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Animen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan 
lukien, ovat H-Town Oy:llä tai muilla oikeudenhalti-
joilla. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain 
toimituksen luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Anime tunnustaa kaikki oikeudet tässä nume-
rossa. Olemme tunnustaneet tekijänoikeuden hal-
tijat niissä tilanteissa, joissa se on ollut mahdollista. 
Mikäli emme ole hyvittäneet tekijänoikeuttasi, ota 
yhteyttä ja korjaamme erehdyksen.

H-Town Oy vastaa Animen toimituksellisen 
sisällön lainmukaisuudesta. H-Town Oy:llä on 
oikeus toimituksellisesti käsitellä tai olla julkaise-
matta osittain tai kokonaan Animeen lähetettyä 
tilaamatonta aineistoa. Materiaalin lähettäjä vas-
taa lähettämänsä tai välittämänsä aineiston osal-
ta siitä, että aineiston julkaiseminen ei loukkaa 
ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omis-
tus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain 
tai hyvän tavan vastaista. Emme takaa Animessa 
julkaistujen artikkelien virheettömyyttä emmekä 
vastaa esiintyneistä virheistä. 

Palveluiden tai tuotteiden mainostaminen on 
maksullista ja siitä on sovittava erikseen etukäteen. 
Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun sovelletaan 
kulloinkin voimassa olevan mediakortin ehtoja. 
Kaikki hyväksytyt mainokset ja ilmoitukset pyritään 
julkaisemaan sovitussa numerossa. Mikäli ilmoi-
tusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista 
syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta tai ulkopuolises-
ta tiedontuottajasta johtuvasta syystä kuitenkaan 
voida julkaista sovitussa numerossa, H-Town Oy ei 
vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 
H-Town Oy:n vastuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun määrän palaut-
tamiseen. 
 
Vuonna 2019 ilmestyy 6 numeroa.

Kuluttajansuojan vahtikoira
Englanninkielisessä maailmassa manga-arvostelut mainitsevat hyvin harvoin mitään 
julkaisusta itsestään. Ja kun esimerkkikuviakaan ei tunnuta pitävän olennaisena osana 

arvosteluja, saa niistä hyvin harvoin mitään käsitystä käännöksen laadusta ja liberaaliuden 
asteesta, tekstin ladonnasta, ääniefektien ja puhuttelupäätteiden käsittelystä, painolaadusta 
tai vastaavasta. Se onko kyseessä tuplapokkari sentään mainitaan joskus.

Meillä Anime-lehdessä julkaisulle annetaan oma erillinen arvosana, mikä ohjaa niin kir-
joittajien kuin lukijoidenkin ajattelua. Itse olen pitänyt tätä puolta arvosteluista tärkeänä jo 
siksikin, että kustantajien työnjälkeä kommentoimalla ylläpidetään paitsi keskustelua myös 
tietoisuutta. Ilman siihen panostamista etenkään nuoremmat kuluttajat eivät välttämättä 
olisi edes tietoisia siitä, mitä kaupallisia toimijoita alalla ylipäätään on.

***
Muiden keskustelijoiden esimerkki vaikuttaa siihen, mitä pidetään keskustelemisen arvoise-
na; tätä kutsutaan diskurssiksi. Koska esimerkiksi MyAnimeList-sivuston sarja-arvosteluissa 
on tapana arvioida erikseen kohta ”tarina”, osa ihmisistä päätyy vaistomaisesti antamaan 
huonompia arvosanoja ”juonettomille” slice-of-life- ja huumorisarjoille. Sama pätee kaiken-
laisiin arvottamisiin, joiden olennaisuutta ei aina tajuta kyseenalaistaa, kuten ”realismiin”, 
”hahmonkehitykseen”, ”hienovaraisuuteen” ja vastaaviin.

Julkaisulaadun arviointiin pätee sama totuus. Koska pelkästä teoksesta kirjoittaminen ja 
julkaisun ohittaminen toistuu yleisenä käytäntönä sekä isommilla sivustoilla että blogeissa, 
tuntuu siltä että kyseessä on itseään toteuttava ennuste. Julkaisuista ei sanota mitään ihan 
vain koska kirjoittajat eivät pidä sitä tehtävänä, joka heidän lautaselleen ylipäätään kuuluisi.

Tämä saa miettimään omiakin sokeita pisteitä. Anime-lehdessä ei esimerkiksi juuri ole 
arvioitu animesarjojen julkaisulaatua, koska historiallisesti ihmiset ovat katsoneet sarjansa 
vähän mistä lähteistä sattuu. Nykyään lähes joka sarjalla kuitenkin on se virallinen striimi-
julkaisu, joten kenties käytäntöjäkin pitäisi muuttaa.

Esimerkiksi HIDIVEn tapauksessa ne mielenkiintoisimmat sarjat – kuten Revue Starlight 
ja Bloom Into You – tuntuvat järjestään menevän firman sille kääntäjälle, joka tekee eniten 
virheitä. Jos asiaa ei kuitenkaan koskaan kritisoida, katsojat saattavat syyttää käännöksen 
sijasta itse sarjaa huonoksi.

***
Taannoisessa Twitter-keskustelussani Anime News Networkin päätoimittaja Zac Bertschyn 
kanssa oli kuitenkin hämmentävää huomata, miten eri mieltä tästä kaikesta hän tuntui ole-
van. Pohjoisamerikkalainen anime- ja manga-arvostelukulttuuri tuntuu olleen niin pitkään 
puhdasta taidekritiikkiä ja sisällön analyysiä, että ajatus julkaisijoiden ja kustantajien työn 
arvioimisesta ja kuluttajien valistamisesta on täysin vieras.

Samalla myös julkaisijoiden kehuminen hyvästä jäljestä tuntuu olevan tuntematon käsi-
te. Julkaisijafirmojen kritisoimisesta tuntuu ylipäätään tulevan mieleen lähinnä sensuurista 
valittaminen ja kirjoitusvirheistä nipottaminen – motiivina se perinteinen piratismin oikeut-
taminen syyttämällä virallisia julkaisuja heikkolaatuisiksi.

Tämäkin on kuitenkin itseään toteuttava ennuste: ainoaa julkaisukritiikkiä sitten tosiaan 
tuntuu kuuluvan lähinnä niiltä tyypeiltä, jotka suureen ääneen julistavat boikotoivansa Crun-
chyrollia ja lataavansa animensa ennemmin torrentteina. Ja se on sääli.

Lisäksi suuri osa näin sanovista ei selvästikään tiedä, että fansubbien kuoltua sukupuut-
toon ne HorribleSubsin torrentit ovat nykyään rippejä virallisista julkaisuista – eli niitä ihan 
samoja käännöksiä. Tässäkin asiassa kuluttajavalistuksella olisi paikkansa.
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– Petteri Uusitalo, päätoimittaja


