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1 Johdanto

Kun aloin miettimään lopputyötäni, olin vuorenvarma siitä että halusin

tehdä jotakin mangaan liittyvää. Olen ollut hyvin aktiivinen manga-harrastuksen saralla

jo useita vuosia, ja kokenut niin tapahtumien järjestelyjä, sarjakuvan piirtämistä kuin

mangan opettamista nuorille. Olen myös auttanut parin omakustanteen

valmisteluissa.Vaikka tyylini on nykyään siirtymässä poispäin mangasta, mangatyyli on

silti lähellä sydäntäni ja haluaisin tehdä jotakin kaunista ja hyvää harrastuksen puolesta.

Alkuperäinen ideani oli tehdä nettisarjakuva manga-tyylillä. Ohjaava

opettaja Tuomo Joronen kuitenkin ehdotti, että käyttäisin työharjoittelukokemusta

hyväksi ja lähtisin koostamaan mangatutoriaaleja internettiin Flash-ohjelman avulla.

Mietin ideaa jonkin aikaa, ja mitä enemmän sitä mietin, sen mielekkäämmältä se

vaikutti. Internetissä ei ole juuri ollenkaan suomenkielisiä tutoriaaleja, joten aihe olisi

aivan omiaan auttamaan mangan uusia harrastajia. Innostuin ajatuksesta ja päädyin

valitsemaan sen opinnäytetyöni aiheeksi. Samalla päädyin tutkimaan, kuinka hyvin

tutoriaalit loppujenlopuksi auttavat uutta piirtäjää, joka on innokas oppimaan uutta.

Internetistä löytyy paljon tutoriaaleja englanninkielisinä, mutta

opinnäytetyöni ansiosta siellä on nyt tarjolla myös kotimaista, suomenkielistä

materiaalia josta uudet piirtäjät voivat hakea apua mangatyylin kehittämiseen. Jos

haluan lähteä kehittämään projektia eteenpäin, se  tarjoaa hyvät mahdollisuudet rakentaa

suuri taidesivusto jossa manga on vahvasti esillä. Samalla opinnäytetyöni toimii

näkyvänä mainoksena Flash-, kuvankäsittely-, koostamis- ja opettamisosaamiselleni.  

1.1 Lyhyesti terminologiasta: 
Manga – Manga tarkoittaa japanilaista sarjakuvaa. Japanissa manga-sanaa käytetään

kuvaamaan kaikkea paperille piirrettyä ja kirjamuodossa kustannettua sarjakuvaa.

Länsimaissa termi viittaa japanilaiseen tyyliin piirtää sarjakuvia, joille on ominaista isot

silmät sekä pienet suut, ja omalaatuinen tyyli sommitella ruudut sarjakuvasivuun. 

Anime – Anime tarkoittaa japanilaista animaatiota, joka on piirretty manga-tyylillä.
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1.2 Mangan erityispiirteet
Japanilainen sarjakuvatyyli on yhtä vaihtelevaa kuin länsimainen

sarjakuvatyyli. Kaikki japanilaiset sarjakuvapiirtäjät eivät piirrä tismalleen samanlaisella

tyylillä, vaikka monet länsimaalaiset uskovatkin niin.

Japanilaisessa sarjakuvassa, eli mangassa, on kuitenkin havaittavissa yksi

stereotyyppinen tyyli, jonka ominaispiirteitä löytyy lähes kaikesta kaupallisesta

mangasta. Näitä ominaispiirteitä ei löydä aivan samanlaisena yhdistelmänä länsimaisista

sarjakuvista, jonka ansiosta manga on viimevuosina saavuttanut ilmiömäisen suosion

etenkin nuorten keskuudessa. 

Huomiotaherättävimmät erikoispiirteet ilmenevät piirtotyylissä. Mangassa

hahmoilla on usein epänormaalin suuret silmät, pieni nenä ja hyvin ilmeikäs suu. Suuret

silmät ja ilmeikäs suu johtuvat siitä, että silmät sekä suu ovat paras tapa ilmaista

hahmon tunteita. Tämä johtaa seuraavaan mangan erikoispiirteeseen; tunteiden

näyttäminen on hyvin tärkeätä. Se on jopa niin tärkeätä, että sitä varten on kehitetty

chibi-ilmeet, jossa hahmon muoto muuttuu hetkellisesti yksinkertaisemmaksi sekä

lapsellisemmaksi, ja hänen kasvoilleen ilmestyy abstraktimpia tunnetiloja varten

kehitettyjä erikoismerkkejä. Länsimaalaisessa sarjakuvassa vastaavaa ilmiötä näkee

lievempänä versiona erityisesti ranskalaisessa sarjakuvatyylissä.

