
FESTIVAALIOHJELMA
MIKÄLI TUNNET ITSESI SAIRAAKSI - 

JÄÄ KOTIIN JA NAUTI LIVESTRIIMAUKSISTA. HUOMIOI MUUT KÄVIJÄT JA SEURAA TAPAHTUMAPAIKKOJEN OHJEISTUSTA.

Kirjoittaessani tätä on Oulun yhdeksän-
nen sarjakuvafestivaalin alkuun aikaa alle 
kaksi viikkoa. Jokainen meistä tietää, että 
tässä maailmantilanteessa se on todella 
pitkä jakso, jonka aikana säännökset ehti-
vät muuttua vielä moneen kertaan.
 Tänä vuonna olemme joutuneet miet-
timään festivaalin järjestelyjä uudella 
tavalla. Tässä käsiohjelmassa olevan oh-
jelmiston toteuttaminen onnistuu myös 
sähköisesti, eli livestriimattuna muuta-
maa poikkeusta lukuunottamatta. 
 Me järjestäjät pohdimme koko ajan, 
kuinka saamme tapahtuman vietyä kun-
niallisesti loppuun, jotta tapahtuma olisi 
kaikille turvallinen. Jokaiselle suunnitel-
malle on pitänyt luoda ainakin vaihtoeh-
to B ja joillekin myös C. Koko järjestävä 
organisaatio toivoisikin, että kaikki kävi-
jät, taiteilijat, ohikulkijat ja muut hiihtäjät 
kunnioittaisivat tapahtumassa toisiaan. 
 Englannin kielen joukkuetta tarkoit-
tava sana TEAM - Together Everyone 
Achieves More kuvastaa sarjakuvataitei-
lijoiden tapaa toimia yhdessä, välittää 
toisista ja kunnioittaa sekä tasa-arvoa 
että terveyttä. Kiitos kuuluu kaikille. 

Harri Filppa
Sarjakuvantekijä ja Oulun Sarjakuva-
keskuksen toiminnanjohtaja M
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20.11.2020 PERJANTAI

Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, Oulu
Pakkala sali

Oulu Comics

Festivaalin kotisivut:
oulucomics.com/20/

16:30 
Pohjoismaisen Sarjakuvakilpailun 
palkintojen jako

Vuoden 2020 Pohjoismaisen sarjakuva-
kilpailun voittajien julkistaminen ja haas-
tattelut. Samalla julkaistaan myös Aarre 
- Treasure (Oulun Sarjakuvaseura, 2020) 
sarjakuva-albumi, joka sisältää kolme 
palkittua sarjakuvaa ja kunniamaininnan 
saaneen teoksen.

17:00 
Skrew You! -tunnustuspalkinnon jako

Oulun Sarjakuvaseura myöntää vuosit-
tain Skrew You! -tunnustuspalkinnon 
pohjoissuomalaisen sarjakuvan eteen 
tehdystä työstä. 

17:15 
Vuoden Sarjakuvateko 2019 
-palkinnon luovuttaminen

Sarjakuvantekijät ry palkitsi Vuoden 
sarjakuvateko 2019 -palkinnolla Oulun 
sarjakuvafestivaalin. Palkinto oli tarkoi-
tus luovuttaa Tampere Kuplii -sarjaku-
vafestivaalien yhteydessä 21.3.2020, 
mutta yleisötapahtumien perumisen 
takia tilaisuus muuttuikin julkistukseksi. 
Palkinto luovutetaan poikkeusolojen 
vuoksi vasta nyt.

17:30
Näyttelykierros Oulun pääkirjastolla

Oulun pääkirjaston näyttelykierroksella 
tutustutaan kaikkiin Oulun Sarjakuva-
festivaalin aikana esillä oleviin näyttelyi-
hin. Osa taiteilijoista on paikalla esittele-
mässä näyttelyään. Kaikki festivaaliajan 
näyttelyt löytyvät tästä käsiohjelmasta.

