
TAMPEREEN YLIOPISTO PÄÄKIRJASTO METSO LIELAHDEN KIRJASTO 
LASTENKIRJAINSTITUUTTI POSTIMUSEO MEDIAMUSEO RUPRIIKKI TULLINTORI
KULTTUURITALO TELAKKA TAMPERE-TALo LASTEN KULTTUURIKESKUS RULLA

H y v ä n  f i i l i k s e n  s a r j i s f e s t a r i t 

Tampere Kuplii
1 6 .- 2 0 . 2 0 1 6m a a l i s k u u t a

K u n n i a v i e ra s :

J u s s i  "J U B A" 

Tu o m o l a

Pä ä t a p ah t u m ap a i k k a n a j u h l a v u o d e n  k u n n i a k s i T AMP E R E-TA LO !

 VAPAA 
 P Ä ÄSY !



2 3

MAINOS

Myynti alkaa 19.3.2016 Tampere Kupliissa
sekä osoitteessa www.kirjoitukset.net

kirjoitukset.net I facebook.com/kirjoitukset I nevelynmedia.com

Sarakon ja hänen 
siskonsa Nanak’ain 
vaarallinen pakomatka 
on vihdoin saatavilla 
kovissa kansissa. 

Yli 400 sivua tunteikasta 
tarinaa  ja taidetta 
myynnissä nyt.

Löydät 
Kirjoitukset 
myyntisalista.

SARJAKUVAN 

ENSIMMÄINEN OSA

NYT KIRJANA!

I Lapsen sydämellä

PÄÄKIRJOITUS

TÄNÄ VUONNA ollaan suurten juttujen äärellä, kun kuplii saa juhlia 10. kertaansa. 
Kuinka pitkälle ollaankaan tässä ajassa kuljettu!  Itse olen saanut kunnian olla mukana 
järjestämässä tapahtumaa jo lähemmäs viidennettä vuotta ja seurata tapahtuman 
kehitystä nykyisenlaisekseen. Olemme kasvaneet pienestä tapahtumasta monen 
mielestä vuoden kivoimmiksi  festareiksi.

Jotta suuret jutut ei loppuisi kesken, olemme rantautuneet lisäksi Tampere-taloon. 
Uudet tilat uusine mahdollisuuksineen näkyvät tämän vuoden festareilla näkyvästi. 
Pienlehtimarssi ja julkkarit ovat nostettu aivan uuteen näkyvyyden asteeseen, kun ne 
saavat kunniapaikan kaiken kansan nähtävänä ja läpikäveltävänä. Myyntipöytäsalim-
me on entistä monipuolisempi ja suurempi, sitä ei kannata jättää käymättä. Toisessa 
kerroksessa löytyvät yhdistyspöydät ja muut tärkeät yhteistyökumppanit. Ohjelma-
salitkin on helposti löydettävissä kahdessa kerroksessa. Cosplay ja valokuvaus ovat 
edelleen näkyvä osa tapahtumaa.

Teemaksi halusimme näidenkin muutosten lisäksi nostaa uudet juuret. Yhteiskunnal-
linen tilanne ja muutos ovat näkyneet kautta aikojen myös sarjakuvan maailmassa ja 
välillä on syytä palata sinne mistä lähdettiin, jotta näemme mihin olemme saapuneet 
tänä päivänä. Ilman juuria ei voi suunnata katsettaan tulevaisuuteen.

Itse kutsun teidät nyt mukaan tähän hyvän fiiliksen karnevaaliin omalta osaltani vii-
meisen kerran. Minua kutsuu uudet haasteet elämässä ja annan tilaa jollekin toiselle 
tulisielulle, joka luotsaa tätä venettä kohti uusia haasteita! Olen nauttinut jokaisesta 
hetkestä teidän kanssanne. Kiitän siis vielä kerran kävijöitä, yhteistyökumppaneita ja 
kanssatekijöitä tästä kaikesta upeudesta, jossa olen saanut olla osallisena!

Sanna Seurujärvi

Tampere Kupliin toiminnanjohtaja

Rakas Festarikansa!
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Tampere Kupliissa  

19.3.!
Festarihintaan 18 €  

(NORM. 23 €) 

WSOY:n 
osastolta.
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1. Ole kärsivällinen ja säilytä huumorintajusi. 

Varaudu joustamaan: ohjelmat peruuntuvat, 

tuotteet loppuvat myyntipöydiltä (jonne on 

metrien mittainen jono), salit ovat täynnä ja 

vettä tulee kuin aisaa. Kannattaa varautua sii-

hen, että tuhansien ihmisten kanssa samoissa 

tiloissa oleminen tuo väistämättä vastoinkäy-

misiä.

2. Juo! Nestehukka on vaarallinen tila. Tyh-

jästä limupullosta saa hyvän vesipullon. Myös 

mehun, teen tai vaikkapa kahvin juominen 

silloin tällöin on virkistävää. Tärkeintä on kui-

tenkin muistaa juoda sään- nöllisesti ja usein.

3. Syö!  Syöminen unohtuu helposti, kun on 

niin paljon mielenkiintoista näkemistä ja ko-

kemista. Nälkäisenä pienemmätkin vastoin-

käymiset tuntuvat kuitenkin suuremmilta ja 

pahimmassa tapauksessa nälkä aiheuttaa 

huonon olon. Tullintorin ja Rautatieaseman 

alueella on paljon ravintoloita, joissa voi pii-

pahtaa ruokai- lemassa (ks. kuitenkin kohta 1). 

Omaan laukkuun kannattaa myös varata jotain 

pientä purtavaa, jolla verensokerin tason saa 

pidettyä hyvänä.

4. Tottele järjestäjiä! Mikäli järjestäjä tai jär-

jestyksenvalvoja pyytää siirtymään paikasta 

toiseen tai kieltää jotain, tottele välittömästi. 

Kaikelle on aina syynsä eikä vastaan väittä-

minen muuta sitä. Erityisesti ovensuiden ja 

portaiden tukkiminen hankaloittaa muiden 

kävijöiden pääsyn paikasta toiseen. Tämä on 

hyvä muistaa myös valokuvia ottaessa.

5. Ajattele muitakin! Toisten ihmisten ulko-

näön/vaatetuksen/cossaaman hahmon ikä-

vä kommentointi ei ole todellakaan hauskaa, 

mutta - ikävä kyllä - sitä tapahtuu. Jokaisella 

on oikeus olla ylpeä omasta itsestään, eikä 

joutua haukutuksi. Muista myös, että ihmiset 

eivät ole cossaamiaan hahmoja. Vaikka vihai-

sitkin sarjaa X sydämesi pohjasta, älä pura en-

nakkoluulojasi sarjan cossaajiin. Oikeasti: eihän 

kukaan normaalistikaan kadulla ala haukkua 

vastaantulijoita, miksi siis tällaisessa tapahtu-

massa, jossa kaikilla on tarkoitus olla hauskaa?

6. Nuku hyvin. Varsinkin ennen tapahtumaa 

on hyvä nukkua hyvin, mutta myös tapahtu-

man aikana lepääminen on tärkeää. Yöpymis-

paikka kannattaa aina suunnitella ja varmistaa 

etukäteen. Väsyneenä myös vastoinkäymiset 

alkavat tuntua ikävämmiltä eikä mukavista-

kaan asioista saa niin paljoa iloa.

7. Ole utelias. Kysy, ota selvää, ihmettele, 

tutustu! Mikäli jokin tietty asia kiinnostaa, kysy 

rohkeasti! Usein sattumalta löydetyt asiat 

osoittautuvat hyvinkin mielenkiintoisiksi. Ko-

keneempien festarivieraiden on hyvä muistaa, 

että joillekin tämäkin tapahtuma on ensimmäi-

nen mutta toivottavasti ei viimeinen!

8. Don’t Panic!

Don’t panic!
YLEISTÄ
Kaikkien turvallisuuden ja viihtyvyyden ta-

kaamiseksi tapahtuman aikana noudatetaan 

näitä järjestyssääntöjä. Yleisohjeena kävijöille 

sanottakoon, että järkeä saa käyttää - sillä 

pääsee pitkälle. Ilmoita kaikista tapaturmista, 

onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista 

ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille 

tai muille tapahtumanjärjestäjille.

Järjestyksenvalvojien, tapahtumanjärjestäjien 

sekä viranomaisten antamia ohjeita on totel-

tava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla 

on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai 

muuten yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.

KULKUVÄYLISTÄ
Tapahtumapaikan kulkuväyliä ei saa tukkia.

PROPIT JA ASEREPLIKAT
Tilanahtaudesta johtuen pyydämme kaikkia 

isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia 

olemaan erityisen varovaisia. Kaikenlaisten 

aseiden tai niitä muistuttavien esineiden tuo-

minen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiel-

lettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa 

airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemie-

kat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut 

aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi 

muistuttavat esineet.

Säännöt aseiden ja niitä muistuttavien esi-

neiden suhteen ovat siis tiukemmat kuin aiem-

missa tapahtumissa. Päätös nojaa järjestyslain 

10. pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistut-

tavat esineet julkisilla paikoilla. Lisäksi haluam-

me järjestää turvallisen tapahtuman kaikille.

