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Tiivistelmä 
Neva Out on sarjakuvaproduktio sosiaalisesta eristäytymisestä. Se on 
toteutettu mustavalkoisena käyttäen lyi jykynää, mustetta ja 
tietokonegrafiikkaa. Produktio on saanut inspiraationsa japanilaisista 
sarjakuvista.  

Opinnäytteen teoreettinen osuus pohjautuu sarjakuvaoppaisiin, 
sarjakuvan asiantuntijoiden haastatteluihin, sekä havaintoihini 
sarjakuvista, jotka käsittelevät samankaltaisia teemoja kuin produktioni. 
Olen myös haastatellut psykoanalyytikkoa löytääkseni syitä sosiaaliseen 
eristäytymiseen ja tutkinut hikikomori-ilmiötä, sosiaalisen eristäytymisen 
äärimmäistä muotoa. Analysoin sar jakuvien informati iv is ia 
mahdollisuuksia ja produktiotani Scott McCloudin sarjakuvateorioiden 
kautta. 

Lisäksi yritän vastata seuraaviin kysymyksiin: miten kertoa tarina yksilön 
henkisistä ongelmista sarjakuvan välityksellä? Miten saada sarjakuvan 
keinoin ihmiset välittämään ongelmasta, joka ei kosketa heitä itseään? 

Produktio sisältää valmiin kuvakäsikirjoituksen, sekä muutaman sivun 
siitä pidemmälle viedyssä visuaalisessa muodossa. Tarkoitukseni on 
toteuttaa Neva Out myöhemmin sarjakuvakirjana ja julkaista se. Saatan 
sarjakuvan esille sellaisella foorumilla, jolla siitä voi olla hyötyä lukijoille, 
jotka kärsivät samankaltaisista ongelmista, ja josta käsin se voi kertoa 
aiheesta laajemmalle yleisölle.

Avainsanat  sarjakuvat, sosiaalinen eristäytyminen, syrjäytyminen, 
mielenterveys
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Abstract 
Neva out is a comic production about social isolation. It’s made in black and 
white using pencil, ink and computer graphics. The production has got its 
inspiration from Japanese comics.  

The theoretical part of the thesis is based on guide books on comics, 
interviews of comic specialists and my observations on comics concerning 
similar themes as my production. I’ve also interviewed a psychoanalyst to 
find causes for social isolation and done research on the hikikomori 
phenomenon, the most extreme form of social isolation. I analyze the 
informative possibilities of comics and my production through Scott 
McCloud’s theories on comics.  

In addition, I’m trying to answer the following questions: How to tell a 
story of mental difficulties of an individual through comics? How to make 
people care about a problem that doesn’t concern themselves by the means 
of comics? 

The production includes a full storyboard and a few pages with finished 
visuality. My goal is to finalize Neva Out into a full comic book and publish 
it. I shall get the comic displayed on a forum where it can be useful for the 
readers that suffer from similar difficulties, as well as tell a larger audience 
about the topic.
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2. Sarjakuvan nousu marginaalista vaikuttajaksi

Tässä kappaleessa käsittelen sarjakuvan historiaa ja miten sen ajan myötä sarjakuva 
on muuttunut lapsellisena nähdystä ilmaisumuodosta mediaksi, jolla on mahdolli-
suuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Perehdyn sarjakuvan mahdollisuuksiin ja kykyi-
hin välittää tietoa. Kartoitan myös sarjakuvaa, joka yrittää vaikuttaa yhteiskunnan 
asenteisiin ja kytken ne opinnäyteproduktioon. 

Sarjakuvaa on pidetty yleisesti muuta taide- ja kirjallisuusmuotoa alhaisem-
pana ilmaisumuotona. Scott McCloud kuvaa kirjassaan, että siihen on liittynyt 
kuluvalla vuosisadalla (tässä tapauksessa viitaten 1900-lukuun) hyvin negatiivisia 
konnotaatioita, joka on johtanut sarjakuvantekijöidenkin havittelemaan mielum-
min esimerkiksi kuvittajan tai kaupallisen taiteilijan titteliä (1994, s. 18).

Historiaa tarkastellessa kuitenkin huomaa, että sarjakuvaa on ollut erilaisissa 
muodoissa aina. McCloud määrittää sarjakuvan seuraavalla tavalla:

”Harkitussa järjestyksessä olevia rinnakkaisia kuvalli-
sia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on välittää
informaatiota tai saada lukijassa aikaan esteettinen 
vaikutelma.” (McCloud 1994, s. 20)

Määritelmä on sopivan rajoittamaton sisältäen silti kaikki sarjakuvassa tarvit-
tavat elementit. Tekstiähän tämä ei välttämättä tarvitse tuekseen, kunhan kuvasar-
jat ovat selvästi esitetty luettavina kokonaisuuksina (McCloud 1994, s. 19). Tästä 
näkökulmasta katsottuna sarjakuvan määrä maailmassa kasvaa suureksi, sisältäen 
tietoisesti nykymerkityksellään sarjakuvaksi tehtyjen teoksien lisäksi esimerkiksi 
järjestyksessä esitetyt raamatun ikkunamaalaukset tai auton käyttöoppaan kaavaku-
vat (emt. s. 20). 

Samaan kategoriaan voisi laittaa japanilaiset emakimonot, kuvakääröt. Niissä 
kuvalla ei ollut rajoja, mutta ne olivat selviä tarinallisia jatkumoita, jotka saattoi-
vat jatkua usean kuvakäärön verran. Kuvakäärö on pitkä kepin ympärille rullattu 
paperi, joka voi pisimmillään yltää jopa 15 metriin. Sitä luetaan kierittämällä auki 
vähän kerrallaan. Samankaltaisesti esitettyjä tarinoita on löytynyt seinävaatteista 
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Mangan, japanilaisen sarjakuvan, tulo Suomeen 1990-luvun puolivälissä toi 
uuden, Aku Ankoista ulos kasvaneen, tyttöpainotteisen yleisön sarjakuvien pariin 
(Hyyppä, haastatteklu, 11.4.2017). Manga herätti kiinnostuksen myös sarjakuvien 
tekoon ja sarjakuvatapahtumiin osallistumiseen (Richert, haastattelu 3.8.2017). 
Kokemukseni mukaan erityisesti 2000-luvun alussa alkoi mangan kultakausi 
teini-ikäisten parissa, joka nostatti sen Suomessa lopullisesti huonosti tunnetusta 
sarjakuvamuodosta yleiseen tietoisuuteen. Kuuluin itse samaan yleisöön löytäessäni 
ensin mangavaikutteisen, mutta länsimaalaisen sarjakuvan vuonna 2002 ja lopul-
ta mangan vuonna 2004. En harrastanut sarjakuvien lukemista sitä ennen juuri 
lainkaan, sillä en ollut kiinnostunut toimintaan ja supersankareihin perustuvista 
teoksista, joita käsite sarjakuva mielessäni vastasi tuolloin. Sarjakuva oli jäänyt 
minulla valtaosin lapsuuden lukuhetkiä mieleen palauttelevaksi nostalgialuke-
mistoksi. Tällaisia olivat muun muassa Hergén Tintin seikkailut tai Goscinnyn ja 
Uderzon Asterix seikkailee -sarja, joita pidin edelleen arvossa, mutta joihin olisin 
tuskin itsenäisesti tarttunut aikuisiässä, jos en olisi niitä entuudestaan tuntenut. 
Manga muutti kuitenkin suhtautumiseni sarjakuvaan. 

Mangan rajaaminen yhdeksi sarjakuvan genreksi tai edes yhdeksi tyylilajiksi ei 
ole oikeellista, sillä se viittaa kaikkeen alunperin Japanissa painettuun ja japaniksi 
julkaistuun sarjakuvaan (McCloud 2006, s. 240). Kuitenkin mangalla on omanlai-
nen, osin amerikkalaisesta ja eurooppalaisesta sarjakuvasta poikkeava kerronnalli-
nen ja symbolinen ilmaisuperinteensä, joka yltää läpi sen eri genrejen tuotoksien 
(emt. s. 97, 216-221), joten koen olennaisena käsitellä mangaa erillisenä entiteetti-
nä. Tämä ilmaisuperinne, joka suoran toiminnan sijaan saattaa keskittyä voimak-
kaasti tunteiden kuvaamiseen tai käyttää paljon erilaisia näkökulman siirtymiä 
esitelläkseen ympäristöä hiljaisella estetiikalla (emt. s. 216), tuntui 14-vuotiaasta 
minusta tuoreelta ja vetovoimaiselta. Hahmojen voimakas tunteellinen ilmaisu 
suurine silmineen ja dynaamiset sommitelmat tekevät mangasta sävähdyttäviä ja 
helposti lähestyttäviä lukuvaihtoehtoja niille, joihin länsimainen sarjakuvaperinne 
ei ole vedonnut.

Kuten McCloudkin kuvailee, expressionistisiä tehosteita käyttävä shôjomanga 
(tytöille suunnattu sarjakuva), mangan eräs alagenreistä, kutsuu lukijansa osallis-
tumaan hahmojensa tunne-elämiin pelkän tarkkailun sijaan (McCloud 2006, s. 
220). Kaikista mangateoksista juuri tämänlaisiin tutustuin sanan levitessä niistä 
ystäväpiirini keskuudessa, ja uskon shôjomangan vaikuttaneen paljolti sarjakuvien 
naispuolisen yleisön ja tekijöiden määrän kasvuun. Mangalle tyyppillinen tarinoi-
den pokkarisarjoina julkaiseminen saa lukijat otteeseensa, sillä seuraava osa pitää 
saada, lainaamalla tai ostamalla, ja lukea (Richert, haastattelu, 11.4.2017). Pokka-

Euroopassa, tunnetuimmat ollen ranskalaiset Bayeuxin seinävaatteet (katso kuva s. 
10), jotka kuvasivat historiallisia tapahtumia. (Koyama-Richard 2007, s. 6-7.) 

Katsoessa ajassa taaksepäin siis huomaa, että sarjallisilla kuvilla kommunikoin-
ti on hyvin inhimillinen ja pitkään jatkunut perinne. Kuvallisen historian yleinen 
tuntemus voisikin lisätä sarjakuvan arvostusta.

Käsitys sarjakuvan lapsellisuudesta on ilmeisesti osittain noussut eurooppa-
laisen nykysarjakuvan juurista pilapiirroksissa, jotka olivat aiheiltaan ilmestyessään 
aikalaiskäsityksen mukaan vähintäänkin sopimattomia kuvatessaan esimerkiksi 
ilotyttöjen ja naistenmiehien elämänmenoa. Tekstin löytäessä tiensä karikatyyrei-
hin syntyi hieman ennen 1900-luvun vaihdetta se, minkä käsitämme sarjakuvaksi 
nykyään. (McCloud 1994, s. 16-18.)

McCloud tekee myös terävän huomion: lapsuusiässä yhteiskunnassamme 
pidetään sekä kuvien että sanojen käyttöä normaalina, sillä lapsen ei ole aina aivan 
helppo löytää oikeita sanoja oman sanavaraston ollessa vielä niin kapea-alainen, 
mutta vanhemmaksi kasvaessa yhdistelmästä pitäisi yhtäkkiä luopua ja siirtyä 
johonkin ”vakavastiotettavampaan” (McCloud 1994, s. 138-140).

Aikuisuus on kuitenkin vain ihmiskulttuureihin kehittynyt käsite kuvaamaan 
täysikasvuisuutta. On vaikea käsittää miksi hylkiä ilmaisumuotoa, joka vetoaa jo 
pieniin lapsiin, vain täysikasvuisuuden perusteella. Jos ilmaisumuoto ylittää iän ja 
sukupuolen, sille löytyy varmasti hyötykäyttöä (jos yksin nautinto sen tarkastelusta 
ei riitä sen arvonannolle).

Sarjakuva on 1970-luvulta eteenpäin muuttunut yleisessä konsensuksessa vähi-
tellen viihteellisestä ja lapsille suunnatusta ilmaisumuodosta  “salonkikelpoiseksi”, 
jopa taiteeksi hyväksytyksi ilmaisyvälineeksi. Enää sen paikka ei ole pelkästään 
lehden perällä. Sarjakuvan leviämistä arvostettuna ilmaisuvälineenä on avittanut 
muun muassa ranskankielisten maiden L’Association -taiteilijayhteisö sekä yh-
dysvaltalaiset riippumattoman sarjakuvan tekijät, joiden töitä toi esille esimerkiksi 
Raw -lehti. Kyseessä ovat kaksi täysin eri liikettä, mutta molemmat ovat ajaneet 
ajatusta, jonka mukaan sarjakuva ei ole pelkästään valtavirtaa. (Richert, haastattelu 
3.8.2017.)

Suomalaisessa maisemassa vielä kaksikymmentä vuotta sitten sanomalehtisar-
jakuva oli melko marginaalissa, mutta juuri viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana sitä on tullut paljon lisää ja on monia, jotka elävät esimerkiksi Helsingin 
sanomiin sarjakuvia tekemällä (Richert, haastattelu, 11.4.2017). Tämä ei suoraan 
viittaa sarjakuvan yleistä hyväksyntää taidemuotona, mutta merkitsee, että se on 
saanut enemmän näkyvyyttä ja siten enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa potenti-
aaliseen yleisöön.
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esimerkiksi ystävä on tykännyt jostakin julkaisusta ja tämä tykkäys on nostanut 
kyseisen julkaisun omalle seinänäkymälle kyseisessä verkkoympäristössä. Tällä 
tavalla voi päätyä lukemaan jotakin, jonka suuntaan ei olisi edes vilkaissut kivi-
jalkaliikkeessä. Tässä mielessä digitalisoituminen on edesauttanut sarjakuvan 
mahdollisuuksia vaikuttaa suurempaan yleisöön. Digitalisaation ja globalisaation 
yhteisseuraus on se, että ihmiset pääsevät helposti käsiksi aivan eri kulttuuripiirien 
sarjakuviin, kuin mistä itse on kotoisin. Tällä tavalla sarjakuva voi toimia entistä 
paremmin kulttuurisena viestinviejänä.

Digijulkaisussa uusi piirre ovat älylaitteille suunnatut sovellukset, joiden avulla 
voi lukea sovelluksissa julkaistuja sarjakuvia. Tällaisia ovat vuonna 2013 lanseerattu 
Aku Ankan Lataamo-sovellus, sekä vuonna 2014 kansainväliseen käyttöön avattu Line 
Webtoon, joka pohjautuu alunalkujaan etelä-korealaiseen Naver Webtooniin. Lataamo 
antaa lukijan lukea lyhyitä tarinoita ilmaiseksi, mutta suurin osa lukumateriaalista on 
maksumuurin takana. Maksullisuus ei tunnu kuitenkaan laikaan epäoikeudenmukai-
selta. Vastineeksi saa luettavikseen koko Aku Ankan sarjakuvalehtien ja taskukirjojen 
vuoren. Line Webtoon taas on täysin ilmainen sovellus, jossa sarjakuvia julkaisevat sekä 
sarjakuvan ammattilaiset että harrastelijat. Line Webtoon kannustaa antamaan palautet-
ta luetuista sarjakuvista ja myös julkaisemaan sarjakuvia itse. Sovellus on osoittautunut 
suosituksi, sillä ollen tällä hetkellä noin 17 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Kansan-
suosiota nauttivista supersankarisarjakuvista on jo vuosikymmenien ajan tehty elokuva- 
ja televisiosovituksia, mutta Naverin sovellus antaa mahdollisuuden myös tuntematto-
mammille tekijöille nostattaa sarjakuvansa suosioon ja sitä kautta pääsyn sovituksena 
televisioon. Näin on käynyt esimerkiksi Seok Woon Orange Caramel -nimiselle sarjaku-
valle, josta filmatisointiin draamasarja KBS2 -kanavalle. Tällä tavoin sarjakuvan avulla 
voi saada oman sanansa leviämään. Filmatisointien avulla ihmiset myös kiinnostuvat 
sarjakuvista, joihin ne pohjautuvat, ja sarjakuvien yleisö laajenee jälleen. 

