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Sarasvatin hiekkaa -teokselle vuoden 2009 SarjakuvaFinlandia
Risto Isomäen, Petri Tolppasen ja Jussi Kaakisen teos Sarasvatin hiekkaa on
voittanut vuoden 2009 Sarjakuva-Finlandia-palkinnon. Voittajan valitsi tänä vuonna
näyttelijä Seela Sella. Nelihenkinen valtuuskunta valitsi kaikkiaan 57 ehdokkaan joukosta
kymmenen finalistia, joiden joukosta Sella nosti Sarjakuva-Finlandia-palkinnon arvoiseksi
Sarasvatin hiekkaa -teoksen.
Tampere Kuplii ry:n yhteistyössä Luova Tampere –ohjelman kanssa perustama SarjakuvaFinlandia-tunnustuspalkinto jaettiin perjantaina 27. maaliskuuta 2009 Tampere Kuplii –
sarjakuvafestivaalin yhteydessä.
Sarjakuva-Finlandia-palkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä toisen
osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Palkintosumma on 5 000
euroa.
Seela Sellan perustelut valinnalle:
- TIEDETTÄ -- FANTASIAA -- RAKKAUTTA -- SEIKKAILUA -- ELÄMÄNKOHTALOITA ja
kaiken tämän piirtäjät ovat saaneet paperille dramaattisin värein -- henkilöt piirretty rohkein
ottein samaan dramatiikkaan kuuluen -- helppo seurata -- helppo lukea -- todellinen
seikkailuaarre -- ja historiaa oikein roppakaupalla.
- Perustuu Risto Isomäen kirjaan, jota on seurattu taitavalla dramaturgialla. Samalla
kuitenkin piirrosten mukana tuodaan oma taiteellinen panos ja näkemys.
- Toteutettu ruututekniikalla, mutta tekstien pohjat ja ruutujen valkoiset reunat tekevät
tarinasta lukijalle helpon.
- Tähän uppoutuu, ja se vetää lukijan nykyajan ja tulevaisuuden ongelmiin. Värimaailmaa
myöten loistava kokonaisuus.
Risto Isomäki
Risto Isomäki (s.1961) on paitsi kirjailija myös tunnettu tiedetoimittaja ja ympäristöaktivisti,
joka on työskennellyt monissa kansainvälisissä projekteissa niin Afrikassa kuin Intiassakin.
Hän on julkaissut useita ympäristöä, kehitysyhteistyötä ja kolmatta maailmaa käsitteleviä
tietoteoksia.

Myös Isomäen kaunokirjallisia teoksia voi luonnehtia jollain tasolla sekä tiede- että
tieteiskirjallisuudeksi. Niissä yhdistyvät vankkaan tieteelliseen asiantuntemukseen ja
tutkimukseen perustuvat faktat science fictionille tyypillisiin mielikuvituksellisiin
tulevaisuusvisioihin. Isomäki herättelee lukijoitaan tiedostamaan ihmisen ympäristöä
muuttavan ja tuhoavan toiminnan seurauksia mm. paljon kiitosta saaneissa
romaaneissaan Herääminen ja Sarasvatin hiekkaa, joka oli yksi vuoden 2005 Finlandiapalkintoehdokkaista. Lisäksi kirjasto- ja kirjakauppaväki palkitsi tämän romaanin
kirjavuoden kiinnostavimpana teoksena Kiitos kirjasta -mitalilla toukokuussa 2006.
Jussi Kaakinen (s.1978) asuu Helsingin Roihuvuoressa perheineen ja työskentelee
freelance-graafikkona. Hän on erikoistunut kirjojen ulkoasun suunnitteluun ja
kuvittamiseen. Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa -romaanista tehty sarjakuva on hänen
ensimmäinen julkaistu albumimittainen työnsä sarjakuvapiirtäjänä.
Petri Tolppanen (s. 1972) on suomalainen sarjakuvapiirtäjä ja -käsikirjoittaja. Häneltä on
aiemmin julkaistu suomeksi albumi Takana (Jalava, 1997) ja sarjakuvanovelleja suomeksi,
saksaksi ja italiaksi. Tolppanen on myös nettisarjakuvan pioneeri, hän toimitti 1990-luvulla
useita vuosia Suomen sarjakuvaseuran julkaisemaa Viikon Verkkosarjakuva -nimistä
sarjakuva-antologiaa suomeksi ja englanniksi. Nykyisin Tolppasen päätyö on
käyttökokemuksen suunnittelu erilaisiin laitteisiin ja palveluihin Movial Oy:ssä.
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