisesta sarjakuvasta ratkaisuja, yhteenvetoja tai sankaritarinoita vaan suoraan sanottuja välähdyksiä toisten elämästä: Tarinoita ihmisistä, jotka olisivat yhtä sekaisin kuin itsekin äitiyteni keskellä olin.

121 Jokinen (toim.) 2005, 137
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Rajua arkikuoren alla vellovien tunteiden, tai tunteettomuuden, kivun, lihan ja halun
kuvausta on tuotettu kotimaisen undergroundsarjakuvan piirissä. Kalervo Palsa ansaitsee
kiistatta maininnan yhtenä suorapuheisimmista
suomalaisista underground- piirtäjistä. Palsan
perversioiden takana kuvakerronnan suoruudessa ja äärimmäisyydessä oli jotain, mistä haluaisin ottaa oppia. Vaikka mm. Palsan Eläke-

läinen muistelee albumin pornografis-sadistisia
122

visioita voi pitää äärisovinismin kuvina , voi
niitä toisaalta tarkastella naissarjakuvan tematiikkaa tuntien myös toiseuden kuvina, normien
tukahduttamien fantasioiden ehkä ainoana
mahdollisena purkamisen väylänä.
Vaikka Palsa kuvaa naista ainoastaan toiminnan objektina ei häntä kuitenkaan ole
luokiteltu miessarjakuvan uranuurtajaksi. Yhteiskunnan säätämien rajojen, hyvän maun ja
arkipuhetta kahlitsevien tabujen koettelu on kuvataiteen ja sarjakuvan historiassa ollu
miehille suvaittu ja luonnollinen luovan työprosessin osa, naisille taas jotain marginaalista: erityistä naisten toimintaa tai terapointia.
Kalervo Palsan töissä kiinnostavaa onkin Palsan tuotantoon ja koko persoonaan
liittyvä suoruus ja häpeilemättömyys luotaantyöntävän piirrosjäljen tulkitessa luotaantyöntäviä ajatuksia mitään peittämättä. Lapsuuden ajan kammottavienkin kokemusten kuvaamisessa vastaava käsittelytapa toisi tarinaan liikaa kaiken nähneen kyynisen aikuisen näkökulmaa.Tämän huomasin omankin työni kohdalla.
123

Debbie Drechslerin teoksessa Daddy´s girl

alistavasta ja tytärtään seksuaalises-

ti hyväksi käyttävästä isästä näytetään vain se mitä lapsi näkee ja tietää. Se riittää. Maailman pahasta tietoinen aikuinen lukija näkee kuitenkin kammottavan kokonaisuuden lapsen hämmentyneiden pohdintojen ja painajaismaisten yöllisten välähdysten takana, tarinan, joka pitää kertoa, ei taiteen vaan inhimillisyyden nimissä.

122 Palsa 1988 & 1990
123 Drechsler 2008
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Tunnustusmuistelmat – tirkistelystä kohtaamiseen
Maailma on nyt avoin monenlaiselle omaelämäkerralliselle kuvaukselle. Mahdollisuus
124

kurkistaa toisiin elämiin kiinnostaa . Kun perinteisesti naisen yksityiseksi, suljetuksi
maailmaksi merkattu koti, arki pettymyksineen, lasten ja äidin maailma, tuodaan omaelämäkerrallisen sarjakuvan kautta julkisuuteen, se yllättää. Kun mukaan kuvalliseen keskusteluun otetaan räntäsateessa tehty päiväkotimatka, joka kääntyykin kuolemanpeloksi,
se tuo näkyväksi ja antaa äänen yksityiselle ja tilaa piilotetuille, naurettavan kammottaville tunteille.
Samaan tapaan omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa äänen voivat saada koulukiusattu lapsi tai yksinäinen nuori aikuinen. Tyylistä riippuen omaelämäkerrat riepottavat
kovalla kädellä tai työntävät hellästi sankaruudelle pyhitetyn julkisen maailman ovia.
Ainakin arjen ja perhe-elämän roolijaoissa on tapahtunut pysyvältä vaikuttava
murros. Postmodernismin parhaiden perinteiden mukaan se antaa enemmän vaihtoehtoja ja valinnanmahdollisuuksia.
Isovanhemman ihmettely siitä, kuinka ”isäkin ottaa niin luontevasti lapsen syliin”
voi vaikuttaa järjettömältä, mutta kertoo samalla siitä, miten toivottoman suljetut toisiltaan
perhe-elämän yksityinen, naisten alue, ja julkinen, kodin ulkopuolelle suuntautuva miesten maailma ovat olleet.
Merkille pantavaa on myös tapa, jolla naisilta on kautta aikojen vaadittu huomatta125

vaa joustavuutta : naisille hyppy miesten töihin on esimerkiksi kriisiaikoina ollut välttämätöntä, ilman, että uusien alueiden hetkellinen haltuunotto olisi johtanut laajempaan yhteiskunnalliseen puheeseen roolijakojen murtumisesta. Kun mies siirtyy aiemmin naisten
alueeksi merkittyyn tilaan ja jättää siihen saakka määrätyn paikkansa, se näkyy ja huomataan. Syntyy välittömästi keskustelu roolitusten päivittämisestä.
Omaelämäkerrallisen sarjakuvan tila näyttää kuitenkin olevan hämmästyttävällä
tavalla sukupuolinormeista vapaata aluetta. Siellä toimijat ovat ennen kaikkea (heikkoutensa) tuntevia mutta väsymyksestään huolimatta aina terävään kuvalliskirjalliseen analyysiin kykeneviä ihmisiä, pelokkaita, väsyneitä, hurmaantuneita, pettyneitä, lapsia ja van-

124 Mainittava on, että tosi-tv -formaatissa päähenkilö ei ole yhtä kuin kertoja vaan lopputuote on ulkopuolisen tahon tuottama kokonaisuus edustaen siis aivan toisenlaista lähestymistapaa elämän
esittämiseen kuin omaelämäkerralliset sarjakuva-albumit.
125 Ronkainen 1999, 53
67

hempia. Myös Tuija Saresma on taidekokemuksia kartoittavia omaelämäkertoja tutkiessaan huomannut, että taide
”saattaa utopistisen funktionsa kautta mahdollistaa sukupuolisten rajojen ylittämi126
sen” .

Taide on väkevä keino tutkia omaa paikkaa maailmassa yhteisön jäsenenä.

Naissarjakuvan käsitteen käyttämisen rinnalla voisi omaelämäkerrallisen sarjakuvan tematiikkaa kuitenkin jäsentää myös arkisarjakuvan tai feministisen sarjakuvan käsitteillä. Sarjakuvan kohdalla on suuri merkitys myös teoksen muodolla eli sillä, onko tarkastelun kohteena strippi, pienlehti, novelli tai romaani. Elämäntarinan koomiset, tummat tai
vaaleat sattumukset asettuvat hyvin strippimuotoon. Sarjakuvaromaani tai novelli taas antaa mahdollisuuden pureutua laajempiin kokonaisuuksiin, risteyskohtien taustoihin ja hetkiin ennen ja jälkeen. Sarjakuvan julkaisuformaatti muokkaa kerronnan tapaa ja tekstin
kokonaisuutta, joiden kautta oma elämä tuodaan jaettavaksi.
Monista arkielämää käsittelevistä sarjakuvista kuten sarjakuvapäiväkirjoista sekä
nuoruuden ja perhe-elämän kuvauksista nousee vahvasti esiin tekijän tarve jakaa sarjakuvan kautta kokemansa. Kun kokemus on kertojalleen hyvin merkittävä tai kipeä, muun126 Saresma 2007, 21
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tuu sarjakuva tunnustamisen väyläksi, jonka kautta tekijä hakee yhteyttä ja voi vapautua
kokemuksensa painolastin kantamisesta yksin.
Rocco Versacci irrottaa omaelämäkerrallisuuden genrestä oman otsikkonsa alle
nk. tunnustusmuistelmat (engl. confession memoirs), jotka ruotivat erityisen tarkasti yksi127

lön eksistentiaalisia kriisejä ja suhdetta yhteisöön . Ne paljastavat usein roolien ja odotusten alle piilotettuja kokemuksia ja käsityksiä.
Tunnustusmuistelmille on tyypillistä tekijänsä tietoinen ja voimakas pyrkimys luoda
lukijaan luottamuksellinen tai intiimi yhteys uskoutumisen ja jonkin piilotellun paljastamisen tai tunnustamisen kautta. Tunnustusmuistelmat käpertyvät usein tekijän elämään liittyvän salaisuuden tai trauman ympärille. Tyylilajiltaan ne voivat olla synkkiä, jolloin tarina
tekijöineen saattaa kurotella hyökkäävälläkin voimalla lukijaansa kohti. Toisaalta huumori
ja suoruus ovat myös keinoja etääntyä kokemuksista, jotta ne voivat tulla jaetuiksi.
Versacci ei syvenny tarkemmin kohtaamisen merkityksiin omaelämäkerrallisessa
sarjakuvassa vaan ohjaa lähestymään tunnustussarjakuviakin ennen kaikkea laadullisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa tunnustussarjakuvat ovat parhaimmillaan vedotessaan lukijaan tarinan ja tekstin tasolla eivätkä pelkästään tirkistelyn mahdollisuuden tarjoavana ikkunana toisen elämään.
Tirkistelynhalu voi myös estää näkemästä tarinaa tunnustuksien takana. Tirkistelevän lukijan huomio ei ulotu ihmiseen ja kokemuksiin kokonaisuutena, jos hän näkee tekstin kummajaisena, jossa huomiota kiinnittää vain outo ja vieras. Toisaalta tarkasteltaessa
omaelämäkerrallisia sarjakuvia tiukasti kuvataiteen näkökulmasta huomio saattaa kiinnittyä liiaksi teoksen visuaalisiin elementteihin, jolloin tarina, ihminen ja elämä kuvien ja
merkkien takana voivat jäädä huomaamatta.
Sosiologian piirissä toteutetun kirjallisten omaelämäkertojen tutkimuksen näkökulmat valaisevat tunnustussarjakuvaakin uudesta suunnasta. Omaelämäkerrallisen sarjakuvaamisprosessin tarkastelu vuorovaikutustilanteena asemoi lukijan kuulijan ja ymmärtäjän asemaan. Tarinoiden lähestyminen esimerkiksi dialogisuuden käsitteen kautta antaa todellisen mahdollisuuden tositarinoiden jakamiselle.
Tirkistelijä pyrkii etsimään näkemästään vain vierasta, outoa ja järkyttävää. Dialogisesti tekstiä lähestyvä ei asetu erilleen vaan voi löytää tarinan maailmasta myös itsensä
sekä tilan toisen kohtaamiselle.

127 Versacci 2007, 79
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Omaelämäkerrallinen sarjakuva
esineenä, tilana ja toimintana
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Lukemisen tilassa - omaelämäkerrallinen sarjakuva kohtaamispaikkana
Omaelämäkerrallisuuden nousu yhdeksi sarjakuvan merkittävistä lajityypeistä näyttäisi
128

olevan 1990-luvun taide- ja vaihtoehtosarjakuvasta lähtenyt suuntaus . Vaihtoehtosarjakuva tarjosi tekijöille mahdollisuuden toteuttaa syndikaattien toiveista irti pyristellen omaa
kuvakerronnan kieltään.
Bart Beauty esittää näkemyksen, jonka mukaan omaelämäkerrallinen sarjakuva
tarjoaa tekijälleen tilan, jossa puhua suoraan, omasta puolestaan ja omalla äänellään.
Omaa elämäänsä sarjakuvaava kiinnittää näkemänsä, kuulemansa ja tuntemansa teok129

seensa sanoin ja kuvin ja kiskoo lukijan lähelleen juuri tämän suoran puheen voimin .
Varsinkin omakustanteissa suoran puheen tekijältä lukijalle mahdollistaa tekijän itsenäisyys, täysi vapaus keskittyä oman kokemuksen kuvaamiseen ja katsoa kuka kokemukseen tarttuu.
”There is, of course , the hurdle that the more stylized and unpretty art cartoonists'
130
work is , the more it fights back against people who look at it.

Yksi omaelämäkerrallisen sarjakuvan omalaatuisista toimintatavoista onkin sen
pyrkimys haastaa lukija rosoisen, peittelemättömän ja odottamattoman äärelle, katsomaan, lukemaan ja prosessoimaan ajatuksin jotain tälle vierasta: luotaantyöntävänkin
paljasta toiseutta. Mitä vähemmän kaunisteltu kuvaustapa on, sitä vaikeampaa voi olla
pääsy tarinaan sisälle. Rajuimmillaan omaelämäkerrallisten sarjakuvien piirrosjälki ja tematiikka tuntuu melkein taistelevan lukijan katsetta vastaan.

