
RUMAT MÖRÖT 
RIKKOO HOMOSEKSIN 
TABUJA TERÄVÄN 
HUUMORIN KAUTTA

Joakim Juvel énin uskalias ja humoristinen, lokakuussa 2020 julkaist u, “Rum at Möröt: Siellä missä 
persikat kasvaa”   - sarjakuvat eos tuo  esiin seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja kehopositiivisuutta. 
Kirjassa   Rumat Möröt käsittelevät urbaanin homomiehen elämän tilannekomiikkaa  roisien ja 
riemukkaiden tarinoiden  sekä pop-kulttuurillisten viittauksien kautta.

Myös Instagramissa  suosittu sarjakuva nostaa esiin urbaanin deittikulttuurin teemoja hilpeän huumorin 
ja kekseliään piirrostyylin avulla.  Läheisriippuvainen Jojo on kyllästynyt poikaystävänsä kännykkä- ja 
peliriippuvuuteen. Lulu nauttii elämästä roskaruoan ja nettideittailun kertakäyttökulttuurin tuomien 
ruumiillisten nautintojen kautta. Rehevä, kehopositiivisuuden esikuva Mallu puolestaan juhlistaa 
sinkkuelämää ketjutupakoinnin ja viinin avulla.

“Rumien Mörköjen hahmot on luotu kyseenalaistamaan nykypäivän kauneusihanteita. Rehottavat 
ihokarvat ja ronskit viittaukset homojen seksielämään tarjoavat kaivattua kontrastia siloteltuun 
kulttuuriimme huumorin kautta . Ruma-nimellä viitataan hahmojen ulkonäön lisäksi myös yhteiskunnan  
perusnormeista poikkeavaan elämän tyyliin. Vaikka suvaitsevaisuudessa ja tasa-arvossa on jo otettu 
isoja askeleita eteenpäin, homous tuntuu edelleen olevan jonkinasteinen mörkö. Toivon kirjan 
herättävän keskustelua tästä tärkeästä aiheesta”, s arjakuvan luoja Joakim Juvel én painottaa. 

Helsinkiläisen Juvel é nin ensimmäinen sarjakuvateos, englanninkielinen Ugly Monsters julkaistiin 
vuonna 2018 ja se keräsi laajasti kiitosta kekseliäästä dialogistaan. Vuoden 2020 teos julkaistaan 
kahdella kielellä. Suomenkielinen “Rumat Möröt - Siellä missä persikat kasvaa” -albumi sekä 
englanninkielinen “ Ugly Monsters on a Peach Holiday”  -albumi ovat saatavilla verkkokirjakaupoista, 
kirjakaupoista ja kirjastoista. 

Kirjastojen sateenkaarihyllyt kannustavat tasa-arvoon ja sananvapauteen

Useat kirjastot ovat ottaneet käyttöön sateenkaarihyllyn, joka kokoaa yhteen seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin liittyvää kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta sekä elokuvia ja 
sarjakuvia.   Helsingissä sateenkaarihyllyjä on tällä hetkellä 16:ssa kirjastossa. Rumien Mörköjen 
isä Joakim Juvel é n toivoo tämän suvaitsevaisuutta edistävän käytännön laajentuvan kaikkiin 
kirjastoihin ympäri Suomen. Hän kertoo lahjoittavansa uuden teoksensa kaikkiin kotimaan 
kirjastoihin, joissa on sateenkaarihylly.
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“Rakkaus, läheisyys, 
elämänmyönteisyys, 

päivän piristys.” 

“Kaikesta härskiydestä 
huolimatta hyvin 

hellyttävä tapaus”
“Roisimmat Muumit” “Sex and the City 

of Gay world”
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