Kasvojen erityispiirteiden lisäksi manga tarjoaa muitakin stereotyyppisiä

piirteitä. Monissa mangasarjoissa piirtäjät käyttävät ohutta ja siroa tussiviivaa, etenkin

hahmojen piirtämisessä. Muutamaa harvinaista poikkeusta lukuunottamatta kaikki

kaupallinen manga on mustavalkoista; varjot ja muut efektit tehdään mustavalkoisilla

rastereilla. Ruutujako jatkaa tussiviivan heijastamaa ilmavaa tyyliä, sillä mangassa

pyritään käyttämään mahdollisimman paljon sivuja lyhyenkin kohtauksen kuvaamiseen.

Nämä tavat johtuvat pääasiassa siitä, että ammattilaispiirtäjät joutuvat tuottamaan noin

20 - 30 sivua sarjakuvaa kuukaudessa. Paras tapa selvitä niin monesta sivusta pienellä

vaivalla on tehdä sivuista mahdollisimman väljiä ja piirtää ne täyteen isoja kuvia.

Erikoispiirteet, jotka eivät ole niin helposti havaittavissa, liittyvät mangan

sisältöön. Toisin kuin länsimaista kaupallista sarjakuvaa, kaupallista mangaa piirretään

lähes mistä aiheesta tahansa. On sarjoja, jotka kertovat teinityttöjen ensirakkaudesta ja

on sarjoja, jotka kertovat kuinka joku keski-ikäinen työnarkomaani haluaa maailman

parhaaksi mah-jong pelaajaksi. Mangan mottona voisikin olla: jokaiselle jotakin iästä

riippumatta.         
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2 Mangan opetus Suomessa

2.1 Opistot
Suomessa ehkä paras tapa tutustua mangan piirtämiseen on käydä

aiheeseen liittyvällä kurssilla. Manga-sarjakuvakursseilla pääsee tutustumaan

piirtämiseen enemmän tai vähemmän pätevän opettajan ohjauksella. Häneltä voi

vapaasti kysyä kysymyksiä, selvennyksiä tai pyytää kommentteja omista piirroksista ja

sarjakuvista. Opettajat pyrkivät laajentamaan oppilaiden käsitystä mangasta, ja

kokeneemmat heistä pitävät huolen siitä että opetukseen sisältyy myös yleisiä

sarjakuvapiirron perusasioita.  

Aluksi manga-aiheiset “kurssit” eivät olleet mitään sen ihmeellisempiä

kuin kasa pieniä työpajoja joita pidettiin suurempien sarjakuva- tai animetapahtumien

ohessa. Animecon ja Helsingin Sarjakuvafestivaalit olivat ensimmäiset tapahtumat jotka

etsivät opettajia harrastajien piireistä ja tarjosi heille tilat sekä tarvikkeet halukkaiden

opettamiseen. Pajat kestivät kahdesta tunnista neljään tuntiin, ja niiden aikana ehdittiin

hädin tuskin käymään mangan perusteet nopeasti läpi. Osallistujat olivat pääasiassa

lapsia ja nuoria jotka olivat vasta aloittaneet manga-harrastuksen ja halusivat oppia siitä

lisää. Nykyään pajoja on lähes jokaisessa tapahtumassa, ja niiden opettajat ovat vuosien

varrella löytäneet hyvän ja tehokkaan tavan opettaa mangan piirtämistä.  

Mangan suosion kasvamisen myötä monet kirjastot, työväenopistot ja

pienet taidekoulut ovat ottaneet manga-sarjakuvakurssin osaksi tarjontaansa. Suurin osa

kurssien opettajista on samoja, jotka vetivät ensimmäisiä työpajoja alan tapahtumissa.

Pienemmillä paikkakunnilla opettajina toimivat paikallisen anime- ja mangayhdistyksen

jäsenet tai muut henkilöt jotka osaavat piirtää mangaa tarpeeksi hyvin. Opettajat ovat

usein nuoria harrastajia joilla ei ole aikaisempaa kokemusta pidempien kurssien

vetämisestä, mutta jotka ovat innokkaita ja valmiita ryhtymään toimeen. 

