
Jiu Jiu
Kaikenkarvaiset 
ystäväni

Pohjois-Amerikan manganjulkaisualan ti-
lanne on muutoksen kourissa, ja kilpai-

lu viimeisistä mangaa pokkareina lukevista alle 
15-vuotiaista kiristyy. Alan nykytilanteessa Viz on 
käytännössä ainoa peluri, jolla on riittävästi mus-
kelia julkaista englanniksi entuudestaan tunte-
mattomia nuortensarjoja.

Onkin tavallaan kuvaavaa, ettei Touya Tobi-
nan Jiu Jiuta ole edes fanikäännetty ensimmäistä 
pokkaria pidemmälle. Se on sääli, sillä arvostelun 
tekeminen pelkän tarinan alun perusteella on ai-
na yhtä ankeaa – etenkin näin lupaavan tuntui-
sesta mangasta.

 
Kimitachi wa petto
Jiu Jiu ilmestyi alun perin Hakusenshan Hana to 
Yume -lehdessä, jonka sivuilta on peräisin muun 
muassa Kamisama Kiss. Lehden sarjoilla onkin 
tapana olla fantasiahöysteisiä tarinoita tavan-
omaisten lukioromanssien sijaan, ja sellainen 
on myös Jiu Jiu.

Jiu Jiun maailmassa pimeät syrjäkujat kuhise-
vat demoneja ja yookaita, joilla on tapana aihe-
uttaa ihmisille häiriötä ja jopa vaaraa. Näitä yli-
luonnollisia uhkia ovat ikiajoista pitäen torjuneet 
demoninmetsästäjät. Sarjan päähenkilö, 16-vuo-
tias Takamichi, on merkittävän Hachioojin met-
sästäjäsuvun perijätär.

Silloin tällöin syntyy ihmisten ja demonien 
yhteisiä jälkeläisiä, joilla ei ole maailmassa sijaa. 
Metsästäjäsuvuilla on toisinaan tapana kesyttää 
näitä apulaisikseen demonintappamisessa. Kesy-
jä puolidemoneja kutsutaan nimellä ”jiu jiu”, jo-
ka on mangakan itsensä keksimä yhdyssana – se 
koostuu sanoista ”peto” ja ”apulainen”.

Takamichi on ärhäkkä ja itsenäinen tyttö, 
jolla on ongelmia muihin luottamisessa. Ken-
ties juuri tästä syystä hänen isänsä antoi hänel-
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le kolme vuotta sitten kasvatettavaksi kaksi jiu 
jiuta – ihmissusikaksoset, jotka pystyvät muut-
tamaan muotoaan suden ja ihmisen hahmon 
välillä. Susien tapaan nämä ovat kasvaneet kol-
messa vuodessa Takamichin ikäisten nuorukais-
ten mittoihin.

Koiruuksia
Demoninmetsästyksestä huolimatta Jiu Jiu ei ole 
toimintasarja – kyse on enemmänkin tuholaistor-
junnasta, jossa kohteet kuolevat yleensä yhdellä 
iskulla. Takamichi viettää jokaisen taistelukohta-
uksen kelaten päässään omaa sisäistä pohdin-
taansa, joka yleensä koskee susikaksosia. Sarjan 
varsinainen aihe onkin kolmikon välinen suhde.

Veljeydestään huolimatta jiut jiut ovat luon-
nollisesti täysiä vastakohtia toisilleen. Liinatuk-
kainen Snow on huoleton, höseltävä ja kupliva-
luonteinen. Tummahipiäinen Night puolestaan 
on asiallinen ja hillitty silmälasipää, joka ainakin 
yrittää pitää yllä veljeään sivistyneempää imagoa. 
Sarjan alkaessa pojat ovat Takamichiltä salaa on-
nistuneet kinuamaan tämän isältä luvan käydä 
tämän kanssa koulua. 

Snow ja Night ovat ulkomuodostaan huoli-
matta ihmisiä vain puolittain. Innostuessaan he 
saattavat unohtaa puhekykynsä hetkeksi, ja vaat-
teiden käyttäminen tuottaa molemmille jatkuvas-
ti ongelmia. Ihmisten sosiaaliset estot eivät heitä 
koske, joten heillä on toisinaan tapana hevostella 
keskenään sivustaseuraajien mielestä varsin epäi-
lyttävän näköisesti – ja toisinaan taas tapella kes-
kenään verisesti mitättömistäkin syistä.

Veljekset ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia 
olentoja. Suurimman osan aikaa he ajattelevat 
vain Takamichiä ja haluaisivat olla tämän seu-
rassa aina ja kaikkialla. Aluksi Takamichiä ärsyt-
tää alituinen demoninmetsästysreissuille mukaan 
kinuaminen. Hän alkaa kuitenkin pehmetä taju-
tessaan, ettei poikien seurankipeys ole seurausta 
niinkään yksinäisyydestä vaan suojelunhalusta – 
ja halusta olla hänen tukenaan myös henkisesti.

Puoliksi emäntä, puoliksi tyttö
Ainakaan vielä näin alussa tarinaa kaksosten no-
pea kasvuvauhti ei ole muodostunut sen suu-
remmaksi juonielementiksi. Sillä on kuitenkin iso 
merkitys hahmosuhteille: Takamichi on kasvatta-
nut Snown ja Nightin pennuista pitäen, joten nä-
mä ovat tälle ehdottoman uskollisia ja lojaaleja. 