18:00 
Soiva Siili -piirroskonsertti

Soiva Siili soi ja Harri Filppa piirtää. Soiva 
Siili on lastenkulttuurin valtionpalkittu 
(2014) lastenmusiikkiduo. Kyösti Sal-
mijärven ja Markus Lampelan perus-
taman duon musiikki on folkhenkistä 
ja hieman irkkuvaikutteistakin. Soivalla 
Siilillä on 25. juhlavuosi meneillään. Harri 
Filppa on oululainen sarjakuvantekijä.
 Konsertti toteutetaan yhteistyössä 
The Irish Festival of Oulun kanssa.

     Aarre
Treasure

19.11. - 8.12.2020
Petteri Tikkasen suosituksia maskilla
Pääkirjasto, Laituri, Kaarlenväylä 3, Oulu

19.11. - 8.12.2020
Juba Tuomola - Hurja-Hilda 
-sarjakuvanäyttely
Pääkirjasto, Ala-aula, Kaarlenväylä 3, Oulu

19.11. - 8.12.2020
Katkenneita lankoja - tarinoita 
loppuunpalamisesta -antologianäyttely
Pääkirjasto, Ala-aula, Kaarlenväylä 3, Oulu

Kuvitus: Tuisku Hiltunen

20.11.2020 - 7.1.2021

Aarre: Oulun pohjoismaisen 
sarjakuvakilpailun 2020 -näyttely
Treasure: The Oulu Nordic Comics 
Competition 2020 exhibition

Sarjakuvagalleria!, Hallituskatu 7, Oulu

9.11. - 22.11.2020
Emmi Valve & Tuomas Myllylä
-sarjakuvanäyttely
Limingan kirjasto, Liminganraitti 5, Liminka

3.11. - 29.11.2020
Avi Heikkinen: Veteen jää reikä 
-sarjakuvanäyttely
Kulttuuritalo Valve, aulagalleria, 
Hallituskatu 7, Oulu
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Näyttely Kulttuuritalo Valveella 
Valvegalleriassa 18.11.-21.12.2020

www.oulucomics.com

21.11.2020 LAUANTAI

Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, Oulu
Pakkala sali

Oulu Comics

Festivaalin kotisivut:
oulucomics.com/20/

11:00
Hankala muusa - kun aforismi kohtaa 
kuvan

Sarjakuvapiirtäjä Epe Niiranen ja afo-
ristikko Eero Suvilehto keskustelevat 
aforismin muuntumisesta sarjakuvaksi ja 
piirrokseksi - kuvalliseksi näyksi. Menee-
kö piirretty kuva suoristamaan aforismin?

11:15 
Oulun Sarjakuvaseura ry:n stipendin-
saajat 2020

Oulun Sarjakuvaseura ry jakoi tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa stipendejä 
Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja 
Lapissa asuville tai alueelta lähtöisin 
oleville tekijöille sarjakuva-albumeiden 
julkaisemiseen omakustanteina. Tavoit-
teena on sarjakuvantekijöiden tuke-
minen ja heidän osaamisensa esille 
nostaminen. 

 Stipendien saajat kertovat tulevista 
omakustanteistaan:
 Epe Niiranen - Atte Ankka ja Yleisjakka-
ralemmikki – Atteuspassio (omakustanne, 
2020)
 A. Laukka - Pallolla -kuvapäiväkirja 
(omakustanne, 2020)

Vuoden 2021 stipendiä tulee hakea avoi-
mella hakemuksella 31.7.2021 mennessä. 
Ohjeet löydät keskuksen kotisivuilta.

11:30 
Kalervo Pulkkinen - Tom of Finland: 
Välähdyksiä nimimerkin takaa

Sarjakuvantekijä Touko Laaksosen 
(1920-1991) syntymästä on kulunut 100 
vuotta. Tietokirjailija ja sarjakuvaneuvos 
Kalervo Pulkkisen toimittama teos Tom 
of Finland - välähdyksiä nimimerkin takaa 
(Like, 2020) valottaa 
Laaksosen sotasanka-
ruutta, uraa ja yksi-
tyiselämää viihdyttä-
västi ja hauskasti.
 Tietokirjailija Reijo 
Vallan haastattelussa 
tarkastellaan taiteili-
jaa nahkahousuisten 
Tom-miesten väli- 
tyksellä. 

