This is a self-archived version of an original article. This version
may differ from the original in pagination and typographic details.
Author(s): Valta, Reijo

Title: Tawitz, Alexander (1879-1937)

Year: 2019
Version: Accepted version (Final draft)
Copyright:
Rights:

© 2019 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

In Copyright

Rights url:

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

Please cite the original version:
Valta, R. (2019). Tawitz, Alexander (1879-1937). In Kansallisbiografia-verkkojulkaisu.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Studia Biographica, 4. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-010111

Tawitz, Alexander
(1879 - 1937)
piirtäjä, sarjakuvantekijä
Venäjän vallankumousta Pietarista 1918 pakoon lähtenyt piirustuksen opettaja Alexander Tawitz jäi
Suomeen ja tuli 1920-luvun lopulla tunnetuksi Suomen Kuvalehden julkaiseman Junnu-sarjakuvan
piirtäjänä. Junnun avulla markkinoitiin koko lehteä ja hahmon ympärille syntyi oheistuotteita.
Tietoja Alexander Tawitzin elämästä ennen Suomeen muuttoa on säilynyt hajanaisesti. Pietarin
evankelisluterilaisen Pyhän Annan seurakunnan antaman papintodistuksen mukaan hän syntyi
19.10.1879 Pietarissa ja kastettiin jo muutaman päivän ikäisenä 21.10.1879. Liivinmaalta lähtöisin ollut
35-vuotias äiti Ewa Tawitz kääntyi kasteasiassa Pietarin suomalaisen luterilaisen Pyhän Marian
seurakunnan puoleen. Äidin mukaan isä oli suomalainen mies nimeltään Iwan Semenoff, mutta
seurakunnassa tällaista miestä ei tiedetty eikä tunnettu. Alexander sai kuitenkin kasteen. Kastettujen
kirjaan merkittiin vain yksi kummi normaalien kolmen sijaan.
Pietarissa oli useita luterilaisia seurakuntia, suomalaisten lisäksi omansa myös virolaisille ja latvialaisille.
Alexander Tawitz kuului kuitenkin lähinnä venäjänsaksalaisille tarkoitettuun Pyhän Annan luterilaiseen
seurakuntaan. Hänet konfirmoitiin Pyhän Annan kirkossa 14.3.1896. Erityisiä suhteita Pietarin
virolaisyhteisöön Tawitzilla ei näytä olleen, vaikka hän oli sittemmin Viron kansalainen ja kertoi olevansa
virolaissyntyinen.
Tawitz opiskeli Pietarin keisarillisessa taideakatemiassa. Akatemia myönsi maaliskuussa 1902 Tawitzille
todistuksen, jonka mukaan hän oli pätevä opettamaan piirustusta oppikouluissa. Koska Tawitz on
pyytänyt todistusta pätevyydestään, niin luultavimmin hän on toiminut piirustuksenopettajana jossakin
pietarilaisessa oppikoulussa. Taideakatemian antamaan todistukseen arvoksi/ammatiksi on merkitty
"porvari". Tawitz lienee harjoittanut piirtäjän tointa maalaten muotokuvia, piirtäen puhtaaksi
rakennuspiirustuksia ja muuta sellaista, mitä tilaajat sattuivat tarvitsemaan.
Venäjän väliaikainen hallitus muodosti huhtikuussa 1917 Vironmaan ja Liivinmaan pohjoisosista uuden
Viron autonomisen kuvernementin. Ilmeisesti Tawitz kirjattiin hallinnollisesti tuon uuden alueen
asukkaaksi, ja Viron itsenäistyessä helmikuussa 1918 hänestä tuli sen kansalainen. Pietarin
vallankumouksellisia muutoksia Tawitz ei kuitenkaan paennut Viroon, vaan monien muiden
pietarilaisten tavoin Suomeen. Suomi oli useille välietappi, josta jatkettiin muualle Eurooppaan
maailmansodan loputtua. Tawitz jäi kuitenkin pysyvästi maahan.
Tultuaan Helsinkiin Tawitz alkoi etsiä oman alansa töitä. Suomalaiset piirtäjät kulkivat lehtien
toimituksesta toiseen kaupaten (pila)kuviaan, ja tähän joukkoon Tawitzkin liittyi. Ensimmäinen lehti,
joka osti Tawitzin pilakuvia oli Tuulispää. Tawitzin piirros amerikkalaisten ja englantilaisten
panssarivaunun vyörymisestä julkaistiin lehden kannessa lokakuussa 1918. Marraskuussa Suomen
Kuvalehti julkaisi Tawitzin piirrosvitsin savukkeiden saamisesta ilman
ostokorttia. Tuulispään joulunumeroon 1918 Tawitz kuvitti L. Onervan runon.
Suomessa Tawitz vakiinnutti nopeasti paikkansa erilaisten piirustus- ja kuvitustöiden tekijänä. Hän
maalasi ja kuvitti lehtiä ja kirjoja. Tunnetuimpia kirjankuvituksia lienee Jalmari Finnen Kiljusten
vallankumous (1921). Omana aikanaan suosittuja olivat Uppercutin eli Yrjö

