
Seinäkomiksoin luajindaopas



Kiändäjien algusanat

Tämä seinäkomiksoin luajindaopas on kiännetty karjalakse. Karjalan 
kielen murdehii on äijän. Erähät erotah toine toizesta ylen äijäldi, toizet 
tuasten ollah lähembäizet. Ga yhtelläh kaikki net murdehet kuulutah 
yhellä rahvahalla – karjalaizilla, kumbazet tiijetäh pidiä tärgienä olla yksi 
da sama kanza. Tämän kirjazen kiändäjien muamankieli on karjala, yksi 
pagizou livvikse da toine vienakse. Molemmat mainitut murdehet on 
nygyjäh normitetut kirjakielet. Tämä opas ei ole livvikse eigo vienakse. 
Kiändäjät on kuot’eldu kiändiä sen nengozella karjalan kielellä, kum-
baista malttais da ellendäis joga karjalaine. Eläkkäh hiän Suomessa 
tahi Ven’alla, Vienassa tahi Aunuksessa, Tverin libo Tihvinän kylissä – 
tämän kirjazen avulla karjalankieline ristikanza voibi opastuo luadimah 
sarjakuvii-komiksoi omalla kielellä. Tädä kiännösruaduo voibi sanuo 
eksperemantakse, sendäh gu kiändäjillä ei ole olluh aijembua koge-
musta kiändiä “keskikarjalakse”. Ga ihmeh da kumma kyllä, kiännös on 
tapahtun! Sovussa ruattu dielo ei ole jygei, se on vesselä da äijän uutta 
tieduo andaja. 

Teijän kommentariet da ehoitukset kiännöksen nähen vain parannetah 
WHNVWDQ�OXDGXR��1LLO|L�YRLEL�W\|QGLl��ROJD�NDUORYD#XHI�¿�GD�
LOMD�PRVKQLNRY#XHI�¿��2SSDKDQ�ORSXVWD�O|\G\\�SLHQL�VDQDVWROXYHWWHOR��
sidä voibi täyvendyä.

,OR]LQ�PLHOLQ��NLlQGlMlW�2OJD�.DUORYD�GD�,OMD�0RãQLNRY

2SSDKDQ�NDUMDODQNLHOLQH�NLlQQ|V�RQ�R]D�RVXXVNXQWD�0\|WlYRLPDQ�(OlYl�NLHOL�
-sarjakuvii suomelais-ugrilazilla kielillä -projektua. Projekta on suannuh tugie Konehen 
6LlWL|OWl�GD�.DUMDODQ�6LYLVW\VVHXUDOWD��2SSDKDQ�NLlQQ|VUXDYRQ�RQ�UDKRLWWDQQXK�:62<�Q�
NLUMDOOLåXVVLlWLM|

2SSDKDQ�WHNVWDW�GD�NXYLWXV��/HLI�3DFNDOpQ�GD�6DQQD�+XNNDQHQ

Ezimerkkilöinä käytetyt sarjakuvat on luajittu Petroskoissa Karjalan tasavallassa vuodena 
2015 järjestetyissä komiksaruadopajoissa. Kannen sarjakuva: Natalja Vorobei

© Maailman sarjakuvat ry, 2017



6HLQlNRPLNVD�RQ�O\K\þþlLQH�YL]XDOLQH�VWDULQD��NXPED]HQ�YRLEL�OXDGLH�KRã�PLVWl�
teemasta. Metoda pädöy hyvin kaikenmoizien rahvahanjärjestölöin da joukko-
ORLQ�YLHVWLQGlK�GD�NDPSDQLHORLQ�SLHQGlK��6HLQlNRPLNVD�RQ�KXRYLV�GD�HႇHNWLY-
noi viestindävälineh paikallizessa tiijottamizessa da vaikuttamisruavossa. 

Seinäkomiksoi voibi kopiiruija A3-suuruvuizikse posteriloikse, kumbazista suau 
kerätä näyttelyksii tahi levittiä ilmoitustaululoih tahi toizih kohtih. Seinäkomiksat 
päijäh lehtilöissä da internetassa painettavakse. 

Mindäh juuri komiksa?

