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Kuvitustaide kukoisti vanhoissa 
aikakauslehdissä

Maalauskantisia aikakauslehtiä voi vielä löytää 
vanhojen talojen ullakoilta ja vinttikomeroista, 
jonne pula-aikoja kokeneet isovanhempamme 
ovat niitä varastoineet. Lehtien metsästäjä jou-
tuu kuitenkin hyväksymään sen, että joistakin 
lehdistä hiiret ovat nakertaneet kulman, jotkin 
ovat muuten revenneet ja joihinkin on kosteus 
muodostanut ruskeita laikkuja. Lehdistä on 
myös voitu saksia kuvia leikekirjoihin ja muu-
hun askarteluun. Viallisen julkaisun käsiinsä 
saanut voi vain toivoa, että löytää myöhemmin 
samanlaisen paremmassa kunnossa olevan.

Aikakauslehtien maalaus- ja piirrostaitees-
ta ei ole kirjoitettu historiikkia tai yleisesitys-
tä, vaikka muutamia taitelijakohtaisia kirjoja, 
kirjasia ja näyttelyluetteloita onkin julkaistu. 
Koska monet kuvittajat ovat piirtäneet myös 

pilakuvia, sarjakuvia ja postikortteja, saa jois-
takin taiteilijoista tietoa muun muassa kirjoista 
Parhaat pilapiirtäjämme (1979), Suomalaisen 
sarjakuvan ensyklopedia (1996) ja Suomalaista 
postikorttitaidetta 1–4 (1983–2006). Jotain tie-
toa löytyy myös internetistä.

Tekijäin tunnistamista vaikeuttaa se, että 
läheskään kaikissa painetuissa kuvissa ei ole 
minkäänlaista signeerausta. Monissa on vain 
nimikirjaimet, jotka nekin voivat olla vaikeasti 
tulkittavissa. Ilahduttava poikkeus on Kotilie-
si-lehti, joka jo 1920-luvun puolivälissä alkoi 
julkaista kuvittajien nimet sisällysluettelossaan.

Kotiliesi loi kuvaa onnelasta

Vuonna 1922 perustettu Kotiliesi asetti tavoit-

Kari Elkelä

Mennyt 1900-luku oli aikakauslehtien vuosisata, jonka kuluessa lehtien lu-
keminen laajeni varakkaan väen viihteestä koko kansan huvitukseksi. Vie-
hättävintä vanhoissa aikakauslehdissä ovat maalauskannet, joita tilattiin 

kuvittajilta varsinkin 1920–1960-luvuilla. Nämä kuvat ovat kuin tauluja tai julisteita, 
sillä tuohon aikaan kansia ei vielä täytetty lehden juttuja mainostavilla otsikoilla. Mo-
net kansitaiteilijoista ja kuvittajista on jo unohdettu, vaikka he ovat aikanaan luoneet 
merkittävää käyttötaidetta. Laajemmalle yleisölle tuttuja ovat nykyisin vain Rudolf 
Koivu ja Martta Wendelin.

teekseen tukea parempaa kodinhoitoa, järki-
peräisempää kotitaloutta ja korkeampaa ko-
tikulttuuria. Uusi naistenlehti kasvoi nopeasti 
maan laajalevikkisimmäksi aikakauslehdeksi ja 
oli 1920-luvulla WSOY:n ainoa hyvää tulos-
ta tekevä lehti. Aluksi lehti pyrki sivistämään 
lukijoitaan julkaisemalla kannessa tunnettujen 
taideteosten värikuvia. Pian kuitenkin huo-
mattiin, että parhaiten toimivat varta vasten 
kansiksi tehdyt kuvitukset, joista Martta Wen-
delinin (1893–1986) ensimmäinen työ oli vuo-
den 1924 vappunumerossa.

Vuosien varrella Wendelinin tyyli kehittyi 
ja hän oppi maalaamaan yhä paremmin sel-
laisia kansikuvia, jotka näyttivät erinomaisilta 
myös painettuina. Kuvista huokuu kodin onni 

sekä puhdas maaseutu ilman koneitten melua 
ja moottorinkatkua. Menestyneen Kotilieden 
kilpailijaksi Otava perusti Oma koti -lehden 
(1931–1934), johon Wendelin teki kaikki kan-
net samalla tutulla tyylillään. 

