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1

Johdanto

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsittelen Suomessa julkaistuissa sarjakuvakirjoissa käytettyä
alaviitekäännökseksi kutsumaani käännösmuotoa. Aineistona ovat Suomessa vuosina 2000–
2012 julkaistut alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat, joita on yhteensä 70 kappaletta (ks. liite 1).
Tutkimuksen tarkoituksena on luoda yleiskäsitys tästä melko tuoreesta käännösmuodosta
edellä mainitun aineiston pohjalta.
Alaviitekäännös on formaatti, jossa näkyy samanaikaisesti kaksi tai useampia erikielisiä
tekstejä, joista yksi on käännös ja joista vähintään yksi on alaviitteenä eli erillään sivun
alareunassa (ks. kuva 1). Yleensä sarjakuvaan on jätetty joko lähtö- tai alkuteksti ja
alaviitteessä on käännös.

Alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat ovat varsin
erikoisia useisiin käännössarjakuviin
verrattuna, mutta eivät käännöksinä suinkaan
ainutlaatuisia. On olemassa monia muitakin
tekstejä, joissa lukijan nähtävissä tai
kuultavissa on yhtä aikaa sekä lähtöteksti että
käännös. Näistä ilmeisin lienee ruututeksti,
joka kuitenkin eroaa alaviitekäännöksestä
sikäli, että siinä siirretään suullinen viesti
kirjalliseen muotoon. Myös käännetyissä
esitteissä, käyttöohjeissa ja tuoteselosteissa on
yleistä, että lähekkäin on useita erikielisiä
tekstejä. Ei tosin ole aina aivan itsestään
selvää, mikä näistä teksteistä on lähtöteksti,
mitkä taas sen käännöksiä – tai onko
lähtötekstejä peräti useita.

Kuva 1. Alaviitekäännetyn sarjakuvasivun osat. Näyte
Aleksis Kiven päivä -kustanteesta.
(Takalo 2006: 99.)

Ajatus tutkia juuri alaviitekäännöstä virisi jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni. Tuolloin
törmäsin ensi kertaa sarjakuvakustanteisiin, joissa lähtökieli oli säilytetty sarjakuvassa ja
sivun alalaidassa kulki pienellä kirjasinkoolla käännös. Kävi ilmi, ettei aihetta ilmeisesti ollut
käsitelty lainkaan suomenkielisessä käännöstutkimuksessa. Saksankielisestäkään alan
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kirjallisuudesta en onnistunut löytämään kuin yhden artikkelin, jossa mainitaan ohimennen
alaviitekäännöstä muistuttava tapaus eli sarjakuva, jossa käännös sijaitsee sarjakuvaruutujen
alla. Samassa yhteydessä sitä verrataan ruututeksteihin:
Ein Sonderfall sind Comic-Übersetzungen ins Isländische, da dort eine dem
Subtitling ähnliche Methode angewandt wird: Die Übersetzungen der
Sprechblasen werden unterhalb der betreffenden Panels angeordnet. (Schmitt
1997: 637.)
Koska alaviitekäännöksestä ei kuitenkaan näyttänyt olevan tämän tarkempaa tutkimusta,
päätin lähteä selvittämään, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Erityisesti minua kiinnosti se,
millaisia eroja tällä käännösmuodolla on sarjakuvien perinteiseen kääntämiseen. Halusin
samalla päästä auttamaan sekä sarjakuvien kääntäjiä että julkaisijoita ymmärtämään
alaviitekäännöksen etuja ja haittoja ja antaa siten eväitä käännösmuodon valintaan. Toivon
mukaan tämän työn myötä yhä useampi tiedostaisi alaviitekäännöksen omaksi
käännösmuodokseen ja alaviitekäännetyt sarjakuvat osaksi käännössarjakuvia.
Tutkielman seuraavassa luvussa esitellään tutkimusaineisto, toisin sanoen Suomessa julkaistut
alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat. Kolmannessa luvussa puolestaan syvennytään tarkemmin
alaviitekäännökseen ja pohditaan, mitä etuja ja haittoja sillä voi olla verrattuna perinteiseen
sarjakuvien kääntämiseen.
Työn lopussa on kaksi luetteloa, joista ensimmäiseen on listattu tutkielman aineistona käytetyt
kustanteet eli Suomessa 2000–2012 ilmestyneet alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat, toiseen
puolestaan aineiston ulkopuolelle jääneet rajatapaukset. Liitteisiin koottuihin kustanteisiin
viitataan tässä työssä niiden järjestysnumeron mukaan: esimerkiksi 1. luettelon 25.
sarjakuvakirjaa Ada 4: Kaikki menee hyvin kutsutaan liitteeksi 1: 25.
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Suomessa 2000–2012 julkaistut alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat

2.1 Aineiston koostaminen
Aineiston kartoitus alkoi syyskuussa 2012 HelMet- ja Fennica-tiedonhaulla. Hakuperusteina
olivat, että aineisto on Suomessa julkaistuja sarjakuvakustanteita ja että kustanteen kieliä on
kaksi tai useampi. Tällä haulla pääsi jo alkuun, mutta suurin osa aineistoista löytyi lopulta
kenttätutkimuksella Helsingin kaupunginkirjastojen sarjakuvaosastoilla. Lisäksi osa
tietokantojen antamista hakutuloksista ei ollut alaviitekäännettyjä kustanteita, vaan
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esimerkiksi sellaisia, joissa sama sarjakuvatarina on painettu useaan kertaan erikielisenä
samojen kansien väliin, joten kirjojen sopivuus aineistoksi oli joka tapauksessa tarkistettava.
Tässä vaiheessa, lokakuusta marraskuuhun 2012, kokosin julkaisuista luettelon (ks. liite 1)
kirjaamalla niistä muun muassa nimen, tekijän, kääntäjän, käännössuunnat ja sen, onko
kyseessä omakustanne vai kaupallinen kustanne.
Monista kustanteista ja siten myös HelMet-tietokannasta puuttui kuitenkin maininta
kääntäjästä tai lähtökielestä, joten marraskuusta tammikuuhun selvitin yksityiskohtia
sähköpostitse julkaisijoilta ja kääntäjiltä. Samanaikaisesti aloin kerätä tilastoja muun muassa
käännössuunnista ja vuosittaisista julkaisumääristä. Lisäksi avasin viestiketjun sarjakuvaaiheiselle keskustelufoorumille, josta sain vielä muutamia aineistovinkkejä.
Koska kaikki kustanteet eivät kuitenkaan päädy kirjastoihin, on hyvin mahdollista, että
aineisto ei kata aivan kaikkia Suomessa julkaistuja alaviitekäännettyjä sarjakuvakirjoja,
etenkään omakustanteita. Uskoakseni luettelo on kuitenkin varsin kattava katsaus tähän
aiemmin tutkimattomaan sarjakuvan kääntämisen kenttään.

2.2 Aineistosta yleisesti
Sarjakuvakirjan ja sarjakuva-albumin käsitteitä käytetään eri tutkimuksissa ja sarjakuva-alan
teksteissä osin synonyymeinä, osin eri merkityksissä. Silloin tällöin albumilla viitataan
tarkkaan julkaisuformaattiin, johon kuuluu iso sivukoko, vähäinen sivumäärä ja pehmeät
kannet (Heikkinen 1991: 30). Tällaista formaattia vastaa esimerkiksi BD @ fi -kustanne (ks.
liite 1: 2). Toisinaan sarjakuva-albumin käsitteellä taas on arvolataus: sillä erotellaan
kirjakaupoissa myydyt ”laatusarjakuvat” muista kustanteista. Sarjakuvakirjalla taas on
tarkoitettu vaihtelevasti joko laatusarjakuvien vastakohtana pidettyä kioskikirjallisuutta tai
kovakantisia sarjakuvakustanteita. (em.)
Tässä tutkielmassa on sarjakuvakirjalla tarkoitetaan kaikkia sarjakuvakustanteita, jotka on
luokiteltu HelMet-tietokannassa aineistolajiltaan kirjoiksi. Kustanteiden sivumäärä tai -koko,
kova- tai pehmeäkantisuus, laadulliset kriteerit tai levityskanavat eivät siis ole määritelmän
kannalta olennaisia tekijöitä. Tarkoituksena on ensisijaisesti erottaa sarjakuvakirja paitsi
sarjakuvalehdistä myös muista niitä muistuttavista painotuotteista kuten kuvakirjoista.
Tyypillinen alaviitekäännetty sarjakuvakirja on pienkustantamon julkaisema, alle 80-sivuinen
ja nidottu mustavalkokustanne, jonka alaviitekäännös on suomesta englanniksi. Vaikka
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aineiston kustanteiden verrattain pieni sivumäärä, pehmeäkantisuus sekä ehkä myös
alaviitekäännöksen valinta antaisivat ymmärtää, että julkaisusta koituvat kustannukset on
pyritty pitämään kohtuullisina, yllättävän moni kustanne on värillinen (31 kustannetta 70:stä).
Kaikissa aineiston kustanteissa tekijä(t) on mainittu joko kansissa tai sisäsivuilla. Tämä
saattaa tuntua nykypäivänä itsestään selvältä, mutta vielä ennen 1970-lukua suomeksi
julkaistuissa sarjakuvakustanteissa ei tekijöitä useinkaan mainittu (Heikkinen 1991: 95).
Tuolloin tosin enemmistö kustanteista oli sarjakuvalehtiä, kun taas tämän työn aineistona ovat
sarjakuvakirjat, joissa tekijöiden nimeäminen on ollut aina yleisempää (em.). Tekijöiden
mainitseminen liittynee kuitenkin myös sarjakuvien arvostuksen nousuun.
Tekijöiden määrä kustannetta kohden vaihtelee 1:stä 43:een, mutta yli 70 % kustanteista
sisältää kuitenkin vain yhden tekijän sarjakuvatarinoita. Kaikki yhden tekijän kustanteet kahta
lukuun ottamatta ovat suomalaisten tekijöiden käsialaa, mutta antologioihin mahtuu runsaasti
myös ulkomaista tuotantoa, josta suurin osa on eurooppalaisilta tekijöiltä.
Suomalaistuotannon hallitsevuus on sikäli yllättävää, että Suomessa julkaistun
käännössarjakuvakustanteiden olettaisi olevan ensisijaisesti ulkomaista tuotantoa, joka on
käännetty suomeksi.
Aihepiireiltään alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat ovat varsin monipuolisia. Yksittäiset
kustanteet käsittelevät esimerkiksi ufoja, masennusta, sadomasokismia, opiskelijaelämää,
lastenhoitoa, eläinten oikeuksia, uskontoa ja roolipelejä. Vallitsevia teemoja ei juuri ole,
mutta monet aineiston kustanteet liittyvät tavalla tai toisella yhteiskuntaan tai ihmissuhteisiin.
Sarjakuvatarinoiden kerrontatyyli vaihtelee arkirealismista surrealistiseen tajunnanvirtaan.
Alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa supersankarit loistavat poissaolollaan, minkä lisäksi
selvästi lapsille suunnattuja sarjakuvakirjoja on vain vähän. Tosin lapsille tarkoitettujen
sarjakuvatarinoiden tuotanto yleisesti ottaen on ollut viime vuosikymmeninä etenkin
Suomessa varsin niukkaa (Römpötti 2014). Supersankariaiheisten sarjakuvakirjojenkin
puuttuminen voi johtua siitä, että suurin osa aineiston kustanteista on eurooppalaisilta
tekijöiltä, kun taas supersankarisarjakuvia tuotetaan lähinnä Yhdysvalloissa.
Alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen joukosta ei löydy lainkaan 2000-luvun myyntilistojen
kärkinimiä, kuten Fingerporia, Aku Ankan Taskukirjoja tai Viiviä ja Wagneria (Suomen
kustannusyhdistys 2015). Valtaosa aineiston kustanteista on pienkustantamoiden, yhdistysten
tai oppilaitosten julkaisemia, mikä viitannee melko pieniin painosmääriin. Monet julkaisijat
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vieläpä korostavat yritysesittelyissään kustanteidensa taiteellisuutta tai vaihtoehtoisuutta
(Sarjakuvan toivo 2013a, Boing Being 2006). Näiden seikkojen perusteella voitaneen olettaa,
että Suomen sarjakuvakentällä alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat sijoittuvat varsin
marginaaliin.

2.3 Valintaperusteet ja merkintätavat
Suomessa julkaistuiksi alaviitekäännetyiksi sarjakuvakirjoiksi on tässä työssä laskettu
kustanteet, jotka täyttävät seuraavat valintaperusteet: 1) kyseessä on sarjakuvakustanne, jossa
on alaviitekäännös, 2) kustanteen julkaisija on suomalainen eli sen kotipaikka sijaitsee
Suomessa (Kauppalehti 2013) ja 3) kustanteen aineistolaji on kirja (Helmet 2013). Vuoden
2012 jälkeen ilmestyneitä kustanteita ei kuitenkaan käsitellä tässä työssä. Kustanteet, joissa
vain osa perusteista täyttyy ja joita ei siten ole otettu mukaan aineistoon eikä tilastoihin,
esitellään omassa alaluvussaan rajatapauksina (ks. luku 2.4).
Monissa aineiston sarjakuvakirjoissa on jätetty kääntäjä mainitsematta: peräti 24 kustanteesta
puuttuu yhden tai useamman kääntäjän nimi. Käännöksen lähtö- tai alkukieltäkään ei aina
mainita. Suurimman osan epäselvistä tiedoista sai kuitenkin selvitettyä kysymällä
sähköpostitse julkaisijoilta ja kääntäjiltä – ehkä osin siksi, että vanhimmatkin aineiston
kustanteet ovat 2000-luvun alusta. Joissakin tapauksissa tätäkään kautta ei kuitenkaan saanut
varmistusta. Epäselviksi jääneiden tietojen kohdalle on merkitty liitteeseen 1 ”ei mainita
kustanteessa”. Koska tilastoihin on otettu mukaan vaan tiedot, joista on varmaa tietoa joko
itse kustanteesta tai sen julkaisijalta, muun muassa kääntäjiä lienee käytännössä vielä
enemmän kuin myöhemmin esiteltävät luvut antavat ymmärtää.
Käännössuuntien laskentatapa vaatinee hieman havainnollistamista, sillä se on hieman
mutkikas etenkin antologioiden suhteen. Tässä käytän esimerkkinä Laikku 01 -kustannetta,
jonka 171 sarjakuvatarinaa voi jakaa neljään tapausluokkaan:
a) 14 tarinaa, joiden alkukieli on suomi,
b) 1 tarina, jonka alkukieli on englanti,
c) 1 tarina, jonka alkukieli on italia, mutta joka on käännetty suomeksi englanninnoksen

1

Itse asiassa sarjakuvatarinoita on kustanteessa 18 kappaletta, mutta yksi on sanaton sarjakuvatarina eli siinä ei
ole lähtötekstiä eikä siten käännöstäkään saati alaviitettä.
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kautta sekä
d) 1 tarina, jonka alkukielestä ei ole tietoa, mutta jonka suomennoksen lähtökieli on englanti.
A-tapauksissa sarjakuvassa on suomenkielinen alkuteksti ja alaviitteessä käännös englanniksi.
B-tapauksissa sarjakuvassa on käännös suomeksi, kun taas englanninkielinen alkuteksti on
siirretty alaviitteeseen. C-tapauksessa ei alkutekstiä sen sijaan näy, mutta käännös englanniksi
on alaviitteessä ja sen pohjalta laadittu suomennos sarjakuvassa. D-tapauksessakaan alkuteksti
ei välttämättä ole näkyvissä, mutta englanninkielinen lähtöteksti (joka saattaa itsekin olla
käännös) on alaviitteessä ja sen pohjalta laadittu suomenkielinen käännös sarjakuvassa.
Käännössuuntia ei ole laskettu sen perusteella, kuinka monta käännöstä on tehty kullakin
kieliparilla, vaan kuinka monessa kustanteessa kutakin käännössuuntaa esiintyy. Toisin
sanoen en ole todennut, että Laikku 01:ssä on 17 käännöstä, vaan että siinä on 2
käännössuuntaa: suomesta englanniksi ja italiasta englanniksi. Käännössuuntien laskennan
suhteen on noudatettu seuraavaa periaatetta: jos kustanteessa on yksikin sarjakuvatarina, jossa
alaviitteessä on käännös, se on laskettu mukaan käännössuuntiin. Sen sijaan tapauksia, joissa
käännös on sarjakuvassa ja lähtö- tai alkuteksti siirretty alaviitteeseen (B-, C- ja D-tapausten
englanti–suomi-käännökset) ei ole laskettu käännössuuntiin, sillä tutkielma on keskittynyt
sarjakuvien alaviitekääntämiseen perinteisen sarjakuvien kääntämisen sijaan.
Aineiston 70 sarjakuvakirjasta yhtä (ks. liite 1: 55) ei ole otettu mukaan
käännössuuntalaskelmiin, joten luvun 2.5 kaaviossa 1 kustanteita on 69 kappaletta. Tämä
johtuu siitä, että kyseisen sarjakuvakirjan alaviitteessä ei ole käännöstä vaan
englanninkielinen lähtöteksti, ja suomennos on siirretty sarjakuvaan. Koska kuitenkin
alaviitekäännetyn sarjakuvakirjan määritelmän edellytyksenä on vain se, että joko
alaviitteessä tai sarjakuvassa on käännös, kustanne kuuluu tutkimusaineistoon.
Sekä alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista että rajatapauksista on valittu havaintojen tueksi
näytekuvia. Useimmissa näytekuvissa alaviitekäännöksen teksti on varsin pientä, joten lähes2
kaikkien käännösteksti on selvyyden vuoksi kopioitu isommalla kirjasinkoolla kuvan alle
tekstilaatikkoon. Alaviitekäännös on kuitenkin jätetty kuvaankin näkyviin, jotta sarjakuvasivu
hahmottuu paremmin kokonaisuutena.

2

Poikkeuksina ovat kuvat 6 ja 9, jossa kirjasinkoko on hieman suurempi kuin muissa näytteissä.
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2.4 Rajatapaukset
Koska alaviitekäännetyn sarjakuvakirjan määritelmä oli tutkimusprosessin alkuvaiheessa
vielä melko löyhä, aineistoakin kertyi alussa runsaasti. Alun perin 118 kustannetta käsittänyt
aineistoluettelo supistui määritelmän tarkentuessa niihin 70 kustanteeseen, jotka ovat nyt
liitteessä 1. Kolme sarjakuvakirjaa jäi kokonaan pois, sillä ne oli julkaistu vuoden 2012
jälkeen, mutta loput 45 kustannetta eli niin sanotut rajatapaukset, on lueteltu liitteessä 2.
Rajatapauksiksi valikoituivat sellaiset kustanteet, jotka eivät luvussa 2.3 esitellyn määritelmän
mukaan ole alaviitekäännettyjä sarjakuvakirjoja, mutta joita voidaan pitää monelta osin
näiden kaltaisina. Vaikka itse alaviitekäännettyjen sarjakuvien aineisto on koottu HelMettietokannassa mainituista kustanteista, rajatapauksien joukossa on myös muutamia
kustanteita, joita ei löydy kyseisestä tietokannasta.
Yksi syy rajata aineistosta sarjakuva- ja aikakauslehdet oli se, että sekä niiden että
sarjakuvakirjojen kohdeyleisö, laajuus ja levityskanavat eroavat paljolti toisistaan, joten nämä
kolme eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. Toinen syy liittyi tutkielman
aikataulutukseen: koska lehtien saatavuus on sarjakuvakirjoihin verrattuna varsin heikko,
selvitystyöt olisivat vaatineet kokonaisuuden kannalta liikaa aikaa.
Rajatapaukset on jaettu liitteen 2 luettelossa kahteen osaan sen mukaan, miltä osin ne eroavat
alaviitekäännetyn sarjakuvakirjan määritelmästä:
1) käännös tai sarjakuvan ulkopuolinen teksti ei sijaitse alaviitteessä,
2) kustanteen aineistolaji ei ole kirja.
AINEISTON ULKOPUOLELLE JÄÄNEET RAJATAPAUKSET
1) ei alaviitekäännöstä
Kemin pohjoismaisen sarjakuvakilpailun
antologiat

12 kpl

käännöksen sijainti: sarjakuvastrippien välissä, sivujen marginaaleissa, erillisillä sivuilla
Zombie love -sarjakuvakirja

1 kpl

käännöksen sijainti: alaviitteessä, ruutujen sisällä, erillisillä sivuilla
muut sarjakuvakirjat

6 kpl

käännöksen sijainti: erillisillä sivuilla, sisäkannessa
2) aineistolaji muu kuin kirja
alaviitekäännetyt Kuti-sarjakuvalehdet

24 kpl

8
näyttelyn alaviitekäännetty katalogilehti

1 kpl

aikakauslehti, jossa alaviitekäännetty
sarjakuvatarina

1 kpl

Yhteensä

45 kpl
Taulukko 1. Aineiston ulkopuolelle jääneet rajatapaukset.

Rajatapauksiin kuuluu esimerkiksi alaviitekäännettyjä sarjakuvalehtiä ja sarjakuvakirjoja,
joissa lähtöteksti on säilytetty alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen tapaan, mutta käännös
sijaitsee sivun alalaidan sijaan omalla sivullaan. Kenties aktiivisimmin alaviitekäännöstä
hyödyntävä lehti on yhä nykyäänkin (huhtikuussa 2016) julkaistava Kuti, joka on ilmestynyt
4. numerostaan eteenpäin alaviitekäännettynä. Hieman yli puolet rajatapauksista onkin Kutilehden numeroita.
Lopuista rajatapauksina pidettävistä kustanteista noin puolet on Kemin sarjakuvakeskuksen
lähes vuosittain julkaisemia antologioita. Niissä käännökset ovat yleensä erillisillä sivuilla,
mutta myös sivujen marginaaleissa ja sarjakuvastrippien välissä (ks. kuva 2). Kemi-antologiat
ovat sikäli erikoisia, että niiden käännökset ovat vain suomeksi ja ruotsiksi. Tämä on
merkittävä ero alaviitekäännettyihin sarjakuvakirjoihin, joista jokaisessa on englantia joko
alaviitteessä tai sarjakuvassa. Jokseenkin yllättävä kielivalikoima selittyy luultavimmin sillä,
että Kemi-antologioiden sarjakuvatarinat ovat peräisin vuosittain järjestettävästä
pohjoismaisesta sarjakuvakilpailusta. Kyseiset kustanteet lieneekin suunnattu lähinnä
pohjoismaisille lukijoille.

9

Kuva 2. Näyte Bileet ja muita sarjakuvia Kemin pohjoismaisesta sarjakuvakilpailusta 2003 -kustanteesta.
(Niemensivu 2003: 49.)
-Det här är absolut det bästa bandet i
- … om TAKE
- Håll käften!! Det där håller vi tyst om!!!
världen!
THAT!
- Detsamma sa du för några år sen…
- Gud vad tråkigt!
- Jo! Det är det.
- Gud…
- Det är han.
- Kolla! Är inte det
där nån?
Stjärnä
- Äh
- Inte ens tittade hit…
- Kaxig!
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Koska tämän tutkielman pääpaino on alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa,
rajatapausluetteloon (ks. liite 2) ei ole selvitetty esimerkiksi mainitsematta jätettyjä kääntäjiä,
vaan kyseisessä liitteessä on mainittu vain tiedot, jotka on annettu itse kustanteissa. Tämän
vuoksi esimerkiksi käännössuunnista ja kääntäjien nimistä ei ole yhtä kattavaa listausta kuin
liitteessä 1. Kuten varsinaisia alaviitekäännettyjä sarjakuvakirjojakin luultavasti myös
rajatapauksiksi luokiteltavia kustanteita on vielä enemmän kuin tämän työn luettelossa. Lista
kuitenkin antanee jonkinlaisen tuntuman siitä, millaisia alaviitekäännettyjä sarjakuvakirjoja
muistuttavia kustanteita on julkaistu 2000- ja 2010-luvuilla.