Kaikkein innokkaimpia kurssin järjestäjiä ovat työväenopistot sekä

kirjastot. Manga-sarjakuvakurssin avulla pyritään vetämään lapsia ja nuoria mukaan

opistojen toimintaan, ja tarjoamaan heille monipuolisempaa tekemistä muiden kurssien

ohella. Esimerkiksi Tampereen seudulla Ylöjärven Työväenopistossa ensimmäinen

manga-sarjakuvakurssi oli jo kolme vuotta sitten, kun puolestaan Tampereella ei ole

vieläkään järjestetty yhtään kurssia syystä tai toisesta. Espoossa sekä Vantaalla saattaa
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pyöriä useita kursseja eri paikoissa samana päivänä, ja pienemmissä kaupungeissa kuten

Kuopiossa ja Heinolassa kursseja on pidetty jo parisen vuotta. Kirjastoissa kursseja

vedetään usein teemapäivien ohessa, ja yksittäisiä opetuskertoja saatetaan liittää muihin

sarjakuva-alan tapahtumiin. Tällä hetkellä kursseja on tarjolla runsaasti monella eri

paikkaunnalla, ja niiden tarjoama sisältö antaa hyvän pohjan lähteä kokeilemaan

mangan piirtämistä.

2.2 Manga-tyylin opaskirjat
Manga-buumin innoittamana kustantajat ryhtyivät hyvin nopeasti

suomentamaan ulkomaalaisia manga-oppaita. Koska tarkoituksena oli saada

mahdollisimman myyviä oppaita halvalla kirjakauppojen hyllyille, mukaan pääsi

muutamia vähemmän laadukkaita julkaisuja.

Oppaiden tarjontaa hallitsevat amerikkalaisten tekemät oppaat, joiden

oikeudet on helppo hankkia. Näitä oppaita on kuitenkin kritisoitu niiden halvasta

sisällöstä ja huonosta piirtojäljestä. Usein oppaiden piirtäjät

ovat nuoria harrastajia, jotka koukutetaan mukaan lupauksilla

tyylikkäästä julkaisusta ja hyvästä palkasta, mutta jotka eivät

loppujen lopuksi ole tarpeeksi kokeneita tuottamaan

laadukasta materiaalia. Hyvä esimerkki tästä kategoriasta on

Katy Coopen tekemä Manga: piirtäjän opas, jonka Sangatsu

Manga julkaisi Suomen ensimmäisenä manga-oppaana

vuonna 2005. Julkaisu sai osakseen paljon paheksuntaa ja

huonoja arvosteluja harrastajilta, eikä Sangatsu ole ottanut

siitä enää uusintapainosta.

Tällä hetkellä kauppojen hyllyjä koristaa Christopher Hartin tekemä Piirrä

Mangaa! (Hart, 2008)-opaskirjasarja, jonka on julkaissut Nemo ja jossa opetetaan

piirtämään kaikkea kissatytöistä goottihahmoihin. Kyseinen julkaisu on myös alunperin

amerikkalaista käsialaa ja sen huomaa piirtotyylissä. Sarja on silti laadukkaampi kuin

edeltäjänsä, ja se tuo esille paljon hauskoja hahmoideoita sekä vähän syvällisempää

piirtoteoriaa. Hartin opaskirjasarja onkin tähän asti ehkä laadukkain julkaisu mitä

suomeksi on ilmestynyt.

Kuva 1: Manga: piirtäjän

opas-kirjan kansikuva
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  Japanilaisia julkaisuja Suomessa ei ole juuri ollenkaan, jos ei ota

huomioon Sangatsun julkaisemaa Akira Toriyaman lyhyttä Piirrä mangaa-opusta.

Nimestä huolimatta teos ei ole suoranainen piirto-opas, sillä sen sisältö on aika pitkälti

vain satunnaisia vinkkejä ja hajanaisia ohjeita vähän kokeneemmalle piirtäjälle. 

