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SARJAKUVA-FINLANDIA-VOITTAJAKSI SKITEN/SONTAA SARJAKUVA-ALBUMI 
 
Valitsijadiktaattori Aulikki Oksanen nosti kymmenen finalistin joukosta vuoden 2020 
Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinnon saajaksi Ulla Donnerin sarjakuva-albumin 
Skiten/Sontaa (Schildts & Söderströms / Kustantamo S&S, suomentaja Sinna Virtanen) 
 
 
Aulikki Oksasen perustelut valinnalleen: 
 
Ulla Donnerin ' Sontaa ' on omaperäinen ja terävä aikalaissatiiri. Vaikka ' Siperian tundra 
sulaa ' sen alussa vain puhekuplassa, nousee teoksen tärkeimmäksi aiheeksi 
hallitsematon luonto ja ihmisen omat teot ja valinnat. 
    
Donnerin piirrosviiva on hauska ja kekseliäs. Se poimii hiplaavat sormet ja naisen 
kiukun, ikkunoitten avokadovauvat ja seksileikkien surreaalit mylläkät. Myös kielelliset 
koukut, puheet ja pohdinnat kuulostavat aidoilta ja ajankohtaisilta, mistä teoksen 
suomentaja Sinna Virtanen ansaitsee ylimääräiset kiitokset. 
 
Taitavasti, lähes kavalasti Donner sirottelee kuviinsa pikku kuoriaisia, ensin olkapäille ja 
kahvikuppeihin, kunnes niistä huomaamatta kasvaa kaiken täyttävä, röyhkeä profetia. 
Tarina etenee kuitenkin vailla saarnoja. Sen näennäisen hilpeyden alla kulkee valtava 
viemäriverkosto, jossa lemuaa ihmisen itse luoma, globaali painajainen. 
 
 
Skiten/Sontaa -albumin esittely 
 
Kaikki ovat vegaaneja, feministejä ja tekevät työtä asioiden parissa, joihin todella 
uskovat. Vai onko kaikki sittenkin vain samaa vanhaa paskaa uudessa paketissa? 
Mainostoimisto Dream Hackers Disruption Agencyn porukka lähtee after workeille 
kuultuaan, että odotettavissa on irtisanomisia. Baaripöydässä keskustelu kietoutuu 
vapauden ympärille. Ovatko he itse valinneet työnsä ja elämäntapansa? Voivatko he 
edes vaikuttaa siihen, miltä oma elämä tulevaisuudessa näyttää? 
 



Töissä on käynnissä uuden perunapohjaisen makkaran lanseeraus. Innovatiivisen 
lihankorvikkeen ongelmana vain on, että perunassa ei ole juurikaan proteiinia. Ratkaisu 
löytyy, mutta siinä piilee omat vaaransa. 
 
Ulla Donner (s. 1988) on kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hänen edellinen sarjankuvansa 
Spleenish oli Sarjakuva-Finlandia-ehdokas ja sai Vuoden kaunein kirja -tunnustuksen. 
 
Sarjakuva-Finlandia tunnustuspalkinto: 
 
Tampere Kuplii ry:n vuonna 2007 perustama Sarjakuva-Finlandia-palkinto myönnetään 
kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä toisen osapuolen kanssa tehdystä ansiokkaasta 
sarjakuva-albumista. Palkintosumma on 5.000 euroa. 
 
Vuonna 2020 ehdolla oli 57 sarjakuva-albumia, joista nelihenkinen esiraati valitsi 10 
finalistia päätuomareiden puntaroitaviksi. 
            
 
Lisätietoja: 
Tampere Kuplii ry:  
puheenjohtaja Kyösti Koskela, 050 572 8777, kyosti.koskela@tamperekuplii.fi 
Schildts & Söderströms / Kustantamo S&S:  
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Johanna Forss, 050 5717 522, johanna.forss@sets.fi 
 
Julkaisuvapaita kuvia albumista ja Ulla Donnerista: 
http://www.sarjakuvafinlandia.fi/media.html  
 
Sarjakuva-Finlandian www-sivut: http://www.sarjakuvafinlandia.fi/ 
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