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Esipuhe
Sarjakuvan ammattimaista piirtämistä Suomessa on verrattu uhkarohkeudessaan Niagaran putousten laskemiseen tynnyrissä.
Maastamme ei taida löytyä piirtäjää, joka ei olisi joskus kompuroinut
sarjakuvapiirtäjän pitkällä ja kuoppaisella tiellä. Tietä siloittamaan syntyi
vuonna 2005 uusi kotimainen sarjakuvasyndikaatti Royal Comics
Syndicate, joka otti tavoitteekseen tekijöiden toimintaedellytysten
parantamisen myymällä tuotantoa sekä kotimaahan että ulkomaille.
Ensimmäinen toimintavuosi on takanapäin ja kiitollisena voin todeta
että syndikaattimme ja tuotteemme on otettu markkinoilla innostuneesti
vastaan. Tätä kirjoittaessani elokuussa 2006 sarjakuviamme julkaisee
28 eri lehteä ja yksi sarjoistamme on noussut luokkansa suosituimmaksi,
ohi ulkomaisten huippujen.

UUTUUS!

Sanasta miestä. Jyrki Paavolan ja Timo
Kokkilan Kapine-sarjakuvassa huumoria
revitään sanoista ja niiden merkityksistä.
Kapine............................................ Sivu 3

Uros- vai naaras? Juha
Kouvalaisen sarjassa seikkailee kajahtanut Gurukenguru.
Loikan vuoksi............. Sivu 6

Tuotevalikoimamme on kasvanut. Paikallisuutisia, Loikan vuoksi ja
Sekametsä ovat saaneet seurakseen Viljon ja Esterin sekä Kapineen.
Kotimaisen sarjakuvan taso on
jatkuvasti kohonnut, osa tekijöistä
on huomattu jo kansainvälisillä
areenoilla ja parhaiden tekijöiden
sarjakuvat ovat nousseet kansallisiksi myyntimenestyksiksi. Olen
perehtynyt tutkimuksiin, joissa
sarjakuva on ollut lukijoiden ykköstoive kysyttäessä, mitä sisältöä
lehteen kaivataan lisää.
Maastamme löytyy kuitenkin paljon
lehtiä, joissa ei julkaista yhtään
sarjakuvaa. Näiden lehtien tekijöiltä
kysyisin, miksi et kokeilisi?
Viihtyisiä lukuhetkiä!
Timo Kähkönen
Syndikaatin perustaja

Suosituin. Vesa Ilmarannan ja Timo Kähkösen Paikallisuutisia on noussut Suomen
suosituimmaksi sunnuntaisarjaksi.
Paikallisuutisia................................ Sivu 8

Metsän elämää. Pauli
Kallion ja Jukka Tilsan
sympaattisia eläintarinoita.
Sekametsä....... Sivu 11

Royal Comicsin sivut avattu

- Runsaasti sarjakuvanäytteitä
- Sarjakuvien, tekijöiden ja hahmojen esittelyt sekä
julkaisupaikat
- Teknisiä tietoja sarjakuvista
- Uutispalsta
- Lukijapalautejärjestelmä, jolla lukijat voivat
lähettää sarjakuvatoiveita suoraan lehdille
- Palautelomake
- Aiemmat esitteet

Tervetuloa tutustumaan:

www.royalcomics.com!
Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

UUTUUS!

Isänpäivän ilta. Paikallisuutisia-sarjan
tekijöiden uudessa Viljo ja Esteri -sarjassa
seurataan pariskunnan ja heidän lähipiirinsä
elämää arjen kummallisuuksien ja
ihanuuksien keskellä.
Viljo ja Esteri.................................. Sivu 14

.

Kapine-sarjan esittely
Kapine on keksijäprofessori Jouko Nippelivaaran apulaisekseen
rakentama robotti, joka hallitsee monia taitoja, mutta kielen
ymmärtäminen tuottaa toisinaan vaikeuksia. Kapineella kun on
taipumus ymmärtää kaikki varsin kirjaimellisesti. Koneen logiikan
sovittaminen ihmisperheen elämään ei ole helppoa ja huumoriahan
siitä väistämättä syntyy.