128 Aikuisille suunnattua sarjakuvaa kartoittaneet tutkimukset (mm. Sabin 1993, Wolk 2007, Beaty
2007) ohjaavat katseen vuosituhannen vaihteen sarjakuvaan, aikaan jolloin omaelämäkerrallisuus,
sarjakuvapäiväkirjat ja erilaiset näkökulmat (esim. yhteiskunnalliset näkemykset, seksuaaliset identiteetit, unet) jaettuun arkeen ja todellisuuteen nousivat keskiöön.
129 Beaty 2007, 149
130 Wolk 2007, 55. Wolkin esittämä kuvaus muistuttaa dialogisen kohtaamisen tilannetta. Varton
mukaan dialogisessa keskustelussa tai kohtaamisessa kumpikin osallistuja lähtee omasta maailmastaan, omista käsityksistään ja tuo julki sen mitä pitää tärkeänä (1994, 60-61). Tarkoitus ei ole, että
osapuolet hyväksyvät toistensa käsitykset sellaisinaan vaan pyrkiä luomaan yksityisten alueiden välille uusi, yhteinen keskustelun ja jakamisen tila. Omaelämäkerrallinen kuvakerronta pakottaa lukijan
kohtaamaan Levinasinkin (emt., 71) nimeämän vierauden ja toiseuden, jota kaikki omien käsitysten
ulkopuolelle jäävä edustaa.
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Douglas Wolkin mukaan (omaelämäkerrallisissa) sarjakuvissa esitetty rujous tai
rajuus pakottaa lukijan kurottamaan kuvapinnan taakse, kohti tekstiä ja tarinaa:
”The viewer is forced to look beyond the images surface for what it might mean:
what its lines' character and style have to say , how it' s composed, what details
131
might be significant, what its significance to a greater metaphor might be. ”

Aikuisille suunnatun sarjakuvan kohdalla tekijällä on oikeus olettaa lukijan ymmärtävän, että kerronnan ja piirtämisen tapa on kuin johtolanka, jolla tekijä ohjaa etsimään
sarjakuvasta jotain, mikä ei välttämättä näy kuvassa tai erotu tarinasta ensivilkaisulla.
Aikuisille suunnatulle tai omaelämäkerralliselle sarjakuvalle tyypillinen suoruus tai
rumuus on jonkinlainen jäänne 60-luvun undergroundin halusta taistella comics coden
luomaa mustavalkoista maailmankuvaa vastaan. Comics coden säätelemässä sarjakuvatodellisuudessa äärimmäinen hyvä ja paha asettuivat aina vastakkain tunnetuin seurauksin. Jo vaihtoehtosarjakuvien piirrosjäljen moninaisuus toi esiin myös mahdollisten näkökulmien moninaisuutta. Omaelämäkertojen äärellä suurin yllätys ja pelon aihe voi olla lukijan joutuminen vastatusten omien ennakkoluulojensa kanssa.
Jotain merkittävää oivalsin ottaessani itselleni aikaa syventyä eräänä iltapäivänä
kirjastosalin hämärässä Suomen sarjakuvaseuran kokoelmista löytyneisiin omaelämäkertoihin. Kirjoittaminen tuntui puuduttavalta. Olin miettinyt asiaani jo viikko kausia, mutta kokemusten sanallistaminen tuntui vaikealta. Teksteissäni puhuin jakamisesta, välittämisestä ja tarinoiden eteenpäin lähettämisen ihmeestä keskittymättä silti niihin ihmeisiin, joita
nurkan taakse uutuuksien hyllyyn oli pinottu kymmenittäin.
Suljin tietokoneen, pakkasin paperit laukkuuni, jätin kirjoituspöytäni ja siirryin tutkimaan sarjakuvakokoelmia. Pinosin pöydän kulmalle monia tutkimusteksteissä vastaan
tulleita kirjoja: Graig Thompsonin matkakirjeitä ja ensirakkauksia, David B.:n ja Allyson
132

Bechdelin lapsuuden ja nuoruuden muistelmat ja Jeffrey Brownin haparoinnit . Otin hyvän asennon ja aloin lukea. Luin seuraavanakin iltana. Ja vielä sitä seuraavana.
Kirjastossa oli illan tunteina aina hiljaista. Katsoessani David B.:n mustavakoista
maailmaa ja tapaa, jolla hän kuvaa epilepsian kurittamaa veljeään ja perheensä elämän
kietoutumista sairauden hoitamisen ympärille, tunsin lähes todellisen, fyysisen siteen minun ja kertomuksen päähenkilöiden välillä.

131 Wolk 2007, 58
132 Thompson 2003, B.,David 2005, Bechdel 2006, Brown 2002
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Raskas kirja käsissäni, sukupolvien muistot ja arjen paino, jotka tarinassa tulivat
tekijän ja päähenkilön uniin asti, irrottivat minut kirjastosalin hiljaisuudesta ja vetivät aiemmin vieraan perheen elämään. Tietoisuus omaelämäkerrallisuudesta kiinnitti minut oman
elämänkokemukseni kautta tiiviisti toisen kokemuksiin. Tarinassa kuvaamisen tapa kosketti vahvuudellaan ja rakensi tapahtumille tukevan näyttämön. Ilmaisun vahvuudesta
huolimatta tärkeimmäksi nousi teksti, jota kuvat kannattelivat.
Sarjakuvan tilaan syöksyttyäni tunsin, että olin valmis kohtaamaan mitä vain. Mikään rivo, raju, ruma, hillitön tai musertava ei olisi liikaa. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan
jyrkkienkin kontrastien värittämä maailma antoi yllättäviä uusia välineitä kohdata näkemäni.
Omaelämäkerrallinen sarjakuva on itsetietoista ja vahvaa. Tarina vain on uskoen
oikeuteensa olla olemassa, perusteenaan tekijänsä näköinen teksti. Jo underground-aallon ensimmäisten omaelämäkerrallisiksi luokiteltavien teosten tekijät kuten Harvey Pekar,
133

Robert Crumb ja Art Spiegelman

näyttävät oivaltaneen välineensä kyvyn tarkkaan ko-

kemusten esittämiseen ja välittämiseen. Tietoisuus todellisuuden havaintojen esittämisen
ja välittämisen tarkkuudesta on muodostanut omaelämäkerrallisesta sarjakuvasta paitsi
oman suuntauksensa myös antanut sille valtuudet aivan omanlaiseensa kielioppiin ja toi134

minnan tapoihin sarjakuvailmaisun sisällä .
Omaelämäkerrallisesta sarjakuvasta välittyy tutkimuksen kautta kuva toisinaan
melko villinä ja vinksahtaneenakin sarjakuvan outolintuna, jotka voi jakaa esimerkiksi
edellisessä luvussa mainitsemiini suuntauksiin. Toisaalta monet teokset sekoittelevat vähintään kaikkia edellä mainittuja teemallisia ja ilmaisullisia lähestymistapoja.
Sarjakuvaamisen ohjaajana olen huomannut, että tiedon välittämisen kannalta ja
visuaaliselta taidokkuudeltaan vaatimatonkin omaelämäkerrallinen esitys ottaa kummallisella tavalla paikkansa. Se hiljentää lukijan ja asettaa tekijän ja lukijan kohtaamisen tilaan, joka irrottautuu niin taide- tai viihdesarjakuvaankin liitetyistä merkityksenannoista ja
on aivan omalla tavallaan merkityksellinen ja arvokas.
Sarjakuvattujen kokemusten ja havaintojen vastaanottamisen tueksi ei voi laatia
aukotonta ohjeistusta, johon lukija, kriitikko tai taiteilija itsekään voisi helposti tukeutua.
133 Pekar dokumentoi omaa elämäänsä vuodesta 1987 eteenpäin omaelämäkerrallisessa sarjakuvalehdessään American splendor. Crumb perusti Zap comics- lehden vuonna 1968. Spiegelman tunnetaan erityisesti Raw :n perustajana . Raw:ssa Spiegelman julkaisi Maus-sarjaansa, joka myöhemmin julkaistiin yhtenäisenä kokoelmana kahden kirjan sarjana.
134 Beaty 2007, 149
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Lukemissani omaelämäkerrallisissa sarjakuvissa sekoittuvat surutta unet ja fantasia,
kuultu ja luultu ainekseen, jonka lukija voi olettaa realismiksi. Koettuun ja havaittuun perustuvaa, ainoastaan todellisuuden tapahtumallista ja ajallista kulkua jäljittelevää puhdasta omaelämäkerrallisuutta, jonkinlaista sarjakuvan naturalismia, on vaikea erottaa itsekseen. Kaikkien representaation keinojen tiedetään liittyvän subjektiivisiin tulkintoihin ja näkemyksiin. Suodatetuista kokemuksista kokoon koostettu, kaksiulotteiselle pinnalle rakennettu esitys on yhtä kaukana yhteydestä välittömään todellisuuteen kuin mikä tahansa
avoimen fiktiivinen teos.
Oli aineksina sitten sarjakuvan tekijän oma lapsuus Pariisin esikaupunkialueella tai
keijukaisen lapsuus Hämärämaassa, tähtää taiteilija oletettavasti hyvään tarinaan, jossa
135

fiktion ja autenttisten kokemusten tallentamisen rajat hämärtyvät . Tekijän kertoessa
omaa elämäänsä sekoittuu mukaan aina kuvitelmia, unia, tulkintoja, kuultua, luultua ja
keksittyä. Lukija ei koskaan voi tietää milloin ja missä järjestyksessä näitä rajoja on ylitetty.
Sarjakuvaromaaneja, antologioita tai novelleja, ts. Douglas Wolkin esiin nostamia
136

”kirjanmerkkejä vaativia sarjakuvakirjoja” , olisi luontevampaa tutkia taidesuuntauksen
sijaan mediana. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan toimintaa ja merkityksiä on vaikea määritellä sen muotoa tai sisältöä rajaamalla. Yksi tärkeältä vaikuttava ja sarjakuvan toimintaa
hyvin selittävä tutkimuskohde voisikin olla toisaalta ideointivaihe, sarjakuvan synopsiksen
syntyhetki ja sarjakuvaamiseen ryhtymisen motiivit ja toisaalta tarinan tekijästään irtautumisen hetki.
Puhtaasti omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa, joka keskittyy tekijän kokemuksista ja todellisuudesta tehtyjen havaintojen yhdistelemiseen, kiinnittämiseen ja välittämiseen, painopiste siirtyy tekijästä ja tekemisen prosessista viestin irti päästämisen, lukemisen ja vastaanottamisen tapahtumiin: kommunikaation kertojan ja lukijan välillä. Bart Beaty on analysoinut ranskalaisen sarjakuvapiirtäjän Fabrice Neaudin sarjakuvapäiväkirja
-projektia

137

.

135 Beaty 2007, 153 & David B:n haastattelu (www.bdparadisio.com/intervw/davidb/intdavid.htm)
136 Kepeydestään huolimatta termi on tärkeä, sillä se nostaa sarjakuvakirjallisuudesta esiin sellaiset
teokset, joiden muoto ja sisältö, tarinan omaksuminen ja lukeminen vaativat aikaa ja liikkumista tarinan tilassa.
137 Neaud, Fabrice, Le Journal, 1992-2002
74

Hän toteaa, että keskittyessään omaelämäkerran tuottamiseen sarjakuvapäiväkirjaamisen keinoin Neaud tulee itseasiassa suunnanneeksi suurimman huomion kuvien ja tari138

nan tuottamisen sijaan lukijaan ja vastaanottamisen prosesseihin .
Sekä tekijän että lukijan pitäisi voida luottaa siihen, että omaelämäkerrallinen sarjakuva toimii tarttumapintana tekijän äänelle ja viestin välittämisen väylänä tekijältä lukijalle. Tässä valossa omaelämäkerrallisuus saa siihen perinteisesti liitettyjen lupausten sijaan aivan vastakkaisen merkityksen. Ryhtyessään tuottamaan tekstiksi omaa tarinaansa
tekijä ei joudukaan sitoutumaan lukijan määrittelemään aitouden vaatimukseen. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekijän on oltava rehellinen vain itselleen ja tehtävä se, minkä
tuntee ja mitä haluaa. Lukija tehtävänä taas on valmistautua kohtaamaan toisen subjektiivinen näkemys.
Lukemisen ja tulkintojen merkitys painottui myös oman sarjakuvani työstämisessä.
Suurimmat kysymykset nousivat esiin vasta, kun suunniteltu kokonaisuus oli käsissäni
yhtenäisenä pakettina ja näin viestini sellaisena, joksi se oli sarjakuvakirjana muotoutunut. Työskentelyni eteni kerros kerrokselta, tarkasti määriteltyjen vaiheiden myötä päiväkirjan sivuilta editoidun tekstin kautta hahmon suunnitteluun, kuvaamiseen ja kuvasarjojen koostamiseen. Vasta tutkiessani työn ensimmäistä kopiovedosta saatoin pysähtyä havainnoimaan tekemääni kokonaisuutena, joka kenties yritti sanoa jotain.
Kysymyksiä sarjakuvani etiikasta saattoi myös esittää vasta lukijan näkökulman
tullessa mukaan koevedoksen valmistuttua. Tapaa ja sävyä, jolla esitän tarinani muut
henkilöt kertojan lisäksi, tuli mahdolliseksi tutkia vasta, kun saatoin tarkastella kirjaa koko139

naisuutena yksittäisten ruutujen sijaan .

