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SARJAKUVA-FINLANDIA VOITTAJAKSI LAURI & JAAKKO AHOSEN PIKKU NÄRHI  
 
Tampere Kuplii –sarjakuvafestivaalilla jaettiin 22.3.2013 vuoden 2013 Sarjakuva-
Finlandia-tunnustuspalkinto. 
 
Valitsijadiktaattorit Riku Rantala ja Tuomas ”Tunna” Milonoff nostivat kymmenen 
finalistin joukosta tunnustuspalkinnon saajaksi Lauri & Jaakko Ahosen sarjakuva-
albumin Pikku Närhi. 
 
 
Rikun ja Tunnan perustelut valinnalleen: 
 
Pikku Närhi on loistavasti piirretty tarina, joka iskee vahvasti alitajuntaan ja jonka juonen 
käänteet pitävät lukijan otteessaan. Albumi ottaa kantaa tärkeisiin ja ajankohtaisiin 
teemoihin: tuntemattoman pelkoon sekä auktoriteettien sanelemiin ennakkokäsityksiin, 
joita yksilöllä ei ole rohkeutta murtaa. Pikku Närhi on hienoa uutta suomalaista 
sarjakuvaa, kansainvälistä tasoa niin visuaalisesti kuin dramaturgisestikin. 
 
 
Pikku Närhi –albumin esittely: 
 
Pikku Närhi asuu suuressa talossa äitinsä kanssa. Kolkoilta seiniltä häntä tuijottavat 
menneisyyden muotokuvat, ja maalausten välistä kurkkii aika ajoin myös utelias 
hämähäkki. Hiljaisuus hallitsee. Äiti varoittelee poikaansa pahoista närhistä, jotka hänen 
mukaansa vaanivat ulkona. Närhiäidin ja -pojan koti onkin turvattu kaikin keinoin ja 
teljetty lankuin. Todellisuutta ei kuitenkaan voi pysyvästi lukita kodin ulkopuolelle. 
 
Tämä rikas ja ainutlaatuinen sarjakuvaromaani vie lukijan outoon, eristyneeseen 
maailmaan, jota hallitsee pelko. Elokuvallinen kuvakerronta ja ilmeikäs, yksityiskohtainen 
kuvitus luovat albumiin omintakeisen tunnelmansa. 



 
 
Lauri & Jaakko Ahosen esittely: 
 
Lauri Ahonen (s. 1982) on Aalto-yliopistosta valmistunut taiteen maisteri, joka on 
työskennellyt monipuolisesti graafikkona ja kuvittajana. Ahosen kädenjälkeä on ollut 
esillä kotimaisen mainosmaailman lisäksi myös mm. Rare Exports -elokuvassa. "Pikku 
Närhi" (2012, Egmont Kustannus) on Ahosen esikoisteos. Ahonen on freelance-kuvittaja 
ja asuu Helsingissä. 
 
Jaakko Ahonen (s. 1984) on Amk-iktyonomi ja opiskelee Jyväskylän yliopistossa 
akvaattisia tieteitä. Hän on työskennellyt pääosin kalantutkimustöiden parissa. Muiden 
töidensä ohella Ahonen on vapaa kirjoittaja, ja "Pikku Närhi" on hänen esikoisteoksensa. 
Hän asuu Jyväskylässä/Salossa. 
 
 
Sarjakuva-Finlandia tunnustuspalkinto: 
 
Tampere Kuplii ry:n vuona 2007 perustama ja Tampereen kaupungin rahoittama 
Sarjakuva-Finlandia-palkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä toisen 
osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Palkintosumma on 
5.000 euron suuruinen. 
 
Vuonna 2013 ehdolla oli 63 sarjakuva-albumia, joista nelihenkinen esiraati valitsi 10 
finalistia päätuomareiden puntaroitaviksi. 
 
 
Lisätietoja: 
Tampere Kuplii ry:  puheenjohtaja Kyösti Koskela, 050 572 8777, 
kyosti.koskela@tampere.kuplli.fi 
Egmont Kustannus Oy Ab: tuotekoordinaattori Jouko Ruokosenmäki , 0201 332 241, 
jouko.ruokosenmaki@egmont.fi 
 
 
Julkaisuvapaita kuvia tekijöistä ja julkistamistilaisuudesta (kuvat tulevat tilaisuuden 
jälkeen): http://www.sarjakuvafinlandia.fi/media.html  
 
Tapahtuman järjestäjien sivut: 
Tampere Kuplii 2013: http://2013.tamperekuplii.fi/index.html 
Sarjakuva-Finlandia: http://www.sarjakuvafinlandia.fi/ 

http://www.sarjakuvafinlandia.fi/media.html
http://2013.tamperekuplii.fi/index.html
http://www.sarjakuvafinlandia.fi/