Loppujen lopuksi monet Suomalaiset

harrastajat vannovat Graphic-sha:n julkaiseman

How To Draw Manga (A Society for the Study of

Manga Techniques, 1999 -2008)-sarjan nimeen,

joka on alunperin julkaistu Japanissa ja jota on

ilmestynyt englanniksi yli 60 osaa. How to Draw

Manga-sarja keskittyy tarkasti mangan eri osa-

alueisiin ja tarjoaa hyvin täsmällistä opetusta niin

taustojen piirtämisessä kuin erilaisten hahmojen

suunnittelussa. Sarjan piirtäjinä toimivat

Japanilaiset ammattilaiset, jotka ovat julkaisseet

mangaa jo vuosikausia ja jotka keskittyvät yleensä

yhden tai kahden opuksen tekemiseen sen sijaan

että olisivat mukana koko sarjan luomisessa. How

to Draw Manga-sarja tuskin koskaan ilmestyy

suomenkielisenä, sillä Graphic-sha on hyvin tarkka oikeuksista ja on vahvasti mukana

englanninkielisen julkaisun kustantamisessa.

2.3 Internet
Suomenkielisten mangatutoriaalien määrä netissä on laskettavissa yhden

käden sormilla. Siinä missä Englanninkielisiä sivustoja on lukuisia, Suomalaiset

joutuvat tyytymään pariin hassuun väritystutoriaaliin jotka löytyvät yksittäisten piirtäjien

portfolio-sivustojen syövereistä.

Kaksi suosituinta englanninkielistä sivustoa ovat www.polykarbon.com

sekä www.mangatutorials.com (Aucena, 2008). Molemmat opettavat perusteet, joilla

pääsee hyvin vauhtiin mangan piirtämisessä. Ne keskittyvät kuitenkin hyvin paljon

hahmon piirtämiseen, ja vähemmän itse sarjakuvan tekoon. Silti niistä löytyy paljon

hyödyllistä tietoa aloittelevalle piirtäjälle, ja ne ovatkin monien suomalaistenkin

käytössä.

Kuva 2: How to draw manga: Bodies &

Anatomy-kirjan kansikuva
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Taitelijoiden omia

nettisivuja surffatessa löytyy

lukuisia pienempiä tutoriaaleja.

Monet tutoriaalit keskittyvät

enemmän näyttämään taiteilijan

omaa työprosessia, sen sijaan että

opettaisivat laajemmin mangan

piirtämistä. Ne ovat silti

hyödyllisiä katsastuksia muiden

ihmisten työtapoihin, ja osoittavat

että kaikilla on oma tapansa

lähestyä piirtämistä.   Kuva 3: Manga Tutorials nettisivu
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3 Manga-tutoriaalit

3.1 Tutoriaalien suunnittelu ja sisältö
Valitsin tutoriaalin rakenteen samaksi kuin pitämieni mangakurssienkin.

Aluksi opetetaan tärkein perusasia, eli kuinka piirretään ihminen. Juuri tämä asia tuottaa

monille uusille piirtäjille eniten hankaluuksia. He eivät halua heti ensimmäisenä oppia

ruutujen sommittelun saloja, vaan yksinkertaisesti kuinka piirretään silmä, mihin

sijoitetaan nenä tai kuinka pitkä käsi on verrattuna vartaloon. 

Aivan ensimmäisenä tein erillisen tekstidokumentin, johon kirjoitin

tutoriaalijärjestyksen ja mitä sisältöä kussakin tutoriaalissa voisi olla. Työstämisen

aikana sisältö ryhtyi pirstoutumaan useammaksikin tutoriaaliksi; esimerkiksi kasvo-

tutoriaalissa piti olla alunperin myös ilmeet, mutta huomasin että jos haluaisin käydä

ilmeet läpi perinpohjaisesti, se vaatisi aivan omaa tutoriaalia. Kehon piirtämisessä

päätin käydä naisen ja miehen eroja

pintapuolisesti, ja myöhemmin tehdä kaksi

erillistä tutoriaalia jossa tarkasteltaisiin

tarkemmin molempien kehojen

piirtämistä. Mitä enemmän suunnittelin,

sen suuremmaksi projektin idea paisui,

kunnes alkoi tuntumaan että tutoriaaleja

tulee aivan liikaa jotta ehtisin tekemään ne

lopputyötä varten. Loppujen lopuksi

rajasinkin lopputyön sisällön kolmeen

tutoriaaliin: kasvot, keho sekä

piirtovälineet. Näillä kolmella pääsee jo pitkälle, ja ne ovat myös monien aloittelevien

piirtäjien ensimmäiset ongelma-alueet. 

Flash-tutoriaalien ohjetekstit kirjoitin osittain tekstidokumenttiin, ja

osittain vasta sen jälkeen kun olin tehnyt tutoriaalin sivut muilta osin täysin valmiiksi.