Oma koti -lehden loppuvuosina Kotilie-
den kannet sai tehtäväkseen toinen taiteilija-
koulutuksen saanut kuvittajamestari Rudolf  
Koivu (1890–1946). Vaikka satukuvittajana 
paremmin tunnetun Koivun kuvitustapa on 
yleensä jännitteisempi ja mielikuvituksek-
kaampi, teki hän useimmat Kotilieden kanten-

Martta Wendelin, Kotiliesi 17/1924.

Rudolf Koivu, Kotiliesi 13/1934.
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sa maaseudun rauhaa henkivällä Wendelinin 
tyylillä.

Talouslama sai Otavan ja WSOY:n muo-
dostamaan yhteisyrityksen Yhtyneet kuva-
lehdet. Tämän seurauksena Oma koti -lehti 
yhdistettiin Kotilieteen, ja Wendelin palasi sen 
kansikuvittajaksi. Myöhemmin Kotiliesi käytti 
useita muitakin kansitaiteilijoita. Myös heidät 
ohjeistettiin toteuttamaan wendeliniläisen 
maalaisonnelan kuvamaailmaa, josta oli muo-
dostunut lehden suosiota ylläpitävä talon tyyli.

Joululehtien mennyt maailma

Kuvituksensa vuoksi kiinnostava lehtiryhmä 
ovat joululehdet, joita on julkaistu Suomes-
sa tuhansia. Ensimmäinen suomenkielinen 
joululehti, Betlehemin tähti, ilmestyi 1879. 
Kulta-aikana voidaan pitää 1900-luvun alku-
puoliskoa, jolloin joululehdet erosivat muista 
lehdistä selvästi edukseen värikkäällä piirros- 
ja maalauskuvituksellaan.

Martta Wendelin, Pääskysen joulukontti 
1938 ja Rudolf Koivu, Joulupukki 1/1939.

Kaupallisista joululehdistä viehättävimpiä 
ovat lastenlehdet. Niiden parasta aikaa olivat 
sotien väliset vuodet, vaikka jotkut lehdet sin-
nittelivätkin 1960-luvulle asti. Joululehtien ku-
ninkaana voi pitää Joulupukkia (1900–1966), 
jota parhaimpina aikoina julkaistiin kolmena 
erilaisena joulunumerona. 

Kotilieden pääkuvittaja Martta Wendelin 
loi rauhallisia ja uskonnollissävyisiä kansikuvia 
myös moniin joululehtiin, joista pitkäikäisiä 
lastenlehtiä olivat muun muassa Joululahja 
(1915–1956) ja Pääskysen joulukontti (1907–
1956). Tällaiset lasten joululehdet antoivat 
kuvittajille enemmän mahdollisuuksia, sillä 
muista lehtistä poiketen myös sisäsivut olivat 
värillisiä. Moniväristen sivujen lisäksi käytet-
tiin kaksivärisiä, yleensä sinipunaisia sivuja, 
joille taitavat kuvittajat onnistuivat luomaan 
monivärisen kuvan vaikutelman. 

Toinen Kotiliedestä tuttu taiteilija Rudolf  
Koivu kunnostautui myös lastenlehtien kuvit-
tajana. Hänen joulupukkinsa on 1930-luvun 
lehdissä vaatimattomaan ruskeanharmaaseen 
palttooseen sonnustautunut ukkeli, joka ei ole 
vielä pukenut ylleen kaupallisen joulun vaa-
timaa punaista Coca Cola- tai Disney-asua. 
Mielenkiintoisinta aineistoa sisäsivuilla ovat 
Koivun kuvittamat Raul Roineen (1907–1960) 
sadut. Varsinaista kuvailottelua puolestaan 
ovat monet Pikkuväen joulut (1934–1960), 
joiden kaikki sivut ovat Koivun kuvittamia.