12:00 
Emmi Valve & Tessa Astre -Nepsyjen 
Taiteilijoiden vinkit toiminnanohjauk-
seen

Nepsy tarkoittaa neuroepätyypillisesti 
maailmaa aistivaa ja siinä toimivaa hen-
kilöä. Sarjakuvataiteilija Emmi Valve ja 
taiteilija/taideopettaja Tessa Astre jakavat 
keskustelussaan toiminnanohjauksen 
vinkkejä sarjakuvantekijöille ja taiteili-
joille omasta kokemusnäkökulmastansa. 
Kuinka hallita arkea ja saada aikaiseksi?

12:30 
Tuomas Myllylä - Jumalsurma: Ensim-
mäinen kirja

Sarjakuvantekijä Tuomas Myllylän 
Jumalsurma - Ensimmäinen kirja (Zum 
Teufel, 2020) on yksi Oulun Sarjakuva-
festivaalin uutuuksista. 

 Kauan sitten berserkki Hrotgar teki 
anteeksiantamattoman synnin: lopet-
taakseen tuhoisan sodan hän surma-
si jumalan, johon oli valalla sitonut 
itsensä. Kun kaukaa etelästä saapuneet 
valloittajat asettuivat pohjolaan, Hrot-
gar itse vetäytyi kauas peikkomaille, sivi-
lisaation ulottumattomiin. Mutta teoilla 
on seurauksensa, ja joitain velkoja ei 
voi sovittaa kuin verellä. Kun pohjolan 
jumalat puhaltelevat liekkiin uutta so-
taa, vanha berserkki joutuu vielä kerran 
tarttumaan kirveeseensä päättääkseen 
verikoston ja tuhon kierteen: hän aikoo 
tappaa kaikki jumalat.

Näyttely Kulttuuritalo Valveella 
Valvegalleriassa 18.11.-21.12.2020

www.oulucomics.com
18.11. - 21.12.2020
Vanha kunnon Jaska Jokunen - 
Tenavat 60 vuotta Suomessa
Valvegalleria, Hallituskatu 7, Oulu

21.11.2020 klo 11:00-18:30
SARJAKUVAKEIDAS
Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, Oulu

Perinteisellä Sarjakuvakeitaalla on 
myynnissä sarjakuvakirjoja, tulostei-
ta, oheistuotteita ja muuta materiaalia 
lukuisilla pöydillä, joiden takaa löytyy 
itsenäisiä tekijöitä, yrityksiä ja yhtei-
söjä. Sarjakuvakeidas sijaitsee tänä 
vuonna Laituri-tilassa ja lehtisalissa.

20.11. - 22.11.2020
POP UP-näyttelyt:
Emilia Laatikainen, Epe Niiranen, 
Kevyt metalli 8, Jyrki Mäki ja
Betoniaaveet ja ystävät
Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, Oulu
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13:00 
Kevyt Metalli

Kevyt Metalli on spekulatiivisen fiktion 
sarjakuvalehti. Mukana on siis scifiä, 
fantasiaa, vaihtoehtohistoriaa, kauhua 
ja vaikkapa uuskummaa. Pääasiassa 
sarjakuvaa, mutta myös lyhytnovelleja ja 
artikkeleita. 
 Tuoreimmassa Kevyt metalli 8 (Musta 
Ritari, 2020) -lehdessä tekijöinä ovat 
Julia Riitijoki, 
Tuomas Koivurinne, 
Ilpo Koskela, 
Mikael Mäkinen, 
Aleksi Kuutio, Mauri 
Tuure, Markus 
Tuppurainen, 
Vesa Vitikainen, 
Anssi Rauhala, 
Ninni Aalto ja 
Antti Kosonen.
 Lehti on ilmestynyt jo 2018 alkaen ja 
vuodessa on julkaistu aina 2-4 numeroa. 
Tähän mennessä joka toinen numero on 
ollut väreissä. Uusimmasta numerosta 
kertoo päätoimittaja ja sarjakuvakäsikir-
joittaja Vesa Vitikainen, haastattelijana 
Jaana Suorsa.

