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Laulun sanat: Utada Hikaru
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Koska albumiin meinasi jäädä tyhjä sivu, on mukana myös hölmö pikkusarjis 
seitsemän vuoden takaa. Sen pohjalta tuli tehtyä jopa laulu, joka löytyy 
Youtubesta. Karaokesarjakuva! Myös laulu on todella hölmö.
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Monochrome Journey” on syvä kumarrus Masamune Shirow’n klassikkomangalle 
”Ghost in the Shell” ja sen pohjalta tehdyille anime-elokuville ja sarjoille 

musiikkeineen. Ajatus tarinaan heräsi mm. Art Deco –tyylistä, Sillage-sarjakuvasta ja 
siitä, miten musiikki välittää tunnetiloja ja tarinoita ja inspiroi luomaan uusia tarinoita. 

A-K Salonen

Olen opiskelija joka töhertää tikku-ukkoja vapaa-ajallaan. Tällä kertaa tein yksisivuisen 
tarinan hahmosta nimeltä Cle. Hänen nimensä tulee ranskan kielen sanasta Clé mikä 

tarkoittaa nuottiavainta. Mutta mitäköhän kyseinen nuottiletti pohtii ollakseen niin 
epävarma? Luominen ei taida olla aina niin helppoa!

Juri Kanerva

Heti kun aloimme jutella teemasta Musiikki, päässäni pyöri Hikaru Utadan biisi ja 
tiesin, että tästä tulisi kantava voima sarjakuvaani. Aluksi pyörittelin balettiaiheista 

sarjakuvaa, mutta totesin ettei siitä tulisi mitään. Pikku hiljaa tämä valmis versio sai 
ääriviivat, vaikka tästäkin on pari erilaista versiota ennen kuin päädyin lopulliseen 
versioon. Sarjakuva on tehty aluksi paperille ja sitten piirretty tabletilla valmiiksi ja 

siirretty koneelle yhdistelyä varten.

Maria ”Qevna” Lehikoinen

24-vuotias Jyväskyläismies. Osallistun ensimmäistä kertaa tähän yhteisjulkaisuun 
armon vuonna 2015. Olen ollut Keski-Suomen sarjakuvaseuran jäsen vuodesta 2013. 

Pohdin sarjiksen aihetta pitkään ja idean keksiminen oli vaikeaa.

Alkuperäinen idea oli parodioida Dickensin kuuluisaa kertomusta ja yhdistää 
siihen musiikkiaihe. Idea oli liian ylikäytetty, joten luovuin siitä ja tein uuden 

suunnitelman, joka osoittautui paljon paremmaksi. Uuteen suunitelmaan otin mukaan 
Elviksen, Michael Jacksonin ja Juicen, jotka olivat jo varhaisessa suunnitelmassa. 

Alkuperäisessä heidän piti olla menneen, nykyisen ja tulevan musiikin haamut. 
Lopulta onnistuin luomaan 12 sivun mittaisen tarinan ja olen tyytyväinen 

lopputulokseen...

Antti Arvola

Olen 1991 syntynyt jyväskyläläinen. Sarjakuvaseura porukoineen on tarjonnut 
allekirjoittaneelle paljon positiivisia asioita, ja tämä albumi on yksi niistä.

Musiikki oli haastava sarjakuvan teema. Kuinka voi kuvata visuaalisesti jotain, millä ei 
ole näkyvää muotoa, mutta joka kuitenkin puhuttelee ja koskettaa ihmisiä? Kehittelin 
jos jonkinmoista ideaa bänditreeneistä konserttiromanssiin, kunnes aivan sattumalta 
mieleeni pullahti ajatus käydä läpi kuvitteellisen säveltäjän elämä ja suhde musiikkiin 

Musiikin itsensä kertomana. Lopputuloksena syntyi albumista luettavissa oleva, 
hieman melankoliseksi muotoutunut tarina. 

Rakastan historiaa, ja hainkin inspiraatiota hahmoihin ja miljööseen 1800-luvulta.
Kenties vanha muusikko soittaa Schubertin tai Mendelssohnin viulusävellyksiä...?

Ville Rautiainen

Jos joku löytää jostain kitaran, jolla voi maalata, niin ilmoittakoon asiasta minulle.

Juho Hautala

Juha-Matti Kinnunen
Normaalisti kulutan innolla kynää ja paperia, mutta jos deadline on liian tiukka, kone 

meinaa leikata kiinni. Tähän albumiin piirtäminen jäi ihan yhtä viimetippaan kuin 
viimeksikin, katsotaan osaanko sitten kolmannella kerralla olla ajoissa :D

Sarjakuvani päähenkilö on siis noita vaikka sitä ei erityisemmin tuoda ilmi. 
Arvelin että ihmissammakko-sidekick toimii siitä vihjeenä. Ainakin se sijoittaa 

tapahtumat suoraan fantasiaulottuvuuteen.
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Olen työstänyt sarjakuvani aluksi paperille tussauksineen 
ja muokannut loppuun vektorigrafiikka-ohjelmalla.

Juoni on tarinassa unenomainen ja surrealistinen, 
ja siinä pohditaan musiikin roolia ja todellisuuspakoilua, johon me kaikki välillä 

turvaudumme. Eskapistiselle hetkelle tulee loppu yllättävällä tavalla. 
Kaikki jotka ovat lopetuksesta ymmällään voivat tutustua termiin RICK ROLL 

Internetin ihmeellisessä maailmassa.

Heidi Ruotanen

Tätä sarjakuvaa viimeistellessä oli meneillään sekä muutto että mahatauti, joten en 
ota vastuuta mistään. Palautin sarjiksen taittajalle tapani mukaan paria tuntia ennen 

kuin albumi lähti painoon. Oli siinä ja siinä jäikö yhdeltä sivulta värit pois, mutta 
onneksi sen olisi tässä voinut selittää sillä, että kappas, kissa hyppäsi kaukosäätimen 

päälle ja pisti kontrastit vinksalleen.

Itse sarjakuvalla en halua loukata ketään älykkäitä ja empaattisia ihmisiä, 
mutta muut saavat kyllä minun puolesta ottaa nokkiinsa.

Avi Heikkinen

28-vuotias kofeiininarkkari, jonka arkeen kuuluvat oleellisesti tyttöystävä, kissat, 
piirtäminen, lukeminen, keittiöhaaverit ja musiikki sekä soitto- 

että kuuntelumielessä.

Kuiskaus-sarjakuvan idea syntyi kuunnellessani Faith No More -yhtyeen kappaletta 
Caffeine. Hain vahvasti sarjiksen tunnelmaan vaikutteita myös samaisen bändin 
kappaleista The Real Thing ja King for a Day. Loistokappaleita, kuunnelkaa. Niin 

yhtyeen sanoituksiin kuin visuaaliseen puoleen löytyy muitakin viitteitä sarjakuvasta, 
ja tuotantonsa soi jatkuvasti taustalla piirrosurakan aikana. Minua voisi kutsua faniksi.

Niilo Railo puolestaan syntyi töherreltyäni karikatyyrin yhdestä aikamme musiikillisista 
neroista. Siihen yhtäläisyydet sitten loppuvatkin.

iikka



Facebook: Keski-Suomen Sarjakuvaseura
keskisuomensarjis.wordpress.com

kessusaku@gmail.com