Monipuolisin kansivalikoima Seurassa

Muutamat yleisaikakauslehdet ovat varsinai-
sia kansitaiteen aarreaittoja. Erityismaininnan 
ansaitsee perhelehti Seura (1934-), joka suosi 
alusta alkaen monivärisiä maalauskansia ja jat-
koi niiden käyttöä 1950-luvun puoliväliin asti. 
Seura oli kansikuviltaan selvästi monipuolisin 
aikakauslehti, sillä noiden runsaan 20 vuoden 

aikana sille kansia pääsi taiteilemaan yli 30 tai-
teilijaa, joista useat olivat tuon ajan kuvittajien 
kärkikaartia.

Seuran taiteilijoihin kuului Helsingin Sa-
nomien pilapiirtäjänä tutuksi tullut Kari Suo-
malainen (1920–1999). Monet hänen piirtä-
mänsä kannet olivat pilapiirrosmaisia, mutta 
hän maalasi myös romanttisen kuutamokuvan 
elokuun 1949 lehteen. Suomen arvostetuim-
piin taidegraafikoihin kuuluva Erkki Tanttu 
(1907–1985) teki muutamia Seuran kansia 
jykevään tyyliinsä. Kansia taiteilivat lisäksi 
Toivo Fahlenius (1909–1985), Eeli Jaatinen 
(1905–1970), Carita Roden (myöhemmin Fa-
lin) (1917–), Gundel Knüpfer (1908–1979) ja 
Poika Vesanto (1908–1950), jotka kaikki tun-

Kari Suomalainen, Seura 33/1949.
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netaan myös postikorttitaiteilijoina. Pelkiste-
tyllä ja modernistisemmalla tyylillään muista 
taiteilijoista erottuu Seuran pitkäaikainen 
kansikuvittaja Eila Kaustia (1913–1996), joka 
kirjoitti myös kirjoja.

Viikkosanomilla arvokas ilme

Viikkosanomat (1922–1975) siirtyi Sanoma 
Oy:lle 1943, jossa siitä kehitettiin amerikka-
laisen Lifen tyylinen laadukas kuvalehti. Viik-
kosanomat käytti maalauskansia 1950-luvulta 
1960-luvun alkuun. Aluksi amerikkalaistyylisiä 
kansia tekivät Aarno Hammar (1922–) ja Otso 
Melkka.

Arvokkaan ja omaperäisen ilmeen leh-
delle kuitenkin loivat kaksi taitavaa taiteilijaa. 
Näistä ensimmäinen on laivojen ja merenku-
lun kuvaaja Björn Landström (1917–2002), 
jonka tyyli on helppo erottaa täsmällisistä ää-
riviivoista ja taiturimaisesta pintojen käsittelys-
tä. Niinkin arkinen aihe kun pöydälle jäänyt 
reikäleipä saa häneltä ihastuttavan tyylikkään 
toteutuksen Viikkosanomissa 35/1958.

Toinen Viikkosanomien ilmeen rakentaja 
oli erityisesti julisteistaan tunnetuksi tullut Erik 
Bruun (1926–), jonka selvästi modernimpi tyy-
li johdatti lehden 1960-luvulle. Viikkosanomi-
en erikoisuutena olivat moniväriset koko sivun 
mainokset, joita tekivät samat taitelijat kuin 
kansikuviakin.

Maalauskannet Avun asialinjan tukena

Vuonna 1933 perustettu Apu-lehti sai nimensä 
siitä, että lehteä myivät aluksi silloisen pula-
ajan työttömät, jotka saivat näin osan lehden 
myyntituloista.  Apu oli kaksi ensimmäistä 
vuosikymmentään pääasiassa novelleja julkai-
seva viihdelukemisto, mutta muuttui 1950-lu-
vulla vähitellen asiapitoisiin artikkeleihin pai-

nottuvaksi yleisaikakauslehdeksi. Tällöin se 
alkoi myös käyttää monivärisiä maalauskansia, 
joista sen kilpailija Seura oli jo luopunut.

Komeimpia kansia Avulle maalasivat 
Alexander Lindeberg (1917–2015) ja Eino 
Tepponen (1932–199?), joiden humoristisissa 
tilannekuvissa on vastaavanlaista tyylikkyyttä 
kuin alan amerikkalaisella mestarilla Norman 
Rockwellilla (1894–1978). Hienoja samanta-
paisia kansia Apu-lehdelle tekivät lisäksi Aar-
no Hammar ja Otso Melkka, joiden kumman-
kin kansikuvia oli aiemmin julkaistu Seurassa 
ja Viikkosanomissa. 

