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SARJAKUVA-FINLANDIA-TUNNUSTUSPALKINTO JAETAAN JO VIIDENNEN KERRAN 

Aikaisempien vuosien palkintojenjakovideot Sarjakuvafinlandia.fi -sivuilla 
 
 
Tampere Kuplii ry:n ja Tampereen kaupungin Luova Tampere –ohjelman perustama 5.000 
euron arvoinen tunnustuspalkinto jaetaan nyt jo viidennen kerran Tampere Kuplii –
sarjakuvafestivaalilla toukokuussa 2012. 
 
Huhtikuussa 2011 palkinnon saivat Kati Kovacsin albumi Kuka pelkää Nenian Ahnavia? ja 
Heikki Paakkasen albumi Amerikka. Valitsija-diktaattori M.A. Nummisen puhe 
tunnustuspalkinnon jakotilaisuudessa on nähtävissä osoitteessa: 
http://sarjakuvafinlandia.fi/kunniakalleria.html.  Sivulta löytyvät myös aiempien vuosien 
palkintojenjakovideot. 
 
Suomessa julkaistaan vuosittain 70-80 suomalaisin voimin toteutettua korkeatasoista 
sarjakuva-albumia. Vuosien 2007-2010 julkaisuista on syntynyt lähes 250:n sarjakuva-albumin 
tietokanta, joka sisältää albumien tekijä- ja saatavuustiedot sekä kansikuvat ja mahdollisia 
näytteitä sisällöstä. Tietokantaa voi täydentää niiden albumien osalta, jotka eivät 
ilmoittautuneet aikaisempien vuosien Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaaksi. Täydentäminen on 
maksutonta. 
 
Ilmoittautuminen vuoden 2012 Sarjakuva-Finlandia-palkintoa varten on nyt käynnistynyt 
Sarjakuva-Finlandian sivuilla (www.sarjakuvafinlandia.fi). Palkintoon ovat oikeutetut kaikki 
vuonna 2011 julkaistut kotimaiset sarjakuva-albumit. 
 
Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä 
toisen osapuolen kanssa tekemästä ansiokkaasta sarjakuvateoksesta. 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 2012 valintalautakunnan jäsenet ovat: 
 
Maria Ihonen on Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja ja kirjallisuudentutkija, joka on 
erikoistunut fantasiakirjallisuuteen ja lastenkirjallisuuteen. 
 

http://sarjakuvafinlandia.fi/kunniakalleria.html
http://www.sarjakuvafinlandia.fi/


Millamari Karppinen on lukiolainen Oulusta ja intohimoinen sarjakuvan peruskuluttaja. 
Lukemisen lisäksi hän myös piirtää sarjakuvaa. 
 
Johanna Sinisalo on tamperelainen kirjailija, televisio- ja sarjakuvakäsikirjoittaja sekä 
aktiivinen sarjakuvan lukija. Hän on kirjoittanut myös lukuisia sarjakuvakriitikkejä ja –
artikkeleita ja saanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2000. 
 
Juhani Tolvanen on Ilta-Sanomien sarjakuvatoimittaja ja pitkän linjan sarjakuva-aktivisti. 
Hänet on nimitetty sarjakuvaneuvokseksi 1991. 
 
Aikataulu: 
 

 20.10.-31.12.2011, ilmoittautumisia otetaan vastaan. 

 9.1.2012, valintalautakunta alkaa arvioida vuoden 2011 teoksia.  

 Helmikuu 2012, valintalautakunnan tulokset ja tunnustuspalkinnon lopullinen valitsija 
julkistetaan. 

 4.5.2012, Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto jaetaan Tampere Kuplii –
sarjakuvafestivaalilla Tampere Kuplii Goes Academic –tieteellisen 
sarjakuvaseminaarin yhteydessä. 

 
Tarkemmat tiedot osoitteesta: www.sarjakuvafinlandia.fi 
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Lisätietoja: www.sarjakuvafinlandia.fi; 
 
Kyösti Koskela, Tampere Kuplii ry:n puheenjohtaja,  
sarjakuvafinlandia(at)tamperekuplii.fi; gsm. 050 5728777 
 
 
 
 

                
 


