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Nyt sarjakuvataiteilijan vapaut-
ta lisää ja leipää leventää kol-
mivuotinen taiteilija-apuraha. 
Hanneriina Moisseinen, 39, 

kertoo sinnitelleensä taiteilijanpolullaan 
kymmenen vuotta toimeentulon rajamail-
la. Hän ei kuitenkaan luovuttanut, koska 
oli päättänyt ryhtyä taiteilijaksi, pärjätä 
itsenäisesti ja syödä vaikka vain puuroa 
ja perunaa.

– Leipä ei ole ollut leveä. Olen tehnyt yli 
kymmenen vuotta töitä ilmaiseksi, mutta 
nyt tuuli näyttää kääntyneen. Noin 4–5 
vuotta olin osa-aikaisesti työtön ja sain 
työkkärissä selitellä omaa olemassaoloa-
ni, mutta nyt saan tehdä mitä olen aina 
halunnut, hän kertoo.

Veroton apuraha on 1 692 euroa kuu-
kaudessa, josta apurahan saaja maksaa pa-
kollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmak-

sun. Tuulen kääntyminen tarkoittaa Mois-
seiselle paljon muutakin kuin kolmivuo-
tista tuloa käytettäväksi leipään, muuhun 
elämiseen ja taiteelliseen työskentelyyn.

Taiteilijan mielessä väikkyy täysipainoi-
sen työskentelyn lisäksi esimerkiksi vih-
doin ensimmäinen kunnon loma. Niitä 
hän ei ole voinut aiemmin pitää kuin lyhy-
käisinä pätkinä kerrallaan. Usein ne ovat 
kuluneet matkoihin maailmalla.

Karjala siirtyy
sarjakuviin  
lyijykynällä
Taiteilija on lähtenyt pois Karjalasta, mutta 
Karjala ei lähde taiteilijasta. Karjala kiinnittyy 
yhä tiukemmin Hanneriina Moisseisen töihin.  
Se näkyi jo hänen ja Markku Niemisen 
vuonna 2005 julkaisemassa teoksessa  
Sen synty – ja muita Vienan  
hävyttömiä ja hulvattomia starinoita. 

Suurin asia hänelle on kuitenkin se, et-
tä sarjakuva on viimeksi kuluneiden 20 
vuoden aikana tunnustettu taiteeksi muun 
kuvataiteen rinnalla ja sarjakuvien tekijä 
taiteilijaksi, jolle valtio voi myöntää apu-
rahan. Tosin jo toissa vuonna Moisseinen 
sai Sarjakuvataiteen valtionpalkinnon jul-
kaistuaan neljännen teoksensa Kannas.

Hanneriina Moisseinen valitsi omak-

si ilmaisumuodokseen sarjakuvan, koska 
sen kautta voi kertoa tarinoita. Oikeastaan 
hän päätyi siihen alun perin 1990-luvun 
loppupuolella myös siksi, että se oli ala-
kulttuuria eikä taiteen valtavirtaa.

– Tapasin vuonna 1997 omakustanne-
lehtiä tuolloin vielä tehneet Tiitu Takalon 
ja Tommi Musturin. Siihen aikaan nais-
puolista sarjakuvantekijää pidettiin vielä 

vähän outona, hän muistelee.
Nuo kaksi Moisseista pari vuotta van-

hempaa kollegaa on sittemmin ehditty 
palkita muun muassa sarjakuvapiirtäjien 
Puupää-hatulla, Musturi vuonna 2011 ja 
Takalo viime vuonna.

– Minusta alkoi tuntua, että pitää keskit-

Lehmissä on Hanneriina  
Moisseisen mielestä suoras-
taan mystistä vetovoimaa. 
Lehmät ovat olennaista sisäl-
töä Kannas-teoksen kuvissa. 

Hanneriina Moisseinen 
on saanut kuvitus- ja 
sarjakuvataiteen kolmi-
vuotisen valtion taitei-
lija-apurahan. Jakotoi-
mikunnat arvioivat ha-
kijoiden taiteellisia ansi-
oita, kuten aikaisempaa 
taiteellista toimintaa 
sekä työsuunnitelmaa. 
Lisäksi ikä, asuinpaikka 
ja kieli vaikuttavat. 

HEIKKI-PEKKA VAARA HEIKKI-PEKKA VAARA

Hanneriina Moisseisen suista-
molaiskuviin kuuluu mm. tämä 
Ilja Kotikallion eli Sindan muoto-
kuva. Se on syntynyt yhteistyö-
projektissa Anne-Mari Kivimäen 
Perinnelaboratorion kanssa.
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tensa hän tuntee vahvempana kuin suo-
malaisuuden.

Hanneriinan mielestä hänen ei edes tar-
vitse tuoda kuviinsa omaa historiaansa, 
koska sarjakuvan henkilöt kertovat tarinaa 
kuvien kautta. Niihin voi eläytyä. Hänestä 
tuntuu vähän jopa siltä kuin olisi itse ollut 
mukana ajamassa evakkojen lehmiä Kan-
nakselta länteen, vaikka edes kukaan su-
kulainen ei ole siellä oikeasti ollut.