Toisaalta digitaalisesti julkaistun sarjakuvan rinnalle ovat nousseet myös nostalgia-
mielessä tehdyt lehdet, joita ihmiset voivat tilata kotiovillensa. Tällainen on esimerkiksi 
Matti Hagelbergin Läskimooses -lehti. Toisenlaista pienlevikkilehteä edustaa Kutikuti 
-assosiaation taiteilijoiden tekemät Nuppuset -kuvakirjat, jotka ovat enemmän kuvaker-
ronnan varassa. (Richert, haastattelu, 3.8.2017)

Uusista sarjakuvan julkaisun muodoista huolimatta tulevaisuudessa on edelleen 
monta asiaa ratkottavana yleisön laajentamista ja vaikutuskyvyn ylläpitämistä varten. 
Sarjakuvakursseja pitäessään Richert on kohdannut paljon aikuisia, joita kiinnostavat 
sarjakuvat, mutta jotka eivät tiedä mistä tietoa aiheesta voisi saada. Paljolti on edel-
leen nojattava päivittäislehtiin jotka julkaisevat sarjakuvia ja joissa kirjoitetaan niistä. 
(Richert, haastattelu, 3.8.2017.)

reiden ostaminen on teini-ikäiselle kallista, joten ystävien kesken syntyy lainauspii-
rejä, joissa kavereilta voi lainata sarjakuvia, joita ei itse omista. Muun muassa nämä 
seikat ovat monella johtaneet siihen, että mangaharrastus jatkuu. 

Sarjakuvien tunnettuus on nostanut harrastajamääriä, mutta samalla harrasta-
jien kasvu on tuonut myös lehtiin paljon uusia strippejä. Manga on osaltaan lisän-
nyt uusien piirtäjien määrää, joita kiinnostaa visuaalisesti huollellisesti piirretyn, 
hyvännäköisen sarjakuvan tekeminen. Uusissa suomalaissa piirtäjissä mangavaikut-
teet näkyvät, vaikka Helsingin Sanomissa julkaistussa Tuuli Hypénin Nannassa. 
(Richert, haastattelu, 11.4.2017.) 

Manga on ollut monelle sukupolvestani kimmoke sarjakuvan tekoon ja kas-
vaessa se on toiminut porttina myös muunlaisten teosten äärelle. Vanhoista man-
gaharrastajista on kasvanut uusi omannäköisensä sarjakuvantekijöiden sukupolvi, 
jotka omalla työllään levittävät sarjakuvan sanomaa laajemmalle. 

Mangan vaikutuksesta huolimatta strippisarjakuvat ovat edelleen näkyvä 
ja suosittu ilmaisumuoto. Ne kattavat yleensä noin kahdesta neljään ruutua. 
Todennäköisesti niiden tiiviys ja olennainen vitsin sisällyttäminen tekevät niistä 
houkuttelevan ja helpommin julkaistavan vaihtoehdon kustantajille. Sanoma- tai 
aikakauslehden lehden lopussa sarjakuva tuo sopivan kevennyksen vakavampien 
aiheiden jälkeen. 

Sarjakuvan sanaa Suomessa ovat levittäneet muun muassa vuonna 1971 
perustettu Suomen sarjakuvaseura ry ja sen järjestämät Helsingin sarjakuvafesti-
vaalit, jotka ovat piristäneet Helsingin syksyä jo vuodesta 1979. Sarjakuvafestivaalit 
saavat huomiota tiedotusvälineistä ja samalla tuovat hyviä tekijöitä esiin. (Richert, 
haastattelu, 11.4.2017.)

Sarjakuvan nykyisyyden ja tulevaisuudenkin haasteita tulevat olemaan se, 
miten saada sarjakuvaa julkaistua kustannusalan paineiden takia. Digitalisaation 
seurauksesta painotuotteiden myynti on vähentynyt. Tiedetään, että lukijoita ei 
tavoiteta. Asiaa on pyritty ratkaisemaan julkaisemalla sarjakuvaa digitaalisessa 
muodossa internetsivustoille ja eri laitteille. Muutos on tapahtunut vaivihkaa. 
Sarjakuva leviää internetissä ihmisten jakaessa julkaisuja sosiaalisessa mediassa. 
(Richert, haastattelu, 3.8.2017.)

Digitaalinen jakaminen nostaa sarjakuvantekijöitä esille hyvin eri tavalla, 
kuin perinteinen kivijalkaliikkeissä myynti. Pienten makupalojen jakaminen 
sosiaalisessa mediassa pitää sarjakuvantekijät ihmisten mielissä (Hyyppä, haas-
tattelu, 11.4.2017). Makupalat ovat erinomaisia alhaisen kynnyksen tutustuttajia 
tuntemattomiin teoksiin, sillä niitä varten ei tarvitse mennä selailemaan liikkeisiin 
julkaisuja eikä niistä tarvitse maksaa. Sarjakuvaan voi törmätä satunnaisesti, jos 
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valmistama internettyökalu, jolla lapsille voidaan opettaa sarjakuvan ideointia, 
piirtämistä ja sen ohella antaa heille mediakasvatusta (Pitkämäki 2016). 

Helsingin Sanomat julkaisi 8.8.2017 artikkelin ja viittasi siinä muutama vuosi 
sitten tehtyyn Alkuportaat-seurantatutkimukseen, jonka tulokset kertovat, että 
poikien suosituin lukemisto ensiluokkalaisina oli sarjakuvaa (Valtavaara 2017). 
Tutkimuksen mukaan sekä tyttöjen että poikien ensimmäisellä sijalla kaikesta luku-
materiaalista oli Aku Ankka. Sarjakuvalehden päätoimittaja Aki Hyyppä kuvailee, 
että Aku Ankka opettaa suomalaiset lukemaan sarjakuvaa – ja ylipäätään lukemaan 
(haastattelu, 11.4.2017). 

Olen itsekin monelta taholta kuullut saman tutun tarinan: lapsuudessa 
aikuinen on lukenut ”Akkaria” ääneen, samalla kun itse on katsonut kuvia vierestä, 
ja on yhtäkkiä huomannut, että ymmärtääkin mitä puhekuplissa sanotaan. Tämän 
jälkeen on alettu itse lukemaan sarjakuvalehtiä ja on opittu rikkaasti uutta sanastoa. 
Jos yksittäinen sarjakuvalehti opettaa jo nyt valtaosalle suomalaisista lapsista suo-
men kieltä kuin vahingon kautta, voimme vain kuvitella, mitä voisikaan tapahtua, 
jos sarjakuvaa käytettäisiin kouluissa tietoisesti opetuksellisilla lähtökohdilla.

Japanissa on hyvin erilainen suhtautuminen sarjakuvaan kuin Suomessa – sitä 
näkee kaikkialla kaikissa eri muodoissaan ja sitä ovat lukeneet kaikki vähintäänkin 
lapsuudessa. Niiden saatavuus on helppoa, sillä niitä on saatavilla kirjakauppojen li-
säksi kaikkialla Japanista löytyvissä konbineissa, ympäri vuorokauden auki olevissa 
pienissä vähittäiskaupoissa, ja sarjakuvan lukua varten olemassa olevissa kahviloissa, 
joissa saa käsiinsä hyllymetreittäin lukemista pientä maksua vastaan. Aikuistenkin 
suhtautuminen tuntuu olevan hyvin erilaista verrattuna länsimaihin – älyköiksikin 
mielletyt henkilöt keskustelevat sarjakuvista häpeilemättä. (Koyama-Richard 2007, 
s. 160.)

Japanilla on monipuolinen historia sarjakuvassa ja jo 1970-luvun alussa manga 
oli päässyt hyvään huutoon, joka vastaa sen nykyistä suosiota (Koyama-Richard 
2007, s. 159). Tämä selittänee myös sen, että sarjakuvalla on ollut aikaa ja varaa 
kehittyä siellä vaikutusvaltaisemmaksi mediaksi kuin länsimaissa, jossa herättiin 
miettimään sarjakuvan mahdollisuuksia tarkemmin mangan jo kukoistaessa koti-
maassaan. Seurauksena Japanissa mangaa pidetään aivan omana medianaan, joka 
voi välittää minkälaista informaatiota tahansa ja jopa opetusministeriö käyttää sitä 
oppikirjojensa erityisosioissa (emt. s. 160).

Pedagogista mangaa esiintyy muutenkin kuin opetusministeriön oppimateriaa-
leissa – historiallisia aiheita, tiedettä, elämänkertoja ynnä muuta on julkaistu läjäpäin 
mangamuodossa. Kirjoista löytyvät jokaisen osan lopusta perusselitykset sekä tarkka 
kronologia, mikä auttaa aiheeseen perehtymistä. (Koyama-Richard 2007, s. 162) 

2.2. Sarjakuvan informatiivinen kyky

Sarjakuvaa harvemmin mielletään viihteen sijaan taiteeksi, kuten edellisessä kappaleessa 
käsiteltiin. Vielä harvemmin saattaa tulla mieleen, että sarjakuvaa voisi käyttää tiedon 
välittämiseen. Kuitenkin sarjakuvalla on monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erin-
omaisen viestinviejän. Erityisesti siksi sarjakuva oli sopiva ilmaisumuoto produktiolle.

Kuten itsellänikin ennen, sarjakuvan määritelmä tuntuu olevan ihmisten 
mielikuvissa rajallinen. Jos sarjakuvan käsittää lähinnä nopean vitsin tai seikkai-
lutarinan välittäjänä, sen hyväksyttäminen vakavastiotettavana ilmaisumuotona 
ei ole helppoa. Mahdollinen lukija ei välttämättä edes halua tarttua teokseen sen 
ilmaisukeinon vuoksi, koska pelkää leimautuvansa lapselliseksi tai ei-niin-älykkääk-
si. Jos pääsemme tällaisesta stigmasta yli, sarjakuvat voivat saavuttaa korkeimman 
potentiaalinsa ilmaisumuotona. 

Jos lähdetäänkin siitä näkökulmasta, että sarjakuva on viihteellistä, se ei silti 
estä sen informatiivisuutta. Dokumenttielokuvat voivat olla yhtä lailla viihteellisiä, 
mutta hyvä dokumentti kykenee välittämään tietoa katsojalleen ja parhaimmillaan 
saa katsojansa kiinnostumaan aiheesta, joka ennen ei ole tätä koskettanut lainkaan. 
Väitän, että sarjakuva on yhtä hyvä keino välittää tietoa. Koska sarjakuvissa ei ole 
aikaa, kuten ei muussakaan kirjallisuudessa, saamaansa tietoa voi käsitellä tarvitse-
mansa ajan, ennen kuin siirtyy seuraavaan kuvaan ja seuraavaan tiedon hippuseen. 
Nykyhetki on siinä ruudussa, mihin silmäsi ovat kohdistuneina, mutta samaan 
aikaan voit havaita ympärillä menneisyyden ja tulevaisuuden, edelliset ruudut 
ja tulevat ruudut (McCloud 1994, s. 104). Dokumenttielokuvaa katsoessaan on 
eteenpäin kulkevan ajan kahleissa, ja mitä raskaampi aihe on oman alansa termis-
töineen, sitä vaikeampi on saada katsoja keskittymään liikkuvaan kuvaan, joka ei ole 
suoraan tämän omassa hallinnassa. 

Toisin kuin tietokirjallisuudessa yleisesti, sarjakuvissa on voimakas kuvallinen 
puoli, mikä tekee siitä visuaaliselle oppijalle ihanteellisen keinon oppia. Sarjaku-
van avulla visuaalinen oppija voi ankkuroida tiedonjyväsen kuvaan ja sitten kuvan 
muistamisen avulla kaivaa muististaan samalla kuvaan liittämänsä tiedon. Omana 
lukioaikanani visuaalisia opetuskeinoja ei käytetty opetuksessa ja piirsin muis-
tiinpanoihini itse kuvia, jotta kykenisin palauttamaan oppimani tiedon mieleeni 
myöhemmin. Vaikka viime vuosina kouluissa on alettu kokeilla uudenlaisia keinoja 
opiskeluun, kuten tablettikoneiden käyttöä ja oppikirjoista luopumista, sarjaku-
van käytöstä opetuksessa en ole kuullut Suomessa kuin vähän. Yritystä löytynee 
jonkin verran, mistä esimerkkinä toimii hyvin Aikakausmedian Sarjiskone, joka on 
Viestintäalan tutkimusliiton tukema, muotoilutoimisto Kairo Oy:n vuonna 2016 
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suurjäristys iskee. Toimistorakennuksen painavat huonekalut kiitävät toimistoti-
lassa seinältä toiselle, lamput rikkoutuvat ja lasisirpaleet lentävät, ulkona taas autot 
suistuvat moottoritieltä ja junat raiteiltaan – ja jokaiseen kohtaukseen vaistomai-
sesti kuvittelee itsensä tarkkailijaksi. Järkyttävien vaiheiden jälkeen sarjakuva avaa 
uudella aukeamalla kuvan Tokiosta täystuhon jälkeen, jossa kontrastina talonsä-
päleille on ehjänä pystyssä vain kaupungin uudehko maamerkki, Tokyo Skytree 
(katso kuva s. 14). Tutun ja lukijalleen läheisen kaupunkikuvan yhdistäminen vielä 
tuntemattomaan tuhoon on tehokas keino vedota lukijan tunteisiin. Tuttuudella 
saadaan heräteltyä mielenkiinto (”tämä liittyy minuun”) ja sen muutoksella, tässä 
taupauksessa täystuholla, saadaan ajattelemaan (”tämä voisi käydä minullekin”).

Sarjakuvan viimeisessä ruudussa kertojaääni muistuttaa, että kyseessä ei ole 
spekulaatiotarina, vaan lähitulevaisuus. Sarjakuvan avulla välinpitämättömätkin, 
aiheeseen turtuneet lukijat voidaan herätellä kuvasisällön avulla katsomaan myös 
oppaan muuta tarjottavaa. Tällä tavalla sarjakuvaa voi käyttää sekä välittämään 
informaatiota, että johdatella tarkemman tiedon äärelle. Keino on yksinkertainen, 
mutta takaa, että oppaalle saadaan mahdollisimman laaja yleisö. Oppaalla on alhai-
nen lukukynnys sarjakuvamaisuutensa vuoksi, sen tuotanto on edullista, sillä se on 
painettu pääosin vain kahdella värillä, mustalla ja keltaisella. Sähköisissä viestimissä 
on omat puolensa, mutta niitä eivät yleensä seuraa lapset tai niitä eivät välttämättä 
omista (tai edes osaa käyttää) vanhukset, joten sarjakuvaan ja kuvitukseen nojaava 
opas on ideaali niin valtavalle yleisölle kuin kaikki tokiolaiset. Opas sisältää myös 
ohjeita esimerkiksi lieden valmistukseen säilyketölkeistä, repun sitomiseen housuis-
ta ja ruoka-astioiden askarteluun muovipulloista ja kartonkitölkeistä (katso kuva 
s. 21). Katastrofin sattuessa sähköt ovat todennäköisesti poikki, eikä älypuhelimen 
akku riitä kovin pitkälle, jolloin fyysinen opas on tarpeellinen. Vaihteittain kuvi-
tuksilla esitetyt taitokset ovat nekin eräänlaista sarjakuvaa, kuten luvun alussa olen 
McCloudia lainaten viitannut, ja ovat tarpeeksi kompakti, mutta selvä tapa esittää 
hyödyllinen informaatio hätätilanteessa. Kokonsa vuoksi opas kulkee helposti mu-
kana. Siinä tiivistyvät siis kaikki sarjakuva- ja painotuotteen edut suhteessa muihin 
vaihtoehtoihin informaation välittäjinä.

Oppaan sarjakuvaa analysoidessani huomioin myös sen henkilökohtaisuuteen 
vetoavuuden – lukija pystyy laittamaan itsensä sarjakuvan kuvaamiin tilanteisiin. 
Tämä selittyy osittain kuvien abstraktiuden tasolla. McCloud selvittää asiaa seu-
raavasti: ihminen näkee keskustelukumppaninsa yksityiskohtaisesti, mutta vaikka 
hän on alituisesti tietoinen omista kasvoistaan, mielikuva omista kasvoista ei ole 
yhtä tarkka. Mielikuva omista kasvoista on yksinkertainen ja perimmäinen kuin 
pilapiirros (joksi McCloud on nimennyt kaikki yksinkertaistetut kuvat jostakin 

Opetusministeriön lähtö sarjakuvan sisällyttämiseen opetukseen jo omalta 
osaltaan todistaa viittaa sarjakuvan pedagogiseen tehokkuuteen ja edesauttaa 
aiheen tutkintaa tulevaisuudessakin. Vastaavanlaista otetta kaipaisin myös Suomessa, 
ottaen huomioon, että olemme jo nähneet sarjakuvien positiiviset vaikutukset lapsissa. 

