
 

Sarjakuva- ja animaatiolinjan opetus 16.8.2021-25.5.2022, 36 opintoviikkoa 

Sarjakuva- ja animaatiolinja muotoutuu joka vuosi erilaiseksi opiskelijoiden tarpeiden ja vierailevien opettajien 
aikataulujen mukaan, minkä vuoksi linjan opetussuunnitelman toteutumisjärjestystä ei voi ennustaa. Vuoden 36 
opetusviikon aikana käymme läpi seuraavia aiheita (kestot viitteellisiä):  

 

Peruskurssi: 

Sarjakuvapäiväkirjan pito (koko vuoden 1 vk) 

Sarjakuvan lukeminen ja arviointi (koko vuoden 1 vk) 

Havainnosta piirtäminen (1 vk) 

Animaatio (2x3 vk) 

Improvisaatiosarjakuva (1 vk) 

Anatomia (1 vk) 

Käsikirjoittaminen (1 vk) 

Värien käyttö (2 vk) 

Työvälineet ja työskentelyolot (koko vuoden 1 vk) 

Tekstaaminen (1 vk) 

Sarjakuvakerronta (1 vk) 

Perspektiivi (2 vk) 

Julkaiseminen (1 vk) 

Taloudelliset tekijät (1 vk) kuten 

- Markkinointi ja levitys 

- Yrittäminen, laskuttaminen ja verotusasiat 

- Apurahat 

- Tekijänoikeudet 

Tietokoneen käyttö, Photoshop yms (koko vuoden 2 vk) 

Internet (koko vuoden 1 vk) 

Pienlehtien teko ja Indesign-ohjelma (2 vk) 

Yhteinen sarjakuvajulkaisu (3 vk) 

  

Lisäksi: 

Kuvittaminen (1 vk) 

Sarjakuvakerronnan mahdollisuuksien kokeilua (1 vk) 

Videokerronta (1 vk) 

Yhteistyöskentely (1 vk) 

Graafinen suunnittelu ja typografia (1 vk) 

Kevätnäyttely (1 vk) 

 
 



 
 
Jatkokurssit: 

Sarjakuvapäiväkirjan pitoa (koko vuoden 1 vk) 

Animaatio (2x3 vk) 

Havainnosta piirtäminen (koko vuoden 1 vk) 

Improvisaatio (1 vk) 

Edellisen vuoden paikkausta  (koko vuoden 1 vk) 

Sarjakuvakerronnan mahdollisuuksien kokeilua, oman tyylin etsimistä (koko vuoden 1 vk) 

Oman hankkeen toteuttaminen (koko vuoden 4 vk) 

Sarjakuvakerronta (koko vuoden 1 vk) 

Sarjakuvan lukeminen (koko vuoden 1 vk) 

Yleisopetukseen osallistumista valinnan mukaan (koko vuoden 3 vk) 

Erikoiskursseja tarpeen mukaan (koko vuoden 2 vk) 

Kuvankäsittelyohjelmat (koko vuoden 1 vk) 

Nettisarjakuva (koko vuoden 1 vk) 

Yhteisjulkaisun toteuttaminen (3 vk) 

Jatkosuunnitelmat. Jatko-opiskelupaikkojen ennakkotehtävien toteuttamista (1 vk) 

Julkaisukanavat. Internet. (1 vk) 

Portfolio (1 vk) 

Painotekniikat. Indesign tms. ja julkaisun luominen tietokoneella. (1 vk) 

Taloudelliset ja ammatilliset tekijät. Tekijänoikeudet. Laskuttaminen. Verotus. Apurahat. (1 vk) 

Kevätnäyttely (1 vk) 

  

Lisäksi: 

Keskiviikkoisin: Koulun yhteisiä luentoja eri taiteen ja kulttuurin aloilta  (koko vuoden 2 vk) 

Perjantaisin: yhteinen krokii-iltapäivä  (koko vuoden 2 vk) 

Koulun yhteiset kritiikkipäivät  (koko vuoden 2 vk) 

Ohjattua työskentelyä (sisältyy edellisiin) 

 Vähintään kaksi opettajaa on käytettävissä 25 tuntia viikossa. 

 

Kirjallisuutta: 

McCloud: Making Comics 

Trondheim - Garcia: BD Apprendre et comprendre 

  

 
 
 
Muutokset mahdollisia. 


