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Lukemattomia mangoja
Maailmassa on niin paljon mangaa, että monta 

loistavaa teosta jää iäksi vaille virallista länsimaista 
julkaisua. Tervetuloa haudattujen helmien pariin.

Teksti: Petteri Uusitalo

Lukio on alkanut, nuoruus on kukkeim-
millaan, ja Tomo Aizawa on ihastunut lap-

suudenystäväänsä Jun-kuniin. Ikävä kyllä Tomon 
nimi tuntuu olevan enne, ja Jun ajattelee häntä 
pelkästään kaverinaan.

Tomo on raisu poikatyttö ja karatedojon kas-
vatti, eikä hän ymmärrä tyttömäisen käytöksen tai 
vaatteiden päälle. Tämän vuoksi Jun ei osaa näh-
dä häntä tyttönä lainkaan. Itse asiassa tämä taju-
si hänen olevan tyttö ensimmäistä kertaa vasta 
yläasteella, kun he alkoivat käyttää koulupukuja.

Tomo on tottunut ajattelemaan nyrkeillään 
ja on äärimmäisen hauska päähenkilö, joka ei 
voi mitään luonteelleen ja voimilleen. Tasoeron 
vuoksi hän on joutunut liittymään poikien ka-
ratekerhoon, ja liikuntapäivänä opettaja anelee 

hänet liittymään myös poikien polttopallojouk-
kueeseen, ettei muille tytöille sattuisi mitään.

Poikatyttö, otsatukka ja bimbo
Tomoa yrittää parhaansa mukaan auttaa lähenty-
mään Junin kanssa hänen toinen lapsuudenystä-
vänsä, hillitty ja synkeäaurainen Misuzu. Misuzu 
ei ole koskaan tullut toimeen Junin kanssa, koska 
hän on aina nähnyt tämän jonkinlaisena kilpaili-
jana Tomon parhaan kaverin paikasta. Sittemmin 
Misuzua on alkanut ärsyttää myös se, miten Jun 
ei tajua Tomon tunteita, ja rangaistukseksi hän 
kiusaa ja härnää Junia joka käänteessä.

Tomo ottaa esikuvakseen rikkaan brittitytön 
nimeltä Carol, joka on luokan poikien suosiossa 
ja feminiinisyyden perikuva. Pumpulissa kasvatet-
tu Carol elelee kuitenkin omissa maailmoissaan 
ja on vähän omalaatuinen, ja Misuzulla on vai-
keuksia tulla toimeen myös hänen kanssaan. He 
ovat luonteiltaan kuin vesi ja öljy, mutta Tomon 
tukemisen myötä heistäkin tulee pitkin hampain 
kaveruksia.

Muita hahmoja näkyy maisemissa vähem-
män säännöllisesti, ja heitä määrittävät lähinnä 
heidän suhteensa johonkin neljästä keskushen-
kilöstä. Tomoon on esimerkiksi hieman ihastu-
nut karatekerhon nättipoika Misaki-senpai, joka 
sattuu olemaan myös Carolin lapsuudenystävä. 
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Tomo-chan is a Girl!
Kaverivyöhykkeen kasvatti

”Tomo-chan on ehdottomasti Twi4-palvelun 
suosituimpia sarjoja, eikä ihme.”
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Junin tapaan Misaki näkee lapsuudenystävänsä 
kuitenkin vain kaverina tai ehkä enemmänkin 
pikkusiskontapaisena.

Toisinaan nurkissa pyörivät myös Tomoa hän-
nystelevät kaksi suosittua tyttöä, jotka ovat alka-
neet nähdä hänet ihan uudessa valossa hänen 
tehtyä heihin vaikutuksen poikamaisuudellaan, 
ja Junin kaveri Tanabe, joka on ihastunut Misu-
zun kylmään luonteeseen. Hiljalleen on alettu 
tutustua myös keskusnelikon vanhempiin, jotka 
tuntuvat kaikki olevan kärjistettyjä versioita jäl-
kikasvustaan niin ulkonäkönsä kuin luonteiden-
sakin puolesta.

Vainko kavereita?
Junin ja Tomon suhde on monisyinen ja haus-
ka. Myös Jun harrastaa karatea, mutta ei kuu-
lu koulun karatekerhoon. Hän kun tietää, ettei 
pärjäisi Tomolle muualla kuin tämän isän dojol-
la, jossa kuri on löyhempää ja sääntöjä ei tarvit-
se noudattaa.