Cosplay-kilpailussa sekä siihen liittyvässä va-

lokuvauksessa kilpailija saa kantaa ja esitellä 

asuunsa kuuluvaa asetta. Muistattehan myös 

turvallisuuden ja varovaisuuden esitysten aika-

na. Erillistä ase- tai vaatenarikkaa tapahtuma-

paikalla ei ole. Alkoholi ja muut päihdyttävät 

aineet Alkoholin ja muiden päihdyttävien ai-

neiden hallussapito ja nauttiminen tapahtuma-

alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä 

on kiellettyä. Järjestyksenvalvojat takavarikoi-

vat tavattaessa päihteet kävijältä sekä tarvit-

taessa poistavat häiriötä aiheuttavan kävijän 

tapahtumasta. 

TUPAKOINTI
Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa 

tupakoida. Myöskään tapahtumapaikan si-

säänkäyntien välittömässä läheisyydessä sekä 

muissa tupakointikieltokilvin merkityissä pai-

koissa tapahtumapaikan ulkopuolella ei saa 

tupakoida. Tupakointi tapahtuu tupakkapai-

koilla riittävän kaukana sisäänkäynneistä, ja tu-

pakantumpit laitetaan tupakkapaikoilla oleviin 

tuhkakuppeihin.

TAPAHTUMAPAIKASTA
Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen 

tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Ylei-

söltä suljetuille alueille tunkeutuminen on 

kiellettyä. Myöskään peitettyihin laitteisiin tai 

kalusteisiin ei saa kajota eikä esteeksi asetet-

tuja kalusteita siirtää. Mainosten, ilmoitusten 

tai muiden vastaavien papereiden tai esinei-

den kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille 

on sallittua ainoastaan infopisteen henkilökun-

nan tapauskohtaisella luvalla ja heidän osoitta-

missaan paikoissa.

LOPUKSI
Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole 

estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan 

ole myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä 

asioita.

Järjestyssäännöt

Näin selviät tampere kupliista
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TÄMÄN VUODEN Sarjakuva-Finlandia-
palkinnon kärkikymmenikkö on mie-
lenkiintoinen. Mukana ei ole, kuten 
muutamana viime vuonna, selkeätä voit-
tajaehdokasta tyyliin Ville Tietäväisen Nä-
kymättömät kädet. Ehdokkaat ovat myös 
tyylillisesti varsin erilaiset. On koosteita 
sanomalehtisarjakuvista ja tyylipuhtaita 
sarjakuvaromaaneja.  Tarjolla on kerta 
kaikkiaan mainio pakkaus korkealaatuista 
ja innovatiivista suomalaista sarjakuvaa.

Vuoden 2015 sarjakuva-albumeista 59 
ilmoitettiin mukaan Sarjakuva-Finlandia-
tunnustuspalkinto ehdokkaaksi. Esiraati 
hoiti jälleen työnsä mallikelpoisesti ja 
poimi jatkoon kymmen albumia eli kelpo 
otoksen suomalaista sarjakuvaa.

Valisija-diktaattori, näyttelijä Heli Sutela 
ilmoittaa valintansa Tampere Kuplii Goes 
Academic –tieteellisessä sarjakuvasemi-
naarissa 18.3.2016 klo 11.00 (Tampereen 
yliopiston pääkirjasto Linna, Väinö Linna 
–Sali).

SARJAKUVAN 
FINLANDIA-PALKINTO 
2016

SARJAKUVA-FINLANDIA 
FINALISTIT 2016

 • JP Ahonen: Villimpi Pohjola –            
 Valomerkki (WSOY) 
 • Lauri Ahtinen:  

 Homepäiväkirja (LIKE)
 • Aino Havukainen – Sami Toivonen:  

 Himaset – kaikki kotona? (Otava)
 • Ilpo Koskela: Lusia (LIKE)
 • Christoffer Leka – Kaisa Leka:   

 Place of Death (Absolute Truth   
 Press)
 • Tommi Musturi: Toivon kirja (LIKE)
 • Timo Mäkelä: Minun elämäni –   

 Singin’ in the rain (Arktinen   
 Banaani)
 • Kati Närhi: Seitsemäs vieras   

 (WSOY)
 • Antti Ollikainen: Flu 2 - Jäätävä   

 lentsu (Suuri Kurpitsa)
 • Aapo Rapi: Tahvana (LIKE)

Liken upeat 
sarjakuva t erittäin 
asiallisin hinnoin!

Pertti Jarla 
JÄÄTÄVÄ 
SPEDE  

Ilpo Koskela
LUSIA 

Lauri Ahtinen 
HOME -
PÄIVÄKIRJA  

Aapo Rapi 
TAHVANA 

Havukainen & 
Toivonen
HIMASET 

Ala-Harja & Hagelberg 
YLEISÖNOSASTO  

Nærum & Volle
VINOSSA

Brian K. Vaughan
SAGA 1–3  

www.rosebud.fi

Tietysti Rosebudin myyntitiskiltä

20 €

15 € 15 €

20 €

15 €

15 € 15 €

Katso laaja sarjakuva -
tarjous verkossa:

20 €

hienot kotimaiset
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Kunniavieras

Jussi ”Juba” Tuomola
TAMPERE KUPLIIN juhlavuoden kunnia-
vieras ja festivaalitaiteilija on Suomen suo-
situimpiin sarjakuvataiteilijoihin lukeutuva 
Jussi ”Juba” Tuomola (s 8.11.1965 Lahdessa). 
Juba tunnetaan erityisesti Viivi ja Wagner 

-sarjakuvastaan, josta hän on saanut mm. 
Lempi- ja Puupäähattu-sarjakuvapalkinnot.
Alun perin kielenkääntäjäksi opiskellut Juba 
on tehnyt piirrostöitä moniin lehtiin ja kirjo-
jen kansiin jo 80-luvulta lähtien. Hänen sar-
jakuviaan on julkaistu useissa kotimaisissa 
sarjakuva- ja aikakauslehdissä (mm. Kannus, 
Suomen Mad, Pahkasika). Juban sarjakuvia 
on julkaistu myös ulkomailla muun muassa 
Ranskassa, Saksassa, Englannissa ja Yhdys-
valloissa.
Vuonna 2016 julkaistaan 19. Viivi ja Wagner 

–albumi sekä kolmas osa kaikki V&W-stripit 
kokoavaa Sian vuodet –kirjasarjaa. Jubal-
la on työn alla myös neljäs koko perheelle 
suunnattu Minerva-albumi.

10.00 Avajaiset

11.00 Haastattelu ja 
signeeraus (Tullintori)

12.00 Kunniavierashaastattelu 
(Studio)

15.00 Työpaja (Opus 2)       

17.00 Mihin menet suomalainen 
strippisarjakuva (Studio)

Lauantaina

KUNNIAVIERAAN 
OHJELMA TAMPERE 
KUPLIISSA

Saatavana
Tampere Kupliissa

2016

HERÄTYS...

www.fantacore.com

Nämä ei nukuta...

Kafka/Huitula:

-KALEVALA-

sarjakuvana

-LINNA-

Lönnrot/Huitula:
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Näyttelyt

MUKANA OVAT:
 

Sami Aho, Mari Ahokoivu, Benjamin 

Bergman, Heta Bilaletdin, Terhi 

Ekebom, Roope Eronen, Matti 

Hagelberg, Jyrki Heikkinen, Mikko 

Huusko, Ville Kallio, Jan Konsin, 

Leo Kuikka, Reijo Kärkkäinen, Jarno 

Latva-Nikkola, Tiina Lehikoinen, Mikko 

Luostarinen, Hanneriina Moisseinen, 

Eeva Meltio, Tommi Musturi, Lauri 

Mäkimurto, Pauliina Mäkelä, Reetta 

Niemensivu, Jyrki Nissinen, Aapo Rapi, 

Kati Rapia, Hannele Richert, Heikki 

Rönkkö, Anna Sailamaa, Kari Sihvonen, 

Katri Sipiläinen, Petteri Tikkanen, 

Tuomas Tiainen, Katja Tukiainen, 

Riitta Uusitalo, Jari Vaara, Emmi Valve, 

Amanda Vähämäki ja Mikko Väyrynen.

Suomalaisen nykysarjakuvan uranuur-
taja Kutikuti ry täytti viime vuonna 10 
vuotta. Merkkivuoden kunniaksi koottu 
Tempora mutantur -juhlanäyttely esit-
telee yhdistyksen jäsenistön taiteilijoilta 
kultakin yhden, tätä kokonaisuutta var-
ten tilaustyönä tehdyn sarjakuvan. Työt 
on toteutettu serigrafia-painotekniikalla. 
Isokokoisten sarjakuvien värikkäästä ko-
konaisuudesta paistaa läpi suomalaisen 
sarjakuvan tyylien ja kerrontatapojen 
moninaisuus. Tampere kupliin jälkeen 
näyttely lähtee maailmankiertueelle.
Juhlanäyttelyä ja sen yhteydessä ilmes-
tynyttä Kutikutin 10-vuotisjulkaisua ovat 
tukeneet Grafia ry, Suomen Kulttuurira-
haston Uudenmaan rahasto, Suomen 
sarjakuvaseura ry ja Taiteen edistämis-
keskus.

Tampere-talo la 19.3.– su 20.3.  

Vapaa pääsy

Tampere-talo la 19.3.– su 20.3. | Vapaa pääsy

Tampere Kupliin yllätys popup-näyttelyyn kuulutettiin tekijöitä netissä ja osallistujat 
valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Jokainen sai yhden osion näyttelystä omien 
sarjakuviensa esittelyyn. Tätä kirjoitettaessa nimilista ei ole vielä valmis, osallistujat 
selviävät nettisivultamme tai paikan päällä. Ylläty!