13:10 
Pauli Kallio - Ammatti: käsikirjoittaja

Pauli Kallio ei tiennyt pienenä, mikä hä-
nestä tulee isona. Epätietoinen taiteilija-
sielu keksi vasta kolmikymppisenä työn, 
joka sopii hänen lahjoilleen ja luonteel-
leen: hänestä tuli Suomen ensimmäi-
nen ja ainoa päätoiminen sarjakuvien 
käsikirjoittaja.
 Muhkea ja tietokirjamainen Ammatti: 
käsikirjoittaja (Suuri kurpitsa, 2020) -teos 
kokoaa yhteen parikymmentä Kallion 
kirjoittamaa lehtisarjakuvaa. Kuinka 
sarjakuvat syntyvät käsikirjoittajan ja 
piirtäjän yhteistyönä? 

 Suomalaisen lehtisarjakuvan lähihisto-
riaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta kuvaa-
vassa albumissa ovat mukana sarjaku-
vantekijät JP Ahonen, Saila Juuti, Ulf K, 
Jussi Karjalainen, Kati Kovács, Maarit 
Kytöharju, Karri Laitinen, Mika Lietzén, 
Jan Lindström, Reetta Niemensivu, 
Christer Nuutinen, Pentti Otsamo, Ville 
Pirinen, Tomi Riionheimo, Jii Roikonen, 
Tiitu Takalo, Petteri Tikkanen, J. Tilsa, 
Piipa Toivonen, Sami Toivonen, Katja 
Tukiainen ja Sami Vähä-Aho.

13:40 
Jaana Suora - Ekopuusti

Sarjakuvataiteilija, 
lastenkirjailija ja kult-
tuurituottaja Jaana 
Suorsan uunituore 
teos Ekopuusti (Like, 
2020) tarjoaa Arjen 
vinkkejä luonnon ja 
kukkaron hyväksi. 

Minimoi hiilijalanjälkesi vanhan kan-
san vinkein . Nokkela pieni kirja sisältää 
entisajan kodinhoitovinkkejä sekä uusia 
niksejä suosittujen Life Hacks -youtube-
videoiden hengessä.  

 Haastattelun lomassa Suorsa tarjoilee 
katsojille silmäniloa livepiirtämisen mer-
keissä. Kari Suomalaisen tyyliset kuvituk-
set johdattelevat Visavuoressa esitettyyn 
Mustahattuinen mies -pilakuvanäytel-
mään, jossa hän toimi livepiirtäjänä. 

14:00 
Juba Tuomola - Hurja-Hilda

Juba Tuomolan tuorein teos on 
Hurja-Hilda (Zum Teufel, 2020), jossa 
kaltoin kohdeltu lujatahtoinen villin 
lännen nainen janoaa kostoa, eikä hän 
aio jättää kostamista herran haltuun - 
herra kun on niin hidas vetämään. 
 Viivi ja Wagner -sarjakuvastaan tuttu 
Juba on yksi Suomen suosituimmista 
sarjakuvapiirtäjistä. Viivin ja Wagnerin 
suosio alkoi vuonna 1997, kun Hel-
singin sanomat alkoi julkaisemaan 
strippejä. Hänelle on myönnetty myös 
Lempi- ja Puupäähattu -palkinnot.

 Tuomolan haastattelussa luodaan 
Hurja-Hildan lisäksi katsaus sekä Viivin ja 
Wagnerin pariin että taiteilijan muuhun 
tuotantoon ja tulevaisuuden näkymiin.

14:45 
Katkenneita lankoja - tarinoita lop-
puunpalamisesta

Katkenneita lankoja - tarinoita loppuun-
palamisesta (Atena, 2020) kokoaa yhteen 
kokemuksia työn aiheuttamasta uupu-
muksesta. Antologiassa ovat mukana 
sarjakuvillaan sarjakuvantekijät Tuisku 
Hiltunen, Emmi Nieminen, Sami Nyys-
sölä, Niko-Petteri Niva, Mari Ahokoivu, 
Milla Paloniemi, Henri Tervapuro, Avi 
Heikkinen ja Anssi Vieruaho.
 Näiden yhdeksän taiteilijan sarjaku-
vat perustuvat sekä omakohtaisiin että 
kerättyihin kokemuksiin työuupumuk-
sesta. Uutuusalbumin ovat toimittaneet 
Anssi Vieruaho ja Karoliina Korhonen.
Teoksen tuotosta lahjoitetaan 75 pro-
senttia mielenterveystyöhön.