2.5 Kielet ja käännössuunnat
Koska alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen joukossa on myös välikielen kautta käännettyjä
kustanteita, tämän tutkielman kannalta oleellisia käsitteitä ovat lähtö- ja alkuteksti.
Lähtötekstillä tarkoitetaan käännösprosessin lähtökohtana olevaa tekstiä. Samaa asiaa
kutsutaan myös alkutekstiksi, joka ei kuitenkaan ole aina sama asia: jos esimerkiksi teksti
käännetään tšekistä saksan kautta suomeen, tšekinkielinen teksti on alkuteksti ja
saksankielinen puolestaan suomennoksen lähde- tai lähtöteksti. (Tiittula 2016) Alkutekstillä
tarkoitetaan täten alkuperäistä tekstiä, joka tavallisesti – kun kyseessä ei ole välikielen kautta
tehty käännös – on sama kuin lähtöteksti.
Lähtö- ja alkukielellä puolestaan viitataan yksinkertaisesti lähtö- ja alkutekstissä käytettävään
kieleen. Käsitettä kohdekieli taas käytetään käännöksen kielestä: esimerkiksi kohdekielisellä
lukijalla tarkoitetaan käännöksen lukijaa.
Suomessa julkaistuista alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista valtaosa eli yli 80 % on
käännetty suomesta englanniksi, kun taas muita käännössuuntia esiintyy vain yksittäisissä
sarjakuvakirjoissa. Kaikkien kustanteiden kohdalla lähtökieli ei kuitenkaan ole tiedossa.
Esimerkiksi monien antologioiden kohdalla ei ole varmaa, onko alaviitekäännös laadittu
suoraan alkukielestä vai välikielen eli toisen käännöksen kautta. Tällöin alaviitekäännöksen
lähtökieli on merkitty tässä työssä kysymysmerkillä (esimerkiksi ?  fi).
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Käännössuunnat (kustanteiden määrinä)
8
1

1

1

fi --> en
sv --> en
no --> en
nl --> en
muut

58

Kaavio 1. Käännössuunnat Suomessa 2000–2012 julkaistuissa alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa.

Aineistossa on myös kustanteita, joissa on useita eri käännössuuntia. Kaaviossa 1 tällaiset
kustanteet on sisällytetty muut-osioon. Nämä ovat yleensä antologioita, joissa on
sarjakuvatarinoita useilta eri kielialueilta. Muista kaavioista poiketen kaaviossa 1 on vain 69
kustannetta, sillä Pyytäjät-kustanteessa käännös on sarjakuvassa ja lähtöteksti alaviitteessä
(aineiston valintaperusteista lisää luvussa 2.3).
Koska osassa aineistoa (9 kustanteessa) ei alkukieltä ole lainkaan näkyvissä, kaaviossa 1
esitetyt lähtökielet eivät vastaa täysin sitä, mitä kieliä sarjakuvassa näkyy. Esimerkiksi Pikki
ja Riikkiset -kustanteessa sarjakuvassa on suomea ja alaviitteessä englantia, vaikka kustanteen
alkukieli on ruotsi (ks. kuva 3). Toisin sanoen kustanteen ruotsinkielinen alkuteksti on
korvattu suomenkielisellä käännöksellä, ja alaviitteeseen on lisätty englanninkielinen
käännös. Tämän työn kannalta onkin käännössuuntien lisäksi olennaista se, mitä kieliä on
alaviitteessä ja mitä sarjakuvassa. Laajemman kuvan aineistosta saa tarkastelemalla seuraavia
kaavioita kustanteiden kielistä.
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Kuva 3. Näyte Pikki ja Riikkiset: sataprosenttista filosofiaa –kustanteesta. (Östergren 2010: 15.)
2 After a while, you’ll see. 3 You have each other and the house is big enough for all of you. / There was so much
Teeny wanted to say. But he could not think straight.
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Alaviitteen kieli
(kustanteiden määrinä)

Sarjakuvan kieli
(kustanteiden määrinä)
11
3 1

11

fi
en

fi tai en

en tai fr

fi tai ru

en ja/tai fi

fi tai sv
fi, en tai sv

68

64

Kaavio 2. Alaviitteen kieli Suomessa 2000–2012 julkaistuissa alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa.
Kaavio 3. Sarjakuvan kieli Suomessa 2000–2012 julkaistuissa alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa.

Kaaviota 2 tarkastellessa on syytä huomata kaksi erilaista tapaa merkitä alaviitteessä oleva
kieli. Tai-sana viittaa siihen, että kustanteen sisällä esiintyy useita eri kieliä, mutta kerrallaan
yhden sivun alaviitteessä näkyy vain yhtä kieltä. Esimerkiksi BD @ fi –kustanteessa
kaksisivuiset, suomenkieliset sarjakuvatarinat on alaviitekäännetty sekä ranskaksi että
englanniksi saman aukeaman eri sivuille (ks. kuva 4). Sen takia kyseisessä sarjakuvakirjassa
on joillakin sivuilla alaviitteessä englantia, joillakin taas ranskaa. Tämä on merkitty kaaviossa
2 ”en tai fr”. Samaa merkintätapaa käytetään myös kaaviossa 3.
Jos saman sivun alaviitteessä näkyy sen sijaan kaksi kieltä yhtä aikaa, tämä on ilmaistu jasanalla. Tällainen on kuitenkin varsin harvinaista: aineiston ainoa esimerkki tästä on Sikalakustanteessa. Kyseisen kustanteen yhdessä sarjakuvatarinassa on allekkain kaksi
alaviitekäännöstä: englanniksi ja suomeksi (ks. kuva 5). Koska Sikalan muiden sivujen
alaviitteessä pelkästään englantia, kyseisen kustanteen kielet on ilmaistu kaaviossa 2
seuraavasti: en ja/tai fi.
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Kuva 4. Näyte BD @ fi -kustanteen aukeamasta. (Paakkanen 2001: 30–31.)
La Semaine de Technologie par M. Pärssinen
Mr Pärssinen’s technique week
LUNDI 1. Le stress /Grrrr! Grmph! 2. –La technologie
Monday 1. STRESS /-Grrr 2. –Technology creates an even
nous relie au monde toujours plus rapidement et en temps
faster and much improved real time world. It liberates
réel. On gagne du temps. 3. – Oui… du temps pour
time. 3. –That’s right… time to do more work and do it
travailler encore plus et plus efficacement! 4. –La
more efficiently! 4. –Technology has already taken control
technologie a déjà la suprématie sur l´homme… /BURN
over man…
OUT
Tuesday 1. –When you brutally question a man in the
MARDI 1. –ZZZZ…/En interrogant brutalement quelqu´un middle of his deepest dream, you get to hear the naked
dans son sommeil profond, on peut apprendre la vérité
truth about things. 2. –The woman of your life?! /–Metoute nue sur les choses. 2. –LA FEMME DE TA VIE?/ –
mega byte Barbara! 3. –A virtual relationship… is that the
Olivia Octet! 3. –Une relation virtuelle… Pffff! C´est tout
best you can do?
ce que tu as trouvé?
Wednesday 1. –Ah-ha… what do we have here? 2. –It’s an
MERCREDI 1. –Tiens! Tiens! Qu´est-ce que je vois? 2. –
e-mail from “gun powder love”. Hmm… Interesting… /–
Un message intitule: L’amour en octets. Hmm…
Stop!! Don’t open it! It’s a… 4. –Powerful virus
Intéressant… /–Arrête! Ne l´ouvre pas! C´est un… 3. KAThursday 1. –Hey…? What is that? /–My robot dog Lulu.
BOUM 4. –…virus vigoureux.
2. –What a dog. 3. –He-hey!? And what is this?!! /–Oil.
JEUDI 1. –He …! C´est quoi ça? /–Lulu, mon chien robot./ Friday 1. –It’s the technigue that counts. /–That was my
–GRRRR 2. Voilà une étrange creature. /PSSS! 3. –Hé!
last ball.
Toi! Et ça, c´est quoi?!!/ –Huile de vidange.
The weekend 1. –Puff, puff… let’s rest for a moment… 2. –
VENDREDI 1. –Question de technique…/–C´etait ma
I’m not against technology, although you think I am. /–
toute dernière balle.
That’s good to hear. 3. –Just the opposite! …They should
LE WEEKEND 1. –Pouf! Pouf… Si on s´arrêtait un
build a time machine ASAP… I could then teleport myself
moment… 2. –Tu crois que je suis contre la technologie
back to the stone age! /–Sigh
mais c´est pas vrai. /–Je m´en réjouis. 3. –Au contraire!
Dès qu´ils auront inventé la machine à remonter le temps je
me ferai transporter à l´âge de pierre! /–Soupir
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Kuva 5. Näyte Sikala: sarjakuvia tehotuotannosta –kustanteesta. (Högback 2010: 37.)
Outside it was much nicer / -Mk mk (Short for the old Finnish currency; Markka). / We couldn’t believe it was true. We
were meant to drive home with the pigs, a six hour drive. / Both us and the pigs were equally confused. / This wasn’t
that common a sight on the Finnish roads.
Ulkona oli paljon kivempaa. / -Mk mk… / Emme uskoneet sitä todeksi. / Tarkoitus oli ajaa sikojen kanssa kotiin,
kuuden tunnin matka. Me olimme yhtä hämmentyneitä kuin siat. / Tämä ei ollut kovin yleinen näky Suomen maanteillä.

16
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aineiston sarjakuvakirjoissa alaviitteessä on lähes3 aina
englantia, sarjakuvassa taas lähes4 aina suomea. Sarjakuvan kieli selittynee sillä, että
valtaosassa aineiston sarjakuvakirjoja tekijät ovat suomalaisia, joten lähtökieli on useimmiten
suomi. Englannin vallitsevuus taas voisi viitata siihen, että käännös englanniksi on teetetty
muitakin kuin englanninkielisiä maita ajatellen. Takana saattavat olla kustannuskysymykset:
jos vaihtoehtona on joko käännättää sama teos vaikkapa englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja
venäjäksi tai pelkästään englanniksi, jota luultavasti suurin osa lukijoista osaa ainakin
auttavasti, jälkimmäinen on saattanut olla pienkustantamolle edullisempi vaihtoehto. Eri asia
on toki se, millaisen vastaanoton pelkästään englanniksi käännetty sarjakuvakustanne saa
Ranskan kaltaisissa maissa, joissa virallisen kielen identiteetti on erityisen vahva, ja miten se
vaikuttaa kustanteen myyntilukuihin (Grigg 1997: 368).
Kaikissa alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa lähtökieli ei kuitenkaan ole suomi. Tällaisissa
tapauksissa syy siihen, miksi suomea on silti eniten sarjakuvassa ja englantia taas alaviitteessä
saattaa olla se, että kustanteiden ulkoasussa on pyritty jonkinlaiseen yhtenäisyyteen.
Esimerkiksi Glömp-antologioissa (ks. liite 1: 3, 5, 10, 13, 18, 21) on sarjakuvatarinoita useilta
eri kielialueilta, mutta silti niissä on sarjakuvassa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta aina
suomea.5 Kyseisten kustanteiden kohdalla on päädytty kenties ulkoasu- tai
johdonmukaisuussyistä sijoittamaan alaviitteeseen aina englanninkielinen teksti.
Muun muassa tällaiset johdonmukaisuussyyt ovat johtaneet siihen, että aivan kaikissa
aineiston kustanteissa alaviitteessä ei ole käännöstä. Suurimmassa osassa näin toki on, mutta
jäljelle jäävässä kuudessa kustanteessa alaviitteeseen on siirretty lähtöteksti (ks. liite 1: 1, 4, 6,
13, 21, 55). Kuten jo tämän työn johdannosta kuitenkin käy ilmi, alaviitekäännetyn
sarjakuvakirjan määritelmän kannalta ei ole olennaista, millainen teksti alaviitteessä
tarkalleen on. On silti hyvä tiedostaa, että sarjakuvasivun alaviitteessä oleva teksti ei
välttämättä ole käännös, vaikka se siltä vaikuttaisikin.

3

Poikkeuksia ovat kaksi kustannetta (ks. liite 1: 2, 45). Näistä ensimmäisessä on alaviitteessä aina joko ranskaa
tai englantia. Toisessa taas on alaviitteessä välillä englantia, välillä suomea, välillä taas sekä suomea että
englantia. Nämä ovat siten ainoat kustanteet, joiden alaviitteessä ei ole aina englantia.
4
Poikkeuksia ovat kuusi kustannetta (ks. liite 1: 2, 7, 17, 18, 22, 45), joissa on suomen lisäksi venäjää, englantia
ja ruotsia.
5
Glömp 8 -kustanteessa on yksi suomalaisen tekijän sarjakuvatarina, jonka alku- ja lähtökieli on kuitenkin
englanti. Tässä tapauksessa lähtötekstiä ei ole siirretty alaviitteeseen, vaan se on jätetty sarjakuvaan.
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2.6 Kääntäjät
Aineiston 70 alaviitekäännettyä sarjakuvakirjaa on ollut kääntämässä yhteensä 686 kääntäjää,
jotka on lueteltu taulukossa 2. Käytännössä kääntäjiä lienee kuitenkin vielä enemmän, sillä
kaikista kääntäjistä ei saanut varmaa tietoa kustanteista saati julkaisijoilta.
Kääntäjän nimi

Ahokoivu, Mari
Ahola, Elina
Ahonen, JP
Bergman, Benjamin
Borgman, Johanna
Costantini, Gianluca
Dick, Kiero
Eira, Taneli
Gourdon, Mélanie
Haasjoki, Pauliina
Heikonen, K.
Hentilä, Aino
Hjort, Minna
Hugaerts, Jelle
Hyyppä, Petteri
Hällström, Anna af
Jano
Jauhiainen, Viljami
Kaltenborn, Bendik
Kangasluoma, Jussi
Kankare, Wolf
Kinnunen, Kirsi
Knuuti, Veera
Koljonen, Hanna
Kylänen, Inari
Kärkkäinen, Reijo
Laine, Anna-Kaisa
Latvala, Markus
Lieste, Piia
Lietzén, Mika
Liimakka, Raine
Lounasheimo, Laura
Musturi, Tommi (Ö.)
Mäkelä, Pauliina

Kuinka moneen
kustanteeseen
kääntänyt

Kuinka
Kääntäjän nimi
Kuinka moneen
monessa
kustanteeseen
kustanteessa
kääntänyt
mainitaan
1
0
Niemensivu, Noora
1
1
1
Nissen, Hans
9
3
2
Nissinen, Jukka
5
1
0
Nissinen, Jyrki
1
1
1
Niva, Niko-Petteri
1
1
0
Nääs, Jarkko
2
2
0
Parvikko, Elisa
1
1
0
Pynnönen, Ville
1
1
1
Raasakka, Mirka
1
5
5
Ramsay, Jean
1
1
1
Rancken, Janna
1
1
0
Rantala, Tuomas
8
2
2
Rapi, Aapo
3
4
4
Regan, Kevin
1
1
0
Richert, Hannele
1
3
2
Rokkanen, Laura
1
1
1
Rope, Jenni
1
7
7
Ruokosenmäki, Jouko
1
1
0
S., Jonny
1
2
2
Sandlund, Krister
1
1
0
Savolainen, Päivi
1
1
1
Seppänen, Sumi (Milla)
1
1
1
Sillanpää, Karoliina
1
1
0
Sipiläinen, Katri
1
1
1
Strömman, Kasper
3
1
0
Sultan, Aisha
1
2
1
Sutinen, Aino
2
1
0
Tervamäki, Janne
3
1
0
Tolvanen, Titta
1
9
6
Vaara, Jari
1
1
1
Vanninen, Vilma
1
2
2
Viitala, Erica
1
2
2
Vähämäki, Amanda
3
1
1
Väätänen, Sanna
1
Taulukko 2. Alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen kääntäjät 2000–2012.

Kuinka
monessa
kustanteessa
mainitaan
1
4
4
0
0
1
0
1
0
1
1
8
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
3
1
1
1
0
0
0
0
1
0

Taulukossa 2 on merkitty harmaalla ne kääntäjät, joiden nimi puuttuu yhdestä tai useammasta
kustanteesta. Tämän tarkoituksena on havainnollistaa sitä, että varsin monen kääntäjän nimi
on jätetty mainitsematta: peräti 37 kääntäjän tiedot puuttuvat kustanteista. 22 kustanteen
kohdalla kääntäjien tiedot olikin selvitettävä sähköpostitse julkaisijoilta ja kääntäjiltä
itseltään. Viiden kustanteen kohdalla yhden tai useamman kääntäjän nimi ei kuitenkaan

6

Luku sisältää ainoastaan ne kääntäjät, joiden käännös on alaviitteessä. Näiden lisäksi aineiston kustanteilla on 6
kääntäjää, jotka ovat tehneet käännöksen sarjakuvaan.

18
käynyt ilmi selvitystöistä huolimatta. Näistä neljässä (ks. liite 1: 6, 7, 21, 63) kyse oli
antologioista, joissa muutamista yksittäisten sarjakuvatarinoiden kääntäjistä ei ollut varmaa
tietoa. Yhden kustanteen (ks. liite 1: 68) taas oli kääntänyt tekijän mukaan tämän
lähisukulainen, joka ei halunnut nimeään julki.
Huomattavaa on se, että näistä 22 kustanteesta 17:n tapauksessa mainitsematta jätetty kääntäjä
on myös yksi kustanteen tekijöistä ja kääntänyt oman sarjakuvatarinansa. Kääntäjän nimen
pois jättämiseen saattaa olla ainakin kaksi eri syytä. Koska suuri osa aineiston kustanteista on
yhdeltä tekijältä ja niiden julkaisijana on lisäksi usein vain muutaman hengen pyörittämä
pienkustantamo, lukijan on kenties oletettu ymmärtävän, että koko kustanne käännöstä
myöten on kannessa mainitun tekijän käsialaa, jollei toisin mainita.
Vähintään yhtä painava syy nimettömyyteen on kuitenkin voinut olla myös käännöksen
laadun vähättely, mikäli kääntäjänä toimineelta sarjakuvakustanteen tekijältä puuttuu
ammattikääntäjän identiteetti ja/tai koulutus. Samankaltaista asennetta on havaittavissa myös
alaviitekäännöksiä muistuttavissa kaunokirjallisuuden en face -käännöksissä, joissa lähtöteksti
ja käännös ovat samalla aukeamalla vierekkäisillä sivuilla. Sturrockin (2010: 51) mukaan
näiden kääntäjät katsovat usein olevansa lähinnä pedagogeja tai persoonattomia välittäjiä, ja
eikä heidänkään nimiään aina mainita. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että runomittaan
laadituissa runouden en face -käännöksissä vaikuttaisi olevan vallalla päinvastainen asenne,
jossa kääntäjä katsoo olevansa vähintäänkin lähtötekstin kirjoittajan veroinen runoilija (em.).
Ei siis voida väittää, että lähtötekstin läsnäolo johtaisi suoraan siihen, ettei kääntäjä uskalla
olla ylpeä työnsä jäljestä.
Valtaosa, lähes 70 % kääntäjistä on kääntänyt vain yhteen alaviitekäännettyyn kustanteeseen.
Kun otetaan vielä huomioon, että julkaisijoistakin yli puolet on julkaissut vain yhden
alaviitekäännetyn sarjakuvakirjan, alaviitekäännöksen käyttö vaikuttaisi olleen suurilta osin
varsin kokeiluluontoista.
Toisaalta aineiston perusteella näyttäisi olevan pieni joukko kääntäjiä, jotka ovat ottaneet
alaviitekäännöksen omakseen. Lähes puolessa kaikista 70 kustanteesta tulee vastaan joku
näistä neljästä kääntäjästä: Hans Nissen (9), Mika Lietzén (9), Tuomas Rantala (8) ja Viljami
Jauhiainen (7). Suluissa on mainittu kustanteiden määrät, joten useimmiten
alaviitekäännetyissä sarjakuvissa on kääntäjäksi ilmoitettu Hans Nissen ja Mika Lietzén,
joiden käännöksiä on 9 eri kustanteessa.
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Kääntäjien panosta ei voida kuitenkaan vertailla pelkästään sen perusteella, kuinka monessa
kustanteessa heidän käännöksiään on julkaistu. Osa on kääntänyt yksin yli 100-sivuisen
sarjakuvakirjan, osa taas parisivuisen sarjakuvatarinan antologiaan. Tässä työssä ei
valitettavasti ollut mahdollista vertailla käännösmääriä sivumäärien perusteella, sillä kaikkien
kääntäjien työnjaosta antologioissa ei löytynyt varmaa tietoa.
Koska suurin osa aineistosta on yhden tekijän sarjakuvakirjoja, ei liene yllätys, että noin 70 %
aineiston kustanteista on yhden kääntäjän kääntämiä. Antologioissa työ on kuitenkin jaettu
monesti usealle kääntäjälle: muutamissa tapauksissa samaa sarjakuvakirjaa on ollut
kääntämässä yli 10 henkeä. Taustalla on tietenkin voinut olla tiukka julkaisuaikataulu, mutta
yksi syy lienee myös se, että monet antologiat sisältävät runsaasti lyhyitä sarjakuvatarinoita
eri kielialueilta. Tällöin eri kieliä taitavia kääntäjiäkin on tarvittu yhtä antologiaa kohden
useita. On tosin otettava huomioon, että monet esimerkiksi Glömp-kustanteiden
sarjakuvatarinoista tulevat suomalaisjulkaisijalle jo valmiiksi englanniksi käännettynä, minkä
vuoksi ne on usein suomennettu välikielen kautta (Musturi 2013b). Tällöin englanninnoksen
tekijänä on useimmiten toiminut sarjakuvatarinan tekijä itse.
Peräti 25 kustanteessa alaviitekäännös on sarjakuvakustanteen tekijän käsialaa. Oiva
esimerkki on Mörmörutto-antologia, joka on tehty pääosin taidekoulun opiskelijoiden voimin.
Kustanteessa ei mainita kääntäjiä, mutta sen toimituksen mukaan kukin opiskelijoista laati
sarjakuvatarinoidensa käännökset joko itse tai tuttaviensa kanssa, joten niitä ei teetetty
ammattikääntäjällä (Ahlqvist 2012). Toisin sanoen lähes jokaisen Mörmöruton
sarjakuvatarinan on kääntänyt suomesta englanniksi eri henkilö. Sarjakuvien tekijöille tehdyn
sähköpostikyselyn perusteella tätä yhtä kustannetta kohden on saman kieliparin kääntäjiä
tiettävästi ainakin 13. Käytännössä kääntäjiä lienee kuitenkin vielä huomattavasti enemmän,
sillä kustanteessa on sarjakuvatarinoita 43 eri tekijältä.