TEMPORA MUTANTUR – KUTIKUTIN 10-VUOTISNÄYTTELY

Kuplii popup -yllätysnäyttely

PAHKASIKA - KYMMENEN KIRJAINTA 
JOIHIN VOIT LUOTTAA

Postimuseon ja mediamuseo Rupriikin 
yhteinen legendaarisesta huumorileh-
destä kertova näyttely Pahkasika – kym-
menen kirjainta joihin voit luottaa on esillä 
museokeskus Vapriikissa 19.2.–29.5.2016 . 
Näyttelyssä on esillä runsaasti sarjakuvia, 
jotka ovat olleet lehden keskeistä sisäl-
töä, sekä esineistöä yksityisistä kokoel-
mista. Näyttely on museokeskus Vapriikin 
toisen kerroksen galleriatilassa.

PÄÄSYMAKSUT:

Aikuiset 10€

Lapset (7–16-vuotiaat) 4€

Opiskelijat, varusmiehet ja 

siviilipalvelusmiehet 4€

Perhelippu (2 aikuista ja 

1-4 alaikäistä lasta) 22€

Eläkeläiset ja työttömät 8€

Ryhmät 8€/hlö

Ilmainen sisäänpääsy museokeskus 
Vapriikkiin perjantaisin klo 15-18.  
Ei koske Jääkauden jättiläiset -näyttelyä.

Vapriikki on avoinna ti–su klo 10–18

Näyttely esittelee kymme-
nen sarjakuvataiteilijaa ja 
heidän lähestymistään sa-
nattomaan sarjakuvailmai-
suun. Mukana ovat: Mari 
Ahokoivu, Maria Björklund, 
Terhi Ekebom, Matti Hagel-
berg, Ari Kutila, Karri Laiti-
nen, Samuli Lintula, Tom-
mi Musturi, Kari Sihvonen 
ja Jari Vaara. Näyttelyn on 
tuottanut Suomen Sarjaku-
vaseura ry.

Kuva: Teos Tempora mutantur 

-näyttelystä. Tekijä Eeva Meltio.

Mykkä – mute

Pahkasika – kymmenen 
kirjainta joihin voit luottaa

Tampere-talo la 19.3.– 

su 20.3.  | Vapaa pääsy
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Tampere-talo 

la 19.3.– su 20.3. 

 Vapaa pääsy

JUHLAVUODEN Tampere Kuplii tarjo-
aa tänä vuonna uudistuneen konsep-
tin cosplaykilpailun, muotinäytöksen ja 
Cosplaydeitin, tuoden näyttävyyttä jäl-
leen koko tapahtuma-alueelle. Cosplayki-
sassa otetaan tällä kertaa mittaa erikseen 
parhain esityksin ja puvuin Tampere-talon 
tiloissa, jonka lisäksi liveorkesterin säes-
tämän cosplaymuotinäytöksen voi kokea 
viereisellä kauppakeskus Tullintorilla klo 
16. Käy myös ikuistamassa hahmosi tai 
itsesi Cosplay Finland Tourin kuvauspal-
velussa! Cosplaydeitissä romantiikannäl-
käiset hahmot etsivät itselleen sopivaa 
kumppania. Todista siellä huumoripitoi-
nen taisto tosirakkaudesta.

Pieni sali, Tampere-talo

Kupliin cosplaykilpailuun osallistuminen 
edellyttää ennakkoilmoittautumista. Pu-
kukilpailukategoriaan on voinut ilmoit-
tautua yksin ja pareissa tai esityskilpai-
lukategorian tapauksessa korkeintaan 
viiden hengen ryhmässä. Ennakkoon il-
moittautuneet osallistujat valokuvataan 
ennen kilpailua, joka pidetään lauantaina 
klo 13 Tampere-talon Pienessä salissa. 
Tuomaristo palkitsee tällä kertaa parhaat 
esitykset paikan päällä sekä valitsee pu-

kukilpailun osallistujien ansioituneimmat 
finaaliin. Äänestys pukukilpailun voitta-
jasta avautuu yleisölle Aamulehden verk-
kosivuilla lauantai-illasta. Uuden esitys-
kilpailukategorian ansiosta pääsemme 
tällä kertaa vieläkin tiiviimmin draaman 
makuun! Tauko-ohjelmassa yleisöä viih-
dyttää räväkkä nörttikuoro Pixel Sisters.

11.00 – 16.00 
Kuvauspalvelu - Kuvauspiste

13.00 – Cosplaykilpailu 

Pieni sali, Tampere-talo 

16.00 – Cosplaymuotinäytös 

Kauppakeskus Tullintori

11.00-15.00 
Kuvauspalvelu - Kuvauspiste

Kaikki Kupliin cosplayohjelma 

ja cosplayaiheinen toiminta 

on kävijöille maksutonta!

Cosplay
Lauantai

Sunnuntai

Cosplaykilpailu

www.aamulehti.fi 
Cosplaykilpailun yleisöäänestys
 

conikuvat.fi 
Kaikki cosplay- ja muut 
tapahtumakuvat

Twitter 

@conikuvat 

CFT-kuvauspalvelun 
tiedotukset kuvajulkaisuista 
ynnä muuta

facebook.fi/conikuvat

Kauppakeskus Tullintori

Lauantaina klo 16 cosplayaajat häm-
mästyttävät kauppakeskuksen kävijöitä 
hahmojen näyttävyydellä ja tutustutaan 
juontajien johdatuksella pukuharrastuk-
sen monisävyiseen maailmaan livemu-
siikin kera.

Talvipuutarha, Tampere-talo

CFT:n kuvauspalvelu on Talvipuutarhas-
sa, joka sijaitsee Tampere-talon ensim-
mäisessä kerroksessa portaiden juurella, 
lasitetulla alueella. Tule ottamaan stu-
diossa kuva itsestäsi, puvustasi ja kave-
reistasi! Kuvaus on ilmaista, kuvat jul-
kaistaan nettiin osoitteeseen conikuvat.fi 
Tule kysymään vinkkejä kuvauspalvelus-
ta ja hyödyntämään heidän asiantunte-
mustaan. Myös itse Tampere-talo tarjoaa 
paljon mielenkiintoisia kuvauslokaatioita 
cosplaykuvauksesta ja pukujen kuvaut-
tamisesta kiinnostuneille. Tätä mahdolli-
suutta ei kannata jättää käyttämättä!

Muistathan käydä äänestämässä 

pukukilpailun suosikkisi voittoon 

Aamulehden verkkosivuilta heti 

tapahtuman jälkeen!

Kuvauspalvelu

Cosplaymuotinäytös

Tampere Kupliin cosplaykilpailut ja valoku-
vauspalvelut tuottaa Cosplay Finland Tour, 
yhteistyössä mukana Aamulehti, Säätöyhteisö 
B2 ry, Tietovelhot ja Sangatsu Manga.
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LASTENKIRJAINSTITUUTISSA KUPLII!

Paikka: Lastenkirjainstituutti (Puutarhakatu 11 A, 2 kerros)
Aika: 16.3.2016 kello 17.00-19.00

 • Millainen oli sarjakuvavuosi 2015?  
 Matti Karjalainen tarkastelee vuoden 2015 sarjakuvatarjontaa. 
 • Tamperelaiset sarjakuvataiteilijat Emmi Nieminen ja Aleksi Siirtola Timo Kokkilan ja  

 Hannele Kivilahden haastateltavina. 
 • Lastenkirjainstituutin pienoisnäyttely: esillä Emmi Niemisen ja Aleksi Siirtolan töitä.

METSO KUPLII!

Paikka: Pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2):
Aika: 17.3.2016 kello 14.00-18.15

14.00 - 16.00 

Sarjakuvataiteilija Tuuli Hypén pitää lyhyet 

sarjiskurssit koululaisille Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaaliviikolla. 

Sarjakuvakurssilla Hypénin opastuksella voi luoda oman hahmon ja alkaa rakentaa 
sen ympärille tarinaa. Tuuli Hypén kertoo myös, miten sarjakuvaharrastusta voi jatkaa 
pajan jälkeen. Osallistujilla on hyvä olla omat kynät ja kumit sekä halutessa mustat 

huopakynät. Tuuli Hypén on sarjakuvataiteilija ja kuvittaja. Ehkä parhaiten hänet tun-
netaan sarjakuvastaan Nanna, jonka nimihenkilö on citykettu. 

17.00 - 18.15

Sarjakuva-Finlandia -palkinnon ehdokasteokset ovat esittelyssä. (Musiikkiosasto)

Sarjakuva-Finlandia -palkinnon saajaksi on ehdolla kymmenen teosta. Yliopiston opis-
kelijat esittelevät nämä sarjakuva-albumit. Palkinto jaetaan 19.3.2016. Teokset ovat 
esillä Sarjakuva-Finlandia www-sivuilla.
 

Ohjelma
Keskiviikko

Torstai

LIELAHDEN KIRJASTO KUPLII!

Paikka: Lielahden kirjasto (Teivaalankatu 1):
Aika: 17.3.2016 kello 17.30-19.30 

17.30 - 19.30

Sarjakuvataiteilija Tuuli Hypén pitää lyhyet 

sarjiskurssit koululaisille Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaaliviikolla. 

