
Juhana Salakari: s. 7.6.1975 Helsinki
Puhelin: 044 031 1212
Työosoite: Rokman Media / Kotkankatu 4 A 4, 00510 Helsinki
Sähköposti: juhana.salakari@rokman.fi
WWW-sivut: www.juhanasalakari.fi / www.vitsipitsa.fi / www.rokman.fi

Koulutus ja työkokemus:
 1994 Ylioppilas    Sipoon Lukio
 1994–96 Graafi sen alan artesaani   Kouvolan Muotoiluinstituutti
 1997–99 Mainoselokuvatutkinto   Markkinointi-instituutti, Helsinki
 2–10/2000 Copywriter    PC-SuperStore, mainososasto, Helsinki
 11/2000–2/02 Copywriter    Mainostoimisto Takomo, Helsinki
 2001–2006 TV-käsikirjoittaja   Sarjakuvavisailu Suuri Kupla
 2003 Opintoja toimittajakoulussa  Helia, Helsinki
 2004– Kirjailija, kuvittaja, graafi kko, copy Rokman Media

Kirjat, joissa kirjoittajana / toimittajana:
 – Vitsipitsa – täytteenä Harri ja Petri FromTheBushes (Otava), kirjoittaja, 2022
 – Vitsipitsa – täytteenä Ella ja Helmi (Otava), kirjoittaja, 2021
 – Vitsipitsa – täytteenä Niko ja Santtu (Otava), kirjoittaja, 2020
 – Reuhurinne Urheilukirja (Otava), kirjoittaja, 2018
 – Reuhurinne Käsikirja (Otava), kirjoittaja, 2015
 – Reuhurinne Maalitykit (Otava), kirjoittaja, 2014
 – Hengitän – äänessä Antti Tuisku (HMC Publishing), kirjoittaja, 2010
 – Kids Top20 Fanikirja (Otava), toimittaja, 2007
 – Kids Top20 Ystäväkirja (Otava), toimittaja, 2006
 – Kids Top20 Tähtikirja (Otava), toimittaja, 2006
 – Suuri Kupla – Vinsentin sarjakuvavisa II (Otava), kirjoittaja, 2006
 – Suuri Kupla – Vinsentin sarjakuvavisa (Otava), kirjoittaja, 2004
 – Ravintolaillan perussanasto (Like), kirjoittaja, 2004

Sisällöntuotanto lehtiin:

 – Nitrodisko (Apu), teksti + kuvitukset, 2015–
 – Ajanvietetehtäviä (Apu Terveys), 2014–
 – Apuvisa (Apu), 10 kysymystä, 2018–2022
 – Ajanvietetehtäviä (Apu Ristikot), 2010–2018 ja (Apu Krypto), 2010–2017
 – Minimysteeri-sarja (Apu Ristikot, Apu Krypto, Apu), teksti + kuvitukset, 2010–2012

Kirjat, joissa graafi sena suunnittelijana:
 – Vitsipitsa – täytteenä Harri ja Petri FromTheBushes (Otava), 2022
 – Vitsipitsa – täytteenä Ella ja Helmi (Otava), 2021
 – Reuhurinne Urheilukirja (Otava), 2018, taitto yhdessä Jii Roikosen kanssa
 – Kummitusperhe Kammoset – Kummittelua koko vuosi (Otava), 2017
 – Hassun hauskat vitsit 2017 (Kustannus Arkki), kannen suunnittelu, 2016
 – Reuhurinne Käsikirja (Otava), 2015, taitto yhdessä Jii Roikosen kanssa
 – Kuoropojasta viihdyttäjäksi, 2013
 – Karmivaa! Yök! (Otava), 2013
 – Kysy Ketoselta, Tuulilasin lukijalahja (A-lehdet), taitto, 2011
 – Kummitusperhe Kammoset koulutiellä (Otava), 2011
 – Pähkäilypommi (Otava), 2011
 – Hengitän – äänessä Antti Tuisku (HMC Publishing), 2010
 – Kummitusperhe Kammoset kesälaitumilla (Otava), 2010
 – Kummitusperhe Kammoset ja kevättä kylkiluissa (Otava), 2009
 – Hassun hauskat vitsit 2010 (Kustannus Arkki), kannen suunnittelu, 2009
 – Hoksauskerroin (Otava), 2009
 – Kummitusperhe Kammoset (Otava), 2008
 – Kids Top20 Fanikirja (Otava), 2007
 – Poinzi – kunnon opas koululaiselle (Otava), taitto, 2007
 – Kids Top20 Ystäväkirja (Otava), 2006
 – Kids Top20 Tähtikirja (Otava), 2006
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 – Suuri Kupla – Vinsentin sarjakuvavisa II (Otava), 2006
 – Suuri Kupla – Vinsentin sarjakuvavisa (Otava), 2004
 – Ravintolaillan perussanasto (Like), 2004