2.7 Kustannetyypit ja julkaisijat
Aineisto sisältää 70 Suomessa vuosina 2000–2012 ilmestynyttä alaviitekäännettyä
sarjakuvakirjaa, joista 4 on omakustanteita ja loput 66 kaupallisia kustanteita.
Sarjakuvakirjoista valtaosa (53) on yhdeltä tekijältä, kun taas muut ovat antologioita eli usean
tekijän kustanteita. 17 antologiasta 10 kuuluu Glömp- ja Laikku-julkaisusarjoihin.
Kaupallisia julkaisijoita on yhteensä 19, omakustantajia taas 3 kappaletta. Kaupallisista
julkaisijoista suuri osa on pienkustantamoita. Tässä työssä kutsutaan kustannustoimintaa
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harjoittavia tahoja kustantamoiden sijaan julkaisijoiksi, sillä alaviitekäännettyjä
sarjakuvakirjoja on julkaissut pien- ja yleiskustantamoiden lisäksi monenkirjava valikoima
yhdistyksiä, oppilaitoksia ja omakustanteiden kohdalla yksityishenkilöitä.
2.7.1 Kustannetyypit
Omakustanteella tarkoitetaan kustanteita, joissa tekijä - tässä tapauksessa sarjakuvakustanteen
tekijä - kustantaa itse julkaisun eli maksaa kaikki kirjan tekemiseen liittyvät kulut mutta myös
saa suurimman osan tuotosta. Juuri välikäsien vähyyden vuoksi sitä pidetään tekijän kannalta
hyvänä julkaisutapana pienlevikkisten julkaisujen kohdalla. Kaupallisessa kustanteessa sen
sijaan julkaisun kustannuksista vastaa kokonaan joku muu kuin kirjan tekijä itse, yleensä
kustantamo. (Savola 2011: 7–10.) Tässä työssä on kaupallisten kustanteiden julkaisijoiksi
laskettu myös kustannustoimintaa harjoittavat yhdistykset ja oppilaitokset.
Omakustanteen ja pienkustantamon kaupallisen kustanteen ero on usein häilyvä: esimerkiksi
Boing Being -pienkustantamon painosmäärät ovat alimmillaan vain 200–500 nidettä (Boing
Being 2013a). Myös henkilökunnan määrän perusteella omakustantajat ja pienkustantamot
eivät eroa suuresti toisistaan: esimerkiksi Napa Books- ja Daily Hero Press pienkustantamoissa toimii molemmissa vain kaksi työntekijää (Napa Books 2013, Daily Hero
2013).
Edellä mainitusta häilyvyydestä kertoo jotain se, että julkaisijat itsekin luokittelevat
tuotteitaan vaihtelevasti: esimerkiksi toinen Boing Beingin perustajista (Musturi 2013a)
kutsuu sen julkaisuja omakustanteiksi, vaikka aiemmin esitellyn määritelmän mukaan ne ovat
kaupallisia kustanteita. Yksi syy kutsua kaupallisia kustanteita omakustanteiksi saattaa olla
epäkaupallisen imagon tavoittelu: tätä ajatusta tukee myös Boing Beingin yritysesittely, joissa
se painottaa kustanteidensa kokeellisuutta ja taiteellisuutta (Boing Being 2006).
Sen sijaan omakustanteiden ja pienkustantamojen kustanteiden ero niin sanottujen
yleiskustantamoiden kustanteisiin on ainakin painosmäärien suhteen selkeämpi. Jo
vanhentuneet, mutta silti jonkinlaista suuntaa antavat tilastot osoittavat, että suosituimpien
sarjakuvakirjojen, kuten Lucky Luken tai Tintin painosmäärät saattavat yltää jopa 40 000
niteeseen (Sarjainfo 1983: 8). Tässä työssä ei kuitenkaan käsitellä julkaisujen painosmääriä
tarkemmin, sillä julkaisijat eivät yleensä ilmoita niitä kilpailusyistä.
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2.7.2 Julkaisijat
Huuda Huuda
4
Asema Kustannus
16

Daada

11

Boing Being
Lesot Lehdet

2

Napa Books

2

Daily Hero Press

3
13
3

7
9

Lempo Kustannus
muut kaupalliset julkaisijat
(joilta vain 1 kustanne)
omakustantajat

Kaavio 4. Alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen julkaisijat ja niiden kustannemäärät.

19 kaupallisesta julkaisijasta pisimpään, peräti 8 eri vuotena, alaviitekäännettyjä
sarjakuvakirjoja on julkaissut Asema Kustannus. Kustanteiden määrässä se ei yllä aivan
Huuda Huudan tasolle, mutta sen julkaisutahti on tasaisempi: vuosina 2001–2012 Asemalta
ilmestyi alaviitekäännettyjä sarjakuvakirjoja lähes vuosittain. Toisin kuin Huuda Huudalla ja
Boing Beingillä Aseman julkaisutoiminta painottuu lähinnä suomalaiseen
sarjakuvatuotantoon.
Kokonaismäärän mukaan laskettuna Huuda Huuda vie ykkössijan 16 kustanteellaan, mikä
tosin on vain 3 enemmän kuin Asema Kustannuksella. Huuda Huuda (2013a) perustettiin alun
perin tarpeesta julkaista nimenomaan käännössarjakuvakustanteita, mutta sittemmin
kustantamolta on ilmestynyt myös kotimaista tuotantoa. Vaikka monissa Huuda Huudan
suomalaistekijöiden sarjakuvakirjoissa on englanninkielinen alaviitekäännös, kustantamo
näyttäisi silti yhä keskittyvän enemmän Suomeen kuin ulkomaihin. Tästä kielii esimerkiksi
se, että kaikista sen vuosina 2006–2012 julkaisemista käännössarjakuvakustanteista 22
kappaletta ei sisällä englanninkielistä alaviitekäännöstä eli ne on käännetty korvaamalla
lähtöteksti käännöksellä (Huuda Huuda 2013b, 2013c). Toisaalta kustantamo on julkaissut
myös pelkästään englanniksi kolme sarjakuvakirjaa ja kaksi suomalaisia sarjakuvia esittelevää
vuosikirjaa, jotka lienee suunnattu enemmän kansainvälisille markkinoille (em).
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Kolmanneksi eniten alaviitekäännettyjä sarjakuvakirjoja on julkaissut Daada, yhteensä 9
kustannetta. Daadan julkaisutoiminta jäi tällä saralla kuitenkin lyhyeksi: alaviitekäännettyjen
sarjakuvakirjojen kustantamista kesti kolme vuotta, joista yhtenä se ehti tuoda markkinoille
peräti 7 kustannetta. Neljäntenä tärkeänä julkaisijana voidaan vielä tuoda esille jo aiemmin
mainittu Boing Being, joka julkaisi 2001–2007 lähes vuosittain Glömp-antologioita.7 Boing
Being on kuitenkin sittemmin keskittynyt lähinnä taidekirjojen ja sanattomien
sarjakuvakustanteiden julkaisemiseen (Boing Being 2013a).
Kaikkia edellä mainittuja alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen kannalta merkittävimpiä
julkaisijoita yhdistää ainakin kaksi asiaa. Ilmeisin lienee se, että kaikki neljä ovat
pienkustantamoja, mikä selittää niiden melko pienet vuosittaiset julkaisumäärät. Toinen
tärkeä seikka on kustanteiden taiteellisen arvon ja valtavirrasta poikkeavuuden korostaminen,
mikä näkyy julkaisijoiden yritysesittelyissä. Siinä missä Huuda Huuda (2013a) kutsuu
kustanteitaan ”laadukkaaksi graafiseksi kirjallisuudeksi” ja antaa ymmärtää kustantamon
perustamisen lähteneen ” suomalaisen käännössarjakuvan alennustilasta”, Asema Kustannus
kuvailee kustanteitaan ”kaunokirjallisesti vahvoiksi vaihtoehtosarjakuvateoksiksi”,
jotka ”tehdään huolellisesti taidetta ja kirjaa kunnioittaen” (Sarjakuvan toivo 2013a). Daada
puolestaan näkee tavoitteenaan julkaista ”painotuotteiksi naamioituja taideteoksia”, jotka
voi ”luokitella marginaaliin” (Daada 2013, Sarjakuvan toivo 2013b). Boing Being (2006) taas
kertoo olevansa ”kokeellinen pienkustantamo”, joka tuottaa ”harvakseltaan julkaisuja
taiteellisin perustein”. Lähtötekstin kunnioitus saattaa osin selittää, miksi kustanteisiin on
valittu juuri alaviitekäännös, joka säilyttää sarjakuvatarinan alkuperäisen ulkoasun.
Kaikissa aineiston kustanteissa alaviitteen yksi ja useimmissa tapauksissa ainoa kieli on
englanti. Sen vuoksi voidaan olettaa, että suurin osa alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista on
julkaistu ulkomaan markkinoita silmällä pitäen. Julkaisijoista selkeimmin ulkomaille
suuntautunut lienee Boing Being, joka korostaa jo yritysesittelyssään toimivansa nimenomaan
kansainvälisesti ja jonka kotisivutkin ovat vain englanniksi (Boing Being 2006, 2013a). Se on
myös järjestänyt aktiivisesti erilaisia kiertueita ja näyttelyitä ympäri maailmaa (Boing Being
2013b). Muilla edellä mainitulla kolmella kustantamolla on suomenkieliset kotisivut, Daadan
tapauksessa blogi, mutta kaikista on saatavilla myös lyhyt englanninkielinen esittelyteksti.

7

Ainoa Boing Beingin julkaisema alaviitekäännetty sarjakuvakirja, joka ei kuulu Glömp-sarjaan on Italo Sport,
jonka tekijä on toinen kustantamon perustajista.
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22 eri julkaisijan joukossa on edellä esiteltyjen pienkustantamojen lisäksi myös yhdistyksiä,
oppilaitoksia ja omakustanteiden kohdalla yksityishenkilöitä. Näistä suurin osa, peräti 14, on
kuitenkin julkaissut vuosien saatossa vain yhden alaviitekäännetyn sarjakuvakirjan.
Alaviitekäännöksen ei voi siis väittää saaneen kovin laajaa tai pitkäaikaista suosiota, ja sitä on
ainakin julkaisutilastojen perusteella käytetty monesti lähinnä kokeilumielessä. Jääkin vielä
nähtäväksi, tuleeko alaviitekäännöksestä muutaman pienkustantamon tavaramerkki vai
leviääkö se aikanaan muidenkin julkaisijoiden keskuuteen.

2.8 Yhteenveto
Aineistoksi valikoituivat 2000–2012 Suomessa julkaistut alaviitekäännetyt
sarjakuvakustanteet, joiden aineistolaji on kirja. Sarjakuvakirjat ja niiden tiedot on koottu
Helsingin kaupunginkirjastoista Fennica- ja HelMet-hakupalveluiden, kenttätutkimuksen,
muutamien keskustelufoorumilta saatujen vinkkien sekä julkaisijoiden ja kääntäjien kanssa
käydyn sähköpostinvaihdon avulla.
Kustanteet, jotka täyttävät alaviitekäännetyn sarjakuvakirjan määritelmän vain osittain, on
katsottu rajatapauksiksi. Niihin kuuluu muun muassa alaviitekäännettyjä sarjakuvalehtiä sekä
sarjakuvakirjoja, joiden käännös on lähtötekstistä erillään, muttei kuitenkaan alaviitteessä.
Aineiston ulkopuolelle jäivät myös kustanteet, joita ei ole hankittu kirjastoihin, joten etenkin
alaviitekäännettyjä omakustanteita lienee enemmän kuin mitä tässä työssä on lueteltu.
Suurin osa Suomessa julkaistuista alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista on melko ohuita
mustavalkokustanteita pienkustantamoilta. Sarjakuvatarinoiden aihepiirit vaihtelevat paljon
kustanteittain, mutta esimerkiksi supersankaritarinoita ei ole julkaistu alaviitekäännettynä
lainkaan eikä lapsille suunnattua sarjakuvakirjojakaan ole kuin vähän.
Aineistosta suurin osa on käännetty suomesta englanniksi, kun taas muita käännössuuntia
esiintyy vain yksittäisissä sarjakuvakirjoissa. Useimmiten kustanteiden alaviitteessä on
englantia, sarjakuvassa taas suomea. Alaviitteessä ei kuitenkaan ole välttämättä käännös, sillä
osassa sarjakuvakirjoista sinne on siirretty lähtöteksti. Lisäksi osa kustanteista on käännetty
välikielestä, minkä vuoksi kaikissa ei ole näkyvissä alkukieltä lainkaan.
Miltei puolet aineiston sarjakuvakirjoista on muutaman aktiivikääntäjän kääntämiä, kun taas
loput kääntäjistä ovat kääntäneet lähinnä vain yksittäisiä kustanteita. Suurin osa kustanteista
on yhden kääntäjän kääntämiä, mutta varsinkin antologioissa kääntäjiä voi olla useita.

24
Kääntäjän nimi on jätetty monesti mainitsematta – etenkin silloin, kun kustanteen on
kääntänyt sen tekijä itse.
Julkaisijoista suurin osa on pienkustantamoita, mutta joukossa on myös yhdistyksiä,
oppilaitoksia ja yksityishenkilöitä. Hieman yli puolet alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista
on muutamalta sarjakuvakustanteisiin erikoistuneelta pienkustantamolta. Kyseiset
kustantamot korostavat sarjakuvakirjojensa taiteellista arvoa ja poikkeavuutta valtavirrasta,
mikä saattaa osin selittää alaviitekäännöksen valinnan.

3

Sarjakuvan alaviitekäännöksen erityispiirteitä

Tässä luvussa esitellään osa-alueita, jotka on todettu keskeisiksi sarjakuvan kääntämisen
tutkimuksessa, ja selvitetään, ovatko ne olennaisia myös sarjakuvan alaviitekääntämisessä.
Perinteisellä sarjakuvien kääntämisellä tarkoitetaan tässä tutkielmassa prosessia, jossa
sarjakuvan lähtökielinen kieliaines korvataan käännöksellä.

3.1 Alaviitekäännöksestä yleisesti
Alaviitekäännöksessä näkyy samanaikaisesti kaksi tai useampia erikielisiä tekstejä, joista yksi
on käännös ja joista vähintään yksi on alaviitteenä eli erillään sivun alareunassa useimmiten
pienellä tekstikoolla. Myös useamman kielen näkyminen samanaikaisesti alaviitteessä on
mahdollista, vaikkakin harvinaista. Aineiston kustanteissa yleisin tapaus on se, että lähtö- tai
alkuteksti on sarjakuvassa ja käännös alaviitteessä, mutta kuten luvussa 2.5 todetaan, tähän on
myös poikkeuksia.
On syytä ottaa huomioon, että alaviitekäännöksessä on kyse nimenomaan käännöksen
formaatista, ei niinkään menetelmästä. Sitä ei myöskään pidä sekoittaa alaviitteisiin, joita
näkee esimerkiksi tieteellisissä teksteissä. Sarjakuvien alaviitekäännöksen tarkoitus ei ole
selittää yksittäisiä sanoja tai antaa lisätietoa jostain sivuseikasta, vaan se kattaa koko tekstin
eli sarjakuvan kieliaineksen käännöksen. Lisäksi alaviitekäännöksen ulkoasu eroaa hieman
perinteisistä alaviitteistä: siinä kyllä viitataan usein sarjakuvaruutuihin numeroin, mutta
sarjakuvassa ei vastaavaa numerointia ole. Alaviitekäännös saattaa myös olla käsin tekstattu,
mikä tosin on ehkä osin työläytensä takia harvinaisempaa kuin latominen.
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Kuva 6. Näyte aineiston ulkopuolisesta Kulttuurivihkot-lehdestä. (Gates; Siminski 1974: 31.)

Vaikka alaviitekäännöstä on alettu käyttää sarjakuvan kääntämisessä vasta 2000-luvulla, sen
juuret juontavat kauemmas. Vanhin tämän tutkimuksen aikana löytynyt
alaviitekäännösmäisesti julkaistu sarjakuvatarina on nimittäin jo 1970-luvulta:
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Kulttuurivihkot-lehden (4/1974) neljän ruudun ote 8-sivuisesta The Vampire’s Bane sarjakuvatarinasta (ks. kuva 6). Vaikka kyseessä ei olekaan itsenäinen ja yhtenäinen
sarjakuvakustanne, vaan lähinnä lehtiartikkelin kuvitus, tämä osoittaa nykyisen
alaviitekäännöksen ulkoasun saaneen ehkä vaikutteita paitsi varsinaisista alaviitteistä myös
kuvateksteistä.
Edellä mainitun kuvatekstimäisen käännösmuodon ohella alaviitekäännöksellä voidaan katsoa
olevan ainakin kaksi lähisukulaista. Muun muassa kaunokirjallisuuden ja etenkin runouden
käännöksissä näkee toisinaan niin kutsuttua en face -käännöstä, jossa käännös ja lähtöteksti
ovat ”kasvotusten” eli samalla aukeamalla vierekkäisillä sivuilla (ks. kuva 7). Sen sijaan
raamatunkäännöksissä on aikoinaan käytetty interlineaarikäännöstä, jossa käännös kulkee
lähtötekstin rivien välissä (ks. kuva 8).
Sturrockin (2010: 52) mukaan nämä kaksi käännösmuotoa eroavat eniten sikäli, että
interlineaarikäännöksestä näkyy selvästi käännösprosessi, kun taas en face -käännös on
lähempänä perinteistä kääntämistä, jossa käännös on prosessin lopputulos. Tämän voi todeta
vertaamalla kuvia 7 ja 8, joista ensimmäisessä on näyte en face -käännöksestä, toisessa taas
interlineaarikäännöksestä. Kuvassa 8 näkyy interlineaarikäännöksen vasemmalla puolella
myös vaihtoehtoinen käännös, jonka voidaan katsoa olevan hiotumpi, lopullisempi
käännösprosessin lopputulos.
Alaviitekäännös näyttäisi olevan näiden kahden käännösmuodon välimuoto. Se ei ole yhtä
lailla lähtötekstin välittömässä läheisyydessä kuten rivien välissä sijaitseva
interlineaarikäännös, mutta ei silti yhtä erillään kuin omalla sivullaan oleva en face -käännös.
Se ei myöskään vaikuttaisi pyrkivän mukailemaan tarkkaan esimerkiksi lähtötekstin
sanajärjestystä. Tästä huolimatta se ei toimi ilman sarjakuvaa, joten se ei liene yhtä itsenäinen
teksti kuin en face -käännös, jota voisi periaatteessa lukea myös näkemättä lähtötekstiä.
Pienen tekstikokonsa ja sijaintinsa vuoksi alaviitekäännöksen voisi olettaa olevan lähes yhtä
alisteinen lähtötekstille kuin interlineaarikäännös.
Alaviite-, en face- ja interlineaarikäännöstä yhdistää eritoten se, että niissä näkyy yhtä aikaa
kaksi erikielistä tekstiä, joista vähintään yksi on käännös. Sen lisäksi kaikkia kolmea
käytetään ensisijaisesti yhtenäisten tekstikokonaisuuksien kääntämiseen. Näin ne eroavat
esimerkiksi kielten oppikirjoissa sekä käännös-, kieli- ja kirjallisuustieteen tutkimuksissa
käytetyistä käännöksistä, jotka ovat yleensä vain irrallisia katkelmia (Sturrock 2010: 51).
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Kuva 7. Näyte aineiston ulkopuolisesta Jälkisointuja: Goethen kirkkaimmat runot -kustanteesta.
(Goethe 2013: 54–55.)

Kuva 8. Näyte aineiston ulkopuolisesta The R.S.V. interlinear Greek-English New Testament -kustanteesta.
(New Testament 1988: 373.)
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3.2 Typografia
Schoppin (2005: 54) jaottelun mukaan typografialla voidaan viitata kolmeen eri asiaan:
1) merkkijärjestelmään, joka visualisoi verbaalia tekstiä,
2) painetun tekstin ulkoasun osaan, joka on syntynyt graafisen suunnittelun tuloksena sekä
3) tekstin ulkoasun muotoiluun toimintana.
Tässä tutkielmassa typografiaa käytetään lähinnä edellä mainitun jaottelun toisessa,
jokseenkin konkreettisessa merkityksessä. Lisäksi tässä keskitytään lähinnä typografian
tekstitason ilmentymiin, kuten kirjainten kokoon ja kirjasinlajiin. Luvussa 3.2 tarkastellaan
kuitenkin myös laajemmin sivun sommittelua, jonka voi näkökulmasta riippuen katsoa
kuuluvan joko typografian tai ulkoasun piiriin (em. 52–55).
Sarjakuvan kääntämisen kannalta typografia on olennainen osa-alue, sillä se vaikuttaa
osaltaan lähtötekstin tulkintaan: esimerkiksi dialogitekstin koolla tai viivan paksuudella
voidaan ilmaista äänenvoimakkuutta ja prosodiaa. Lisäksi typografiasta ilmenee
sarjakuvakustanteen tekijän kädenjälki ja luova panos. (Kaindl 2004: 216; Schmitt 1997:
639.)
Muun muassa yllä mainituista syistä perinteisesti käännetyissä sarjakuvakustanteissakin on
totuttu näkemään monenlaista tekstaus- ja ladontajälkeä. Käsin tekstauksessa erilaisten
tehokeinojen kirjo on lähes loputon, mutta alati kehittyvän tekniikan ansiosta nykyään myös
ladotun tekstin typografiaan on mahdollista saada monenlaista vaihtelua.
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Kuva 9. Näyte Aavepianisti-kustanteesta. (Niemensivu 2011: 23.)
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Alaviitekäännöksissä typografian tehokeinojen käyttö vaikuttaisi olevan perinteiseen
sarjakuvien kääntämiseen verrattuna varsin hillittyä. Kirjasinlajia tai sen kokoa ei vaihdella
saman kustanteen sisällä juuri lainkaan, ja kursiiviakin näkee vain satunnaisesti esimerkiksi
laulujen sanojen käännöksissä. Versaaleja ja lihavointia käytetään useammin, mutta ei
niitäkään kaikissa kustanteissa.
Otsikoiden ja sarjakuvatarinoiden nimien korostaminen alaviitteessä näyttäisi kuitenkin
olevan jokseenkin yleistä: noin puolet alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista käyttää joko
lihavointia, versaaleja tai molempia erottamaan otsikot muusta käännöstekstistä (ks. kuva 9).
Esimerkiksi Aikuinen seikkailee (ks. kuva 10) on typografiansa kannalta varsin tyypillinen
alaviitekäännetty sarjakuvakirja. Sen alaviitteessä ei käytetä typografisia keinoja lainkaan,
vaikka sarjakuvassa vaihdellaankin typografiaa eri tavoin. Kuvassa näkyvässä kirjeessä
käytetään koukeroista kaunokirjoitusta ja lapsekkaita harakanvarpaita korostamaan kirjeen
huvittavuutta, kun taas kertojan äänelle on varattu neutraalimpi tekstausjälki, jossa tosin
siinäkin on korostettu yksittäisiä sanoja. Alaviitteessä kirjeen käännös on erotettu muusta
tekstistä pelkillä lainausmerkeillä. Näin syntyy varsin suuri kontrasti: sarjakuvan lähtöteksti
on käsin tekstattua ja vaihtelevaa, kun taas alaviitteen käännösteksti on ladottua ja
vaihtelematonta. Siinä missä sarjakuvan typografia antaa eloisan vaikutelman, alaviitekäännös
vaikuttaa ulkoisesti varsin yksitoikkoiselta.