Katkenneita lankoja kokoaa yhteen työuupumuksen kokemuksia
yhdeksän sarjakuvataiteilĳan tarinoissa.

Sarjakuvat perustuvat sekä omakohtaisiin että kerättyihin kokemuksiin työuupumuksesta.

Albumin ovat toimittaneet Anssi Vieruaho ja Karoliina Korhonen, ja sen
tuotosta lahjoitetaan 75 prosenttia mielenterveystyöhön.

Tuisku Hiltunen, Emmi Nieminen, Sami Nyyssölä, Niko-Petteri Niva,
Mari Ahokoivu, Milla Paloniemi, Henri Tervapuro, Avi Heikkinen,

Anssi Vieruaho ja Karoliina Korhonen
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15:20 
Jyrki Mäki - 
Nurinkurin

Sarjakuvataiteili-
jan ja kulttuurin 
sekatyöläisen Jyrki 
Anselmi Mäen 
Nurinkurin (Nispero, 
2020) -uutuuste-
oksessa asiat ovat 
päälaellaan. Maa-
ilmaa ja varsinkin ihmisen toimintaa 
tarkastellaan yllättävistä näkökulmista. 
Metsästäjä onkin saalis, merenpohjasta 
löytyy paahteinen aavikko ja helvetti 
osoittautuu taivaaksi – tai toisinpäin.  
 Nurinkurin-piirroksia voi kutsua ”yhden 
kuvan tarinoiksi”. Kuinka tilanteeseen on 
päädytty? Mihin tapahtuma johtaa? 
 Tietokirjailija Reijo Vallan luotsaa-
maan haastatteluun johdatellaan 
Radiopuhelimet -yhtyeen tuoreen 
Naapurit -musiikkivideon merkeissä.

15:55 
Jukka Takalo &  Mika Lahtonen - 
Kukaan ei ole täydellinen eli 
pölynimurikauppiaan uudet kuviot

Jukka Takalon 
käsikirjoittama ja 
Mika Lahtosen 
kuvittama sarjaku-
va-albumi Kukaan 
ei ole täydellinen 
eli pölynimuri-
kauppiaan uudet 
kuviot (Pokuto, 
2020) on tarina 
pölynimurikaup-

piaasta, joka huomaa aikojen muuttu-
neen. Eräänä päivänä kohtalo ojentaa 
hänelle auttavan kätensä ja johdattelee 
takaisin ajan hermolle ja vuosikausia 
hiotut kaupparatsun taidot palkitaan.

16:25 
Emilia Laatikainen - Kadonneet

Esikoisalbuminsa 
Kadonneet (Suuri 
Kurpitsa, 2020) 
merkeissä Oulun 
Sarjakuvafesti-
vaalille saapuu 
oululaislähtöinen 
ja nykyisin Rova-
niemellä asuva 
sarjakuvantekijä, 
kuvataiteilija ja 
kuvataideopettaja Emilia Laatikainen. 
 Kadonnut henkilö voidaan Suomen 
lain mukaan julistaa kuolleeksi viiden 
vuoden kuluttua siitä, kun hän ollut tiet-
tävästi viimeksi elossa. Suomessa katoaa 
vuosittain lyhytaikaisesti jopa tuhansia 
ihmisiä, joista noin 20 jää selittämättö-
mästi kateisiin. Jokaisella kadonneella 
on oikeus tulla löydetyksi riippumatta 
taustastaan, elintavoistaan ja virkavallan 
resursseista. Näiden sarjakuvien tarkoitus 
ei ole luoda skandaaleja, etsiä syyllisiä tai 
kauhistella kenenkään elämänvalintoja. 
Tavoite on jäsentää tieto yhdelle sivulle, 
jotta katoaminen saisi ansaitsemansa 
huomion, ja joku ehkä muistaisi lisää.