Tekstiä oli helpompaa kirjoittaa sillon kun kuvamateriaali oli jo valmiiksi sommiteltu

sivulle, sillä kuva antoi paljon viitettä siihen mikä teksti sopisi parhaiten.  

Sisällön opetusmateriaali on hyvin pitkälti samaa jota käytän manga-

kursseilla opettaessani, ja jota olen vuosien varrella kerännyt piirto-oppaista sekä

Kuva 4: Esimerkki tutoriaalikuvituksesta
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netistä. Osa materiaalista tulee virheiden ja onnistumisten kautta kerätystä

piirtokokemuksesta ja osa muiden piirtäjien kanssa käydyistä keskusteluista. Olen

pyrkinyt kokoamaan näistä tiedonrippeistä helposti ymmärrettävän kokonaisuuden, joka

tarjoaa niin aloittelijalle kuin vähän enemmän piirtäneelle harrastajalle jotakin uutta. 

3.2 Tutoriaalien koostaminen
 Lähdin koostamaan tutoriaaleja Flash 8:lla, sillä ajattelin että Flashilla

niistä saisi mukavan kokonaisuuden jonka voisi halutessaan ladata myös koneelleen.

Monet netissä olevat, useamman sivun kokoiset tutoriaalit ovat ongelmallisia juuri sen

takia, että niitä on hankalaa saada järkeväksi kokonaisuudeksi omalle koneelle. Usein

käyttäjä joutuu kahlaamaan monen kuvantäytteisen sivun läpi kunnes löytää haluamansa

tutoriaalikohdan. Flashilla tehdyt tutoriaalit ratkaisivat nämä ongelmat, sillä yksittäinen,

helposti ladattava swf sisältää yhden tutoriaalikokonaisuuden, jonka sisältöä on nopea

navigoida valmiiksi ladatun sisällön ansiosta. Flashilla on myös muita hyviä puolia,

kuten mahdollisuus tehdä animaatioita sekä rakentaa visuaalisesti räätälöity

käyttöliittymä. 

Huomasin kuitenkin varsin pian, että tarvitsisin

myös muita ohjelmia ja keinoja tutoriaalien

koostamiseen. Vaikka Flash on todella

hyödyllinen ohjelma, sillä on vaikeata saada

aikaiseksi tasaisia, hieman luonnosmaisia

viivapiirroksia. Flashin piirtotyökalu tekee liian

epämääräistä ja säröistä jälkeä – se sopii mainiosti

yksittäisten ohjepiirustusten tekemiseen, mutta jos

halusin kuviin enemmän eloa, ne täytyisi piirtää

muualla. Tässä vaiheessa ryhdyin käyttämään

Photoshop CS:ää. Osa tutoriaalien kuvista on

aluksi piirretty paperille lyijykynällä sekä tussilla,

jonka jälkeen valmis viivapiirros on kierrätetty

Photoshopin kautta Flashiin. Näitä piirroksia

käytin lähinnä tutoriaalien maskottitytön

piirtämiseen. Jotkut piirrustukset ovat piirretty suoraan Photoshopissa – nämä ovat

Kuva 5: Esimerkki Photoshop-kuvituksesta
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esimerkiksi tutoriaalien välikuvat, joissa yritin tuoda esille enemmän rentoa,

luonnosmaista piirustusjälkeä.

Välineistä tehtyyn tutoriaaliin tarvitsin valokuvia. Jotta kuvista tulisi

mahdollisimman selkeitä ja hyvälaatuisia, järjestin kuvattavat välineet valkoiselle

alustalle, jonka jälkeen laitoin pari pöytälamppua valaisemaan kohdetta sopivasti.

Pokkarikameralla ei saa maailman parhaita kuvia aikaiseksi, mutta onnistuin

minimoimaan suttuisuuden hyvällä ennakkojärjestelyillä ja sopivalla valolla.

Leikin myös ajatuksella sisällyttää ruutukaappausvideoita tutoriaaleihin.

Löysin netistä ilmaisen video-ohjelman nimeltä CamStudio, joka nauhoittaa tietokoneen

ruudulla tapahtuvat asiat ja muuntaa ne joko avi- tai swf-tiedostoiksi. Ohjelman avulla

sain tehtyä pari videota jotka esittelivät konkreettisesti mitä tapahtuu kun hahmo ensin

luonnostellaan ja sitten piirretään puhtaaksi Photoshopilla. Loppujenlopuksi hylkäsin

video-idean koska en löytänyt ilmaista editointiohjelmaa netistä, eikä CamStudio

tarjonut mahdollisuutta leikellä videomateriaalia omassa käyttöliittymässään.  