Viikkosanomista tutun Erik Bruunin mo-
dernimpaa tyyliä nähtiin myös Avun joulunu-
meroiden kansissa. Hänen hauska eläinaihei-

nen kansikuvansa on viimeisessä ennen raha-
nuudistusta julkaistussa Avussa 51–52/1962. 
Tämä kaksoisnumero maksoi 130 markkaa, 
mutta seuraavan lehden sai 70 pennillä. Pari 
vuosikymmentä myöhemmin Bruun suunnit-
teli vuonna 1986 liikkeelle lasketut viimeiset 
markkamääräiset setelit.

Kallen kannet kalentereista

Suomalaisista miestenlehdistä mielenkiintoi-
sin keräilykohde on vuosina 1950–1956 yh-
teensä 148 numerona julkaistu Kalle, jonka 
kansina julkaistiin pääasiassa amerikkalaisia 
pinup-kalenterikuvia.  Lehden eniten käyttä-
mä kansitaiteilija oli Freeman Elliott (1922–), 
joka kuvitti Brown & Bigelowin tyttökalenterit 

Alexander Lindeberg, Apu 25–26/1961

1940- ja 1950-lukujen taitteessa. Näistä poi-
mittu kansi oli 22 Kalle-lehdessä. Elliottin te-
osten erityispiirteenä ovat maalatun pääkuvan 
ympärille sommitellut pienemmät lyijykynä-
luonnokset samasta aiheesta. 

Toinen Kallen suosima tyttömaalari oli 
Ernest Chiriacka (1913–2010), joka kuvitti 
Esquiren huippusuositut kalenterit usean vuo-
den ajan 1950-puolivälissä. Näistä kuvista 21 
löysi tiensä Kallen kanteen. Juhannus-Kallen 
12/1954 vinoon kääntyneestä signeerauksessa 
voi havaita, että alkuperäistä kuvaa on pyöräy-
tetty noin 25 astetta myötäpäivään. Yleensäkin 
alkuperäistaide koettiin vapaasti käytettäväksi 
lähdemateriaaliksi 1950-luvun lehdissä.

Björn Landström, Viikkosanomat 35/1958.

Ernest Chiriacka, Juhannus-Kalle 12/1952.
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Kolmas Kallen suosima artisti oli Gil Elv-
gren (1914–1990), jonka kalenterikuvista 15 
pääsi Kallen kanteen. Tämä pin-up-taiteen 
kärkinimi kuvitti Brown & Bigelowin tyttö-
kalentereita 1940-luvulta 1970-luvulle asti.  
Elvgren muistetaan erityisesti viehättävistä 
naapurintytöistä, jotka ovat joutuneet kiusal-
liseen tilanteeseen, kun hameenhelma on äk-
kiarvaamatta noussut paljastamaan enemmän 
kuin on tarkoitus. 

Amerikkalaislehtiä lainattiin

Toinen Kallen kansien amerikkalaislähde ovat 
Robert Harrisonin (1904–1978) miestenlehdet 
Beauty Parade, Eyeful, Whisper, Wink, Titter 
ja Flirt, joita hän julkaisi 1940-luvun alusta 

1950-luvun puoliväliin. Lehtien hauskat nimet 
ovat vapaasti suomentaen Kauneusparaati, 
Silmänilo, Kuiskaus, Silmänisku, Hihitys ja 
Flirtti. Lehtien alkuvaiheen kansikuvittajana 
oli Billy DeVorss (1908–1985), jonka kuvituk-
sista viisi on käytetty uudelleen Kallen kansi-
kuvina. DeVorssin tyyli oli kuitenkin Harriso-
nin lehdille turhan hienostunutta ja pian hä-
net korvasi rempseämmällä otteella mallejaan 
kuvaava Peter Driben (1903–1968). Hänen 
maalauksistaan yhdeksän on löytänyt tiensä 
loppuvuosien Kalle-lehtiin. Suomessa nämä-
kin alun perin neliväriset työt on julkaistu kah-
della värillä nelivärisyyttä imitoiden. 