17:00
Comic Strip World Championship 2020 
Awards ceremony

The first Comic Strip World Champion-
ship! The contestants had five day’s time 
to create a comic strip for the Corona 
Vaccine theme. 

 You can read all the participated 
comic strips from instagram using 
hashtag #coronacomicstrip.
 The winners will be announced at the 
Oulu Comics Festival on November 21, 
2020 at 5:00 pm (Finnish time zone). 
Winners will be released also at Comic 
Strip World Championships website: 
www.oulucomics.com/cswc2020/
 This year’s jury was: Aapo Kukko 
(Finland), Lóa Hjálmtýsdóttir (Iceland), 
Fredrik Strömberg (Sweden), Cara 
Bean (USA) and Amr Talaat (Egypt).

17:30 
Black Peider

Black Peider takes over the stage. ”Super-
hero wrestler” born as the alter ego of 
finnish comic artist Petteri Tikkanen. 
The character adventures in Tikkanen’s 
comics and also introduces himself to 
the audience through music.

 At the Oulu Comics Festival 2020, 
you’ll see both an original interview 
and music from the black leotard su-
perhero. 
 Tightly marginalized, Black Peider infuri-
ates and delights with his music, which 
contains attitude, passion and physicality. 

18:05 
Sami Nyyssölä - 
Be Finnish Without 
Suffering

Sami Nyyssölä’s 
recent comic book 
Be Finnish Without 
Suffering (Pokuto, 
2020) studies Finn-
ishness. The book is 
kinf of a sequel to previously published 
Learn Finnish Without Studying (Pokuto, 
2018) -album.
 Is suffering an unavoidable part of 
life on an arctic marshland peninsula or 
could you be Finnish... without suffering? 
If you’re curious about how Finns are, or 
want to deepen your relationship to the 
frowning folk, this book is literally made 
for you.

18:35 
Elina Lahdenperä - Työnimi: 
Kun tuntuu, että happi loppuu

Turun AMK:n Taideakatemiaan päättötyö-
tään tekevä Elina Lahdenperä esittelee 
työhönsä liittyvää kauhusarjakuvaa, joka 
kertoo kahdesta teini-ikäisestä rakastavai-
sesta. Trauman kuvaamiseen keskittyvässä 
tutkielmassa Lahdenperä on tarkastellut 
omaa työskentelyään muun muassa Junji 
Iton sarjakuvien välityksellä.

19.11.2020 - 17.1.2021
Sami Nyyssölä: Be Finnish Without 
Suffering -näyttely
Sarjasto, Kaarlenväylä 3, 3. kerros, Oulu

20.11. - 31.12.2020
Elina Lahdenperä: “Kun tuntuu, että 
happi loppuu” -näyttely
Snooker Time, Asemakatu 28, Oulu
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22.11.2020 SUNNUNTAI

Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, Oulu
Pakkala sali

Oulu Comics

Festivaalin kotisivut:
oulucomics.com/20/

12:00 
Lasten sarjakuvakilpailun Pohjois-
pohjanmaalla satoa

Oulun Sarjakuvakeskus järjesti pohjois-
pohjalaisille lapsille suunnatun sarjaku-
vakilpailun. Siihen osallistui yli 400 alle 
12-vuotiasta nuorta. Toiminnanjohtaja 
esittelee kilpailun satoa.

12:15 
Näyttelykierros Kulttuuritalo Valveella

Kulttuuritalo Valveen näyttelykierroksella 
tutustutaan festivaalin aikana esillä oleviin 
näyttelyihin. Osa taiteilijoista on paikalla 
esittelemässä näyttelyään. Tarkasta kaikki 
Kulttuuritalo Valveella sijaitsevat festivaa-
linäyttelyt. Tänä vuonna näyttelykierrosta 
voi seurata vain livestriimin välityksellä.