Vaikka Takamichi on pojille kaikki kaikessa, 
näiden syntymän aikaan hän oli jo kolmentois-
ta ja kyvykäs demonintappaja. Tämä saa hänet 
suhtautumaan Nightiin ja Snowiin ainakin aluk-
si ensisijaisesti lemmikkeinä: hän ei esimerkiksi 
juuri nolostele, vaikka pojat törmäisivätkin huo-
neeseen täysin alasti. Ja vaikka näillä onkin ta-
pana hiipiä hänen sänkyynsä nukkumaan lähes 
joka yö, hän lähinnä ärsyyntyy.

Päähenkilöiden välinen suhde on kiehtovan 

tulkinnanvarainen. Takamichi ei oikein tiedä, pi-
täisikö hänen ajatella kaksosia lemmikkeinä vai 
poikina. Kaksoset puolestaan ovat koko ikänsä 
ajatelleet Takamichiä kasvattajana, mutta alkavat 
nyt hiljalleen nähdä hänet myös tyttönä. Etenkin 
täysikuun aikaan heräilevä seksuaalisuus aihe-
uttaa kolmikon välille riskaabelin tilanteen jos 
toisenkin.

iänikuinen siilin ongelma
Takamichillä on nauravaisetkin hetkensä, mutta 
suurimman osan ajasta hän on hiljainen ja va-
kava jääprinsessa. Hänen isoveljensä kuoli hän-
tä suojellessaan, kun hän oli pieni, joten nyt hän 
ei uskalla päästää itseään läheiseksi kenenkään 
kanssa.

Se, että uskoo pärjäävänsä yksin ilman mui-
ta, on kuitenkin epäkypsän houkan merkki, kuten 
japanilaisessa viihteessä aina. Takamichi ajatte-
lee olevansa voittamaton demonintappaja, mutta 
hänkään ei pärjää kaikille vastustajille yksinään. 
Hän tajuaa kuitenkin nopeasti, että Snow ja Night 
ovat hänelle ihan yhtä tärkeitä kuin hän heille.

Ihmisten väliset riippuvuussuhteet ovat vahva 
teema, ja sen laajentaminen omistajan ja lem-
mikkien suhteeksi toimii näppärästi ja mukavan 
S/M-henkisesti. Asetelmaa täydentää se, miten 
täydellisesti kaksoset Takamichin hallinnassa 
suurimman osan aikaa ovat – eikä vain fyysises-
ti vaan myös henkisesti.

Toistaiseksi on kuitenkin hieman vaikea arva-
ta, mihin suuntaan tarina tulee tästä jatkumaan. 
Sen ensimmäinen pokkari koostuu lähinnä sii-
tä, miten Takamichi oppii ensin myöntämään 
kaksosten tärkeyden itselleen ja sitten ymmär-
tämään, että he eivät ole enää mitään viattomia 
pentuja, vaan hänen tapaansa vereen tahriutu-
neita demonintappajia. Oletettavasti tarinaa tul-
laan mutkistamaan perinteiseen tapaan uusia 
hahmoja esittelemällä.

Viivan- ja naamanvääntelyä
Sarjan omaperäisin puoli on Tobinan taide, jo-
ka ei ole missään nimessä siitä tyypillisimmästä 
päästä shoujospektriä. Hänen vääntyilevä viivan-
käyttönsä on söpöä olematta kuitenkaan genee-
ristä. Se sisältää mahtavat määrät muikeaa, hah-
mojen luonteita alleviivaavaa ilmeilyä, ja kaikki 
hahmot erottaa vaivatta toisistaan.

Tämän vastapainoksi Tobinan sarjakuvalliset 
taidot kaipaisivat vielä hieman hiomista. Hänen 
kompositionsa eivät useinkaan vakuuta – kaoot-
tisuus on toki myös tarkoituksellinen tehokeino, 
mutta usein tuntuu siltä, että katseenkuljetus on 
pahasti hukassa. Myös negatiivisen tilan käyttö on 
paikoin turhankin rohkeaa. Koska Tobina on kui-
tenkin kohtuullisen vastadebytoinut tekijä, odo-
tan näiden seikkojen kehittyvän jatkossa.

Vizillä on vuosikymmenten kokemus man-
gankääntämisestä, ja se näkyy. Englanninnos on 

helposti alan parhaimmistoa – rento, eloisa ja 
luontevan puhekielinen. Päätös kääntää myös 
kaksosten nimet on niin ikään ymmärrettävä, kos-
ka niidet on toimittava myös eläinten niminä.

Painojälki sen sijaan on valitettavasti kaukana 
täydellisestä. Värisivuja ei löydy, ja harmaasävyi-
siksi painettuna ne ovat ihan liian tummia. Muste 
on myös monin paikoin levinnyt, mikä on ikävää. 
Toisaalta pokkarien hintakaan ei pääse päätä hui-
maamaan, ja on itse asiassa mukavaakin päästä 
ostamaan vaihteeksi perinteisiä ”tavallisen” ko-
koisia julkaisuja.
– Petteri uusitalo

”Ihmisten väliset riippuvuussuhteet ovat vahva 
teema, ja sen laajentaminen omistajan ja 
lemmikkien suhteeksi toimii näppärästi.”

Teos:
osTokelpoinen
 Lupaava ja sopivan kipinöivä arkinen fan-

tasiatarina tytöstä ja hänen lemmikkipojis-
taan. Saattaa kompastella jatkossa, mutta on 
toistaiseksi ostokelpoinen jo pelkän piirros-
jälkensä ansiosta.

JulkAisu:

 Perinteinen kympin pokkari vailla värisivu-
jen ja kulttuuriselitteiden kaltaisia hienouksia. 
Käännös on loistava, mutta painojäljessä olisi 
toivomista. Ei värisivuja.


