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Näyttelijä Seela Sella valitsee Sarjakuva-Finlandian voittajan 
 
Suomalainen sarjakuva jatkaa esiinmarssiaan. Vuonna 2008 julkaistiin noin 
kahdeksankymmentä kotimaisin voimin toteutettua sarjakuva-albumia, mikä on likipitäen 
saman verran kuin edellisenä vuonna. Albumien taso on, jos mahdollista, vieläkin kovempi 
kuin aikaisemmin. Suomalaiset sarjakuvat löytyvät yhä useammin myydyimpien teosten 
kärkikymmeniköstä ja kansainväliset sarjakuvafestivaalit suitsuttavat suomalaisten 
sarjakuvantekijöiden taitoja. 
 
Tätä runsautta julkituomaan ja suomalaisen sarjakuvan arvostusta nostamaan päättivät 
Tampere Kuplii ry ja Luova Tampere –ohjelma syksyllä 2007 perustaa Sarjakuva-
Finlandia-tunnustuspalkinnon. Vuoden 2008 Sarjakuva-Finlandia-palkinnon saajaksi valitsi 
taiteilija Jorma Uotinen ja palkinnon sai Milla Paloniemen tekemä Kiroileva Siili. Palkinto 
myönnetään nyt toisen kerran perjantaina 27. maaliskuuta 2009 Tampere Kuplii –
sarjakuvafestivaalin avaavan Tampere Kuplii Goes Academic –tieteellisen 
sarjakuvaseminaarin yhteydessä.  
 
Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä 
toisen osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Palkintosumma on 
yhteistyössä Tampereen kaupungin Luova Tampere –ohjelman kanssa asetettu 5 000 
euron suuruiseksi. Vuoden 2009 palkinnon saajan valitsee näyttelijä Seela Sella. 
 
Ehdokkaaksi asetettiin yhteensä 57 sarjakuva-albumia, joiden tiedot löytyvät Sarjakuva-
Finlandian www-sivuilta (http://www.sarjakuvafinlandia.fi/teokset.html).  
 
Tampere Kuplii ry:n asettama nelihenkinen valintalautakunta luki läpi kaikki yli 4.000 sivua 
ja totesi laadun korkeaksi ja valinnan vaikeaksi. Lautakunta valitsi ilmoitettujen sarjakuva-
albumien joukosta kymmenen ehdokasta palkinnonsaajaksi. Valinnat perusteluineen ovat 
oheisessa liitteessä. 
 
Vuoden 2009 valintalautakunnan jäsenet: 
 

- Pekka Lehtosaari 
- Joonas Salo 
- Katja Valaskivi 
- Outi Vanamo 

 
------------- 
Lisätietoja: www.sarjakuvafinlandia.fi; 
Kyösti Koskela, puheenjohtaja, Tampere Kuplii ry,  

kyosti.koskela@uta.fi; gsm. 050 572 8777. 
Lasse Paananen, ohjelmajohtaja, Luova Tampere –ohjelma, 

lasse.paananen@luovatampere.fi; gsm 040 720 5088 
 



Risto Isomäki – Petri Tolppanen – Jussi Kaakinen: Sarasvatin hiekkaa (Tammi) 
Painajaismainen pirunnyrkki rakentuu pala palalta, tekijät ovat vastanneet tyylilajin 
haasteeseen tinkimättömällä toteutuksella. 
 
Pertti Jarla: Fingerpori (Arktinen Banaani) 
Paketti sanomalehdistä tuttuja päivänpiristäjiä ja kovanluokan haastaja Suomen 
suosituimmille strippisarjoille. Fingerporin kaksimielinen huumori iskee lähes kaikkiin – 
myönsivät tai eivät. 
 
Karri Laitinen: Kafkan tutti (Kreegah Bundolo) 
Vuoden pieni helmi. Laitinen kertoo elämästään pienissä tuokiokuvissa: Maalla elämisen 
ihanuudesta ja kurjuudesta, perhe-elämän kirkkaista ja rankoistakin hetkistä. Rosoisen 
sympaattisesti piirretty, arjen huumorin ja oivallusten päiväkirja. 
 
Mika Lietzén: Elegia (Asema) 
Tunteellinen, taiteellinen ja eleetön näytelmä sarjakuvan muodossa.  Kokonaisuus 
muodostuu vähitellen, ja palkitsee lopulta lukijan.  Vaikuttava lukuelämys, jonka kruunaa 
viimeistelty kirjamuoto.  
 
Satu Lusa: Rauha ja sota (omakustanne) 
Hienosti piirretty, koskettava kuvaus elämänkohtaloista sisällissodan melskeissä. 
Traaginen historia tulee eläväksi Rauhan ja hänen läheistensä kautta.  
 
Rami Ojares – Yrjänä Salmela: Absinth – Karma Surfers (Present Day Fantasy 
Comics) 
Unenomainen saaga yhdistää estottomasti eri kulttuureja ja todellisuuksia rakentaen niistä 
oman ja kiehtovan maailman. 
 
Ville Ranta: Kajaani (Asema) 
Miehen ristiriitoja tutkiva sarjakuvaromaani ei matki ulkomaisia vaikuttajia vaan luo 
kuvillaan ilmaisuvoimaisen ja suomalaisen tarinan. 
 
Meeri Rapi -  Aapo Rapi : Meti (Arktinen Banaani) 
Rapi kuvaa omintakeisella, psykedeelisellä piirrostyylillään Meti-mummonsa lapsuutta 
maalla ja omia onnen etsintäreissujaan pääkaupungissa. Sitkeyden, selviämisen ja 
pienten onnen hetkien suomalainen ylistyslaulu, josta puuttuu nostalgiassa tai itsesäälissä 
rypeminen. 
 
Tiitu Takalo: Jää (Suuri Kurpitsa) 
Taidokkaasti kerrottu ja loistavasti piirretty kokoelma arkisista kohtaamisista ja 
ihmissuhteista. Tampereen Hervannasta tuulahtaa virkistävä, ulkopuolinen näkökulma, 
joka tuo raikkaita kyseenalaistuksia keskusta-alueiden itsestäänselvyyksiin.  
 
Katja Tukiainen: Rusina (Like) 
Tukiainen kertoo hauskasti elämästään raskauden, synnytyksen ja lapsen ensi vuosien 
ajalta. Liikuttavan herkästi piirretty, häpeilemättömän naisellinen, viisaan huumorintajuinen 
ja kaunis kirja äitiydestä. 
 
 
Teosten kansikuvat löytyvät osoitteesta: www.sarjakuvafinlandia.fi/teokset 
 