Kun kaikki tarvittava Flashin ulkopuolinen kuvamateriaali oli valmis,

ryhdyin koostamaan tutoriaalia Flashissa. Framejen ja movie-clippien käyttö oli jo tuttua

työharjoittelupaikastani, mutta en ollut aavistanut kuinka hankalaa Action Script tulisi

olemaan. Käytin pohjana paria oppimisaihiota joita olin työstänyt

työharjoittelupaikassani, mutta jouduin myös etsimään käytettävyyteen liittyviä

ratkaisuja muualta. Lopulta päätin pitää tutoriaalien sisällön varsin yksinkertaisena

ilman pop-up säätöä tai ylimääräisten kikkailujen viidakkoa, joten päädyin käyttämään

Kuva 6: Valmis ulkoasu
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jokseenkin kirjamaista käyttöliittymää, jossa tutoriaalissa edetään sivumaisesti

näkymästä toiseen.      

3.3 Tutoriaalien pedagoginen arvo
Suomenkielisiä manga-oppaita riittää, mutta internetistä ei löydy yhtään

kunnon tutoriaalisivustoa joka avustaisi samassa asiassa. Monet nuoret, jotka haluaisivat

oppia piirtämään mangaa, eivät pysty ostamaan kaikkia haluamiaan opaskirjoja eivätkä

osaa englantia tarpeeksi hyvin käyttääkseen englanninkielisiä tutoriaalisivustoja.

Kaikilla ei myöskään ole mahdollisuutta osallistua manganpiirtokursseille

koulukiireiden ja muiden harrastusten ohella. Tutoriaalini antavat heille mahdollisuuden

oppia mangan piirtämistä helposti omalla äidinkielellään kotoa käsin. 

Tutoriaalit ovat myös hyödyllisiä manga-kurssien vetäjille. Niiden avulla

he voivat muokata omia opetussuunnitelmiaan järjestelmällisemmiksi, ja antaa

oppilailleen linkin sivustolle, jossa oppilaat voivat itsenäisesti kerrata oppimiaan aiheita.

Tutoriaaleja voi jopa ladata omalle koneelleen ja ottaa mukaan opetustilaisuuteen jos

opettajalla on käytössä kannettava tietokone sekä videotykki. Ne sopivat mainiosti

täydentämään opetusta konkreettisella visuaalisella materiaalilla. Usein mangan

opetustilaisuudessa opettaja on joutunut piirtämään materiaalin paikan päällä samalla

kuin opettaa, mutta tutoriaalien avulla hän voi keskittyä enemmän puhumiseen ja

oppilaidensa kysymyksiin, sen sijaan että on koko ajan taululla piirtämässä hirveällä

kiireellä havainnollistavia esimerkkejä.      

Kuva 7: Valmis ulkoasu



13

4 Nettisivu

Tutoriaalien nettisivut sijaitsevat osoitteessa http://www.mangaani.net.

Halusin rakentaa mahdollisimman yksinkertaiset nettisivut, jossa käyttäjä pääsisi

tutoriaalien lisäksi keskustelemaan niiden sisällöstä sekä pyytämään lisää piirtovinkkejä

muilta käyttäjiltä. 

Sivuista oli tärkeätä tehdä kaunis ja visuaalinen kokonaisuus, jossa

mangatyyli olisi vahvasti esillä. Tutoriaaleissa esiintyvä maskotti-tyttö on saanut

vaikutteita tutoriaalien nettisivusta - huomasin että nettisivuilla ei toiminnut Flashissa

tekemäni karkea pupu, vaan joutuisin vaihtamaan sen elävämpään ihmishahmoon.

Nettisivuille luomani tyttö oli sen verran mielenkiintoinen ja toimiva ulkonäöltään, että

päätin käyttää häntä tutoriaaleissakin. Nettisivujen väriloisto ei kuitenkaan vaikuttanut

tutoriaaleihin mitenkään, sillä halusin erottaa ne selkeästi toisistaan. 