-Suat oman sanottavan seinällä huogehella
-Voit sanella kuvalla – kuva kertou enämbäzen   
kun tuhat sanua!
-Voit käyttiä paikallista kieldä da juumorua
-Ei pie olla kallista tehnologijua – kopijokonehta 
täydyy
-Komiksa pädöy kaikenmoizih julgavokanualoih
-Komiksassa suau olla sensitiiviziigi teemoi
-Paikallizesti luajittuloi seinäkomiksoi lugietah 
rakkahuolla da niilöih paikallizet uskotah 
parembi

Siulla ei pie maltua piirustua! 
Komiksassa hyvä starina on 
kaikista tärgiembi.
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Piirdäjän nimi 
(organizat-
sija da toinah 
iskuvirkeh)

Voit helposti pienendiä kuvien suurutta kopijokonehella tahi kuvankäzittelyprogrammalla 
da taittua ne nellän kuvan stripiksi.  Strippi voibi painua lehtilöissä da i painotuottehissa.



5Seinäkomiksan mitat
Seinäkomiksa piirretäh A3-suuruokse. Tahi voit yhtistiä kaksi A4-suuruista 
paberii yhtekse A3-suuruozekse julistehekse. Valmehii piirustuspohjii voibi 
printata meijän Internet-sivuloilta. Piirustuspohja kannattau printata aiga paksulla 
paberilla (ezim. 120g/m2), jotta väri ei tulis paberista läbi. 

Mitat:
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6Käzikirjutuksen luadimine

.l]LNLUMXWXV�RQ�NXDYDPDLQH�SOXDQD�VDUMDNXYXD�YDURLQ��$EULNRLþH�HQ]LPlL��
midä tahtot sanuo omalla sarjakuvalla da kellä se on tarkoitettu (kohteh-
MRXNNR���-XD�RPD�VWDULQD�QHOOlK�þHULK�GD�SLlWl�MRJDKL]HQ�þHULQ�V\YlLQ��6PLHWL�
RPDQ�VWDULQDQ�ORRJLåXWWD�GD�VLGl��RQJR�VLLQl�PLGlWDKWR�MRXGDYXD��PL�HL�
vaikuta starinan juoneh.  

Kolme piäsiändyö:

���6WDUDLþH�NLUMXWWXD�O\K\W�WHNVWD��
2. Älä kirjuta siidä, mi muitengi nägyy kuvassa. 
3. Jätä enämbäine tilua tärgielöillä dieloloilla da sijoita net edualalla.

/XDML�SLHQL�NXYDNl]LNLUMXWXV�
�NXDYDNVH����FP�[����FP���PXLWHQ�
kebieh luajit liigua ruaduo.

Kuvakäzikirjutuksessa luajit komik-
sah omat lopullizet valinnat. Kuavaile 
piirustukset, ga kirjuta kaikki tekstat. 

Kuvakäzikirjutus luajitah, jotta ruado-
pajan ohjuaja vois tarkastua ennen 
lopullista komiksan piirdämistä, ongo 
VHQ�OXYHQGD�NHELH�GD�NRJRQDåXV�
ellendettävä.

Gu tahtonet, voit kuavailla 
käzikirjustusta enzimäi jaga-
malla oman starinan nelläh 
virkeheh, kumbazet synnyttäis 
NRPLNVDQ�QHOOlK�þHULK��



7Tekstan da kuvien sijoittamine

Komiksua luvetah kuin tekstuagi: hurualta päin oigielle da ylähältä alah.

Se, ken pagizou 
enzimäi, on 
ainos hurualla 
puolella.

Se, ken vastuau, 
on ainos oigiella 
puolella.

Se, ken pagizou kol-
mannekse, on libo 
oigiella tahi alembana.

Narratiiva (sanelija teksta)

Sijoita narratiiva (sanelija teksta) 
þHULQ�\OlODLGDK��MRWWD�VHQ�VXDX�OXJLH�
enzimäkse.  

Narratiivi voibi olla juohatuksena 
VLLK��PLGl�þHULVVl�WDSDKWXX��9LHOl�
se voibi sanella, missä tahi konza 
þHULQ�NRKWDYXV�RQ��NXLQ�³KXRQGHN-
VHOOD´��³0DWNDOOD�+HOVLQNLK´�WDKL�
“Viizi vuotta aijembah”.

Älä käytä narratiivua kuvien 
sellittämizeh, vain parembi sanele 
starina kuvilla!

Muista, sarjakuvassa ei pie olla aina tekstua!



87HNVWD��SDJLQDNXEODW�GD�RþþLNRW

Paginakublatekstoin korgevus pidäy olla 
YlKLQGlK���FP��VHQGlK�JX�QHW�OXJLHWDK�OlVVl�
metrin piästä.

