
Sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen opiskeli heti 
lukion jälkeen kuvataiteilijaksi.

”Sarjakuvat löysin vasta vähän myöhemmin, vaikka olin 
tehnytkin niitä satunnaisesti jo lukioikäisestä asti. Sarja-
kuvataiteilija minusta tuli sen jälkeen, kun tajusin, että 
minun pitää valita yksi kaikista taitamistani tekniikoista 
kehittyäkseni taiteentekijänä. Ajattelin, että sarjakuvia 
voisin tehdä aivan omalla tyylillä sellaisista aiheista 
kuin huvittaa, eikä esimerkiksi postmoderni taidekäsitys 
ja tapa katsoa maailmaa kahlitsisi tekemisiäni liikaa, 
kuten kuvataiteilijana.”

HANNERIINA MOISSEINEN



Hanneriina Moisseinen työstää sarjakuviaan kokeillen tek-
niikoita monipuolisesti. Hän yhdistelee erilaisia kuvanteko-
tapoja saman kirjan sisällä. Näyttelyissä Moisseinen haluaa 
kokeilla erilaisia keinoja, miten sarjakuvaa voi laittaa esille. 
Hän ajattelee, että ripustuksella on vaikutusta sarjakuvan 
lukukokemukseen.

”Tilallisuus on sarjakuvassa kiinnostava ulottuvuus. 
Näyttelyiden pitäminen kirjojen julkaisemisen ohella, on 
vaikuttanut paljon myös materiaalivalintoihini, koska rivi 
originaaleja seinillä ei ole näyttelyssä välttämättä niin 
kiinnostavaa kuin tilallisemmat ripustukset.”



Teoksissaan Moisseinen on käsitellyt niin lähihistoriaa, kuin 
vähän kaukaisempaakin. Teokset vaativat paljon tausta-
työtä, ja niiden tekeminen voi viedä vuosia.
 
”Vaikeat teemat kiehtovat minua. Olen tehnyt kirjoja 
esimerkiksi perheenjäsenen selvittämättömästä katoami-
sesta sekä lehmien, evakkojen ja järkensä menettäneen 
rintamakarkurin sotakokemuksista.”

”Teen teoksiani varten valtavan määrän taustatyötä ja 
kerään alkuun sekä visuaalista että tarinallista aineistoa. 
Työskentelen mielelläni eri arkistoissa etsien muistitie-
toa ja kuvia tekeillä olevaa työtäni varten. Kun kirja on 
valmis, sivutuotteena syntyneitä muistiinpanolappuja ja 
luonnoksia on pahvilaatikollinen.”



”Monesti esitän puolivalmiista teoksesta valmiiksi piirret-
tyjä kohtauksia näyttelyissä ennen kuin teos lopullisesti 
valmistuu. Kontakti yleisöön kesken tekoprosessin on 
minulle monesti hyvin tärkeä työtä eteenpäin vievä asia. 
Haluan reaktioita ja keskustelua, sillä ne auttavat minua 
hahmottamaan sitä, mitä olen tekemässä ja mikä on 
oleellista käsittelemässäni aiheessa.”
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Isä sisältää karjalaiseen 
perinteeseen pohjautuvia 
käspaikkoja. Käspaikkoja on 
käytetty erilaisissa siirtymä-
riiteissä ja erityisesti vaina-
jien muisteluun liittyvässä 
perinteessä. Niillä on siten 
selkeä ajatuksellinen yhteys 
kirjan muuhun, lyijykynällä 
piirrettyyn kerrontaan. 
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Kannas on piirretty lyijyky-
nällä, mutta lisäksi kirjassa 
on käytetty SA-kuva-arkiston 
valokuvia sota-ajalta. 

Valokuvat ovat olleet suuressa
roolissa myös käsikirjoitta-
misen aikana. Moisseinen 
saattoi rakentaa kokonaisia 
sarjakuvan kohtauksia niiden 
ympärille. 

Kannaksessa on myös muka-
na äänimaisema, jonka on 
toteuttanut Eero Grundström.
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