138 Beaty 2007, 165: “It could be argued therefore that his autobiography – while it is concretely fo-

cused on the question of producing an autobiography - is more concerned with processes of reception than it is with processes of production”.
139 Beaty 2007,168. Omaelämäkerrallisen sarjakuvatuotannon etiikkaa on tukittu melko vähän. Juuri omaelämäkerrallisten sarjakuvien, todellisten henkilöiden ja ihmiskohtaloiden kuvaamisen kohdalla, kysymys on kuitenkin aiheellinen. Bart Beaty sivuaa aihetta haastatellessaan Fabrice Neaudia tämän sarjakuvadokumenttiprojektin yhteydessä esiin tulleista eettisistä kysymyksistä mm. siitä, mitä
on soveliasta ottaa mukaan omasta elämästä luotuun taideprojektiin. Sarjakuvassa kokonaistekstin
luomat sävyt ja se mitä todella kerrotaan, vaikuttaa aivan toisella tavalla kuin yksittäinen hahmo tai
ruutu. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan tekijä voi olla säälimätön itselleen mutta elämäntarinan sivuhenkilöitä on velvollisuus suojella.
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Bart Beaty saa teoksessaan Comics - The Unpopular culture hyvän otteen omaelämäkerrallisen sarjakuvan olomuodosta

140

ja erityisesti omaelämäkerrallisuuden suh-

teesta autenttisuuteen, totuudellisuuteen ja aitouteen. Hän nostaa tarkastelun kohteeksi
aiemminkin mainitsemani Fabrice Neaudin sarjakuvapäiväkirjat.
Beatyn mukaan Neaudin töiden kautta omaelämäkerrallisuuteen perustuvaa tuo141

tantoa asettuu määrittämään ota-tai-jätä- periaate (engl. give-and-take) . Omaelämäkerrallista sarjakuvaa tuottaessaan tekijät, niin Barry, Doucet, Satrapi, Takalo ja kuin sarjakuvakerhon naisetkin, kuvaavat havaintojaan omasta näkökulmastaan, sensuroimatta tai
yrittämättä selitellä, juuri sellaisina kuin he subjekteina, kuvaamansa tilanteen tekijöinä ja
kokijoina ne näkevät ja tulkitsevat.
Omaelämäkerralliseen teokseen tarttuessaan lukija allekirjoittaakin vaativat ehdot:
hän sitoutuu hyväksymään kohtaamisen jonkin hyvinkin henkilökohtaisen, varmasti subjektiivisen ja mahdollisesti epäkorrektin kanssa. Lukijalle annettu teksti voi olla epämiellyttävä, julma, satumainen tai kaikkea samanaikaisesti, toisin sanoen: millainen hyvänsä.
Omaelämäkerralliselle sarjakuvalle ominainen suora puhe ilmenee sekä kirjaimellisesti kertoja - päähenkilön lukijalle osoittamana kirjoituksen siis tämän puheen kautta
että tekstin peittelemättömänä, häkellyttävänäkin suoruutena, joka pyrkii vetämään lukijan
puolelleen. Lukijan omaelämäkerrallisuudelle osoittama totuuden vaatimus on oikeastaan
vain muistutus tekijälle siitä, ettei hänen tarvitse myydä tai vakuuttaa, puolustaa, väittää
tai hakea hyväksyntää, ellei hän itse määrittele sitä oman tarinansa kannalta olennaiseksi. Jos lukija suostuu luopumaan omista ennakko-odotuksistaan ja asettuu kohtaamaan
tekstin kirjoittajineen niin kuin ne on hänelle annettu, voi kohtaaminen osoittautua ennalta-asetetun tarpeen tyydyttämistä suuremmaksi kokemukseksi.
Lukijan ja tekijän kohtaaminen omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa voi muuttaa
jotain vastaanottajassa, koskettaa, lohduttaa, vetää puolelleen, auttaa näkemään, tarjota
seikkailun, nostattaa inhoa tai ihastusta. Silti omaelämäkerrallisen sarjakuvan ei tarvitse
toimia niin.
Sarjakuvaelämäkerta nostaa myös teoksen yhdeksi subjektiksi kertojan ja kerrotun
rinnalle. Tekijänsä kokemukset todellisuudesta itsenäiseksi esineeksi kiinnittävä sarjaku-

140 Mt., 138-170 ”Autobiography as authenticity”"
(http://www.indyworld.com/indy/summer_2004/european_gns/index.html)
141 Beaty 2007, 149
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vakirja on väistämättä tekijästään erillinen kokonaisuus, toimija, jolla kuitenkin on juuret
luojansa historiassa.
Omaelämäkerrallisen kuvauksen ominaisuus ja vahvuus on dialogisuuden ajatuksessa: minä kerron – sinä kuuntelet. Sinä vastaat – minä kuuntelen. Se on tila, jossa voi
vailla ennakko-oletuksia ja vaatimuksia kertoa ja kohdata turvassa sekä hyvää että pahaa, tarkastella maailmaa tutuista ja vieraista näkökulmista. Lopputuloksena voimakas jakamisen tunne samaistumisen hetkellä, kun eteen aukeneva toisen teksti onkin aivan tuttua. Mutta silloinkin, kun yhteisymmärryksen huipennus ei ole täydellinen, on jäljellä yhä
toisen näkökulma, jonka hyväksyminen voi laajentaa lukijan ymmärryksen rajoja.
Omaelämäkerrallisuuden tilassa kaikki ovat yhtä paljaita, yhtä yksin, yhtä kaikki.
Kukaan ei voi tietää kenen totuus on viimeinen. Näkyviin kuvattuina ja kansien väliin kiinnitettyinä ihmisten tarinat puhuvat vain omasta puolestaan. Vaatimuksena jakamisen ja
kohtaamisen tilan syntymiseen on kaikkien sarjakuvaamisprosessin osatekijöiden läsnäolo - tekijän elämä kerronnan lähtökohtana, sarjakuva esineenä sekä omaelämäkerrallisuuden ehdot hyväksynyt lukija ja tietoisuus omaelämäkerrallisuuden tilaan asettumisesta.
Sarjakuvantekijä voi antaa suuntaa ja rajoja sille, minkälaisena kertomuksena kuvat lukijalleen avautuvat. Tekniikan, kuvasommittelun ja tyylivalintojen kautta tekijällä on
valta samaistaa lukijansa tarinaan, määritellä lukijan paikka ja rooli tarinassa ja sarjakuvan maailmassa. Lukijalla on vapautensa, mutta ovi vapauteen avautuu tekijän määrittelemästä paikasta.
Toisten elämäntarinoihin uppoutumisen tarjoamat voimakkaat lukukokemukset
ovat vahvistaneet käsitystäni erityisestä tilasta, joka syntyy sarjakuvan tekijän, teoksen ja
lukijan välille. Myös sarjakuvaopetuksen puitteissa sivutaan usein tilallisia käsitteitä, kuten
koskettavuutta ja tarttumapintaa tarkasteltaessa tarinoiden toimivuutta. Sarjakuvan tilallisuutta on kuitenkin tutkittu vasta vähän.
Juha Herkmanin mukaan sarjakuva on tieteen diskursseissa ja yliopistomaailmassa sivuutettu itsenäisenä omalakisena ilmaisumuotonaan, sillä se ei ole tuonut mukanaan
uutta teknologiaa: se ei ole media teknologisessa mielessä, vaan on käyttänyt aiemmin
142

kehitettyä painetun median teknologiaa . Herkmanin huomio koskee sanoma- ja aikakauslehtisarjakuvia, jotka julkaistaan painetun median osana. Tällaiseen tarkastelunäkökulmaan asettuminen jättää Herkmanin mukaan huomiotta itsenäisen sarjakuvajulkaisun

142 Herkman 1993, 11
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merkityksen ja kohtelee kaikkea sarjakuvaa muun tekniikan kylkiäisenä. Silti sarjakuvan
omaksi taidemuodokseen nostaa juuri olemassa olevien ”keksintöjen”, kuvan, sanan ja
erilaisten tarinan kiinnityspintana toimivien ja sitä eteenpäin välittävien medioiden yhdistely.
Herkmanin kritiikin kohteena on kuitenkin myös työn vastaanottajalle, lukijalle ja lukemisen tilalle annettu vähäinen painoarvo sarjakuvatutkimuksessa. Lukemisen tila voi
olla kohtaamisen paikka, jonka nimeäminen esiin auttaa ymmärtämään sarjakuvan toimintaa ja merkitystä erilaisten julkaisuformaattien kohdalla. Sarjakuvakirja on kantajastaan riippuvaista sanomalehtisarjakuvaa itsenäisempi media. Sarjakuvakirjan, novellin,
kokoelman tai romaanin tarkastelu aivan omanlaisenaan mediana voi avata sarjakuvan
tutkimukseen uusia näkökulmia.
Lukeminen tarjoaa tien toisiin maailmoihin mutta myös mahdollisuuden oman intiimin tilan rakentamiseen ja antautumiseen yhteyteen toisen ihmisen luoman todellisuuden
kanssa. Roland Barthes puhuu lukemisesta sulkeutumisena ja eristäytymisenä salaiseen
143

tilaan . Se on tarpeen, halun ja kaipauksen luoman tyhjiön täyttämistä, myötäelämistä ja
rakastumista. Lukemisen kautta voi antautua myös negatiivisempien tunteiden vietäväksi: kokea loitontumista ja inhoa.
Lukutapahtumassa on monta osapuolta. Kuviin ja kirjoitukseen sisältönsä kiinnittävä sarjakuva kutsuu lukijaa pysähtymään ja tarttumaan näkyviksi piirrettyihin tarinoiden
säikeisiin. Se tarvitsee lukijaa tullakseen eläväksi.
Sarjakuvalle on haettu paikkaa vertaamalla sitä ”yhdeksän taiteen kaanoniin” jo
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asetettuihin aloihin, erityisesti elokuvaan ja kirjallisuuteen . Näissä vertauksissa paikkaa
on tarkennettu erojen ja puutteiden näkökulmasta: sarjakuva on kuin liikkumaton elokuva
145

tai romaani, jossa sanojen tarkkuus on osin korvattu kuvien merkkikielellä .
Vaikka sarjakuva ilmaisumuotona on moniin taiteen suuntauksiin verrattuna nuori
taiteenala, tuntuu sekä tutkimusta että alan kehitystä ohjaavan tarve uusien teknologioiden pikaiseen haltuunottoon. Sarjakuvablogit, digitaalinen sarjakuva, animaation ja kolmiulotteisuuden soveltaminen sarjakuvailmaisussa ovat ottaneet paikkansa painotuotteiden

143 Barthesin (1993, 219) mukaan kysymys on lukemisen erotiikasta, jossa ovat mukana halu, halun
kohde ja omaan tilaansa sulkeutuva lukija, joka eristäytyy maailmaansa kuin vastarakastunut.
144 Wolk 2007, 14
145 emt., 14
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rinnalla. Sarjakuvaamisen ja kuvien julkaisemisen uudet tekniikat vaikuttavat myös lukijan
paikkaan lukemisen tilassa.
Sarjakuvaromaanien maailman vasta löytäneenä tekee mieleni painaa jarrua.
Vauhdin huumassa voi jäädä huomaamatta, mitä erityistä tarjottavaa kehollisena, tilallisena ja ajallisena koettavalla sarjakuvakirjalla on artefaktina lukijalle, tekijälle ja taiteiden
kentälle.
Albumitaide - sarjakuva esineenä
Kuvallis-kirjallisten tekstien lukemisen merkityksiä on tutkittu taiteen keinoin. Venäläinen
kuvataiteilija Ilya Kabakov kehitti uransa alkuvaiheessa, 1960-luvun underground -aatteen vallatessa alaa, nk. albumitaiteen käsitteen. Kabakov nosti taiteellisessa tutkimuksessaan jalustalle sarjakuva-albumin itsenäisenä, omalakisena, uusia tiloja teoksen ja ja
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katsojan välille luovana mediana .
Kabakov otti jo varhaisissa töissään käsitetaiteen keinoin kantaa modernistisen
taidekäsityksen ihanteisiin, joiden mukainen puhdas, välineellisyydestä ja ikonisuudesta
vapaa taide ei suonut tilaa arjelle, yksilön näkökulmille ja tarinoille kuvataiteessa. Teoksessaan 5 albumia Kabakov nosti lukuperformanssin keinoin nähtäväksi modernismin
ihannoiman taiteen sijaan kuvien välittämät tarinat, katsojan luomat tukinnat ja kuvakertomuksen mahdollistamat hypyt näkökulmasta toiseen sekä lukijan paikan ja teoksen vastaanottajan merkityksen tarinan syntymisessä.
Albumit olivat oikeastaan interaktiivinen installaatio, joka avattiin katsojille lukuperformanssin keinoin. Lukutapahtumassa yleisö istui pienen etäisyyden päässä lukijasta.
Lukija luki yleisölle ääneen sivun kerrallaan. Albumien sivut oli pinottu irrallisina ja lukemisen jälkeen lukija siirsi kunkin sivun syrjään.
Kabakovin albumitaiteessa aika on tärkeä osa kerrontaa ja tarinan kokonaisvaikutelmaa. Albumeita voisi ajatella yhden kaksiulotteiselle pinnalle sommitellun teoksen sijaan ajallisten tapahtumien neliulotteisena järjestäytymisenä. Sarjakuva-albumin tai kirjan
sivuilla aika, tapahtumat ja eri henkiöiden näkökulmat jaetaan ja kiinnitetään kerroksittain
yhteen. Siinä, missä maalaustaiteen kaksiulotteisessa artefaktissa samalle pinnalle on ladattu kaikki informaatio kuvatusta teemasta, jakaa sarjakuvan sivu- tai ruutujako sekä se146 Kabakovin lukuperformanssin taustat ja siihen liittyvä albumikokonaisuus on taltioitu Nykytaiteen
museon näyttelyjulkaisuun 5 albumia & installaatio Leikkaussali (5 albumia, Nykytaiteen museon julkaisuja 26/94, 14-16)
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lailun mahdollisuus yksittäisen kuvan tarkemmin kuvattuihin tapahtumiin tarttuviin osiin.
Albumitaide avaa teoksen luettavaksi ja päästää katsojan liukumaan aikamatkustajana
kuvien esittämien ajanjaksojen väliin.
Albumitaiteellaan Kabakov kommentoi myös taidemaailman sääntöjä ja hierarkioita. Kuvarinnastuksien kautta albumi paljastaa ja erittelee kuvien merkitykseen liittyvää
suhteellisuutta ja asettaa taiteilijan takaisin kertojan paikalle historioitsijoiden ohi. Tällöin
taiteilijan ja teoksen vastaanottajan väliin ei välttämättä enää tarvita taideteoreetikkoa tai
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kriitikkoa tulkkaamaan omasta näkökulmastaan kuvien merkityksiä .
Albumitaide avaa uusia näkökulmia sarjakuvan kielen tulkintaan. Sarjakuvatutkimuksessa ruutujen välissä tapahtuva täydentäminen on usein nostettu sarjakuvan taian148

