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Esipuhe
Royal Comics Syndicate on uusi suomalainen sarjakuvasyndikaatti.
Se on syntynyt vastaamaan kotimaisen sarjakuvan lisääntyvään
kysyntään ja tarjoaa parhaat sarjakuvat sekä kotimaisille että ulkomaisille
medioille.
Royal Comics Syndicate valitsee levitykseen tulevat sarjakuvat eturivin
kotimaisilta sarjakuvantekijöiltä ja pitää huolta sarjakuvien korkeasta
taiteellisesta tasosta. Syndikaattimme on sitoutunut pitkäjänteisesti
kotimaisen sarjakuvan kansainvälistämiseen. Syndikaattimme toiminnan
laajentuessa ulkomaille varmistamme kotimaisen sarjakuvatuotannon
säilymisen ja kehittymisen.
Levityksessämme on tällä hetkellä Juha Kouvalaisen Loikan vuoksi,
Timo Kähkösen ja Vesa Ilmarannan Paikallisuutisia ja uutuutena Jukka
Tilsan ja Pauli Kallion Sekametsä. Tuotevalikoimaamme täydennetään
jatkuvasti, joten kannattaa vierailla usein kotisivuillamme
www.royalcomics.com.

Arjen selviytyjä. Pauli Kallion ja Jukka
Tilsan Sekametsä-sarjakuvassa Onerva
Latvala pitää huolta pienistä villioravista.
Sivu 3.

Suomalaiset lukijat osaavat arvostaa kotimaisia sarjakuvia, niihin
panostaminen osoittaa, että arvostatte lukijoidenne mielipiteitä. Eikä
hintakaan ole välttämättä kalliimpi kuin ulkomaisen.
Kannattaa siis pyytää tarjous heti tänään! Nostetaan yhdessä kotimainen
sarjakuva siihen kansainväliseen nimekkääseen
joukkoon, johon kuuluvat Tenavat, Lassi ja Leevi,
Mustanaamio, Dilbert, Karvinen ja Aku Ankka.
Viihtyisiä lukuhetkiä!
Timo Kähkönen
Syndikaatin perustaja

Karaokelaulaja. Esa musisoi itsensä
kansan suosioon Timo Kähkösen ja Vesa
Ilmarannan Paikallisuutisia-sarjakuvassa.
Sivu 6.

Perustietoja sarjakuvista
Korkeatasoinen painoasu

Sarjakuvat ovat valmiiksi sähköisessä muodossa, joten ne voidaan
suoraan asemoida taitto-ohjelmassa. Tiedostojen resoluutio on
korkea, ne toistuvat hyvin sekä aikakauslehti- että
sanomalehtipainatuksessa. Viivapiirroksen resoluutio on oletetussa
julkaisukoossa 18,6 cm leveänä noin 890 dpi, värityksen resoluutio
noin 200 dpi.

Hinta ja laskutus

Hinta määräytyy levikin tai jakelun mukaan. Ota yhteyttä, niin
annamme edullisen tarjouksen. Laskutus tapahtuu toimituksen
jälkeen.

Helpot ja nopeat toimitukset

Sarjakuvat ovat suorituskykyisellä palvelimellamme, jota päivitetään
tarpeen mukaan tehokkaampaan. Saatte sovituin väliajoin linkin
sähköpostiinne, josta voitte ladata julkaisumateriaalin nopeasti ja
helposti.

Mittasuhteet ja logot

Mikäli sarjakuvaa on vaikea saada sopimaan lehden nykyiseen
layoutiin, olemme kehittäneet erilaisia logopalkkeja ja -ruutuja,
joiden avulla sarjakuva saadaan sovitettua lehteen. Halutessanne
logo voidaan suunnitella tilantarpeenne mukaan.

Hinnoittelu on
levikki/jakelupohjainen.
Kysy edullista tarjoustamme! Soita

040-5400 258
tai lähetä sähköpostia

Logot. Logopalkit ja -ruudut helpottavat sarjakuvan sommittelua
lehteen.

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/sekametsa

Saukko Suvanto

Uunilintu Upsanen

Onerva Latvala

Ville Villisika

Pohdintaan taipuvainen ponteva punknuorukainen. Säestää Siili Nixiä haitarillaan.

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

Sven Hirvander

Romukauppias Rojolampi

Taisto ja Aatos Metsola

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.

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.

Kulmakunnan johtava liikkeenharjoittaja ja seremoniamestari. Metsän
voimanainen.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

Siili Nix

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

Camilla Kurki

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

.

Sekametsä-sarjan esittely
Tekijät

Kuva: Maarit Kytöharju

on käsikirjoittanut 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 on kääntänyt 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)

Lisätietoa

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.

Sarjakuvien määrä

Sekametsä-sunnuntaistrippejä on 18.8.2005 valmiina noin 60 kpl.