Kaikilla meillä on kokemusta siitä, että asiat, jotka menevät tunteisiin, kiin-
nostavat enemmän ja ne myös muistaa paremmin. Myös tällä tunteisiin pureutu-
valla tavalla sarjakuva voi viedä tietoa perille useita muita medioita tehokkaammin. 
Sarjakuva voi pukea esittämänsä asian tarinaksi, mutta laittaa sen välittämään tietoa 
kuin uutislähetys. Jälleen otan esimerkin Japanista. Ollessani vaihdossa Tokiossa 
vuonna 2015, jokaiselle asuntolani asukkaalle tuli postitse opas, joka käsitteli 
katastrofien ehkäisyä ja katastrofin iskiessä selviytymistä sellaisesta. Ilmeisesti 
jokainen Tokiossa asuva sai omansa. Opas herättää avausaukeamallaan:

”Kolmenkymmenen vuoden sisällä arviolta 70% toden-
näköisyydellä tapahtuu maanjäristys suoraan pääkau-
pungin alapuolella. Oletko sinä valmistautunut?”
(Tokion metropolin hallinto 2015)

Jokainen tokiolainen elää suurmaanjäristyksen vaaran alla, jota varoitus kuvaa. 
Japanilainen ystäväni kertoi, että he odottavat vuosisadan suurta maanjäristystä, 
jollainen viimeksi tapahtui vuonna 1923 Tokiossa. Maanjäristys tappoi reilusti 140 
000 ihmistä ja jätti yli kaksi miljoonaa kodittomaksi (Tuohinen 2015).

Tällaisessa tilanteessa on olennaista, että järistysalttiin kaupungin asukkaat 
ovat hyvin valmistautuneet, sillä tuhot voivat olla suuret. Vuonna 2012 Japanin 
hallitus arvioi, että rannikolla voimakkaan maanjäristyksen ja tsunamin seurauk-
sesta jopa 320 000 ihmistä voisi menettää henkensä (STT–AFP 2012) Tätä varten 
Tokion metropolin hallinto julkaisi oppaan, jolla ihmisiä voisi valmistella tulevaa 
varten.

Opas ei kuitenkaan ole tavanomainen infopaketti. Se on lähes täysin kuvitettu 
ja huolimatta karikatyyrisen pelkistetystä piirrostyylistään kuvitukset näyttävät 
suorastaan brutaalin selkeästi, mitä katastrofitilanteessa tapahtuu. Kuvitukset 
lainaavat selvästi ilmaisussaan sarjakuvilta. Katsoessaan kuvia on helppo kuvitella 
itsensä samaan tilanteeseen ja väkisinkin alkaa miettiä, mitä hätätilanteessa tekisi. 

Oppaan voi avata myös oikealta puolelta, mikä on japanilaisessa kirjoissa ja 
lehdissä tavanomaisesti aloituspuoli. Tuolloin silmien eteen avautuu sen vaikutta-
vin osio. Tokyo X Day:ksi otsikoitu sarjakuva kertoo realistiseen tyyliin piirretyin 
kuvin tavallisen toimistotyöläisen päivästä, jolloin kaikkien kauhulla odottama 
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aiheesta, vastakohtana realistiselle piirrokselle). Tämä johtaa siihen, että katsoessa 
realistista piirrosta, näkee toisen ihmisen kasvot, kun taas katsoessa pilapiirrosta 
näkee itsensä. (1994, s. 35-36.) 

McCloud myös huomioi, että pilapiirrokset ovat yleispätevyydessään voi-
makkaita, sillä mitä enemmän kasvoja karikatyrisoi, sitä useampaa ihmistä niiden 
voidaan nähdä esittävän (1994, s. 31). Sen lisäksi, että pilapiirros on henkilökohtai-
nen, se on siis myös yleismaailmallinen. Tällöin sarjakuvalla on mahdollisuus sekä 
mennä henkilökohtaisiin tunteisiin, että vedota mahdollisimman suureen yleisöön. 
Mikään muu ilmaisumuoto animaation lisäksi ei kykene molempiin yhtä aikaa niin 
tehokkaasti kuin sarjakuva, koska missä tahansa muussa muodossa toisen ominai-
suuden kasvaessa toinen vähenee. 

Käyttämällä näitä ominaisuuksia hyväkseen voidaan Tokyo X Day -tarinan 
lailla saada lukija samaistumaan informatiiviseen sarjakuvaan. Vaikka päähahmo 
esittää miespuolista konttorityöntekijää, karikatyrisoinnin ansiosta kuka tahansa 
voi heijastaa hahmoon itsensä. Henkilökohtaistamalla informaatio sarjakuvan 
keinoin siis mahdollistetaan lukijan mielenkiinto tarjottuun informaatioon ja 
helpotetaan sen vastaanottoa. 

Käyttämällä realistisesti piirrettyä taustakuvaa hahmon pysyessä pilapiirrokse-
na voi korostaa tunnetta, että lukija on itse taustan maailmassa (McCloud 1994, s. 
42-43). Tämän vuoksi sarjakuvan voi tarvittaessa pitää taustoiltaan tarkan informa-
tiivisina ilman, että henkilökohtaisuus, mielenkiinnon pitäjä, kärsii. 
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Mitä sä täällä teet? Tarinoita maahantulosta 2016, kansikuva
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jotka muutoin eivät välttämättä kohtaisi arkielämässä kuin ohimennen. Tällaiset 
tarinat ovat tärkeitä, sillä normalisoimalla vammaisuutta parannetaan vammaisten 
asemaa yhteiskunnassa ja päästään lähemmäs tilannetta, jossa vamma ei ihmismie-
lissä määritä koko persoonaa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Lekan tuotan-
toa esiteltäisiin mediassa ilman, että hänen jalkojaan mainittaisiin esittelyssä hänen 
itsensä tai hänen teoksensa määrittävänä asiana.

Hannele Richertin toimittama antologia Mitä sä täällä teet: tarinoita maa-
hantulosta (2016) taas sisältää sekä poliittisen että henkilökohtaisen päämäärän. 
Nimensä mukaan teos kertoo ihmisistä, jotka ovat vaihtaneet asuinmaataan tavalla 
tai toisella. Kirja keskittyy viiteentoista pohjoismaihin muuttaneeseen henkilöön, 
joiden tarinoista kunkin on piirtänyt eri taiteilija. 

Henkilökohtaisella tasolla antologia tekee anonyymistä maahanmuuttajien 
massasta ihmisiä, joilla on kasvot, nimet ja elämäntarinat. Poliittisella tasolla se 
kuvaa sarjakuvien välisissä tietoiskuissaan esimerkiksi millaisia maahanmuuttajia 
on, on ollut ja miten kansainväliset sopimukset vaikuttavat heidän elämiinsä. On 
selvää, että sarjakuva yrittää vedota maahanmuuttajien inhimilliseen kohteluun 
henkilötasolla ja sitä kautta muuttaa poliittista ilmapiiriä, jossa tällä hetkellä maa-
hanmuuttajakielteisyys on arkipäivää. 

Kun itselle vieras on kasvoton, siihen on helppo suhtautua välinpitämättö-
mästi tai yleistävin ottein. Sarjakuva tuo tuntemattoman ihmisen elämän suoraan 
silmien eteen. Kuvaan on vaikeampi olla reagoimatta kuin tekstiin, joka helpom-
min jää massaksi kirjaimia paperille ja sitä kautta lukematta. Yksittäiset tarinat on 
eroteltu selvästi taiteilijoiden eri tyylillä, eivätkä ne ole kovin pitkiä, joten lukemi-
nen on helppoa. Koska tarinoiden välillä ei ole jatkumoa, lukemisen voi aloittaa 
lähes mistä kohtaa albumia tahansa. Tietoiskujen neutraali ilmaisutapa ja hauskat 
kuvitukset luovat vähemmän saarnaavan vaikutelman kuin esimerkiksi valokuvin 
kuvitettu artikkeli voisi luoda. 

Yllämainituissa sarjakuvissa niiden yhteiskunnallinen päämäärä on selvä ja 
tarinat on esitetty lyhyesti ja suorasukaisesti. Shigeru Mizukin Showa: A History of 
Japan 1926-1939 - teoksessa (2013) tarina on taas enemmän omaelämänkerralli-
nen sekoitus historiakirjallisuutta ja romaania. Mizuki kuvaa tiiliskiven paksuisessa 
albumissa Japanin shôwa-kauden, joka sijoittui vuosille 1926-1988 (2006, s. 581), 
murrosta ja poliittista kehitystä kohti toista maailmansotaa samalla upottaen tämän 
yleishistoriallisen kuvauksen keskelle oman tarinansa tuolta ajalta (katso kuva s. 
27). Teos kuuluu useamman albumin sarjaan, joka kuvaa sodan vaiheet, sen loppu-
misen ja jälkivaikutukset samalla valoittaen Mizukin arkea hieman eksentrisenä, 

2.2. Yhteiskunnallinen sarjakuva 

Yhteiskunnallisten sarjakuvien pohja on pilakuvissa, jotka kommentoivat pää-
sääntöisesti poliittisia tapahtumia, joten on luonnollista, että sitä tehdään paljon 
edelleen. Richert kuvaa, miten esimerkiksi kiristynyt poliittinen ilmapiiri voi johtaa 
ihmiset miettimään, miten itse voisi vaikuttaa tilanteeseen. Yksi keino on tehdä 
sarjakuvaa, jolla voi yrittää vaikuttaa mielipiteisiin. Richert kokee tämän tärkeäksi 
kanavaksi vaikuttaa yhteiskunnallisesti. (haastattelu, 11.4.2017.)  

Edellisessä luvussa mainittujen informaatiota välittävien ominaisuuksien 
vuoksi sarjakuvat sopivat yhteiskunnallisten aiheiden esiinnostoon. 

Niiden avulla muuten vaikeasti käsiteltävät aiheet voidaan ottaa käsittelyyn 
mukaansatempaavassa tai vähintäänkin helposti lähestyttävässä muodossa. Var-
sinkin sosiaalisen median mahdollistaman ympäristön avulla, jossa sarjakuvaan 
voi törmätä sattumalta, yhteiskuntaa kommentoivan sarjakuvan mahdollisuudet 
vaikuttaa ovat suuremmat kuin aikana, jolloin sarjakuvaa julkaistiin vain paino-
tuotteina. 

Poliittisten aiheiden lisäksi sarjakuva voi myös yrittää muuttaa yhteiskuntaan 
juurtuneita asenteita tai kommentoida ajankohtaista ilmiötä, joka kaipaa huomio-
ta. Opinnäytteeni keskittyy tämänkaltaiseen sarjakuvaan. Nostan esille aiheen, 
josta haluan käytävän keskustelua ja lisäksi tarinan kautta toivon antavani pienen 
toivonpilkahduksen sellaisten ihmisten elämään, joita asia koskettaa henkilökoh-
taisesti. Esittelen seuraavaksi tämänkaltaisia sarjakuvia tarkentaakseni viitekehystä, 
johon toivon sijoittavani produktioni, ja valottaakseni millä tavoilla sarjakuva voi 
olla yhteiskunnallisesti merkittävä.

Kaisa Leka, Puupäähattu-palkittu sarjakuvataiteilija, on jo monelle suoma-
laiseen sarjakuvan kenttään vähänkin perehtyneille tuttu kasvo. Lekan tunnetuin 
työ lienee I Am Not These Feet, joka on dokumentaatio taiteilijan jalka-amputaation 
prosessista ja syistä, jotka johtivat siihen (2008). 

Työllään Leka halusi hätkäyttää terveet ihmiset miettimään, millaista elämä 
on vammaisuuden maailmassa. Kuten nimestä voi varmasti päätellä, hän myös 
halusi muistuttaa, että vammainen on sisältä samanlainen kuin muutkin (Nalban-
toglu 2006).

Lekan Mikki Hiirtä muistuttavat hahmot, naiivistinen piirrosjälki ja huumo-
rinsävytteinen kerronta kuvaavat muutoin kivuliasta aihetta viihdyttäen ja kosket-
taen lukijaa. Se luo siltaa kahden ryhmän, terveiden ja vammaisten ihmisten välille, 
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kyse yleisestä ahdistuneisuudesta ja motivaation puutteesta. Nevan tavat vedin 
äärimmilleen omien kokemusteni pohjalta. Käytösmallien samankaltaisuus on 
sattumaa, sillä tutustuin Welcome to the NHK -sarjaan vasta kirjoitettuani tarinan 
sarjakuvalleni. 

Sarjakuva pureutuu päähenkilön itseinhoon, ahdistukseen ja harhoihin, jotka 
estävät tätä olemaan osallisena yhteiskunnassa normaalisti. Pohjimmiltaan hikiko-
moriudessa on kuitenkin kyse laajasta, monisyisestä yhteiskunnallisesta ongelmasta 
Japanissa, joten pelkästään kuvaus siitä laittaa sen yhteiskunnallisen sarjakuvan 
kontekstiin. Nuorten syrjäytyminen on maailmanlaajuinen ongelma ja puheenaihe, 
ja eri näkökulmat siihen tuovat lisää tietoa syistä, jotka ovat johtaneet syrjäytymiseen. 
Tällaiset kuvaukset ovat sen vuoksi merkittäviä, sillä muuten keskustelua aiheesta ei 
välttämättä tulisi lainkaan – syrjäytynyt kun harvemmin on osana keskustelua.

mutta asemaltaan tavallisena kansalaisena sekä myöhemmin epämotivoituneena 
sotilaana tuon ajan maailmassa.

Vaikka Mizukin kuvaukset sodasta ovat yksityiskohtaisia ja hitaasti eteneviä, 
ne tiivistävät monivaiheisen historian sarjakuvaksi niin, että lukija pysyy tapahtu-
missa mukana. Sotakuvaukset yhdistetään tavallisen kansan elämään muutosten 
keskellä vaihdellen, mikä rytmittää tarinaa hyvin ja pitää lukijan mielenkiinnon 
yllä. Kun sotafaktat alkavat väsyttää, päästään jälleen katsomaan, miten suuret 
poliittiset liikkeet vaikuttavat Mizukin elämään. 

Visuaalinen materiaali on rikasta, vaihdellen aina valokuvantarkasta hyvin 
karikatyyriseen piirtotyyliin. Yleiskuvaukset sodasta on kuvattu pikkutarkasti 
ihmishahmoja myöten, kun taas hieman yksityiskohtaisemmissa sotajaksoissa  
poliitikot ja muut sodan kannalta tärkeät henkilöt kuvataan hieman abstraktiivi-
semmin. Äärimmäinen abstraktoinnin taso jätetään Mizukin ja tämän läheisten 
sekä koulutovereiden kuvaukseen. Tällä tavalla on helppo huomata miten aihe-
piireissä siirrytään yleisestä yksityiseen. Samalla sarjakuva hyödyntää edellisessä 
luvussa mainittuja abstraktoinnin keinoja, jossa yksityiskohtaisella kuvataan jotakin 
itsensä ulkopuolista, vierasta aihetta, kun taas abstraktoimalla pääsee lähelle sisäistä 
maailmaa (McCloud 1994, s. 35-40). Mizukin kuvatessa itsensä pilakuvana hän 
piirtää minähahmonsa taustalle silti usein yksityiskohtaiset taustat. Nämä välittävät 
hyvin Shôwa-kauden ajankuvaa, jota pelkän tekstin avulla olisi vaikea hahmottaa. 
Pilakuvahahmoilla esitetyt jaksot keventävät muuten raskasta aihetta lukijalle.