omaisimmaksi tekijäksi . Erillisiksi kuviksi pilkottujen ajallisten tapahtumien yhtenäisyyden ymmärtäminen on opittu taito ja tarinan hahmottamisen edellytys. Taiteilija voi hallita
kuvien tulkintaa hyvinkin tarkasti ruutujen välisten siirtymien kautta esimerkiksi rinnastamalla satunnaisia kuvia, joissa ruutujen välillä jää pitkä ajan jakso tai pysäytettyjä aivan
perättäisiä hetkiä. Kabakov nimeää kuitenkin albumitaiteen tärkeimmäksi erityispiirteeksi
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tilallis-ajallisen sormeilun mahdollisuuden . Sormeilun ajatus tuo sarjakuvakirjalle julkaisuformaattina aivan uusia merkityksiä.
Tietylle lukijalle ominainen tekstin haltuun ottamisen tahti sormeillen on aina kirjaimellisesti lukijan itsensä käsissä. Sormeilun ohjaaman lukemistapahtuman tahdin määrää
lukijan temperamentti, vireys, maailmassa olemisen ja toimimisen tapa. Sarjakuvan tekijä
voi suunnata lukemisen tahtia lukujen ja kappalejaon kautta. Vaikutelmat tauoista ja suvantokohdista tarinassa ja toisaalta tiiviiksi pakatut toimintajaksot ohjaavat lukemista ja sivuilla vietettyä aikaa. Tarinan vaiheiden tarkistamista, tarinassa takaisin päin palaamista
tai siitä irrottautumista koskevissa päätöksissään lukija ei kuitenkaan ole kahlehdittu tekijän ennalta luomaan suunnitelmaan, vaan on vapaa liikkumaan annetun tarinan halki
150

omaa reittiään .
147 Kabakov 1994, 6
148 Mm. Scott McCloud (1998) analysoi huomattavan tarkasti juuri ruutujen välisten siirtymien merkityksiä sekä liikkeen vaikutelman luomisessa että tarinan kerronnan tasolla. Myös Herkmanin mukaan
(1998,168) juuri ruutujen väli, katuoja, on paikka, jossa tapahtuvissa muutoksissa tekstin subjekti ja
lukijan identiteetti kohtaavat.
149 Kabakov 1994, 15
150 Maailman sarjakuvat ry:n ruohonjuurisarjakuvan metodissa lukemisen vapaus nousee yhdeksi
kymmenestä sarjakuvan tärkeimmästä ominaisuudesta (www.worldcomics.fi/articles/why-comics)
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Sivu on painotuotteessa tarinassa kuvatun ajan jaksottamisen kannalta tärkeä yksikkö.
Sivun kääntämiseen kuluva aika määrittelee myös kokonaisuuden hahmottamisen tapaa.
Lukemiseen suuntia antava sivusommittelu viitoittaa myös koko teoksen lukemiselle tietyn aikakäsitteen: lukemisen tahdin, jonka lukija vahvistaa ja muuntelee omanlaisekseen.
Kabakov tuo myös esiin kokonaisuuden osien, yksittäisten kuvien ja sivujen, merkityksen lukutapahtumassa. Albumien lukeminen on eräänlainen performanssi, joka nos151

taa esiin teoksen sivujen arvon . Kabakovin mukaan yksittäisten sivujen pienentäminen
ja sitominen kirjaksi tuhoaisi sivujen sinällään herättämän mielenkiinnon. Silti albumitaiteen käsite tuntuu hyvin käyttökelpoiselta kuvaamaan sarjakuvan lukutapahtumaa. Se ohjaa tarkastelemaan albumien taidetta, sarjakuvajulkaisua ja lukutapahtumaa kehollisena,
tilallisena ja ajallisena kokonaisuutena, ja antaa uusia välineitä niin tutkimukseen kuin
käytäntöönkin esimerkiksi sarjakuvien näytteille asettamiseen .
Liikettä tarinassa
Sarjakuvanäyttelyn kokoaminen paljastaa albumitaiteen ja perinteisen galleriataiteen eroja. Originaalien esille asettelu on pikemminkin sarjakuvaamisen prosessin avaamista kuin
perinteistä teosten näytteille asettamista. Kabakov torjuu myös ajatuksen sivujen asettamisesta näytteille peräjälkeen näyttelytilan seinille. Sarjakuvanäyttelyt rakentuvat yleensä
valmiin painotuotteen sivujärjestystä noudattelevaan lukujärjestykseen asetelluista originaaleista. Tällöin lukutapahtuman, sormeilun mahdollisuuden ja yksittäisten kuvien katselun välinen ero paljastuu helposti.
Tämän totesin myös Äitipuku -näyttelyni yhteydessä. Yksittäisen stripin tai pitemmän tarinan tarkastelu erillisiksi teoksiksi irrotettuina kuvina voi tuntua hankalalta. Omassa näyttelyssäni kävijät tiedustelivat, koska strippini ilmestyvät julkaisun muodossa, vaikka näyttelyn tapauksessa kysymyksessä oli nimenomaan yksittäisten kuvien esittely. Sarjakuvaoriginaalien esittely ripustettuina on kuin varsinaisen julkaisun mainos, joka virittää
katsojan lukemisen tilaa kohti ja herättää odotukset käpertymisestä omaan rauhaan tarinan ääreen. Näyttelyssä jo tietoisuus yksittäisten kuvien kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen saa katsojan kaipaamaan mahdollisuutta ottaa tarina haltuun kokonaisuutena,
jolloin kuvien tarkastelu yksittäisinä teoksina hajottaa väkivaltaisesti alkuperäisen tarinan.
151 Albumiperformanssissa tekijä asettuu seisomaan telineelle sijoitetun Albuminsa viereen. Albumi
koostuu 35-100:aan sivuisesta pahviarkkipinosta. 10-12 katsojaa istuu puoliympyrässä lähellä Albumia ja tekijää. Tekijä kääntelee Albumin sivuja ja lukee tekstin kultakin sivulta (Kabakov 1994, 14-15)
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Suureen näyttelytilaan asetettujen kuvien katselua ohjaa kuitenkin ennen kaikkea
lukemistapahtuman kannalta epäolennaisempi tilassa liikkumisen rytmi, joka ei vastaa
painotuotteen sormeilun, silmäilyn ja lukemisen yhteistä rytmiä. Liikkuminen tarinassa,
sarjakuvan omassa tilassa sen lakeja noudattaen, edellyttääkin konkreettista liikkumista
152

tilassa. Sekä lukutapahtuma että tarina häiriintyvät ja hajoavat tilan asettamiin ehtoihin.
Hypersarjakuva – lukijan loikka digiavaruuteen

Scott McCloud on analysoinut tarkasti ajallisten siirtymien esittämistä sarjakuvailmaisussa

153

. Hän on toiminut myös sarjakuvan eri lajityyppejä ja alan tulevaisuutta käsitteleväs-

sä keskustelussa yhtenä sarjakuvan uusien muotojen puolestapuhujista.
Omilla kotisivuillaan McCloud haastaa vierailijat osallistumaan 24:n tunnin sarjakuvan piirtämiseen. 24:n tunnin sarjakuva on yksi esimerkki digiteknologian vauhdittamista
mahdollisuuksista kehittää sarjakuvaamisen tapoja ja internetin vahvistamaa sarjakuvaamisen yhteisöllistä ulottuvuutta. Digisarjakuva voi olla osallistavaa ja nopeatempoista. Netissä saatavilla olevan kuvamateriaalin määrä on niin valtava, että kuvan on onnistuttava
nopeasti koukkaamaan lukija puolelleen verkkotodellisuudessa seilaavien virrasta.
Sarjakuva toimii ruudun molemmin puolin. Lyhyet stripit eivät välttämättä saa lisäpotkua mutteivät automaattisesti menetäkään sisällöstään mitään oleellista siirtyessään
sanomalehden sivulta verkkoon ja näytölle. Päivittäin uutta materiaalia kerryttävien sarjakuvablogien ja esimerkiksi sarjakuvaa ja animaatiota yhdistelevien sivujen etuna taas voi
pitää mahdollisuutta päästä seuraamaan reaaliajassa tietyn hahmon tai taiteilijan ilmaisutavan kehittymistä. Netissä liikkuessaan lukijalla on mahdollisuus ja lupakin odottaa aina
tuoreita tapahtumia.
Tuntuu kuitenkin tärkeältä huomioida verkkoympäristössä toimivan ja painetun julkaisun erilaisuus niin piirtämisvaiheessa tarinan kerrontaa, teknisiä ja visuaalisia ratkaisuja koskevien valintojen kuin tarinan välittämisen ja lukutapahtuman kannaltakin. Eri julkaisuvälineiden merkitys kuvakerrontaan ja lukijan tulkintoihin näkyy ja kuuluu Scott
McCloudin luennossa uusien teknologioiden haltuun ottamisen välttämättömyydestä sar-

152 Kuvia liikkumattomana selailtaessa syntyvä albumimaisuuden vaikutelma hajoaa, sillä lukemisen
liike näyttelytilassa toimii päinvastoin painotuotteen lukemisen kohdalla: sivut ovat paikoillaan mutta
katsojien virta ´soljuu´ niiden ohi”. (Kabakov 1994, 16)
153 Mm. McCloud 1994, 60-72
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jakuvan kehitykselle . McCloud kuvailee luolamaalauksista alkaneen kuvakerronnan
historian linjan, joka kulkee antiikin ajan kuvapilareiden kautta keskiajan kuvakirjoihin ja
-kertomuksiin ja edelleen painetun sarjakuvan kautta digitaalisen sarjakuvan sovellusmahdollisuuksiin. McCloudin esityksen kautta rakentuu käsitys kuvakerronnan historiasta
valloitusten tarinana, jossa käytetyn tekniikan korvaa aina uusi toimivampi.
Sarjakuvankin kohdalla aikaisemmat kuvakerronnan tavat jäävät kuitenkin elämään. Sarjakuva esineenä puolustaa paikkaansa omanlaisenaan tarinoiden kiinnittäjänä,
kantajana ja välittäjänä, jota ei saa unohtaa, vaan opetella ymmärtämään, kehittää ja
käyttää rinnakkain uusien muotojen kanssa.
McCloud jaottelee sarjakuvan historiaa julkaisumuotojen avulla painotekniikkaa
edeltäviin (pre-printed-), painettuihin (printed-) ja uusia medioita hyödyntäviin sarjakuviin
(post-printed-comics). Luennon kuluessa sarjakuvan kehitystarina asettuu lineaariseksi
kertomukseksi, johtaen tämän hetken digiteknologiaan ja sen vielä hahmottumattomiin
mahdollisuuksiin. Uusimman teknologian valjastaminen myös kuvataiteen käyttöön on
luonnollinen osa taiteen kehitystä. Tieteellinen positivismi suosii kuitenkin kaukonäköisyyttä: jo käsillä olevat saavutukset sumentuvat, kun katse tarkentuu kauemmas horisonttiin.
Kabakovin albumitaide -käsitteen valossa painotekniikkaa hyödyntävä sarjakuva
näyttäytyy vallankumouksellisena taidemuotona mm. saavutettavuutensa sekä kosketuksen ja tilallisuuden merkitysten hyödyntämisen kautta. Sarjakuvakirja ja -lehti eroavat radikaalisti niin (näyttely)tilaan ripustetusta sarjakuvasta
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kuin digitaalisesta sarjakuvas-

156

ta , joka toimii verkon lakien hallitsemassa tilassa. Kerronta, luenta, sormeilu ja lukemistilanteen kehollisuus ovat piirtäjän ja lukijan valintojen tuottama yhteinen tila. Sarjakuvan
eri julkaisumuotojen eroavaisuudet hahmottuvat kuvien rinnastamisen ja kerronnan sekä
julkaisuformaatin lukemisen tilaa muokkaavien lainalaisuuksien ja aisti-tila-aika -ulottuvuuden kautta.