Sivujen koodausvaiheessa nousi yllättävän paljon ongelmia esille selainten

yhteensopivuuden kanssa. Tein sivut pääasiassa Firefoxissa, mutta kun ensimmäistä

Kuva 8: Mangaani.net etusivu
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kertaa kokeilin niitä Explorerissa koko sisältö räjähti käsiin. Sain korjattua suurimmat

viat varsin pian, mutta eniten tuskaa aiheutti Explorerin ongelma swf-tiedoston kanssa.

Jostakin syystä selain kelasi swf-tiedoston viimeiseen ruutuun, sen sijaan että se jäisi

kiltisti odottamaan ensimmäisen ruudun kohdalla. Nettisivun korjailemiseen menikin

lähes yhtä paljon aikaa kuin tutoriaalien tekemiseen. Jos sivusto olisi ollut yhtään

monimutkaisempi, olisin luultavasti joutunut keksimään sille kokonaan uuden ulkoasun

joka olisi aiheuttanut turhaa lisätyötä. 

Olen saanut lähinnä positiivista käyttäjäpalautetta nettisivuista. Pienet

graafiset bugit ovat edelleen ongelmana, mutta sivun selkeä ulkoasu sekä tutoriaalien

helppo löytäminen ovat saanut paljon kiitosta. Nykyinen sivuston ulkoasu on sopiva

vain muutaman tutoriaalin siistiin esittämiseen, joten sivusto on jatkuvasti kehityksen

alla.
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5 Käyttäjäkokemukset

5.1 Oppilaat
Käytin tutoriaaleja ensimmäistä kertaa Hämeenkyrön Kansalaisopistossa

pidettävällä mangakurssilla, jota opetin syksyllä 2008. Paikan päällä ei ollut nettiä, joten

heidän näkemänsä kokonaisuus oli se, joka minulla sattui olemaan koneella. Näytin

heille nettisivujen lisäksi valmiita ja puolivalmiita tutoriaaleja sekä suunnitelmia sivun

kehittämiseen.

Oppilaiden kommentit olivat pääasiassa positiivisia. Moni heistä käyttää

internettiä päivittäin, ja he olivat iloisia että sinne ollaan julkaisemassa suomenkielisiä

tutoriaaleja. Suurin osa kurssista oli alle 15-vuotiaita ja he kokivat englanninkieliset

tutoriaalit hankaliksi ja tuskaisiksi. Osa heistä ei tiennyt mikä Flash-animaatio on, mutta

ymmärsivät kuitenkin miten se toimi tutoriaalien yhteydessä. Heidän mielestään

tutoriaalit olivat mukavan selkeitä ja kävivät hauskasti läpi asioita, joita olimme

harjoitelleet kurssin aikana. Monet olivat harmistuneita siitä että sivuilla ei ollut

enemmän tutoriaaleja esillä, mutta ymmärsivät kyllä että niiden tekemiseen menee

aikaa. Kaikki olivat sitä mieltä että kävisivät sivustolla tulevaisuudessakin

tarkistamassa, olisiko sinne ilmestynyt heitä kiinnostavia tutoriaaleja. He olivat myös

hyvin innostuneita keskustelualueesta, vaikka monet olivat liian ujoja kirjoittamaan

sinne mitään ennen kuin sisältöä oli tullut vähän lisää.  

Oppilaiden lisäksi näytin tutoriaaleja Sini Nopaselle ja Vasiya Toloulle,

siskolleni sekä kaverilleni, jotka molemmat pitävät mangan piirtämisestä ja haluaisivat

kehittää omaa tyyliään eteenpäin. Sini oli sitä mieltä että tutoriaalien ulkoasu oli hyvin

onnistunut. Hän piti siitä että tutoriaali ei sisältänyt turhia pop-uppeja ja Flash-

kikkailuja, vaan keskittyi olennaiseen ja opetti mangan piirtämistä melkein kuin kirja.