Repolasta Moisseinen ei ole tehnyt kuin 
joitakin luonnoksia. Hän muistuttaa, että 
hänen esivanhempansa olivat aikoinaan 
siirtyneet Repolaan Suomen puolelta, eh-
kä parempien kala- ja riistamaiden peräs-
sä. Siksi isoisän vanhempien perheen siir-
tyminen helmikuussa 1922 takaisin Suo-
meen ei tunnu järin erikoiselta vaan vain 
siirtymisenä eri paikkoihin samassa kult-
tuuripiirissä.

Sarjakuvaromaani Isä (2013) kertoo Han-
neriina Moisseisen oman Seppo-isän mys-
tisestä katoamisesta. Mies oli lähtenyt Kal-
laveden saareen viettämään työporukan 
kanssa iltaa, mutta ei koskaan palannut 
sieltä kotiin. Kirjan kuvituksena nähdään 
paitsi lyijykynäpiirroksia, myös karjalais-
tyylisesti kirjailluille kankaille tehtyjä kau-
niita ja koskettavia kuvia. Isä oli kadotes-
saan 38-vuotias, Hanneriina kymmenvuo-
tias ja pikkusisko vauvaikäinen.

Yli 90-vuotiaaksi elänyt isoisä Johannes 

Moisseinen syntyi Kyminlinnan pakolais-
leirillä vuonna 1925. Hänen vanhempansa 
Yrjö ja Helena Moisseinen olivat tuoneet 
Repolasta mukanaan neljä lastaan, An-
nin, Nadjan, Pekan ja Aleksin sekä Yrjön 
vanhemmat Feodorin ja Katrin. Venäjän 
puolelle jäivät isoisoisän veljet Viktor ja 
Mikko Moissejev.

Osa perheestä oli Kyminlinnassa vuo-
teen 1929 asti. Feodor-ukki kuoli Kymin-
linnan sairaalassa. Katri-mummon ääni 
on sen sijaan jäänyt elämään, sillä hän oli 
itkuvirsien taitaja, jota kielen- ja kansan-
runoudentutkija E. N. Setälä kävi tapaa-
massa Kyminlinnassa.

Hanneriina on käynyt SKS:n arkistos-
sa kuunelemassa nauhoja ja hänestä tun-
tuu erittäin merkittävältä, että on voinut 
kuunnella isoisoäitinsä ääntä, muun muas-
sa hänen esittämiään hääitkuja.

Sarjakuvataiteilijan työ jatkuu tehokkaa-
na. Taiteilija-apurahan innoittamana rau-
toja on tulessa vaikka kuinka paljon. Esi-
merkiksi kirjaprojekteja on vireillä useita.

Tällä hetkellä valmistumassa on lasten-
kirja yhdessä kirjailija Johanna Venhon 
kanssa. Nimen Kaksi päätä ja kahdeksan 
jalkaa saanut teos kertoo maahanmuutta-
japojasta, joka saa koulussa tehtäväkseen 
kirjoittaa riimitellyn runon suomeksi. Kir-
jailija Vilja-Tuulia Huotarisen kanssa on 
tekeillä jotakin lehmiin liittyvää, mutta vie-

lä ei tiedetä, tuottaako ”ihana projekti” kir-
jan, luennon, videon, animaation vai mitä.

– Ihan alkutekijöissään on oma kirja 
nimeltä Marita Heikkisen elämä. Se käsit-
telee naisen itsemääräämisoikeutta omaan 
kehoonsa, mutta siitä tulee myös hauska 
kirja. Tosi iloinen kirja!

AILA-LIISA LAURILA

tyä johonkin yhteen tekemiseen. Samaan 
aikaan sarjakuvaa alettiin pikkuhiljaa ar-
vostaa taiteena ja naisten tekemät sarja-
kuvat tuntuivat paljon kiinnostavammil-
ta kuin muut. Tein päätöksen sen jälkeen 
kun totesin, että pystyn sarjakuvalla ilmai-
semaan itseäni laaja-alaisemmin kuin ku-
vataiteen kontekstissa.

Hanneriinan mielestä sarjakuvaan so-
pivat mitkä tahansa aiheet. Sarjakuvat voi-
vat olla vakavia tai koomisia eikä aina ole 
pakko olla hauska.

– Teen vakavasti otettavaa taidetta, mut-
ta siinä on aina myös mahdollisuus nau-
ruun, hän sanoo.

Hanneriina Moisseiseen sopii mainiosti 
sanonta: ”Sinä voit lähteä Karjalasta, mutta 
Karjala ei lähde sinusta.” Hän jätti 18-vuo-
tiaana kotikaupunkinsa Joensuun ja aloitti 
kuvataideopinnot Tampereen ammattikor-
keakoulussa. Hän haki ja pääsi muualle-
kin, mutta Tampereessa oli tuolloin veto-
voimaa eniten.

Tampere tuntui nuoresta karjalaisnei-
dosta siihen aikaan suurelta kulttuurikau-
pungilta, ja sittemmin jo lakkautettua am-
mattikorkeakoulun kuvataideopetusta ar-
vostettiin. Koululla oli upeat tilat Tam-
merkosken partaalla entisellä Finlaysonin 
tehtaan alueella.