154 Scott McCloud.”On comics-The Invisible art”, TED, Monterey university, helmikuu 2005
155 Viittaan tässä sekä nk. kolmiulotteiseen sarjakuvaan kuten installaatioihin ja veistoksiin että sarjakuvajulisteisiin, maalauksiin ja originaaleista tehtyihin ripustuksiin
156 Hypersarjakuva- termillä McCloud ei viittaa jo perinteiseen verkkoympäristössä julkaistuun sarjakuvaan vaan digitaalisiin sarjakuviin, ikään kuin sarjakuvattuihin virtualiympäristöihin, joissa liikkuminen on vapaampaa kuin perinteisessä strippimuotoisessa sarjakuvassa
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McCloudin esittämä esimerkki hypersarjakuvasta

hahmottaa esiin suhteen sor-

meilun fyysisyyden ja tilassa liikkumalla tapahtuvan lukemisen välillä. Toisaalta hän osoittaa, kuinka digiteknologian myötä voidaan irtautua molemmista lukemisen tavoista. Ruudulla selailtavat kuvat lipuvat nauhana silmieni ohi samalla, kun katseeni on koko ajan
kiinnittyneenä näytön keskikohtaan. Ohitse lipuvan kuvanauhan ruudut eivät tule automaattisesti luetuiksi pysäytettyinä hetkinä. Ne eivät jaa aikaa painetulle sarjakuvalle tyypillisellä tavalla, jota olen jo oppinut tulkitsemaan. Verkkoympäristössä silmien ohi liikkuvan kuvanauhan luoma vaikutelma läheneekin elokuvan katsomista.
Kuvanauha muistuttaa kovasti McCloudin kirjassaan Understanding comics.The

Invisible Art käyttämää vertausta sarjakuvasta, joka yksinkertaisimmillaan on kuin sarja
158

elokuvan raakafilmistä leikattuja kuvia . Sarjakuvan ja liikkuvan kuvan tiivis niputtaminen
jättää kuitenkin vähälle huomiolle painotuotteen, lukijan ja näitä yhdistävän tilan: kohtaamisen ja kosketuksen merkityksen sarjakuvaamisen prosessissa.
Digitaalinen sarjakuva hyperteksteineen, nopeasti lukijansa koukuttavat muutaman päähenkilön toimintaan keskittyvät stripit, lehdet, sarjakuvaromaanit ja uniikit teokset
kuten maalaussarjat ansaitsevat tulla tarkastelluksi aivan omillaan.
Julkaisumuoto on sarjakuvailmaisun väline ja tekijän käsialan jatke, jonka käytön
alansa hallitseva sarjakuvaaja taitaa kuten kuin kynän tai siveltimen. Piirtäjän olisikin
hyvä jo sarjakuvaamisprosessin alkuvaiheessa miettiä, minkälaista julkaisuformaattia
käyttää.
Sarjakuvaaja voi viestiä paljon työnsä vastaanottajalle sekä huomioimalla eri julkaisuformaatteihin liittyvät ennakkokäsitykset ja odotukset että muistamalla painotuotteen
merkityksen esineenä, lukijan liikkeisiin mukautuvana ja sormeiltavana artefaktina.

157: Hypersarjakuvassa katsojan liikkeitä eivät ohjaa fyysisen maailman lait. Digimaailmassa lukija
voi liikkua tarinassa haluamallaan tavalla. Myöskään materiaalin rajoitukset eivät vaivaa digitodellisuutta: verkossa sarjakuva voi käytännössä olla jatkuva, päättymätön kuvasilmukka. Ruudut tai yksittäiset kuvat voi asettaa verkon avaruuteen vapaasti hyödyntäen kolmiulotteista tilaa myös kerronnan
osana. (Ks. Scott McCloudin luento, TED, ”On comics”,
http://www.ted.com/talks/scott_mccloud_on_comics.html, helmikuu 2005)
158 McCloud 1993, 7-8
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Tarina lukijalle
”Mä inhoon tätä! Nää mun tyypit on ku jonku kolmevuotiaan tekemiä! En tajuu miks
ylipäätään olen täällä kun tää piirtäminen on niin vastenmielistä. Ja mitä mieltä koko
sarjakuvaamisessa on kun tekstissä kerrotaan ihan samat asiat?”
(Äitien sarjakuvakerhon päiväkirjasta, marraskuu 2009)

Sarjakuvaa opetettaessa ongelmakohdat näyttävät asettuvan aina samoihin pisteisiin.
Kun äitien sarjakuvakerhossa tai kuvataidekoulun kurssilla tuskastutaan omaan piirtämiseen, olen neuvoton. Sarjakuvalla on mieli, eivätkä teksti ja kuva koskaan puhu kokonaan
toistensa päälle. Mutta miten saada tekemiseen tuskastunut näkemään, kuinka sarjakuvaamista koossa pitävän tekstin voima syntyy kaikkien elementtien läsnäolosta? Tärkeintä on löytää tekijän halu kertoa, oma käsiala luoda lukemisen tila, jossa kertomus vastaanotetaan .Muu on työtä, jonka toteuttamisen mahdollisuudet ovat rajattomat.
Sarjakuva syntyy kuvarinnastuksissa ja sarjallisuudessa, joka voi painottua kirjalli159

seen sisältöön, kuvaan tai polveilla molempien kautta . Silti juuri eri merkkijärjestelmien
kokonaisuus pitää paketin koossa. Lukijaa ohjaa esitieto sarjakuvajulkaisusta tarinan välittävänä mediana. Kieleen tallennettuihin käytäntöihin tuijottaen elokuvia katsotaan ja valokuvia katsellaan. Sarjakuvia sen sijaan luetaan kaikilla kielillä, riippumatta siitä, kuinka
paljon kirjoitettua tekstiä julkaisussa on käytetty. Lukija tuntee sarjakuvan aikomuksen välittää tarinoita ja osaa näin myös hakea sarjakuvan merkkien avaruudesta viestejä ja kertovia elementtejä.
Äitien sarjakuvakerhossa olen huomannut, että kokemusten jakaminen sanoin on
luontevaa ja helppoa. Kun kehotan käyttämään piirrintä ja paperia mieleen nousevien kuvien kiinnittämisen välineinä, ymmärrän itsekin ehdotuksen vaikeuden. Kokemusten tutkiminen paperilla liittää tilanteeseen ulkopuolisia odotuksia kuvataidetuntitraumoista taidemaailman odotuksiin ja muihin outouksiin. Kuvaaminen ei silloin olekaan helposti haltuun
otettava ajatusten vaihdon väline vaan vaatimus.
Ajatus oman elämän kuvauksen ja maailman törmäyksestä onkin suurimpia kysymysmerkkejä omissa sarjakuvakokemuksissani. Omaelämäkerrallisia tarinoita ohjatessa
pelkään herkkien kokemusten hajoavan hellimmästäkin kajoamisesta tarinan kokonaisuuteen. Voiko omaelämäkerrallista sarjakuvaa edes arvioida taideopetuksen näkökulmasta
osumatta aivan väärästä kulmasta kaikkeen siihen kipeään ja tärkeään, jonka kantamiseen tekijä kuvaten hakee kantoapua?

159 Mikkonen, Kai, teoksessa Herkman 1996, 83
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Oman elämän sarjakuvaamisen mielekkyyttä, jakamista ja vastaanottamista ohjaavat ennen muuta tekijän omat odotukset ja toiveet työnsä tarkoituksesta. Jos päällimmäisenä
on terapeuttisuuden kontekstissa purkaa tunteiden lastia, on tekijä vapaa toteuttamaan
aikomuksensa haluamallaan tavalla ja arvioimaan työnsä onnistumista aivan itse. Jos tekijän on tarkoitus myös esitellä työ laajemmalle yleisölle, hän on väistämättä uusien vaatimusten ja jo olemassa olevien diskurssien vaikutusten edessä. Keskustelu oman tarinan
kanssa vaihtuu tarinan, maailman ja lukuisten potentiaalisten lukijoiden väliseksi vuorovaikutukseksi.
Tutussa ryhmässä tarinoita jakaessa ollaan näiden kahden välimaastossa. Omasta kuvaamisen taidostaan epävarmalle kynnys näyttää tuottamaansa edes rajatulle, tutulle yleisölle on kuitenkin suuri. Sarjakuvatun elämän julkinen esittely asettaa tarinat alttiiksi
ennalta arvaamattomienkin vaatimusten kentälle. Oman tarinan lähettäminen lentoon ei
ehkä silloin enää tunnukaan kovin vapauttavalta ajatukselta tai sarjakuvaaminen mielekkäältä keskusteluvälineeltä.
Minut johti sarjakuvaan halu purkaa ensisijaisesti itselleni nähtäväksi tiettyjä elämäni solmuja, jotka tuntuivat järjestäytyvän luontevasti kuvalliskirjallisen tekstin muotoon.
Samalla koin tarvetta kurottaa kuvan keinoin kohti kuvitteellista lukijaa ja asettaa oman
kokemukseni jakamiselle alttiiksi: vaihtaa ajatuksia sarjakuvan välityksellä.
Elämäntilanteen muuttuessa arkirutiineihin, lasten kanssa kasvamiseen ja ydinperheessä elämiseen liittyvät kysymykset johtivat minut tutkimaan omaa menneisyyttäni.
Oman tekemisen kautta tuntui luontevalta ottaa paikka myös kuuntelijana ja toisten elämäntarinoiden vastaanottajana. Kaipasin sarjakuvallisia samaistumisen kohteita, omaani
sivuavia tarinoita, joiden kautta asettua toisten arkikokemuksiin ja arvioida uudesta näkökulmasta omia tuntemuksiani.
Omaelämäkerrallisen sarjakuvan mahdollistamasta kokemusten jakamisesta hurmaantuneena on vaikeaa tarkastella sarjakuvaa vain taiteen ja taidon näkökulmasta ja
antaa sitä kautta ohjeita kuvalliskirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Miten ohjata oman elämän sarjakuvaamiseen niin kuva- kuin tekstilähtöiset tekijät? Ja kuinka toisaalta perustella kuvan merkitystä, jos teksti syntyy ja asettuu paikalleen luontevasti, muttei ilmoita itsestään mitään kuvin? Miten selvittää ensi kertaa sarjakuvaavalle potentiaalisen lukijan
läsnäolon ja sarjakuvan julkaisumuodon merkityksiä?

Huomenna on se päivä -albumin tekemisen myötä oivalsin itsekin asettuvani kuvaajana tiettyyn lokeroon: sarjakuvaamiseni lähtökohta on kielessä ja kirjoituksessa.
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Työskentelyni nojautuu tekstin käsitteeseen. Se pitää sarjakuvani kokonaisuutta ideointivaiheesta saakka koossa ja toiminnastani suuri osa tapahtuu kirjoituksessa.
Teksti sarjakuvaamisen lähtökohtana voi merkitä sekä yksittäisiä kuvallisia ideoita,
joihin väistämättä sitoutuu tarinan murusia, että synopsista, kirjallista hahmotelmaa tari160

nan tapahtumista . Usein tekstin aihio rakentuu siis kuvalliskirjallisesta idearungosta.
Teksti ei olekaan esittämisen tapoja rajaava käsite vaan apuväline kokonaisuuden ymmärtämiseen. Se kertoo sarjakuvaamisen kaikki vaiheet riippumatta siitä, työskennelläänkö kuvien, kirjainten, sivujen vai pidemmän teoksen kokonaistaiton kanssa. Se muistuttaa
myös siitä, että lukija tarrautuu napakasti tekstin imuun vain hahmottaessaan sitä koossapitävän muodon, sisällön ja kerronnan kokonaisuuden.
Pitkää tarinaa hahmotellessa liikkeelle on hyvä lähteä kirjallisen synopsiksen kaut161

ta . Piirtäjän oppaista nousee esiin kolme tapaa lähteä työstämään kirjallista aineistoa.
Ensimmäinen on oikeastaan kuvittamista, jolloin kuva ja kirjoitus kertovat saman asian eri
välinein. Toinen vaihtoehto on kuvan irtautuminen kirjoituksesta. Silloin kuvat tuovat toisen näkökulman tekstin raottamaan maailmaan ja näyttävät jotain lauseiden välistä. Kolmas menetelmä on yhdistää kuvaa ja kirjoitusta vailla suoraa yhteyttä. Kohdatessaan jotain odottamatonta lukijan on täydennettävä kuvan ja kirjoituksen välinen tila itse. Teksti
ja kuvat toimivat tällöin kuin rinnakkaistodellisuuksissa, niillä on yhteys mutta samalla ne
väistelevät toisiaan ja luovat tarinaan uusia merkitysyhteyksiä. Tekstuaalisuuden ajatus
johdattaa näkemään omaelämäkerrallisen sarjakuvan merkkien, kielten ja diskurssien sulautumana.
Ajatus tekstistä prosessina pitää tekstin vastaanottajan mukana koko sarjakuvaamisprosessin ajan ja auttaa suuntaamaan huomiota valintojen avaruudesta ja kuvaamisen tai kirjoittamisen vaikeuksista kokonaisuuteen. Sarjakuvaaminen on kuvaamista jollekin. Kun asettelen sanoja, nostan esiin yksityiskohtia ja hahmottelen sivua, teen sitä jo
162

toiselle, minulta sinulle . Lukijalla on korvaamaton roolinsa tarinaksi saattamisen toisena
160 Barthesin mukaan teksti ei ole kuvien tai ”merkkien jatkuva kudos” (Barthes 1993, 171), vaan
kielessä ja kulttuurissa rakentuva jatkuva prosessi (Mt.,161) ”tuotannon näyttämö , jossa tekstin tuottaja ja lukija kohtaavat toisensa” (emt., 177) työstäen tekstiä edelleen.
161 Sarjakuvaopetuksen täydennyskoulutuksessa (Oriveden opisto & SKS,2007) Juri Voijola jaotteli
sarjakuvaamisprosessin viiteen osaan: kirjallinen synopsis/idealuonnos, kuvakäsikirjoitus, sivusuunnitelma/ruutusommitelma, tussaus/väritys, viimeistely.
162 Fanny Vilmilä tarkasteli opinnäytetyössään adoptoitujen lasten oman elämän kuvauksia hyvin
tekijälähtöisesti. Vilmilän työssä opetustilanne fokusoitui kokemusten ja ja niistä syntyvien tarinoiden
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osapuolena. Kun oman elämänsä piirtäjä kurottaa kohti potentiaalista lukijaa, painottuu
työssä se, miten kerrotaan ja miksi.
Kasvava luottamus omaan tekstilähtöiseen sarjakuvaamisen tapaani on innostanut minua toteuttamaan sarjakuvamietelmiä. Niissä tapahtumat eivät etene kuvatun toiminnan kautta vaan kuvaan kokemukseni ehdotelmien kaltaisina välähdyksinä. Kuvat
kertovat siitä, mihin minun huomioni maailmassa kiinnittyy ja miten huomioita tulkitsen.
Sarjakuvallinen omakuvani rakentuu välähdysten välissä ja takana.