Sarjakuvakurssilla Hypénin opastuksella voi luoda oman hahmon ja alkaa rakentaa 
sen ympärille tarinaa. Tuuli Hypén kertoo myös, miten sarjakuvaharrastusta voi jatkaa 
pajan jälkeen. Osallistujilla on hyvä olla omat kynät ja kumit sekä halutessa mustat 

huopakynät. Tuuli Hypén on sarjakuvataiteilija ja kuvittaja. Ehkä parhaiten hänet tun-
netaan sarjakuvastaan Nanna, jonka nimihenkilö on citykettu.

Perjantai

Paikka: Tampereen yliopisto, Pääkirjasto 
Linna (Kalevantie 5), Väinö Linna -sali
Aika: 18.3.2016 kello 11.00 - 17.00

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta 
kiinnostuneille. Seminaarin viralliset sivut 
ja tarkemmat ohjelmatiedot: www.uta.fi/
cmt/tkga/ohjelma.html. 

11.00-12.00 Sarjakuva-Finlandia-

tunnustuspalkinto 2016

Palkinnon jakaa Heli Sutela. Ehdokkaat 
esillä: www.sarjakuvafinlandia.fi/teokset.
html

12.15-12.30 FL Leena Romu

Seminaarin avaus 

12.30 – 13.15 Jonne Lehto

”Älä leiki sen Waltin kanssa, jos se kerran 
on niin ilkeä” - Aarne Ankan vaikea suhde 
Akuun 

13.15 – 14.00 Reeta Kangas 

Susi lampaan vaatteissa – eläinsymbo-
liikka mielikuvien muokkaajana neuvos-
topilapiirroksissa 

14.00 - 14.30 Kahvitauko

14.30 – 15.15 Laura Antola

Battle of New York, Age of Ultron ja Civil 
War – Supersankarit yhteiskunnan asialla 

15.15 – 16.00 Tanja Välisalo

Antropomorfiset eläimet ja taistelulen-
täjät. Mitä fanien omat hahmot kertovat 
fandomista? 

16.00 – 17.00 Keskustelua

17.00 Seminaarin päätös

TAMPERE KUPLII GOES ACADEMIC
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sunnuntai

lauantai

PIENI SALI STUDIO SOPRAANO JULKKARILAVA OPUS 4 OPUS 2 TULLINTORI

10:00
10:30

Avajaiset
10:30
11:00

11:00
11:30 Sarjakuva-Finlan-

dia 2016 voittajan 
haastattelu

Battle of New York, 
Age of Ultron ja Civil 
War – Supersankarit 
yhteiskunnan asialla

Anni Nykänen: 
Mummo 4

Parapara
-tanssioppitunti

Juba Tuomolan 
haastattelu11:30

12:00
Kamala luonto: 
Sunnuntaikävelyllä

12:00
12:30 Kunniavieras-

haastattelu: 
Juba Tuomola

Imagen Comicsin 
vuosi 2015

He kuolivat turhaan 
albumijulkistus

Gingan nykytila 
Suomessa12:30

13:00

Kersantti Napalm: 
Menneen talven lumia 
albumijulkistus

13:00
13:30

Cosplaykilpailu

Helkavirret 
– Kuinka Eino 
Leino kääntyi 
sarjakuvaksi

Mummo lavalla
Tampere 
sarjakuvissa13:30

14:00

Johanna Sinisalo 
& Hannu Mänttäri: 
Tiskivuoro

14:00
14:30 Hulluus 

sarjakuvissa 
-keskustelupaneeli

Sarjakuvan 
keinot pelissä

Kasper Strömman: 
Tallipiälikkö Jarkko Vehniäinen: 

Mies Kamalan 
luonnon takana Sarjakuva-

karikatyyrejä
14:30
15:00

Octobriana The Exotic 
Time Domina

15:00
15:30

Matkailua peli-
alalla – Miten netti-
sarjakuvasta tuli 
nettisarja

Rauhan tiellä – 
antimilitaristisia 
sarjakuvia

Triplajulkkarit! 
Pauli Kallio, Ville 
Pirinen, Pentti Otsamo 
& Christer Nuutinen

Marko Raassina: 
Nykyajan 
kalevalainen 
kansanlaulaja

Työpaja 
kunniavieraan 
kanssa15:30

16:00

16:00
16:30 Mangan 

kätketyt helmet
Miksi Tampere Kuplii

Jorma Pitkänen: 
Aikuisten värityskirja Kuinka tunteet 

inspiroivat
Cosplay-
muotinäytös16:30

17:00

17:00
17:30 Mihin menet 

suomalainen 
strippisarjakuva

Tehostemaskeeraus 
ja Backwood Mad-
ness 

Sarjisvisa
Sarjakuvantekijät 
ry:n apurahojen 
jako17:30

18:00

STUDIO SOPRAANO JULKKARILAVA OPUS 4 TULLINTORI

11:00
11:30

Cosplaydeitti

Marvelin supernaiset 
telkkarissa

Ostetaan kuoleman-
säde – Stereotypiat 
supersankarifilmati-
soinneissa

11:30
12:00

Kullervo

12:00
12:30 Finncon 2016 esittää: 

Sandman ja myyttien 
uudet tulkinnat

Mikko Metsähonkala: 
Toisaalta 2013-2015

Nettisarjakuva: 
Digitaalisesta 
paperille

Sarjakuva-Finlandia 
voittajan haastattelu12:30

13:00

13:00
13:30 Kuinka vahingossa 

tulin kehittäneeksi 
fantasiamaailman

Sutu – Interactive 
comics from 
Australia

JP Ahonen: 
Valomerkki13:30

14:00

14:00
14:30

Kertojanlaatikoiden 
hyökkäys! 
Neljännen seinän 
rikkominen Disney
-sarjakuvissa

Kapteeni Kuolion 
juuret

Marja Siira: 
Kirjoitukset I

Insinöörejä ja 
innovaatioita
–Scifi-animen ih-
meelliset härvelit

14:30
15:00

15:00
15:30 Sarjakuvataiteilija 

aktivistina Naiskuva Disneyn 
klassikoissa

Knut Nærum & 
Karstein Volle: Vinossa15:30

16:00

16:00
16:30

16:30
17:00

Päättäjäiset
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10.00 – 11.00  
AVAJAISET

Tampere Kuplii 2016 sarjakuvafestivaali-
en avajaiset. 
Tämän vuoden festivaalit esittäytyvät ja 
Tamperelainen tanssiryhmä TanPARA 
esiintyy. 

13.00 – 15.00  
COSPLAYKILPAILU

 

11.00 – 12.00  
SARJAKUVA-FINLANDIA 2016 
VOITTAJAN HAASTATTELU

Vuoden 2016 Sarjakuva-Finlandia palkin-
non voittajan haastattelu.

12.00 – 13.00  
KUNNIAVIERASHAASTATTELU: 
JUBA TUOMOLA

Tampere Kupliin vuoden 2016 kunniavie-
raan js Viivi & Wagnerin isän, Juba Tuo-
molan haastattelu. 

Ohjelma
Lauantai

Pieni sali

Studio

13.00 – 14.00  
HELKAVIRRET - KUINKA EINO 
LEINO KÄÄNTYI SARJAKUVAKSI

Suomen kansallisrunoilijaksikin kutsuttu 
Eino Leino (1878 - 1926) kirjoitti runoteok-
sen Helkavirsiä vuonna 1903 ja jatko-osan 
Helkavirsiä 2, joka ilmestyi 1916. Niissä 
sekoittuu pakanuus ja kristinusko, hyvyys 
ja pahuus, rumuus ja kauneus, itä ja län-
si. Leinon tarinat eivät ole nationalistista 
paatosta, vaan päinvastoin ne luotsaavat 
sielun synkkiä, tummia vesiä.  Eino Leinon 
Helkavirsiä -teokseen Petri Hiltunen ko-
kosi tekijäjoukon, johon kuuluvat hänen 
lisäkseen Kristian Huitula, Katariina Kat-
la, Tuomas Myllylä, Eetu Pellonpää, Sari 
Sariola, Vesa Vitikainen, Lauri Pitkänen, 
Katja Louhio ja Antti Tiainen. Kukin tekijä 
on saanut valita sarjakuvitettavakseen 
itselleen mieluisimmat helmet Helkavir-
sistä. Nyt osa näistä tekijöistä kokoontuu 
avaamaan tulkintojensa taustoja ja suh-
detta runouteen ja Leinoon ylipäänsä.

14.00 – 15.00  
HULLUUS SARJAKUVISSA 
-KESKUSTELUPANEELI

Mielen järkkyminen on yhä tabu, mutta 
löytänyt aiheena tiensä sarjakuviin. Mik-
si nykysarjakuvan muodot - blogit, ro-
maanit ja antologiat - sopivat hulluuden 
kuvaamiseen? Kaksi mielenterveystee-

mojen kanssa työskentelevää sarjakuva-
taiteilijaa keskustelee siitä, miksi mielen-
vikaisuudesta pitää puhua ja piirtää.
Viivi Rintanen (s.1990) on sarjakuvatai-
teilija ja mielenvikaisten puolestapuhuja. 
Hänen kiitelty esikoisteoksena Mielisai-
raalan kesätyttö (Suuri Kurpitsa, 2015) 
kertoo omaelämänkerrallisesti ajasta, 
jolloin Rintanen työskenteli mielenterve-
ysosastolla siivojana ollen itse samanai-
kaisesti sekaisin.
Apila Pepita Miettinen (s.1991) on kuvittaja 
ja sarjakuvataiteilija. Hän koordinoi RIKKI-
taideprojektia, jonka puitteissa järjeste-
tään näyttelyitä ja työpajoja sekä julkais-
taan taidelehteä, jonka ensimmäinen osa 
ilmestyy 2016. RIKKI:n tavoite on kertoa 
mielen sairauksista kärsivien tarinoita, lie-
ventäen mielenterveysongelmaisiin koh-
distuvaa stigmaa. Tällä hetkellä Miettinen 
työstää Lilies of the Streets -projektiin 
kuuluvaa MOSSDASH sarjakuva-albumia, 
joka kuvaa seksityötä tekeviä transihmi-
siä.