Showa: A History of Japan - sarja ei kuvaa pelkästään sodan vaikutuksia 
Japanissa ja Euroopassa, vaan myös Japanin aiheuttamaa vahinkoa maissa, joissa 
sillä oli sotatoimia. Se pyrkii välittämään sodan absurdiutta ja toivottomuutta 
tuleville polville. Yhteiskunnalliseksi sarjakuvaksi sen tekee juuri edellämäinittu 
sodanvastainen vire, sekä kallisarvoinen ensikäden tieto ja omakohtainen kokemus 
Showa-kaudelta, jonkalaista muuten ei välttämättä olisi saatavilla. 

Lähimmäksi opinnäyteproduktiotani tulee Kendi Oiwan ja Tatsuhiko Taki-
moton Welcome to the NHK -mangasarja (2004), joka kuvaa syrjäytyneen nuoren 
miehen kehitystarinan. Päähenkilö Tatsuhiro Satô on tyypillinen hikikomori (ter-
miä avataan seuraavassa luvussa), jollaiseksi Japanissa kuvataan ihmistä, joka ei käy 
töissä, ei opiskele, ja joka viettää suurimman osan ajastaan kotona omissa oloissaan 
(katso kuvat s. 28-29). Opinnot ovat jääneet kesken ja vanhemmat ovat lakanneet 
lähettämästä rahaa, joten tämä aikoo “valmistua pois parasiittiudesta” (emt. s. 7). 

Satôn hahmosta löytyi paljon samankaltaisia piirteitä kuin produktioni 
Nevassa. Molemmat käyvät öisin kaupassa ja vanhemmat ovat kustantaneet heidän 
elämisensä. Satô on kuitenkin harhojensa vallassa, kun taas Nevalla on enemmän 

Showa 1926-1939: A History of Japan, s. 214.
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jonka vuoksi ihminen vieroittuu vähitellen ympäristöstään ja ainoa kontakti 
saattaa olla esimerkiksi huumausaineiden välittäjä. Lisäksi Pesonen ehdottaa, että 
äärimmäisen eristäytynyt henkilö (kuten hikikomori, jota avaan seuraavassa luvus-
sa) voi olla skitsoidis-paranoidinen, pakko-oireinen henkilö. Tällöin saattaa olla 
jonkinlaisessa yhteydessä muihin, mutta oman itsensä “ydin” ei ole läsnä. Tällaisella 
ihmisellä voi olla tuttavia, joiden kanssa pelataan korttia tai käydään elokuvissa, 
mutta tosiasiassa tämä on hyvin eristynyt. Ihminen rakentaa oman maailmansa 
jännittämänsä todellisen maailman rinnalle. “Pseudo-minä” tulee esille, kun tapaa 
kavereitaan tai sukulaisiaan. Elämä on silloin hyvin voimia vievää, jolloin helposti 
päätyy siihen lopputulokseen, että yksinolo on parempi vaihtoehto. (Pesonen, 
haastattelu, 23.2.2017.)

Termi skitsoidinen merkitsee eristäytyvää ja paranoidinen epäluuloista (Hut-
tunen 2016). Pakko-oireisuus voi olla pakkoajatuksia tai pakkotoimintoja, jotka 
vievät joka päivä vähintään tunnin aikaa ja haittaavat merkittävästi ihmissuhteita ja 
arkea (Huttunen 2017). Ei ole vaikea kuvitella, että yhdistelmänä piirteet johtaisi-
vat vaikeaan eristäytymiseen. 

Komerot -kirjassa, joka perustuu Kadotettujen nuorten tarinoita -näyttelylle, 
kerrotaan kymmenen nuoren aikuisen elämästä koteihinsa syrjäytyneinä Valtaosa 
haastatelluista koki omaavansa masennus- tai ahdistusoireita. Haastattelun pohjalta 
tekijät huomasivat, että syrjäytymiseen vaikutti johtavan kertyneiden negatiivisten 
tai traumaattisten kokemusten määrä niiden laadun sijaan. (Eskelinen et al 2013, 
löydöksiä aineistosta -sivu.)

Yhdistävä tekijä syrjäytymiselle vaikuttaisi siis olevan jonkinasteinen mielen 
järkkyminen, joka tekee sosiaalisesta kanssakäymisestä vaikeaa tai palkitsematonta. 

Samaistumisen kautta haluan herättää kiinnostuksen sosiaalisesti eristynyttä 
ihmistä kohtaan. Syrjäytyminen jää helposti klikkiotsikoiksi verkkouutissivustoilla 
ja prosenttiluvuiksi vertailuissa, jolloin syrjäytyneen tilanteeseen on vaikea suhtau-
tua ihmisenä tarkasteltavan kohteen sijaan. Lähtökohtani sarjakuvalle on samankal-
tainen kuin Komerot-kirjalla, jonka tavoitteena oli nostaa syrjäytyneet nuoret julki-
sessa keskustelussa toimenpiteiden kohteista konkreettisiksi, oman äänen omaaviksi 
ihmisiksi (Eskelinen et al 2013, terveiset tekijöiltä -sivu).  Syrjäytymisestä puhutaan 
harvemmin myös suoraan syrjäytyneille, mikä on tavoitteeni sarjakuvaproduktiossa 
muun yleisön valaisemisen lisäksi. Koen tällaisen näkökulman tärkeänä ja hyödylli-
senä lukijoille, joilla saattaa olla samankaltaisia kokemuksia. 

3. Sosiaalinen eristäytyminen

Opinnäyteproduktioni keskittyy sosiaalisen eristäytymisen ongelmaan. Laajalla 
määritelmällä työ käsittelee syrjäytymistä, mutta rajasin aiheen keskittyäkseni juuri 
tietynlaiseen syrjäytymisen ilmenemismuotoon ja sen syihin, sekä esittääkseni 
mahdollisuuden päästä tilanteesta pois.

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa ollut useiden vuosien ajan esillä ollut 
puheenaihe. Viimeksi aiheesta uutisointiin 5.10.2017, kun valtioneuvosto nosti tär-
keän piirteen syrjäytymisestä esille: sen vaikutuksen maan sisäiseen turvallisuuteen. 
Valtioneuvoston uuden sisäisen turvallisuuden strategiassa mainitaan, että pahim-
millaan syrjäytyminen voi johtaa nuorten radikalisoitumiseen sekä ääriliikkeiden 
kasvuun. (Koponen 2017.)

Syyskuussa 2016 otsikoissa taas näkyivät talouden yhteistyöjärjestö OECD:n 
kumppanuusmaiden koulutusvertailun tulokset. Vertailun mukaan tuona vuonna 
suomalaisten NEET-nuorten (neither in employment nor in education or training) 
osuus oli 18,3% koko väestöstä (nuorella viitataan tässä vertailussa 20–24-vuoti-
aisiin ihmisiin). NEET-nuorten osuus oli vuonna 2015 jopa 5 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2005. (Liiten 2016.)

Vastaavanlaista uutisointia näkyy joka vuosi, aina enenevissä määrin. Aihe on 
siis ajankohtainen käsiteltäväksi. Syrjäytyminen aiheena koskettaa minua, sillä kuu-
lun itse ryhmään, jonka tulevaisuus näyttää epävarmalta työllistymisen kannalta. 
Lähipiirissäni olen nähnyt, kuinka ahdistushäiriöt ja sosiaalisten tilanteiden pelko 
ovat vetäneet ihmisiä kuoriinsa ja kauemmas toimimisesta osana yhteiskuntaa. 
Lisäksi minulla on omia kokemuksia sosiaalisesta eristäytymisestä, jota käsittelen 
sarjakuvassani päähenkilön kautta. 

Sosiaalisella eristäytymisellä viittaan olotilaan, jossa ihminen ei rahallisen tai 
henkisen tilanteensa vuoksi kykene tai jaksa olla kanssakäymisessä muun maailman 
kanssa. Jäädään esimerkiksi pitkiksi ajoiksi yksikseen, ei jakseta nähdä tuttavia 
ja koko olemassaolo pyörii oman kodin ympärillä. Ympäröivästä maailmasta siis 
eristäydytään niin, että sosiaalinen kanssakäyminen jää minimiin tai sitä ei ole 
lainkaan. 

Psykoanalyytikko Kirsti Pesosen mukaan suhteellisesti yleisin sosiaalisen 
eristäytymisen syy on masennus, jolloin ikään kuin “tyhjenee hyvästä” ja sisäistä 
energiaa ei jää jäljelle. Silloin muusta maailmasta ja toisista ihmisitä ei jaksa inspi-
roitua. Harvemmin syy voi myös löytyä addiktiosta, kuten huumeriippuvuudesta, 
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4.1. Työskentelymetodit ja kuvakerronta

Aloin lähestyä sarjakuvaa kokeilevin ottein. Pitkäaikaisena sarjakuvien lukijana olin 
tietoinen eri välineistä ja ilmaisumuodoista, mutta aluksi oli vaikea päättää mihin 
suuntaan lähteä, sillä omaa historiaa niiden piirtämisestä oli vain yläaste- ja lukio-
aikojen kokeilujen verran. Sarjakuvan spektristä pääasiassa mangan lukijana olen 
tottunut tavoittelemaan yleisesti piirroksissani tyyliä, jossa näkyisivät lukemieni 
sarjakuvien vaikutteet. Ihailemani tyylit ovat useimmiten olleet realistisia ja yksi-
tyiskohtaisia, jotka on toteutettu perinteisin välinein, eli musteella ja terällä. 

Musteterätekniikan hallintaan menee kuitenkin kauan. Aloittelijana minun 
oli todettava, että tasaisen piirtojäljen oppimiseen menisi paljon enemmän aikaa 
kuin opinnäytteen tekoon. Terän kanssa on oltava tarkkana, sillä vääränlainen 
liike saa musteen roiskahtamaan. Jos terää vetää liian hitaasti tai sitä painaa liikaa, 
jäljestä tulee tärisevää. Liian paksulla musteella saa taas terän tukkoon, samoin 
liian kuituisella paperilla. Tässä kohdin minun oli siis joustettava ideaaleistani ja 
keksittävä vaihtoehto, joka vastaisi mahdollisimman paljon tavoittelemaani tarkkaa 
mustepiirustusta, mutta ilman musteterää. Tarkkuuden sijaan pidin vielä enemmän 
tärkeänä jäljen luontevuutta ja sitä, että lopputulos ei kärsisi liiasta työstöstä.

Tutkin eri tekniikoita, joita olen löytänyt internetistä Youtube- videosivustolta, 
sekä Instagram -applikaatiosta. Koska nykyään digitalisoitumisen aikakaudella voi 
helposti levittää materiaalia laajemmin internetin avulla, moni sarjakuvataiteilija 
sekä -harrastelija on löytänyt yleisönsä laittamalla sinne teoksiaan aina luonnoksista 
valmiisin töihin saakka. Samalla yleisö pääsee helposti heidän tuotantonsa äärelle ja 
työskentelyn seuraaminen voi olla oivaa referenssimateriaalia. Erityisesti videoidut 
piirtosessiot avaavat tekniikkaa katsojalle. Tällaisia julkaisee Youtubessa muun 
muassa artisti yoshikadu2011, joka tekee myös live-piirtolähetyksiä, joihin katso-
jat voivat kommentoida reaaliajassa. Pohtiessani, mihin suuntaan edetä tekniikan 
suhteen, löysin Instagramista videon, jossa taiteilija littlethunder teki sarjakuva-
maista kuvitusta pensselin avulla. Hyvin kapealla kärjellä saisi yksityiskohtiakin 
aikaiseksi, jälki olisi luontevaa ja musteterän aiheuttama kitka ei olisi ongelmana. 
Kokeillessani välinettä sain pienen harjoittelun jälkeen paljon tasaisempaa viivaa 
kuin terällä, minkä lisäksi jälki näytti spontaanimmalta ja luontevammalta.

Työskentelyni on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin spontaania. Vaikka 
lopputulos on piirros, työskentelen huomattavan osan ajasta ideatasolla. Sen takia 
on tärkeää, että saan luonnostella piirrokseni useaan otteeseen. Prosessini lähti 
tämän vuoksi luonnosmaisesta käsikirjoituksesta, jossa esittelin hahmoni ja pääta-
pahtuman, sekä yksityiskohtien kuvailut, joita halusin nostaa kuvallisena esille itse 

4. Sarjakuvaproduktion synty

Tässä luvussa kuvaan produktioni vaiheet vapaan tarinan pohjalta päätepisteeseen-
sä asti. Ensimmäinen alaluku käsittelee keinoja, joilla olen tuottanut tarinan, kuva-
käsikirjoituksen ja lopullisen sarjakuvan valmiit sivut. Toisessa alaluvussa esittelen 
tyylilliset ja sisällölliset vaikutteet sarjakuvalleni.

Tekniikkakokeiluja 
Neva-hahmon avulla (2017)
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taa hahmon perussuunnitelmaa piirrettynä etu- ja sivupuolelta (McCloud 2006, s. 
74-75). Kuvakäsikirjoitusta tehdessä minulla ei vielä ollut mallikalvoa käytössäni, 
mutta siirryttyäni tarkempiin sivuluonnoksiin totesin, että sellainen olisi tarpeen. 
Aluksi käytin mallikalvon sijaan muita piirroksiani (katso kuva s. 34) piirrustus-
mallina, mutta niiden riittämättömyyden vuoksi tein rinnalle kunnollisen malli-
kalvon (katso kuva s. 43). Mallikalvoni piirsin tietokoneella, toisin kuin lopullisten 
sivujen ääriviivat. Jouduin tinkimään sivellinmaalauksen eläväisyydestä, mutta 
halusin piirtää hahmon myöhempää varten mahdollisimman tarkkaan.

Mallikalvo ei ole pelkästään sarjakuvassa käytössä oleva apukeino, vaan sitä 
käytetään helpottamaan hahmon kerta toisensa jälkeen toistamista muunmuassa 
animaatioiden valmistuksessa. Sen avulla kykenin pitämään piirrosteni pelkistyk-
sen tason yhdenmukaisena. Ilman kovaa keskittymistä ja säännöllistä mallin tarkas-
tusta kuvani varioivat pelkistetyn ja yksityiskohtaisen akselilla hallitsemattomasti. 
Mallikalvo oli tärkeä, sillä ilman sitä huomasin piirtäväni esimerkiksi päähenkilön 
nenän niin vaihdellen, että piirrokset tästä vaikuttivat esittävän useaa eri henkilöä. 
Tämä näkyy edelleen kuvakäsikirjoituksessa. Yksi sarjakuvan suurista haasteista 
minulle olikin aloittelijana ylläpitää kuvien yhdennäköisyyttä niin, etteivät niiden 
tyylilliset vaihtelut häirinneet tarinan kulkua. 

Sivuluonnoksista jätin pois taustat lukuunottamatta viitteellisiä luonnoksia ja 
perspektiiviviivoja. Kaikissa en edes käyttänyt perspektiiviviivoja, jos kuva ei niitä 
erityisesti kaivannut. Kyseessä oli tietoinen valinta – päätin tehdä taustat pääosin 
tietokonegrafiikkana, sillä piirustusohjelmalla viivan piirtäminen ja pyyhkiminen 
olisi vapaampaa. Maisemapiirtäjänä olen vasta lapsen kengissä ja halusin tehdä työs-
kentelystä mahdollisimman helppoa tinkimättä lopputuotoksen laadusta. Hahmot 
oli tärkeää piirtää käsin, koska piirtäessäni hahmot tietokoneella ne muuttuivat 
jäykemmiksi ja yksityiskohtaisuuteen sortuminen oli liian helppoa. Tehdessäni 
taustaa koneella poistin originaalien pilaamisen vaaran ja pääsin turvallisesti 
harjoittelemaan aihealuetta, joka oli minulle vieras. Nykyään ohjelmilla ja niiden 
lisätarvikkeilla kykenee tuottamaan tietokoneitsekin lähes käsintehdyn näköistä 
jälkeä, joten tausta- ja hahmopiirrosten yhteensovittaminen ei ollut liian vaikeaa.