Ajatus sarjakuvamietelmistä on syntynyt Tiina Pystysen tuotantoon tutustuttuani.
Pystynen yhdistelee omaelämäkerrallisissa aikuisten kuvakirjoissaan kuvaa ja kirjoitusta
tavalla, joka ei istu helposti valmiisiin kategorioihin

163

. Hän kertoo hyvin henkilökohtaisista

aiheista kuva- ja tekstirinnastuksin, jotka rakentavat sarjakuvallisen palapelin ja ohjaavat
lukijan tarinaan kokonaisuuden takana ja kuvien välissä.
Riittävän etäältä, riittävän tarkasti
Turvallisessa ilmapiirissä piirtäminen on helposti haltuun otettava väline, kun tiettyä, valmiina tavoiteltavaa sarjakuvallista tyyliä ei ole. Sarjakuvassa tapa suosia karrikoitua tai
stereotyyppeihin perustuvaa kuvaamista on vain yksi mahdollisuus. Sitä on perusteltu

nostamiseen näkyviin lasten elämismaailmasta. Hieman toisenlainen lähestymistapa tarkentaisi tekijöiden huomion sarjakuvaamisprosessissa siihen, kenelle kerrotaan miksi ja miten. Ajatus potentiaalisesta lukijasta ohjaa kuvaamisprosessia eikä päätä prosessia hetkeen, jolloin kokemus on tuotettu
kuvaksi.(Vilmilä 2009)
163 Pystynen itse käyttää aikuisten kuvakirja -nimitystä teoksistaan, jotka asettuvat runokirjan, kuvakirjan ja sarjakuvan välimaastoon. (HS 15.2.2010)
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hahmojen ja näiden luonteenpiirteiden tunnistettavuudella sekä pyrkimyksellä samaistaa
164

lukija tarinaan ja sen toimijoihin mahdollisimman tehokkaasti .
Douglas Wolk analysoi pelkistämistä sarjakuvassa hieman syvemmin. Wolkin mukaan siinä, missä klassinen piirtäminen on verkkokalvolla näkyvien vaikutelmien kuvaamista, piirtää sarjakuvaaja usein mielikuvia: muistiin painuneita vaikutelmia ja tunteita,
joille ei ole enää piirtämisen hetkellä läsnä olevaa mallia näkyvässä todellisuudessa. Sarjakuvissa pelkistäminen ei ole fysikaalista havaintoon perustuvaa pelkistämistä vaan
165

symbolista, tietoon, oletuksiin ja vaikutelmiin tukeutuvaa .
Karrikoiminen on ennen kaikkea olennaisten piirteiden etsimistä ja riittävän tarkan
kuvaamistavan hakemista. Pelkistämisen tapa on henkilökohtainen, osa piirtäjänsä näköistä käsialaa ja sarjakuvan kokonaisuutta, joka rakentuu viivasta, rinnastettujen kuvien
luomasta kerronnasta ja tarinan rytmistä, tunnelmista ja painotuksista.
Sarjakuvaa, kuten muutakin kuvaa opettaessa suhde käsialaan on kuitenkin ongelmallinen. Aloitteleva sarjakuvaaja etsii omaa tyyliään mutta myös sellaista kuvaamisen
taitoa, jonka avulla paperin pintaan ilmestyvät hahmot eivät lannista vaan innostavat. Käsialasta olisi erotettava se osa, josta tekijä itsekin haluaa eroon ja onnistua yhdessä kuljettamaan jäljelle jäänyttä kuvaamisen tapaa kohti havainnon, muistamisen ja käytetyn
välineen toimivaa suhdetta. Tämä kaikki yhdistettyinä ennakkoluuloihin siitä, minkälaista
sarjakuvan pitäisi olla, tekee sarjakuvaamisen ohjaamisesta hienovaraista työtä.
Kuvan ja kirjoituksen ymmärtäminen kokonaisuuden osiksi ei tapahdu automaattisesti vaan vaatii opettelua. Juha Herkmanin mukaan

166

kerrottu tarina ja kerronta erote-

taan sarjakuvatutkimuksessakin usein toisistaan, vaikka tällainen tutkimustapa hajottaa
sarjakuvan kokonaisuuden. Sivusommittelu, kuvat, tekstit ja kuvailmaisun tyyli ja tekniikka
muodostavat paketin, jossa kaikki osat täydentävät tekstikokonaisuutta. Poistamalla yhden osan poistaa tiettyjen kertovien merkkien kanssa kappaleen tarinaa ja osa tekstin syvyydestä katoaa.
Oman kerronnan ja kuvaamisen käsialan löytäminen ja sen voimaan ja ainutlaatuisuuteen luottaminen on askel kuvaamisen pelosta kohti tarinoiden näkyväksi tekemisen

164 McCloudin pelkistämisen teorian (1993, 36) lukijan on sitä helpompi samaistua kuvattuun hahmoon mitä pelkistetymmin hahmo on esitetty: ”[...].when you look at .[...].a realistic drawing you see

it as a face of another. But when you enter the world of cartoon you see yourself”.
165 Wolk 2007, 120
166 Herkman 1998, 114
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vapautta. Käytännössä tämänkin vapauden saavuttaminen vaatii uskallusta heittäytyä kokeilemaan, mikä saattaa olla sitä vaikeampaa mitä henkilökohtaisempi tarinan aihe on.
Oman elämän sarjakuvaaminen vaatii jonkinlaista etäisyyttä kuvattaviin kokemuksiin mutta samaan aikaan se myös tuottaa sitä. Äärimmäisenkin vahva tunne kuten viha
voi olla hyvä lähtökohta oman elämän sarjakuvaamiseen. Terävimmän poltteen pitää kuitenkin olla laantunut, jotta kokemuksiaan voi alkaa työstää jaettavaksi.
Sarjakuvaajan on oltava niin etäällä tunteistaan ja kokemuksistaan, että hän pystyy tuottamaan jollain tapaa yleisesti tunnistettavia ja samaistuttavia kuvauksia. Liian sisällä keskeneräisessä tilanteessa tehdyt vihakuvat saattavat jäädä suljetuiksi eivätkä välitä tarinaa. Pelkkä tunnetta huutava kuva ei vielä takaa kommunikoimaan kykenevän kokonaisen tekstin syntymistä. Piirtäessään ei kuitenkaan tarvitse työskennellä yksin. Työn
ohjaaja tai esilukija on hyvä apu riittävän etäisyyden ja riittävän kuvaamisen tarkkuuden
saavuttamiseen.
Pienissä arkikuvissani olen havainnut selvästi uskoutumisen ja tunnustamisen tarpeen. Tunnustuksen vastaanottajana näkymätön, mutta silti todellinen potentiaalinen tai
satunnainen lukija on toisenlainen mutta omalla samankaltainen vahva tuki kuin läheiset,
ystävät tai terapeutit.
Strippiklubilla – Aikuisten sarjakuvakerho toiminnan tilana
”Nauroimme. Kaikilla oli merkkinä rinnassaan kukka, pieni vauvan villasukka, kirkasvärinen lehti... esittäydyimme ja katsoimme näyttelyn. Aurinkoisilla keskikaupungin
kaduilla matkalla sarjakuvafestarialueelle kaikki naiset kertoivat jotain itsestään, miten olivat löytäneet kerhoon, väläyttivät omaa kuvataidehistoriaansa. Kuvataideakatemia, harrasteen kaipuu, kuvaamisen innon elävöittäminen, pienet työt , joille olisi
aikaa ja tilaa, ja se oma aika ja tila, galleriakäyntejäkin toivottiin...kolusimme Glorian
tiskit ja siirryimme pullan ääreen lähikahvilaan, jonne otin luettavaksi kasan pienlehtiä. Tilanne oli niin jännittävä, että selostin jotain omista toiveistani vaahtoa suupielissä. Yritimme vielä Korjaamon venäläisen sarjakuvan näyttelyyn. Baari oli kiinni ja
porukka hajosi, mutta jatkoimme pienemmällä joukolla matkaa pysäkeille. Tuntui,
kuin olisimme tunteneet toisemme kauemmin kuin vain tämän iltapäivän. ”
(Äitien sarjakuvakerhon päiväkirjasta 13.syyskuuta.2009)

Tutkimusmatkani aikana sarjakuva on yllättänyt taipumuksellaan vuorovaikutukseen ja
yhteyksien luomiseen. Erilaiset teemakokoontumiset, festivaalien mangapäivät, pienlehtitapaamiset, sarjakuvakeskuksen opettajatapaamiset ja koko perheelle suunnatut sarjakuvapäivät luovat kuvan sarjakuvakulttuurista osallistavana, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta tuottavana monenlaisen toiminnan ja kohtaamisten risteyspaikkana. Toisaalta ku90

vaamisen ja lukemisen mahdollistama omaan tilaan vetäytyminen ovat vastakohta sarjakuvakulttuurin vahvoja yhteenkuuluvuuden siteitä luoville tiloille.
Sarjakuvaa opetettaessa tärkeä vaihe on tarinan jakaminen ryhmässä niin, että tekijän näkökulma tulee ymmärretyksi ja kaikilla, niin tekijällä kuin muillakin ryhmän jäsenil167

lä, on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan kuvista ja kuvaamisesta . Seinälle asetetut originaalit ovat peilin pinta, jossa erilaiset näkökulmat voivat turvallisesti heijastua ja sekoittua.
Käsiala, kuva, kirjoitus ja niiden takaa paljastuva tekstin kokonaisuus luovat portin toisen
ihmisen kokemukseen. Hetki on herkkä, hauras ja jännittävä. Sarjakuvan kyky kiinnittää,
kantaa ja välittää tarinoita suuntaakin piirtämisprosessia voimakkaasti ulospäin ja hakee
kosketusta. Viestin välittyminen ja tekstin kosketus tuntuu iholla ja mielessä.
Omaelämäkerrallinen sarjakuva on yksinkertaisimmillaan helposti haltuun otettava
menetelmä tehdä näkyväksi kätkettyjä maailmoja ja tärkeitä yhteisiä tarinoita. Se ei näytä
ainoastaan pysäytettyä hetkeä, vaan tekee kuvarinnastusten ja lukijan aktiivisuuden voimin eläväksi hetkiä toisen todellisuudesta.
Silti tuntuu, että näkökulmien jakaminen muista kuvailmaisuun vaikuttavista diskursseista, paineista, peloista ja ennakkoluuloista vapautettuna voi tapahtua vain suljetussa terapeuttisessa piirissä, ei taidekurssilla. Kaikki omaelämäkerrallinen aineisto ei taivu tarkasteltavaksi rajatun piirin ulkopuolella vaan tarvitsee tuon luottamuksen tilan tullakseen jaetuksi hyvällä tavalla. Toisaalta tietoisuus omaelämäkerrallisen sarjakuvan lajityypeistä ja toimintatavoista valmistaa satunnaista lukijaa toisenlaisissakin julkisissa tilanteissa tarkastelemaan kuvia dialogisen asenteen kautta.
Huomioni omaelämäkerrallisen sarjakuvan kanssa työskentelystä on pakottanut
miettimään, mikä Strippiklubi oikeastaan on. Se ei ole kurssi, ei työpaja eikä vain avoin
ateljeekaan. Vaivaudun materiaalimaksuista, palkkakustannuksista ja toisaalta kurssikontekstiin liittyvästä opettaja-oppilas -suhteesta. Ne eivät vain istu tämän toiminnan yhteyteen.
Äitien sarjakuvakerhossa tärkeintä ei ole sarjakuva, omat roolini, se, mitä julkaisemme, ystävystymmekö tai mitä uutta luomme, vaan kaikki tämä yhdessä. Kerholaiset
ovat maininneet säännöllisen tekemisen kaipuustaan ja siitä, että tavoitteita pitäisi olla,
167 Sarjakuvapedagogiikassa keskustelu ja jatkuva vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa (mm.Katja
Tukiaisen sarjakuvapedagogiikan kurssi, 6/2008) Mm. ruohonjuurisarjakuvan metodissa suuri painoarvo on töiden yhdessä lukemisella sekä ryhmän antamalla palautteella, kysymyksillä ja niistä nousseella keskustelulla ja tekijän itsensä tuntemuksilla tehdystä työstä . Sarjakuvan tärkeä tehtävä on
silloin saattaa tekijä ja lukija kohtamaan toisensa (Ks. myös. Packalen & Sharma 2006).
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muttei kiirettä. En ole oikeastaan neuvonut tekemään mitään erityistä. ”Älä hätäile. Ei tää
ole yksin sun vastuulla”, minua rauhoitettiin, kun kerran lasillisen ääressä mietin, mitä
meidän pitäisi saada aikaiseksi. Tehtäväni ohjaajana on ollut pitää yhteyttä sähköpostein,
järjestää puitteet, sytyttää kynttilät ja keittää kahvit. Muu on tapahtunut tilanteen mukaan.
Itse itseni opetuskontekstin vaateista vapauttaneenakin olen kuitenkin uudenlaisissa rooleissa kiinni. Ryhmän koolle kutsujana olen kokenut olevani jonkinlainen johtava terapeutti ja vastuu keskustelun yllä pitämisestä on minun. Aluksi vaihdetaan kuulumiset ja
keskustelu johtaa aina jossain vaiheessa ja usein päiväkotiin, uraan ja työelämään tai parisuhteeseen.
Joskus mietin osaisimmeko puhua muusta ja mitä muuta näiden mainittujen teemojen ympärille elämässä edes jää? Ehkä aiheet ovat todella tässä. Puheen rinnalle kaivataan silti toimintaa ja näkyväksi tekemistä. Kuten ohjaajani yhteen reunahuomautukseen kirjoitti: henkilökohtainen on kyllä poliittista, mutta vain tullessaan jaetuksi.
Näkökulmien näennäisestä samankaltaisuudesta huolimatta kaikilla sarjakuvakerhomme naisilla on oma toisistaan hyvin poikkeavakin suhde yhteisiin teemoihin. Juuri
jaettujen ja henkilökohtaisten, samankaltaisten ja niin erilaisten näkökulmien väliset jännitteet tekevät omaelämäkerrallisuudesta tärkeän genren. Teemat ovat niin tavallisia ja
niin yhteisiä. Aina löytyy lukija, joka voi todeta: ”Juuri noin se menee”. Silti eri tekijöiden
näkökulmat nostavat sarjakuvissa esiin aina aivan omanlaisiaan asioita arkitodellisuudesta.