UUTUUS!

Kapine on Suomen sarjakuvaseuran Puupäähatulla palkitun Jyrki
Paavolan kirjoittama ja Timo Kokkilan piirtämä sarjakuva, joka
vääntää huumoria suomen kielen monimuotoisuudesta. Taattua
kotimaista työtä: sarja on lähes mahdoton kääntää muille kielille!
Tällaista ei löydy Amerikasta.

Henkilöhahmot

Tutustu strippeihin netissä:

www.royalcomics.com/ka
Kapine

Robotti, jonka tekoälyllä on vaikeuksia ymmärtää ihmisten epäloogista
kommunikaatiota. Ystävällinen, älykäs, avulias, oppivainen ja
kommelluksille altis.

Vuokko
Professori Nippelivaara

Yleisnero, joka rakentaa melkein
minkä tahansa teknisen laitteen,
mutta ei silti osaa käyttää
pyykinpesukonetta. Uppoutuu usein
liikaa työhönsä ja elää omissa
maailmoissaan.

Rouva Nippelivaara
huolehtii arkisista asioista,
joihin professorin äly ei riitä.
Pitää perheen koossa,
professorin jalat maassa ja
ruuan lämpimänä.

Tekijät
Käsikirjoittaja Jyrki Paavola
(s. 1944)

Tamperelainen freelance-toimittaja ja taiteilija.
Nyttemmin myös Huurupiilo-pubin isäntä.
Käsikirjoittanut sarjakuvia vuodesta 1965
alkaen, mm. Puutaheinää Hymy-lehdessä,
piirtäjänä Risto Nurisalo, Kutri-Helena
Suosikissa, piirtäjänä Veli-Pekka Alare.
Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu
vuonna 1992.

Piirtäjä Timo Kokkila (s. 1961)

Etelä-pohjalais-tamperelainen sarjakuvantekijä,
jonka huumorisarjakuvia ja kuvituksia on julkaistu
kymmenissä lehdissä 1970-luvun lopulta alkaen.
Tunnetuimpia töitä mm. supersankariparodia
Peräsmies Pahkasika-lehdessä, Peräsmiehen poika
Koululainen-lehdessä, As Oy Kivikenno useissa
sanomalehdissä. Kirjoittaa Frankenstein.com-sarjaa
Tietoviikkoon, piirtäjänä Pertti Hämäläinen. Lisäksi
useita muita sarjakuvia ammatti- ja erikoislehdissä.

Lisätietoa
Sarjakuvien määrä

Kapine-arkistrippejä on 20.8.2006 valmiina noin 100 kpl.

Väriversiot

Kapine-arkistrippi on saatavana värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Kapine-sarjan näytteet

Haluatko Kapine-sarjan lehteesi? Mailaa

.

Kapine-sarjan näytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400258 tai mailaa

.

Loikan vuoksi -sarjan esittely
Loikan vuoksi on kotimainen strippisarjakuva, joka näki päivänvalon tekijänsä,
Juha Kouvalaisen kynästä elokuussa 2002. Sarjaa ovat seuranneet verkossa jo
tuhannet suomalaiset lukijat, ja se löysi tiensä sanomalehtijulkaisuun ensimmäistä
kertaa Turun Sanomissa. Loikan vuoksi yllättää lukijansa monipuolisuudellaan,
mutta tarjoaa samalla samastumiskohteita arkipäivän ympyröistä: käsiteltävänä
ovat niin parisuhteen ongelmat, yhteiskunnan epäkohdat kuin elämä yhteisön
ulkopuolisen yksilön näkökulmasta. Onpa mukana myös ripaus seikkailuhenkistä
sci-fiä.
netissä:
ki stripit
Näe kaik
.com/lv

lcomics
www.roya

Henkilöhahmot
Guru

Loikan vuoksi kertoo nuoren parin kerrostaloasuntoon vahingossa toimitetusta kengurusta,
Gurusta, joka itseriittoisista piirteistään ja kovasta pintakuorestaan huolimatta osoittautuu
lopulta kelpo perheenjäseneksi. Sopeutuminen dingojen täyttämien savannien jälkeen
erilaiseen kaupunkikulttuuriin ottaa australialaisella vallabillakin koville, mutta pian
lukijan on vain todettava, ettei tätä rääväsuuta voi kuin rakastaa!