Halmeen urheiluhuumorikirjat, joita Tawitz kuvitti ainakin kaksi. Suomeen kotoutumista edisti myös
puoliso Helga ja 1921 ja 1925 syntyneet tyttäret Eva ja Liisa.
Suomen Kuvalehden viihdesivuista vastasi 1919 - 1936 H. J. Viherjuuri eli Veli Giovanni. Samaan aikaan
Veli Giovanni aloitti neljä kertaa vuodessa ilmestyneen Pilajuttuja ja piirroksia -lehden toimittamisen.
Tawitz pääsi piirtämään myös uuteen lehteen ja 1924 aloittaneeseen vuosikirjasarja Kalle Viksariin.
Otavan julkaisema Kalle Viksari -sarja oli ensimmäinen säännöllisesti ilmestynyt suomalainen
sarjakuvajulkaisu. Veli Giovanni vastasi käsikirjoituksista ja Tawitz piirroksista. Aluksi monet ideat oli
poimittu suoraan amerikkalaisista ja ruotsalaisista esikuvista, mutta sittemmin omaperäisyys
kasvoi. Kalle Viksareita ilmestyi vuoteen 1950 saakka ja kuusi ensimmäistä Tawitz piirsi kokonaan.
Vuosikirjan tekemisessä Tawitz oli mukana vuoteen 1934. Tawitzista tuli siis Veli Giovannin
luottopiirtäjä, ja hän kuvitti myös monia muita Veli Giovannin toimituksia, Joulukärpästä, Lasten omaa
kirjaa, Poikien omaa kirjaa ja erilaisia tehtäväkirjoja ja -lehtiä. Pilajuttujen ja piirrosten kaikki kannet
olivat 1930-luvun alkuun saakka Tawitzin.
Veli Giovannin ja Tawitzin yhteistyön helmi oli Suomen Kuvalehdessä ilmestynyt Junnu. Suomalaiset
aikakauslehdet kävivät 1920-luvulla kiihkeää kilpailua levikistä. Kansainväliset esimerkit ja edistyksellisen
osuusliikkeen Kuluttajain lehteen 1926 tullut Pekka Puupää osoittivat, että lehden oma sarjakuvahahmo
voisi olla hyvä markkinointikeino. Niinpä Suomen Kuvalehti toi näyttävällä kampanjalla esille Junnu
Kivasen kumppaneineen ja lukeva yleisö otti hahmot välittömästi omikseen.
Junnua tehtiin tarkasti yleisön toiveita kuunnellen. Lehdessä oli usein kilpailuja sarjakuvaan liittyen ja
lukijoita kannustettiin muutenkin antamaan palautetta. Lehden tilaisuuksissa nähtiin sarjakuvan hahmot
näyttelijöiden esittäminä, ja nuori mies Junnu, hänen eteerinen tyttöystävänsä Alli ja pojanviikarit Niku
ja Naku pääsivät jopa lehden kansikuvaan 1927. Muodin ja hyvien käytöstapojen edusmies Junnu poiki
jopa uutisia; syyskuussa 1927 monet lehdet kertoivat pikku-uutisena, että "Kuvalehden Junnu on saanut
paksumman kaulan". Ruovesi-lehdessä tämä oli etusivun uutinen. Junnussa käytettiin jonkin verran
metasarjakuvallisia keinoja; tämä kaulan paksuntaminen oli yksi niistä. Sarjakuvassa Junnu valitti
kaulaansa Veli Giovannille ja tämä lähetti hänet Tawitzin luo saamaan paksumman kaulan. Tekijät siis
esiintyivät ajoittain sarjakuvassaan myös itse.
Sarjakuvan ottaminen markkinointikärjeksi tuntui toimivan. Suomen Kuvalehden levikki nousi 1928
ennätyslukemiin (137 000 kpl). Junnuun panostettiin, ja sen tekijät ottivat ilolla saadun mahdollisuuden
vastaan. Junnun suosio ja suuri näkyvyys synnytti myös oheistuoteitta, esimerkiksi Arabia alkoi valmistaa
Junnu-mukeja ja -lautasia, joiden kuva-aiheet Tawitz suunnitteli.
Lehtien kilpailu markkinaosuuksista alkoi kaventaa niiden tulosta eikä 1930-luvun alun taloustilanne
helpottanut asiaa. Vaikka Junnu oli aluksi saanut paljon lukijoita yleisön odotuksia täyttäessään, niin
nopeasti tämä toimintatapa alkoi kääntyä itseään vastaan. Junnusta tuli liian kunnollinen. Yleisökirjeiden
perusteella Junnu alkoi muun muassa näkyvästi vastustamaan nuorison tupakoimista. Ehrnroothien suku
ratkaisi lehtien markkinakilpailun luomalla eri sukuhaarojen yhdessä omistaman yhtiön, Yhtyneet
Kuvalehdet Oy:n, 1934.
Pietarin taideakatemiassa klassisen koulutuksen saanut Tawitz ei luultavasti ollut piirtänyt sarjakuvia
ennen Suomeen muuttoaan. Hänen sarjakuvistaan puuttui lajille tyypillinen dynamiikka, ilmaisu oli
jäykkää ja vielä uran loppuvuosina puhekuplat saattoivat olla väärässä järjestyksessä. Tawitzin Sana ja
kuva -lehteen tekemissä itse käsikirjoitetuissa sarjoissa Nainen (1928) ja Kalle August Avulias (1929)