Kallessa oli jonkin verran myös kotimai-
silta taiteilijoilta tilattuja pin-up-kansikuvia. 

Ainoat signeeratut työt ovat kuitenkin Toivo 
Fahleniukselta, joka kuvitti Seuran lisäksi sääs-
töpankkien asiakaslehtiä Säästäjää ja Lipasta.  
Fahleniuksen kansia oli Kallessa ainakin kym-
menen. Muista mahdollisesti suomalaisista 
kansista ei löydy tekijätietoja.

Kalle-lehti jouduttiin lopettamaan 1956 
kustantajan talousvaikeuksien vuoksi. Osa-
syynä oli myös siveettömänä pidetylle lehdelle 
kohdistettu rangaistus-liikevaihtovero. Kallea 
seuranneissa ja sen ilmeen kopioineissa mies-
tenlehdissä Ville (1957), Me Miehet (1958) ja 
Jallu (1958–2015) ei enää juurikaan ollut pin-
up-maalauksia. 

Amerikkalaista ja kotimaisia versioita

Amerikkalaistaiteeseen luotti myös jännitys-
lukemisto Seikkailujen maailma (1937–1963), 
jonka kannet ovat lainatavaraa sellaisista pulp-
lehdistä kuten Adventure ja Detective Tales. 
Kanteen oli yleensä taiteiltu joku liioitellun 
kauhistuttava tilanne ja samantyylisillä musta-
valkopiirroksilla kuvitettiin lehden sisäsivuilla 
julkaistut novellit.

Kokonaan kotimaista tekoa puolestaan oli 
hupilehti Korsulukemisto (1942–1945), jonka 
lähes jokaisessa kannessa oli Push-nimimerk-
kiä käyttäneen Alexander Lindebergin piir-
tämä sotilasaiheinen pilakuva.  Lindeberg oli 

 John Howitt, Seikkailujen maailma 
11/1942.

Toivo Fahlenius, Iso-Kalle 
16/1954.
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sota-aikana Tiedotuskomppanian TK-piirtäjä 
ja hänen vaikuttavista sotapiirroksistaan koot-
tiin 1943 keräilijöiden himoitsema kuvasalkku 
Vainolaista vastaan.

Korsulukemisto toi kuitenkin myös pinup-
taiteen Suomeen. Ei tosin vielä sota-aikana, 
vaan heti sen jälkeen. Lehden 1945 ykkösnu-
meron takakannessa oli Pauli Soisalon (1914–) 
maalaama amerikkalaistyylinen pin-up-tyttö-
kuva ja sen yläpuolella iso teksti ”Ystäväni”.  
Tämä ystävä sai niin hyvän vastaanoton, että 
seuraavasta numerosta alkaen koko lehden 
nimi oli Ystäväni (1945–1950 ja 1958) ja etu-
kannessa oli sen jälkeen lähes aina pinup-maa-
laus. Vanha nimi Korsulukemisto oli aluksi 
mukana pienellä tekstillä, kunnes se tiputettiin 
kokonaan pois. Tyylikkäimmät pin-up-tytöt 
uudistetun lehden kansiin taiteili Lindeberg.

Kustantaja keksii keinot

Sotien jälkeisinä paperipulan vuosina 1946–
1948 Ystäväni ja Seikkailujen maailma luo-
kiteltiin niin turhanaikaiseksi viihteeksi, ettei 
tällaisten aikakauslehtien käyttöön annettu 
painopaperia. Lehdet eivät tästä kuitenkaan 
lannistuneet, vaan alkoivat aikakauslehden 
sijaan julkaista ulkoasultaan ja sisällöltään 
entisenkaltaisia numeroita ikään kuin kirjoi-
na, joilla jokaisella oli eri nimi. Esimerkiksi 
Ystäväni-lehdestä julkaistiin numerot Ystävä, 
Ystävät, Hyvä ystävä, Paras ystävä ja Iloinen 
ystävä. Viihdelukemisto Apu sen sijaan joutui 
kokonaan keskeyttämään ilmestymisensä noi-
na aikoina.