Nuorempana Jun viihtyi videopelien paris-
sa sisällä, ja juuri Tomon raisu esimerkki sai hä-
net aloittamaan karaten. Syvällä sisimmässään 
hän haluaisi joskus voittaa Tomon. Sen vuok-
si hän on kuitenkin nähnyt tämän esikuvanaan 
niin pitkään, että tämän ajatteleminen tyttönä 
tuntuu vaikealta. 

Räiskyvästä persoonastaan huolimatta To-
molla on viaton ja häveliäs neidon sydän. Hän 
on hyvinkin itsetietoinen tyttöydestään ja hen-
kilökohtaisesta tilastaan, etenkin silloin kun Jun 
halailee ja läimii häntä kuin ketä tahansa kaveria. 
Tomo hermoilee kun he ovat kahdestaan kau-
pungilla pitämässä hauskaa, vaikka kukaan ei 
sanoisikaan ääneen T-sanaa. Ja kun Jun viatto-
masti pyytää Tomoa yökylään pelaamaan video-
pelejä, tämä on vähällä saada sydänkohtauksen.

Tästä huolimatta Junillakin on selvästi moni-
mutkaisia tunteita Tomoa kohtaan. Hän on esi-
merkiksi säännöllisesti mustasukkainen Tomosta, 
etenkin Misakin vuoksi, vaikka ei tajuakaan mistä 
hänen ärsytyksensä johtuu. Ja jos Tomo käyttää 
kesäkuumalla liikuntavaatteitaan alusvaatteina, 
hän ei ole ihan varma onko niiden näkeminen 
sopivaa. Pyntättynä, meikattuna tai bikineihin 
puettuna Tomosta paljastuu itse asiassa hyvinkin 
tyttömäisen näköinen tyttö, ja ennen pitkää Ju-
ninkin pään sisällä alkaa liikahdella jotain.

Sarja kulkee ehdottomasti huumori edellä, 
joten romanssin etenemisen odottaminen olisi 
suklaasarven syömistä väärästä päästä. Kaikesta 
huolimatta vaikuttaa kuitenkin siltä, että status 
quo ei voi kestää ikuisesti, vaikka se ehkä sitten 
tarkoittaakin sarjan lopun lähestymistä.

Seitsemän sivua viikossa
Sarja ilmestyy Seikaisha-firman nettipalvelu 
Twi4:ssä, joka julkaisee sarjansa paitsi nettisivuil-
laan myös Twitterissä. Sarjat koostuvat yksittäi-
sistä sivuista, ja uusi sivu julkaistaan päivittäin.

Monen muun nettimangan tapaan myös To-
mo-chan koostuu sivun levyisistä neljän ruudun 

stripeistä, mutta se on silti jatkuvajuoninen sarja 
pitkine juonikaarineen. Tämä onkin viime vuo-
sien aikana todettu hyvin huumorille sopivak-
si formaatiksi. Muutamia taukoja lukuun otta-
matta sarja on ilmestynyt sivun verran päivässä 
huhtikuusta 2015 alkaen, ja kasassa on vähän 
neljättä pokkaria. 

Sarjan printtipokkareita julkaisee Kodansha, 
jonka pohjoisamerikkalainen tytäryhtiö on jul-
kaissut englanniksi muutamiakin samanlaisia 
huumorisarjoja, suosituimpana Monthly Girls’ 
Nozaki-kun. Tämäkin sarja saatetaan siis kenties 
nähdä englanniksi jossain vaiheessa, etenkin jos 
se sattuu jossain vaiheessa saamaan animeso-
vituksen.

Joka tapauksessa Tomo-chan on ehdottomas-
ti Twi4-palvelun suosituimpia sarjoja, eikä ihme. 
Se leikittelee hahmostereotyypeillä ja sukupuo-
lirooleilla, mutta sen hahmot eivät silti tunnu 
pelkiltä pahvinukeilta vaan sympaattisilta ja hu-
vittavilta. Ja kun kerrontakin on soljuvaa ja vitsit 
hauskoja, on sarjasta vaikea olla pitämättä. 

E S I T T Ä Ä