Heta ja Kuisma

Heta ja Kuisma ovat avopari - tai
ainakin asuvat yhdessä ja
muodostavat perheyhteisön, jonka
voimasuhteita koetellaan rämäpäisen
Gurun saapuessa sotkemaan monet
pariskunnan suunnitelmat. Vaikka
usein kotioloissa töitä tekevä IT-nörtti
Kuisma onkin taloudellinen
perheenpää, näyttää opiskeluitaan
viimeistelevä Heta monesti kaapin
lopullisen paikan. Ja jääpä mies
marssijärjestyksessä kakkoseksi
joskus myös räväkälle Gurulemmikilleen.

Diona

Kodin olohuonetta hallinnoi
lihansyöjäkasvi Diona, joka
kärpästen pyydystämisen
lisäksi yrittää epätoivoisesti
saada haaviinsa kenet
tahansa miehen. Tästä
syystä Gurukin joutuu
joskus tulilinjalle, mutta
pääsee useimmiten
luikertelemaan karkuun
ehjin nahoin.

Noidi

Jotta soppa olisi kunnolla sekaisin, asuu
perheen WC:ssä vielä alivuokralaisena
avaruusolento tähtien takaa: Noidi on
tosin humanoidien eliittiä ja
sivistyneempää alienia saa hakea
Vesimiehen tähdistön tältä puolelta,
joskin teknisen ylivertaisuutensa vuoksi
tämä sukupuoleton olento tarkastelee
ihmiskuntaa kuin laboratoriorottaa ja
vaikuttaa siksi hieman koppavalta.

Tekijä
Juha Kouvalainen (s. 1979)

on monipuolinen kuopiolainen sarjakuvantekijä, kuvittaja sekä graafisen- ja digimedia-alan ammattilainen, joka tunnetaan
Loikan vuoksi -sarjakuvan lisäksi myös kotimaisen Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin perustajana. Hänen töitään on julkaistu
mm. Ilta-Sanomissa, Turun Sanomissa, Maaseudun tulevaisuudessa, Kainuun Sanomissa, Iisalmen Sanomissa sekä
monissa muissa pienemmissä paikallislehdissä, yritysten ja yhteisöjen viestinnän osana sekä erilaissa verkkoympäristöissä.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Loikan vuoksi -sarjan esittely
Lisätietoa
Sarjakuvien määrä

Loikan vuoksi -arkistrippejä on 20.8.2006 valmiina 256 kpl.

Väriversiot

Loikkaa
katsomaan myös
sunnuntaistripit:
www.royalcomics.com/lvsun

Loikan vuoksi -arkistrippi on saatavana mustavalkoisena.

Sarjakuvanäytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Paikallisuutisia-sarjan esittely
Paikallisuutisia-sarjakuva syntyi marraskuussa 2002 ja
se levisi maamme sanomalehdistössä nopeammin kuin
mikään toinen kotimainen sarjakuva. Parissa kuukaudessa
sarjakuvan osti 13 lehteä. Nyt Paikallisuutisia-sarja ilmestyy parissakymmenessä lehdessä ja se on julkaisevien
lehtien määrällä mitattuna suosituin sunnuntaisarjakuva
Suomessa.
Sarjakuvassa seurataan nuoren Esan ja hänen läheistensä
elämää lämpimän satiirisesti. Teknokuplassa näppinsä
polttanut tuhlaajapoika palasi kotipaikkakunnalleen Syrjäälään, jossa hänet otti siipiensä suojaan paikallislehden
isällinen päätoimittaja.
Sarjakuvan tekijät Vesa Ilmaranta ja Timo Kähkönen ovat
pitkän linjan ammattilaisia. Käsikirjoittaja Ilmaranta on
luonut uskottavan henkilögallerian aidon tuntuiseen
ympäristöön. Piirtäjä Kähkönen heittää samaan tehosekoittimeen visuaalisen näyttävyyden, ilmeikkään viivan,
vaihtelevan ruutusommittelun ja kolmiulotteisen
kuvaustavan.
Tutustu strippeihin netissä:

