












EDITORIAL (A monology told by “scarabaeus” on some Finnish web portal) (25.2.2011) Hello! Which of the last five years appeared Finns are... art comics? (25.2.2011) WHATWHATWHAT!!!!!... still no answer. Tell me, now I do not really have time to wait all day to ask for your help on 
this brobleema. This is now a very topical story for me. Thank you you active participants! (27.2.2011) Yeahnowonder... there have been no answer when I’m in a hurry apparently written... “brobleema”... sorrysrrysrry... (7.3.2011) Well, this comics website now so behind the curve that 
had to klikklik this and that me ever found here, what’s going on when the technology becomes ever more technical. And despite that none put anyone as comic art. Duh! (3.5.2011) ... and blahblah... shall I begins do sketches in the comic strip art... OR NOT?
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Samuelin matkassa on sanaton 
sarjakuvateos ja matka värik-
kääseen fantasiamaailmaan. 
Se on kirja yksinkertaisuudesta 
ja elämän ihmeistä, päähenkilö-
nään kalpea, haamunkaltainen 
olento nimeltä Samuel.

Tommi Musturi
SAMUELIN MATKASSA - 25 €

Tämä on, paitsi aivotnyrjäyttä-
vää sarjakuvaa, myös todellinen 
populääri- ja korkeakulttuurin 
keitos - älykästä, kokeilevaa, 
leikkisää ja siinä samalla rähjäis-
tä, sekopäistä ja hävytöntä. Kirja 
pitää sisällään kaksi itsenäistä 
Jimbo-teosta: Jimbon Helvetis-
sä sekä Kiirastulessa. PUNK!

Gary Panter
JIMBON JUMALAINEN NÄYTELMÄ - 30 €

Häpeä on ikävä tunne, jota pe-
lätään, salataan ja varjellaan. 
Hanneriina Moisseisen kirja on 
kokoelma häpeällisiä tositari-
noita eri puolilta Suomea. Setit 
ja partituurit pitää sisällään mo-
nenlaisia häpeäntunteita - noloja 
tilanteita, lapsuuden häpeää, hä-
peää saunassa sekä veden alla.

Hanneriina Moisseinen
SETIT JA PARTITUURIT - 16 €

Olli Hietala
Joann Sfar
Michelangelo Setola
Roope Eronen
Aapo Rapi
Yong-Deuk Kwon
Ville Ranta
Ruppert & Mulot
Eri tekijöitä
Anders Nilsen
Aapo Rapi
Anna Sailamaa
Amanda Vähämäki
Olivier Schrauwen
Lilli Carré
Ruppert & Mulot
Jarno Latva-Nikkola
Jeffrey Brown

TILAA KIRJAT KOTIIN POSTIKULUITTA NETTIKAUPASTAMME

LIHAN HIMO
PASCIN 
BAR MIKI
ELÄIMIÄ
NAABURGER
YÖLINJA
ERÄÄNLAISIA RUKOUKSIA
UHKAPELIÄ
GLÖMPX
SISYFOS
KUNINGAS TOFFEE
OLLAAN NÄTISTI
ÄITIENPÄIVÄ
POIKA KULTA
KORPI-PETEN KOOTUT
APINATARHA
TUNTEIDEN MAISTERI
HAPAROINTIA 

6 €
25 € 
6 €
8 €
12 €
8 €
10 €
19 €
28 €
6 €
12 €
8 €
10 €
20 €
14 €
14 €
12 €
12 €

>>>

Adios on taiteilija Konsta Ojalan 
toimittama teossarja, jossa yh-
distyvät villi katutaide, fanzine-
kulttuurin röyhkeys sekä vaih-
toehtoinen tapa tehdä, kokea 
ja elää. Sarjan tekijät edustavat 
uutta suomalaista gallerioiden 
ohi kasvanutta taiteilijuutta.

Eri tekijöitä
ADIOS #3 - 40 €

Go-go-baarit ovat esiintymis-
paikkoja, joissa esiintyvät tans-
sijattaret eli go-go-tytöt saattavat 
esimerkiksi ”polttaa” sikaria hä-
pyhuulillaan. Taitavimmat osaa-
vat jopa tehdä savurenkaita. Go-
go Club on röyhkeästi lavastettu 
tarina siitä, miten rikos syntyy ja 
mitä on oikeus.