Sivuluonnokset piirsin läpi paksummalle paperille valopöydän avulla. Täs-
sä kohdin pystyin siistimään viivoja,  jotka vielä hapuilivat sivuluonnoksessa. 
Siirrettyäni sivuluonnokset pääpiirteiltään lopulliselle paperille, viimeistelin sen 
työpöydällä valmiiksi tussattavaksi. Kuten aiemmin mainitsin, valitsin välineek-
seni siveltimen sen luontevan ja tasaisen, mutta spontaanin jäljen vuoksi. Koska 
siveltimellä voi helposti varioida viivan paksuutta, vaatimukseni täytti helposti yksi 
kapea sivellin, jolla piirsin hahmot ja esineet, jotka halusin tuoda taustasta esille. 

sarjakuvassa. Sen jälkeen lähdin tekemään kuvakäsikirjoitusta sarjakuvalle. Kuva-
käsikirjoituksessa tietyn jakson ollessa kohdallaan lähdin työstämään sen pohjalta 
lopullisen kokoisia luonnoksia sivuista. Luonnossivujen ollessa asetelmallisesti 
valmiit siirsin luonnokset valopöydän avulla paremmanlaatuiselle paperille, josta 
lopulta tussaisin luonnoksen sarjakuvapiirrokseksi. Vaiheita oli siis useita, mutta 
kuvien usean versioinnin avulla kykenin pääsemään mahdollisimman toimivaan 
lopputulokseen. Jokaisessa vaiheessa kykeni vielä muuttamaan jotakin, esimerkiksi 
kuvaelementin, jota oli epähuomiossa toistanut liikaa tai hahmon ilmeen, joka ei 
ollut aivan välittänyt tunnetilaa, jonka halusi tämän kasvoilta heijastuvan.

Kuvakäsikirjoituksen tein A4-kokoisille papereille, johon kuhunkin kokosin 
kolme ruutua kerrallaan. Yksi ruutu kuvasti yhtä sivua. Kolme ruutua mahtui 
yhdelle paperille juuri sopivasti, jotta sain niihin tarpeeksi yksityiskohtia lopul-
listen sivujen suunnittelua varten. Kun tein sivuluonnoksia useamman yhdelle 
arkille, pystyin helposti asettamaan arkit vierekkäin ja tarkistamaan kuvakerronnan 
sujuvuuden ja katsomaan sarjakuvaa kokonaisuutena.

Halusin ottaa sarjakuvassani huomioon sivujen toiminnan sekä yksittäisinä 
sivuina, aukeamina, että pidempinä jatkumoina nimenomaan siksi, että tavoitte-
len kerronnassani hillittyä elokuvallisuutta. Elokuvallisuus on tyypillistä monelle 
mangateokselle ja tuo kuvallisen toiston avulla dynamiikkaa kerrontaan. Omassa 
työssäni halusin pitää ilmaisun elokuvallisena niin, että kuvien toistoa on hieman, 
mutta kerronta olisi silti sen verran tiivistä, että saisin tarinan kaksien kansien 
väliin. Ihailemani mangateokset ovat pitkiä osin kuvakerronnan takia ja yksi tarina 
voi venyä jopa usean kymmenen kirjan laajuiseksi. Koska omassa sarjakuvassani oli 
kyseessä opinnäyteproduktio, halusin kuitenkin tehdä siitä helposti yhtenä koko-
naisuutena luettavan.

Kuvakäsikirjoitusta uudistin matkan varrella useaan otteeseen. Luetutin te-
kemääni käsikirjoitusta opinnäyteohjaajallani sekä läheisilläni, ja he huomauttivat, 
jos kuvissa tai kerronnassa oli jotakin paranneltavaa lukijan näkökulmasta. Tämän 
palautteen pohjalta kykenin versioimalla kehittämään kuvakäsikirjoitusta toimi-
vammaksi ja todennäköisemmin laajemmalle yleisölle ymmärrettäväksi. Tehdessäni 
sarjakuvaa huomasin, että jokin mikä oli itselleni ilmeistä ei välttämättä välittynyt 
lukijoilleni kuten olisin itse toivonut. Tämän vuoksi ulkopuolinen palaute oli 
minulle erityisen tärkeää.

Kuvakäsikirjoitusta seuraavassa vaiheessa, yksittäisiä sivuluonnoksia teh-
dessäni huomioni siirtyi entistä enemmän oikeisiin mittasuhteisiin ja hahmojen 
ulkonäköjen yhdenmukaisuuteen. Käytin seinälle ripustamaani model sheetiä eli 
mallikalvoa apuna, erityisesti kasvonpiirteiden piirtämisessä. Mallikalvolla tarkoit-



3938

Vasemmalla sivuluonnos, joka on 
tehty kuvakäsikirjoituksen pohjalta. 

Tällä sivulla sama kuva valmiiina.
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voisi helpoiten kasvattaa hahmon tunnettuutta laajemmassa yleisössä, mielsin 
valintani parhaiten tukevan kehittelemääni tarinaa.

Ulkonäöllisesti halusin pitää hahmot keskenään mahdollisimman erilaisina, 
ylläpitäen silti jonkinlaista yhtenäisyyttä kasvojen piirtotyylien välillä. En halun-
nut vain piirtää hoikkaa, ulkoisesti viehättävää sarjakuvahahmon prototyyppiä, 
vaan tuoda tarinaani vaihtelevia vartalotyylejä. Sarjakuvissa loputtamasti näke-
mistäni idealisoiduista vartaloista oli kuitenkin odotettua vaikeampaa päästä 
eroon. Monilla sarjakuvataiteilijoilla on standardisoitu tyylinsä tehdä hahmoja ja 
standardit ulottuvat usein hahmojen vartalomalleihin. Olennaiset hahmot ovat 
monesti hoikkia ja vallitsevan kulttuurin ihanteen mukaisia, siinä missä sivuhah-
mojen kohdalla uskalletaan poiketa ulkonäöllisistä normeista. Kyse ei toki ole 
vain sarjakuvista, vaan tapa toistuu kaikenlaisessa visuaalisessa tarinallisessa medi-
assa. Houkutus on ymmärrettävä – etenkin sarjakuvassa on mahdollista toteuttaa 
omia fantasioitaan rajattomasti hahmojen kautta, joten niihin helposti liittää 
idealisoimiaan piirteitä. Huomasin itsekin lähteväni automaattisesti piirtämään 
muita hahmojani päähenkilön pohjalta, jonka olin jo ehtinyt luoda hoikaksi ja 
kohtalaisen hyvännäköiseksi. Tämän vuoksi loin Varpun, päähenkilön uuden 
parhaan ystävän, myös ulkoisilta piirteiltä päähenkilön vastakohdaksi. Varpu on 
tärkeä hahmo, itse asiassa lähes ainoa hahmo, joka esiintyy sarjakuvassa päähen-
kilön lisäksi. Yhdistin hänessä runsauden, eläväisyyden ja toiveikkuuden, mitkä 
päähenkilö näkee ja mitä tämä ihailee. Halusin myös tietoisesti irtautua onnen 
visuaalisesta liittämisestä hoikkuuteen, mielikuvaa, jota media jo muutenkin levittää 
tarpeeksi naistenlehtien, niiden sisältämien mainosten ja elokuvien välityksellä.  

Varpun merkitys hahmona oli tuoda uusi suunta Nevan yksinäiseen elämään. Ne-
vassa tiivistyy inhimillinen elämäntuska, kun taas Varpussa elämänjano, vaikka molem-
milla on samankaltaisia ongelmia. Tämän asetelman kautta halusin tuoda myös hah-
mojen nimiin symboliikkaa. Vaikka molemmat ovat samanlaisessa ahdingossa, kuvasin 
Varpun olevan pienen etumatkan päähenkilöön verrattuna. Neva merkitsee puutonta 
avosuota. Nevan kasvillisuus on karua ja pääasiallisesti sarakasveja sekä rahkasammalta. 
Varpukasveja, kuten mustikkaa tai karpaloa, esiintyy nevoilla vain vähän. Tämän vuoksi 
Nevan vastahenkilön nimeksi tuli Varpu. Nimellä halusin heijastaa Nevan ja Varpun 
suhdetta, jossa Nevan tasapaksuun elämään ilmestyy tälle ikään kuin elämän marja, 
harvinainen väripilkku kaiken keskelle. Luonnon symboliikka sopii hyvin kontrastina 
tarinaan, jonka aiheena on inhmisistä ja ympärövästä maailmasta vieraantuminen.

Kuten luvussa 2.1 käsiteltiin, hahmon karikatyrisointi nostaa samanaikaisesti 
hahmon yleispätevyyttä, jolloin sen voi kokea kuvaavan useaa ihmistä, että sen hen-
kilökohtaisuutta, sillä yksinkertaistetut kasvot vastaavat enemmän omaa mielikuvaa 

Kun sivellin ei riittänyt pienimpien yksityiskohtien tussaamiseen, siirryin 0.1 mm 
Sakura Pigma Micron -tussikynään. Musteekseni valitsin Talensin Indian Inkin, jota 
useilla sarjakuvafoorumeilla suositeltiin. Muste kesti hyvin, kun kumitin sen päältä 
saadakseni rippeet pohjaluonnoksesta pois, ja sen musta väri oli tarpeeksi tumma ja 
peittävä, joten kuvaa skannatessa sen viivanpaksuutta ei kadonnut liikaa.

Viimeistely tietokoneella sisälsi myös rasteroinnin. Perinteisesti rastereilla on 
saatu sarjakuviin edullisesti tuotettua valöörit, jolla voi kuvata valoa ja varjoa sekä 
luoda kuviin syvyysvaikutelman. Halusin myös tältä osin kunnioittaa sarjakuvan 
perinteitä, vaikka värillisen sarjakuvan tuottaminen on nykyään helpompaa kuin 
koskaan. Rasterikalvoja ei enää tarvitse ostaa taideliikkeestä, ellei halua erityisen 
kovaa pitää kiinni perinteistä, vaan on ohjelmia, joilla voi tehdä haluamanlaisensa 
rasteripinnan kuvalle. Tämä on ehdottomasti helpompi vaihtoehto, sillä ohjelman 
leikkaus- ja piirtotyökalujen käyttö on yksinkertaisempaa kuin mattoveitsen. 
Lisäksi koneitse tuotetut rasterit eivät maksa mitään, joten varsinkin uraa aloitte-
levalle sarjakuvapiirtäjälle, joka haluaa pitää kiinni perinteisestä rasteritekniikasta, 
digitaalinen työkalu voi olla taloudellinen pelastus. Haasteetonta se ei kuitenkaan 
ole – näytöllä on vaikea arvioida miltä rasteripinta näyttää painetussa tuotteessa. 
Tämän vuoksi paperia kuluu vastaavasti enemmän, kun koevedoksia pitää tulostaa 
tuon tuostakin. 

Huolimatta siitä, että hahmoni ei ollut Aku Ankkamainen hahmo, jolla on 
pitkin sarjakuvaa yksi ainut tunnusasu päällä, piirsin vain yhden päähenkilön 
asuista tarkkaan tulevaa toistoa varten. Tämä oli mallikalvon asu. Kyseessä oli 
hahmon tärkein asu siinä mielessä, että sen pohjalta pystyi muodostamaan käsityk-
sen hahmon mieltymyksistä ja osittain myös minäkuvasta. Asu on mahdollisimman 
mukava ja neutraali, mikä osoittaa Nevan muuttuneet prioriteetit elämässä. Ennen 
asuntolaan jumiutumistaan Neva oli vielä kiinnostunut pukeutumisesta, mutta 
ahdistuksen noustua liian voimakkaaksi vaatteissa hänelle tärkeintä oli se, etteivät 
ne häirinneet mitenkään. Muut päähenkilön asut piirsin vain vähemmän yksityis-
kohtaisina luonnoksina, jotta minulla olisi sarjakuvan eri vaiheita varten referenssit. 
Mallikalvon asu ei esiinny kuvakäsikirjoituksessa, koska tarkoitukseni oli suunni-
tella asut kunnolla uudelleen varsinaista sarjakuvaa varten. Lopulliseen sarjakuvaan 
päätyvistä vaatekokonaisuuksista mallikalvon asu on siis yksi.

Koska kyseessä on ajassa etenevä tarina, jossa hahmo vanhenee, muuttuu ja 
kehittyy, pidin tärkeänä, että tunnusasun sijaan hahmolla oli useita vaatekertoja. 
Erityisesti koska aihe oli ajankohtainen, yritin saada hahmosta nykyhetkessä elävän 
oloisen, enkä ajan limboon juuttunutta antisankaria, millaiseksi aiemmin mainitse-
mani Aku Ankan voi mieltää. Vaikka tarinani on hahmokeskeinen ja tunnusasulla 
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itsestämme kuin fotorealistisesti toteutetut kasvot. Tällä tavoin hahmoon voi samaistua 
moni ihminen samalla, kun täyttää karikatyrisoidun hahmon ”tyhjiöön” omalla identi-
teetillään. (McCloud 1994, s. 30-37.)

Huomioonottaen karikatyrisoinnin yleispätevyyden ja henkilökohtaisuuden yritin 
pitää sarjakuvanhahmojen kasvot mahdollisimman yksinkertaisina kuitenkin niin, että 
niillä on omat piirteensä, jotka erottavat ne toisistaan. Kuten alunperin vartalotkin, 
perustin muiden hahmojen kasvot ensin Nevan omiin ja työstin niitä sitten eteenpäin. 

Kuvatakseni päähenkilön henkistä ahdinkoa halusin sarjakuvasta verkkaisesti 
etenevän. Tällä tavalla lukijalle välittyvä vaikutelma ajan kulusta vastaisi päähenkilön 
kokemusta. Ahdistuneelle henkilölle hetki, josta toivoo pääsevänsä pois, voi tuntua 
ikuisuudelle, samoin masentuneelle, jonka päivän kulku hidastuu staattisen harmaaksi 
massaksi.

Luodakseni vaikutelman masentuneesta hitaudesta käytin paljon hetkestä het-
keen - ja kohteesta kohteeseen -siirtymiä, jotka McCloud erittelee oppaassaan kahtena 
kuudesta pääsiirtymätyypistä. Kuten nimi kuvaa, hetkestä hetkeen -siirtymässä ruudun-
sisäinen näkökulma pysyy samana, mutta aika hetki muuttuu ruutujen välillä. Kohteesta 
kohteeseen -siirtymässä pystään saman kohtauksen tai ajatuksen piirissä, mutta ruutujen 
välillä niiden kuvaama kohde vaihtuu. (1995, s. 70-72.) Yhdessä käytettynä tällaisilla 
siirtymillä saa helposti aikaiseksi verkkaisen vaikutelman. 

Jotta tapahtumat etenisivät, tarvitaan myös toiminnasta toimintaan -siirtymiä, 
jotka esittävät yhden kohteen muuttuvaa tekemistä (McCloud 1994, s. 70). Kuitenkin 
korostaakseni jälleen päähenkilön elämän verkkaisuutta kuvasin toiminnan mahdolli-
simman vähäisinä muutoksina. Muunkinkaltaisia siirtymiä luonnollisesti käytin, mutta 
nämä kolme nousevat sarjakuvassani tärkeimmiksi.

Oikealla: Mallikalvo Nevasta, jonka 
olen toteuttanut digitaalisilla   

työkaluilla niiden joustavuuden vuoksi.
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Vaikutteet

Aoi Hana 1 2006, s. 118
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Yllä: WhispersRed ASMR naputtelee esineitä 
nukuttaakseen videon katsojat.

Alla:   ASMR PPOMO tekee korvanpuhdistusääniä 
mikrofoniin, jossa on korvan muotoiset ulokkeet.

4.2. Vaikutteet

Tyylillisesti olen myös aiemmin tässä luvussa mainitsemien seikkojen lisäksi velkaa 
japanilaiselle tyttösarjakuvalle. Erityisesti 1970-luvun suurtähden Riyoko Ikedan 
teokset The Rose of Versailles ja Oniisama E... (katso kuva s. 50) ovat tehneet mi-
nuun vaikutuksen ja vaikuttaneet omaan piirtämiseeni. Nämä sarjakuvat mielletään 
”tyttösarjakuviksi” niiden romanttisien tarinankäänteiden ja hempeän, kimalletta 
ja ruusunterälehtiä säästämättömän visuaalisen ilmaisun vuoksi, mutta pohjimmil-
taan ne käsittelevät vakavia teemoja, kuten kiusaamista, itsetuhoisuutta, aikuiseksi 
kasvamista ja identiteettiä. 

