
Aikakauslehtimarkkinoiden 
ykkönen Aku Ankka juhlii 
60-vuotista elämäänsä Suomes-
sa. Juhlavuoden kunniaksi Päi-
välehden museossa Helsingissä 
avattiin Räpylänjälkiä-näyttely.

Näyttelyssä Ankkalinnan 
maailmaa peilataan suomalai-
seen yhteiskuntaan kuvin ja 
tekstein. Ankkojen elämä muis-
tuttaa omaamme hämmästyttä-
vän paljon.

Aku kamppailee monen suo-
malaisten tapaan pätkätöiden 
maailmassa, jossa hän on taipu-
nut moneen ammattiin astro-
nauttisimpanssin viihdyttäjästä 
lähtien. Ankkalinnan vaalit ovat 
Suomen tapaan demokraattiset 
ja oikeuslaitos toimii.

Näyttelyn suunnittelijan 
Mikko Laakson mukaan myös 
lemmenhuolet yhdistävät kahta 
kansaa. ”Akun ja Iineksen suhde 
on hyvin moderni. He seurus-
televat ja viihtyvät keskenään, 
mutta eivät halua sitoutua lo-
pullisesti.”

 Joskus Ankkalinna on ollut 
yhteiskunnan muutoksessa 
jopa edelläkävijä. ”Suomen per-
hemallit ovat ankkalinnamais-
tuneet”, Laakso sanoo ja viittaa 
yksinhuoltajaisä Sepe Suteen.

Akun suosio säilyy
Ilmestyessään ensimmäisen 
kerran vuonna 1951 Aku sai no-
peasti paikkansa suomalaisten 
sydämissä.

Historioitsijana toimivan 
Laakson mukaan lehden ne-
livärisyys, elämänilo ja hyvät 

tarinat täyttivät sodan ja sään-
nöstelyvuosien jälkeistä tyhjiö-
tä. 50-luvulla tuulet puhalsivat 
muutenkin Amerikasta päin, 
kun esimerkiksi Coca-Cola ran-
tautui Suomeen.

Päätoimittaja Jukka Heis-
kasen mukaan hyvän kielen 
perinne juurtui suomaisiin 
Akuihin heti. ”Ensimmäinen 
päätoimittaja otti linjaksi, että 
lehdessä on hauskaa, nokkelaa 
ja sukkelaa kieltä.”

Vuosikymmeniä myöhemmin 
2000-luvulla lehteä lukee joka 

viikko lähes 1,3 miljoonaa suo-
malaista, aikuisia ja lapsia.

Heiskasen mukaan lehti on 
pitänyt pintansa hämmästyt-
tävän hyvin, vaikka vapaa-ajan 
tarjonta on lisääntynyt vuosi-
kymmenten aikana. ”Suoma-
laiset ovat ottaneet Aku Ankan 
omakseen.”

Sibelius ja Turunlinna
Akun juhlavuotta juhlistetaan 
myös itse lehdessä. Tänä vuon-
na tarinoissa korostetaan erityi-
sesti suomalaisuutta. Tuttuun 
tapaan ajankohtaisuus otetaan 
huomioon.

Luvassa on esimerkiksi kes-
kiaikaisten aarteen etsintää 
kulttuuripääkaupungeissa 
Tallinnassa ja Turussa. Joulu-
kuussa Sibelius saa virallisesti 
oman liputuspäivänsä, minkä 
kunniaksi Sibelius seikkailee 
Ankkalinnassa. Tarinassa selvi-
ää, mitä tapahtui kadonneelle 8. 
sinfonialle.

Räpylänjälkiä -näyttelyssä on 
kahta eri yhteiskuntaa vertai-
levan puolen lisäksi muitakin 
osastoja. 

Nähtävillä on esimerkiksi 
toimituksen historiaa, kuten 
kirjeenvaihtoa Carl Barksin 
kanssa. 

Ankallisklubilla voi ottaa ren-
nosti Disney-pelejä pelaillen ja 
Akuja lukien.

EMILIA LAVONEN
Räpylänjälkiä – Aku Ankka -lehti 60 
vuotta Suomessa -näyttely Päivä-

lehden museossa 11.3.–7.9. Avoin-
na ti–su klo 11–17. Vapaa pääsy.

Ankkalinna ei  
poikkea paljoa  
maailmastamme, 
Aku Ankan juhla-
näyttelyssä ajattelee. 
Suomea ja Ankka- 
linnaa yhdistävät 
monet asiat länsi-
maisesta demokrati-
asta lemmenhuoliin.

Räpylänjäljet johtavat 
Ankkalinnasta Suomeen

Mikko Laakso kävi läpi lähes kaikki Aku Ankan vuosikerrat valikoidessaan näyttelymateriaa-
lia. ”Valinnanvaikeus oli suunnaton”, hän kertoo.

Kari Salonen

Aku Ankka -sarjakuvat kieh-
tovat sekä lapsia että aikui-
sia.

Lemmenhuolet, kuten Akun, 
Iineksen ja Hannun kolmio-
draama, yhdistävät ankkoja 
ja ihmisiä.

Akun ja Iineksen 
suhde on hyvin mo-
derni. He seuruste-
levat ja viihtyvät 
keskenään, mutta 
eivät halua sitou-
tua lopullisesti. 
mIkko lAAkso