Ruppert & Mulot
GO-GO CLUB - 8 €

Pikin päiväkävely kaupungilla 
vie hänet unimaailmaan, jossa-
hän päätyy kaitsemaan koko-
naista pienten olioiden armeijaa. 
Riikkiset tuntuvat olevan täydel-
lisen riippuvaisia Pikistä, eikä 
se miellytä häntä yhtään - Pikki 
haluaa olla vapaa!

Emelie Östergren
PIKKI JA RIIKKISET - 8 €

X omistautui 90-luvun alussa ou-
dolle suomalaiselle sarjakuvalle. 
Tämä Läjä Äijälän (mm. Terveet 
Kädet) julkaisema lehti oli sen-
suroimaton purkaus, jossa yh-
distyivät alakulttuurit, S/M -seksi 
ja outsider-todellisuus. X-kirja si-
sältää kaikki Läjä Äijälän sarjaan 
tekemät sarjakuvat.

Läjä Äijälä
X - 25 €

Mitä tapahtuu, kun bisnestapaa-
mista norjalaisen sijoittajapukin 
maustetaan yli-innokkaiden 
gryndereiden toimesta karhupu-
vuilla ja kahelilla kiertoajelulla? 
Ei muistikuvaa on riemukas huu-
morisarjakuva, joka rymistelee 
halki Ljubljanan nupit kaakossa 
ja polla sekaisin!

Bendik Kaltenborn
EI MUISTIKUVAA - 8 €

Jarno Latva-Nikkolan mustan 
huumorin täyttämät, räävittömän 
hauskat sarjakuvat yllättävät lu-
kijansa aina. Niiden säälimätön 
logiikka hätkähdyttää, pelottaa 
ja naurattaa. Kauneimmat-kirja 
kokoaa yhteen tekijän sarja-
kuvia ja piirroksia lapsuudesta 
tähän päivään.

Jarno Latva-Nikkola
JARNO MARKUKSEN KAUNEIMMAT - 17 €

Kaksi matkamiestä löytää kes-
keltä metsää suuren kuolleen 
olennon, josta on raportoitava 
ulkomaailmalle. Mitä Metsän 
Isäntä matkamiehiltä tahtoo, 
mistä vieras olento on peräisin? 
Rui Tenreiron esikoissuomen-
nos on upeasti toteutettu moni-
tasoinen seikkailusarjakuva.

Rui Tenreiro
METSÄN PIDOT - 25 €

Kirja kokoaa yhteen kulttimai-
neeseen nousseen Esteban-
lehden parhaat palat. Eräänlai-
sena ajankuvana lehti kiteyttää 
2000-luvun ensimmäisen kym-
menyksen täysin omalla taval-
laan. Estebanin huumori puree, 
naurattaa ja kutittelee sieltä 
täältä.

KIITOS ESTEBAN 2002-2010
(Toim. Kasper Strömman) - 22 €

Yksiön ikkunasta näkyy hiljainen 
parkkipaikka ja sähkövalojen 
valaisema jalkakäytävä. Ritari 
pukee ylleen haarniskan ja ko-
hottaa lippunsa. Sankaritekojen 
aikakausi ei ole vielä kokonaan 
kadonnut. Ritari haluaa voittaa 
sodan, vaikka on jo hävinnyt 
kaikki taistelut. Sankaritekoja on 
tarina lähiöritarin seikkailuista 
rakkauden sydänmailla.  

Ville Ranta
SANKARITEKOJA - 8 €

Näitä ritareita eivät vaarat uh-
kaa. Epäonnistuminenkaan ei 
merkitse heille mitään. Jos jotain 
voi ostaa, se on heidän saavu-
tettavissaan. Riidat he sopivat 
puhumalla. Niinpä niin. Jyrki 
Nissisen uusin teos on paitsi 
absurdisti toilaileva matkakerto-
mus myös tarina yhteiskunnan 
todellisista selviytyjistä.

Jyrki Nissinen
TYLSÄT RITARIT - 8 €

Cowboy Henk on anarkistinen 
belgialainen kulttihahmo. Henk 
on omituinen, estoton ja vallatto-
man hauska! Hän on itsevarma 
ja yltiöoptimistinen kaveri, joka 
tarttuu asioihin varman ylimie-
lisellä otteella. Henkin matkas-
sa ruuvit löystyvät ja arkinen 
maailmamme saa hullunkurisia 
piirteitä.