15.00 – 16.00  
MATKAILUA PELIALALLA - 
MITEN NETTISARJAKUVASTA 
TULI NETTISARJA

Matkailua Pelialalla on alunperin nettisar-
jakuvana ilmestynyt kreisikomedia joka 
kuvasi humoristisesti pelialan vuosia 1994 
- 2009. Vuonna 2013 siitä tuli tiettävästi 
ensimmäinen kotimainen joukkorahoi-
tuskampanjan avulla julkaistu omakus-
tannesarjakuva.
Nyt Matkailua pelialalla on jälleen avaa-
massa uusia uria sillä sarjakuvaan poh-
jautuva sarja nimeltä Bitwisards - nuoret 

gurut kyberavaruudesta julkaistaan syk-
syllä Yle Areenassa.
Tule kuuntelemaan kuinka sarjakuvante-
kijä Miha Rinne kertoo kokemuksistaan 
sarjakuvan parissa, joukkorahoituskam-
pajasta ja siitä kuinka sarjakuva päätyi lo-
pulta osittain animoiduksi verkkosarjaksi 
Ylelle. 
Esityksessä tullaan näkemään raakalei-
kattuja kohtauksia itse sarjasta joten ky-
seessä on ainutkertainen tilaisuus nähdä 
otteita ennakkoon tulevasta adaptaati-
osta. 

16.00 – 17.00  
MANGAN KÄTKETYT HELMET

Aina välillä mieli tekee älyvapaampaa 
mangaa ja toisina päivinä taas syvälli-
sempää. Kuinka siis löytää sitä erilaista 
mangaa, kun pääasiassa kauppojen hyl-
lyillä notkuu kaikkea muuta? Mitä helmiä 
jää huomiotta, jos ei seuraa mangamark-
kinoita silmä kovana ja kokeile ennakko-
luulottomasti uutta? Näitä hienoja helmiä 
olisi nyt tarjolla tässä mangavinkkaukses-
sa ja tuon työn sinulle on tehnyt kirjaston-
johtaja Siina Vieri.

17.00 – 18.00 MINNE 
MENET SUOMALAINEN 
STRIPPISARJAKUVA

2000-luku on ollut suomalaisen strippi-
sarjakuvan menestystarinaa. Wagnerin, 
B. Virtasen ja Siilin aloittamaa tietä ovat 
seuranneet Fingerpori ja Kamala luonto 
muiden muassa. Missä ollaan nyt? Mitä 
on tulossa? Mitkä ovat uuden suomalai-
sen strippisarjakuvan uudet juuret?
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11.00 – 12.00  
BATTLE OF NEW YORK, 
AGE OF ULTRON JA CIVIL 
WAR – SUPERSANKARIT 
YHTEISKUNNAN ASIALLA

Yhdysvaltalaisen Marvel-kustantamon 
sarjakuvat ovat jo vuosikymmenten ajan 
olleet populaarikulttuurin ytimessä. Elo-
kuva-adaptaatioiden myötä hahmot ja ta-
rinat ovat tulleet tutuiksi yhä laajemmalle 
yleisölle. Sarjakuvissa on käsitelty aiheita 
HIV:stä huumeriippuvuuteen, 9/11-ter-
rori-iskuista Obaman valintaan presiden-
tiksi. Elokuva-adaptaatioiden tapahtumat 
taas heijastelevat terrorismin vastaista 
sotaa ja kansalaisten valvontaa. Esitel-
mässä pohditaan sitä, millaista maail-
mankuvaa amerikkalaiset supersankarit 
puolustavat. Suuri voima tuo mukanaan 
suuren vastuun, mutta millaisesta yhteis-
kunnasta sankarit ovat vastuussa?

12.00 – 13.00  
IMAGEN COMICSIN VUOSI 2015

Image Comics on yksi Yhdysvaltojen 
suurimmista sarjakuvayhtiöistä ja se on 
sarjakuvantekijöiden itsensä perustama. 
Yhtiön sarjakuvista mm. Saga on kään-
netty suomeksi. Kautta linjan Imagen sar-
jakuvat ovat kiinnostavia ja kokeellisia 
– tervetuloa siis kuuntelemaan mitä uutta 
Image on tuonut markkinoille vuonna 
2015. Luvassa on jytyä sarjakuvavinkka-

usta Imagen kiinnostavimmista uutuuk-
sista! Vinkkaajana toimii kirjastonjohtaja 
Siina Vieri. 

13.00 – 14.00  
MUMMO LAVALLA

Lappeenrannan kaupunginteatterin oh-
jelmistossa on Mummo-näytelmä, joka 
perustuu Anni Nykäsen samannimiseen 
sarjakuvaan. Näytelmä sai ensi-iltansa 
syksyllä 2015 ja on nyt lisäesityskierrok-
sella. Miten sarjakuva taipuu näyttämöl-
le? Miltä tuntuu nähdä oma teoksensa 
adaptoituna aivan erilaiseen muotoon? 
Haastattelussa Anni Nykänen.

14.00 – 15.00  
SARJAKUVAN KEINOT PELEISSÄ

Onko peleissä sarjakuvia? Mitä jos voisit 
pelata sarjakuvaa? Esitys käy läpi sarja-
kuvailmaisun keinoja, joita on käytetty 
peleissä ilmaisuvälineinä ja osana peli-
maailman rakentamista. Lisäksi tehdään 
katsaus peleihin, joissa sarjakuva tarjoaa 
mekaniikan interaktiiviseen tarinanker-
rontaan, sekä muihin pelien ja sarjakuvien 
yhteentörmäyksiin. 

15.00 – 16.00  
RAUHAN TIELLÄ – 
ANTIMILITARISTISIA 
SARJAKUVIA

Kuinka rauha piirretään? Miten syntyy sar-
jakuva turvallisuudesta tai rypäleaseista?
Rauhan tiellä -antologia nostaa esiin kriit-

Sopraano

Lauantai tisiä näkökulmia rauhaan, turvallisuuteen 
ja asevarusteluun. Runolliset, vaativat, 
niin tiukkaa faktaa sisältävät kuin tule-
vaisuuskuvia maalaavat sarjakuvat he-
rättävät ajattelemaan ja rohkaisevat toi-
mimaan.

16.00 – 17.00  
MIKSI TAMPERE KUPLII

Tampere Kupliin isä ja alkuperäinen 
toiminnanjohtaja Antti Grönlund sekä 
nykyinen toiminnanjohtaja Sanna 
Seurujärvi keskustelevat Timo Kokkilan 
johdolla tapahtuman alkutaipaleesta, 
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. 

17.00 – 18.00 
TEHOSTEMASKEERAUS JA 
BACKWOOD MADNESS LUENTO

Erikoistehosteluento joka keskittyy mm. 
itsenäisiin elokuvatuotantoihin. Katsaus 
miten tehdään old school practical te-
hosteita ja efektimaskeerausta laidasta 
laitaan. Kauhusta fantasiaan jne.
Ari Savonen kertoo omista elokuva/vi-
deo-kokemuksistaan. Millaisia materiaa-
leja ja millaista tehosteaskartelua on tar-
vittu mm. seuraavien tuotantojen parissa:
- Iron Sky 2.
- Bunny the Killer Thing.
- Rendel.
- Champions of Space.
- Juju - Tuskaa.
- Lordi - Scare Force One.
- Goremageddon 2.
- Korpiklaani - Ämmänhauta.
- Backwood Madness.

Luennon aikana nähdään uutta materi-
aalia Ari Savosen tulevasta debyyttioh-
jauksesta Backwood Madness. Peikoista 
ja hiisistä kertova kokopitkä kauhufanta-
siaelokuva joka saa ensi-iltansa vuoden 
2016 lopussa.
Elokuvatehosteiden lisäksi katsomme  
tehostemaskeerausta eri näkökulmis-
ta. Miten saadaan edullisesti näyttäviä 
tehostemaskeerauksia myös erillaisiin 
tapahtumiin/harrastuksiin. Esim: teatteri, 
larp & cosplay jne.
Tervetuloa kaikki tehosteista kiinnostu-
neet!

11.00 – 11.30  
ANNI NYKÄNEN: MUMMO 4

Mummo se vain mennä porskuttaa satoi 
tai paistoi! Tällä kertaa Mummo kehittelee 
uusia innovaatioita, treenaa kuntosalil-
la sekä kummastelee aikamme ilmiöitä. 
Kuolemakin kolkuttelee ja Mummo tarjo-
aa sille pullakahvit.
Anni Nykänen (s.1983) on Turussa asuva 
sarjakuvantekijä ja kuvittaja, joka opiske-
lee työnsä ohella animaatio-ohjaajaksi 
Turun ammattikorkeakoulun taideaka-
temiassa. Nykänen voitti vuonna 2009 
Kemin pohjoismaisen sarjakuvakilpailun 
Mummo-sarjakuvallaan, jonka Seura-
lehti otti omakseen seuraavana vuonna. 
Mummon kolme ensimmäistä albumia 
ovat olleet sarjakuva-Finlandia-finalisteja 
ja Mummosta sovitettu näytelmä sai ensi-
iltansa Lappeenrannan uudessa kaupun-
ginteatterissa marraskuussa 2015.

