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Tässä lehdessä

Katja Heikkinen

– Voe elämänkelekka. Otti-
vat Helsingin yljopistoon, 
hämmästeli  Malinen, jänis-
hahmoinen savolaispoika sa-
mannimisessä sarjakuvas-
sa, kun seikkailut olivat vas-
ta alussa. Edessä oli muut-
to pääkaupunkiin yliopisto-
opintojen vuoksi. 

Nyt leveästi savoa murta-
valla Malisella on takanaan 
kaksi vuotta Helsingin Yliop-
pilaslehden sivuilla, ja viime 
keväänä sarjissankarin edes-
ottamuksista julkaistiin Ee se 
oo tääsin poessulettua -sarja-

kuva-albumi. 
– Olemme olleet suosiosta 

jossain määrin yllättyneitä, 
vaikka meistä Malinen on ai-
na ollut hauska ja monipuo-
linen sarjakuva, sanoo juan-
koskelaislähtöinen Markus 
Miettinen, joka tekee Ma-
lista yhdessä helsinkiläisen 
Jaakko Seppälän kanssa. 

Miesten yhteistyö al-
koi kymmenisen vuotta sit-
ten elokuva- ja lehtiharras-
tusten merkeissä, kun Miet-
tinen muutti Malisen lail-
la opintojen perässä Savos-
ta Helsinkiin. Kaksikko osal-
listui ja voitti Aku Ankan sa-

vonnuskilpailun 2003, minkä 
jälkeen idea omasta sarjaku-
vasta alkoi elää.

– 2005 Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunta järjesti 
sarjakuvakilpailun Opiskelija-
elämää-aiheesta. Siihen teke-
mämme kymmenkunta strip-
piä olivat jo aika valmista Ma-
lista. Voitimme ja saimme pai-
kan Ylioppilaslehdestä, Mietti-
nen kertaa alkuvaiheita. 

Viime vuosi toi lisää kilpai-
lumenestystä: Malis-stripit 
saivat kultaa ja hopeaa Kemin 
sarjakuvapäivillä. Nyt Ee se oo 
tääsin poessulettua -kirja on 
ehdolla huhtikuussa ensim-

mäistä kertaa jaet-
tavan Sarjakuva-
Finlandia-palkin-
non saajaksi. 

Ei tehtäväjakoja
Sekä Miettinen että Seppälä 
osallistuvat Malisen tekstittä-
miseen ja kuvitukseen,  vaikka 
Miettinen ei omien sanojensa 
mukaan osaa piirtää, eikä Sep-
pälä taida savon murretta. 

– Molemmilla on sananval-
taa kaikkeen. Malisen murtee-
seen ei esimerkiksi tule liian 
monimutkaisia sanoja, kun 
teemme repliikit kaksin.  

Malisen seikkailut saavat 

alkunsa joko hetken mielijoh-
teista tai yhdessä miettimällä. 

– Jälkimmäisessä tapauk-
sessa ideoista 95 prosenttia 
voi olla aivan kauheita. Meillä 
ei kuitenkaan ole suuria pai-
neita Malisen tekemisestä, 
koska sarjakuva ilmestyy har-
vakseltaan, Miettinen kertoo.

Nimi on 
hämmentänyt
Vaikka pääkaupungilla oles-
kelu ei ole vaikuttanut lain-
kaan Malisen murteeseen, 
muutoin hahmon elämänti-
lanteet muuttuvat kuin ke-
nellä tahansa opiskelijalla.  

– Olemme halunneet pitää 
kiinni sarjakuvan reaaliaikai-
suudesta. Nyt Malinen on ollut 
yliopistossa neljä vuotta. Olem-
me pohdiskelleet, että saisiko se 
kohta  gradunsa valmiiksi. Sit-
ten se siirtyy työelämään. 

Mutta miksi hahmon nimi 
on juuri Malinen?