www.royalcomics.com/pu
Henkilöhahmot

Esa Välisaari

Antti Suominen

Syrjäälän Sanomien päätoimittaja jo
kolmannessa polvessa. Tapoihinsa
pinttynyt poikamies. Kotiseutu- ja
kulttuurimies henkeen ja vereen.

Syrjäälän Sanomien
toimittaja. Menetti rahansa
it-firman konkurssissa ja
kärsii edelleen
masennuksesta.

Kyyhkynen
Puhelias lintu.

Rouva Moisio

Pirjo

Syrjäälän Sanomien
sihteeri. Topakka,
tyylikäs toimituksen
äitihahmo.

Äidinkielen
opettaja. Esan...
niin, kukapa tietää?

Kari Virtanen

Rautakauppias. Esan
vanha luokkatoveri.

Paavo

Kirveenteroittaja.
Äkkiväärällä
huumorintajulla
varustettu
pronssiveistos.

Muita henkilöitä

Viljo ja Esteri. Esan vanhemmat.
Simo, Pertti ja Vesku. Nuorisoa.
Yksinhuoltaja ja nokkela tytär.
Huonokuuloinen mummeli.
Termospullomies. Omituinen hiippari, joka
kulkee Airamin termospullo salkussa.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Paikallisuutisia-sarjan esittely
Tekijät
Kuva: Jouko Rönkkö/Maaseudun Tulevaisuus

Käsikirjoittaja Vesa Ilmaranta
(s. 1960)

on taiteen maisteri vuodelta 2000. Hän opettaa
sarjakuvan tekoa Taideteollisessa korkeakoulussa ja Keravan kuvataidekoulussa. Hän
sai 1. palkinnon Bullsin ja Uuden Suomen
sarjakuvakilpailussa vuonna 1989. Ilmaranta
on käsikirjoittanut mm. Poke, Mr. Muti, Elukat
ja Käytettyä tavaraa -sarjoja ja julkaissut neljä
sarjakuva-albumia.

Piirtäjä Timo Kähkönen
(s. 1970)

on itseoppinut sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja.
Hän on suunnitellut Eurosparin piirroshahmot
ja tehnyt toimeksiantoja mm. Nokialle,
Metsolle, Fazerille ja Raisiolle. Hän on pitänyt
sarjakuvakursseja ja -luentoja ala-asteelta
yliopistoon sekä piirtänyt yli 50 muotokuvaa
yksityishenkilöille. Häneltä on julkaistu
sarjakuva-albumi Synkkä ja myrskyinen yö.

Lisätietoa
Sarjakuvien määrä

Paikallisuutisia-sunnuntaisarjastrippejä on 20.8.2006 valmiina 207 kpl.

Tutustu myös
tekijäparin uuteen
Viljo ja Esteri -sarjakuvaan
sivulla 15!

Väriversiot

Paikallisuutisia-sarjakuva on saatavana värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena.

Sarjakuvanäytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Paikallisuutisia-sarjan näytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Sekametsä-sarjan esittely
Jukka Tilsan ja Pauli Kallion Sekametsä alkoi ilmestyä Helsingin Sanomien
sunnuntainumerossa heinäkuussa 2004. Piirrostyön tekee Oriveden Vihasjärvellä asustava absurdin huumorin mestarismies Tilsa. Käsikirjoitusten
ideat tulevat useimmiten Kalliolta, mutta lopulliset tarinat syntyvät tekijäparin
yhteistyönä. Sekametsä on klassinen eläinsarjakuva, joka sopii yhtä lailla
lasten kuin aikuistenkin luettavaksi. Moninaisen puuston seassa seikkailevat
yritteliäs uunilintu Upsanen, julkisuutta rakastava Camilla Kurki, taistelevat
Metsolan veljekset, rento hipsteri Sven Hirvander, laulelmataiteilija Siili Nix
ja yksinhuoltaja Onerva Latvala pikkuoravineen. Sarjan kokoava voima on
paikallisen Sekametsän Sanomien päätoimittaja Saukko Suvanto.