Kuva 10. Näyte Aikuinen seikkailee -kustanteesta. (Karjalainen 2003: 9.)
”Dear Governmental Clerk, I really would like to adopt a family with children. Please help me. Love, Grown-up” As I get older it would be nice
to have grandchildren. I could spoil them to bits, and they would respectfully listen to all my golden memories. Shame I probably wouldn’t get
along with their parents…

Versaalien käyttö näyttää tämän aineiston perusteella olevan yleisin typografian tehokeino
alaviitekäännöksissä. Niillä erotetaan otsikoiden lisäksi huudahduksia, mutta satunnaisesti

31
myös kuvassa näkyviä tekstejä, äänitehosteita tai dialogissa korostettuja yksittäisiä sanoja.
Esimerkiksi kuvassa 11 on kahden huudahduksen käännökset ladottu alaviitteeseen
versaalein. Sarjakuvassa sen sijaan versaaleja käytetään kaikissa dialogiteksteissä, joten siinä
huudahdukset on erotettu lähinnä huutomerkillä ja silloin tällöin myös lihavoinnilla.
Huomattavaa kuvassa 11 on se, että versaaleja on käytetty alaviitteessä melko säästeliäästi.
Esimerkiksi 4. ruudun huudahdusten ”Aaa” ja ”Luopio!” käännökset on kirjoitettu
alaviitteeseen alkukirjaimia lukuun ottamatta pienaakkosin, vaikka saman ruudun ”Saatanan
luopio surkimus idiootti” -kohtaa onkin korostettu käännöksessä versaalein.8 Tähän on
saattanut vaikuttaa se, että versaalien luettavuus pitkissä teksteissä on tunnetusti varsin
heikko. Samanlaista vaihtelevuutta on nähtävissä myös aineiston muiden sarjakuvakirjojen
alaviitteissä, joten typografiset tehokeinot lienee valittu varsin tapauskohtaisesti.
Alaviitteen typografian yksipuolisuuteen ovat saattaneet vaikuttaa paitsi edellä mainitut
luettavuustekijät myös se, että kaiken kaikkiaan alaviitekäännös on ehkä pyritty pitämään
melko huomiota herättämättömänä. Tähän viittaisi se, että edes käsin tekstatuissa
alaviitekäännöksissä ei ole juuri lähdetty jäljittelemään lähtötekstin typografiaa. Toisaalta
alaviitekäännöksessä ei periaatteessa tarvitsekaan ilmaista ulkoisilla seikoilla esimerkiksi
dialogin eri sävyjä, sillä ne ovat nähtävissä myös sarjakuvassa.
Vaikka alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissa sarjakuvan typografia onkin jätetty näkyviin,
se ei silti tarkoita, että kohdekielinen lukija tulkitsisi sen välttämättä samalla tavalla kuin
lähtökielinen. Esimerkiksi goottilaiset kirjaintyypit mielletään Suomessa tyypillisen
saksalaiseksi, mutta saksalaisissa lukijoissa ne tuovat mieleen lähinnä kansallissosialismin
(Schopp 2005: 141). Monet tällaiset typografiaongelmat on ratkaistavissa perinteisessä
sarjakuvien kääntämisessä korvaamalla lähtökielinen teksti käännöksellä.

8

Mielenkiintoisena yksityiskohtana versaalien käytöstä mainittakoon myös se, että vaikka monissa aineiston
kustanteissa sarjakuvan kieliaines on kirjoitettu kokonaan versaalein (esimerkiksi kuvassa 11),
alaviitekäännöksissä käytetään usein silti - erisnimiä ja virkkeiden alkuja lukuun ottamatta - pienaakkosia. Tämä
ratkaisu saattaa selittyä sillä, että pienaakkoset vievät versaaleja vähemmän tilaa.
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Kuva 11. Näyte Laikku 02 -kustanteesta. (Ranta 2002: 24.)
1. What are you doing? / I’m going to give myself up. 2. YOU’RE NOT GOING TO DO ANYTHING STUPID!! 3. If
you want to give yourself up, you’ll do it only aftr we’ve reached Lapland! / Why should I protect criminals? 4. Traitor! /
GODDAMN TRAITOR MISERABLE IDIOT! / Aaa 5. Difficult situation… Have to consider a bit more. 6. Let’s go out
for a few pints and decide then… / I’m not going! 7. Moron!... / Enough already!
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3.3 Luettavuus
Lienee varsin selvää, että alaviitekäännös vaikuttaa sarjakuvan luettavuuteen. Luettaessa
länsimaiselle kielelle perinteisesti käännettyä sarjakuvasivua katse liikkuu yleensä jokseenkin
järjestelmällisesti ruudusta toiseen vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas eli niin kutsuttua Zreittiä (Cohn 2013). Alaviitekäännetyssä sarjakuvatarinassa lukija joutunee sen sijaan
siirtämään katsettaan jatkuvasti sivun alalaitaan. Sikäli kun alaviitekäännöksen tekstin
lukemisesta ei ole toistaiseksi silmänliiketutkimuksia, on kuitenkin vielä mahdotonta sanoa,
silmäileekö keskivertolukija ensin sarjakuvan kokonaisuutena ennen alaviitekäännökseen
siirtymistä vai poukkoileeko katse ruutujen ja alaviitteen välillä. Voitaneen silti olettaa, että
lukuprosessiin vaikuttaa muun muassa se, kuinka hyvin kohdekielinen lukija osaa
sarjakuvassa näkyvää kieltä eli käyttääkö tämä alaviitekäännöstä koko ajan vaiko vain
satunnaisesti ymmärryksen tukena.
Ainakin siitä päätellen, että aineistossa on todella vähän lapsille suunnattuja kustanteita,
alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen kohdelukijoiden voisi olettaa olevan enimmäkseen
aikuisia. Tämä puolestaan antaisi ymmärtää, että vähintään osa lukijoista saattaisi osata
jossain määrin vieraita kieliä. Ei kuitenkaan liene todennäköistä, että kaikki lukijat
ymmärtäisivät suomen kaltaista puhujamäärältään pienehköä kieltä niin hyvin, että voisivat
käyttää sitä helpottamaan lukemista.
Vaikka kääntäjä määrääkin alaviitekäännöksen lukujärjestyksen, se ei yksinään helpottane
sekavasti sommitellun sarjakuvan lukemista. Sarjakuvassa näkyvää kieltä osaamaton lukija ei
nimittäin välttämättä pysty löytämään kohtaa, johon alaviitekäännöksellä viitataan, sillä
esimerkiksi suomen ja indoeurooppalaisten kielten yksittäiset sanat eivät aina muistuta
toisiaan. Erisnimet voivat osaltaan helpottaa oikean kohdan löytämistä, mutta nekin on
toisinaan käännetty (esimerkiksi Aikuinen seikkailee -kustanteen päähenkilö on suomeksi
Aikuinen, englanniksi Adult). Mikäli sarjakuvassa näkyvä teksti on vieläpä kirjoitettu eri
merkkijärjestelmällä kuin käännösteksti – vaikkapa heprealaisella kirjaimistolla –
erisnimistäkään ei ole juuri apua.
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Kuva 12. Näyte aineiston ulkopuolisesta Kuti 21 -kustanteesta. (Bergman 2011: 9.)
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Kuvassa 12 näkyy esimerkki sarjakuvasivusta, jota voisi olla hankalaa lukea edes
alaviitekäännöksen kanssa osaamatta lähtökieltä. Kyseisen sarjakuvatarinan hahmot, esineet
ja taustat koostuvat erimuotoisista suomenkielisistä sanoista – jo pelkästään päähenkilön
kimppuun hyökkäävässä koirassa lukee muun muassa ”aavekoira”, ”kosto” ja ”hyökkään
sinun kimppuusi about just nyt”. Mikäli suomea osaamaton lukija yrittäisi päätellä
alaviitekäännöksen perusteella, missä järjestyksessä sarjakuvasivua tulisi lukea ja mikä
käännös viittaa mihinkin kohtaan, vastaan tulisi luultavasti varsin monta hankaluutta, kuten
tekstin suuri määrä, toisiinsa sulautuvat ruudut ja melko huomaamattomat nuolet, joiden olisi
tarkoitus kertoa ruutujen lukujärjestys. Toisaalta on myönnettävä, että ilman minkäänlaista
käännöstä tarinan yksityiskohdat jäävät hämärän peittoon ja ruutujen sisältöä voi olla
entistäkin vaikeampaa hahmottaa. Lisäksi tämän kaltaisen sarjakuvatarinan kääntäminen
perinteisesti vaatisi jo todella paljon kuvankäsittelyä. Loppujen lopuksi alaviitekäännös
saattaisikin siis olla tässä tapauksessa perinteistä käännöstä toimivampi vaihtoehto
vaivalloisesta luettavuudesta huolimatta.
Toisenlaiseen luettavuusongelmaan voi törmätä verkkosarjakuvissa. Niiden sivut ovat usein
tarkoituksella kapeita ja pitkiä eli ne on suunniteltu luettavaksi sivua alaspäin rullaamalla.
Mikäli alaviitekäännös on vasta pitkän sivun alapuolella, lukija joutuu selaamaan sivua
epäluontevasti edestakaisin. Erityisen hankalaa tämä on mobiililaitteilla, joiden näytölle ei
muutenkaan mahdu kerrallaan yhtä paljon kuvaa tai tekstiä kuin esimerkiksi tietokoneen
näytölle. Tietokoneen tai mobiililaitteen näytöltä luettaessa on tosin se etu, että tekstiä saa
halutessaan suurennettua, kun taas kustanteissa alaviitteessä oleva teksti on monesti varsin
pientä.
Monissa aineiston sarjakuvakirjoissa lukemista on yritetty helpottaa siten, että eri ruutujen
alaviitekäännökset on joko merkitty numeroin tai erotettu toisistaan vinoviivoin. Tämä
jäsentely ei kuitenkaan ole ymmärtämisen kannalta aivan aukoton, sillä sarjakuvassa
vastaavaa numerointia ei ole. Vaikka valtaosassa aineiston sarjakuvakirjoja päteekin
lukujärjestys, jossa sekä ruutuja että niiden osia luetaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas,
aina ei ole ensi silmäyksellä aivan itsestään selvää, mikä käännös viittaa mihinkin sarjakuvan
osaan.
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Kuva 13. Näyte Glömp 5 -kustanteesta. (Moisseinen 2002: 74.)
1. Hey Kerttu… / Yes, Kalervo? /Well, with you being my sister and all, and being wise in these matters… / What is that? / Well I
have been thinking and trying to do something but nothing seems to be working. / I guess I have to come out and say it… See, I
have to find myself a woman… There, I said it. You would not know where I could get one? 2. I mean, it is nice living with
mother and all, but it would be something to have one of those… life partners. / It is so quiet / It makes me sad / Do not worry /
See, you leave mother here and go out on your own. There is somebody nice out there just waiting for you. (Continued on the next
page)
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Esimerkiksi kuvan 13 toisessa ruudussa on kaksi hahmoa ja yhteensä viisi puhekuplaa, mutta
kyseessä ei silti ole aivan selkeä vuoropuhelu: vasemmanpuoleisen hahmon yhdet vuorosanat
on jaettu kolmeen allekkain olevaan puhekuplaan. Alaviitekäännöksessä nämä kolme on
kuitenkin erotettu toisistaan samalla tavalla kuin eri puhujien vuorosanat eli vinoviivoin.
Käännöksen perusteella lukija saattaakin erehtyä luulemaan, että näistä kolmesta
lausahduksesta toinen (”It is so quiet”) olisi oikeanpuoleisen puhujan suusta. Luultavasti
lukija pystynee lopulta yhdistämään oikean käännöksen oikeaan sarjakuvan kohtaan
kontekstin perusteella, mutta tarinaan keskittyminen saattaa silti herpaantua hetkeksi.
Luettavuutta saattaisi haitata myös se, jos alaviitekäännös sijaitsisi jokaisella sivulla hieman
eri kohdassa, jolloin lukija joutuisi aina etsimään sitä katseellaan. Aineiston kustanteissa näin
ei ole, mutta tilanne voisi olla eri, jos alaviitekäännettäväksi valikoituisi sarjakuvasivuja,
joissa ei sommittelunsa vuoksi olisi aina tilaa käännökselle alalaidassa. Yhtä hämäävää
lukijan kannalta voi olla myös se, että alaviitekäännös on välillä eri sivulla kuin sarjakuvan
kohta, johon se viittaa. Näin on esimerkiksi kuvassa 13, jossa alaviitekäännöstä on jouduttu
suuren tekstimäärän vuoksi jatkamaan seuraavalle sivulle.

3.4 Muuta
Tässä luvussa mainitsen vielä lyhyesti muutamia osa-alueita, jotka nostetaan usein esiin
käännöstutkimuksissa käsiteltäessä sarjakuvia ja joista monet ovat siten sarjakuvan
alaviitekäännöksenkin kannalta olennaisia. Tässä esiteltäviin aiheisiin alaviitekäännös ei
kuitenkaan tuo niin paljon uutta verrattuna perinteiseen sarjakuvien kääntämiseen, että niitä
olisi tarpeen käsitellä tarkemmin omina lukuinaan.
Kiistatta yksi keskeisimmistä aihepiireistä sarjakuvien kääntämiseen liittyen lienee sanan ja
kuvan yhteys. Esimerkiksi Celotti (2008: 44–45) painottaa, että sarjakuvan kääntäjän olisi
aina otettava kuva huomioon kieliainesta tulkitessaan, jotteivät muun muassa sanalla ja
kuvalla leikittelevät vitsit jäisi ymmärtämättä. Esimerkiksi kuvan 14 sarjakuvassa vitsaillaan
Hymy pyllyyn -televisiosarjasta tutulla kuvaannollisella ilmauksella ”vetää hymy pyllyyn” ja
Hymy-lehdellä, joka näkyy viimeisessä ruudussa toimittajan kädessä ja joka muuttaa edellä
mainitun ilmauksen konkreettisemmaksi. Kääntäjä on ratkaissut tämän ilmauksella ”take in
some Sun”, joka puolestaan viittaa englanninkieliseen Sun-lehteen. Jos käännöksessä olisi
keskitytty vain tv-sarjan tunnuslauseeseen (”hymy pyllyyn”) huomioimatta kuvaa lainkaan,
viimeisessä ruudussa näkyvä lehti olisi saattanut vaikuttaa kohdekielisestä lukijasta varsin
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omituiselta. Sanan ja kuvan yhteyden ymmärtäminen lienee siis yhtä lailla tärkeää sarjakuvien
alaviitekääntämisessä. Kuten luvussa 3.3 kuitenkin todetaan, alaviitekäännös voi
kohdekielisen lukijan kannalta haitata sanan ja kuvan yhteyden tulkitsemista, sillä toisinaan
saattaa olla vaikeaa yhdistää oikea alaviitekäännöksen kohta oikeaan kohtaan sarjakuvassa.

Kuva 14. Näyte Villimpi Pohjola 2 -kustanteesta. (Ahonen 2009: 89.)
2. –ext stunt the competitors try to collect as many coins as possible from the floor of the terrarium, as we fill it with the
nastiest slimeballs we could find. / You may select who goes first. 3. Best out of three? 4. Ok, Anna. We’ll start the clock
and release the digustoids as soon as you’re ready. 5. Fear Factor / There’s the signal! / Doorman, release the Slimeballs!
8. Bloody hell! That’s the sleazy night club on mainstreet! I can’t watch! / I’m changing! 9. Our next contestant is Verneri.
Tell me, would [sic.] like to take in some Sun? / You betcha! 10. There you go. Pucker up and start showing then! Good
luck.
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Ehkä osin juuri siksi, että sarjakuvissa on mahdollista leikitellä sanan ja kuvan yhteydellä,
käännöstutkimuksissa on tarkasteltu varsin usein sarjakuvien sanaleikkien kääntämistä.
Vaikka sarjakuvien käsittely käännöstutkimuksissa onkin itsessään ilahduttavaa, tämän
kaltaisten tutkimusten suuri määrä on pitänyt osaltaan yllä käsitystä, että sarjakuvat olisivat
ensisijaisesti humoristisia, mikä ei liene niiden arvostuksen kannalta kovin toivottavaa
(Zanettin 2008: 20). Lisäksi on otettava huomioon, että näissä, kuten myös monissa
esimerkiksi erisnimien kääntämistä käsittelevissä tutkimuksissa, sarjakuvat toimivat yleensä
lähinnä aineistona. Luultavasti niissä voitaisiin siis yhtä lailla tehdä havaintoja
alaviitekäännetyistä sarjakuvista tutkimustulosten suuresti muuttumatta.
Teknisistä syistä kenties hankalimpia perinteisessä sarjakuvien kääntämisessä ovat
äänitehosteet, sillä niiden muokkaaminen voi vaatia myös sarjakuvaruudun taustan käsittelyä
ja jopa piirtämistä uudestaan. Lisäksi äänitehosteen typografian jäljittely on monesti
esimerkiksi puhekuplien tekstien latomista tai tekstaamista työläämpää. Muun muassa näistä
syistä perinteisessä sarjakuvien kääntämisessä äänitehosteet jätetään monesti kääntämättä
(Kaindl 2004: 177). Alaviitekäännös kuitenkin mahdollistaa äänitehosteiden kääntämisen
ilman teknisiä rajoitteita, kunhan sarjakuvasivun alalaidassa riittää tilaa. Sen sijaan
esimerkiksi dialogin ja kerronnan kääntäminen lienee jokseenkin samanlaista niin
alaviitekäännettyjen kuin perinteisesti käännettyjenkin sarjakuvien kohdalla, joskin ensin
mainitussa tilarajoitteet ovat hieman joustavampia (ks. lisää luvusta 3.5).

3.5 Edut ja haitat verrattuna perinteiseen sarjakuvien kääntämiseen
Alaviitekäännöksen suurin hyöty kääntäjän kannalta lienee se, että se tuo helpotusta
tilarajoitteisiin, joihin törmää perinteisessä sarjakuvien kääntämisessä etenkin käännettäessä
suomeen, jossa on paljon yhdyssanoja ja sanat ovat muutenkin keskimäärin pidempiä kuin
esimerkiksi englannissa. Näin tiukkoihin merkkirajoihin tulee hieman joustoa: esimerkiksi
yksittäisen kuvassa näkyvän kyltin käännöksen ei tarvitse vastata pituudeltaan tarkkaan
lähtötekstiä.
Alaviitekäännöksestä vaikuttaisikin tämän aineiston perusteella olevan eniten apua silloin, jos
lähtötekstin kieliainesta on verrattain vähän tai se on ilmaistu todella napakasti, jolloin
käännöstekstin mahduttaminen sarjakuvaan vaatisi paljon tiivistämistä. Esimerkiksi Leijonan
veri velvoittaa -kustanteen lähtötekstissä yksi hahmoista toteaa lyhyesti: ”Ja muuta et
muista…” (ks. kuva 15). Tämän kohdan käännöstä (”And you don’t remember anything
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else…”) olisi perinteisessä sarjakuvien kääntämisessä vaikeaa mahduttaa pieneen
puhekuplaan.

Kuva 15. Näyte Leijonan veri velvoittaa -kustanteesta. (Heikkinen 2012: 15.)
And you don’t remember anything else… / No I don’t
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Alaviitekäännös ei kuitenkaan poista tilarajoitteita täysin, sillä ymmärrettävästi
alaviitteessäkään ei ole tilaa loputtomiin – joissakin tapauksissa jopa vähemmän kuin
sarjakuvassa. Mikäli sarjakuvan alareunassa tai ruutujen välissä ei siis ole tarpeeksi tyhjää
tilaa, alaviitekäännöksen toteuttaminen on hankalaa. Esimerkiksi sellaisiin
sarjakuvatarinoihin, joissa ruudut ulottuvat yli sivun reunojen, alaviitekäännös ei soveltune
kovin hyvin (ks. kuva 16).

Myös suuri tekstimäärä voi vaikeuttaa
alaviitekäännöksen mahduttamista sivulle, etenkin jos
käännöksen tekstikoko halutaan pitää luettavana.
Joissakin aineiston kustanteissa alaviitekäännöstä on
kuitenkin tekstin tiivistämisen tai pienentämisen
sijaan jaettu useammalle sivulle (ks. kuva 13 luvussa
3.2). Vaikka ratkaisu ei liene kovin lukijaystävällinen,
se osoittaa, että alaviitekäännös tarjoaa tilarajoitteiden
kanssa painiskelevalle kääntäjälle muitakin
ratkaisutapoja kuin vaikkapa tiivistämisen tai
poisjätön.
Julkaisijan näkökulmasta alaviitekäännös on
hyödyllinen sikäli, että yksien kansien väliin saa

Kuva 16. Näyte aineiston ulkopuolisesta
At Laz Meridian 3 -kustanteesta. (Yuiga 2007:
108.)

samoilla painokustannuksilla kaksi kieltä. Jos vaikkapa suomesta englanniksi
alaviitekäännetty kustanne ei käykään kaupaksi ulkomailla, sitä voi yhä myydä Suomessa (tai
päinvastoin). Esimerkiksi Boing Beingin kustanteiden ostajakunta vaikuttaisi olevan melko
pieni ainakin painosmäärien (ks. luku 2.7.1) perusteella, joten kahden erikielisen painoksen
ottaminen samasta teoksesta voisi olla julkaisijalle melkoinen taloudellinen riski. Tappion
välttäminen on tietysti osa kaikkea liiketoimintaa, mutta muutaman ihmisen pyörittämälle
pienkustantamolle yksikin epäonnistuminen voi olla kohtalokas.
Kahden tai useamman eri kielen yhdistäminen samaan kustanteeseen on kannattavaa
julkaisijalle myös silloin, jos tarkoituksena on esitellä sarjakuvakirjaa käännösoikeuksista
kiinnostuneille ulkomaisille julkaisijoille. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa on aineiston
kustanteista julkaistu ranskaksi ainakin viisi kappaletta,9 mistä voisi päätellä, että näissä
9

Seuraavat kustanteet: 1: 13, 23, 53, 63, sekä yksissä kansissa julkaistut 24, 30, 31 ja 47.
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tapauksissa Suomessa julkaistun kustanteen alaviitekäännöstä on käytetty lähinnä
ymmärtämisen tukena (Finnish Comics Info 2014). Se ei tietenkään suoraan tarkoita, etteikö
alaviitekäännöstä olisi alun perin ajateltu lopulliseksi ja hiotuksi, mutta sillä on voinut olla
useita eri funktioita. Ulkomaanvientiin viittaisi paitsi suomi–englanti10-käännössuunnan selvä
yleisyys aineistossa myös se, että ensimmäiset alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat ilmestyivät
samoihin aikoihin, kun suomalaisilla sarjakuvilla alkoi olla kysyntää ulkomailla
(Kulttuuriviennin tukiverkko 2013).
Alaviitekäännös on myös perinteiseen sarjakuvien kääntämiseen verrattuna melko edullinen
ja nopea toteuttaa, sillä se helpottaa kuvankäsittelyä, joka on etenkin äänitehosteita ja
värillisiä sarjakuvia käännettäessä varsin työläs ja kallis työvaihe. Valtaosa aineiston
alaviitekäännöksistä on vieläpä ladottu eikä tekstattu käsin, mikä entisestään nopeuttaa
julkaisuprosessia.
Lukijan kannalta yksi alaviitekäännöksen selvimmistä haitoista lienee se, että se heikentää
sarjakuvatarinan luettavuutta (ks. luku 3.3). Lukukokemukseen vaikuttanee sekä
alaviitekäännöksen sijainti erillään sivun alalaidassa että se, että siinä olevan tekstin koko on
varsin pieni. Pienessä tekstikoossa on vieläpä se riski, että käännöksen olemassaolo voi jäädä
sarjakuvakirjaa pikaisesti selailevalta potentiaaliselta lukijalta täysin huomaamatta. Tilannetta
ei helpota se, että alaviitekäännös on vielä melko uusi ilmiö, joten lukija ei välttämättä tule
kiinnittäneeksi alaviitteessä kulkevaan tekstiin erityistä huomiota.
Alaviitekäännöksen huomaamattomuutta pahentaa vielä se, että aineiston kustanteissa ei
juurikaan mainosteta käännöstä. 70 alaviitekäännetystä sarjakuvakirjasta vain viidessä
mainitaan takakannessa, että kustanne sisältää käännöksen (esimerkiksi tekstillä ”Translations
in English included”). Etukannessa vastaavanlaista mainintaa ei ole, vaikka kuudessa
kustanteessa nimi onkin kahdella tai yhdessä tapauksessa jopa kolmella kielellä. Aineiston
kustanteiden takakansitekstitkin ovat vieläpä yleensä vain suomeksi, joten kohdekielisen
lukijan voi olla pelkkien kansien perusteella vaikeaa huomata, että käsillä oleva kirja sisältää
myös käännöksen.
Vaikka alaviitekäännöksellä on haittojen lisäksi monia etuja, kaikissa alaviitekäännetyissä
sarjakuvakirjoissa niitä ei ole kuitenkaan hyödynnetty täysin. Esimerkiksi Pyytäjät-