Tämä on sendähgi tärgie, gu komiksat myöhem-
bäh jullatah pienembinä, ezim. strippilöinä. Siidä 
kuvat da teksta pienennetäh 70-50%.

/XDML�HQ]LPlL�DEXYLLYDW�O\LM\N\QlOOl�
10 mm:n välilöin da liziä 2 mm:n väliviivat 
kuvan mugah.

��FP
2 mm

��FP

��FP
2 mm

2 mm

Paginakublan da tekstan luadimine

Kirjuta tekstat lyijykynällä, tarkista net da 
korjua, gu pidänöy.

/XMHQQD�WHNVWD�PDUNHUDOOD�
Piirrä lyijykynällä paginakublan reunaviivat. 
Tekstan da paginakublan välih on jätettävä hyvin 
tilua, jotta tekstua vois lugie vaivatta.

Nygöi sinun paginakubla on valmis, lugiettava da 
þRPD��9lOOHPEL�WLOD�WHNVWDQ�\PElULOOl�NHYHQGl\�
luvendua. 

0HUNLþH�PDUNHUDOOD�SDJLQDNXEODQ�UHXQDYLLYD���
Pyyhi lyijykynän jälgi iäres kumilla.



9Pagina- da ajatuskubloin muvvot

Pagina- da ajatuskublat 
voijah olla hos mittuot. 
Tärgie on se, gu ozu-
tin selgieh vihjuas, ken 
SDJL]RX�WDKL�GXXPDLććRX�

Ajatuskublan viivat ollah uallonmuodo-
hizet da ozuttimen sijah käytetäh kruu-
gazii. Midä lähembä kublua, sidä su-
urembi kruugaine.

Agressivizella reunaviivalla voibi kuvata 
kirrundua tahi lujua iändä. Tahtonet pai-
nottua tiettyy sanua, kirjuta se lujitettuna.

Paginakubloissa voibi käyttiä erilazii 
merkilöi. Näin siästät tilua!

Šupetusta kuvuajua paginakublua 
piirretäh katkoviivalla.

6DUMDNXYDQ�RþþLNNR

2þþLNNR�RQ�VDUMDNXYDQ�QLPL��2þþLNRVVD�YRLEL�ROOD�PLWWXLQHJL�WDULQDQ�WlUJLH�WLHGR��
*D�\KWHOOlK�RþþLNNR�HL�VXDV�SDO¶O¶DVWXD�WDULQDQ�ORSSXNLlQQHKWl�WDKL�YLHVWLL��NXP-
EDQH�OXJLMDOOD�SLGl\�DUYDWD�LþHQ��+\Yl�RþþLNNR�RQ�EXLWWR�NLQRQ�QLPL��O\K\W�GD�
WDUND��9L]XDOL]HQ�HOHPHQWDQ�OLåLlPLQH�RþþLNNRK�QRVWDX�VHQ�PLHOHQNLLQGXR��8DOOD�
on ezimerkilöi:

Sarjakuvasta, kumbazessa sanellah ymbäristön puhtahana pidämizestä, Katri Silvonen, Petroskoi 2015

Sarjakuvasta, kumbane kerdou vepsäläzestä kalastukseh liittyjästä uskomuksesta, Maria Filatova, Petroskoi 2015



10Kuvan syvys da perspektiiva

horizontiviiva

taga-alan abuviiva

1. Piirrä lyijykynällä 
kolme abuviivua

2. Piirrä starinan 
huahmot edualan 
abuviivalla.

3. Piirrä taga-alan 
elementat abuviivalla.

4. Piirrä horizontti da 
sinne sijoittujat 
elementat.

���/XMHQQD�YLLYDW�
markeralla da pyyhi 
lyijykynän jället.

���/XDML�ORSSXK�NXYD��
OLåLl�\NVLW\VNRKWLL��JX�
pidänöy.

Edu- da taga-alat

9RLW�OLålWl�NXYDK�V\Y\WWl�OXDGLPDOOD�NXYXD�NHUURNVLWWDL�

Tapahtumat da dialogat, kum-
bazet ollah starinan puolesta 
tärgiet, sijoitetah tavan mugah 
edeh. Tapahtumat, kuduat ollah 
vizualizena tugena, voibi sijoit-
tua tuakse libo taga-alalla.

edualan abuviiva



11ýHULO|LQ�UDMXDPLQH

Voit piättiä, midä kuvissa kannattau lugijalla näyttiä, a midä voibi jättiä pois. Voit 
käyttiä hyövykse ’zoomua’ libo toizin sanoin suurendua kuvua (kui kinolois).