Julkkarilava
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11.30 – 12.00  
KAMALA LUONTO: 
SUNNUNTAIKÄVELYLLÄ

Jarkko Vehniäisen tasaisesti suosiotaan 
kasvattava Kamala luonto -sarjakuva 
esittelee toisessa sunnuntaisarjojen ko-
koelman kannessa kauniissa maisemassa 
varsin sopuisasti vaeltavan eläinjoukon. 
Sarja on ”kamala” vain niiltä osin, mitä in-
himillistetyn eläinjoukon luonnonmukai-
seen käyttäytymiseen tulee: pedot ovat 
petoja ja saaliit saaliita.

12.00 – 12.30 
HE KUOLIVAT TURHAAN 
ALBUMIJULKISTUS

Eksploitaatiohenkisen sarjakuva-albu-
min, He kuolivat turhaan, käsikirjoittaja 
Hannu Kesola on Vesa Vitikaisen jutu-
tettavana. Haastattelu valottaa albumin, 
jo vuonna 2008 alkanutta, syntyproses-
sia, sekä sitä mikä saa miehen tekemään 
ehkä suomalaisittain jopa näin epätrendi-
kästä sarjakuvaa.
Hannu Kesola on suomalainen sarjaku-
vakäsikirjoittaja, joka työskentelee ny-
kyisin lähinnä Pohjois-Amerikkaan, ollen 
mm. ainoa suomalainen, jonka töitä on 
julkaistu legendaarisessa Heavy Metal 
magazinessa. Albumin kuvituksesta vas-
taa sarjakuvakentän monitoimimies Sauli 
Jokinen, joka on kuvittanut mm. lukuisia 
Seitin julkaisuja.

12.30 – 13.00 
 KERSANTTI NAPALM: 
MENNEEN TALVEN LUMIA 
ALBUMIJULKISTUS

Tekijät kertovat ensimmäisen suomalai-
sen supersankari -albumin synnystä ja 
matkasta kioskin hyllylle. 

13.30 – 14.00  
JOHANNA SINISALO & HANNU 
MÄNTTÄRI: TISKIVUORO

Baaritiski on luonteva paikka sekä spon-
taaneille että sovituille kohtaamisille ja 
eritoten keskusteluille, jotka saattavat 
luiskahtaa syviinkin vesiin. Tiskillä kohtaa-
vat julkkikset, tavikset, älyköt, tomppelit, 
uratykit, hissukat, auervaarat, ammatti-
juopot, feministit ja öykkäriäijät.

14.00 – 14.30 
KASPER STRÖMMAN: 
TALLIPIÄLLIKKÖ

Hittibloggaaja Kasper Strömmanin en-
simmäinen täyspitkä sarjakuvakirja on  
hykerryttävän absurdi tarina nykypäivän 
elämänmenosta.

14.30 – 15.00 
OCTOBRIANA THE EXOTIC TIME 
DOMINA

Vuonna 1971 Britanniassa julkaistiin kirja 
nimeltä Octobriana and The Russian Un-
derground. Populaarikulttuuria seurannut 
maailma kohahti. Tekijät kertovat neukku-

Lauantai

Julkkarilava jatkuu

supersankarin värikkäistä vaiheista ja siitä 
miten hahmo leikkaa myös suomalaisen 
sarjakuvan historiaa. Tuoreen Octobriana 
The Exotic Time Domina -albumin julkaisi 
Musta Ritari. 

15.00 – 16.00 
TRIPLAJULKKARIT!

PAULI KALLIO & VILLE PIRINEN: 

ORNETTE BIRKS MAKKONEN 

SARJAKUVASANKARINA

Suuri seikkailija kohtaa kaksitoista suo-
malaisen sarjakuvan klassikkoa. Sven-
gimyllyyn joutuvat Professori Itikainen, 
Pekka Puupää, Maan mies Marsissa, Kie-
ku ja Kaiku, Joonas, Muumit, Poikamme 
musisoivat, Mämmilä, Kramppeja & nyr-
jähdyksiä, Viivi ja Wagner, Kiroileva Siili 
ja Fok_It.

PAULI KALLIO & PENTTI OTSAMO: 

FC PALLOSEURA 

– HUUHKAJA LENTÄÄ AURINKOON

Huuhkajien kisakarsinnat menevät taas 
penkin alle, mutta se ei murenna alasar-
joissa potkivat FC Palloseuran pelaajien 
rakkautta lajiin eikä uskoa tulevaisuuteen. 
Kamppailu viitosdivarin pisteistä on ni-
mittäin vähintään yhtä dramaattista kuin 
taistelu maailmanmestaruudesta.

PAULI KALLIO & CHRISTER NUUTINEN: 

KRAMPPEJA & NYRJÄHDYKSIÄ 

– RIPA JA KADUNLAKAISIJAT

Risto huomaa olevansa apurahataiteilija, 
jonka toimenkuvaan kuuluu jazz-oop-
peran säveltäminen. Esko seuraa sydän 
syrjällään, kun Heidi liittyy Riston bändin 
viulistiksi. Tanja ajelehtii avioliiton  sata-

masta kohti karikoita. Tapahtumien taus-
talla ilmasto lämpenee ja yhteiskunta 
kylmenee.

16.00 – 16.30  
JORMA PITKÄNEN: AIKUISTEN 
VÄRITYSKIRJA

Vanha ja väsynyt sarjakuvapiirtäjä on pu-
lassa. Mitäpä jos värittäisit hänen mus-
tavalkoiset sankarinsa värikkäämmiksi ja 
virkistyisit itsekin? Jopen tutut sarjaku-
vahahmot seikkailevat nyt värityskirjan 
sivuilla. Kirja on myös Jopen kirjakerhon 
12. albumi. Mitä Jope nyt tuumii, kun rei-
lun vuoden aikana ilmestyi tusinan verran 
albumeita, onko ähky?

12.00 – 13.00  
GINGAN NYKYTILA SUOMESSA

Tervetuloa kuuntelemaan ja seuraamaan, 
kun Gingan parissa kasvaneet peilaavat 
historian kautta Ginga-sarjan nykytilaa 
Suomessa. Yoshihiro Takahashin luoman 
Hopeanuolen historiahan alkaa tunnetus-
ti Suomessa 80-luvun lopulla julkaistujen 
VHS-kasettien muodossa. 
Kupliin teemaan sopivasti tarkastelem-
me Ginga-sarjan nykytilaa meillä täällä 
Suomessa. ”Uudet juuret” ovat vahvasti 
läsnä Gingan fanittamisessa. Voiko sarja 
vahvasti innokkaiden faniensa ansios-
ta? Tekeillähän on Weed-musikaali sekä 
Gingacon-tapahtuma, jonka pääteema-
na Ginga-sarja on. Sarjan ympärille keh-
keytynyt yhdistystoimintakin voi ja elää 
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vahvasti. Edellä mainitut asiat kertovat 
sarjan nykytilasta jo jotain, mutta onko 
vielä kenties jotain muuta? Se selviää 
tässä paneelissa, jonka järjestää Suomen 
Hopeanuoli-fanit ry. 

14.00 – 15.00 
JARKKO VEHNIÄINEN: MIES 
KAMALAN LUONNON TAKANA

Jyväskyläläinen Jarkko Vehniäinen on 
nousua kotimaisen sanomalehtisarjaku-
van kärkipaikoille ei voi kuvata salaman-
nopeaksi, mutta aikaa vieneiden vaihei-
den jälkeen Kamala luonto on ottanut 
pysyvästi paikkansa niin lehtien sivuilla 
kuin säännöllisesti ilmestyvissä vuosiko-
koelmissa ja teemakirjoissa. Myös raama-
tullisilla aiheilla operoinut Vehniäinen on 
tuottelias ja taitava tekijä, joka avaa taus-
taansa ja hyvin työllistettyä nykyisyyttään

15.00 – 16.00  
MARKO RAASSINA: 
NYKYAJAN KALEVALAINEN 
KANSANLAULAJA

Marko Raassina pompahti suuren yleisön 
tietoisuuteen vuonna 2015 ilmestyneel-
lä sarjakuvakirjallaan Kalevala. Arktisen 
Banaanin ja karjalaista kulttuurihistoriaa 
vaalivan Juminkeko-säätiön yhteistyönä 
julkaistu teos koostuu Raassinan valikoi-
mista kansalliseepoksen tarinoista tuo-
den ne nykypäivän kuvallisen ja sanalli-

sen ilmaisun piiriin. Vuonna 2016 Raassina 
on jatkanut kalevalaisten tarinoiden ker-
tomista keskittyen kiveäkin kovemman 
Kullervon elämänvaiheisiin muinaissan-
karin nimikkoteoksella.

