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Nyt viime viikolla tekemäsi hahmot pääsevät tositoimiin! 
Voit hahmojesi avulla tarkkailla ja esittää, millaista arki on sinun näkökul-
mastasi juuri nyt, näinä päivinä ja kuukausina. Pienet joutavilta tuntuvat 
hetket ja sattumat ovat arvokasta materiaalia pieniä kuvakertomuksia varten. 
Pidä viikon ajan sarjakuvapäiväkirjaa.
Kokeile niin, että piirrät yhden tarinan päivässä. Tee sellainen, minkä pystyt 
juuri sinä päivänä tekemään. Jonain päivänä saatat piirtää enemmän, toisina 
vähemmän. Päiväkirjan pitämistä kannattaa jatkaa sen verran pitkään, että 
alkukankeus hiipuu ja piirtämisen valmius ”automatisoituu”.
Sarjakuvassa tarina kulkee ruudusta ruutuun. Ruudun muoto ja koko voivat 
vaihdella, ruudun koolla voi esimerkiksi ilmaista kerrottavan asian luonnet-
ta. Käytä kerronnassa eri kuvakokoja: yleiskuvaa, lähikuvaa, erityislähikuvaa 
sekä mahdollisesti perspektiiviä: katsotaanko kuvaa ylhäältä tai alhaalta. 
Vauhtiviivat ja puhekuplat kuluvat sarjakuviin, samoin merkit, joilla voi 
kuvata tuntemusta, ääntä tai ilmiötä.
LINKKI kuvakokoihin.

Vinkkejä puhekupliin:
Kirjoita ensiksi teksti ja vasta sitten piirrä kupla tekstin ympärille
Muista kirjoittaa niin, että lukija saa selvää

Ideoita, mistä voit kertoa piirtämällä:
Mitä söin aamupalaksi
Harrastukset etäaikana
Lemmikit
Tavallinen päivä epätavallisena aikana
Mitä ajattelin tänään
Mitä en tehnyt tänään

Ennen aloittamista tutustu netistä löytyviin sarjakuvapäiväkirjoihin:
Katja Tukiaisen sarjakuvapäiväkirja Postia Intiasta
Johanna Rojola
Koronapäiväkirja
Ville Rannan sarjakuvablogaus aiheesta luova työ
Matti Hagelbergin haastattelu

Mitä tarvitset
Lyijykyniä, kuitukärkikyniä, nestemäistä tussia, jos on, vesivärejä ja 
siveltimiä, paperia tai vihon sekä aiemmin tekemäsi piirrokset per-
heenjäsenistäsi hahmoina.

Tavoite
Harjoittelet ja opit kuvallista 
tarinankerrontaa ja sarjakuvan 
piirtämisen taitoa. Pelkistäminen, 
olennaisen esiin nostaminen ja 
tekniikka syvenevät. Tilanneku-
via tekemällä kehität ilmaisuasi  
ja tekniikkaasi ja vahvistat omaa 
persoonallista tyyliäsi.
Saat myös kokemuksen pitkä-
jänteisestä tekemisestä – siitä voi 
avautua jotain uutta ja mielekästä. 
Olisi hienoa, jos päiväkirjasta 
tulisi pysyvä tapa kertoa tapahtu-
mista piirtämällä ne sarjakuviksi!

Taustatietoa
Metka: 
Sarjakuvan perusteet

Sarjakuvablogit.com:
 Sarjakuvan ABC

Video: Vinkkejä sarjakuvan 
tekoon

http://sarjakuvablogit.com/2015/09/sarjakuvan-abc-osa-5-kuvakoot/
http://www.katjat.net/fair/inti/inti.html
https://thecollectionoamk.com/rojola-johanna/
https://koronadiary.tumblr.com/?fbclid=IwAR2gzBQpHmWRRlPaGxhjgKd5Mzjy0zNBpJP056df8cYPuhVTDMH8c23m5Gc
https://www.villeranta.com/blog/fi/luova-tyo
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/matti-hagelberg-tekee-sarjakuvaa-niin-kuin-kertoisi-tarinaa-leirinuotiolla#3ac49908
http://mediametka.fi/open-oppimispolku/sarjakuvan-perusteet/
http://mediametka.fi/open-oppimispolku/sarjakuvan-perusteet/
http://sarjakuvablogit.com/sarjakuvan-abc2/
https://youtu.be/rtaK2AEENg4
https://youtu.be/rtaK2AEENg4