<OHLVNXYLVVD�QlJ\\�KDKPRORLQ�OLålNVL�
taustua. Sarjakuvan allus on hyvä 
näyttiä, missä starina tapahtuu.

Voit ’zoomata’ lähembäkse huahmo-
loi, konza tahtot ezittiä dialogat.

Voit erikseh korostua nävön ilmehtä 
da tundehii suurendamal nävön 
kuvua.

Voit piirdiä lähikuvah mittuongi 
starinan puolesta tärgien vehkehen, 
gu tahtonet kiinnittiä lugijan huomi-
vuo sih.

Eriluaduhizet rajuamizet tahi kuvan suurus tuvvah komiksah vaihteluu 
da siitä tulou vizualizesti mieldykiinnittäjä!



12Ristikanzan piirdämine

Ristikanzan piirdämine ei ole 
moine jygie. Piirrä tikku-ukkoloi 
eri azendoloissa da sen jälgeh 
heilä sovat da muut tarkenduk-
set.

Ruavahan ristikanzan piduhus 
on läs 7 kerdua suurembi hänen 
piän piduhutta.

ruavas nuori lapsi

1. Piirrä tikku-uk-
ko lyijykynällä.

���/LåLl�OLKDNVHW�
da sovat.

3. Piirrä reunaviivat 
hienozella markeralla 
tahi kynällä.

4. Pyhki lyijykynän 
jället da luaji piirros 
loppuh.



13Ilmehien piirdämine

Ilmehii voibi muuttua piirdämällä eri tabah silmii, kulmakarvoi da suun muodo-
ORL��/LålNVH�YRLEL�SLLUGLl�UXSSLORL��NXYDKD]LL�GD�WRL]LL�HႇHNWRL��NXPED]LHQ�YXRK�
YRLEL�OLålWl�YlJLH�LOPLHK�

iloine huolestunnuh YLKDåD

vesselä väzynyh

ällistynnyh ebäilii huijustelija

pöllästynnyh humalassa surumieline

ylbie



14/LLNHK���LlQL��GD�WRL]LHQ�HႇHNWRLQ�SLLUGlPLQH

vauhti suunda da liikeh

K\SSLMl�PLlþþl�GD�LlQL kova jarrutus da iäni

kibu peigalossa muuzikkua

pyörijä liikeh pieni käin liikeh



15Ruadovaihiet

Azettele da kirjuta enzimäi kuvah 
tulijat tekstat lyijykynällä. Jälles sidä 
näet, kui äijän tilua jiäy kuvilla.

3ODQLLUXLþH��NXQQH�SLLUUlW�NXYDW�GD�
paginakublat.

Piirrä markeralla kuvien da pagina-
kubloin reunaviivat da tekstat.

3\KNL�O\LM\N\QlOOl�SLLUUHWW\�LlUHV��/LåLl�
erilazii pindoi eri kynillä libo markeralla.

3LQGRL�YRLEL�OXDGLH�HULOD]LOOD�PXVWLOOD�PDUNHURLOOD�WDKL�N\QLOOl��2SLWWHOH��PLWWXLQH�
pädöy sinun sarjakuvah! Komiksa kiinnittäy huomivuo, jos siinä on äijä mus-
tua/kontrastua.

Piirrä pinnat da materiualat



16

���/XDML�Nl]LSLLUURV�OXRQQRV�O\LM\N\QlOOl� 2. Piirrä tämän jälgeh luonnoksen piällä hoikkazella 
markeralla.

3. Pyhki lyijykynän jället. ���7l\Wl�PXVWDW�NRKWDW�GD�OLåLl�WDUNHQGXNVHW��
Nygöi voit luadie koupiet omasta ruavosta.

Lopulline piirdämine da markeralla värittämine 



17Kui voibi levittiä komiksoi

Ielleh on mainittu se-tämä ajatus, mitein sarjakuvat tavoitettais lugijat. 
Komiksoin ruadopajassa voibi duumaija tädä dieluo yhessä.

Sarjakuvista voibi luadie ozutteluloi kunnetahto 
rahvahan yhtehizih tiloih (ezim. kirjasto, opastus-
laitos da muga ielleh).

Sarjakuvii voibi jullata verkosivuloilla, 
blogiloissa da sosializessa mediassa.

Sarjakuvii voibi jullata lehtilöissä tahi 
muissa perintehisissä medialoissa.