Pulp-lehtien vähitellen kuihtuessa Ameri-
kassa niiden tilalle tulivat värikkäämmät mies-
ten seikkailulehdet. Suomessa tätä lajia oli vain 
Nyrkki (1960–1968). Lehden kuvat ja muukin 
sisältö saatiin pilkkahintaan Male-lehdestä, 
kun idearikas suomalaiskustantaja Mauri Lin-

Rafael DeSoto, Nyrkki 11/1961.

tera (1923–2011) sai amerikkalaiskustantajan 
vakuuttuneeksi siitä, että neuvostopropagan-
dan vastapainoksi Suomessa pitää kertoa myös 
Amerikan miesten uroteoista. Nyrkin tarinoi-
ta komistivat maalaukset kauniista naisista ja 
hurjista miehistä niin kansissa kuin sisäsivuil-
lakin.

Loppuvuosina Nyrkki lipui yleisaika-
kauslehden suuntaan, jolloin kotimaiset ju-
tut lisääntyivät ja kanteen valokuvattiin joku 
suomalainen julkkis. Muutos vietiin loppuun 
vaihtamalla lehden nimeksi Nyrkkiposti. Nyr-
kin tyyppinen sisältö siirtyi kuitenkin uuteen 
Jermu-lehteen (1968–1978), jonka kansiinkin 
palautettiin aluksi kaunottaria ja pyssymiehiä 
pursuva maalaustaide. 

  
Kuvat

• Kari Elkelän kokoelma.

Illustrationskonsten blomstrade 
i gamla tidskrifter

Kari Elkelä

Det gångna 1900-talet var tidskrifter-
nas århundrade, då att läsa tidnin-
gar utvidgades från förströelse för 

de förmögna till hela folkets nöje. Det mest 
förtjusande i gamla tidskrifter är deras pärm-
målningar, som beställdes av illustratörer på 
1920- till 1960-talen. Dessa bilder är som tav-
lor eller affischer, för på den tiden fylldes inte 
pärmarna ännu av rubriker med syfte att sälja 
innehållet i tidskriften.

Många pärmkonstnärer och illustratörer 
har fallit i glömska, fast de på sin tid skapa-
de brukskonst av betydelse. För stora allmän-
heten den mest kända är Martta Wendelin 
(1893–1986). Genom hennes pärmar fick 
Kotiliesi-damtidningen en image, som anda-
des av hemmets lycka och ren landsbygd utan 
maskinernas buller eller motorns stank. Även 
en annan mästarillustratör med konstnärs-
utbildning Rudolf  Koivu (1890–1946) illustre-
rade tidskriften. Koivu och Wendelin är också 
kända för sina illustrationer i barntidningar, 
som hade sin guldålder på 1920–1950 -talen.

Seura (1934–) av tidskrifter riktade på all-
mänheten var den som mest sysselsatte pärm-
konstnärer. Tidskriften gynnade redan från 
början flerfärgade pärmar och fortsatte att an-
vända dem ända till mitten av 1950-talet. Un-
der den drygt 20 år långa perioden utnyttjade 

Seura pärmar av över 30 konstnärer, bland 
vilka de mest kända är Toivo Fahlenius (1909–
1985), Eeli Jaatinen (1905–1970), Eila Kaus-
tia (1913–1996), Carita Roden (Falin) (1917–), 
Gundel Knuepfer (1908–1979), Kari Suoma-
lainen (1920–1999), Erkki Tanttu (1907–1985) 
och Poika Vesanto (1908–1950) och vilka alla 
är kända även som postkortkonstnärer.

Eila Kaustia, Seura 9/1938.
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Viikkosanomat (1922–1975) fick sin värdi-
ga och personliga image genom Björn Land-
ström (1917–2002), känd som avbildare av far-
tyg och sjöfart, och Erik Bruun (1926–), känd 
för sina affischer. Nöjestidskriften Apu (1933–) 
förvandlades på 1950-talet stegvis till en tid-
skrift med allmän inriktning och började i 
detta skede använda målade pärmar, som dess 
konkurrent Seura då redan hade avstått ifrån. 
De präktigaste pärmarna för Apu målades av 
Alexander Lindeberg (1917–2015) och Eino 
Tepponen (1932–199?), vilkas humoristiska 
situationsbilder har något av samma stilighet 
som hos den amerikanska mästaren Norman 
Rockwell (1894–1978).

