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SARJAKUVA-FINLANDIA-TUNNUSTUSPALKINTO JAETAAN JO KOLMANNEN KERRAN
Aikaisempien vuosien ehdokkaista on jo muodostunut merkittävä tietokanta

Tampere  Kuplii  ry:n  ja  Luova  Tampere  –ohjelman  perustama  5.000  euron  arvoinen 
tunnustuspalkinto  jaetaan  nyt  jo  kolmannen  kerran  Tampere  Kuplii  –sarjakuvafestivaalilla 
maaliskuussa 2010.

Suomessa julkaistaan vuosittain 70-80 suomalaisin voimin toteutettua korkeatasoista sarjakuva-
albumia. Vuosien 2007 ja 2008 julkaisuista on syntynyt yli sadan sarjakuva-albumin tietokanta, 
joka  sisältää  albumien  tekijä-  ja  saatavuustiedot  sekä  kansikuvat  ja  mahdollisia  näytteitä 
sisällöstä.  Tietokantaa  on  nyt  mahdollista  täydentää  niiden  albumien  osalta,  jotka  eivät 
ilmoittautuneet  aikaisempien  vuosien  Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaaksi.  Täydentäminen  on 
maksutonta.  Tarkoituksena  on  luoda  mahdollisimman  kattava  tietokanta  suomalaisista 
sarjakuva-albumeista.

Ilmoittautuminen  vuoden  2010 Sarjakuva-Finlandia-palkintoa  varten  on  nyt  käynnistynyt 
Sarjakuva-Finlandian  sivuilla  (  www.sarjakuvafinlandia.fi ).  Palkintoon  ovat  oikeutetut  kaikki 
vuonna 2009 julkaistut kotimaiset sarjakuva-albumit.

Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto  myönnetään  kotimaiselle  tekijälle  yksin  tai  yhdessä 
toisen osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Ehdokkaaksi voi esittää 
omakustannetta  tai  kustantajan  kautta  julkaistua  suomen-  tai  ruotsinkielistä  albumia.  Myös 
muunkielisiä  albumeita  voidaan  hyväksyä  ehdokkaaksi,  jos  valintalautakunta  niin  päättää. 
Palkinto on albumikohtainen.

Tampere  Kuplii  ry  asettaa  vuosittain  valintalautakunnan,  joka  valitsee  enintään  kymmenen 
ehdokasta  palkinnonsaajaksi,  ja  nimeää  lautakunnan  ulkopuolisen  henkilön,  joka  suorittaa 
lopullisen valinnan.

Vuoden 2009 valintalautakunnan jäsenet ovat:

Kirsi  Kinnunen on  sarjakuva-alan  rutinoitunut  ammattilainen:  sarjakuva-agentti,  kääntäjä 
(sarjakuvan  lisäksi  elokuvat  ja  muu  kirjallisuus),  kulttuurituottaja,  jne.  Hän  on  kääntänyt 
suomeksi  melkoisen  määrän sarjakuvia  ja  ranskaksi  viitisentoista  suomalaista albumia.  Hän 
asuu nykyään Ranskassa ja edistää siellä suomalaista sarjakuvaa.

Jari Lehtinen on japanilaista sarjakuvaa ja muuta japanilaista kulttuuria käsittelevän JapanPop-
lehden  päätoimittaja  ja  elinikäinen  ja  temperamenttinen  sarjakuvaintoilija.  Hän  on ollut  mm. 
perustamassa Aku Ankan taskukirjatietokantaa ja julkaissut  Janne Kempin ja Outi  Vanamon 
kanssa tietokirjan Mangan Mestarit. 

http://www.sarjakuvafinlandia.fi/


Timo  Mononen on  sarjakuvien  maahantuonnin  ja  vähittäismyynnin  ”grand  old  man”  yli 
kahdenkymmenen vuoden kokemuksella.  Hänen omistamansa sarjakuvakauppa  Kukunor on 
alalla  jo käsite.  Mononen on vuosien varrella  johdonmukaisesti  pitänyt  hittien ohella  kaupan 
myös  vähemmän myyviä  artikkeleita  ja  järjestänyt  sarjakuvanäyttelyitä  Galleria  Kukunorissa. 
Hänelle myönnettiin Sarjakuvaneuvoksen arvonimi vuonna 2001.

Jaana  Parviainen on  tamperelainen  aikuislukiolainen  ja  sarjakuvan  peruskuluttaja.  Hänen 
kuvataideharrastuksiinsa  kuuluu  myös  sarjakuvien  piirtäminen  ja  hän  on  aktiivinen  mm. 
sarjakuva-alan yleisötapahtumien järjestämisessä. 

Aikataulu:

• 20.10.2009 ilmoittautumisia otetaan vastaan.
• 7.1.2010 lähtien valintalautakunta alkaa arvioida vuoden 2009 teoksia. 
• 12.2.2010  valintalautakunnan  tulokset  ja  tunnustuspalkinnon  lopullinen  valitsija 

julkistetaan Tampereen kirjamessuilla.
• 19.3.2010  Sarjakuva  Finlandia  –tunnustuspalkinto  jaetaan  Tampere  Kuplii  –

sarjakuvafestivaaleilla Tampere Kuplii Goes Academic –tieteellisen sarjakuvaseminaarin 
yhteydessä.

Tarkemmat tiedot osoitteesta: www.sarjakuvafinlandia.fi
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