10

Englantia voitaneen pitää nykyään jo lingua francana, ainakin jos on uskominen tilastoja, joiden mukaan noin
neljännes maailman väestöstä osaa englantia joko äidinkielenään tai vieraana kielenä (British Council 2013).
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kustanteessa ja joissakin Glömp-kustanteiden sarjakuvatarinoissa on päädytty latomaan tai
tekstaamaan käännös sarjakuvaan, vaikka se ei alaviitekäännöstä käytettäessä olisikaan
välttämätöntä. Näin alaviitekäännöksen kaksi etua jää hyödyntämättä, mistä saattaa olla
haittaa sekä kääntäjälle että julkaisijalle. Ensinnäkin kallis ja aikaa vievä kuvankäsittelyvaihe
eli sarjakuvan kieliaineksen poistaminen ja korvaaminen käännöksellä on yhä osana
julkaisuprosessia. Toiseksi kääntäjä ei pääse irti lähtö- tai alkutekstin tilarajoitteista, mikäli
käännös ladotaan tai tekstataan sarjakuvaan.
Kuten jo johdannossa mainitaan, alaviitekäännös eroaa sikäli tavallisista alaviitteistä, että se
muodostaa yhtenäisen tekstin eikä sitä siten käytetä ensisijaisesti kääntäjän huomautuksiin.
Tämä ei silti tarkoita, etteikö sitä voisi hyvin hyödyntää myös yksittäisten kohtien,
esimerkiksi sanaleikkien tai reaalioiden selittämiseen, mikäli alaviitteen tila vain antaa
myöten.
Kääntäjän huomautuksia sisältävien alaviitteiden käyttö ei ole perinteisessä sarjakuvien
kääntämisessä mangakäännöksiä lukuun ottamatta kovinkaan yleistä (Jüngst 2008: 68–71).
Alaviitekäännetyissä sarjakuvakirjoissakin tällaiset kommenttitekstit ovat varsin
poikkeuksellisia, mutta muutamia tapauksia silti on: esimerkiksi Glömp 8 -kustanteessa (ks.
kuva 17) selitetään erisnimi Hufvudstadsbladet merkitsemällä se tähdellä ja lisäämällä selitys
käännöstekstin alapuolelle samalle sivulle. Samaan tapaan alaviitekäännös soveltunee myös
hankalasti kääntyvien sanaleikkien selittämiseen (ks. luku 3.4).
Muutamissa aineiston kustanteissa käytetään alaviitettä myös lähtökieleen liittyvien sävyjen
selittämiseen. Esimerkiksi kuvassa 18 näkyy sarjakuvatarinan ensimmäinen sivu, jolla
kerrotaan koko tarinan dialogin olevan Pohjois-Karjalan murteella, kun taas kuvassa 19
huomautetaan yhden hahmoista laulavan Yesterday-kappaletta suomalaisella korostuksella
(”Sou faarövei, nau it luuks tei hier tu stei, ou ai biliiv…”). Eri asia toki on, välittyykö
kohdekieliselle lukijalle sarjakuvatarinan tunnelma yleiskielisestä käännöksestä, vaikka
lähtötekstin mainittaisiinkin olevan yleissuomesta poikkeavaa.
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Kuva 17. Näyte Glömp 8 -kustanteesta. (Sipiläinen 2006: 148.)
1 After the summer holidays I don’t get to visit Jerry often enough. / What is Hufvudstadsbladet*? 2 Katri /
Headache pill. / Several months pass by without us meeting each other. 3 On valentine’s day I go to the petshop. /
Buy me, buy me! Please take me away! / No! Buy me! 4 I purchase sweets for Jerry with my pocket money.
*The main Swedish newspaper in Finland
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Kuva 18. Näyte Glömp 5 -kustanteesta. (Moisseinen 2002: 57.)
OUTOKUMPU-JOENSUU (Käännös / Translation: Johanna Borgman – Note: The characters speak in a strong NorthKarelian dialect.) Kalervo! / Huh?
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Kuva 19. Näyte Laikku 02 -kustanteesta. (Lietzén 2002: 73.)
1. Come now, don’t scare the small one. / I’m not small! 2. (Sings a verse from ”Yesterday” with a Finnish accent) 3.
(Crunch) 4. A few months later, when the winter apple basket was down to about a half, we were again visiting Granny.
Snow had been on the ground for a couple of weeks and skating rinks were finally open. 5. We had to try out the ice on
the local rink right away.
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3.6 Alaviitekäännöksen tulevaisuus?
Vaikka tämä työ keskittyykin paperisiin sarjakuvakirjoihin, alaviitekäännös näyttää leviävän
hiljalleen myös internetiin. Hyvä esimerkki ovat sarjakuvablogit, jotka ovat 2000-luvun
puolivälistä lähtien tulleet tärkeäksi osaksi Suomen sarjakuvakenttää (Sinisalo 2008).
Valtaosa suomalaisista sarjakuvablogeista on yhä pelkästään joko suomeksi tai englanniksi,
mutta alaviitekäännöstä on alettu käyttää satunnaisesti myös niissä (ks. kuva 20).
Sarjakuvablogeissa käännösteksti ei yleensä ole itse sarjakuvasivulla eli samassa
kuvatiedostossa, mutta kuitenkin suoraan sivun alapuolella joko omana kuvatiedostonaan tai
tekstinä. Tämä käytänne johtunee siitä, että erillisenä tekstinä olevaa käännöstä on nopeampi
päivittää kuin kuvatiedostoa, joka pitää erikseen avata kuvankäsittelyohjelmassa.

Kuva 20. Näyte aineiston ulkopuolisesta Mad Tea Party -sarjakuvablogista. (Mad Tea Party
2015.)
(OINK OINK OINK OINK…..)
-WHY DO WE LET THEM IN THE BED ANYWAY...
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Sarjakuvablogeissa ei yleensä mainita alaviitekäännöksen tekijää, mutta useimmiten
käännösteksti lienee bloggaajan itsensä laatima. Jotkut bloggaajat pyytävät aktiivisesti
parannusehdotuksia käännöksiinsä bloginsa lukijoilta, toisinaan jopa teetättävät koko
käännöksen lukijoillaan (ks. kuva 21). Toiset bloggaajat taas eivät varsinaisesti oikoluetuta
sarjakuvablogiensa käännöksiä, ellei niiden sarjakuvatarinoista myöhemmin koota kustannetta
(Ahokoivu 2011: 35).
Alaviitekäännöksen tulevaisuus saattaa
hyvinkin olla verkossa, sillä siinä missä
aiemmin monelle sarjakuvakustanteen
tekijälle ensiaskel sarjakuva-alalla oli
oma- tai pienkustanne, nykyään on
yleisempää hankkia ensin tunnettavuutta
internetissä ja vasta sitten siirtyä
painotuotteisiin (Ahokoivu 2011: 16).
Alaviitekäännös voinee lisäksi auttaa
sarjakuvabloggaajaa laajentamaan

Kuva 21. Näyte aineiston ulkopuoliseen Hanna-Piritan
Sarjisblogiin liittyvältä verkkosivulta. (Hanna-Pirita’s Stuff
2016.)

lukijakuntaansa myös ulkomaille.
Kustanteiden ja internetin ulkopuolella alaviitekäännöstä näkee silloin tällöin myös
sarjakuviin liittyvissä taidenäyttelyissä. Esimerkiksi vuonna 2013 pohjoismaista sarjakuvaa
käsittelevässä Nordicomics Islands -näyttelyssä töihin oli painettu englanninkielinen
alaviitekäännös. Näytteillä ei tosin ollut kokonaisia sarjakuvatarinoita, joten Nähtäväksi jää,
leviääkö alaviitekäännös aikanaan näyttelyihin, jotka esittelevät sarjakuvasivujen sijaan
esimerkiksi mainosjulisteita.
Alaviitekäännöstä on nähty toistaiseksi lähinnä pienkustantamoiden kustanteissa ja
omakustanteissa, mutta aika näyttää, jääkö sen käyttö marginaaliseksi vai leviääkö se
myöhemmin myös yleiskustantamoihin ja niin sanottuun valtavirtasarjakuvaan. Mikäli
suomalaisten sarjakuvien kansainvälinen suosio jatkuu, alaviitekäännöksen hyödyntäminen
ulkomaanviennissä saattaa osoittautua varsin hyödylliseksi.
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4

Lopuksi

4.1 Tutkimustulokset
Aineiston sarjakuvakirjojen perusteella alaviitekäännös näyttäisi olevan käytössä etenkin
pienkustantamoiden pehmeäkantisissa, keskimäärin melko ohuissa sarjakuvakustanteissa.
Useimmat näistä ovat englanniksi käännettyjä suomalaisia sarjakuvia, mutta käännösmuotoa
näkee myös antologioissa, joissa tekijöitä on useista eri maista. Esimerkiksi yhteiskuntaa ja
ihmissuhteita sivuavien aihepiiriensä perusteella monet alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista
vaikuttaisivat olevan suunnattu lähinnä aikuisille.
Siitä päätellen, että hieman yli puolelta julkaisijoista on ilmestynyt vuosien saatossa vain yksi
alaviitekäännetty sarjakuvakirja, alaviitekäännöstä on ilmeisesti käytetty useimmiten
kokeilumielessä. Tähän viittaisi myös kääntäjien määrä: 68 kääntäjästä valtaosa (lähes 70 %)
on laatinut käännöksen vain yhteen kustanteeseen. Viimeksi mainittuun lukuun on tosin
voinut vaikuttaa osaltaan se, että kääntäjiin lukeutuu paljon kustanteiden tekijöitä, jotka ovat
kääntäneet antologiaan oman yksittäisen sarjakuvatarinansa. Aineiston perusteella näyttäisi
olevan muutenkin yleistä teetättää alaviitekäännös sarjakuvan tekijällä, joka ei välttämättä ole
ammattikääntäjä.
Mikäli alaviitekäännöstä tarkastellaan sarjakuvien kääntämistä laajemmasta näkökulmasta,
sen voi katsoa sijoittuvan runojen käännöksissä toisinaan käytettävän en face -käännöksen ja
lähinnä raamatunkäännöksistä tutun interlineaarikäännöksen välimaastoon. Alaviitteessä
oleva teksti ei voine toimia yhtä hyvin itsenäisenä tekstinä kuin en face -käännös, mutta
toisaalta se ei näyttäisi pyrkivän mukailemaan lähtötekstin rakennetta yhtä tarkkaan kuin
interlineaarikäännös. Tarkemmat päätelmät alaviitekäännöksen tekstitasolta vaatisivat
kuitenkin tuekseen syvällisempää käännösanalyysiä.
Konkreettiset syyt siihen, miksi aineiston sarjakuvakirjoihin on valikoitunut juuri
alaviitekäännös, jäänevät ilman julkaisijoiden tai kääntäjien haastattelua lähinnä arvailujen
varaan. Suomi–englanti-käännössuunnan yleisyys (yli 80 %) antaisi kuitenkin ymmärtää, että
vaakakupissa ovat voineet painaa esimerkiksi mahdollisuus viedä kustanteita sellaisinaan
ulkomaille tai helpottaa kustanteen esittelemistä myös suomea osaamattomille ulkomaisille
julkaisijoille. Myös alaviitekäännöksen vaivaton ja luultavasti varsin kustannustehokas
tekninen toteutus ovat voineet vaikuttaa valintaan, etenkin kun ottaa huomioon sen, että suuri
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osa aineiston julkaisijoista on varsin pieniä kustantamoita ja yhdistyksiä, joiden
painosmäärien voi olettaa jäävän varsin pieniksi.
Kääntäjän kannalta alaviitekäännös tuonee helpotusta sarjakuvien kääntämisen
ikuisuusongelmaan eli tiukkoihin tilarajoitteisiin, sillä mikäli käännösteksti ladotaan
alaviitteeseen, käännöksen pituudessa ei tarvitse ottaa huomioon esimerkiksi puhekuplien
kokoa. Alaviitteessäkään ei silti ole loputtomasti tilaa, joten paljon tekstiä sisältävillä
sarjakuvasivuilla käännöstekstiä saattaa joutua jatkamaan lukijan kannalta epäloogisesti
seuraavalle sivulle.
Alaviitekäännöksen voinee katsoa hankaloittavan sarjakuvakirjan luettavuutta muutenkin,
sillä alaviitteen teksti on yleensä varsin pienellä tekstikoolla, minkä lisäksi sen sijainti
pakottanee lukijan siirtämään katsettaan edestakaisin sarjakuvan ja sivun alalaidan välillä.
Vaikka monissa aineiston kustanteissa onkin nähtävästi yritetty selkeyttää alaviitteen tekstiä
jakamalla ja numeroimalla sitä ruutujen mukaan, vastaavanlaisia merkintätapoja ei ole
sarjakuvassa. Ei siten ole selvää, miten vaivattomasti lukija pystyy yhdistämään oikean
käännöksen oikeaan kohtaan sarjakuvaa.

4.2 Tutkimusprosessista
Vielä tutkielmaa aloittaessani luulin, että valitsemani näkökulma olisi jo varsin selkeä, mutta
se tarkentuikin lopulta vasta tutkimuksen edetessä. Aluksi ajatuksenani oli laatia
käännössarjakuva-aiheinen kirjallisuuskatsaus kandidaatintutkielmani tapaan. Tuolloin
aineistona olivat niin alaviitekäännetyt sarjakuvakirjat ja -lehdet kuin aikakauslehdissä
julkaistut sarjakuvatarinatkin. Kuten luvussa 2.4 tarkemmin kerrotaan, aineisto rajautui
myöhemmin pelkkiin sarjakuvakirjoihin.
Vasta jäsenneltyäni havaintojani aineistosta aloin saada tarkempaa kuvaa siitä, mihin
suuntaan tutkimusta olisi hyvä jatkaa. Tuolloin tulin siihen lopputulokseen, että
käännöstieteen kannalta itse sarjakuvakirjoja olennaisempaa olisi käsitellä niissä käytettyä
alaviitekäännöstä. Aloin siten tarkastella kyseisiä kustanteita pikemminkin päätelmiäni
tukevana aineistona kuin varsinaisena tutkielman aiheena. Loppujen lopuksi painopiste
vaihtui kuvaamaan alaviitekäännöksen erityispiirteitä verrattuna perinteiseen sarjakuvien
kääntämiseen.
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Esimerkkikuvien ja käännöstekstin analyysia laatiessani totesin, että olisi tarpeen viitata
sarjakuvasivun osiin mahdollisimman johdonmukaisesti. Näiden osien nimeäminen aiheutti
kuitenkin pitkään päänvaivaa. En voinut kutsua niitä vain lähtötekstiksi ja käännökseksi, sillä
kuten ylhäällä mainitsin, niiden sijainti ei aina ollut aivan yksiselitteinen. Sivun yläosaan ei
voinut oikein viitata alkutekstinäkään, sillä toisinaan se oli jätetty kustanteesta kokonaan pois.
Pitkään pidin sanaa sarjakuva liian monimerkityksisenä, mutta lopulta ratkaisin ongelman
kutsumalla aineiston julkaisuja pelkkien sarjakuvien sijaan joko sarjakuvakirjoiksi
tai -kustanteiksi ja varasin käsitteen sarjakuva tarkoittamaan alaviitteen vastakohtaa
sarjakuvasivulla. Joissakin kohdissa päätin tosin luettavuuden vuoksi puhua
esimerkiksi ”sarjakuvien kääntämisestä” ”sarjakuvakustanteiden kääntämisen” sijaan, mutta
näiden merkityksen katsoin olevan pääteltävissä kontekstista. Lopulta siis päädyin kutsumaan
sarjakuvasivun ylälaitaa yksinkertaisesti sarjakuvaksi ja alalaitaa alaviitteeksi.
Myös itse alaviitekäännöksen käsite osoittautui yllättävän hankalaksi. Pohdin pitkään, miten
tähän käännösmuotoon tulisi viitata, sillä aiemman tutkimuksen puuttuessa valmista käsitettä
ei ymmärrettävästi ollut. Ensin kutsuin sitä pitkähkösti alaviitekäännösmuodoksi, sillä
alaviitekäännös toi minulle ensi alkuun enemmän mieleen alaviitteessä sijaitsevan
käännöstekstin. Päädyin kuitenkin käyttämään jälkimmäistä, sillä sen merkitys osoittautui
lopulta varsin selväksi kontekstin perusteella.
Alaviitekäännöksen käsitteen sisältökään ei ollut niin yksiselitteinen kuin ennalta odotin.
Aluksi mielsin alaviitekäännöksen yksinkertaisesti käännösmuodoksi, jossa käännösteksti on
alaviitteessä ja sarjakuvaan on jätetty lähtöteksti. Rajattuani aineiston tämän perusteella
huomasin kuitenkin pian, että osassa kustanteista alaviitteessä näyttikin olevan lähtöteksti,
joka oli siirretty sarjakuvasta sivun alalaitaan. Tämä tuntui ristiriitaiselta, sillä olin olettanut
alaviitekäännöstä käytettävän nimenomaan siksi, että käännöstekstiä ei tarvitsisi latoa tai
tekstata sarjakuvaan.
Tarkasteltuani aineistoa tarkemmin löysin joukosta myös kustanteita, joiden tiedoissa ei
mainittu lähtökieltä lainkaan, joten niistä ei voinut päätellä, oliko niissä tuolloisen
alaviitekäännöksen määritelmän mukaisesti käännös nimenomaan alaviitteessä. Yritin
varmistaa lähtö- ja alkukielet julkaisijoilta ja kääntäjiltä, mutta se osoittautui varsinaiseksi
salapoliisityöksi. Oli hämmästyttävää, että joistakin kustanteista ei löytynyt varmaa tietoa
edes tätä kautta, vaikka aineiston vanhimmatkin kustanteet olivat 2000-luvun alusta. Kaikki
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sähköpostikyselyihini vastanneet olivat kuitenkin erittäin avuliaita, ja moni asia olisi jäänyt
hämärän peittoon ilman heidän apuaan.
Tämän selvitystyön päätteeksi tulin siihen tulokseen, että vaihtoehtona olisi joko jättää kaikki
vähänkään epäselvät sarjakuvakirjat pois aineistosta tai laventaa alaviitekäännöksen
määritelmää. Koska pidin keräämääni aineistoa kiinnostavana juuri moninaisuutensa takia,
päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Määrittelin siis alaviitekäännöksen lopulta
käännösmuodoksi, jossa näkyy samanaikaisesti kaksi erikielistä tekstiä, joista vähintään yksi
on käännös ja joista vähintään yksi on alaviitteessä. Toisin sanoen ei ollut enää väliä
käännöksen sijainnilla saati sillä, oliko kustanteessa lähtö- tai alkutekstiä näkyvissä lainkaan.
Tämä päätös helpotti tutkimustyön jatkamista huomattavasti.
Koska en ollut aiemmin juuri käsitellyt näin laajaa tutkimusaineistoa, jouduin oppimaan
monta asiaa tutkimustyöstä kantapään kautta. Jos nyt lähtisin tekemään uutta tutkielmaa,
päättäisin mahdollisimman aikaisin ja tarkkaan ennen laskelmien ja yhteenvetojen tekoa,
millä perusteella rajaan tutkittavan aineiston. Siten välttyisin lukemattomilta ylimääräisiltä
työtunneilta, koska laskelmia ei tarvitsisi tehdä aina uudestaan, kun lisään aineistoon uuden
kustanteen tai jätän siitä jotain pois.
Totesin myös sen, että aineisto kannattaa käydä huolellisesti läpi heti alussa, jotta pienet
epätarkkuudet karsiutuisivat pois jo alkumetreillä. Huomasin esimerkiksi vasta tutkimuksen
loppuvaiheessa, että Naaburger-kustanteessa (ks. liite 1: 29) käännösteksti kulkee strippien
välissä, joten se olisi periaatteessa kuulunut varsinaisen aineiston sijaan rajatapauksiin.
Kaikkien laskelmien ja yhteenvetojen päivittäminen olisi kuitenkin vienyt niin paljon aikaa,
että jouduin harmikseni jättämään asian korjaamatta.
Aineiston kustanteita vertaillessani tuli myös tarpeen miettiä, miten esittää niissä näkyvien
kielten kirjo. Aluksi kokeilin laskea, kuinka monta käännöstä kussakin kustanteessa on. Ensin
onnistuin vahingossa laskemaan mukaan myös perinteiset käännökset, joten jouduin
aloittamaan alusta. Uudet laskelmat tehtyäni totesin kuitenkin, että koska joukossa oli paljon
antologioita, käännösten määrä nousi harhaanjohtavan suureksi verrattuna kustanteiden
määrään. Lisäksi kaikkien antologioissa julkaistujen yksittäisten sarjakuvatarinoiden
kääntäjien ja alkukielten selville saaminen vaikutti melko epätodennäköiseltä: kuten edellä
mainitsin, varmaa tietoa ei saanut aina edes julkaisijoilta tai kääntäjiltä. Näistä syistä päädyin
laskemaan yksittäisten käännösten sijaan laajemmin kustanteiden sisältämiä käännössuuntia.
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Kaiken kaikkiaan ehkä tärkein saamani oppi oli se, että tämän kaltaisessa tutkimuksessa
kannattaa lähteä selvitystyöhön silmät avoinna ilman liian tiukkoja ennakkokäsityksiä. Kun
kyseessä on aiemmin tutkimaton aihe ja aineisto, liika tukeutuminen oletuksiin saattaa johtaa
harhapoluille. Tämän oivallettuani havaintojen teko helpottui ja pääsin paremmin etenemään
niiden ehdoilla.