Toinen vaikuttajani on ollut Takako Shimuran sarjakuva Aoi Hana (katso 
kuva s. 44). Sarjakuvassa Akira Okudaira tapaa pitkästä aikaa lapsuudenystävänsä 
Fumi Manjômen heidän päätyessään samaan tyttökouluun. Tarina seuraa Fumin 
orastavaa homoseksuaalista heräämistä sekä tämän vaikutusta Fumin ja Akiran 
ystävyyteen. Edustaen nykysukupolven tyttösarjakuvaa, Aoi Hana on Ikedan The 
Rose of Versaillesia pelkistetympi ja ympäriinsä lentelevät kimalteet ja kukkaset 
puuttuvat. Silti tyttösarjakuville tyypillinen keveys löytyy kuvakerronnasta ja Shi-
muran käyttämästä hennosta viivajäljestä. Kussakin mainitsemassani sarjakuvassa 
taustat ovat lähinnä viitteellisiä ja huomio pysyy tiiviisti henkilöhahmoissa.

Näiden sarjakuvien ja niiden pohjalta tehtyjen animaatioiden innoittamana 
halusin itsekin soveltaa japanilaisen shôjomangan keinoja vakavampaan aihealuee-
seen. Ilmaisun keveys ja asian painavuus olivat mielenkiintoinen yhdistelmä, jota 
halusin päästä itsekin kokeilemaan. 

Länsimaissa tyypillisesti mangaa ajatellessa nousee monille ensimmäiseksi 
mieleen suuret, tunnevoimaiset silmät. Voidaan olla monta mieltä, mistä tapa 
kuvata silmiä suurina ja kimaltavina on alunperin kotoisin, sillä länsimaisen (lä-
hinnä amerikkalaisen) ja japanilaisen populäärikulttuurin välisen vaikutteiden 
vaihdon seurauksena kummatkin ovat saaneet toisiltaan vaikutteita vuosikymme-
nien saatossa (Koyama-Richard 2007, s. 73). Omaan tyyliini kuitenkin tietoisesti 
otin vaikutteita tässäkin kohtaa shôjomangasta. Erityisesti tunnepitoisen tarinan 
kertomiseen ilmaisuvoimaiset silmät sopivat hyvin, ja vaikka sarjakuvassani ei ole 
romanssia taikka suurta draamaa, tyylivalinta tukee tarinankerrontaa. Pyrin tyy-
lillisesti silti poispäin pyöreistä, lähes pelkästään pupillista koostuvista silmistä ja 
matkan varrella halusin löytää ilmaisua, jossa on vaikutteita japanilaisesta sarjaku-
vasta, länsimaisesta sarjakuvasta, että sisältää jotakin, joka tulee ihan vain minusta 
itsestäni. Ylläpitääkseni tyttösarjakuville ominaista ilmaisullista hempeyttä (miten 
tämän voisi ilmaista paremmin), rajasin silmät paksuilla ripsillä, joiden takaa silmät 
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Juuri ASMR:n stressiä lievittävistä ja nukahtamista helpottavista ominaisuuk-
sista sain idean Nevan tarinan edistämiseen. Neva kärsii kovasta ahdistuksesta, joka 
vie tältä yöunet. Hän on omien negatiivisten ajatustensa valtaama ja mielihyvä hänen 
elämästään puuttuu täysin. ASMR:n avulla halusin tuoda osaratkaisun Nevan ongel-
maan yllättävällä tavalla. Neva yrittää aluksi löytää mielihyvää draamasarjoista inter-
netistä, mikä kuitenkin johtaa riippuvuuteen. Tällainen käytös pitää ihmisen entistä 
enemmän omissa oloissaan ja epäsosiaalisuuden kierteessä. Neva löytää kuitenkin 
tismalleen samasta paikasta, internetistä, ASMR:n, jonka kautta hän löytää toimi-
vamman keinon poistaa pahoinvointiaan. ASMR:ään liittyvän yhteisön kautta Neva 
löytää myös ihmiskontaktin, jollaista hänellä ei aikaisemmin ole ollut. Tällä keinoin 
halusin kuvata, että vaikka internet voi viedä muuten eristyneen ihmisen mukanaan 
aiheuttamalla riippuvuutta heti saatavilla olevaan nopeaan, ohimenevään mielihy-
vään, se voi tarjota myös ratkaisuja eristäytymiseen ihmiselle, jolla ei ole muunlaista 
kontaktia ympäröivään maailmaan. Addiktio voi yhteisöllisyyden kautta muuttua 
produktiivisuudeksi. Tavoitteeni oli myös esittää internetissä luodut ystävyydet 
vakavastiotettavina ihmissuhteina. 

Hatomugi ASMR on yksi ASMR-
artisteista, jotka eivät koskaan 

näytä kasvojaan. Kuvassa 
video, jossa tuotetaan erilaisten 

vaahtokarkkien syöntiääniä.

suodattuisivat kunkin tunnetilan mukaisesti. Särönä täydellisyyteen lisäsin esimer-
kiksi päähenkilölleni silmäpussit. Vaikka tyylillisesti sain vaikutteita mangasta, 
joka on monesti pelkistettyä ja visuaalisesti kaunista, halusin myös tuoda ilmaisuun 
rosoisuutta ja sattumanvaraisuutta, jota mangapiirroksista on harvinaisempaa 
löytää.

Tarinan sisältöön vaikutti ASMR -yhteisö Youtubessa. ASMR, eli autonomous 
sensory meridian response (autonominen rauhoittava aistielämys) merkitsee päässä 
tuntuvaa kihelmöivää tunnetta, joka syntyy useimmiten äänellisistä laukaisevista 
tekijöistä, kuten kuiskauksesta, sormien naputtelusta tai muovin rypistelystä 
(Andersen 2015, s. 684-686). Törmäsin ilmiöön ensimmäistä kertaa sattumalta 
lapsena katsellessani ystäväni piirtävän. Visuaalinen ja äänellinen ärsyke, joka 
piirtämisestä syntyi, aiheutti päässäni kummallisen kihelmöivän olon. Se muistutti 
minua tunteesta, joka syntyy, kun joku kuljettaa sormia hiuksien läpi. Oloni tuli 
hyvin raukeaksi ja suorastaan lamaantuneeksi. Hämmentävä reaktio tuntui hieman 
epäkorrektilta, joten en puhunut asiasta kenellekään. 

Vuonna 2015 muistelin lapsuuden kokemusta ja tein internet-haun reaktion 
tunteen perusteella. Yllättäen löysin Youtubesta kokonaisen yhteisön, joka tuotti 
videoita vain saadakseen aikaan katsojissaan (tai kuulijoissaan) samankaltaisen 
reaktion, joka itselleni tuli lapsena seuratessani ystäväni piirtämistä. Videoiden 
sisältö on pääasiassa äänellistä, tosin jotkut videontuottajat käyttävät hyväkseen 
myös visuaalista aineistoa. Tyypillisessä videossa katsojaa kohti istuu joko kasvonsa 
näyttävä tai piilottava ASMR-artisti, joka yrittää aiheuttaa katsojassaan toivotun 
reaktion puhtaiden triggereiden (laukaisija), kuten kuiskauksen tai sormien naput-
telun kautta. Roolileikkivideot ovat myös suosittuja. Aiheita on rajattomasti, aina 
korean kielen oppitunneista kampaamon hiustenpesuun ja korvien puhdistukseen 
pumpulipuikolla. 

ASMR:ää on vaikea selittää fysiologisesti ja sen nimikin on yhteisön omaa 
tuotantoa, joka vain lainaa tieteellistä sanastoa (Andersen 2015, s. 686-687). Silti 
on selvää, että ASMR:ää kokee laaja yleisö. Esimerkiksi Youtubessa ASMR-artisti 
WhispersRed ASMR:llä on n. 326 000 tilaajaa ja ASMR PPOMO:lla n. 765 000 
tilaajaa. Videoiden kommenttiosiossa on runsas yleisö, joka kiittelee pääkihelmöin-
nistä, stressin vähenemisestä tai nukahtamisen helpottamisesta. Yhteisön sisällä 
suositellaankin ASMR:ää stressin lievitykseen ja nukahtamisvaikeuksiin pelkän 
kutkuttavan olon tavoittelun lisäksi (Andersen 2015, s. 684). Omastakin koke-
muksesta osaan sanoa, että kummallisen kihelmöivä lievittää stressiä ja vie ajatukset 
vähemmän epämiellyttäville teille.
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Reflektio

Oniisama e... 2006, s. 176
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5. Reflektio

Sarjakuvaproduktiossa onnistuin luomaan pitkän tarinan, joka pysyy samalla 
tarpeeksi tiiviinä mahtuakseen lopullisessa muodossa yksiin kansiin. Sain tarinaan 
sisällytettyä sopivasti huumoria, jotta sävy ei ole aivan liian synkkä, vaikka ollaan-
kin vakavien asioiden äärellä. Mielestäni myös päähenkilön taustoitus toimii niin, 
että lukijan on mahdollista päästä hänen tilanteeseensa sisälle ja ymmärtää vaikeu-
det, joita tämä kohtaa.

Matkan varrella olen oppinut uuden tavan tehdä tarinaa, sillä sarjakuva oli 
minulle tekijänä ennestään hyvin tuntematonta aluetta. Käytännössä sain opetella 
piirtämään uudelleen, sillä tätä ennen en ole käyttänyt sivellintä viivapiirroksessa 
kuin luonnoksissa yksityiskohtaisempia töitä varten. Uuden välineen käyttöön-
otossa vanhat piirtotaidot ovat vain osittain tukena, sillä tapa, jolla välinettä 
pitää liikuttaa ja painaa on ennestään tuntematon. Tämän takia oli haaste tuottaa 
esimerkiksi yksityiskohtia sarjakuvaan. Myös musteterän käyttöä ehdin opiskella 
tovin produktion teon aikana, vaikka melko pian huomasin, että sillä en saanut 
haluamaani viivanjälkeä aikaiseksi. 

Uutta oppimaani on myös on myös digitaalinen rasterointi, sen hallinta ja 
Clip Studio Paintin käyttö, jolla tuotin rasterit. Tunnen edistyneeni produktion 
aikana myös luonnostelijana, joka minulle on ollut entuudestaan vaikeaa, sillä 
piirtäjänä juutun yleensä yksityiskohtien piirtämiseen kokonaiskuvan luonnin 
sijaan. Samalla tavalla hahmojen karikatyrisointi ja yleinen yksinkertaistaminen oli 
haasteellista. Uskonkin, että piirtämisen alalla kehityin eniten yksinkertaistamises-
sa, mikä on vapauttanut työskentelyäni tekijänä.

Toisin työssä olisin tehnyt työn jaksotuksen ja aikamäärän, jota käytin kukin 
vaiheeseen. Tein kuvakäsikirjoitukseni yksityiskohtaisesti, jotta sen pohjalta olisi 
mahdollisimman helppo piirtää sivuluonnokset ja sitten valmista sarjakuvaa. Sen 
tekoon meni kuitenkin kauemmin kuin olin odottanut. Tekniikan valintaan meni 
kauan, sillä vaihtoehtojen suuri määrä yllätti minut. Lisäksi kokemattomuus eri 
välineiden kanssa johti siihen, että jouduin hylkäämään jo valitsemani tekniikan. 

Produktiota tehdessäni olen löytänyt uudelleen kipinän piirtämiseen. Lisäksi 
vanha rakkauteni sarjakuvaa kohtaan on noussut uuteen eloon. 

Opinnäytteelle jatkona aion toteuttaa sarjakuvan valmiiksi asti. Toiveeni on 
saada se julkaistuksi jollakin sille sopivalla foorumilla, jossa se hyödyttäisi muita. 
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Kosteana heinäkuisena päivänä samanlaisuus loppui postiluukun kolauksella. 
Kynnysmatolle oli tipautettu paksu kirjekuori, joka oli osoitettu Nevalle. Neva ava-
si sen hartaan hitaasti ja tunsi pientä häpeää siitä, että oli unohtanut pääsykokeet 
täysin. Kuoren sisällä päällimmäisenä oli paperi, joka kertoi Nevan saaneen opis-
kelupaikan ja ilmoitti päivän, johon mennessä Nevan pitäisi ilmoittautua läsnäole-
vaksi uutena opiskelijana. Neva ei tiennyt mitä oli odottanut, pääsevänsä sisään vai 
reputtavansa täysin, mutta nyt tulevaisuus odotti suoraan hänen edessään. Oli aika 
jättää turvapaikka. Nevan mielestä tämä tuli turhan äkkiä, vaikka iltapäivä laiturilla 
tuntui usein turhan pitkältä.

Korkeakoulu sijaitsi pääkaupunkialueella, noin 100 kilometriä Nevan koti-
paikasta itään, joten hänen oli alettava etsiä itselleen asumusta koulun lähistöltä. 
Keneltä tahansa Neva kysyikin, hänelle suositeltiin koulun tyttöjen asuntolaa, joka 
oli kuulemma korkealuokkainen ja turvallinen. Siellä jokainen huone oli jaettu 
yhden huonekaverin kanssa ja ruokala tarjosi suuren aamiaisen aamuvarhain ennen 
tunteja. Koulumatka olisi lyhyt ja läheisyydessä olisi puistoalue, jonne olisi helppo 
mennä ulkoilemaan.

Nevaan nuo kehut eivät tehneet vaikutusta. Hän oli lakannut vastaanottamas-
ta tietoa heti sen jälkeen, kun oli kuullut sanan ‘huonekaveri’. Tämä ei tullut kuu-
loonkaan. Neva viis välitti hienosta aamiaisesta, jos se tarkoitti, että hän joutuisi 
olemaan koko ajan varpaillaan jonkun toisen ihmisen läsnäolon takia. Pääkaupun-
kiseudulla yksinasuminen ei kuitenkaan oikein onnistunut, sillä hinnat olivat muun 
kuin yhteisasumisen osalta yhtä korkeat kuin ne kerrostalot, joissa asunnot olivat. 
Neva alkoi siis etsiä muita asuntoloita tai kommuuneja siinä toivossa, että jossakin 
niistä hänen ei tarvitsisi jakaa huonetta kenenkään kanssa.

Suurin osa kaupungin yhteisasunnoista olivat eri yliopistojen nimissä ja vain 
kyseisten koulujen omille opiskelijoille. Neva googlasi pitkään ja hartaasti ennen 
kuin sopiva asunto osui kohdalle. Kommuuni oli viidelle hengelle tarkoitettu koh-
tuullisen kokoinen huoneisto, joka sijaitsi korkealla vanhassa kerrostalossa. Asu-
kashakuilmoituksessa kuvailtiin vanhan kerrostalon korkeita ikkunoita ja valoisaa 
yhteistilaa. Vuokrakaan ei ollut paha. Ainoa asia, mitä asukkaiden piti keskenään 
jakaa, oli yhteiskeittiö, sillä jokaisella oli oma pieni yhdistetty vessa ja kylpyhuone 
oman huoneen yhteydessä. Neva luki asunnon kuvauksen vielä muutaman kerran 
varmistaakseen, ettei se sisältänyt kummallisia yllätyksiä. Sitten hän otti vuokrae-
mäntään sähköpostitse yhteyttä.

Vastaus tuli yhdessä vuorokaudessa ja Neva sai asunnon saman tien. Hakijoita 
ei kuulemma ollut ollut kuin toinen, joka oli loppujen lopuksi päättänyt mennä 
oman koulunsa asuntolaan. Kaikki oli käynyt hieman liiankin helposti, Neva miet-

7.1. Tarina 

Neva pitäytyi kotona huoneessaan ahkerasti. Hän oli tottunut omaan seuraansa ja 
sieti sitä parhaiten, joten hän harvemmin vietti aikaa luokkakavereittensa kanssa. 
Lukion loputtua kaikki matkailivat ja lomailivat antaumuksella juhlistaakseen 
uutta elämänvaihetta, joten kukaan ei ollut edes tavattavissa kesän aikana. Nevalle 
tämä ei varsinaisesti ollut uutta, mutta tänä kesänä ympäristö tuntui erityisen 
tyhjältä. Hän ei ollut onnistunut luomaan yhtäkään sellaista suhdetta, joka olisi 
kantanut useinkaan luokkahuonetta pidemmälle. Sillä hetkellä, kun hän lakkasi 
ottamasta yhteyttä muihin, hän lakkasi olemasta olemassa näille. Lukion päätyttyä 
Neva oli tiennyt kaiken päättyvän juuri näin – hyvänpäiväntutut muuttuisivat 
vieraiksi – joten hän oli päättäjäisjuhlien lopuksi vain henkäissyt syvään ja ottanut 
askelen kohti uutta, tuntematonta tyhjyyttä. ‘Tätäkö aikuisuus on?’ hän mietti.

