
 

 
 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
LEHDISTÖTIEDOTE 

Julkaisuvapaa 28.3.2014 kello 14.00 

 
 
 
SARJAKUVA-FINLANDIA VOITTAJAKSI VILLE RANNAN KYLLÄ EIKÄ EI  
 
Tampere Kuplii –sarjakuvafestivaalilla jaettiin 28.3.2014 vuoden 2014 Sarjakuva-
Finlandia-tunnustuspalkinto. 
 
Valitsijadiktaattori Santtu-Matias Rouvali nosti kymmenen finalistin joukosta 
tunnustuspalkinnon saajaksi Ville Rannan sarjakuva-albumin Kyllä eikä ei. 
 
 
Rouvalin perustelut valinnalleen: 
 
Minua kiinnosti erikoisesti tämä tarina Paavo Ruotsalaisesta. Kytkös musiikkiin löytyy 
niin oopperasta kun Juha Vainiokin laulusta ”Baritooni Tuppurainen huutaa 
rohdinpaidassaan: ”Mie oon Paavo Ruotsalainen, panen aina paikoiltaan.” Siis tarina on 
omaperäinen 1800-luvulle sijoittuva, harvinainen aihe.  
 
Kuvitukset ovat loistavia. Niin kuin tauluja. Ville Rannan kirja on taideteos itsessään. 
Voisin ottaa minkä tahansa kuvan seinälleni taulun sijasta, niin upeasti piirrettyjä kuvia 
ne ovat.  Kuvasarjoissa on myös oikeasti hyvä pointti - albumi on loistava! 
 
 
Kyllä eikä ei –albumin esittely: 
 
”Se tuskin on synti. Se, että joskus sanoo kyllä.” 
 
1800-luvun Oulu. Kaamoksen pimeyttä ja lyhyen kesän kiimaa. Ihmisiä, joita riivaa 
hengen ja lihan päättymätön ristiveto. Sivistyneistö paheksuu maallikkosaarnaaja Paavo 
Ruotsalaista, mutta rahvas liittyy sankoin joukoin herännäisten riveihin. Eräänä päivänä 
meriltä saapuu itsenäinen nainen, joka sekoittaa pohjoisen kaupungin seisovia vesiä. 
 



Ville Rannan esittely: 
 
Ville Ranta on syntynyt vuonna 1978 ja on Suomen tunnetuimpia ja palkituimpia 
sarjakuvantekijöitä. Häneltä on ilmestynyt useita teoksia, joita on käännetty mm. 
ranskaksi, saksaksi, ruotsiksi ja puolaksi. Rannan teokset ovat keskenään hyvin erilaisia, 
aiheet vaihtelevat historiallisesta fiktiosta omaelämäkerralliseen tuotantoon ja 
pohdiskelevaan esseismiin. 
 
Parhaiten Ranta tunnetaan lyhyistä ja kantaaottavista sarjakuvista ja pilapiirroksista, joita 
on julkaistu sanoma- ja aikakauslehdissä. Vuodesta 2002 vapaana taiteilijana 
työskennellyt taiteilija asuu synnyinkaupungissaan Oulussa ja hänellä on kolme lasta. 
 
Ville Rannan kiitospuhe:  
 
http://sarjakuvafinlandia.fi/media/sarjakuva_finlandia_2014_voittajan_puhe.pdf 
 
 
Sarjakuva-Finlandia tunnustuspalkinto: 
 
Tampere Kuplii ry:n vuonna 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 2014 ehdolla oli 71 sarjakuva-albumia, joista nelihenkinen esiraati valitsi 10 
finalistia päätuomareiden puntaroitaviksi. 
 
 
Lisätietoja: 
Tampere Kuplii ry: puheenjohtaja Kyösti Koskela, 050 572 8777, 
kyosti.koskela@tamperekuplii.fi 
 
WSOY: kustannustoimittaja Mikael Ahlström, 041 507 7025, mikael.ahlstrom@wsoy.fi 
 
Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus@wsoy.fi 
 
Julkaisuvapaita kuvia tekijöistä ja julkistamistilaisuudesta (kuvat tulevat tilaisuuden 
jälkeen): http://www.sarjakuvafinlandia.fi/media.html  
 
Tapahtuman järjestäjien sivut: 
Tampere Kuplii 2014: http://2014.tamperekuplii.fi/index.html 
Sarjakuva-Finlandia: http://www.sarjakuvafinlandia.fi/ 
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