4.3 Ehdotuksia jatkotutkimuksiksi
Vaikka tutkielmani onkin vasta ensi silmäys alaviitekäännökseen, uskoisin siitä olevan hyötyä
tulevissa aihetta käsittelevissä tai sivuavissa tutkimuksissa. Esimerkiksi silmänliiketutkimus,
jossa koehenkilöllä luetutettaisiin näytteitä sekä perinteisesti käännetyistä että
alaviitekäännetyistä sarjakuvakustanteista, voisi tuoda lisätietoa siitä, missä järjestyksessä
lukijat silmäilevät sarjakuvasivua ja missä määrin alaviitekäännöksen sijainti vaikuttaa
luettavuuteen. Olisi myös kiintoisaa kuulla koehenkilöiden kokemuksia alaviitekäännöksen
lukemisesta ja selvittää, missä määrin näiden kieli- tai sarjakuvanlukutaito vaikuttaa
alaviitekäännöksen lukemiseen.
Erityisen kiinnostavaa olisi koota vaikkapa haastattelututkimuksella aineiston kääntäjien
kokemuksia siitä, miten alaviitteeseen kääntäminen heidän mielestään eroaa perinteisestä
sarjakuvien kääntämisestä, saivatko he toimeksiantajalta erikseen ohjeistusta
alaviitekäännökseen liittyen ja millä perusteella juuri tämä käännösmuoto valikoitui
sarjakuvakustanteeseen. Myös alaviitekäännettyjen sarjakuvakirjojen julkaisijoilta voisi olla
hyödyllistä selvittää, mihin tarkoitukseen alaviitekäännöstä on ajateltu, missä määrin
ulkomaiset markkinat vaikuttavat käännösmuodon valintaan ja kuka kyseisen valinnan tekee
käytännössä.
Vielä laajemman kuvan ilmiöstä voisi saada selvittämällä, missä määrin alaviitekäännöstä on
hyödynnetty Suomen ulkopuolella11 ja onko se muuallakin vakiintunut lähinnä
pienkustantamoiden kustanteisiin. Suomen sisälläkin aineistoa voisi laajentaa sarjakuvalehtiin
ja kirjastojen ulkopuolella levitettäviin omakustanteisiin, joihin ei valitettavasti ollut
mahdollista paneutua tässä työssä niiden vaikean saatavuuden takia. Myös tarkempi
käännösanalyysi tekstin tasolla voisi tuoda hedelmällisiä tuloksia.

11

Saksassa alaviitekäännöstä on käytetty ainakin Orang-sarjan antologioissa, joita esittelevästä
Sarjakuvakeskuksen näyttelystä on julkaistu suomeksi alaviitekäännetty katalogi (ks. liite 2: 32).
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Einleitung
In vorliegender Arbeit wird eine Übersetzungsform betrachtet, die hier mangels eines
feststehenden Begriffs als Fußnotenübersetzung bezeichnet wird. In einer
Fußnotenübersetzung sind zwei oder mehrere Texte in verschiedenen Sprachen gleichzeitig
sichtbar, wobei einer der Texte eine Übersetzung ist und zumindest einer sich im
Fußnotenbereich, d. h. am unteren Seitenrand, meistens in kleiner Schriftgröße befindet (siehe
das Bild 112). Diese Form wird bei in Finnland veröffentlichten Comicbüchern seit Anfang
des 21. Jahrhunderts angewandt.
Die Idee zu diesem Thema entstand, als ich im Laufe meiner Bachelorarbeit zufällig auf eine
Comicübersetzung stieß, worin der Übersetzungstext überraschenderweise am unteren
Seitenrand verlief und der Ausgangstext im Comic beibehalten war. Schon damals richtete
sich meine Aufmerksamkeit darauf, dass solche „zweisprachigen Comics“ in der sich mit
Comics beschäftigenden Forschungsliteratur anscheinend nicht behandelt worden ist –
zumindest nicht in der finnischsprachigen Übersetzungswissenschaft. Auch in der
deutschsprachigen Literatur habe ich nur eine kurze Erwähnung gefunden:
Ein Sonderfall sind Comic-Übersetzungen ins Isländische, da dort eine dem
Subtitling ähnliche Methode angewandt wird: Die Übersetzungen der
Sprechblasen werden unterhalb der betreffenden Panels angeordnet. (Schmitt
1997: 637.)
Weil zu diesem Thema keine umfassende Forschung vorhanden zu sein scheint, besteht das
Ziel dieser Arbeit hauptsächlich darin, einen Überblick über die Fußnotenübersetzung im
Zusammenhang mit Comics zu vermitteln. Dabei wird sie auch der sogenannten traditionellen
Comicübersetzung zum verglichen.

12

Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit ist der Fußnotentext des Comics in etwas größerer Schrift hinzugefügt.
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Bild 1. Leseprobe aus der Laikku 02 -Publikation. (Ranta, Ville 2002: Neljän veljeksen talo. In: Lietzén, Mika; Ranta,
Ville (hrsg.): Laikku 02. Helsinki: Sarjakuvayhdistys Asema. S. 24.)
1. What are you doing? / I’m going to give myself up. 2. YOU’RE NOT GOING TO DO ANYTHING STUPID!! 3. If
you want to give yourself up, you’ll do it only aftr we’ve reached Lapland! / Why should I protect criminals? 4. Traitor! /
GODDAMN TRAITOR MISERABLE IDIOT! / Aaa 5. Difficult situation… Have to consider a bit more. 6. Let’s go out
for a few pints and decide then… / I’m not going! 7. Moron!... / Enough already!
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In Finnland 2000–2012 veröffentlichte Comicbücher mit Fußnotenübersetzung
Als Forschungsmaterial dieser Arbeit wurden in Finnland in den Jahren 2000–2012
veröffentlichte Comicbücher mit Fußnotenübersetzung herangezogen. Genauer ausgedrückt
wurden lediglich diejenigen Comic-Publikationen ausgewählt, die vor dem Jahr 2013
erschienen sind und die folgenden drei Bedingungen erfüllen:
1) die Übersetzungsform entspricht den Eigenschaften der Fußnotenübersetzung,
2) die Materialart in der HelMet-Datenbank heißt „kirja“ (Buch) und
3) der Sitz des Herausgebers befindet sich in Finnland.
Das gesamte Material besteht aus 70 Comicbüchern, von denen 4 Selbstpublikationen sind. Es
gilt aber zu beachten, dass insbesondere im Fall der Selbstpublikationen die tatsächliche Zahl
der Comicbücher mit Fußnotenübersetzung wahrscheinlich noch höher ist, weil dieses
Material nur auf die Comicbücher begrenzt ist, die in der Stadtbibliothek von Helsinki zur
Verfügung stehen. Weitere Informationen über einzelne Publikationen, wie z. B. ihr Titel,
Autor und Übersetzer, sind im Anhang 1 beigefügt.
Die Begriffe Comicbuch und Comicalbum werden in der Literatur als teils sinnverwandt, teils
in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. In manchen Arbeiten bezeichnet das Album ein
gewisses hohes Paperback-Format mit wenigen Seiten (Heikkinen 1991: 30). Zuweilen steckt
aber der Gedanke von Höherwertigkeit gegenüber den außerhalb von Buchläden verkauften
Comicpublikationen dahinter. Das Comicbuch dagegen kann entweder auf diese
„minderwertigen“ Gegenteile oder die gebundenen Comicpublikationen hinweisen (ibid.). In
dieser Arbeit bezieht sich das Comicbuch auf alle Comicpublikationen, deren Materialart in
der HelMet-Datenbank wie oben genannt „kirja“ heißt. Die Seitenzahl, die Größe, der
Einband, der Status oder die Vertriebskanäle der Publikation spielen hinsichtlich des
Begriffsinhalts somit keine Rolle.
Die Mehrheit der in dieser Arbeit analysierten Comicbücher wurde von kleinen finnischen
Verlagen wie Asema Kustannus, Huuda Huuda oder Daada veröffentlicht. Neben Verlagen
gibt es auch etwas ungewöhnlichere Herausgeber wie Lehranstalten und Stiftungen. Die
meisten Publikationen haben eine Klebebindung und weniger als 80 Seiten. Inhaltlich sind
klare Unterschiede zwischen einzelnen Comicbüchern zu sehen – die Themen erstrecken sich
von beispielsweise Religion, Alltag mit Kindern und Depression bis hin zu Tierrechten,
Sadomasochismus und UFOs – aber trotzdem können einige große Linien gezogen werden.
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Viele Publikationen beschäftigen sich mit gesellschaftlichen oder zwischenmenschlichen
Fragen; Superhelden oder deutlich an Kinder gerichtete Erzählungen sind kaum zu sehen.
Neben diesen 70 Comicbüchern, die ich in die Analyse einbezogen habe, bin ich im Lauf der
Recherche auch auf mehrere Publikationen gestoßen, die als Grenzfälle bezeichnet werden
können. In diesen Fällen handelt es sich entweder darum, dass sie keine Bücher sondern
beispielsweise Magazine sind, oder darum, dass der Übersetzungstext oder der Text außerhalb
des Comics statt am unteren Rand derselben Seite z. B. getrennt auf einer anderen Seite steht.
Weil diese aber den Comicbüchern mit Fußnotenübersetzung in mancher Hinsicht ähnlich
sind, werden sie im Kapitel 2.4 kurz präsentiert und im Anhang 2 genauer aufgelistet.
Die meisten Comicbücher mit Fußnotenübersetzung – mehr als 80 % – sind aus dem
Finnischen ins Englische übersetzt worden. Nicht bei allen ist aber die Ausgangs- oder
Ursprungssprache der Übersetzung mit Sicherheit zu bestimmen, weil sie oft nicht genannt
wird und in manchen Fällen – besonders in Anthologien mit Autoren aus vielen
verschiedenen Ländern – die Übersetzung offenbar über eine Zwischensprache angefertigt
worden ist. In solchen Publikationen ist es durchaus möglich, dass auf der Comicseite statt
einer Übersetzung und eines Ausgangs- oder Ursprungstextes zwei Übersetzungen stehen: die
eine im Comic, die zweite am unteren Seitenrand. Anhand des Materials ist es aber am
üblichsten, dass der Ausgangstext sich im Comic und die Übersetzung im Fußnotenbereich
befindet.
Die Dominanz der englischen Sprache kann teilweise auf ihren Status als Lingua franca
zurückgeführt werden. Es könnte möglich sein, dass Englisch mit der Absicht des Vertriebs
auch für nicht-englischsprachige Märkte ausgewählt worden ist. Falls ein kleiner Herausgeber
sich zwischen einer Ausgabe mit Übersetzung ins Englische oder drei verschiedenen
Ausgaben mit Übersetzungen zum Beispiel ins Englische, Deutsche und Französische zu
entscheiden hat, kann die erste Alternative eventuell kosteneffizienter sein. Weil die
überwiegende Mehrheit der in Finnland veröffentlichten Comicbücher mit
Fußnotenübersetzung thematisch an ein erwachsenes Publikum gerichtet zu sein scheint, ist
es auch nicht auszuschließen, dass viele potenzielle Leser einigermaßen Englisch verstehen
können.
Überraschenderweise erwies es sich im Laufe dieser Arbeit, dass die Übersetzung sich –
zumindest angesichts der im Anhang 1 aufgelisteten 70 Comicbücher – in der
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Fußnotenübersetzung trotz ihrer Bezeichnung nicht unbedingt am unteren Seitenrand
befindet. Besonders in Comic-Anthologien ist es nicht selten, dass anscheinend aus Gründen
der Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes am Seitenrand immer dieselbe Sprache, z. B.
Englisch, zu sehen ist – ungeachtet dessen, ob diese Sprache die Ziel-, Ausgangs- oder
Ursprungssprache ist. In anderen Worten handelt es sich in solchen Fällen darum, dass der
Ursprungstext aus dem Comic gelöscht und in den Fußnotenbereich platziert worden ist,
wobei der Übersetzungstext wie in traditionellen Comicübersetzungen an dessen Stelle in den
Comic eingefügt wird. Da wird aber ein Vorteil der Fußnotenübersetzung außer Acht
gelassen, nämlich die Zeit- und Kostenersparnis bei der Bildbearbeitung.

Eigenschaften der Fußnotenübersetzung in Comicbüchern
Allgemeines
Beachtenswert bezüglich der Fußnotenübersetzung ist, dass es sich nicht um eine
Übersetzungsmethode, sondern um ein Format handelt: Auf dieselbe Weise wie z. B.
Untertitelung setzt sie an sich keine bestimmte Übersetzungsmethode voraus. Zudem sollte
sie trotz ihrer ähnlichen Bezeichnung mit dem Gebrauch von gewöhnlichen, z.B. in
wissenschaftlichen Texten angewandten Fußnoten nicht verwechselt werden. Eine
Fußnotenübersetzung dient nämlich weder als Erklärung von einzelnen Wörtern noch als
Bemerkung zum Fließtext, sondern sie enthält meistens die Übersetzung eines vollständigen
Ausgangstextes d.h. des Textes auf der jeweiligen Comicseite. Auch im Erscheinungsbild
lässt sich ein kleiner Unterschied feststellen: Im Gegensatz zu gewöhnlichen Fußnoten stehen
im Comic keine Anmerkungsziffern, obwohl der Text im Fußnotenbereich oft durch
Nummern gegliedert ist.
Es kann behauptet werden, dass die Fußnotenübersetzung mindestens zwei nahe Verwandte
hat. Beim ersten, der sogenannten En-Face-Übersetzung, stehen sich der Ausgangstext und
die Übersetzung auf derselben Doppelseite gegenüber, aber auf separaten Blättern. Diese
Übersetzungsform kommt gelegentlich im Bereich der literarischen Übersetzung – vor allem
beim Übersetzen von Gedichten – vor. In frühen Bibelübersetzungen dagegen wurde oft eine
Interlinearübersetzung eingesetzt, wobei die Übersetzung ihrer Bezeichnung gemäß zwischen
den Zeilen des Ausgangstextes verläuft.
Die Fußnotenübersetzung scheint quasi eine Mischung dieser zwei Varianten zu vertreten.
Einerseits befinden sich die zwei Texte auf der Comic-Seite nicht in dermaßen unmittelbarer
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Nähe zueinander wie im Fall der Interlinearübersetzung, aber andererseits sind sie auch nicht
so weit voneinander entfernt wie die vom Falz getrennten Texte bei der En-Face-Übersetzung.
Darüber hinaus ist eine Neigung zur Wörtlichkeit wie in der Interlinearübersetzung nicht so
deutlich zu erkennen. Trotzdem ist die Fußnotenübersetzung anscheinend nicht so unabhängig
wie die En-Face-Übersetzung, die grundsätzlich auch ohne den Ausgangstext gelesen worden
könnte: Vielmehr könnte sie wegen ihrer kleinen Schriftgröße sogar als fast so untergeordnet
wie die Interlinearübersetzung angesehen werden.
Allerdings haben diese drei Übersetzungsformen auch gemeinsame Merkmale. In allen drei
sind simultan zwei Texte – wovon mindestens einer eine Übersetzung ist – in verschiedenen
Sprachen zu sehen. Außerdem werden sie hauptsächlich für das Übersetzen von vollständigen
Texten verwendet. Darin unterscheiden sie sich von beispielsweise in Lehrbüchern oder in
übersetzungs- und literaturwissenschaftlichen Arbeiten angewandten Übersetzungen, die
generell für die Analyse kurzer Textpassagen beabsichtigt sind (Sturrock 2010: 51).
Typografie
Die Typografie ist ein wesentlicher Bestandteil der Übersetzung von Comics, weil sie
ihrerseits Einfluss auf die Interpretation des Ausgangstextes hat: Die Textgröße oder die
Stärke der Linien von Buchstaben z. B. können Lautstärke oder Prosodie äußern. Außerdem
kann sie als das Endresultat des individuellen, kreativen Schaffensprozesses des Comicautors
betrachtet werden. (Kaindl 2004: 216; Schmitt 1997: 639.)
Folglich ist auch in traditionellen Comicübersetzungen eine breite Palette von verschiedenen
maschinellen oder mit der Hand ausgeführten Lettering-Stilen bemerkbar. Mit der Hand ist
die Auswahl von Effekten schier endlos, aber heutzutage ist dank der technischen
Entwicklung auch bei der Typografie eines Comics mit maschinellem Lettering allerlei
Variation möglich.
Im Vergleich zu traditionellen Comicübersetzungen erscheint die Typografie im
Fußnotenbereich anhand des Materials dieser Arbeit einigermaßen bescheiden. Die Schriftart
oder -größe wird innerhalb eines Comicbuches kaum variiert, und auch die Kursivschrift ist
mit Ausnahme von Liedertexten ziemlich selten. Versalien und Fettdruck werden öfter
angewandt, aber nicht einmal sie kommen in allen Publikationen vor. Die letzten zwei werden
überwiegend zur Hervorhebung des Titels am Anfang der Comicgeschichte verwendet.
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Die Einfachheit der Typografie im Fußnotenbereich kann auf mindestens zwei Gründe
zurückgeführt werden. Erstens steht es zu vermuten, dass bei der Gestaltung versucht worden
ist, den kleingedruckten Text am unteren Seitenrand möglichst lesbar zu halten. Zweitens
kann es sein, dass im Fall der Fußnotenübersetzung Unauffälligkeit bevorzugt ist: Sogar bei
den wenigen handgeletterten Texten im Fußnotenbereich lassen sich keine Bestrebungen nach
Inspiration aus dem Text im Comic feststellen. Dennoch ist es in diesem Zusammenhang
erwähnenswert, dass im Fußnotenbereich die Vermittlung aller Nuancen wie z. B. der Ton des
Dialogs eventuell nicht obligatorisch ist, weil auch die Typografie des Ausgangstextes, d. h.
des Textes im Comic, sichtbar ist.
Jedoch sollte beachtet werden, dass, obwohl der Leser auch die Typografie des Textes im
Comic sehen kann, es sich nicht eindeutig behaupten lässt, dass sie auf die gleiche Weise wie
in der Ausgangskultur interpretiert wird. Beispielsweise wird die gotische Schrift in Finnland
als typisch deutsch angesehen, aber bei deutschen Lesern erweckt sie in erster Linie den
Eindruck des Nationalsozialismus (Schopp 2005: 141). In traditionellen Comicübersetzungen
können viele solche Probleme mit der Typografie des Übersetzungstextes gelöst werden.
Lesbarkeit
Es kann ohne Zweifel behauptet werden, dass die Fußnotenübersetzung die Lesbarkeit des
Comicbuches beeinflusst. Während im Falle einer traditionell übersetzten Comicseite der
Blick normalerweise der sogenannten Z-Route ziemlich systematisch folgt – also von links
nach rechts und von oben nach unten – muss der Blick bei einer Fußnotenübersetzung
wahrscheinlich stets zwischen dem Comic und dem Fußnotenbereich hin und her wandern
(Cohn 2013). Ohne genauere Eye-Tracking-Untersuchungen mit Fußnotenübersetzung als
Forschungsmaterial ist es allerdings nicht mit Sicherheit zu sagen, ob eine Comicseite mit
Fußnotenübersetzung meistens in dieser Weise gelesen wird oder ob manche Leser es
bevorzugen, zuerst den Comic als Ganzes durchzusehen und erst danach den Blick nach unten
zu richten. Trotzdem lässt sich vermuten, dass der Leseprozess u. a. davon abhängig ist, wie
gut der Leser die Sprache des Comics beherrscht.
In der Mehrzahl der Comic-Publikationen dieser Arbeit sind Versuche zu beobachten, bei der
Gestaltung des Fußnotenbereichs die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern. Obwohl sein
Erscheinungsbild sich von Publikation zu Publikation in einzelnen Details unterscheidet, wird
in vielen Comicbüchern der Text mit Anmerkungsziffern oder Schrägstrichen unterteilt: Die
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Textpassage mit der Nummer 1 z. B. deutet auf das erste Panel, die mit der Nummer 2 auf das
zweite usw. Das System ist jedoch nicht völlig lückenlos, weil im Comic die entsprechenden
Zeichen fehlen. Obwohl die jeweilige Stelle oft durch den Kontext hergeleitet werden kann,
ist sie nicht immer auf den ersten Blick erkennbar.
Die Verbindung der Textpassage im Comic und mit dem Fußnotenbereich kann sich als
mühsam erweisen, vor allem, falls der Leser die Sprache im Comic nicht kennt. Dabei können
dem Leser Eigennamen und im Fall von zwei nah verwandten Sprachen eventuell auch
einzelne Wörter behilflich sein, selbst wenn gelegentlich auch erstere übersetzt werden
(beispielsweise im Comicbuch Aikuinen seikkailee heißt die Hauptfigur auf Finnisch
Aikuinen, auf Englisch aber Adult). Ein besonderes Problem stellen aber solche Sprachen dar,
die mit fremden Schriftzeichen geschrieben werden, weil da selbst die Eigennamen kaum
hilfreich sind.
Auf eine andere aber hinsichtlich der Lesbarkeit ebenfalls lästige Erscheinung kann man in
Webcomics stoßen. Öfter sind nämlich im Internet veröffentlichte Comicseiten mit dem
vertikalen Scrolling-Lesen im Auge bewusst hoch und schmal gestaltet. Wenn die
Fußnotenübersetzung sich erst unter der ganzen Comicseite befindet, muss der Leser den
Bildschirminhalt hin und her schieben. Ein weiteres Problem können Mobiltelefone und
Tabletcomputer darstellen, weil im Vergleich zu den meisten Computerbildschirmen der Platz
auf deren Bildschirmen noch geringer ist. Dennoch haben Webcomics einen Vorteil
gegenüber gedruckten Comicbüchern: Der kleine Text im Fußnotenbereich ist leicht
vergrößerbar.

Vor- und Nachteile gegenüber den traditionellen Comicübersetzungen
Der vielleicht größte Vorteil, den die Fußnotenübersetzung dem Übersetzer verschaffen kann,
ist die Anpassung und teilweise auch die Erleichterung der räumlichen Restriktionen. In
traditionellen Comicübersetzungen zeigen sich am Beispiel von den Übersetzungen aus dem
Englischen ins Finnische u. a. die langen zusammengesetzten Wörter und im Allgemeinen die
relativ langen Wörter der finnischen Sprache oft als problematisch. In der
Fußnotenübersetzung muss die Länge des Textes am Seitenrand aber nicht der Größe der
Sprechblasen z. B. entsprechen, sofern die Grenzen des Fußnotenbereichs nicht überschritten
werden. Auch im letztgenannten Fall ist es im Prinzip nicht ausgeschlossen, den Text an den

71
unteren Rand der folgenden Seite fließen zu lassen, obwohl die Lesbarkeit dadurch
wahrscheinlich Einbußen erleidet.
Für den Herausgeber ist vor allem die Kosteneffizienz zweifellos von Nutzen, da in eine
Publikation mit denselben Druckkosten zwei Texte in verschiedenen Sprachen – den im
Comic sowie den im Fußnotenbereich – hineinpassen. Dies könnte eventuell auch dem Zweck
dienen, dass die Publikation an den Übersetzungsrechten interessierten ausländischen
Verlagen vorgestellt werden könnte. Beispielsweise sind zumindest fünf13 Comicbücher von
finnischen Autoren aus dem Material dieser Arbeit nach der Veröffentlichung der
Fußnotenübersetzung in Frankreich und Belgien auf Französisch publiziert worden (Finnish
Comics Info 2014). Es lässt sich also vermuten, dass bei diesen fünf Publikationen die
Übersetzungsform vorwiegend als Verständnishilfe des finnischsprachigen Comics fungiert
hat. Auf die bedeutende Rolle des internationalen Marktes bei den Comicbüchern mit
Fußnotenübersetzung weist auch die bereits festgestellte Dominanz der Übersetzungsrichtung
Finnisch-Deutsch hin. Weiterhin ist es bemerkenswert, dass die ersten Publikationen mit
Fußnotenübersetzung am Anfang des 21. Jahrhunderts, d. h. etwa gleichzeitig mit der
zunehmenden Nachfrage nach finnischen Comics auf dem internationalen Markt erschienen
sind (Kulttuuriviennin tukiverkko 2013).
Bei traditionellen Comicübersetzungen ist die Bildbearbeitung der Comicseiten, besonders im
Fall von bildhaften Onomatopöien und kolorierten Comics, oft ein langsamer und deswegen
auch kostenintensiver Vorgang. In der Fußnotenübersetzung ist die Bildbearbeitung dagegen
sehr gering und das Lettering am unteren Seitenrand in der Regel maschinell anstatt mit der
Hand ausgeführt, was aller Voraussicht nach die Beschleunigung des ganzen
Publikationsprozesses ermöglicht.
Insbesondere hinsichtlich des Lesers bietet die Fußnotenübersetzung aber auch
Herausforderungen. Die deutlichste ist wohl die Beeinträchtigung der Lesbarkeit wegen der
kleinen Schriftgröße und des Getrenntseins von Comic und Text im Fußnotenbereich (siehe
auch Kapitel 3.2, wo die Lesbarkeit näher betrachtet wird). Wegen der Schriftgröße entsteht
auch die Gefahr, dass ein voraussichtlicher Kunde, der in einem Comicbuch blättert, den Text
am Seitenrand völlig übersieht. Es stellt sich auch die Frage, ob dem Durchschnittsleser die

13

Siehe Abhang 1: 13, 23, 53, 63 sowie die in einem Band veröffentlichten 24, 30, 31 und 47.
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Möglichkeit einer solchen Übersetzungsform überhaupt in den Sinn kommt, weil die
Fußnotenübersetzung im Bereich von Comics eine so neue Erscheinung ist.

