
Reetta tiainen

Hauskat käsinuket ker-
tovat Suomen histori-
asta, yleisöstä kuuluu 
hihitystä ja maisemat 
vaihtuvat Sibeliuksen 
musiikin tahtiin. 

Mitäs nyt!? Koe! Kuka on 
Suomen johtaja? Mikä oli 
Suomen ensimmäinen oma 
raha? Mistä sota johtuu? 

Suomi 100 vuotta -ohjel-
maan kuuluva käsinukkete-

atteri Sytkyjen esitys kiersi 
viime viikolla hauskuutta-
massa ja opettamassa Suo-
men historiasta kaikilla Sii-
linjärven ala-asteilla. 

Esitykset naurattivat pien-
tä yleisöä myös Kuuslahden 
koulussa. 1.–3. luokan oppi-
laat osasivat vastata esitet-
tyihin kysymyksiin oikein ja 
tarkasti.

Keskustelun  
avaus

Kahdenkymmenen minuu-

tin mittainen esitys kertasi 
Suomen historian olennai-
simmat kohdat itsenäistymi-
sestä sotaan ja kaupungistu-
miseen lapsille sopivalla ta-
valla.

”Tämä on sellainen kes-
kustelun avaus, jota toivot-
tavasti jatketaan koulussa ja 
kotona”, Sytkyjen Juha Lauk-
kanen kertoi.

Hauskuutusta ei esitykses-
tä puuttunut ja lasten suosik-
ki tuntui olevan paikkaansa 
etsivä sika.

”Se on ollut yllättäen las-

ten suosikki”, Laukkanen 
naurahti. 

Totuus kuullaan 
lasten suusta

Esityksessä pohdittiin oman 
kotipaikkakunnan parhaita 
asioita. Kuuslahtelaiset lap-
set arvostivat perhettä, lem-
mikeitä ja vanhempien kans-
sa peltotöissä oloa.

”Lapset vastaavat ihanan 
rehellisesti. He muistavat 
kuulopuheet.” 

”Kuka on Suomen joh-

taja? -kysymykseen tulee 
yleensä hauskimmat vasta-
ukset, monesti lasten suus-
ta kuulee ensimmäisenä Ju-
malan, Jeesuksen tai Sauli 
Niinistön, sitten vasta pre-
sidentin.” 

Kuuslahdessa tämäkin tie-
dettiin ensiyrittämällä.

Juhlaohjelmaa  
vähän lapsille

Kulttuuritoimen tarjoamat 
esitykset ajoittuivat tarkas-
ti viime viikkoon, sillä tällä 

viikolla itsenäisyyspäivään ja 
viralliseen Suomen 100-vuo-
tisjuhlapäivään on enää 100 
päivää jäljellä. Vuoden aika-
na on nähty Siilinjärvelläkin 
monenlaista ohjelmaa, mut-
ta lapsille siitä on suunnattu 
vain pieni osa. 

”Suomi 100 -ohjelmaa on 
paljon, mutta vain vähän lap-
sille”, Sytkyjen Juha Laukka-
nen kertoi. ”Nyt meidän esi-
tyksiä on ollut jo viisikym-
mentä eri puolilla Suomea ja 
sata tulee täyteen vuoden lop-
puun mennessä.”

Suomen historia käsinukeilla
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Juha Laukkasen esittämät Poika ja Eno olivat Suomi 100 -esityksen päähenkilöt. Esityksen alussa mietittiin, miten Suomen lippu sai nykyisen muotonsa.

tiina RaStiola

Aapiset, arkeologia, eläimet, 
erotiikka… Näin sarjaku-
vaharrastaja Tero Mielonen 
listasi kotimaisten sarjaku-
vateosten aiheita aakkosjär-
jestyksessä Maaningan kir-
jastolla pitämällään sarjaku-
valuennolla perjantaina. 

”Sarjakuvat ovat saaneet 
lasten viihteen maineen. Nii-
den kiinnostavuutta voisi li-
sätä se, että niitä jaoteltaisiin 
enemmän aiheiden mukaan 
eikä vain lasten ja aikuisten 
sarjakuviin”, Mielonen pohtii. 