myös huumori on salakavalan kuivakkaa. Toisaalta, Tawitz oli se, joka "puhalsi hengen" Veli Giovannin
hahmoihin.
Tawitz sai marraskuussa 1932 Suomen kansalaisuuden. Tuossa yhteydessä hänen ammattinimikkeenään
oli "taidepiirustaja". Tawitz nimesi itsensä piirtäjäksi Helsingin osoite- ja ammattikalenterissa koko
suomalaisen uransa ajan. Suomen Kuvalehdessä häntä kuitenkin kutsuttiin taiteilijaksi. Ehkä
taidepiirustaja oli jonkinlainen kompromissi näiden ammattinimikkeiden välimaastosta.
Alexander Tawitz jäi eläkkeelle vuoden 1934 alusta. Junnua piirsi hänen jälkeensä kaksikin
piirtäjää, Poika Vesanto ja Arnold Tilgmann (1902 - 1978), mutta kumpikaan ei saanut hahmoon enää
eloa. Eikä Suomen Kuvalehtikään enää uudessa yhtiössä ollessaan tarvinnut entistä
markkinointihahmoaan. Tawitz kuoli 57-vuotiaana uudenvuodenpäivänä 1937. Junnu herätettiin
uudelleen vuodeksi 1961. Tuolloin sarjakuvaa Suomen Kuvalehteen teki Toiska Tupanen.
Suomen Kuvalehti lahjoitti Tawitzin säästyneet Junnu-originaalit Helsingin yliopiston kirjastolle
(sittemmin Kansalliskirjasto). Niistä järjestettiin näyttely kirjaston Galleria Rotundassa syksyllä 1981.

Alexander Tawitz S 19.10.1879 Pietari, K 1.1.1937 Helsinki. V lähetti Iwan Semenoff ja Ewa Tawitz. P
Helga Serafiina Lehtinen S 1898, K 1961, PV Karl Viktor Lehtinen ja Serafiina. Lapset: Eva Helga Ingeborg
S 1921; Liisa Irene S 1925.
URA. Opintoja Pietarin Keisarillisessa taideakatemiassa, oppikoulun piirustuksen opettajan pätevyys
1902.
Lukuisten lehtien avustaja, vapaa taiteilija Suomessa 1918 - 1933.
Suomen kansalaisuus 1932.
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