Schlussfolgerungen
Im Bereich der Übersetzungswissenschaft scheint die Fußnotenübersetzung irgendwo
zwischen den zwei einigermaßen ähnlichen Übersetzungsformen – der En-Face-Übersetzung
und der Interlinearübersetzung – zu stehen. Obwohl der Fußnotenübersetzung weitgehend das
Streben nach Wörtlichkeit sowie die unmittelbare Nähe der zwei Texte wie in der
Interlinearübersetzung fehlen, ist es fraglich, ob der Text im Fußnotenbereich ohne den
Comic lesbar wäre wie im Fall der En-Face-Übersetzung, die prinzipiell auch ohne den
Ausgangstext als selbständiger Text funktionieren würde. Ohne weitere Analyse auf der
Textebene ist es jedoch schwierig, genauere Folgerungen darüber zu liefern.
Aus dem Blickwinkel des im Rahmen der vorliegenden Arbeit gefundenen Materials kommt
die Fußnotenübersetzung größtenteils in von kleinen Verlagen herausgegebenen, vornehmlich
an ein erwachsenes Publikum gerichteten Comic-Publikationen vor. Inhaltlich sind in den in
Finnland zwischen 2000 und 2012 veröffentlichten Comicbüchern mit Fußnotenübersetzung
zahlreiche verschiedene Themen vertreten, aber viele Publikationen engagieren sich für
gesellschaftliche Bereiche und zwischenmenschliche Beziehungen.
Eine wichtige Funktion der Fußnotenübersetzung könnte der Vertrieb des Comicbuches im
Ausland sein. Die Bedeutung des internationalen Marktes drückt sich auch durch die
überwiegende Mehrheit (80 %) der Übersetzungsrichtung Finnisch-Englisch aus. Weil aber
Interviews mit Übersetzern und/oder Verlegern aus zeitlichen Gründen nicht möglich waren,
kann nicht behauptet werden, dass bei jeder Comic-Publikation aus dem Anhang 1 mit der
Wahl der Fußnotenübersetzung zwangsläufig die Möglichkeit der Ausfuhr mitberücksichtigt
worden ist.
Gegenüber den traditionellen Comicübersetzungen hat die Fußnotenübersetzung
erwartungsgemäß sowohl Vor- als auch Nachteile. Für den Übersetzer bedeutet die
Platzierung der Übersetzung im Fußnotenbereich eventuell räumliche Flexibilität, weil die
Länge der Übersetzung nicht mehr so streng von der Länge des für den Ausgangstext
bestimmten Raums abhängig ist. Der Leser dagegen wird durch die Beeinträchtigung der
Lesbarkeit wegen der kleinen Schriftgröße und des Getrenntseins von Comic und Text im
Fußnotenbereich wahrscheinlich benachteiligt. Aus dem Blickwinkel des Herausgebers kann
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aber die kosteneffiziente Kombination von zwei Sprachversionen mit denselben Druckkosten
und geringem Bedarf an Bildbearbeitung als recht geeignet erscheinen.
Obwohl diese Arbeit nur einen Überblick über die Fußnotenübersetzung in Comicbüchern
gibt, stellt sie hoffentlich eine Grundlage für weitere Forschungen in diesem Sachgebiet dar.
In zukünftigen wissenschaftlichen Arbeiten wäre es beispielsweise interessant, mit der EyeTracking-Methode zu untersuchen, wie die Übersetzungsform die Lesbarkeit in der Praxis
beeinflusst und inwiefern sich der Leseprozess einer Comicseite mit und ohne
Fußnotenübersetzung unterscheiden. Auch die oben genannten Interviews könnten einen
wertvollen Einblick darin gewähren, aus welchen Gründen die Fußnotenübersetzung
ausgewählt worden ist und welche Erfahrungen oder Meinungen die Übersetzer in Bezug auf
diese Übersetzungsform haben. Zusätzlich könnte das Material um Comicmagazine,
hauptsächlich außerhalb der Bibliotheken erhältliche Selbstpublikationen oder ausländischen
Comic-Publikationen erweitert werden.
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Liite 1: Luettelo Suomessa 2000–2012 julkaistuista alaviitekäännetyistä sarjakuvakirjoista

Nro
1

2

3

14

Nimi ja tekijä(t)
Napa 4
(eri tekijöitä)

BD @ fi: La BD et
technologie moderne =
comics and modern
technology = sarjakuva
ja moderni teknologia
(eri tekijöitä)
Glömp 4: Valkoinen
kääpiö
(eri tekijöitä)

KAUPALLISET KUSTANTEET
Julkaisija ja
Käännös
Kääntäjä(t)
julkaisuvuosi
Napa Books (2000) Sarjakuvatarinat, joiden Jean Ramsay
alkukieli en/fi:
fi  en
(alaviite)
en  fi
(sarjakuva14)

Arktinen Banaani
(2001)

Boing Being
(2001)

Sivumäärä
56

Asiasanat (HelMet)
sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Muut:
(ei mainita15)  en
(alaviite)  fi
(sarjakuva)
fi  en
fi16  fr
en  fr

Kirsi Kinnunen, Jano,
Mélanie Gourdon,
Jonny S.

47 [1]

näyttelyjulkaisut; sarjakuvat;
piirtäjät; aiheet; teknologia;
tekniikka; Suomi

fi  en

Tuomas Rantala

58

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Alun perin englanninkielisten sarjakuvien lähtöteksti on siirretty alavitteeseen.
Lähtö- eikä alkukielestä ei ole tietoa. Napa Booksin Jenni Ropen ja Jussi S. Karjalaisen (sähköpostitse 9.1.2013) mukaan ulkomaiset sarjat tulivat kustantamoon
englanninkielisinä. Siten Guillaume Reynardin ja Caroline Suryn sarjakuvien suomennokset on saatettu laatia välikielen kautta, mikäli näiden sarjojen alkukieli onkin ranska
eikä englanti. Tämän vuoksi näiden kahden alaviitteenä saattaa olla joko englanninkielinen käännös tai alkuteksti.
16
Lähde: Arktisen Banaanin Vesa Kataisto sähköpostitse 10.9.2013. Lähtökieliä ei mainita kustanteessa.
15

2

4

Laikku 01: Punainen =
Red
(eri tekijöitä)

Sarjakuvayhdistys
Asema17 (2001)

5

Glömp 5: Aurinkojen
aika
(eri tekijöitä)

Boing Being
(2002)

6

Laikku 02
(eri tekijöitä)

Sarjakuvayhdistys
Asema (2002)

Costantinin
sarjakuvatarina:
it  en (alaviite)  fi
(sarjakuva)
Muut:
fi  en
(alaviite)
en  fi
(sarjakuva18)
fi  en

Peetersin
sarjakuvatarina (s. 79108):
en  fi (sarjakuva25)

Mika Lietzén19, Anna
af Hällström20,
Gianluca Costantini21
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sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Tuomas Rantala,
Jarkko Nääs22,
Mika Lietzén23,
Raine Liimakka24,
Johanna Borgman,
Kasper Strömman
Anna af Hällström,
Mika Lietzén26,
Ville Ranta

154

sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

109

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Muut:
17

Nykyään Asema Kustannus.
Alun perin englanninkielisten sarjakuvatarinoiden lähtöteksti on siirretty alavitteeseen.
19
Kääntänyt myös oman sarjakuvansa. Lähde: Asema Kustannuksen Mika Lietzén sähköpostitse 10.1.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
20
Kääntänyt myös oman sarjakuvansa. Lähde: Asema Kustannuksen Mika Lietzén sähköpostitse 10.1.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
21
Kääntänyt oman sarjakuvansa italiasta englanniksi. Lähde: Asema Kustannuksen Mika Lietzén sähköpostitse 10.1.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
22
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
23
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
24
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
25
Lähtöteksti on siirretty alaviitteeseen.
26
Kääntänyt myös oman sarjakuvansa.
18

3
fi  en (alaviite)

27

7

66° 25´ #3
(eri tekijöitä)

Typo (2003)

fi  en27

JP Ahonen28, Jarkko
Nääs29, Piia Lieste30

60

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

8

Aikuinen seikkailee =
Adventures of a grownup
(Jussi Karjalainen)

Napa Books (2003)

fi  en

Kasper Strömman

24

sarjakuvat;
huumori;
kaunokirjallisuus

9

Italo Sport
(Tommi Ö Musturi)

Boing Being
(2003)

fi en

Tuomas Rantala,
Tommi Ö Musturi

26

sarjakuvat;
urheilu;
urheilijat;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

10

Glömp 6: Cousteaun
unessa = In Cousteau's
dream
(eri tekijöitä)

Boing Being
(2004)

fi  en

Tuomas Rantala,
Krister Sandlund,
Jenni Rope31,
Jouko
Ruokosenmäki32,
Janne Tervamäki,
Tommi Musturi,
Ville Pynnönen33,

161

sarjakuvat;
antologiat;
kaunokirjallisuus

Englanninkielisiä sarjakuvia ei ole käännetty suomeksi.
Kääntänyt myös oman sarjakuvansa. Lähde: JP Ahonen ja Kukka-Maria Kiuru sähköpostitse 23.10.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
29
Lähde: KP Alare ja JP Ahonen sähköpostitse 23.10.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
30
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Piia Lieste sähköpostitse 1.12.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
31
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
32
Kääntänyt oman sarjakuvansa
33
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
28

4
Inari Kylänen34,
Anna-Kaisa Laine35

11

Laikku 03: Kotimaisia
kirjailijoita sarjakuvina
= Finnish writers
adapted into comics
(eri tekijöitä)

Asema Kustannus
(2004)

fi  en

Anna af Hällström,
Kasper Strömman,
Aapo Rapi36, Mika
Lietzén

68

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

12

Laikku 04: Lapsuus
vaikea, keski-ikä
mahdoton = Childhood
difficult, middle-age
impossible
(eri tekijöitä) 37

Asema Kustannus
(2004)

fi  en

Mika Lietzén

139

sarjakuvat;
lapsuus;
keski-ikä;
musta huumori;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

13

Glömp 7: Koneet eivät
lennä = Machines don't
fly
(eri tekijöitä)

Boing Being
(2005)

Sarjakuvatarinat, joiden
alkukieli en:
en  fi
(sarjakuva38)

Tuomas Rantala,
Viljami Jauhiainen,
Mika Lietzén,
Amanda Vähämäki,
Tommi Musturi,
Johanna Rojola

185,
[7]

sarjakuvat;
antologiat;
kaunokirjallisuus

Grenvallin ja
Furmarkin
sarjakuvatarinat:
34

Kääntänyt oman sarjakuvansa.
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
36
Kääntänyt oman sarjakuvansa.
37
Kustanteesta on myös Suuren Kurpitsan vuonna 2012 julkaisema uusintapainos lyhyemmällä nimellä Lapsuus vaikea, keski-ikä mahdoton.
38
Alun perin englanninkielisten sarjakuvien lähtöteksti on siirretty alaviitteeseen.
35

5
sv  en (alaviite)
sv  fi (sarjakuva)
Poinceletin
sarjakuvatarina:
?39  en (alaviite)
fr  fi (sarjakuva)

14

Pullapoika = Doughboy
(Aapo Rapi)

Napa Books (2005)

15

Seiniä päin = Onto walls
(Jyrki Heikkinen)

Asema Kustannus
(2005)

Muut:
?40  en
(alaviite)
?41  fi
(sarjakuva)
fi  en

Aapo Rapi42

69, [2]

sarjakuvat;
kertomukset;
undergroundsarjakuvat;
yhteiskuntaluokat;
kaunokirjallisuus

fi  en

Mika Lietzén

32

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Ranska-suomi –käännös on Johanna Rojolan, mutta englanninnos jonkun muun tekemä. Lähde: Johanna Rojola sähköpostitse 8.11.2013.
Ei ole varmaa, onko ei-englanninkielisten sarjojen englanninkieliset käännökset laadittu suomennoksen pohjalta. Boing Beingin Tommi Musturi ei osannut antaa
varmistusta, mutta arveli näin 9.1.2013 lähettämässään sähköpostissa: ”Oletettavasti suurin osa on tekijöiltä tullut englanniksi ja sitten täällä suomennettu. Ruotsalaiset ja
ranskalaiset sarjat on yleensä pyritty kääntämään alkuperäisestä kielestä.”
41
Ei ole tietoa, onko tämän julkaisun alun perin ei-englanninkieliset sarjat käännetty suoraan lähtökielestä vai välikielen (englannin) kautta.
42
Lähde: Napa Booksin Jenni Rope sähköpostitse 28.10.2012. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
39
40

6

43

16

Uusissa maisemissa
(Terhi Ekebom)

Asema Kustannus
(2005)

fi  en

Viljami Jauhiainen

60

sarjakuvat;
lapsisarjakuvat;
pako;
kaunokirjallisuus

17

Aleksis Kiven päivä:
Kertomuksia Suomesta
10. lokakuuta 2005 =
Aleksis Kivi's day:
Stories from Finland on
10th October 2005
(eri tekijöitä)

Asema Kustannus
(2006)

fi  en
sv  en43

Mika Lietzén44

161

antologiat;
sarjakuvat;
arkielämä;
2005;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus;
Suomi

18

Glömp 8: Kastelee
Boing Being
Mandelbrotin =
(2006)
Watering the Mandelbrot
(eri tekijöitä)

fi  en

Viljami Jauhiainen,
Tuomas Rantala,
Katri Sipiläinen45,
Kevin Regan, AnnaKaisa Laine46,
Pauliina Mäkelä47,
Jari Vaara48, Janne
Tervamäki49, Jyrki
Nissinen50, Benjamin
Bergman51, Reijo

228

sarjakuvat;
antologiat;
kaunokirjallisuus

Sivujen 42–43 ruotsinkielistä tekstiä ei ole käännetty suomeksi.
Kääntänyt myös oman sarjakuvansa.
45
Kääntänyt oman sarjakuvansa Kevin Reganin kanssa.
46
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
47
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
48
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
49
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
50
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
51
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
44

7

52

19

Borgtron 3
(Jyrki Nissinen)

Happy Horse
Comics (2006)

fi  en

Kärkkäinen52,
Amanda Vähämäki53
Jukka Nissinen54

20

Ada 4: Kaikki menee
hyvin = Everything will
be allright
(Anne Muhonen)

Kustannusliike
Robustos (2007)

fi  en

Aisha Sultan

48

Ada, fikt.;
sarjakuvat;
onneton rakkaus;
nuorisosarjakuvat;
kaunokirjallisuus

21

Glömp 9: Tylsänkuorija,
ryöppäys, sulattaa,
autonpoltto, värihiki,
istutus, avautuva käsi =
Feeling bore, melt, burn
a car, colorsweat,
planting, opening hand
(eri tekijöitä)

Boing Being
(2007)

Sarjakuvatarinat, joiden
alkukieli en/fi:
fi  en (alaviite)
en  fi (sarjakuva)

Tuomas Rantala,
Pauliina Haasjoki,
Benjamin Bergman,
Viljami Jauhiainen,
Tommi Musturi,
Janne Tervamäki57

228

sarjakuvat;
antologiat;
kaunokirjallisuus

Muut:
?55  en
(alaviite)
?56  fi
(sarjakuva)

33, [1]

tieteissarjakuvat;
mutantit;
sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
54
Lähde: Jyrki Nissinen sähköpostitse 11.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
55
Ei ole tietoa, onko ei-englanninkielisten sarjojen englanninkieliset käännökset laadittu suomennoksen pohjalta.
56
Ei ole tietoa, onko tämän julkaisun alun perin ei-englanninkieliset sarjat käännetty suoraan lähtökielestä vai välikielen (englannin) kautta. Boing Beingin Tommi Musturi ei
osannut antaa varmistusta, mutta arveli näin 9.1.2013 lähettämässään sähköpostissa: ”Oletettavasti suurin osa on tekijöiltä tullut englanniksi ja sitten täällä suomennettu.
Ruotsalaiset ja ranskalaiset sarjat on yleensä pyritty kääntämään alkuperäisestä kielestä.”
57
Kääntänyt oman sarjakuvansa. Lähde: Boing Beingin Tommi Musturi sähköpostitse 1.11.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
53

8
22

Tunteiden maisteri
(Jarno Latva-Nikkola)

Huuda Huuda
(2007)

fi  en (alaviite)
ru/fi  en
(alaviite)
fi  ru (sarjakuva)58

Pauliina Haasjoki59,
Hans Viebrock60

96 [1]

sarjakuvat;
undergroundsarjakuvat;
esikoisteokset;
antisankarit;
nuoret aikuiset;
kaunokirjallisuus

23

Villimpi Pohjola =
Northern overexposure
(JP Ahonen)

Daily Hero Press
(2007)

fi  en

Jussi Kangasluoma,
JP Ahonen

84, [2]

sarjakuvat;
opiskelijaelämä;
yöelämä;
nuoret aikuiset;
kaunokirjallisuus

24

Ollaan nätisti
(Anna Sailamaa)

Huuda Huuda
(2008)

fi  en

Pauliina Haasjoki

40

sarjakuvat;
ihmissuhteet;
perhesarjakuvat;
perhe-elämä;
kaunokirjallisuus

25

Ufoja Lahdessa 1/4
(Marko Turunen)

Daada (2008)

fi  en

Hans Nissen

54

sarjakuvat;
outous;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus;
Lahti

26

Borgtron 11
(Jyrki Nissinen)

Lesot Lehdet
(2009)

fi  en

Jukka Nissinen

34

sarjakuvat;
tieteissarjakuvat;
undergroundsarjakuvat;
mutantit;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

27

Eräänlaisia rukouksia
(Ville Ranta)

Huuda Huuda
(2009)

fi  en

Pauliina Haasjoki

40

sarjakuvat;
usko;

Sivujen 54-55 venäläisten hahmojen puhe. Alaviitteessä on kyseisten kohtien käännös joko venäjästä tai suomesta – suomenkielistä alkutekstiä ei ole näkyvissä.
Käännös suomesta englanniksi.
60
Käännös suomesta venäjäksi.
58
59

9
kristinusko;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

61

28

Löydä minut tästä
kaupungista (Mari
Ahokoivu)

Asema Kustannus
(2009)

fi  en

Mari Ahokoivu61

99

sarjakuvaromaanit;
naiskirjallisuus;
yksinäisyys;
nuoret;
naiset;
ulkopuolisuus;
pelot;
esikoisteokset;
sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

29

Naaburger
(Aapo Rapi)

Huuda Huuda
(2009)

fi  en

Aapo Rapi62

47

Naaburger, fikt.;
sarjakuvat;
huumori;
yksineläjät;
miehet;
antisankarit;
kaunokirjallisuus

30

Taksi Kurdistaniin:
reppumatkasarjakuvia
Lähi-idästä
(Aino Sutinen)

Asema Kustannus
(2009)

fi  en

Aino Sutinen,
Mika Lietzén63

62

sarjakuvat;
matkakertomukset;
naisen asema;
yhteiskuntakuvaus;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus;
Turkki;
Syyria;
Iran;
Azerbaidžan;
Irak;
Lähi-itä

Lähde: Asema Kustannuksen Mika Lietzén sähköpostitse 4.2.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Lähde: Huuda Huudan Tommi Musturi sähköpostitse 28.10.2012. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
63
Lähde: Asema Kustannuksen Ville Ranta sähköpostitse 8.1.2013. Kääntäjiä ei mainita kustanteessa.
62

10

64

31

Ufoja Lahdessa 2/4
(Marko Turunen)

Daada (2009)

fi  en

Hans Nissen

70

sarjakuvat;
humanoidit;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

32

Ufoja Lahdessa 3/4
(Marko Turunen)

Kreegah Bundolo
(2009)

fi  en

Hans Nissen

60

sarjakuvat;
humanoidit;
selittämättömät ilmiöt;
ufot;
Lahti;
kaunokirjallisuus

33

Villimpi Pohjola 2 =
Northern overexposure 2
(JP Ahonen)

Daily Hero Press
(2009)

fi  en

Jussi Kangasluoma,
JP Ahonen

98

sarjakuvat;
opiskelijaelämä;
yöelämä;
nuoret aikuiset;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

34

Borgtron 12
(Jyrki Nissinen)

Lesot Lehdet
(2010)

fi  en

Jukka Nissinen

34

tieteissarjakuvat;
undergroundsarjakuvat;
mutantit;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

35

Der Round 1
(Marko Turunen)

Daada (2010)

fi  en

Hans Nissen64

32

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Lähde: Marko Turunen sähköpostitse 10.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

11

65

36

Der Round 2
(Marko Turunen)

Daada (2010)

fi  en

Hans Nissen65

32

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

37

Ei muistikuvaa =
I don't remember
(Bendik Kaltenborn)

Huuda Huuda
(2010)

no  en (alaviite)
no, en  fi (sarjakuva)

Bendik Kaltenborn66,
Teemu Manninen67

25

sarjakuvat;
huumori;
liikematkat;
kaunokirjallisuus;
Slovenia;
Ljubljana

38

Jarno Markuksen
kauneimmat: Monsieur
Jarno Latva-Nikkolan
sarjakuvia ja piirroksia
vuosilta x-2010
(Jarno Latva-Nikkola)

Huuda Huuda
(2010)

fi  en

Tuomas Rantala,
Viljami Jauhiainen

135

sarjakuvat;
musta huumori;
undergroundsarjakuvat;
kaunokirjallisuus

39

Kirjoita pian = Write
back soon
(Emmi Jormalainen)

Panama (2010)

fi  en

Veera Knuuti

50

Veera-Anneli, fikt.;
tyttösarjakuvat;
kirjeromaanit;
sarjakuvat;
sarjakuvaromaanit;
kirjeenvaihto;
tytöt;
kaunokirjallisuus

40

Lihan himo = Lust for
meat
(Olli Hietala)

Huuda Huuda
(2010)

fi  en

Jelle Hugaerts

31

sarjakuvat;
vegetarismi;
veganismi;
kaunokirjallisuus

Lähde: Marko Turunen sähköpostitse 10.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Käännös norjasta englanniksi. Lähde: Huuda Huudan Tommi Musturi sähköpostitse 23.1.2013. Kaltenbornia kääntäjänä ei mainita kustanteessa.
67
Käännös norjasta ja englannista (välikielestä) suomeksi. Lähde: Huuda Huudan Tommi Musturi sähköpostitse 23.1.2013. Käännöksen lähtökieltä ei mainita kustanteessa.
66

12

41

Orkideakeikka
(Sampo Holkeri)

Daada (2010)

fi  en

Hans Nissen68

16

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
ryöstö;
orkideat;
pako;
takaa-ajo;
poliisi;
rikolliset;
kaunokirjallisuus