– Halusimme sarjakuval-
le tuttavapiireistämme löy-
tymättömän nimen, jotta si-
tä ei voitaisi yhdistää keneen-
kään todelliseen ihmiseen, 
Markus Miettinen sanoo. 

– Ihmiset ovat kyllä esit-
täneet omia oletuksiaan sii-
tä, kuka Malinen on. Muun 
muassa KuPS:n entinen val-
mentaja Juha Malinen otti 
meihin yhteyttä. Sarjakuvas-
sa on paljon omakohtaisesti 
koettua, mutta hahmot ovat 
keksittyjä. ■

Savolainen 
sarjakuvasankari 
Malinen hurmaa murresutkautuksillaan

Jaakko Seppälä (vas.) ja Markus Miettinen ovat miehet sarjakuvahahmo Malisen takana. 

Stina Salin / Ylioppilaslehti

"Kuappi" 
on jänis-
hahmoi-
sen Mali-
sen rakas 
ystävä. 

Pauliina Rytkönen

Kuopion perinteisillä Tammi-
markkinoilla maailman par-
haaksi kalakukonleipojaksi 
valittiin Kirsti Rytkönen ah-
venkukollaan. Toiseksi sijoit-
tui Pirjo Ahonen, ja kolman-
nen sijan jakoivat Anneli Ko-
sunen ja Vesa Miettinen. 

Kaikki palkitut ovat kuo-
piolaisia ja kukot olivat pe-
rinteisiä ahvenkukkoja. Tuo-
maristo arvosteli kukot ulko-
näön, rakenteen ja erityisesti 
maun perusteella.

Vesa Miettinen kertoo te-
kevänsä kalakukot normaa-
leista savolaisista aineksis-
ta, vinkkejä hän on saanut 

muun muassa Hanna Parta-
selta, ja kalat hän onkii itse.

– Olen tehnyt kalakukko-
ja jo 15 vuoden ajan, Vesa sa-
noo.

Kirsti Rytkönen kertoo et-

tä ensimmäiset hänen leipo-
mansa kalakukot eivät ol-
leet onnistuneet kovin hy-
vin. Mutta nyt kalakukko-
rintamalla näyttää menevän 
mainiosti.

– Kukaan ei ole opettanut 
minua tekemään kalakuk-
koja, olen ihan itse opetellut 
sen taidon. Käytän kukoissa-
ni luomuruisjauhoja ja oike-
aa voita. Jos kukkoon ei käy-

tä oikeaa voita, se ei ole sil-
loin perinteinen. Kun on hy-
vät tarpeet niin kukostakin 
tulee hyvä, kertoo Kirsti.

Kirstin apuna leivonnas-
sa on ollut myös hänen mie-

hensä Tapani Rytkönen.
– Olen auttanut Kirstiä 

siivoamalla kaloja, taikinan 
alustamisessa ja aamulla sää-
dän uunin lämpötilan sopi-
vaksi.

– Tapani on oikea käteni. 
Ei näitä kalakukkoja jaksai-
sikaan yksikseen tehdä. Hän 
auttaa minua paljon. Olen 
monesti voinut ruveta vain 
suoraan leipomaan, kun Ta-
pani on tehnyt alkutyöt, Kirs-
ti toteaa.

– Kun olin saanut leivot-
tua kukon, jolla voitin kisat, 
tyttömme totesi: ”Siinäkö se 
voittokukko on.” Ja siinähän 
se oli. Tämä voitto kruunasi 
kukon teon.■

Oikea voi kuuluu kalakukkoon

Vesa Miettinen Kirsti Rytkönen Tapani Rytkönen

■  Erkki Moisanderin 
lähtö on takaisku, 
toteaa miehemme 
Espanjassa. 
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■  Pauli Kurkirinne 
selvitti kuntaliitosta 
kaupunkilaisille.
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■  Arto Herrasen 
mielestä Siilinjärven 
pitäisi liittyä 
Kuopioon.
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Nina Auvinen

Joka keskiviikko ja lauantai.Joka kodissa. 


