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Halvalla mutta ei ilmaiseksi

Sarjakuvilla ei rikastu Suomessa. Vaikka sarjakuvien suosio on selvästi kasvussa,
tekijöiden taloudellinen asema ei ole merkittävästi parantunut. Apurahajärjestelmä
on kehittynyt, tosin hitaanlaisesti. Edelleen vain sanomalehtilevityksen kautta voi
päästä jonkinmoisiin tuloihin päätoimisena sarjakuvantekijänä, mutta paikkoja
on jaossa vähänlaisesti.
Albumeita ja lehtiä tekemällä ei pääse kummoisillekaan tuntipalkoille. Kauppapaikkoja on harvassa, ja kirjastoihinkin myynti vähäistä. Nykytilanteessa on
hyvä jos tekijä saa albumiaan edes esille kirjakauppaan.
Internet parantaa mahdollisuuksia hiukan. Ainakin näkyvyyttä on tarjolla, ja
uusia ratkaisuja kehitellään jatkuvasti.
Tietoisuutta sarjakuvasta on kuitenkin lisättävä varsinkin niiden suomalaisten
keskuuteen jotka ”eivät lue sarjakuvia”. Suomen sarjakuvaseura ja Sarjakuvantekijät ry. tarjoavat apua tiedon välittämiseen. Seuralta saa esimerkiksi tekijöiden
ja asiantuntijoiden yhteystietoja – helpoiten jälleen netin kautta, www.sarjakuvaseura.fi. Kuitenkin pitäisi muistaa, että harva viitsii tehdä ilmaista työtä. Eikä
sellaiseen ole mitään syytäkään. Paikallislehtien kohdalla voi aloitteleva tekijä
tyytyä pienempäänkin julkaisupalkkioon, mutta maakuntasarjaan edettäessä tulisi
lehtienkin tajuta, ettei sarjakuvantekijä ole pelkkä puuhastelija saati palkaton
orja. Sama pätee myös asiantuntijuuden tilaamiseen. Oikeat lehdet maksavat
asiallisesti tehdystä työstä.
Sarjakuvat ovat lehtien luetuinta aineistoa, mutta harva lehti tajuaa hyödyntää
tätä. Uusi ilmiö ovat sponsorien maksamat nettisarjakuvat. Samaa keinoa voisivat
käyttää myös painetut lehdet.
Pääasia on sarjakuvan arvostuksen lisääminen. Halvalla ei saa ikinä hyvää työtä,
vaikka julkaisija kuinka luulisi että moinen ”harmiton hupi” ei voi maksaa paljoa.
Moni viihdeteos, kirjallinen tai kuvallinen, valuu usein hetkessä ohi,
mutta hyvä sarjakuva jää mieliin
vuosikausiksi. Ilman esimerkiksi
sanomalehden tarjoamaa sarjakuva-annosta ei useimpien suomalaistenkaan päivä lähde käyntiin.
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Pääkirjoitus

Muistakaa ottaa kantaa oman
lehtenne sarjakuviin ja pitäkää
muutenkin ääntä – hyvän sarjakuvan puolesta!
Vesa Kataisto

Taitto: Timo Ronkainen
Paino: Cityoffset Oy,Tampere
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa:
huhtikuussa, heinäkuussa, lokakuussa ja
seuraavan vuoden tammikuussa.
ISSN 0356-4967
Päätoimittaja: Vesa Kataisto

Kaikki Sarjainfossa julkaistavaksi
tarkoitettu materiaali on lähetettävä
päätoimittajan osoitteeseen. Sarjainfon
kirjoittajat vastaavat itse esittämistään
mielipiteistä, jotka eivät väIttämättä
edusta Suomen sarjakuvaseuran tai
toimituksen kantaa.

Puh. (050) 563 4797
vekatai@utu.fi
Loviisankatu 3 B 36
00510 Helsinki

Ilmoitushinnat: Kokosivu 250 e,
Puoli sivua 140 e, Takakansi 350 e.
Harrastelijat eivät maksa mitään.

Uutiset, arvostelut: Ville Hänninen
ville.hanninen@helsinki.fi

Julkaisija: Suomen sarjakuvaseura ry
Postiosoite: PL 927 00101 Helsinki
Sähköposti: sarjakuvaseura@uiah.fi

Internet: www.sarjakuvaseura.fi
Puhelin: (09) 685 6100
Pankkitili Sampo 800015-351649

Materiaalin toimitus: Kun lähetät
aineistoa toimitukseen sähköisessä
muodossa, liitä mukaan tiedot:

Tilaukset, osoitteenmuutokset, ym.
Sarjakuvaseuran postilokeroon tai
sähköpostitse: sarjakuvaseura@uiah.fi
puhelimitse: (09) 685 6100

1. Millä ohjelmalla ja versiolla tehty.
2. Missä muodossa aineisto on talletettu,
teksti: Rich Text Format (pääte.rtf), tai
pelkkä tekstimuoto (pääte .txt).
3. Jos on pakattu niin millä ohjelmalla,
onko pc- vai mac-muodossa.

Suomen sarjakuvaseuran jäseneksi on
helppo liittyä maksamalla jäsenmaksu
seuran postisiirtotilille. Muista merkitä
nimesi, ikäsi ja osoitteesi tilillepanokorttiin. Vanhat jäsenet maksavat
jäsenmaksunsa alkuvuoden Sarjainfon
välissä olevalla Sammon tilillepanokortilla. Jäsenmaksut 2006: alle 18 -vuotiaat 15e, yli 18 -vuotiaat 20e. Jäsenmaksu
sisältää Sarjainfon tilausmaksun.

Kun teet pikkumainosta, huomioi
palstanleveys.Tasan yhden (54 mm) ja
kahden (113 mm) palstan levyiset ovat
kätevimmät taittaa!
Kansikuva: Amanda Vähämäki
Takakansi: Amanda Vähämäki
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