Henkilöhahmot

Tutustu strippeihin netissä:

www.royalcomics.com/sm

Saukko Suvanto

Uunilintu Upsanen

Onerva Latvala

Ville Villisika

paikallisen Sekametsän Sanomien rationaalinen ja hieman ylirasittunut päätoimittaja, juoksupoika ja painokoneen
käyttäjä. Sarjakuvan kokoava voima.

Kahden villin pikkuoravan yksinhuoltajaäiti. Ympäröivistä oloista riippumatta
aina optimistinen ja työn sankaritar.

Sven Hirvander

Kertakakkisen rento ja tyylikäs hipsteri,
jonka rakkain harrastus on jatsi-iskelmien viheltely.

Yritteliäs ja kekseliäs hahmo, jonka
innovaatioiden käytännöllisyys on monasti kyseenalainen. Kotiosoitteena
talviasuttava sähköhella.

Siili Nix

Herkkä ja syvästi taiteellinen laulelmataiteilija. Mielialoiltaan ailahteleva mutta päättäväinen nuori nainen.

Camilla Kurki

Pohdintaan taipuvainen ponteva punknuorukainen. Säestää Siili Nixiä haitarillaan.

Näytävä ja itsetietoinen, julkisuutta rakastava kaunotar, jolle uunilintu on menettänyt sydämensä. Turvautuu ongelmia ratkaistessaan tarpeen tullen
ronskeihinkin otteisiin.

Romukauppias Rojolampi

Taisto ja Aatos Metsola

Kulmakunnan johtava liikkeenharjoittaja ja seremoniamestari. Metsän
voimanainen.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

Taistelevat Metsolan veljekset.
Edellistä kiinnostavat kamppailulajit,
jälkimmäistä taiteet ja filosofia.

.

Sekametsä-sarjan esittely
Tekijät

Kuva: Maarit Kytöharju

käsikirjoittaa muun muassa seuraavia sarjakuvia:
Kramppeja ja nyrjähdyksiä, FC Palloseura, Onnen
lahjat, Annan ja Oton olohuone, Postimies Niilo, Ornette
Birks Makkosen seikkailut ja Muumi. Lisäksi hän
kääntää Aku Ankkaa. Kallion käsikirjoittamia albumeita
on ilmestynyt yhteensä parikymmentä. Kallio on saanut
Suomen sarjakuvaseuran Puupää-hatun vuonna 1994.

Piirtäjä Jukka Tilsa (s. 1961)

Kuva: Antti Ilola

Käsikirjoittaja Pauli Kallio (s. 1960)

piirtää Sekametsän lisäksi sarjakuvia
mm. HS:n Nyt-liitteeseen, Rytmiin,
Rahastosäästäjään ja Ruudinsavuun.
Tilsan tuotantoa on ilmestynyt myös
Suuren Kurpitsan sekä Arktisen Banaanin
kustantamina albumeina. Tilsa on Kallion
tavoin saanut Suomen sarjakuvaseuran
Puupää-hatun vuonna 2002.

Lisätietoa
Sarjakuvien määrä

Sekametsä-sunnuntaistrippejä on 20.8.2006 valmiina noin 110 kpl.

Väriversiot

Sekametsä-sunnuntaistrippi on saatavana värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena.

Sarjakuvanäytteet

Haluatko Sekametsä-sarjan lehteesi? Mailaa

.