42

Raivoa ja lamaannusta
(eri tekijöitä)

Kustannusosakeyhtiö Teos
(2010)

Vollen sarjakuvatarina:
no  fi (sarjakuva) 
en (alaviite)

Minna Hjort, Viljami
Jauhiainen, Aino
Sutinen ja Vesa
Kataisto69

127

antologiat;
sarjakuvat;
yhteiskunta;
kaunokirjallisuus

Huuda Huuda
(2010)

Muut:
fi  en
sv70  en (alaviite)
sv  fi (sarjakuva)

Minna Hjort

31

Pikki, fikt.;
Riikkiset, fikt.;
sarjakuvat;
surrealismi;
kaunokirjallisuus

43

68

Pikki ja Riikkiset:
sataprosenttista
filosofiaa = Teeny & the
Weenies: 100 % of
philosophy
(Emelie Östergren)

Lähde: Marko Turunen sähköpostitse 20.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Karstein Vollen sarjakuvan käännös norjasta suomeksi (jonka pohjalta Viljami Jauhiaisen englanninnos). Vesa Kataistoa ei mainita kääntäjänä kustanteessa. Lähde: Viljami
Jauhiainen sähköpostitse 7.11.2013 ja Vesa Kataisto sähköpostitse 18.2.2014.
70
Ruotsinkielistä alkutekstiä ei ole säilytetty, vaan näkyvissä on kaksi käännöstä (suomeksi ja englanniksi).
69

13
fi  en

44

Setit ja partituurit:
häpeällisiä tarinoita =
Sets and scores :
shameful stories
(Hanneriina Moisseinen)

Huuda Huuda
(2010)

45

Sikala: sarjakuvia
tehotuotannosta
(eri tekijöitä)

Oikeutta Eläimille - Högbackin
tukiyhdistys ry
sarjakuvatarina:
(2010)
?72  fi
?73  en

Pauliina Haasjoki71,
Viljami Jauhiainen

50

sarjakuvat;
häpeä;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Janna Rancken,
Laura Rokkanen

57

antologiat;
sarjakuvat;
mustavalkoiset
sarjakuvat;
sikalat;
sika;
lihantuotanto;
tuotantoeläimet;
eläimet;
oikeudet;
tehokkuus;
kritiikki;
eettisyys;
vegetarismi;
kaunokirjallisuus

Hans Nissen74

16

värisarjakuvat;
sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Muut:
fi  en
en  fi

46

71

Slaagi
(Mikko Luostarinen)

Daada (2010)

fi  en

Viljami Jauhiaisen aiemman, eri kustanteeseen tekemän käännöksen pohjalta. Lähde: Huuda Huudan Tommi Musturi sähköpostitse 23.1.2013. Esim. s. 11–21 on julkaistu
aiemmin Glömp 8 -kokoelmassa Vilja Jauhiaisen kääntämänä.
72
Käännös joko ruotsista tai englannista.
73
Käännös joko ruotsista tai suomesta.
74
Lähde: Mikko Luostarinen sähköpostitse 10.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

14

75

47

Susi sorakuopassa
(Wolf Kankare)

Daada (2010)

fi  en

Wolf Kankare75

32

sarjakuvat;
sarjakuvataiteilijat;
nuoret aikuiset;
ahdistus;
masennus;
esikoisteokset;
blogit;
kaunokirjallisuus

48

Ufoja Lahdessa 4/4
(Marko Turunen)

Daada (2010)

fi  en

Hans Nissen

52, [8]

sarjakuvat;
outous;
selittämättömät ilmiöt;
ufot;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus;
Lahti

49

Unikeko
(Tua Musakka)

Daada (2010)

fi  en76

Hans Nissen77

24

unet;
nukahtaminen;
eläimet;
sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

50

X
(Läjä Äijälä)

Huuda Huuda
(2010)

fi  en

K. Heikonen

79, [8]

eroottiset sarjakuvat;
sarjakuvat;
sadomasokismi;
kaunokirjallisuus

51

Aavepianisti ja muita
kertomuksia
(Reetta Niemensivu)

Suuri kurpitsa
(2011)

fi  en

Noora Niemensivu

39

sarjakuvat;
kummitustarinat;
kummittelu;
paranormaalit ilmiöt;
kummitukset;

Lähde: Wolf Kankare sähköpostitse 10.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Sarjakuva lähes sanaton: käännös kattaa vain yhden sanan.
77
Lähde: Daadan Marko Turunen sähköpostitse 13.9.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
76

15
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

78

52

Enimmäkseen hyvä
näkyvyys = Expected:
Mostly clear
(Hannele Richert)

Asema Kustannus
(2011)

fi  en

Hannele Richert78

122

sarjakuvat;
vanhemmat;
nuoruus;
aikuistuminen;
unelmat;
opiskelu;
ystävät;
ihmissuhteet;
päämäärättömyys;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

53

Koiran kakkaa = Champ
poo
(Roope Eronen)

Huuda Huuda
(2011)

fi  en

Jelle Hugaerts

46

sarjakuvat;
eläinsarjakuvat;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

54

Paimen = The Shepherd
(Anna Sailamaa)

Huuda Huuda
(2011)

fi  en

Jelle Hugaerts

78

novellisarjakuvat;
sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

55

Pyytäjät
(Jaakko Pallasvuo)

Huuda Huuda
(2011)

en  fi (sarjakuva)

Tiina Lehikoinen

34

sarjakuvaromaanit;
matkat;
kotiseutu;
omaelämäkerrallisuus;
kuolema;
veljet;
sukulaisuus;
hautajaiset;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus;

Lähde: Asema Kustannuksen Ville Ranta sähköpostitse 29.10.2012. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

16
sarjakuvat

79

56

Sankaritekoja = A hero
indeed
(Ville Ranta)

Huuda Huuda
(2011)

fi  en

Jelle Hugaerts

28

sarjakuvat;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus

57

Syliinvaellus Intiaan = A
hugrimage to India
(Hanna Koljonen)

Asema Kustannus
(2011)

fi  en

Hanna Koljonen79

70, [4]

Amma, äiti, fikt.;
sarjakuvat;
pyhiinvaellukset;
hindulaisuus;
henkisyys;
henkinen kasvu;
kulttuurierot;
todellisuuspohjaiset teokset;
värisarjakuvat;
kaunokirjallisuus;
Intia;
Goa;
Mumbai

58

Tylsät ritarit = Boring
knights
(Jyrki Nissinen)

Huuda Huuda
(2011)

fi  en

Jukka Nissinen

31

sarjakuvat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

59

Borgtron 13
(Jyrki Nissinen)

Lesot Lehdet
(2012)

fi  en

Jukka Nissinen

34

sarjakuvat;
tieteissarjakuvat;
undergroundsarjakuvat;
mutantit;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Lähde: Asema Kustannuksen Mika Lietzén sähköpostitse 4.2.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

17

80
81

60

Kaksi pientä novellia
(Mika Lietzén)

Asema Kustannus
(2012)

fi  en

Mika Lietzén80

20

novellisarjakuvat;
sarjakuvat;
absurdismi;
asiakaspalvelu;
myyjät;
asiakkaat;
lähikaupat;
alkoholistit;
naiset;
lomailu;
kesämökit;
omistajuus;
huvilat;
kaunokirjallisuus

61

Leijonan veri velvoittaa
(Jyrki Heikkinen)

Asema Kustannus
(2012)

fi  en

Päivi Savolainen

38

supersankarisarjakuvat;
surrealismi;
kerronta;
verensiirto;
leijona;
sankaruus;
ironia;
sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

62

Maitoa ja lunta = Milk
and Snow
(Leen Van Hulst)

Turun
sarjakuvakerho
(2012)

nl  en (alaviite)
nl  fi (sarjakuva)

Elina Ahola
(molemmat81
käännökset)

134

sarjakuvaromaanit;
vaihto-opiskelijat;
ulkomaalaiset opiskelijat;
opiskelijaelämä;
omaelämäkerrallisuus;
ihastus;
talvi;
lumi;
sarjakuvat;
kaunokirjallisuus;
Turku

Lähde: Asema Kustannuksen Ville Ranta sähköpostitse 8.1.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Lähde: Elina Ahola sähköpostise 4.2.2013 ja Turun sarjakuvakerhon Maijastiina Vilenius sähköpostitse 2.2.2013. Tietoa ei mainita kustanteessa.

18

82

63

Mörmörutto
(eri tekijöitä)

Limingan
Taidekoulun
Sarjakuvalinja
(2012)

fi  en

sarjakuvien tekijät ja
näiden tuttavat82

191

antologiat;
sarjakuvat;
värisarjakuvat;
sairastuminen;
sairaus;
etsintä;
selviytyminen;
kaunokirjallisuus

64

Offices & Humans: Tie
Customexiin = Road to
Customex
(Roope Eronen)

Huuda Huuda
(2012)

fi  en

Tuomas Rantala

54

sarjakuvat;
lohikäärmeet;
roolipelit;
huumori;
ironia;
ihmisyys;
yhteiskuntakuvaus;
kaunokirjallisuus

65

Rivo Länsi 1:
Hirttotuomio ja
kultainen kuolema
(Kiero Dick)

Lempo Kustannus
(2012)

fi  en

Kiero Dick83

91

sarjakuvat;
lännensarjakuvat;
seksi;
pornografia;
Villi länsi;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Kääntäjiä ei mainita kustanteessa. Varmuudella kääntäjinä toimivat ainakin Mirka Raasakka, Niko-Petteri Niva, Titta Tolvanen, Sumi (Milla) Seppänen, Taneli Eira, Aino
Hentilä, Sanna Väätänen, Elisa Parvikko, Petteri Hyyppä, Karoliina Sillanpää, Markus Latvala, Erica Viitala ja Vilma Vanninen. Lähde: Limingan Taidekoulun
Sarjakuvalinjan Keijo Ahlqvist sähköpostitse 29.10.2012 ja edellä mainittujen kääntäjien kanssa käyty sähköpostinvaihto 14.1.–1.2.2014.
83
Lähde: Lempo Kustannuksen Petteri Oja sähköpostitse 29.10.2012. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

19

85

Kiero Dick84

94

eroottiset sarjakuvat;
sarjakuvat;
pornografia;
parodia;
lännensarjakuvat;
Villi länsi;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

Sivumäärä
44

Asiasanat (HelMet)

Laura Lounasheimo

43

sarjakuvat;
lastenhoito;
vauvat;
kaunokirjallisuus

Laura Lounasheimo

44

sarjakuvat;
yksinäisyys;
ystävyys;
erilaisuus;
rakkaudenkaipuu;
varjot;
kaunokirjallisuus

Lempo Kustannus
(2012)

Nimi ja tekijä(t)

Julkaisuvuosi

OMAKUSTANTEET
Käännös
Kääntäjä(t)

67

Lepakko! Viikonlopun
rakkautta
(Goldi Rikkilä)

2004

fi  en

Goldi Rikkilän
sukulainen85

68

Jokeltelua = Babbling
(Anne Muhonen)

2009

fi  en

69

Ystäväni varjo = The
shadow of my friend
(Anne Muhonen)

2009

fi  en

Nro

84

fi  en

Rivo Länsi 2: Rosalie:
lännen kuumin huora!
(Kiero Dick)

66

Lähde: Lempo Kustannuksen Petteri Oja sähköpostitse 13.3.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Lähde: Goldi Rikkilä sähköpostitse 29.1.2014. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

sarjakuvat;
lesbolaisuus;
mustavalkoiset sarjakuvat;
kaunokirjallisuus

20
70

86

Puutarhassa = In the
Garden (Amanda
Vähämäki)

2011

fi  en

Lähde: Amanda Vähämäki sähköpostitse 8.1.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

Amanda Vähämäki86

26

sarjakuvat;
puutarhat;
mustavalkoiset sarjakuvat;
sadonkorjuu;
kaunokirjallisuus

21

Liite 2: Luettelo aineiston ulkopuolelle jääneistä rajatapauksista

EI ALAVIITEKÄÄNNÖSMUOTOA
Nro

Nimi ja tekijä(t)

1

Musta*Naamio ja muita sarjakuvia
Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2000 =
Fan*Tom och andra serier från den
nordiska serietävlingen i Kemi
2000
(eri tekijöitä)
Vuoteen omat - ja vieraat ja muita
sarjakuvia Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2001 = Till
sängs! - eller ej och andra serier
från den nordiska serietävlingen i
Kemi 2001
(eri tekijöitä)
Postia Intiasta
(Katja Tukiainen)

2

3

87

KAUPALLISET KUSTANTEET
Julkaisija ja
Käännös
Kääntäjä(t)
julkaisuvuosi
Kemin
fi  sv
Kristiina
sarjakuvakeskus
Kolehmainen
(2000)

Käännöstekstin tai sarjakuvan
ulkopuolisen tekstin sijainti
sarjakuvastrippien87 välissä

Kemin
sarjakuvakeskus
(2001)

fi  sv88
sv  fi
da  fi89

Kristiina
Kolehmainen

64

sivujen marginaaleissa,
sarjakuvastrippien välissä tai
pidempien sarjakuvien kohdalla
erillisillä sivuilla

Suomen
Yrityslehdet
(2002)

fi  en90

Jukka
Heiskanen

96

erillisillä sivuilla

Pidempiä tarinoita ei ole käännetty lainkaan. Lisäksi ruotsinkielinen teksti on jätetty kääntämättä suomeksi.
Englanninkielistä tekstiä ei ole käännetty suomeksi eikä ruotsiksi
89
Tanskankielistä tekstiä ei ole käännetty ruotsiksi.
90
Englanninkielistä tekstiä ei ole käännetty suomeksi.
88

Sivumäärä
64

22
4

5

6

7

91

Viimeinen kivi ja muita sarjakuvia
Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2002 = Den
sista stenen och andra serier från
den nordiska serietävlingen i Kemi
2002
(eri tekijöitä)
Bileet ja muita sarjakuvia Kemin
pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2003 =
Inviteret och andra serier från den
nordiska serietävlingen i Kemi
2003
(eri tekijöitä)
Tissityttö ja muita sarjakuvia
Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2004 =
Bröstflickan och andra serier från
den nordiska serietävlingen i Kemi
2004
(eri tekijöitä)
Viimeinen juna ja muita sarjakuvia
Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2005 = Sista
tåget och andra serier från den
nordiska serietävlingen i Kemi
2005
(eri tekijöitä)

Kemin
sarjakuvakeskus
(2002)

fi  sv
sv  fi
da  fi91

Kemin
sarjakuvakeskus
(2003)

fi  sv
sv  fi

Kemin
sarjakuvakeskus
(2004)

Kemin
sarjakuvakeskus
(2005)

Tanskankielistä tekstiä ei ole käännetty ruotsiksi.
Norjankielistä tekstiä ei ole käännetty ruotsiksi.
93
Myös joidenkin sarjakuvastrippien käännökset ovat erillisillä sivuilla.
94
Myös sarjakuvastrippien käännökset ovat erillisillä sivuilla.
92

Tanja
Alamikkelä,
Tomi
Pankkonen,
Anna Pasanen,
Anne
Saarijärvi
Tanja
Alamikkelä,
Annukka
Angeria,
Johanna
Perkkiö

60

sarjakuvastrippien välissä tai
pidempien sarjakuvien kohdalla
erillisillä sivuilla

60

sarjakuvastrippien välissä tai
pidempien sarjakuvien kohdalla
erillisillä sivuilla

fi  sv
sv  fi
no  fi92

Tanja
Alamikkelä,
Johanna
Perkkiö

73

erillisillä sivuilla93 tai
sarjakuvastrippien välissä

fi  sv
sv  fi

Tanja
Nirhamo,
Johanna
Perkkiö ja
Minka Takala

86

erillisillä sivuilla94

23
8

9

10

11
12

13

95

Kuin mitään ei olisi tapahtunut ja
muita sarjakuvia Kemin
pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2006 = Som
om ingenting hade hänt och andra
serier från den nordiska
serietävlingen i Kemi 2006
(eri tekijöitä)
Zombie love : vampires, ghosts and
The 69 Eyes
(Jyrki Linnankivi)
Sarastus ja muita sarjakuvia Kemin
pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2007 =
Gryningen och andra serier från
den nordiska serietävlingen i Kemi
2007
(eri tekijöitä)
Zoran omistama = Zora’s slave
(Tendril)
Iiris Vispilä
(Sami Kortemäki, Ulrika Ylioja)

Kemin
sarjakuvakeskus
(2006)

fi  sv
sv  fi

Minka Takala

63

sarjakuvastrippien välissä tai
pidempien sarjakuvien kohdalla
joko alaviitteessä tai erillisillä
sivuilla

Deggael
Communications
(2006)
Kemin
sarjakuvakeskus
(2007)

fi  en95

Ilkka
Salmenpohja96

64

alaviitteessä, ruutujen sisällä tai
erillisillä sivuilla

fi  sv
sv  fi

Minka Takala,
Johanna
Perkkiö

59

erillisillä sivuilla97

Zum Teufel
(2008)
Underware
(2009)

fi  en

Tendril98

24, [18] erillisillä sivuilla

fi  en

49

erillisillä sivuilla

Mikko Repolainen ja muita
sarjakuvia Kemin pohjoismaisesta
lastensarjakuvakilpailusta 2009 =
Mickel Räv och andra serier från

Kemin
sarjakuvakeskus
(2009)

fi  sv
sv  fi

Iina
Kuusimäki,
Nick Sherman
Minka Takala,
Johanna
Perkkiö

82

erillisillä sivuilla99

Englanninkielistä tekstiä ei ole käännetty suomeksi.
Lähde: Deggael Communicationsin Ilkka Salmenpohja sähköpostitse 10.1.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
97
Myös sarjakuvastrippien käännökset ovat erillisillä sivuilla.
98
Lähde: Zum Teufelin Petteri Oja sähköpostitse 22.1.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
99
Myös sarjakuvastrippien käännökset ovat erillisillä sivuilla.
96

24

14

15

16

Nro

100

den nordiska barnserietävlingen i
Kemi 2009
(eri tekijöitä)
Leviathan ja muita sarjakuvia
Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2010 = och
andra serier från den nordiska
serietävlingen i Kemi 2010
(eri tekijöitä)
Kissanloukku ja muita sarjakuvia
Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2011 =
Kattfällan och andra serier från
den nordiska serietävlingen i Kemi
2011
(eri tekijöitä)
Ihan uusi ihminen ja muita
sarjakuvia Kemin pohjoismaisesta
sarjakuvakilpailusta 2012 = En helt
ny människa och andra serier från
den nordiska serietävlingen i Kemi
2012
(eri tekijöitä)

Nimi ja tekijä(t)

Kemin
sarjakuvakeskus
(2010)

fi  sv
sv  fi
no  fi100

Minka Takala,
Johanna
Perkkiö

82

erillisillä sivuilla101

Kemin
sarjakuvakeskus
(2011)

fi  sv
sv  fi
no  fi102

Minka Takala,
Johanna
Perkkiö

62

erillisillä sivuilla

Kemin
sarjakuvakeskus
(2012)

fi  sv
sv  fi

Terhi
Backfolk,
Minka Takala,
Johanna
Perkkiö

68

erillisillä sivuilla

OMAKUSTANTEET
Julkaisija ja
Käännös
Kääntäjä(t)
julkaisuvuosi

Norjankielistä tekstiä ei ole käännetty ruotsiksi.
Myös sarjakuvastrippien käännökset ovat erillisillä sivuilla.
102
Norjankielistä tekstiä ei ole käännetty ruotsiksi.
101

Sivumäärä

Käännöstekstin sijainti

25
17

Mestari = Maestro
(Amanda Vähämäki)

2005

18

Tahinko
(Tuukka Teponoja)
Rankkasade
(Ulrika Ylioja)

2006

it  en
(alaviite)
it  fi
(sarjakuva)
fi  en

2009

fi  en

19

Amanda
Vähämäki103

27

kirjan sisäkannessa

Tuukka
Teponoja104
Iina
Kuusimäki

27

erillisillä sivuilla

56

kirjan sisäkannessa

AINEISTOLAJI MUU KUIN KIRJA
Nro
20
21
22
23
24
25
26
27

103
104

Nimi ja tekijä(t)
Kuti 4
(eri tekijöitä)
Kuti 5
(eri tekijöitä)
Kuti 6
(eri tekijöitä)
Kuti 7a (suomi)
(eri tekijöitä)
Kuti 7b (ruotsi)
(eri tekijöitä)
Kuti 8
(eri tekijöitä)
Kuti 9
(eri tekijöitä)
Kuti 10
(eri tekijöitä)

Julkaisija ja
julkaisuvuosi
Kutikuti ry
(2007)
Kutikuti ry
(2007)
Kutikuti ry
(2007)
Kutikuti ry
(2008)
Kutikuti ry
(2008)
Kutikuti ry
(2008)
Kutikuti ry
(2008)
Kutikuti ry
(2008)

Käännös
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

Lähde: Amanda Vähämäki sähköpostitse 8.1.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.
Lähde: Tuukka Teponoja sähköpostitse 10.1.2013. Kääntäjää ei mainita kustanteessa.

Kääntäjä(t)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

Sivumäärä
16

Lisätietoa
sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

20

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

16

sarjakuvalehti

36

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

26
Kuti 11
(eri tekijöitä)
Kuti 12
(eri tekijöitä)
Kuti 13
(eri tekijöitä)
Kuti 14
(eri tekijöitä)
Orang
(eri tekijöitä)

Kutikuti ry
(2009)
Kutikuti ry
(2009)
Kutikuti ry
(2009)
Kutikuti ry
(2009)
Sarjakuvakeskus
(2009)

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
de  su

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
Aino Sutinen

32

sarjakuvalehti

16

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

16

sarjakuvalehti

46

Kuti 15
(eri tekijöitä)
Kuti 16
(eri tekijöitä)
Kuti 17
(eri tekijöitä)
Kuti 18
(eri tekijöitä)
Kulttuurivihkot 5/2010
(eri tekijöitä)

Kutikuti ry
(2010)
Kutikuti ry
(2010)
Kutikuti ry
(2010)
Kutikuti ry
(2010)
Domirola (2010)

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
rundi105  su

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

20

Sarjakuvakeskuksen näyttelyn
(6.10. 1–31.10.2009)
katalogilehti
sarjakuvalehti

20

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

16

sarjakuvalehti

84 (5)

38

Kuti 19
(eri tekijöitä)

Kutikuti ry
(2011)

(ei mainita
kustanteessa)

(ei mainita
kustanteessa)

36

aikakauslehti, jossa 5 sivua on
sarjakuvaa (osana 6-sivuista
Ruohonjuurisarjakuva on
aktivistien työkalu -artikkelia)
sarjakuvalehti

39

Kuti 20
(eri tekijöitä)
Kuti 21
(eri tekijöitä)

Kutikuti ry
(2011)
Kutikuti ry
(2011)

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

16

sarjakuvalehti

36

sarjakuvalehti

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

40

105

Lähde: Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksen tutkija Lotta Aunio sähköpostitse 8.3.2013. Lähtökieltä ei mainita itse julkaisussa.

27
41
42
43
44
45

Kuti 22
(eri tekijöitä)
Kuti 23
(eri tekijöitä)
Kuti 24
(eri tekijöitä)
Kuti 25
(eri tekijöitä)
Kuti 26
(eri tekijöitä)

Kutikuti ry
(2011)
Kutikuti ry
(2012)
Kutikuti ry
(2012)
Kutikuti ry
(2012)
Kutikuti ry
(2012)

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)
(ei mainita
kustanteessa)

20

sarjakuvalehti

20

sarjakuvalehti

28

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

24

sarjakuvalehti