168

Sarjakuvakerhon kaltainen ryhmä tarjoaakin turvallisen rajatilan elämäntarinoiden
jakamiseen jossain yksityisen ja julkisen välillä. Tällaisia liian tarkalta määrittelyltä vapaita
tiloja pitäisi olla kaikkien ulottuvilla. Meneillään on sarjakuvaamisprosesseja, joita ei rikota. Kukin on valinnut teemansa, tekniikkansa, tarinansa pituuden ja julkaisumuodon.
Ideoita toteutukseen voi pyydettäessä jakaa, muuten annetaan vain tilaa tehdä.
Vapaasti järjestäytyneessä sarjakuvaryhmässä puhutaan kuvista tai niitä synnyttäneistä kokemuksista. Kun hetkeä eivät ohjaa tarkkaan määritellyt tavoitteet tai kiire, tilaan
ja tunnelmaan virittäydytään kahvimukin ja kynänvarren kautta. Kolme tuntia nykyihmisen
elämästä irrotettuna toimintaan, jonka sisältöä ei ole etukäteen määritelty liian valmiiksi,
on eksotiikkaa ruuhkavuosien umpeen ahdetussa ja suorittamiseen keskittyvässä elämässä.

168 Ks. liite Mums got to do it, Arabianrannan äitien sarjakuvakerhon omakustanne Vol. 1
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Aikuisten kerho luo toisenlaisen toiminnan tilan järjestäytyneeseen ja valmiiksi rakennettuun maailmaan. Äitien sarjakuvakerhossa olen saanut koetella ohjaamisen tapojani koulu(tus)instituutioiden ulkopuolella, asettumalla hetkeen oman innostukseni kanssa
mutta omana itsenäni, yhtä aikaa tilanteen puitteiden järjestelijän sekä tekijän roolissa
ryhmän jäsenenä.
Strippiklubi väljästi teemoiteltuna aikuisten kerhona on kuvataideopettajan näkökulmasta ollut koelaboratorio ihmisten kohtaamisen ja yhdessä toimimisen herättämien
kysymysten tutkimiseen. Kerholaisia yhdistää rakkaus läheltä löytyviä tarinoita kohtaan
mutta dialogisen kohtaamisen sarjakuvakerhossa tärkeää yhdessä tekemisen rinnalla on
myös on myös yhteisen tilan jakaminen sekä tarinoiden että kiireettömän oleilun kautta.
Siirryn sivuun luonnostelemaan omiani, katson pöydän ympärillä juttelevia ihmisiä
kuin ihmettä ja ajattelen: ”Tällainen hetki on syntynyt vain meidän ansiostamme”. Tuntuu,
että teemme jotain hyvin tärkeää. Tänään on se päivä. Tämä on hyvää elämää.
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Johtopäätöksiä ja havaintoja
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Virittäytymisestä
Olen tutkinut omaelämäkerrallisensarjakuvan historiaa sekä yksilöä ja yhteiskuntaa koskettavia merkityksiä. Omaelämäkerrallista sarjakuvaa eri näkökulmista tarkastelemalla
olen löytänyt selkeyttä ajatuksiin, joita sarjakuvamaailmassa jo oman lokeronsa saanut
omaelämäkerrallisuus minussa on herättänyt sekä sarjakuvan lukijana, tekemisen ohjaajana että kuvaajana.
Kirjoittaminen on myös ollut minulle vasta potentiaalisen mutta visuaalisen kulttuurin tutkimuksen maailmassa jo vilkkaana elävän keskustelukentän edelleen hahmottelua
ja näkyviin tuomista. Olen löytänyt reittejä alan toimijoiden, koulujen ja tutkijoiden kotisivuille ja avannut eteeni maailmanlaajuisen verkon, johon itsekin olen albumini myötä liittynyt.

Huomenna on se päivä julkaistiin Helsingin sarjakuvafestivaalien yhteydessä syyskuussa 2010. Festivaaliviikonlopun vietto myyntipöydän toisella puolella tarjosi kiinnostavan tarkkailuaseman seurata potentiaalisten lukijoiden liikkeitä tosielämässä: sukulaislapsilleen ostoksia tekevät aikuiset hymähtelivät lempeästi kirjaa selatessaan. Joku nuori
mies nappasi samantien kahden debytantin vaaleanpunakantiset, tyttöjen elämää avaavat teokset. Albumini päähenkilön ikävaiheen kenties vasta hiljattain ohittaneet nuoret
naiset jäivät maistelemaan kirjan lausahduksia ja ihmettelivät, kuinka ruusuisina kuvaan
teinivuosiani.
Myyntitiimin energistä toimintaa seuratessani mietin jälleen, kenelle ja miksi albumini syntyi. Minun näkökulmastani siihen on tallentunut hyvä tarina, jonka arvoa eivät
muuta kuvattujen tapahtumien yhtymäkohdat todellisuuteen. Omaelämäkerrallisuuden alleviivaaminen esimerkiksi albumin esittelyteksteissä on kuitenkin tärkeää, sillä se ohjaa
lukijan omaelämäkerrallisuuden tilaan ja kutsuu juuri elämäntarinoista kiinnostuneen työn
äärelle. Lukijan tarve tai halu kohdata tekijä tarinassa ohjaa lähestymään sarjakuvallista
tekstiä tietyssä kulmassa ja osoittaa tarinassa sävyihin, jotka muuten saattaisivat jäädä
lukijalta huomaamatta.
Omaelämäkerrallisuus on sarjakuvassa lajityyppi, joka jakaa mielipiteitä aivan yhtä
voimakkaasti kuin muutkin sarjakuvan alalajit. Yhdelle se todistaa elämän, maailmojen ja
näkökulmien moninaisuutta, toiselle sen arkipäiväisyys ja pateettisuus on vain paperintuhlausta.
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Albumini julkaisuun liittynyt näyttely Rikhardinkadun kirjastossa antoi mahdollisuuden luoda festivaalihumun ulkopuolella intiimimpi esittelytilanne työlleni. Rakentamani
nurkkaus tasasi mieleiselläni tavalla polkua omaelämäkerrallisuuden tilaan sekoittaen
keskenään kuvattua koettuun samankaltaisin tavoin, joilla omaelämäkerrallinen sarjakuvakin
toimii.
Kirjastoon rakentamassani huoneessa tarinani oli kotonaan. Mustavalkoinen tila erottui vanhan, arvokkaan kirjaston
julkisella, jaetulla alueella rajattuna paikkana, jonka kautta kävijät näyttivät löytäneen tiensä
albumini päähenkilön maailmaan ja tarinan teemoihin.
Terminologiasta
2000-luku on ollut omaelämäkerrallisen sarjakuvan uutta nousukautta. Oman elämän kuvaaminen kiinnostaa eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Omien kokemusten kuvalliskirjallinen tutkiminen auttaa samaan otteen kokemuksista, ymmärtämään, sietämään ja arvostamaan. Omaelämäkerrallinen sarjakuva nostaa esiin kokemusten merkityksiä ja voi antaa jopa aavistuksia niiden tarkoituksesta.
Sarjakuvan tekemisen ja tutkimisen apuvälineinä käytetään perustellusti sukulaistaiteiden kuten valokuva- ja elokuvataiteen sanastoa. Omaelämäkerrallisuus työn lähtökohtana kutsuu kuitenkin tarkastelemaan tarinoita pintaa koskettavan sanaston, kuvakulmien, ruutujakojen, ikonien ja symbolien, takana.
Vaikka omaelämäkerrallisten sarjakuvien erityispiirteitä ja on jo nostettu mukaan
keskusteluun, on muiden kuin visuaalisen kulttuurin tutkimuksen tarjoamien näkökulmien
soveltaminen sarjakuvatutkimuksessa ollut pienimuotoista. Yhteiskuntatieteissä oman
elämän kuvaamisen merkityksiä ovat tehneet näkyviksi postmodernia yhteiskuntaa kuvaavat näkemykset. Lukijan paikkaa on puolestaan hahmoteltu kirjallisuudentutkimuksen
kautta. Tämä on kuitenkin melko uutta.
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Aina 2000-luvulle saakka sarjakuvatutkimuksen apuvälineenä käytettiin lähinnä
semiotiikan menetelmiä, jolloin yritys löytää sarjakuvan taika sen pienimmistä mahdollisista rakenteellisista yksiköistä näytti hajottavan kuvan ja tekstin kokonaisuutta yksittäisiksi merkeiksi. Myös sarjakuvailmaisun vertaaminen elokuvaan ja keskittyminen rinnastettujen kuvien luomaan liikkeen vaikutelmaan tuntuu latistavan sarjakuvan tekstin kokonaisuutta. Psykologian, sosiologian ja kirjallisuudentutkimuksen termistön hyödyntäminen
omaelämäkerrallisen sarjakuvan tutkimuksessa tuntuukin tervetulleelta lisäykseltä taiteenalan tutkimusvälineistöön.
Uusimmasta sarjakuvatutkimuksesta esiin nousevat kohtaamiseen viittaavat käsitteet. Teoksissa on havaittu ja niistä on haettu tilaa, imua ja koskettavuutta. Tällaisen sanaston käyttö alleviivaa omaelämäkerrallisen sarjakuvan tärkeitä tehtäviä. Sarjakuva on
helposti saavutettava, vahva ja tarkka väline tutkia maailman ja itsen suhdetta ja rakentaa
omaa elämäntarinaa näkyväksi antamalla varjomaisille näkymättömille kokemuksille kuvan ja kirjoituksen voimin muoto ja nimi.
Opettamisesta
Omaelämäkerrallinen sarjakuva on ainakin tutkimista, terapiaa, taidetta ja politiikkaa tekijän ja lukijan sille asettamassa suhteessa. Tällainen yhdistelmä vaatii sarjakuvan opettajalta paitsi alan ja ilmaisutekniikoiden monipuolista tuntemusta myös sosiaalista herkkyyttä saada ote tekijän motiiveista, ihmisestä ja kokemuksista elämäntarinan takana.
Omaelämäkerrallisen sarjakuvan opettajan tehtäviin kuuluu esitellä käsialaansa ja
kerronnan keinojaan etsivälle oppilaalle erilaisia kuvailmaisun välineitä ja tekniikoita, joilla
kertoa omaa elämää. Sarjakuvaamisen ohjaajana voin pyytää tarkennuksia ja selvyyttä
kohtiin, joissa viesti ei välity ja esitellä konkreettisia esimerkkejä kuvien eri toteuttamisvaihtoehdoista. Silti oppilaan henkilökohtaista kokemusta, näkemystä ja omaa käsialaa
työssä on suojeltava sarjakuvan kentällä vaikuttavien diskurssien paineissa.
Omien kokemusten välittämiseen ei ole yhtä oikeaa näkökulmaa tai tekniikkaa.
Kuvaamisen tai kertomisen vaikeudet ja esteet kannattaakin kohdata ja ottaa mukaan
työskentelyprosessiin. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan opettamisessa suuressa roolissa
on tukea oppilaan luottamusta tämän omaan intuitioon, näkökulmiin ja käsialaan.
Omaelämäkerrallisuuden taika piilee osin tarinoiden spontaaniudessa, silottelemattomuudessa ja suoruudessa, tietyssä tunnetilassa sen hetkisin taidoin toteutetussa ilmaisussa. Vähemmän rutinoituneen piirtäjän oman elämän kuvauksissa taito kuvata ta97