Opiskeluajan jälkeen Hanneriina on 
kiertänyt maailmaa, asunut eri puolil-
la Suomea ja päätynyt Helsinkiin, jossa 
opiskeli taiteen maisteriksi Aalto-yliopis-
ton Visual culture and contemporary art 
-koulutusohjelmassa.

Karjala kulkee aina mukana kaikkialla. 
Kuhmolaisen Juminkeko-säätiön johtajan 
Markku Niemisen hän löysi, kun halusi 
tehdä sarjakuvaa nykykansanperinteestä, 
tarkasti ottaen nykyajan ihmisten häpeäko-
kemuksista, ja tiesi, että karjalaisesta perin-
teestä löytyy myös räävittömiä aineistoja.

– Markku Nieminen kertoi, että he oli-
vat vaimonsa Sirpan kanssa jo jonkin aikaa 
keränneet Vienan alueelta aihepiiriä sivua-
via, opettavaisia perinnetarinoita. Siitä tu-
likin ensimmäinen kustannettu teokseni.

Tuon yhteistyön jälkeen koko Karjala 
on tullut Hanneriinalle tutuksi Kannaksel-
ta Vienaan asti. Yhteistyökumppaneita on 
löytynyt lisää, muun muassa Anne-Mari 
Kivimäki ja hänen Perinnelaboratorionsa 
toimijat. Piirroksiin on yhdistynyt SA-ku-
via esimerkiksi Suistamolta.

Juuri nyt on Mikkelin valokuvakeskuk-
sessa meneillään Moisseisen ja valokuvaaja 
Hanna Koikkalaisen yhteisnäyttely, joka 

sai viime vuonna valtaisan suosion Joen-
suussa ja Imatralla, tosin hieman toisen-
laisesti toteutettuna kokonaisuutena. Koik-
kalaisen Lakkautettu kylä ja Moisseisen 
Kannas-näyttely on alun perin toteutettu 
konsertteineen ja ääniteoksineen osaksi 
Suistamo-Perinnelaboratoriota.

Kannas-teoksessa julkaistut Moisseisen 
lyijykynäpiirrokset kuvaavat evakkoon läh-
dön tunnelmia Karjalankannaksella kesäl-
lä 1944. Kuvissa on lehmiä ja siviilejä sekä 
pommikoneita ja sotilaita. Näitä kuvia on 
ollut esillä Pietarissakin Moisseisen teke-
mänä animaationa, ja ne ovat koskettaneet 

syvästi myös venäläisyleisöä.
– Olen sitä mieltä, että historiaa kuva-

taan aivan liikaa voittajien ja miesten nä-
kökulmasta. Nyt tarvitaan evakkoaiheinen 
elokuva, joka kuvaa sotaa siviiliväestön ja 
naisten näkökulmasta, hän ehdottaa.

Hanneriinasta on aina mukava käydä 
Venäjällä, missä hän on matkustellutkin 
aika lailla, Krasnojarskissa asti. Sukunsa 
entisillä asuinseuduilla Repolan Pläkkä-
jässä hän on käynyt vain kerran vuonna 
2005. Karjala ei ole hänelle pelkästään se 
pieni Torasjärven saari, jossa aiemmat su-
kupolvet joskus asuivat. Karjala on hänelle 
identiteettikysymys, ja oman karjalaisuu-

Hanneriina 
Moisseinen

u	Syntyi vuonna 1978 Joensuussa.
u	Valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yli-
opistosta Helsingistä 2017 ja kuvataiteili-
jaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta 
2001.
u	Sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija.
u	Esiintyy runolaulaja Jussi Huovisen 
kanssa Selma Vilhusen ohjaamassa doku-
menttielokuvassa Laulu (2014).
u	Teokset: Sen synty ja muita Vienan hä-
vyttömiä ja hulvattomia starinoita (2005), 
Setit ja partituurit, häpeällisiä tarinoita 
(2006), Isä (2013), Kannas (2016).
u	Näyttelyitä noin 15 maassa.
u	Yhteisnäyttely valokuvaaja Hanna 
Koikkalaisen kanssa Mikkelin valokuva-
keskuksessa 8.2. – 9.3.2018.

Hanneriina Moisseinen on julkaissut tähän mennessä neljä kirjaa. Vuonna 2013 julkais-
tu sarjakuvaromaani Isä kertoo oman perheen tarinaa ja toissa vuonna tullut Kannas 
vuoden 1944 tapahtumia Karjalankannaksella. 
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Hanneriina Moissei-
sen isä katosi jälkiä 
jättämättä oltuaan 
työporukan kans-
sa virkistysretkellä. 
Isä-teoksen kuvissa 
vasemmalla  
käsitellään tätä su-
rullista tapausta 
muun muassa näin 
koskettavin kuvin.

SA-kuvien arkisto 
on osoittautunut 
oikeaksi aarreaitak-
si. Nämä ovat siel-
tä haettuja Suista-
mo-kuvia.