16.00 – 17.00  
KUINKA TUNTEET INSPIROIVAT

Joni Ahonen lähti vuodeksi heikolla kie-
litaidolla opiskelijavaihtoon Englantiin. 
Siellä hän rakastui viehättävään puola-
laiseen kaunottareen, joka alkoi opet-
tamaan hänelle englantia. Rohkeuden 
puutteen ja rajallisen kielitaitonsa vuoksi 
Joni etsi keinoja ilmaista tuntemuksiaan. 
Hän alkoi piirtämään sanatonta sarjaku-
vaa, joka kertoo kuvin sen mihin sanat 
eivät koskaan riittäneet. 

17.00 – 18.00  
SARJISVISA

Tule testaamaan sarjakuvatuntemuksesi 
tähän leikkimieliseen visailuun, jossa lu-
vassa kysymyksiä sarjakuvan koko ken-
tän laajuudelta. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, tule paikalle ja näytä taitosi! 

11.00 – 13.00  
PARAPARA-TANSSIOPPITUNTI

Tule oppimaan TamPARAn mukana japa-
nilaisen klubitanssin perusteita.  

Lauantai
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15.00 – 16.00  
JUBA TYÖPAJA 

17.00 – 18.00 
SARJAKUVANTEKIJÄT RY:N 
APURAHOJEN JAKO

Sarjakuva-ammattilaisten yhdistys ja-
kaa vuotuiset Pätkä-apurahat ja Vuo-
den sarjakuvateko -palkinnon.

11.00 – 12.00  
JUBA TUOMOLAN 
HAASTATTELU

Tule tapaamaan Viivin&Wagnerin isää, 
Juba Tuomolaa. Haastattelu lavalla ja 
signeerausta lavan edessä 0. krs.

13.00 – 14.00  
TAMPERE SARJAKUVISSA

Haastateltavana lavalla ja signeeraa-
massa lavan edessä sarjakuvataiteilijat 
Tiitu Takalo ja JP Ahonen 0 krs.

14.00 – 15.00  
SARJAKUVA-KARIKATYYREJÄ

Piirrätä itsestäsi sarjakuva-karikatyyri 
lavan edessä 0. krs. Piirtäjänä sarjaku-
vataiteilija Jaana Suorsa.

16.00 – 17.00  
COSPLAY-MUOTINÄYTÖS

Cosplay-muotinäytös liveorkesterin 
tahdittamana

Muu Ohjelma

14.00 – 15.00  
KAPTEENI KUOLIO – EPISODIN 
VALOKUVAUS

Sarjarin kesällä 2016 ilmestyvään nume-
roon tulevaa Kapteeni Kuolio sarjakuvaa 
valokuvataan livenä Tampere Kupliissa. 
Paikallaolijat pääsevät mukaan tarinaan 
jossa Kuolio ja Kökkö jäljittävät paha-
maineista alkemistia, joka on valmista-
nut supervaarallista punaista elohopeaa. 
Tapahtumat improvisoidaan kuvauksen 
kuluessa.
Jos haluat mukaan ainutlaatuiseen kuva-
ukseen, tule kello 14.00 infopisteelle!

Tullintori

Muu ohjelma
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Ohjelma
Sunnuntai

Studio

11.00 – 13.00  
COSPLAYDEITTI

Jättikö waifu isomman robotin takia?, 
vai eikö husbandoa enää kiinnosta ran-
gaista vihollisia kanssasi kuunvalossa? 
Älä huoli! Napakympin sisar-ohjelmassa 
Cosplaydeitissä sinulle etsitään unelmie-
si taikatyttö - tai poika, tai vaikka molem-
mat. 
Jos sinulta parempi puoli jo löytyy niin 
tule vaikka sitten vain seuraamaan mui-
den parinhakua. 

13.00 – 14.00  
KUINKA VAHINGOSSA 
TULIN KEHITTÄNEEKSI 
FANTASIAMAAILMAN

Petri Hiltusen ensimmäinen Praedor-ta-
rina syntyi 31 vuotta sitten. Tänä vuon-
na aiheen tiimoilta ilmestyy kaksi kirjaa, 
sarjakuva-albumi ja roolipelin lisäosa. 
Miten lukiolaispojan päähänpistosta ke-
hittyi elävä ja hengittävä maailma, joka 
innostaa myös muita tekijöitä kertomaan 
tarinoita omista hahmoistaan?
Seikkaperäinen selostus idean syntyhet-
kistä Jaconian kehittymiseen vuosikym-

menten halki. Runsaasti ennennäkemä-
töntä kuvamateriaalia!

14.00 – 15.00 
KERTOJANLAATIKOIDEN 
HYÖKKÄYS! NELJÄNNEN 
SEINÄN RIKKOMINEN DISNEY-
SARJAKUVISSA

Disney-sarjakuvien ajatellaan olevan var-
sin perinteisiä sekä tyylin että sisällön 
osalta. Mutta yllättävän monet Disney-
taiteilijat käyttävät niin sanottuja meta-
tasoja eli neljännen seinän rikkomista 
sarjakuvakerronnassaan: esimerkiksi 
itse taiteilija saattaa ilmestyä tarinaan tai 
hahmot voivat kommentoida sarjakuvan 
muotoa ja merkkikieltä. Esitelmä tekee 
tutuksi tulee myös termin ”metalepsis”, 
joka sisältää kaikki edellämainitut ilmi-
öt. Lisäksi päästään tutustumaan muihin 
vastaaviin kerrontakeinoihin Don Rosan ja 
useiden italialaisten taiteilijoiden esimer-
kin avulla.

15.00 – 16.00 
SARJAKUVATAITELIJA 
AKTIVISTINA

Vuonna 2015 sarjakuvataiteilijat ottivat 
kantaa useammankin kerran suomalaisen 
yhteiskunnan kuohuntaan. Taide Teossa 
hyväntekeväisyyshanke lahjoitti saaman-

sa tuotot Punaiselle Ristille tukemaan 
työtä turvapaikanhakijoiden vastaanotta-
misessa. Nyt riittää! – Sarjakuvakulttuuri 
<3 monikulttuurisuus-lehti oli puolestaan 
sarjakuvantekijöiden reaktio ihmisvas-
taisiksi teoiksi kärjistyneeseen rasismiin. 
Näistä ja muista sarjakuva-aktivismin 
muodoista puhumassa JP Ahonen, Emmi 
Nieminen ja Tiitu Takalo.

16.30 – 17.00  
PÄÄTTÄJÄISET

Tampere Kuplii sanoo hyvästit juhlavuo-
den 2016 tapahtumalle.

11.00 – 12.00  
MARVELIN SUPERNAISET 
TELKKARISSA

Musta Leski ja Storm odottavat vielä omia 
elokuviaan, mutta Netflixin puolella nais-
hahmot ovat jo saaneet jalansijaa. Marve-
lin Jessica Jones ja Agent Carter -sarjat 
tuovat ruudulle useita erilaisia naishah-
moja eri aikakausina. Tampereen seudun 
naisnörtit pohtivat Neflixin supersanka-
rittaria!

12.00 – 13.00   
FINNCON 2016 ESITTÄÄ: 
SANDMAN JA MYYTTIEN UUDET 
TULKINNAT

Neil Gaimanin Sandman-sarjakuva am-
mentaa jos jonkinlaisesta mytologias-
ta. Osa on vanhaa tuttua, osa Gaimanin 

itsensä kehittämää ja osa yhdistelmää 
molemmista. Tule kuulemaan millaisista 
mytologioista Morpheuksen saaga muo-
dostuu!

13.00 – 14.00  
SUTU - INTERACTIVE COMICS 
FROM AUSTRALIA

Sutu Campbell, australialainen digitaa-
lisen ja interaktiivisen sarjakuvan tekijä 
kertoo töistään englanniksi.

14.00 – 15.00  
KAPTEENI KUOLION JUURET

Supersankariksikin Kapteeni Kuolio on 
erittäin omituinen, mutta  vastaavanlaisia 
hahmoja löytyy myös klassisten amerik-
kalaisten sarjakuvantekijöiden hämäräm-
mästä tuotannosta. Supersankaruudella 
on myös vaihtoehtoinen historia, josta 
nykyisin ollaan mielellään hyvin hiljaa.

15.00 – 16.30  
NAISKUVA DISNEYN 
KLASSIKOISSA

Roolimalleja, prinsessoja, neitoja pu-
lassa... Disneyn animaatioklassikoiden 
esittämä kuva naishahmoista on saanut 
osakseen runsaasti kritiikkiä jo pitkään. 
Toisaalta monet studion elokuvissa seik-
kailevista neitokaisista ovat jääneet ihmis-
ten mieliin myös positiivisessa valossa. 
Luennolla pohditaan, miten klassikoiden 
esittämä naiskuva on aikojen saatossa 
muuttunut ja etsitään menneiden ja uu-
dempien trendien ongelmia ja vahvuuk-
sia. Ohjelma on uusinta Popcultista 2015.

Sopraano
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11.30 – 12.00 
 KULLERVO

Sarjakuvataiteilija Marko Raassina jat-
kaa erinomaisen vastaanoton saaneen 
Kalevala-sarjakuvakirjansa jälkeen työs-
kentelyä saman aihepiirin parissa. Kale-
valaseuran tunnustuspalkinnon saaneen 
nuoren taiteilijan uuden sarjakuvateok-
sen aiheena on Kullervo.