Pääsykokeet olivat olleet heti päättäjäisjuhlien jälkeen seuraavana päivänä, ja 
Nevan vierastama aikuisuus jyristi päälle kuin veturi ja sata vaunua. Kokeet pidet-
tiin kuumana kesäpäivänä ja hikipisarat pyörähtelivät Nevan otsalta papereille, 
joihin hän piirsi kynänterä rapisten. Kokeiden jälkeen hän tunsi olonsa voipuneeksi 
ja ainoa ääni, minkä hän kuuli nukkumaan mennessän, oli kynän suhina. Hän ei 
jäänyt miettimään kokeen tuloksia; velvollisuudet oli nyt toistaiseksi toimitettu. 
Hän aikoisi vain olla.

Olemisessa menivätkin kesän parhaimmat päivät. Neva vietti aikaansa piirrus-
tellen kotinsa läheisyyteen sijoittuvalla laiturilla, juoden inkiväärilimonadia. Kun 
laiturilla ei voinut olla, hän oli huoneessaan lukemassa tai katselemassa televisio-
sarjoja. Kukaan ei soittanut hänelle, eikä hän edes yrittänyt soittaa muille. Hänen 
vanhempansa olivat hieman huolissaan, mutta olivat tottuneet Nevan erakkoluon-
teeseen, joten ajattelivat vain, että tämä tarvitsi lepoa kahdentoista opintovuoden 
jälkeen. He näkivät Nevan joka aamu ruokapöydässä mietteliäin kasvoin, otsa 
hieman rutussa, joten he olettivat, että Nevan päässä oli yksinkertaisesti liikaa 
ajatuksia haudottavaksi.

Neva nautti kotona olosta, ei mitenkään suurella intensiteetillä, mutta kuiten-
kin. Se oli hänen turvapaikkansa, josta päivä päivältä teki vähemmän mieli poistua. 
Hänellä olivat hänen läheisimmät ihmisensä jatkuvasti kymmenen metrin etäisyy-
dellä ja oven avaamalla sai seuraa. Yksinolo oli siis kenties väärä sana kuvaamaan 
elämää. Nevalle silti riitti muutama juttutuokio päivässä, vaikka välillä yksinäisyys 
kalvoi. Aika ajoin hän läpsäisi itseään henkisesti muistuttaakseen, että vain huijaa 
itseään kuvitellessaan, että kaikki voisi aina jatkua samanlaisena.
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“Tässä avaimet, teetin niistä vielä varmuuden vuoksi toiset kopiot tässä aa-
mulla, kun ajattelin, että opiskelijalle voi sattua kaikenlaista. Tämä on ulko-oveen 
ja tämä huoneesi oveen. Takuurahan oletkin jo maksanut, siitä ei ole ongelmaa… 
Tosiaan, kylpyhuoneen vieressä on pikkuhuone, jossa on pesukone ja kuivausrum-
pu, seinältä löytyy sitten varauslista! Vanha talo kun on, välillä lämmitys ei toimi 
ihan niin kuin pitäisi, mutta talonmiehelle voi soittaa, jos ongelmia ilmenee. Se 
liittyi jotenkin sähköjen… Äh, en minä ihan tiedä. Joka tapauksessa, muuten se 
on oikein mukava asunto, ei hätiä mitiä! Viimeksi kun tarkistin, niin kukaan ei 
valittanut naapureiden aiheuttavan häiriötä ja asukkaat tulivat toimeen keskenään, 
vaikkeivät nyt ihan puheliaam-masta päästä olleet. Mitäpä nuo nykyajan opiskelijat, 
ovat vähän sellaisia! Ei mutta, ei minulle tule tässä nyt muuta sanottavaa, niin että 
toivottavasti viihdyt! Minuun voi aina olla sitten puhelimitse yhteydessä. Asun 
tuossa parin metropysäkin päässä.” 

Tilanne oli ohi yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin, ja vuokraemäntä iloisesti 
vilauttaen lähti toimittamaan asioitaan, joita ilmeisesti oli kertynyt tehtäväksi riit-
tämiin, sellaisella tarmolla hän painalsi pois paikalta. Toivuttuaan yllättävän puhe-
ripulin kohteeksi joutumisen järkytyksestä Neva vilkaisi ylös vanhaan kerrostaloon. 
Suoranaisia parvekkeita ei ollut, mutta ranskalaiset kyllä, ja tasakattoa reunusti aita, 
mikä kieli siitä, että katolle pääsi oleskelemaan. Sitten hän valutti katseensa pois 
rakennuksesta ja katua pitkin alaspäin. Hieman alamäessä näkyi lähikauppa, joka 
mainosti jo syksyisiä höyryäviä pikkupiiraita, vaikka kesäinen lämpö ei ollut vielä 
loppumaisillaankaan. 

Kuin kompromissina pikkupiiraskyltin vieressä oli raikkaiden jäähilean-
noks-ien mainos. Ikkunasta näki sisään vähän kauempaakin ja Neva erotti parin 
teinitytön istuvan sisällä ikkunatiskin ääressä juomassa jääkahveja. Kaikin puolin 
alue vaikutti viihtyistältä ja Neva tunsi olonsa huojentuneeksi. Ehkei tästä tulisi 
niin kamalaa. Pieni hiki oli noussut hänen iholleen ja aurinko porotti edelleen 
hänen niskaansa, joten hän päätti koukata hakemaan lähikaupasta kylmää juotavaa 
ennen kuin asettuisi taloksi. Inkiväärilimonadi kourassaan ja matkalaukku toisen 
jatkeena hän nousi ylös kerroksia hieman kitisevässä hississä. 

Saavuttuaan yhdeksänteen kerrokseen hissi nytkähti, päästi inahduksen ja 
pysähtyi. Neva työnsi kankeaa hissinovea ja nousi hissistä tutkien rappua katseel-
laan, löytäen sitten oikean oven, jonka postiluukussa luki Joensivun kommuuni. 
Ovi näytti vastapetsatulta ja käytäväkin oli siisti. Valoa tulvi sisään välikerrosten 
ikkunoista. Neva kaivoi avaimen esille ja käänsi sitä kerran ovessa. Ovi avautui 
päästämättä ääntäkään. Nevaa oli vastassa pilkkopimeä eteissopukka. Sen jälkeen 

ti. Silti hän oli helpottunut: Muutto omasta lapsuudenkodista uuteen paikkaan 
ei ollut hänelle aivan helppo muutos, vaikkei hän sitä ääneen sanonutkaan, joten 
kaikki ylimääräiset mutkat matkassa olisivat vain lisänneet poislähdön painoa. Nyt 
hän saattoi lähteä ennen kuin oli edes miettinyt asiaa täysin loppuun. Turvapaikka 
jäisi hänelle nyt vain loma-ajan viettopaikaksi ja muun aikaa hän tulisi elämään 
kommuunissa.

Elokuun 27. päivänä Neva nousi pitkänmatkanjunaan vihreän matkalaukkun-
sa kera ja hyvästeli perheensä asemalla. Sää oli syksyisen kirpeä, vaikka kaikki muu 
luonnossa viesti kesän jatkumisesta. Matkaa kesti vain tunnin ja viiden minuutin 
verran, mutta Neva ehti torkahtaa ennen päätepysäkkiä, Itärannan – pääkaupungin 
– rautatieasemaa. Hän oli kyllä pakannut vähän tavaransa viittä vaille ajoissa, mutta 
uni ei ollut oikein tullut sen jälkeen. Hänellä oli mennyt koko yö valvoessa sängys-
sään, ja kalpeassa kuunvalossa hän oli mittaillut katseellaan huoneensa joka sopun 
kuin tallentaakseen näkymän mahdollisimman tarkkaan mieleensä. Onneksi junan 
kuulutukset kajahtivat joka pysäkillä reippaan naisäänen lausumina, joten Nevalla 
ei ollut mitään mahdollisuutta valua kovin syvälle uneen.

“Olemme saapuneet Itärantaan. Tämä on päätepysäkki”, kuulutti naisen ääni. 
Neva säpsähti hereille ja tunsi poskeaan vasten kostean kuolavanan, joka oli noru-
nut tiiviisti kaulan ympärille solmitulle kaulaliinalle. Hän kokosi itsensä pikaisesti 
ja pää humisten siirtyi junasta asemalaiturille. Junan ovesta astuttua häntä pisti 
silmiin suoraan aurinko, ja kun silmät tottuivat valoon, näki hän laiturien ympärillä 
silmänkantamattomiin jatkuvan metsikön korkeita kerrostaloja. Läntiseen vanhan 
kulttuurin keskukseen verrattuna, josta Neva oli kotoisin, tämä oli jotakin muuta. 
Elämän äänet kaikuivat korviin joka ikiseltä ilmansuunnalta ja oli vaikea päättää 
mihin suuntaan lähteä. Neva kävi Itärannassa ehkä kerran vuodessa perheensä kans-
sa, mutta kokonaisuudessaan se oli hänelle varsin vieras kaupunki. Lonksuttaessaan 
matkalaukkuaan alas portaita laiturilta kävelytunneliin häneen vihdoin iski todelli-
suus: hän oli yksin vieraassa paikassa, jossa aloittaisi elämänsä uudelleen, aikuisena.

Kommuuni sijaitsi yhdentoista metropysäkin päässä korkeakoululta, mutta 
metroasema sijaitsi siitä lyhyen kävelymatkan etäisyydellä, joten välimatkan pituus 
ei haitannut liikkumista paikasta toiseen. Vanha kerrostalo sijoittui keskelle uu-
dempien kerrostalojen legioonaa, mutta siitä oli silti mukava näkymä joelle parin 
sadan metrin päähän. Mitä nyt uudet kerrostalot hieman varjostivat sitä.

Neva veti matkalaukkuaan ylämäkeen, kun huomasi vuokraemännän vilkut-
tavan hänelle mäen päältä, vanhan kerrostalon A-rapun edustalta. Neva tunnisti 
hänet valokuvan perusteella. Päästyään metrin etäisyydelle aurinkoisesta vanhasta 
naisesta tämä alkoi jo puhua pulputtaa kovaa vauhtia:



6564

lopuksi Nevaa odotti kotona vain melko tyhjäksi jäänyt huone ilman yhtäkään 
juttukaveria.Tällöin alkoi Nevan ahdistus. Hän pyrki koulusta kotiin aina kerta 
toistaan nopeammin ja vietti aikaa huoneessaan pidempiä aikoja. Hän ei poistunut 
enää viikonloppuisin ulkoilemaan, vaan asunnosta alkoi kehittyä pieni kehto hänen 
itseään ruoskiville ajatuksilleen. Vanhemmilleen hän soitti viikon välein, muttei 
kertonut tuntemuksistaan. Huolestuisivat vain. Neva pärjäsi jotenkuten, sillä van-
hemmat lähettivät hänelle tasaisin väliajoin rahaa ruokaa ja muuta elämää varten.

Neva tuli riippuvaiseksi televisiosarjoista, joissa esitettiin täydellisiä ystävyys-
suhteita ja valoisia tulevaisuuksia. Hän tuli niistä niin riippuvaiseksi, että loppujen 
lopuksi hän ei enää poistunut huoneestaan muutoin kuin pakon alla. Hän lakkasi 
vähitellen käymästä koulussa ja poistui asunnostaan vain pimeän aikaan, sillä valoi-
salla hän tunsi ihmisten katseet hyvin voimakkaina. Hän ei jaksanut enää huolehtia 
ulkonäöstään ja mitä vähemmän häneen luotiin katseita, sitä tyytyväisempi hän oli. 

Yöllä oli helppo hakea lähikaupasta valmisateria ja roskat pystyi viemään ka-
tokseen tapaamatta talonaapureita. Hän ei tarkistanut koulun sähköpostiaan, sillä 
pelkäsi tiedustelevia viestejä siitä, aikooko hän jatkaa jotakin kurssia vai ei.Nukku-
maan mennessä hän makasi syvässä hiljaisuudessa, jonka mursi vain kylpyhuoneen 
vuotavan hanan vesipisaroiden ropina. Niinä hetkinä kaikki tuntui liialliselta. 

Juuri yhtenä sellaisena iltana Neva avasi kannet-tavan tietokoneensa uudelleen 
ja alkoi etsiä ratkaisua unettomuuteensa. Täytyi olla olemassa jotakin rauhoit-ta-
vaa. Etsintöjen seurauksesta puoliksi vahingossa Neva päätyi katsomaan Youtubessa 
videota naisesta, joka naputteli kynsiään erilaisiin esineisiin ja kuiskaili välillä suu-
reen mikrofoniin. Se oli kummallisinta mitä Neva oli päätynyt katsomaan vähään 
aikaan, mutta se oli oudon hypnotisoivaa. Tuntui, kuin nainen olisi puhunut juuri 
hänelle. Olo oli kuin lapsella, jolle luettiin iltasatua. Kasvoja videossa ei näkynyt, 
mutta se ei haitannut. Itseasiassa se oli yksi ärsyke vähemmän ja Neva tunsi rentou-
tuvansa. 

Aamulla Neva heräsi läppäri sylistään ja tunsi olonsa oudon hyvin nukkuneek-
si. Nevalle selvisi, että sivustolla oli kokonainen pieni yhteisö tekemässä samankal-
taisia videoita. Toiset näyttivät kasvonsa, toiset eivät, mutta idea oli kaikilla sama: 
tuota ärsykkeitä, visuaalisia ja auditiivisia, jotka aiheutta-vat videoiden katsojassa 
niin sanotun ASMR-reaktion. Se saattaa olla kihelmöintiä päähanassa tai yläselässä, 
joka on autonominen, selittämätön reaktio ärsykkeisiin. Suuri osa kommentoivasta 
yleisöstä tuntui käyttävän videoita nukahtamistarkoitukseen, mutta yhtä lailla ren-
touttavasta kihelmöinnistä kiittäviä kommentteja löytyi. Nevaa nauratti. ‘Kaikkea 
sitä internetistä löytää’, hän mietti.

Kävi kuitenkin niin, että Neva alkoi katsella ja ehkä enemmän kuunnella joka 

avautuvat tilat olivat nekin melko himmeitä, tosin niissä näki sen verran, että erotti 
huonekalun toisesta. Neva veti matkalaukkunsa eteisestä sisään olohuoneeseen. Se 
oli yksi, iso huone, jossa oli mukavan kokoinen keittiönurkkaus. Vain keittiösaareke 
erotti sen muusta huoneeesta. Tila oli siisti, joskin käyttämättömän näköinen pa-
rista saarekkeelle unohtuneesta nuudelik-upista huolimatta. Pimeys selittyi valo-
verhoilla, jotka oli vedetty tiiviisti huoneen suurten ikkunoiden eteen. Siellä olisi 
totta tosiaan ollut valoisaa, ellei joku kommuunin asukkaasta olisi kaihtanut valoa 
ilmeisen paljon. Asukkaiden huoneisiin menivät ovet suoraan olohuoneen pitkästä 
takaseinästä, joka venyi lyhyeksi käytäväksi olohuoneesta eteenpäin. 

Neva näki yhden ovista raollaan, joten oletti, että se oli hänen huoneensa. 
Hän oli arvellut oikein. Huone oli lähes tyhjä ja hänen avaimensa sopi lukkoon. Se 
oli pienehkö, kylpyhuoneineen kaikkineen noin 17 neliömetriä, mutta sitä koristi 
korkea ikkuna, jota ei ollut tällä kertaa peitetty valoverholla. Sen sijaan sen sivuilla 
roikkuivat valkoiset puuvillaverhot. Seinässä kiinni oli yhden hengen sänky, jossa 
oli jo valmiiksi patja ja vuodevaatteet, ilmeisesti vuokraemännän perua. Huoneesta 
löytyi myös pieni työpöytä, jonka ääressä oli tuoli, molemmat koruttomia, mutta 
toimittivat asiansa. Asteltuaan ikkunan ääreen Neva erotti näkymästä läheisen joen, 
joka piiloutui osittain muiden kerros- ja pientalojen taakse. Kesti jonkin aikaa en-
nen kuin hän tottui siihen, että ikkunasta ei näkynyt vain toisen talon pihaa, kuten 
hänen lapsuudenkodissaan.