12:45 
Kersantti Napalmin 
lastensarjakuva

Kaikkien lasten on 
jossakin vaiheessa 
tehnyt mieli tarttua 
vanhempiensa sarja-
kuvahyllyissä komeileviin 
kersantti Napalm-
sarjakuviin, mutta valveutuneet van-
hemmat ovat yleensä torpanneet 
lastensa aikeet.
 Kersantti Napalmista on julkaistu lapsil-
le suunnattu versio! Tarinat ovat reippaita 
ja kasvatuksellisia, kuvitus on iloisen vä-
rillistä ja teksti hyvää suomenkieltä. Mu-
kana myös lapsille suunnattuja tehtäviä! 
Rusinana pullassa on vielä supersuosittu 
Peräsmiehen Poika oheissarjana.
 Käsikirjoittaja Vesa Vitikainen, kuvi-
tus Juho Sihvonen, Samuli Lahtinen, 
Markus Tuppurainen ja Timo Kokkila. 

13:15
Juliana Hyrri ja 
keskustelua lastensarjakuvasta

Sarjakuvantekijä 
Juliana Hyrrin 
piirtämä ja Pauli 
Kallion kirjoittama 
Kalle, pallo ja sello 
(Suuri Kurpitsa, 
2019) kertoo 
alakouluikäisestä 
Kallesta, joka pelaa 
jalkapalloa ja soittaa selloa yhtäläisellä 
innolla. Kalle tasapainoilee tarinassa 
iloisesti pallon ja sellon välillä.
 Hyrri keskustelee lastensarjakuvista 
käsikirjoittaja Kalle Hakkolan ja sarja-
kuvantekijä Harri Filpan kanssa. Suo-
malainen lastensarjakuva on ollut lähes 
harvinaisuus, mutta edellisien vuosien 
aikana niitä on ilmestynyt useampia. 

18.11. - 21.12.2020
Minun kotiseutuni - Pohjois-
pohjalaisten lasten sarjakuvia -näyttely
Valvegalleria, Hallituskatu 7, Oulu

 Vaikka monet pitävätkin sarjakuvaa las-
tenkulttuurina niin todellisuudessa sitä 
on sarjakuvataiteesta vain murto-osa.

13:45 
Anu ja Jari Terho - Mukula

Mukula -sarjakuvistaan tunnetut Anu 
ja Jari Terho kertovat Mukulan vaiheis-
ta. Vuosien varrelle mahtuu yhteistyötä 
sanomalehtien kanssa ja kolme kokoel-
ma-albumia.
 Mukula on seikkaillut sanomalehdissä 
lähes 10 vuotta. Sarjan kolmas sarja-
kuvakirja Mukula - parasta vuosikertaa 
(omakustanne, 2020) julkaistaan tämän 
vuoden festivaalilla. Teos sisältää vuosi-
en varrella ilmestyneitä sunnuntaistrip-
pejä. Niistä meille selviää vastauksia ky-
symyksiin, joita emme ole ymmärtäneet 
esittää. Mitä onkaan paukkupakkanen? 
Entä koulukiusaus tai korvasieni? Voiko 
läppäriin pyyhkiä?

14:15 
Kalle Hakkola & Mari Ahokoivu - 
Sanni & Joonas

Sarjakuvantekijä Mari Ahokoivu ja kä-
sikirjoittaja Kalle Hakkola ovat pitkän 
linjan tekijöitä sarjakuva-alalla. Heidän 
loihtimansa lastensarjakuva valloittaa 
maailmaa ja siitä on tehty käännöksiä 
jo useille kielille.
 Sanni & Joonas sarjakuvat käsittelevät 
lasten maailmaa. Hupailevien sisarusten, 
Sannin ja Joonaksen tarinoista on ilmes-
tynyt kaksi albumia, joista tuoreimpana 
Sanni & Joonas - Metsäretki (Kumiorava, 
2019). Sanni & Joonas sarjakuvaa on 
julkaistu myös Koululainen -lehdessä 
vuodesta 2017 alkaen.
 Keskustelussa pohditaan mm. mikä sar-
jakuvassa viehättää ja millaisena tekijät 
näkevät lastensarjakuvan tulevaisuuden.

18.11. - 21.12.2020
Anu ja Jari Terho: 
Mukula - parasta vuosikertaa
Valvegalleria, Hallituskatu 7, Oulu

18.11. - 21.12.2020
Kalle Hakkola & Mari Ahokoivu:
Sanni & Joonas - Metsäretki
Valvegalleria, Hallituskatu 7, Oulu
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