Kamagurka & Herr Seele
COWBOY HENK - 25 €

Erämaassa asuu kaksi karvaista 
ja lihaksikasta miestä vetäytynei-
nä sivistyksestä. Ruotsalaisen 
Kolbeinn Karlssonin sarjakuvat 
sijoittuvat surrealistiseen maail-
maan, jossa mystisillä tapahtumil-
la on oma logiikkansa. Metsässä, 
betonilähiöiden tuolla puolen 
odottaa peikkojen kuningas.

Kolbeinn Karlsson
PEIKKOJEN KUNINGAS - 26 €
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Mies joka antoi partansa kasvaa 
on taiturimainen sarjakuva mie-
hestä ja tämän seikkailusta läpi 
toden, kohti fantasiaa. Tarina al-
kaa tunnelmakuvilla Kongosta, 
päätyen psykologisen piirros-
koulun kautta kohti mielikuvitus-
maailmoja ja tulevaisuutta. Kirjan 
pitkäpartainen päähenkilö on 
tarkkailija, jonka elämää ja haa-
veita Schrauwen hienovaraisesti 
kuvaa. Teos on täynnä riemastut-
tavaa huumoria, lempeää ironiaa 
ja hengen salpaavaa kauneutta. 
Belgialainen Schrauwen on ny-
kysarjakuvan löytöretkeilijä, jonka 
teokset kasvavat lukijan sisällä.

Olivier Schrauwen
MIES JOKA ANTOI PARTANSA KASVAA- 30 €

Finnish Comics Annual 2011 on 
massiivinen yli 300-sivuinen sar-
jakuva-antologia ja vuosittaisen 
suomalaista sarjakuvaa englan-
niksi esittelevän kirjasarjan aloitus. 
Teoksen toimittaja Ville Hänninen 
on valinnut sarjan ensimmäiseen 
osaan 20 suomalaista sarjaku-
vantekijää Jukka Tilsasta Matti 
Hagelbergiin ja Riitta Uusitalosta 
Jyrki Nissiseen. FCA on katsaus 
kotimaiseen sarjakuvaan sen 
kaikessa rikkaudessa. Kirja jul-
kaistaan yhteistyössä Suomen 
sarjakuvaseuran kanssa.

FINNISH COMICS ANNUAL 2011
(Toim. Ville Hänninen) - 30 €

Pyytäjät on salamyhkäinen tarina 
sukulaisuudesta. Päähenkilöm-
me, omaelämänkerrallisen kirjan 
kirjoittanut menestyvä kirjailija, 
matkustaa kotiseudulleen veljen-
sä hautajaisiin. Samalla hän mat-
kustaa menneisyyteensä ja siihen 
uuteen todellisuuteen, jonka su-
kulaisen kuolema on paljastanut. 
Sen kohtaaminen saati ymmär-
täminen ei ole helppoa. Jaakko 
Pallasvuo on berliinissä asuva 
sarjakuva- ja kuvataiteilija, jonka 
kuvateoksia on aiemmin julkaistu 
mm. Ranskassa. Pyytäjät on hä-
nen esikoissarjakuva-albuminsa.

Jaakko Pallasvuo
PYYTÄJÄT - 10 €

Lehti-ilmoitus etsii “kakkaajaa kor-
keatasoiseen sarjakuvaan”. Tämä 
ilmoitus muuttaa päähenkilömme 
elämän tyystin. Kakanpidättely, 
ufo-nauhat ja kustannusmaail-
man pyörteet vievät hauvamme 
mennessään. Roope Erosen esi-
koissarjakuva-albumi jatkaa teki-
jän absurdinhauskojen eläinsarja-
kuvien sarjaa. Lupa nauraa!

Roope Eronen
KOIRANKAKKAA - 18 €

Paimen on Anna Sailamaan esi-
koisalbumi, tarina miehenalusta, 
joka löytää metsästä kuolleen 
joutsenen. Päähenkilö Olavi on 
jäänyt kotiseudulleen ja työsken-
telee paikallisessa leipomossa. 
Pienen kylän arjen on aika ohit-
tanut. Jäljellä ovat tutut paikat, 
muistot ja ihmiset ongelmineen. 
Näiden ristiriitojen keskellä Olavi 
etsii omaa suuntaansa. Saila-
maan luomat henkilökuvat ovat 
rosoisia ja elämännäköisiä. Heis-
sä piirtyy pohjoisen karunvahva 
luonto vuodenaikoineen.