Näin Neva aloitti elämänsä kommuunissa. Korkeakoulu alkoi noin vii-
kon päästä muutosta ja Neva sahasi koulun ja kommuunin väliä joka arkipäivä. 
Kommuunissa ihmisistä ei kuulunut paljoakaan, mitä heihin nyt välillä törmäsi 
keittiössä tai pyykkituvassa, jolloin he kuitenkin vetäytyivät huoneisiinsa niin pian 
kuin mah-dollista. Olohuonetta ei käytetty lainkaan.Nevalle korkeakoulu ei ollut 
mitenkään itsestäänselvyys, saati siellä selviintyminen. Hänelle sisäänpääsy oli vain 
jatkoa lukiolle, ja mitä pidempään hän asiaa mietti, sitä enemmän hän halusi vain 
olla. Pitää taukoa

kaikesta elämästä. Hän ei edes tiennyt mitä oli tekemässä, kulki vain virran 
mukana ja teki niin kuin muutkin. Hän teki vain sen mitä oletti muiden odottavan 
häneltä. Pari kuukautta koulun alusta oli ehtinyt kulua ja Nevan elinpiiri oli edel-
leen vain tyhjyyttään kumiseva kommuuni sekä koulu, josta hän tapansa mukaan 
ei ollut saanut ystäviä. Tunneilla muille puhuminen on-nistui helposti, muttei se 
johtanut mihinkään. Päivä päivältä Neva odotti yhdenkään uuden ihmissuhteen 
syntymistä vähemmän ja vähemmän. 

Aamulla kouluun mennessä kolkko olo helpotti hieman, kun kuuli kampuk-
sen ympäristössä tasaista puheensorinaa ja näki elämää, mutta väistämättä päivän 
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jonka avulla tekijän videot kykeni tunnistamaan nopeasti. Muutaman viikon tutta-
vuuden jälkeen Neva oli uskaltautunut kertomaan tälle, itseään TwiggyASMR:ksi 
kutsuvalle, uudelle tuttavuudelleen elämästään. Nevan yllätykseksi Twiggy kertoi 
olevansa hieman samanlaisessa tilanteessa. Yksinäisyys oli alkanut käydä päälle 
ja asunnosta poistuminen oli vaikeaa. Neva oli helpottunut jakaessaan tuntojaan 
toiselle ja toisaalta löydettyään kohtalontoverin. He alkoivat vaihdella ideoita 
videoiden tekoon liittyen, ja ennen pitkää molempien uteliaisuus toisiaan kohtaan 
kasvoi. 

Neva ehdotti tapaamista ensimmäiseksi. Se lähti vitsistä, että molemmille 
varmasti kelpaisi raikas ilma muulloinkin kuin yöaikaan. Twiggy tuntui kuitenkin 
innostuneen ideasta sen verran, että molemmat alkoivat suunnitella tapaamista 
vakavissaan. Nevaa hermostutti ajatus ulosmenosta päiväsaikaan, mutta sitähän 
tapaaminen vaati. 

Tapaamispaikaksi sovittiin keskustasta löytyvä, yhdessä nettiarvostelujen 
pohjalta hyväksi todettu kahvila. Molemmat asuivat sattumalta pääkaupungissa, 
mikä helpotti asiasta sopimista valtavasti. Tapaamisaika sovittiin varmuuden vuoksi 
muutamaa päivää eteenpäin, jotta kumpikin sai totuttautua ajatukseen. Neva oli 
myös pelännyt vaikuttavansa liian innokkaalta, jos olisi suoraan ehdottanut sauraa-
vaa päivää tapaamisajankohdaksi silloin, kun asia tuli ensimmäistä kertaa puheeksi. 
Tunnistaakseen toisensa he olivat sopineet laittavansa ylleen eniten videoillaan 
käyttämät vaatekappaleensa. Nevalla oli sinivalkoraitainen maripaita ja Twiggy 
kertoi laittavansa ylleen tavaramerkkihupparinsa. Varmuuden vuoksi he jakoivat 
puhelinnumeronsa keskenään siltä varalta, että tunnistamisessa tulisi jotain vai-
keuksia. 

Kun tapaamispäivä koitti, Neva oli laittautunut huolella. Hän tuskin muisti 
koskaan laittautuneensa niin viimeisen päälle, edes treffeille, joilla hän oli tosin 
vain kerran elämässään käynyt. Tilanne oli kaikin puolin kummallinen ja toisaalta 
kutkuttava. Neva veti syvään henkeä ja poistui huoneestaan, lukiten ovensa. Vierei-
sen huoneen ovi aukeutui samalla, kun Neva käänsi avainta lukossa. Hän nosti kat-
seensa, ja aiemmin asunnossa kohtaamansa silmäpari tuijotti katsoi häntä takaisin. 
Ne olivat saman hupputakin sisällä. Hupputakki oli yhä edelleen vaaleanpunainen. 

Nevan päässä syntyneet kytkökset suorastaan räjäyttivät hänen tajuntansa, 
mutta sanoiksi ne eivät muodostuneet. Neva ja hupputakkinen tyttö tuijottivat 
toisiaan jähmettyineinä. Hiljaisuuden paisuttua liian ahdistavaksi hupputakkityttö 
veti takkinsa taskusta pienen älypuhelimen ja alkoi näppäillä. Hän lopetti näppäi-
lyn ja tuijotti puhelinta tiiviisti, puna poskillaan. 

Puhelin pirisi. Ääni kuului Nevan laukusta. Nevan kaivaessa puhelimen 

ilta kyseisiä videoita. Niistä tuli hänen keinonsa nukahtaa. Sitten hän alkoi kom-
mentoida videoita. Unettomia kohtalotovereita tuntui löy-tyvän paljon ja Nevan 
mielessä alkoi muotoutua suunnitelma. Kommuunin ovikello soi ja Neva kipaisi 
nopeasti avaamaan oven ennen kuin muut asukkaat reagoisivat. Ovella odotti 
lähetti paketti ja allekirjoituslaite käsissään. Neva sutaisi allekirjoituksen kapulaan 
ja kiitti lähet-tiä, kääntyen kohti olohuonetta. Erään oven raosta häntä katsoi 
silmäpari hupun sisältä. “Ah, se ei ollutkaan minun…” ääni sanoi hupusta ja ovi sul-
keutui. Neva jäi hetkeksi katsomaan ovea edessään. Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun Nevalle oli kommuunissa puhuttu. Palattuaan huoneeseensa ja lukittuaan oven 
Neva alkoi repiä vastaanottamaansa pahvilaatikkoa auki

 Sieltä paljastui mikrofoni, joka poikkesi hieman tavanomaisesta. Se oli tar-
koitettu äänittämään ääntä niin, että kuulija kuulisi äänen eri kohdissa kuulokkeit-
aan. Katseltuaan ASMR-videoita Nevaan oli iskenyt ajatus, että hän voisi itsekin 
tehdä sellaisia. Kuunnellessaan vieraiden, kasvottomien ihmisten kuiskintaa Neva 
oli yllättäen tuntenut olevansa ystävien seurassa. Pitkän yksinäisyytensä seurauk-
sesta Neva halusi ennen kaikkea puhua. Hän oli täynnä puhetta, mutta aiemmin 
hänellä ei ollut mitään mihin purkaa sitä. Nyt oli. Ehkä joku jopa kuuntelisi häntä.

Niin Neva teki ensimmäisen videonsa. Se sai alusta asti jonkin verran katsojia, 
sillä Neva oli kertonut muille tekijöille aloittavansa videoiden valmistuksen. Hän 
oli ottanut työkseen kommentoida ahkerasti lempikanavoitaan ja sen seurauksesta 
oli tullut tutuksi monelle henkilölle, joita Neva kutsui ASMR-artisteiksi. Oman 
kanavansa Neva oli itseään pilkaten nimennyt NevaOut ASMR:ksi, tosin vitsi 
meni muilta ohi, eiväthän he tunteneet Nevaa todellisuudessa. 

Kuvaaminen oli helppoa, sillä ei ollut vaaraa videoiden pilaavasta äänisaas-
teesta (asuntolassa oli aina hiljaista lukuunottamatta muutamia kolahduksia silloin 
tällöin) tai siitä, että olisi itse ollut muille häiriöksi (sillä lähes ainoa ääni mitä Neva 
tuotti oli kuiskaaminen). Huoneissa oli muutenkin hyvä äänieristys. Kasvonsa 
Neva rajasi videoistaan pois, sillä pelkäsi joutuvansa naurunalaiseksi entisten luok-
kakavereittensa keskuudessa. Muutenkin oli helpompaa pysyä anonyyminä. Saattoi 
esiintyä yleisölle ilman, että huomio kiinnittyi niin paljon henkilöön itseensä. 
Olihan se tekijöille jo ihan traditiokin.

Viisi kuukautta asuntolassa punkattuaan Neva oli tehnyt jo parisenkymmentä 
videota. Ennen kaikkea hän oli saanut muista ASMR-artisteista keskustelukaverei-
ta, joiden kanssa hän vaihtoi yksityisviestejä, jutellen kaikesta arjen ja mikrofonien 
välillä. Yksi artisti nuosi yli kaiken – Neva rentoutui eniten kuunnellessaan tämän 
äänityksiä ja muutenkin heillä tuntui olevan paljon yhteistä. Tämäkään ei näyt-
tänyt kasvojaan ja tavaramerkiksi oli muodostunut vaaleanpunainen hupputakki, 
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Ajatus ulosmenosta kyti silti molempien mielessä edelleen. Eräänä päivänä 
Neva otti asian puheeksi. Molemmat jakoivat mielenkiinnon bändiin, joka oli 
tulossa Itärannan suurimpaan konserttisaliin esiintymään. Se olisi poikkeukselli-
sesti päiväsaikaan, sillä esiintyminen oli osa paikallista musiikkifestivaalia.Tämä 
olisi heidän tilaisuutensa ottaa askel ulos kommuunista. Toisensa tukenaan tytöt 
eivät niin pelänneet ajatusta ulkonaolosta kirkkaassa päivänvalossa, ja hetki tuntui 
oikealta. He varasivat liput konserttiin, ja vaikka paikat olivat vain parvelle, kauas 
lavasta, molemmat alkoivat innolla odottaa tempausta.

Konserttipäivän aamuna sekä Neva että Varpu istuivat ani varhain aamiais-
pöydän ääressä, kasvot kalpeina ja silmänaluset tummina. Kumpikaan ei ollut 
saanut unen päästä kiinni, sillä kommuunista poistuminen oli alkanut tuntua todel-
lisuudelta juuri sopivasti nukkumaanmenoaikaan. Aamupala kieltäytyi menemästä 
alas kurkusta. Kummallakaan ei ollut oikeastaan mitään konserttiin sopivaa pääl-
lepantavaa, joten vaihtelun vuoksi Neva ja Varpu kävivät toistensa vaatekaapeilla 
etsimässä jotekin päällepantavaa. 

Aamu kului hiljaisuudessa, sillä puhe tuntui tungettelevalta. Jos jomman-
kumman oli pakko kysyä jotakin, tekivät he sen kuiskaten (siihen ääneen oli jo niin 
tottunut). Muutamaa tuntia ennen konserttia, kellon silti ollessa vasta yhdeksän 
aamulla, parivaljakko poistui asunnolta. Odottaminen oli tuntunut tuskalta ja 
molemmat näkivät parhaaksi poistua asunnolta ennen kuin muuttaisivat mielensä. 
Hississä he tuijottivat paksua metalliovea hiirenhiljaa.

He kulkivat sinisessä valossa alas mäkeä asunnolta poispäin, kun Neva ehdotti 
heidän pysähtyvän lähikaupassa. Astuessaan sisään kaupassa ei ollut ketään muuta 
kuin kyllästynyt kassahenkilö, joka toivotti nasaalilla äänellään tytöt tervetulleeksi. 
Neva tilasi molemmille jääkahvit ja tytöt istuivat ikkunan baaritiskin ääreen. 

Ryystäessä kahveja pilleistään, tytöt tuijottivat hiljaisina ikkunasta ulos. 
Aurinko alkoi nousta ja värjäsi kerrostalot vaaleankeltaisiksi. Pian pistävänlämmin 
aamuvalo levisi myös baaritiskille, sitten tyttöjen kasvoille. Varpu vilkaisi Nevaan.

“Enpä muista milloin viimeksi olisin nähnyt saatikka aurinkoa tai sinua näin kirk-
kaassa valaistuksessa”, hän totesi, tutkien Nevan kasvoja, jotka kylpivät auringossa. 
Neva naurahti.

“Tässä sitä nyt ollaan!” hän huoahti kovaan äänen ja molemmat alkoivat nauraa. 

Ikkunasta heijastui kaksi tyttöä, joilla olivat pörröiset, unen sotkemat hiukset ja 
joiden väsyneet kasvot olivat saaneet iloiset hymyt ylleen.

taskustaan näytössä vilkkui Twiggyn nimi. Neva nosti katseensa takaisin hupputak-
kityttöön, joka jälleen tuijotti Nevaa tiiviisti, muttei enää säikähtäneen näköisenä. 
Sitten tämä rikkoi hiljaisuuden:

“Neva?” hän kysyi varovaisesti.

“Niin”, vastasi Neva, sanojen karatessa maille autuaille. Niiden palatessa Neva kakaisi:

“Onko sinun nimesi todella Twiggy?”

Hupputakkitytön kasvoille levisi aurinkoinen hymy.

“Ei tietenkään ole! Sano ihan Varpuksi vaan!”

Varpu oli kaikkea muuta kuin Twiggyn näköinen. Hän oli aavistuksen pyöreä, 
lyhyt ja hänen kyynärpäihinsä asti ulottuivat korpinmustat, piikkisuorat hiukset. 
Nenällään hänellä olivat kapeasankaiset, pyöreät silmälasit. Polkkatukkainen, pie-
niluinen Neva muistutti kahdesta Twiggyä ehdottomasti enemmän. Innostuessaan 
tai juopuessaan Varpun posket punastuivat ja näyttivät kypsiltä omenoilta. Tämän 
Neva oppi samana iltana, kun oli tavannut Varpun, sillä loppujen lopuksi he eivät 
päätyneet kahvilaan lainkaan, vaan tilasivat sen sijaan kotiinkuljetuksena pizzaa 
kommuunille. Varpu kaivoi varastostaan muutaman kaljatölkin, todeten, että “näitä 
ei ole koskaan tullut juotua, kun ilman seuraa se on vähän tylsää”. Neva ja Varpu 
juttelivat myöhään yöhön ja alun kankeus katosi jo ensimmäisten kippisten jälkeen.

Neva ja Varpu alkoivat kahdestaan käyttää yhteishuonetta, joka päivä pidem-
pään, alkaessaan laittaa ruokaa ja juoden iltapäiväteet yhdessä. Tekivät he yhdessä 
muutaman videonkin, jolloin rajat Varpun ja Nevan huoneiden välillä muuttuivat 
häilyviksi. Nevaa ei kuitenkaan haitannut, sillä ensimmäistä kertaa hänestä tuntui, 
ettei joutunut jännittämään toisen ihmisen seurassa. Ennen pitkää he saattoivat 
unohtaa ovensa auki, ja kumpikin ilmoitti tulostaan huoneeseen lyhyellä koputus-
sarjalla. 

Varpu ja Neva kävivät edelleen kaupassa yöaikaan ja hädintuskin poistui-
vat kommuunista. Erona aiempaan oli se, että he tekivät tämän kaiken yhdessä. 
Toistensa tavat hyväksyvät ystävykset eivät varsinaisesti kannustaneet toisiaan 
muuttumaan. Oli helppo unohtaa ulkomaailma täysin, kun löysi toverin, jolla oli 
tismalleen samat huonot tavat.



70













































































72




