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Kirjailija Matti Rönkä valitsee Sarjakuva-Finlandian voittajan
Suomalainen sarjakuva on voimissaan. Vuonna 2009 julkaistiin noin kuusikymmentä
kotimaisin voimin toteutettua sarjakuva-albumia. Albumien taso on, jos mahdollista,
vieläkin kovempi kuin aiempina vuosina. Suomalaiset sarjakuvat löytyvät yhä useammin
myydyimpien teosten kärkikymmeniköstä ja kansainväliset sarjakuvafestivaalit suitsuttavat
suomalaisten sarjakuvantekijöiden taitoja.
Suomalaisen sarjakuvan arvostusta tuodaan jälleen esille Tampere Kuplii ry ja Luova
Tampere –ohjelman syksyllä 2007 perustamalla Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinnolla.
Palkinto myönnetään nyt kolmannen kerran perjantaina 19. maaliskuuta 2010 Tampere
Kuplii –sarjakuvafestivaalin tieteellisen sarjakuvaseminaarin Tampere Kuplii Goes
Academic’in yhteydessä. Aiempina vuosina Sarjakuva-Finlandia-palkinnon ovat saaneet
Milla Paloniemen Kiroileva Siili (2008) ja Risto Isomäen, Petri Tolppasen ja Jussi Kaakisen
teos Sarasvatin hiekkaa (2009).
Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä
toisen osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Palkintosumma on
5 000 euroa. Vuoden 2010 palkinnon saajan valitsee kirjailija Matti Rönkä.
Ehdokkaaksi asetettiin yhteensä 56 sarjakuva-albumia, joiden tiedot ja kansikuvat löytyvät
Sarjakuva-Finlandian www-sivuilta.
Tampere Kuplii ry:n asettama nelihenkinen valintalautakunta luki tarkkaan läpi kaikki
teokset ja totesi niiden laadun korkeaksi ja valinnan vaikeaksi. Lautakunta valitsi
ilmoitettujen sarjakuva-albumien joukosta kymmenen ehdokasta palkinnonsaajaksi.
Valinnat perusteluineen ovat oheisessa liitteessä.
Vuoden 2010 valintalautakunnan jäsenet olivat Kirsi Kinnunen, Jari Lehtinen, Timo
Mononen ja Jaana Parviainen
Lopullinen valitsija ja kärkikymmenikkö julkistetaan Tampereen kirjamessuilla, missä
kirjailija Matti Rönkää ja kärkikymmenikön tekijöitä haastatellaan perjantaina 12.2.2010 klo
12-13 Kupla-sarjakuvalavalla.
-------------

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

SARJAKUVA-FINLANDIA 2010 KÄRKIKYMMENIKKÖ
Juba: Minerva 2 - Jääkarhun sydän (Otava)
Ajankohtainen ja lämminhenkinen sarjakuva, joka sisältää upeita oivalluksia ja sadun
elementtejä Juballe tyypillisellä surrealismilla höystettynä.
Kallio, Pauli - Ahonen, Kyky: Maalaispunkin päiväkirja (Suuri Kurpitsa)
Uniikki historiikki suomalaista kulttuurihistoriaa omakohtaisuudella maustettuna. Kallion
jäntevyyttä ja perspektiiviä sisältävä tarina täydentyy Kyky Ahosen mainiolla kuvituksella,
joka ei takuulla jätä kylmäksi.
Koskela, Ave: Hemmo Paskiainen 10 - ArmasSpecialSpecial (Zum Teufel)
Tarkkaan mietitty teksti ja kuvitus muodostavat hienon kokonaisuuden. Aiemmin
mustavalkoinen pikkutarkka grafiikka avaa väreissä aivan uuden ulottuvuuden Hemmon
sulosointuiseen maailmaan.
Miettinen Heikki-Pekka: Miihkali (Zum Teufel)
Aikuista sivistyneisyyttä, valistuneisuutta, poliittista korrektiutta, hyvää makua ja ”oikeita”
mielipiteitä ei ikinä pilkata kylliksi. Tämä kirja kertoo kaiken, mitä tarvitsee tietää
lapsuudesta, kasvatuksesta tai perhe-elämästä!
Musturi, Tommi: Samuelin matkassa (Huuda Huuda)
Ihmisen evoluution historia ilman sanoja. Sukupolvien rajat ylittävä, tulkinnoille tilaa jättävä
kertomus, jonka kuvakerronta on johdonmukaisen pelkistettyä ja ytimekästä.
Pitkänen, Jope: Paavo Ruotsalainen - Viimeisimmät kiusaukset (Zum Teufel)
Älykästä ja nopeaa, tässä ajassa asuvaa, oivaltavan monimuotoista mutta tiiviin
itseironista ruoskintaa. Vankasti tehty teos kutkuttaa ja naurattaa.
Rosse, Stéphane - Sillantaus, Teppo - Gylling, Mikael: Naisen kanssa - Greatest hits
(WSOY)
Stéphane Rosse käyttää nerokkaasti ikonimaista kuvastoa, joka luo jännitteitä tekstin ja
kuvan välille ennennäkemättömällä tavalla. Eeppisiä korkeuksia hipova laatuteos.

Ruusuvuori, Juha - Lukkarinen, Hannu: Kivinen laiva (WSOY)
Hieno tarina, jota Lukkarisen kynä tulkitsee tilaa ja tulkintaa antavasti. Nicholas Grisefothin
seikkailujen neljäs osa toimii loistavasti myös omana yksittäisenä teoksena.
Tikkanen, Petteri: Eero (Like)
Tehokkaasti, syvällisesti ja tunnelmallisesti kerrottu tarina, joka syväluotaa erinomaisella
otteella varhaisteinin ajatusmaailmoja ja romantiikantajua. Ehdoton opas vanhemmille.
Jupu: Baarien nainen (Sammakko)
Riemastuttava teos, jonka omaperäiset ja napakat tarinat jaksavat yllättää ja ilahduttaa
lukijaa lähes joka sivulla. Tämän kirjan pariin voi palata toisenkin kerran.
Teosten kansikuvat löytyvät osoitteesta: www.sarjakuvafinlandia.fi/teokset