Kuvitukset lehtiin:
 1999–
 – Mm. Apu, Apu Ristikot, Apu Krypto, NYT-liite, Eeva, Seura, Katso, Koululainen

Kuvitukset kirjoihin:
 – Kummitusperhe Kammoset – Kummittelua koko vuosi (Otava), kuvitukset + kansi, 2017
 – Hassun hauskat vitsit 2017 (Kustannus Arkki), vinjettikuvitukset + kansi, 2016
 – Karmivaa! Yök! (Otava), kuvitukset + kansi, 2013
 – Kummitusperhe Kammoset koulutiellä (Otava), kuvitukset + kansi, 2011 
 – Pähkäilypommi (Otava), lasten tehtäväkirja, kuvitukset + kansi, 2011
 – Kummitusperhe Kammoset kesälaitumilla (Otava), kuvitukset + kansi, 2010
 – Kummitusperhe Kammoset ja kevättä kylkiluissa (Otava), kuvitukset + kansi, 2009
 – Hassun hauskat vitsit 2010 (Kustannus Arkki), vinjettikuvitukset + kansi, 2009
 – Hoksauskerroin (Otava), lasten tehtäväkirja, kuvitukset + kansi, 2009
 – Kummitusperhe Kammoset (Otava), kuvitukset + kansi, 2008
 – Ruotsin kielen 7.–9. luokan Premiär-oppikirjasarja (Otava), kuvitukset, 2006–2009
 – Suuri Kupla – Vinsentin sarjakuvavisa II (Otava), kuvitukset + kansi, 2006
 – Suuri Kupla – Vinsentin sarjakuvavisa (Otava), kuvitukset + kansi, 2004
 
Muut kuvitukset mm.:
 – NYT-liitteen järjestämän pilakuvakilpailun fi nalisti, 2007
 – Nokkakiven Puiston logo, Suomen 6. huvipuisto, 2007
 – Suuri Kupla -TV-sarjan tunnushahmo Vinsentti-robotti, 2001

Graafista suunnittelua / tekstituotantoa:
 – Mm. Rakennustieto, Suomen Rakennusmedia, Otava, A-lehdet, Nokkakiven Puisto, Yleisradio
 
Suuri Kupla:
 2001–2006
 Suuri Kupla, sarjakuvavisailu lapsille YLE TV1 / TV2 (yhteensä 177 osaa)
 Toinen käsikirjoittajista ja tunnusmusiikin säveltäjistä; mukana ohjelman alkuperäisideoinnissa,
 TV-sarjan ja nettisivujen kehittämisessä sekä alku- ja välianimaatioiden suunnittelussa

 Suuri Kupla, palkinnot ja ehdokkuudet:
 – Vuoden sarjakuvateko 2001 -palkinto
 – Formaatti-Finlandia-palkinto, 2003
 – Venla-ehdokkuus game show -sarjassa, 2003
 – Kultainen ruusu -fi nalisti game show -sarjassa, Luzern, Sveitsi, 2005
 – Nordisk Barne-TV Festival 2005, Paras viihdeohjelma -fi nalisti, Tanska

Sarjakuvat:
 – Vitsipitsa – täytteenä Harri ja Petri FromTheBushes (Otava), kirjassa olevien sarjakuvien käsikirjoitus, 2022
 – Vitsipitsa – täytteenä Ella ja Helmi (Otava), kirjassa olevien sarjakuvien käsikirjoitus, 2021
 – Vitsipitsa – täytteenä Niko ja Santtu (Otava), kirjassa olevien sarjakuvien käsikirjoitus, 2020
 – Televisionäärit-sarjakuva Katso-lehdessä, 2000–2002
 – Kuukauden kotimainen -sarjakuva Ilta-Sanomissa, 1999 (Papu ja Itu) ja 2000 (Penteleet)
 – Ilta-Sanomien kuukauden Helsinki-sarjakuva, 2001

Jäsenyydet:
 – Suomen tietokirjailijat ry, 2019–
 – Kuvittajat ry, 2008–
 
Palkinnot ja ehdokkuudet:
 – Storytelin Suuri äänikirjapalkinto 2021 -fi nalisti (Vitsipitsa – täytteenä Ella ja Helmi)
 – Storytelin Suuri äänikirjapalkinto 2020 -fi nalisti (Vitsipitsa – täytteenä Niko ja Santtu)
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