Väriversiot

Sekametsä-sunnuntaistrippi on saatavissa värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena.

Sarjakuvanäytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Sekametsä-sunnuntaisarjan näytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Sekametsä-sunnuntaisarjan näytteet

Paikallisuutisia-sarjan esittely

Paikallisuutisia-sarjakuva rynnisti lukijoiden tietoisuuteen ennen näkemättömällä vauhdilla. Parissa
kuukaudessa sarjakuvan osti 13 lehteä Suomessa. Uskallamme väittää, ettei mikään toinen kotimainen
sarjakuva ole aiemmin kyennyt samaan.
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 Timo Kähkönen ja Vesa Ilmaranta 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. Tälle sarjalle on helppo ennustaa menestystä tulevaisuudessakin.

Kuva: Jouko Rönkkö/Maaseudun Tulevaisuus

Tekijät
Käsikirjoittaja Vesa Ilmaranta (s. 1960)

on taiteen maisteri vuodelta 2000. Hän opettaa sarjakuvan tekoa Taideteollisessa korkeakoulussa ja Keravan
kuvataidekoulussa. Helsingin kristillisessä opistossa hänen opetusalansa on graafinen suunnittelu. Ilmaranta
on luennoinut myös Lapin yliopistossa ja Lahden muotoiluinstituutissa. Hän sai 1. palkinnon Bullsin ja Uuden
Suomen sarjakuvakilpailussa vuonna 1989. Ilmaranta on käsikirjoittanut muun muassa seuraavia sarjoja: Poke
(Iltasanomat 1986), Mr. Muti (Uusi Suomi 1989), Elukat (Eläinmaailma 1994-2001), Käytettyä tavaraa (Suomen
kuvalehti 2000-2001). Hän on julkaissut neljä sarjakuva-albumia ja suunnitellut Alepa-ketjun mainosten sarjakuvan.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Kuva: Jouko Rönkkö/Maaseudun Tulevaisuus

Paikallisuutisia-sarjan esittely
Piirtäjä Timo Kähkönen (s. 1970)

on itseoppinut sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja. Häneltä on julkaistu vuonna 1996 jännitysaiheinen sarjakuva-albumi
Synkkä ja myrskyinen yö. Hänet tunnetaan myös suunnittelemistaan Eurosparin piirroshahmoista ja Sonera Plazalle
tekemistään sähköpostikorteista. Muita toimeksiantajia ovat olleet mm. Nokia Mobile Phones, Nokia Networks, Metso,
Hartwall, Upofloor, OAJ, Fazer, Raisio, Ensto ja Marttaliitto. Hänen töitään on julkaistu muun muassa Helsingin
Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Suomen Madissa, Opettajassa ja Tekniikka&Talous-lehdessä. Hän on pitänyt
sarjakuvakursseja ja -luentoja ala-asteelta yliopistoon sekä piirtänyt yli 50 muotokuvaa yksityishenkilöille.

Henkilöhahmot
Antti Suominen

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

Esa Välisaari

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.

Äidinkielenopettaja.
Esan... niin, kukapa
tietää?

Kari Virtanen

Rautakauppias. Esan
vanha luokkatoveri.

Paavo

Kirveenteroittaja.
Äkkiväärällä
huumorintajulla
varustettu
pronssiveistos.

Lisätietoa

Muita henkilöitä

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

Tutustu strippeihin netissä:

www.paikallisuutisia.com/lisaa

Sarjakuvien määrä

Paikallisuutisia-sarjakuva on saatavana sunnuntaisarjana. Strippejä on valmiina 146 kpl (20.8.2005).

Väriversiot

Paikallisuutisia-sarjakuva on saatavana värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena.

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Paikallisuutisia-sunnuntaisarjan näytteet

Kysy tarjousta! Soita 040-5400 258 tai mailaa

.

Paikallisuutisia-sunnuntaisarjan näytteet

Olipa mediasi sanomalehti, aikakauslehti tai nettisivu, tarjouksen saat...

Paikallisuutisia-sunnuntaisarjan näytteet

... kun soitat 040-5400 258 tai mailaat

.

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.
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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

.

Perillesaamaton lähetys pyydetään
palauttamaan lähettäjälle:

Royal
Comics
Syndicate
Oraskuja 2 D 29, 33820 Tampere

Lisätietoa Loikan vuoksi -sarjasta
Sarjakuvien määrä

Loikan vuoksi -arkistrippejä on 20.8.2005 valmiina noin 230 kpl.
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Arkistrippien väriversiot

Loikan vuoksi -arkistrippi on saatavissa värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena.

Loikan vuoksi -sarjan
sunnuntaistripit ovat
nähtävissä osoitteessa
www.loikanvuoksi.fi/kaikki.

Loikan vuoksi -arkisarjan näytteet

Tilaa Suomen parhaat sarjakuvat numerosta 040-5400 258.