12.00 – 13.00  
MIKKO METSÄHONKALA: 
TOISAALTA 2013–2015

Tamperelainen arkkitehti Mikko Metsä-
honkala julkaisi poikkeuksellisen kau-
niisti piirrettyjä aforistisia pilapiirroksiaan 
Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä vuosi-
na 2011–2014. Nyt ilmestynyt toinen ko-
koelmakirja sisältää lähes puolet ennen 
julkaisematonta materiaalia. Piirroksissa 
yhdistyvät historia, luonnontieteet, tai-

teet, myytit ja arkielämä tyylikkääksi huu-
moriksi. 

14.00 – 15.00  
MARJA SIIRA: KIRJOITUKSET I

Nuori tyttö, Sarako, on tuleva Varjon ku-
ningatar. Näin sanovat Kirjoitukset, mut-
ta kun Sarakon kovaluontoinen sisko 
Nanak’ai asetetaan sisarensa ja tämän 
kohtalon väliin, alkaa pakomatka. Suosittu 
nettisarjakuva on nyt yli 400 sivua tuntei-
kasta tarinaa ja upeaa taidetta laaduk-
kaasti kovien kansien välissä.

15.00 – 16.00 KNUT NÆRUM & 
KARSTEIN VOLLE: VINOSSA

Kuvittele maailma, jossa kaikenlaisen fik-
tion tekeminen on ankarasti kiellettyä. 
Maailma, jossa outo kultti kapinoi sään-
töjä vastaan ja pukeutuu sarjakuvasanka-
reiksi. Maailma, jossa hiljainen toimistovir-
kailija ryhtyy henkensä kaupalla luomaan 
ja levittämään omia sarjakuvalehtiään. 
Maailma, jossa jokin on vinossa. 

Sunnuntai

Julkkarilava
11.00 – 12.00  
OSTETAAN KUOLEMANSÄDE  
- STEREOTYPIAT SUPER-
SANKARIFILMATISOINNEISSA

Mitkä konventiot vallitsevat super-
sankarigenren elokuvissa? Mitä ovat 
pahimmat ja parhaimmat juonikuviot, 
jotka toistuvat kerta toisensa jälkeen 
hyvän ja pahan välisessä kamppai-
lussa? Satiirisen superpahisnettisar-
jan (”Once Upon A Crime”, 2014-2016) 
tuottaneet harrastajaelokuvantekijät 
Johanna ja Julia Salminen käyvät läpi 
humoristisesti sarjakuvablockbusterien 
stereotypioita. 

12.00 – 13.00  
NETTISARJAKUVA: 
DIGITAALISESTA PAPERILLE

Kun nettisarjakuva muuttuu painet-
tuun muotoon, millaisia seikkoja pitää 
ja kannattaa ottaa huomioon? Aiheesta 
keskustelemassa Kirjoitukset I-albumin 
Marja Siira, Otus Opuksen Taina Koski-
nen ja Feral Gentryn Anayte Delahay.

13.00 – 14.00 JP AHONEN: 
VALOMERKKI

Villimmän Pohjolan uusimmissa seik-
kailuissa päähenkilöt kohtavaat ai-
kuisuuden paineita, kasvattavat jälki-
kasvua ja kokevat mustasukkaisuutta 
opintojensa loppusuoralla. Valmistu-
vatko sankarimme koskaan yliopistosta 
tällä menolla? Hahmojensa edesotta-
muksia valottamassa JP Ahonen.

14.00 – 16.00  
INSINÖÖREJÄ JA 
INNOVAATIOITA - SCIFI-ANIMEN 
IHMEELLISET HÄRVELIT

Scifi-animella on pitkät perinteet erilais-
ten hullujen ja omalaatuisten ideoiden 
kehtona, mutta miten nämä teknologian 
ihmeet pärjäävät, kun niitä verrataan 
nykypäivän tieteen näkemyksiin? Entä 
kuinka lähellä ihmiskunta on tänä päivä-
nä näiden joka nörtin päiväunien toteut-
tamista? Tule kuulemaan, kun myyttejä 
kaadetaan ja tulevaisuuden visioita ra-
vistellaan. Saattaa sisältää spoilereita, 
hulluja tiedemiehiä ja villejä aasinsiltoja!

12.00 – 13.00  
SARJAKUVA-FINLANDIA 2016 
VOITTAJAN HAASTATTELU

Tule tapaamaan tuoretta Sarjakuva-Fin-
landian voittajaa (julkistetaan 18.3.). Haas-
tattelu lavalla ja signeerausta lavan edes-
sä 0.krs.supersankarifilmatisoinneissa

Tullintori
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Aika: Perjantai 18.3.2016 klo 21.00 (soitto 22.30)

Paikka: Ravintola Telakka, (Tullikamarin aukio 3)

Tampere Kupliin perjantaiklubilla sarjakuvajazzin pioneeri Jahnukaiset juhlistaa nel-
jännen albuminsa Juhannus Las Vegasissa (Hiljaiset Levyt) julkistusta. 
Sarjakuvamestari Jukka Tilsan (klarinetti) kipparoiman yhtyeen konsertissa vierailee 
myös Tampere Kuplii juhlien kunniavieras Juba Tuomola, joka piirtää lavalla sooloja 
pariin kappaleeseen! 

JAHNUKAISET ON:

Jukka Tilsa, klarinetti
Antti Seppänen, marimba
Pasi Heikura, kitara
Juha Vihusaari, basso
Juppo Paavola, rummut

Iltabileet
Perjantai 18.3.

Sunnuntai 20.3.

Jahnukaiset Telakalla

Lopettajaiset Telakalla

K18

K18

Aika: Sunnuntai 20.3. kello 17

Paikka: Ravintola Telakka, (Tullikamarin aukio 3)

Sunnuntaiiltana voi kokoontua Telakalla vielä kerran tässä Kupliissa. 
Festariväelle varattu Telakan toisesta kerroksesta pöytiä.
Tilaisuuteen vapaa pääsy! Tervetuloa!

Aika: Lauantai 19.3. kello 17-20

Paikka: Ravintola Telakka, (Tullikamarin aukio 3)

Festariväelle varattu Telakan toisesta kerroksesta pöytiä klo 17-20 väliselle ajalle. 
Tilaisuuteen vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Lauantai 19.3.

Sarjisjatkot Telakalla

Telakka Kuplii  Suuri Kurpitsa 35 v

K18

K18

LIPUT 20 € 
Ennakkomyynti 

14.3. lähtien: 

Telakka

Aika: Lauantai 19.3. kello 20

Paikka: Ravintola Telakka, (Tullikamarin aukio 3)

Illan aluksi klo 20 Jyrki Liikka puhuttaa eräitä sar-
jistyyppejä: Johanna Sinisalo & Hannu Mänttäri 

+ Pauli Kallio, Villi Pirinen, Christer Nuutinen & 

Pentti Otsamo 

ALAKERRAN SÄHKÖBILEISSÄ:

21.00 – Irtopää
23.00 – PK Keränen & La La La
01.00 – Grillin’ Willie and the Vegetarians 

AKUSTISESSA KAKKOSESSA:

22.00 – Bagatelle Trio kokoonpa-
nossa Mirkku Mattinen (sello), Ant-
ti Seppänen (marimba & kitara) ja 
Juppo Paavola (rummut) + kolme 
yllätysvierailevaa laulusolistia
00.00 – Jukka Nousiainen soolona 

RAUHAN TIELLÄ - ANTIMILITARISTISIA SARJAKUVIA 

nostaa esiin kriittisiä näkökulmia rauhaan, 

turvallisuuteen, asevarusteluun sekä 

rypäle- ja ydinasekysymyksiin.

Rauhan tiella 
-Antimilitaristisia sarjakuvia

Antimilitaristiset sarjakuvat 

lauantaina 15-16 Sopraanossa
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    Revontuli kustannus
    Rosebud
    Sir Roi
    Suomen Sadankomitea ry
    Suuri Kurpitsa
    TNG International Oy/Bard & Jester
    Turun Sarjakuvakauppa
    Urumi
    Viiden Tähden elokuvadivari

Aleksi Remes & Saara Holappa
Anayte Delahay 
Anna Heinonen 
Anni Keränen & Päivi Niinikangas 
Apila Pepita 
Evangelos Androutsopoulos
Jenna Oldén, Niko-Petteri Niva 
      & Marras Vedenoja
Jiipu Uusitalo & Tiina Vanhapelto
Jonna Kuitunen
Jouko Nuora
Juho Sihvonen
Lahden kansanopiston sarjakuvalinja
Laura Heikkala
Laura Sillanpää, Emilia Mäkelä 
      & Dino Vapaavuori
Laura ”LaNiemi” Nieminen
Leena Valta
Limingan taidekoulun sarjakuvalinja
LIIGA
Mae Angela
Metropolian sarjakuvakerho MESA
Mikko Jylhä
Muurlan opisto
Oriveden opiston sarjakuvalinja
Pauli Hirtolahti/Bizarre Comics
Sanmagumo
Sara Honkanen
Sutu
Taina ”Myrntai” Koskinen
Tampereen sarjakuvaseura ry
Team Pärvelö
Turun sarjakuvakerho

näytteilleasettajat

Yhdistyspöytiä

Pienlehtimarssi

K-Con Turku
Raide ry
Worldcon

    Finncon
    Hopeanuoli-yhdistys

34



OPUS 2

TAMPERE−TALO 2.KERROS

JULKKARI-
LAVA

TAMPERE KUPLII 
TAMPERE-TALOSSA 2016

PIENLEHTI-
MARSSI

TALVI-
PUUTARHA


