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TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Katja Heikkinen

Savolaisesta opiskelijanuoru-
kaisesta kertova Malinen-sar-
jakuva alkaa ilmestyä Viikkosa-
vossa. Loppuvuoden ajan Ma-
lisen yliopisto-opinnoista Hel-
singissä saadaan lukea lauan-
tain lehdissä. Vuoden vaihtees-
ta lähtien Malinen nähdään 
Viikkosavossa keskiviikkoisin. 

– Malinen syntyi syksyllä 
2003 Helsingin ylioppilasleh-
den kilpailuun, jossa etsittiin 
opiskelijaelämäaiheista sar-
jakuvaa. Sen jälkeen Malinen 
on nähty lehtien lisäksi muun 
muassa äidinkielen kirjoissa 
esimerkkinä savon murteesta, 
kertoo juankoskelaislähtöinen 
Markus Miettinen, joka tekee 
sarjakuvaa helsinkiläisen Jaak-
ko Seppälän kanssa. 

Malinen aloittaa 
pian gradun teon?
Markus Miettinen uskoo Ma-
lisen suosion perustuvan sii-
hen, että hahmoon on help-
po samastua, vaikkei itse oli-
sikaan savolainen. 

– Sarjakuva kertoo ulko-
puolisuudesta. Moni on jou-

tunut muuttamaan Helsin-
kiin, jossa ihmiset ovat kii-
reisiä ja erilaisia kuin muual-
la, hän miettii. 

– Yleensä maalaisille naure-
taan, mutta sarjakuvassa se me-
nee toisinpäin. Malisen mieles-
tä hänessä ei ole mitään vikaa, 
vaan helsinkiläisissä. Malinen 
tipahtaa aina jaloilleen ja sanoo 
aina viimeisen sanan.  

Markuksen ja Jaakon tavoit-
teena on jatkaa Malisen seik-
kailujen keksimistä niin kauan 
kuin mahdollista. Tavoitteena 
on hahmon kehittyminen – 
jo nyt Markukselle ja Jaakolle 
tuottaa hankaluuksia kuvata 
Malisen opiskeluvaiheita, kos-
ka miehet ovat itse olleet jo pit-
kään työelämässä. 

– Nyt harkinnassa alkaa ol-

Malinen pitää maalaisten puolta
Sarjakuva savolaisesta opiskelijapojasta alkaa ilmestyä Viikkosavossa

Elina Romppanen

Markus Miettinen (vas.) ja Jaakko Seppälä loivat Malisen vuonna 2003. 

la Malisen valmistuminen ja 
gradun teko, sillä hänellä tu-
lee kuusi vuotta yliopistossa 

täyteen, Markus toteaa.  
– Olisi kaunista nähdä Ma-

lisen vanhenevan – että hän 

saisi lapsia, hankkisi rivitalon 
pätkän ja lopulta menisi van-
hainkotiin. ■

"Olisi kaunista 

nähdä Malisen 

vanhenevan."

■  Kari Hotakainen 
ihastui jo pikku-
poikana Vänäriin

     s. 8

■  Gitta Mielonen 
antaa vinkkejä 
ensiasunnon ostoon

     s. 31

■  Hilkka asuu 
vanhassa suojelus-
kuntatalossa

     s. 15
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Antti Ruuskanen,

6. sija, Berliini

MM 2009
Hienoa, Antti - hyvän suorituksen jälkeen on lupa nauttia!

Muista myös VIIKONLOPPUNÄYTTELYMME: la 19.9. klo 10-14 ja su 20.9. klo 11-15.