valla tai toisella osuvasti tunne ja piirtää näkyväksi kokemus saa nousee tärkeimmäksi.
Oman elämän piirtäjä voi tukeutua omaelämäkerrallisuuden sopimukseen, joka avaa äänettömän keskusteluyhteyden suoralle puheelle: uskoutumisen ja molemminpuolisen
luottamuksen tilan kahden vieraan välille.
Pidellessäni toisen ihmisen tarinaa käsissäni, olenkin kiinnostuneempi siitä, mitä
hän sarjakuvansa kautta kertoo, kuin siitä miten hän asian ilmaisee. Samalla tiedostan,
että todellisuuden representaatioissa mitä ja miten ovat erottamattomia: Sarjakuvassa valittu väline, viiva, kuvakulma, sivusommittelu ja itse teos esineenä rakentavat kaikki yhdessä kerrontaa, virittävät lukemisen tilan ja vaikuttavat tulkintoihini kerrotusta.
Kulkiessaan taiteen ja terapian, kuvan ja kirjoituksen, faktan ja fiktion, lapsuuden
ja aikuisuuden rajoilla omaelämäkerrallinen sarjakuva ohjaa tutkimaan näiden käsiteparien rajapintoja. Väläytettyään näkyviin käsitteiden väliset jännitteet se seuraavassa hetkessä kuitenkin osoittaa niiden näennäisyyden ja sulauttaa esiin nostetut vastakohtaisuudet yhtenäiseksi, ihmiselämän kokoiseksi teokseksi.
Irti päästämisestä
Todellisiin kokemuksiin perustuvan tarinan tietä maailmassa ei ohjaa yksin tekijä itse.
Oman elämän sarjakuvaamisen tutkimuskeitoksessa vaikuttavat pohdinnat ei-fiktiivisen
aineiston totuudellisuuden merkityksestä, tosielämän kuvaamisen etiikasta ja toden tunnusta: omaelämäkerrallisen sarjakuvan mahdollisuuksista ja velvoitteestakin välittää lukijalle tekijän aitoja kokemuksia ja tunteita. Omaa elämäänsä julkaistessaan vaikeisiinkin
kysymyksiin on varauduttava vastaamaan ilman sarjakuvan tuomaa suojaa. Todelliset
henkilöt ja todelliset tarinat vaativat erityistä suojelua verrattuna fiktiivisen maailman
asukkeihin. Me olemme albumin sulkeuduttua yhä täällä.
Lisäksi sarjakuvajulkaisun tuottamiseen ja vastaanottamiseen vaikuttavat ainakin
kulttuurintutkimuksen, kuvataiteen, kirjallisuuden, taidekritiikin ja markkinoinnin diskurssit.
Kun oman, vahvojen tunnekokemusten kyllästämän tarinansa lähettää sarjakuvan
muodossa maailmalle, saattavat lukijoiden antamat arviot ja kommentit osua liian lähelle
ja tuntua kovilta ja loukkaaviltakin. Silloin voi ajatella, ettei omaelämäkerrallisen teoksen
työstämisen johtotähtenä kannatakaan pitää suuren yleisön saavuttamista vaan sarjakuvan rajojen laajentamista,subjektiivisten kokemusten ja mahdollisimman erilaisten elämänkokemusten kiinnittämistä jaettavaan muotoon. Halu kertoa antaa luvan kertoa. Se
tekee tarinasta tärkeän ja tärkeälle tarinalle löytyy aina lukija.
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Omaelämäkerrat kantavat sisällään yksilöllisiä kokemuksia, jotka ovat arvokkaita
sinänsä. Työni terapeuttinen tehtävä tuntui kuitenkin päättyvän kirjan valmistuttua. Kun
kirja nyt on kokonaisena edessäni, olen jo valmis päästämään sen matkaan.
Oman elämän piirtämisen sosiaaliset ja ulkotaiteelliset merkitykset ovat tulleet
esiin myös aikuisten sarjakuvakerhossa. Yhdessä piirtäminen ja kiireetön tekeminen rentouttaa, innostaa ja rohkaisee jakamaan ajatuksia. Puhumisen, uskoutumisen, kuvaamisen ja ohi lipuvien arkikokemusten kiinnittämisen tarvetta tuntevalle pienen turvallisen piirin perustaminen on myös hyvä tapa koetella omien tarinoiden kestävyyttä maailmassa.
Se madaltaa kynnystä avata kokemuksin täytetyt pöytälaatikot.
Omaelämäkerrallinen sarjakuva kykenee hämmentämään voimalla tai vaivihkaa
julkisen ja yksityisen rajoja. Jaettavuuteen ja julki tuomiseen perustuvana sarjakuva ohjaa
osallistumaan toimijana, oman kertomuksen päähenkilönä yhteisten tarinoiden maailmankartan luomiseen. Omaelämäkerrallisen sarjakuvajulkaisun ja yksittäisen lukijan kohtaaminen rakentaa ainutlaatuisen, samalla sekä julkisen että intiimin uskoutumisen ja tunnustamisen tilan.
Toisten puoleen kääntymisen tarve ei vaikuta erityisesti modernisaation luomalta
ilmiöltä vaan ihmisen perustavanlaatuiselta ominaisuudelta. Uskontoon liittyvien ripittäytymisen muotojen väistyminen, uusi teknologia ja uudet kuvailmaisun muodot ovat kenties
vain luoneet uudenlaisia väyliä ihmisten kohtaamiseen ja elämänkokemusten ja eksisten169

tiaalisten kysymysten jakamiseen ja pohtimiseen yhdessä .
Maailman mittasuhteet ovat muuttuneet muutamassa kymmenessä vuodessa. Ilmassa on monenlaista huolta eivätkä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa asioiden kulkuun
näytä aina kovin vankoilta. Tässä asetelmassa sarjakuva on ikään kuin palannut juurilleen ja ottanut myös takaisin paikkaansa vaikuttamisen väylänä. Omaelämäkerrallisella
sarjakuvalla on tehtävänsä äänenkantajana, linkkinä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisten suhteiden verkostossa.
Ikärajoista ja muista lokeroinneista
Vaikuttaako tekijän työtä ohjannut kuva potentiaalisesta lukijasta siihen, kuka sarjakuvaalbumiin lopulta tarttuu?

169 Anthony Giddens (Giddens 1991, 33)nimeää erilaiset terapiat maallistuneen nykyajan mukanaan tuomaksi vastineeksi ripittäytymiselle.
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Kirjastoissa omaelämäkerrallinen sarjakuva sijoitetaan usein aikuisten sarjakuvat
-tarralla merkittyyn hyllyyn, riippumatta siitä, sisältävätkö teokset ikärajojen asettamisen
perusteina käytettyjä aineksia kuten seksiä, väkivaltaa ja karskia kieltä. Joskus saman
tarran alle näyttää päätyneen kaikki sarjakuva lukuun ottamatta Asterixia ja Aku Ankkaa.
Itsekin suuntasin tarinani aikuiselle lukijalle. Mielessäni oli ikäiseni, samankaltaisessa maailmassa nuoruutensa elänyt lukija, jota olisi myös sopivasti muovailtu teini-iän
ihmissuhderalleissa. Se joku ehkä tunnistaisi valitsemieni kuvaamisen keinojen takana
kasvavan lapsen maailmasta samoja tilanteita, joihin myös aikuisena voi ajautua. Työtä
tehdessäni hain ymmärtäjää ja kanssakantajaa kokemuksilleni. Työskentely kuitenkin
etäännytti aineistosta niin, että huomasin olevani itse ensisijaisesti tuo lukija ja aikuinen,
jolle tarinani lapsi saa kertoa tarinansa. En tunnekaan enää tarvetta edellyttää albumin lukijoilta samaa.
Omaelämäkerrallista sarjakuvaa olen pitänyt aikuisten alueena monien teosten tematiikan ja suoruuden vuoksi. Takaraivossani jyskyttävät yhä Palsan tulehtuneet visiot,
David B.:n perhekuvauksen kouristelevat hahmot ja Debbie Drechslerin kuvaaman raiskatun lapsen kasvot. Oman työni luetuttaminen muutamalla kirjan hahmojen ikäisellä lukijalla osoitti, että lempeämmät kasvukipuilut koskettavat nuorempaakin lukijakuntaa.
Ja miksipä eivät koskettaisi? Vaikka 15-vuotias lukee sarjakuvattuja teinimuistelmia eri
näkökulmasta kuin kolmen lapsen äiti, kiehtovat päiväkirjoihin suljetut pettymykset ja haaveet kaikenikäisiä. Omaelämäkerrallinen sarjakuva päästää toisen luvan kanssa lähel170

le .
Vaikka olen itsekin pitänyt omaelämäkerrallisia sarjakuvanovelleja aikuisten alueena, on sarjakuvan teksti yllättänyt kyvyllään avata keskusteluyhteyksiä eri sukupolvien välillä. Valmis työ käsissäni tuntuu vaikealta ja tarpeettomaltakin enää asettaa teokselle ikärajoja ja tiettyä kohderyhmää.
Voi olla että nuoremmat lukijat eivät ole löytäneet omaelämäkertasarjakuvien toden tuntua ja näkökulmia avartavia maailmoja mm. siitä syystä ettei teoksia edelleenkään
esitellä aktiivisesti esimerkiksi peruskouluopetuksen piirissä, ikävaiheessa, jossa tutustu-

170 Fenomenologia on nostanut esiin kysymyksen siitä, miten vähän ihminen voi maailmasta tietää.
Giddens mainitsee Husserlia lainaten:” We are aware of other people´s feelings only on the basis of

empathic inferences of our own”. Oman sielunsa tuntee läpikotaisin, mutta toisista näemme vain ulkokuoren. Silti identiteettimme muodostuu suhteessa toisiin. (Giddens 1991, 50-51)
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minen lukemisen intiimin tilan rauhassa toisenlaisiin ajatusmaailmoihin ja näkökulmien
kirjoon voisi olla paikallaan.
Oman sarjakuvakirjani myötä saan olla mukana muuttamassa kuvioita, kun minulle esitettiin pyyntö saada liittää Huomenna on se päivä lukion äidinkielen oppikirjan lukusuositusten listaan.
Helsingin sanomien kulttuurisivujen sarjakuvaosiossa helmikuun alkupuolella to171

dettiin sarjakuvanaisen olevan arkisankari . Päivälehden museossa helmikuun ajan esillä olleessa sarjakuvanäyttelyssä esiteltiin omaelämäkerrallisuudesta ja arjen kokemuksista aiheensa ammentavia, naisten piirtämiä sarjakuvia.
Omaelämäkerrallisen sarjakuvaamisen suosiota ja naispuolisten piirtäjien määrän
kasvua ei kuitenkaan ole tarpeen niputtaa tiukasti yhteen. Omaelämäkerralliset teokset
sekoittavat sukupuolittunutta sankaruuden määritelmää, kun oman tarinansa pääosan
esittäjäksi nousevat arjen rutiinien, pettymyksien ja turhautumien muovaamat ihmiset. Tutustuminen miesten piirtämiin arjen kertomuksiin osoittaa, ettei arkisankaruus ole naisille
varattu lokero: arjen sankari on iästä ja sukupuolesta riippumatta se, joka uskaltaa tarttua
oman elämänsä outouksiin.
Arjen hurjuudesta
Omaelämäkerrallisella sarjakuvalla on takanaan pitkä silottelemattoman kuvailmaisun
historia. Jo underground -sarjakuvan aalto pyyhkäisi läpi kuviteltavissa olevat tabuina pidetyt teemat suoruudella, jota on vaikea enää ylittää. Sarjakuvatutkimuksessa onkin keskusteltu jonkin verran undergroundin ja omaelämäkerrallisen tuotannon esiin nostamasta
rumien kuvien käsitteestä.
Rumuuden määrittely on jo sinänsä vaikea kysymys. Itse tulkitsen rumien kuvien
käsitteen omaelämäkerrallisen sarjakuvan kontekstissa viittaavan esteettisten ja visuaalisten tekijöiden arvottamisen sijaan jonkinlaiseen naturalismiin, teemojen karuuteen ja tapaan, jolla kuvat ja teksti vastustavat oletettuja ja helposti suvaittuja, kuvataiteisiin perinteisesti liitettyjä hyvän maun mukaisen kuvaamisen ja kerronnan tapoja.
Omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa rumuus on myös synonyymi yleensä julkisesta maailmasta suljetuille kokemuksille ja negatiivisina pidettyjen tunteiden kuvaamiselle: kertomuksille turhautumisesta, pettymyksistä, luovuttamisesta, vihasta, yksinäisyydestä, halveksunnasta, kateudesta ja pelosta.
171 Helsingin sanomat 6.2.2011
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Maailmaan heitetyn yksilön näkökulmasta tosielämä ei ole aina kaunista, helppoa,
ilahduttavaa tai tyydyttävää. Omaelämäkerrallinen sarjakuva todistaa lohdullisesti että
myös piiloteltu ihmisyyden varjojen maailma on meille yhteinen.
Päätän urakkani lainaten yhtä mestarillista piirtäjää, kirjoittajaa, filosofia ja kertojaa, jonka
luomaan maailmaan on ollut hyvä asettua aika ajoin tarkastelemaan maailman menoa oikeasta perspektiivistä. Tove Jansson on osoittanut, kuinka arki, todellisuus ja fantasia
voivat olla toistensa ympäri kietoutuva osa yhtä suurta tarinaa.
Muumipapan urotöissä Nuuskamuikkusen isä, Juksu, naureskelee tuttavalleen,
joka oli kai tutkijatyyppiä ja johon juuri nyt tunnen hiukan samaistuvani:
”Eräs sukulaiseni luki trigonometriaa tuntokorvansa lerpalleen, ja kun hän oli oppinut
kaiken, tuli mörkö ja söi hänet suuhunsa. Joopa joo. Mörön vatsassa hän sitten lojui
172
niin erinomaisen viisaana.””

172 Jansson 2001 (alkup.1963), 29
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