Anna Sailamaa
PAIMEN - 20 €

Kissat / The cats © Ollie Schrauwen







WHEN THE RAISIO CHURCH WAS BUILT. 2.This church will unite us. 3. Light be upon us! 4. Let´s go build this in 
God’s name. To work together is the key to love. 5. The priest speaks bullshit. 6. Go away! 7. Jesus cries when he 

sees you from the heaven. 8. We have to make sacrifices. 9. Don´t be afraid of him.10. Just let his grace fall on 
you... uh? 11. We can build that church, said the giants. 12. But we want the priest for payment...13. The priest you 

will get, answered the people. 14. Sometimes you have to make sacrifices.15. If you can guess our names we leave 
the priest alone. 16. Whatever. 17. Time went by but the priest did not come up with right names. 18. Peter and 

Paul? 19. No. 20. Bertha and Butt? 21. No. 22. Do you come up with any new names? 23. Blackjack. 24. No! 24. 
The church was almost completed.25. The priest walked sadly in the woods. 27. Suddenly he heard giant´s wife 

singing to her child. 28. Killi makes the church, Nalli makes the nails... 29. ... And the city gives us the priest... 30. 
... And fry him we will, roast words his words with dill!... 31. ... Lal lal la! 30. But now the priest knew their names!s. 

Killi and Nalli! And he ran home. 31. And just when the giants were finishing their job... 32. ... He went and yelled: 
Get out of there Killi, Go away Nalli! 33. And the giants turned into crows and with a sound disappeared! 34. Amen!





1 Ahtola-2R 6 It is no use to try to water the carrots. 7 Nothing will grow from this asteroid. 8 I would like to have a 
proper carrot field just like everybody else has. 9 Things do not always go as wanted, even if you would try hard. Let’s 
go inside. I will pour you some tea. 14 BANG 18 Errh, good morning. It seems that we encountered some naviga-
tion mistakes. 19 We are on the way to Boots-2 planet to participate to seminar of inversed space reality research.

20 You don’t happen to have equipment to fix this spaceship? 22 Interesting. Nothing seems to grow on this asteroid. / 
Yes, we have been trying to grow carrots but nothing happens. 23 I don’t know why. 24 And that was the last screw. Now 
we can calculate our way to Boots-2 planet. / Sure. 25 What is the name of this asteroid? / Ahtola-2R 26 That means 
we are on Bratwurst zone near a giant black hole. / That’s why nothing grows here. 27 What do you mean by that?

28 Well, a black hole change reality into negative. 29 And because of that nothing grows on an asteroid nearby 
black hole. 35-36 To thank you for your kindness and help, we built you a machine that can change reality. 37 With 
the help of that you can grow carrots on this asteroid. 43 (Tea) 48 And carrots are growing there. 49 It’s a shame 
that it takes so long to grow them up. I could eat carrots everyday. / Me too. 50 Should we put some more volume?

1 Maybe little bit. It shouldn’t do no any harm. 2 (Tea) 7 I have an idea. / What? 8 What if we adjust the ma-
chine’s volume little bit more so that the carrots will grow like trees? 9 Then we could export them to other planets 
and make some money. / True. 10 (Tea) 16 Carrot is falling! 18 (Tea) 26 I can’t take this anymore. 27 The whole 

asteroid is full of carrots. You cannot even move here anymore. 28 We are now in the middle change but soon we 
will get used to it. 29 No, we have to turn that machine off. 30 And lose everything we have accomplishment?
31 I wouldn’t call this mess as accomplishment. 32 I will turn that damn thing off. Even you wouldn’t like it.

35 I’m sorry I had to do it. 36 But don’t worry. I will make this asteroid bigger with the help of machine. 37 Then there 
will be enough room for carrots and everything will be fine again. 53 BANG 56 BANG 60 I’m sorry that I hit you with 
carrot. 61 Carrot, what carrot? 62 Carrots cannot grow on this asteroid. 63 Let’s forgot those carrots and drink some tea.