Sekametsä-sarjan näytteet

Viljo ja Esteri -sarjan esittely
harrastaa ja matkustella. Elämän realiteetit kuitenkin
joskus yllättävät. Kuka olisi uskonut, että eläkeläisillä
pitää niin kiirettä? Kotia on remontoitava, kesäasuntoa
pitää kunnostaa, harrastuksiin täytyy ehtiä, vanhoihin
ystäviin on pidettävä yhteyttä. Lisäksi lapsetkin ovat
jatkuvana huolenaiheena, vaikka ovatkin lentäneet
pesästä jo kauan sitten.

Sarjan keskeiset
henkilöt ovat Viljo ja
Esteri. Molemmat
edustavat sotien jälkeen
syntyneitä ns. suuria
ikäluokkia. Viljo ja Esteri
elivät ensimmäistä
nuoruuttaan 60-luvulla,
joten heidän kulttuuriperintöönsä kuuluvat paremmin rautalanka ja James
Dean kuin humppa ja Tauno Palo. Nyt päästyään
onnellisesti varhaiseläkkeelle viettää pariskunta toista
nuoruuttaan.

Viljon ja Esterin poika, toimittajana työskentelevä Esa,
ei tunnu millään ymmärtävän perheen perustamisen
alkeita. Hän elelee avosuhteessa tyttöystävänsä,
äidinkielen opettaja Pirjon kanssa, eikä lapsenlapsia
pienestä vihjailusta huolimatta näy eikä kuulu.
Tytär, pätkätöitä sairaanhoitajana paiskiva Eeva sen
sijaan on täyttänyt odotukset lapsenlapsien suhteen
ansiokkaasti. Eevalla on kolme kerrassaan suloista
tenavaa, joiden kanssa hän elää yksinhuoltajana. Lasten
isistä Viljolla ja Esterillä ei ole varmaa tietoa, mutta
pikku Kimin ihonväristä päätellen heitä täytyy olla ainakin
kaksi.

Työura on poikinut molemmille kohtuullisen eläkkeen
ja rautateiltä kultaisen kädenpuristuksen myötä
eläkepäiville saneeratulle Viljolle myös pienen
pesämunan. Tätä pesämunaa pariskunta on viisaasti
kartuttanut hyödyntämällä kokemusta, jonka Esteri
hankki pankin sijoitusneuvojana, ennen kuin hänet
pankkikriisin jälkeisissä pankkien fuusioissa saneerattiin
työttömyyseläkkeelle.

Sarjassa seurataan Viljon ja Esterin sekä heidän
lähipiirinsä elämää arjen kummallisuuksien ja
ihanuuksien keskellä.

Viljolla ja Esterillä on nyt aikaa ja mahdollisuuksia
viettää kolmatta elämänvaihettaan, nauttia vapaa-ajasta,

Lisää näytteitä:

www.royalcomics.com/ve

Tekijät

UUTUUS!

Vesa Ilmaranta ja Timo Kähkönen

Katso tekijäesittelyt Paikallisuutisia-sarjakuvan kohdalta sivulta 9.

Viljo Välisaari

Henkilöhahmot

Rautatieläinen evp.

Esteri Välisaari

Viljon puoliso. Lama-aikana
irtisanottu pankkivirkailija.

Eeva

Viljon ja Esterin
tytär. Kolmen
lapsen
yksinhuoltajaäiti.
Pätkätöitä tekevä
sairaanhoitaja.

Esa Välisaari

Viljon ja Esterin poika.
Toimittaja.

Visa

Eevan poika. 6vuotias.

Tuittu

Eevan tytär. 4vuotias.

Kimi

Eevan poika. Alle
1-vuotias.

Pirjo

Esan tyttöystävä.
Äidinkielen opettaja.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Viljo ja Esteri -sarjan näytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Perillesaamaton lähetys pyydetään
palauttamaan lähettäjälle:

Royal
Comics
Syndicate
Oraskuja 2 D 29, 33820 Tampere

Viljo ja Esteri -sarjan näytteet

Näe kaikki stripit netissä:

www.royalcomics.com/ve

Tilaa Suomen parhaat sarjakuvat numerosta 040-5400 258.