Sarjakuvat voibi jullata omana tevoksena, 
ezimerkikse pienenä lehtyönä, kumbaista voibi 
jagua kaikenmoizissa tapahtumissa.

Komiksat voibi jättiä nengozih paikkoih, kumbazissa liikkuu äijän rahvasta.
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Maailman sarjakuvat - Världens serier ry.
�:RUOG�&RPLFV�)LQODQG�
V�SRãWD��PDLO#ZRUOGFRPLFV�¿
ZHE��ZZZ�ZRUOGFRPLFV�¿
IDFHERRN��:RUOG�&RPLFV�)LQODQG
EORJL��KWWS���FRPLFV�ZLWK�DWWLWXGH�EORJVSRW�FRP�

Mualman sarjakuvat ry on vuotena 1997 perustettu monialaine 
rahvasjoukko, kumbaine on kiinnostunnuh sarjakuvasta da sidä 
kautti vaikuttamizesta. Meijän tavoittehena on andua sarjakuvan 
avulla iäni niillä, kumbazien iäni ei muitein kuulu. Järjestämmä 
sarjakuvaruadopajoi, opastamma sarjakuvaohjuajii da levi-
tämmä sanua madalan kynnyksen sarjakuva-menetelmästä, 
kumbaine on avonaine da selgie kaikilla. Pyrrimmä tällä ruavolla 
YlKHQGlPlK�HULDUYRåXWWD�GD�HLVWlPlK�YlKHPELVW|O|LQ�RLJHYXNVLL�
GD�PDKWRORL��/XDMLPPD�PLHOLK\YlOOl�\KWHVUXDGXR�NDLNHQPRL]LHQ�
järjestölöin kera.
 
0HLGl�NLLQQRVWDX�H]LP��QlPPl�ãHLNDW�

sarjakuva erilazien rahvasjoukkoloin omana ilmavus-
muodona

VDUMDNXYD�NXO¶WXXURLQ�]LUNDORQD�GD�HUL�PXDORLQ�DUJLWRYHOOLåXRQ�
kuvuajana

VDUMDNXYD�YLHVWLQGlYlOLQHKHQl�NDQ]DODVMlUMHVW|O|LQ�
projektoissa ymbäri muailmasta

Tämä opas voibi lad’d’ata meijän sivuloilla: 
ZZZ�ZRUOGFRPLFV�¿

Meijän sivuloilla löydyy resursakeskus, kumbazes voibi lad’d’ata 
sarjakuvan luadimizeh da opastundah liittyjii ohjavoloi eri kielillä 
(anglii, ranska, portugali, arabia, swahili, somali, kirundi, urdu, 
KLQGL��YLUR��YHQ¶D��NDUMDOD�GD�VXRPL���/LålNVL�VLHOOl�O|\G\\�
SLLUUXVWXV��GD�Nl]LNLUMXWXVSRKMXD�GD�PXXGD�PDWHULXDOXD�



19Sanasto (karjala-suomi-ven’a)

VDUMDNXYD��NRPLNVD�±�VDUMDNXYD�±�ɤɨɦɢɤɫ�

VHLQlVDUMDNXYD��VHLQlNRPLNVD�±�VHLQlVDUMDNXYD�±�ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ�ɤɨɦɢɤɫ

þHUL�±�UXXWX�±�ɤɜɚɞɪɚɬ��ɤɚɞɪ

SDJLQDNXEOD�±�SXKHNXSOD�±�ɩɭɡɵɪɶ�ɞɥɹ�ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ��ɛɚɛɥ�ɪɟɱɢ

DMDWXVNXEOD�±�DMDWXVNXSOD�±�ɩɭɡɵɪɶ�ɞɥɹ�ɦɵɫɥɟɣ��ɛɚɛɥ�ɦɵɫɥɢ

O\LM\N\Ql�±�O\LM\N\Ql����ɤɚɪɚɧɞɚɲ

PDUNHUD�±�WXVVL�±�ɦɚɪɤɟɪ�

PHUNLWl�PDUNHUDOOD��YlULWWLl�PDUNHUDOOD��PXVWHQGXD�±�WXVVDWD�±�ɬɭɲɟɜɚɬɶ��ɡɚɤɪɚɫɢɬɶ

UDMXDPLQH�±�UDMDXV���ɩɥɚɧɵ

VWULSSL�µ����þHULQ�NRPLNVD��VDUMDNXYDULYL¶�±�VWULSSL�±�ɫɬɪɢɩ


