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MILLA PALONIEMI SAI ENSIMMÄISEN SARJAKUVA-FINLANDIAN 
 
 
Tampere Kuplii ry:n yhteistyössä Luova Tampere –ohjelman kanssa perustama Sarjakuva-
Finlandia-tunnustuspalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa Tampere Kuplii –
sarjakuvafestivaalin yhteydessä sunnuntaina 20.4.2008. 
 
Sarjakuva-Finlandia-palkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä toisen 
osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Palkintosumma on 5 000 
euron suuruinen. 
 
Nelihenkinen valintalautakunta valitsi 50 ehdokkaan joukosta 10 finalistia, joiden teoksiin 
taiteilija Jorma Uotinen tutustui. Finalistien joukosta Uotinen nosti Milla Paloniemen 
teoksen Kiroileva siili ensimmäisen Sarjakuva-Finlandian arvoiseksi. 
 
Jorma Uotisen perustelut valinnalleen: 
 
Sarjakuva-Finlandialla palkittavan sarjakuvakirjan formaatti ja kansi herättävät heti 
mielenkiintoni ja uteliaisuuteni. Kirja on kaunis. 
 
Kolme ensimmäistä aukeamaa hymyilyttävät ja viidennellä nauran jo ääneen.  
Muutama sivu vielä lisää ja olen täysin myyty ja lumoutunut. Samalla ihastelen viivan 
herkkyyttä, notkeutta ja tarkkuutta. Kuvilla on selvästi oma elämänsä. Ne ovat ladattuja ja 
energisiä. Teksti tukee kuvaa, esitystapa ei ole tasapäinen. Se rikkoo ajatusmalleja, se 
taas vaatii uskallusta, vapautta ja anarkiaa. 
 
Kun esitystapa on vielä irti perinteisestä ruutuformaatista ja siihen lisätään ilmeisesti 
tekijänsä oma herkullinen kotiseutumurre, on valintani selvä.  Koen oivalluksen hetkiä: 
Kyky vittuuntua ja kirota on hyve! On vapauttavaa samaistua siiliin ja kirota sen kanssa. 
 
Kiroileva siili on rakastettava olento, visuaalisesti vivahteikas eikä siinä ole mitään 
pikkuporvarillisen latteaa. Tekijällä on rohkeutta, älyä ja uskallus ottaa riski. 
 
Milla Paloniemen Kiroileva siili on syvästi inhimillinen, hauska, pirullisen terävä - yhtä 
terävä kuin kuvattavansa: KIROILEVA SIILI 
 
Milla Paloniemen esittely: 
 
Nuori graafikko Milla Paloniemi on tullut tunnetuksi Kiroileva siili -kulttisarjakuvastaan. 
Pippurisesta siilistä on kasvanut ilmiö, joka on nopeassa tahdissa valloittanut suomalaisen 
lukijakunnan. Ensimmäinen kustannettu Kiroileva siili -albumi julkaistiin helmikuussa 2007, 



ja se ponkaisi suoraan Suomen kirjamyyntitilaston ykköseksi. Albumin jatko-osa Kiroileva 
siili 2 ylsi vastaavaan suosioon tasan vuosi tämän jälkeen. 
 
Kiroileva siili -sarjakuvahahmo ilmestyi ensimmäisen kerran Paloniemen vihkoon 
taidehistorian luennolla syksyllä 2003. Terhakkaasti manaavan piikkipallon ympärille syntyi 
pian kokonaisia strippejä, joita Paloniemi julkaisi aluksi internetissä ja kokosi 
omakustannealbumiksi muutamaa vuotta myöhemmin. Vuonna 2007 parhaat näistä 
stripeistä julkaistiin Kiroileva siili -albumissa Kustannusosakeyhtiö Sammakon 
kustantamana. Kirja voitti samana vuonna Kemin sarjakuvapäivien Lempi-palkinnon. 
Sarjakuva ilmestyy nykyisin albumien lisäksi useissa eri sanomalehdissä sekä omilla 
nettisivuillaan osoitteessa www.kiroilevasiili.fi.  
 
Paloniemi on syntynyt vuonna 1983 Pohjanmaan Jalasjärvellä. Paloniemi valmistui 
graafiseksi suunnittelijaksi keväällä 2007, ja Kiroileva siili -albumi oli hänen lopputyönsä.  
Pääkaupunkilaistunut pohjalainen tekee nykyään työkseen sarjakuvia, kuvituksia ja 
graafista suunnittelua. Eläinrakkaan Paloniemen lemmikkinä on Veera-koira, joka on 
innoittanut monia hänen töitään. Kahden Kiroileva siili -albumin lisäksi Paloniemeltä on 
julkaistu kissan ja koiran parivaljakosta kertovan Tassutellen-sarjakuva. 
 
 
Lisätietoja:   
Tampere Kuplii ry, puheenjohtaja Kyösti Koskela, 050 572 8777,  kyosti.koskela@uta.fi 
Kustannusosakeyhtiö Sammakko, tiedottaja Sanna Tulonen, 040 564 9554, (02) 230 
6031,  sanna.tulonen@sammakko.com, www.sammakko.com  
Luova Tampere –ohjelma, kehityspäällikkö Lasse Paananen, 040 720 5088, 
lasse.paananen@tampere.fi  
 
 
Julkaisuvapaita kuvia Paloniemestä ja julkistamistilaisuudesta: 
http://www.sarjakuvafinlandia.fi/media.html  
 
 
Tampere Kuplii 2008 -sivut: http://www.tamperekuplii.fi/  
Sarjakuva-Finlandia -sivut: http://www.sarjakuvafinlandia.fi/ 
 
 
 
 