Suomalaisten tietämys ja 
harrastuneisuus kotimaisen 
sarjakuvakirjallisuuden pa-
rissa on Mielosen mukaan 
vähäistä. Tunnetuimpia sar-
jakuvia ovat useiden sanoma-
lehtien sivuilla seikkailevat 
Fingerpori sekä Viivi ja Wag-
ner, mutta hahmojen edesot-
tamusten seuraamista ei aina 
edes mielletä sarjakuvien lu-
kemiseksi.

”Kun suomalaiselta kysyy, 
luetko sarjakuvia, vastaus on 
monesti ei. Kun samalta hen-
kilöltä kysyy heti perään, lu-
etko sanomalehdestä Finger-
poria, vastaus on myöntävä. 
Tämä on outo ilmiö”, Mielo-
nen ihmettelee.

Avoimuutta 
lukemiseen

Suomalainen sarjakuva on 
Mielosen mukaan hyvin tai-

teellista ja moninaista ei-
kä Suomessa juurikaan teh-
dä seikkailu- tai salapoliisi-
tyyppisiä genresarjakuvia. 
Halu tehdä lähtee monesti 
tekijästä itsestään, jolloin ai-
heet eivät välttämättä ole ko-
vin myyviä. Mielonen toivoi-

si lukijoilta siis avoimuutta.
”Lukijoiden oletusarvo on, 

että sarjakuva näyttää aina 
Aku Ankalta. Sen takia niitä 
on vaikea lukea”, kommen-
toi luentoa seuraamassa ol-
lut sarjakuvataiteilija Pentti 
Otsamo.

Mielosen mielestä ihmeel-
liset aiheet ovat kotimaisen 
sarjakuvakirjallisuuden vah-
vuus. Suomalaiset sarjakuvat 
ovat monesti kansainvälistä 
tasoa korkeampi laatuisia ja 
ne käsittelevät nimenomaan 
suomalaista kulttuuria ta-

valla, jota ei muualta löydy. 
Esimerkiksi Jaana Mellasen 
sarjakuvia lukemalla voi tu-
tustua Helsingin arkeologi-
aan ja Ville Rannan Kajaa-
ni -sarjakuvassa pääsee sisäl-
le Elias Lönnrotin elämään. 
Moniin sarjakuvakirjoihin 

on kuitenkin hankala päästä 
käsiksi, mikä myös osaltaan 
heikentää ihmisten tietämys-
tä niistä.

”Suomalaisista kirjakau-
poista saa kotimaista sarja-
kuvaa aika huonosti. Netti-
kaupoista niitä löytyy parem-
min, mutta harrastajan pitää 
olla hyvin valveutunut”, Mie-
lonen kertoo.

Otsonipäiväkirjat -sarjaku-
vaa tekemässä olleen Mielo-
sen mukaan suomalainen sar-
jakuva kituuttaa eteenpäin. 
Tänä vuonna kotimaisia jul-
kaisuja on tullut vähän ja vain 
harva saa työstä elannon.

”Yhdestä sarjakuvasta teh-
dään yleensä noin 500 pai-
nosta ja jos kaikki saadaan 
myytyä, sitä pidetään hyvä-
nä. Viivi ja Wagner myy tu-
hansia kappaleita”, Mielonen 
arvioi sarjakuvien menekkiä.

Mielosen mielestä sarjaku-
via kannattaa lukea niiden vi-
suaalisuuden ja monipuoli-
suuden takia. Ne ovat nope-
aa luettavaa ja jäävät mones-
ti kirjoja paremmin mieleen, 
jolloin myös uusien asioiden 
omaksuminen nopeutuu. 

”Esimerkiksi Viivi Rinta-
sen Mielisairaalan kesätyt-
tö -sarjakuva, joka perustuu 
sarjakuvantekijän omiin ke-
sätyökokemuksiin mielisai-
raalassa, olisi jäänyt minul-
ta kirjana lukematta. Aihet-
ta oli helpompi käsitellä sar-
jakuvan muodossa”, Mielo-
nen toteaa.

Suomalainen sarjakuva on outoa
tiina Rastiola

Sarjakuvaharrastaja Tero Mielosen tämän hetken lukusuositukset ovat salonkikelpoisuuden rajoilla liikkuva Ville Pirisen Yhes-
ti Yhes Paikas sekä Janne Kukkosen Finlandia palkittu Voro -sarjakuva.
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