Några tidskrifter lånade amerikansk konst 
som sådan. Spänningserien Seikkailujen maa-
ilma (1937–1963) använde de häftiga pärmbil-
derna i amerikanska pulp-skrifter. På motsva-
rande sätt hämtades de fartfyllda bilderna och 
övriga innehållet i Nyrkki (1960–1968) direkt 

från den amerikanska äventyrsskriften Male.
Herrtidningen Kalle (1950-1956) använ-

de sig särskilt av amerikanska kalenderbilder. 
Bilderna, som ursprungligen var i fyra färger, 
trycktes ändå oftast av kostnadsskäl i två fär-
ger.  Kalle gynnade speciellt mästarna i pinup-
konst Ernest Chiriacka (1913–2010), Peter 
Driben (1903–1968), Freeman Elliott (1922–) 
och Gil Elvgren (1914–1990). Inhemska bilder 
beställdes åtminstone av Toivo Fahlenius.

Pin-up-bilder hade redan tidigare häm-
tats till Finland av skämtskriften Korsuluke-
misto (1942–1945). Skriftens första nummer 
1945 har på sin baksida en pinup-bild målad 
av Pauli Soisalo (1914–) försedd med stor text 
”Min vän”. Denna vän mottogs så väl, att hela 
skriften från följande nummer framåt hette Ys-
täväni (1945–1950 och 1958) och pärmbilden 
visade alltid en pin-up-målning. De stiligaste 
pin-up-flickorna på pärmarna i den förnyade 
tidskriften alstrades av Alexander Lindeberg.

Erik Bruun, Apu 52/1962.

Alexander Lindeberg, Ystäväni 1/1946.

Ystävyyttä yli rajojen – 
International Youth Service 

maailman nuorten yhdistäjänä

Turkulaiset nuoret Pentti Pirkka-
la ja Pekka Laaksonen harrastivat 
1950-luvun alussa innokkaasti kir-

jeenvaihtoa, myös ulkomaille. Yhteyksien 
luominen ulkomaille oman ikäisiin nuoriin oli 
paljon rajoitetumpaa ja monimutkaisempaa 
kuin nykyään internetin, reaaliaikaisen vies-
tinnän sovellusten ja kehittyneiden liikenneyh-
teyksien aikana. Pirkkala ja Laaksonen olisivat 
mielellään halunneet kontakteja ulkomaille 
enemmänkin, mutta osoitteiden löytäminen 
ja saaminen oli hankalaa. Vain 19-vuotiaat 
Pirkkala ja Laaksonen päättivät perustaa asi-
aa helpottamaan ulkomaisia kirjeenvaihtoys-
täviä välittävän yrityksen. International Youth 
Service, IYS, syntyi vuonna 1952. Yrityksen 
liikeideana oli välittää maailmanlaajuises-
ti kirjeenvaihtoystäviä noin 10-20-vuotiaille 
nuorille. 

1960-luvun loppupuolelle asti IYS :n toimin-
ta oli pienimuotoista, mutta vähitellen kouluille 
ja opettajille eri puolille maailmaa suunnattu tie-
dotustyö tuotti tulosta ja toiminta alkoi kasvaa. 
Kouluja ja opettajia lähestyttiin kirjeillä, joissa 
esiteltiin kirjeenvaihdon merkitystä oppilaiden 
kirjoitus- ja viestintätaitojen sekä vieraiden kiel-

ten oppimisen näkökulmasta. Vuosina 1959–1980 
ilmestyi myös kaksi kertaa vuodessa opettajille 
suunnattu tiedotuslehti IYS News. Jokaisen nume-
ron painosmäärä oli 110 000. IYS NEWS -lehden 
tavoitteena oli kertoa IYS:n toiminnasta ja arvois-
ta, ja antaa opettajille vinkkejä oppilaiden kirjeen-

Suvi Jalli

Kirjeenvaihtoystäviä välittäneen Internatio-
nal Youth Servicen tunnus vuodelta 1974 ko-
rosti yrityksen perusarvoja ”education and 
friendship” – koulutusta ja ystävyyttä. Posti-
museon arkistokokoelma.