Vasiya puolestaan nautti siitä, että tutoriaaleja pääsee lukemaan helposti netissä ja että

ne tarjoavat lähes saman sisällön kuin lyhyt ja ytimekäs mangakurssi. Hän huomautti

miinukseksi sen, että tutoriaalien käyttö riippuisi täysin oppilaan omasta aktiivisuudesta,

ja että oikea kurssi antaisi oppilaalle motivoituneemman ilmapiirin.
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5.2 Opettajat
Jenny Paatero, joka vetää manga-kursseja pääkaupunkiseudulla, piti sivuja

hauskoina ja niiden rakennetta onnistuneena. Hänen mielestään foorumi oli erittäin hyvä

idea, koska sen avulla voisi auttaa opiskelijoita kurssin jälkeenkin. Tutoriaalit ovat

hyvin rakennettuja ja selkeitä, ja niiden sisältö vastaa vahvasti opetussuunnitelmaa, jota

hänen kokemuksensa mukaan lähes kaikki opettajat käyttävät kursseillaan. Hän ideoi

että tutoriaaleja voisi käyttää parhaiten alan tapahtumissa olevissa lyhyissä, parin tunnin

mittaisissa työpajoissa. Näin materiaali olisi valmista jo ennen työpajaa, eikä opettajan

esimerkkien piirtämiseen menisi liikaa aikaa lyhyen ohjelmanumeron aikana. 
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6 Yhteenvetoa ja oman työn arviointia

6.1 Tutoriaalien kokonaisuus
Tutoriaalien kokonaisuus on onnistuneempi kuin aluksi arvasinkaan.

Haastoin itseni kokeilemaan uusia asioita Flashissa, joka johti siihen että opin paljon

uutta Action Scriptistä, gradientti-työvälineestä ja buttoneista. Erityisesti tutoriaalien

ulkoasu on huomattavasti hienompaa kuin mitä olen aikaisemmin saanut aikaiseksi.

Ensimmäiset tekemäni tutoriaalit olivat ulkoasultaan liian yksinkertaisia ja

heikosti suunniteltuja. Jouduin käyttämään paljon aikaa uuden ulkoasun

suunnittelemiseen, ja kun lopulta sain sen tehtyä huomasin että sisältökin sai aivan uutta

eloa itseensä. Opetusmateriaali oli helppolukuisempaa ja paremmin esillä kun sen

ympärillä oli miellyttävä käyttöliittymä. 

Näin jälkeenpäin toivoisin itselleni parempaa Flash-osaamista, sillä

navigointi vaatii vielä jonkin verran muokkaamista. Yksi, hieman liian myöhään

ilmaantunut idea oli se, että tutoriaalien sisällä voisi navigoida tutoriaalista toiseen –

tämä tarkottaisi siis sitä, että tutoriaalin sisällä olisi ylimääräinen navigointipalkki josta

pääsisi siirtymään muihin tutoriaaleihin. Vaikka nettisivujen kautta liikkuminen ei vie

paljon aikaa, tämmöinen navigointipalkki auttaisi esimerkiksi siinä, että kurssilla

tutoriaalit voisi näyttää tauottomina kokonaisuuksina. Osaamiseni ei riitä tämän

nopeaan tekemiseen, vaan uskon että joudun harkitsemaan ratkaisua vielä pitkään ja

hartaasti jos haluan käyttää ideaa.  

Työprosessin aikana kokonaisuuden hahmottaminen oli joskus yllättävän

vaikeaa. Ideoita tutoriaaleihin syntyi koko ajan, mutta joskus oli hankala hahmottaa

yksittäinen tutoriaali loppuun asti ennen kuin lähti jo suunnittelemaan seuraavaa. Tämän

ansiosta tutoriaalit olivat lähes koko työprosessin ajan hajanaisia, puolivalmiita

kokonaisuuksia, joiden kanssa jouduin taistelemaan että sain edes yhtä, täysin eheätä

tutoriaalia valmiiksi. Loppujenlopuksi ensimmäisen, eheän kokonaisuuden valmistuessa

huomasin, että muiden tekeminen loppuun asti helpottui huomattavasti. Ensimmäinen

valmis ja toimiva tutoriaali tarjosi automaattisesti hyvän pohjan jolle rakentaa loputkin

tutoriaalit toimiviksi kokonaisuuksiksi.    
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6.2 Oman työn arviointi
Mangan piirtämisen opettaminen on aina ollut lähellä sydäntäni, mutta

jotenkin nettitutoriaalien tekeminen tuntui aivan erilaiselta kuin kurssin vetäminen

ihmisten edessä. Aliarvioin työmäärän täysin, ja jouduin keskittymään enemmän

teknisiin ratkaisuihin sen sijaan että pääsisin suunnittelemaan ulkoasua paremmin.

Huomasin jo alkuvaiheessa, että projekti oli muuttumassa liian suureksi ja aikaavieväksi

verrattuna siihen aikaan joka minulla oli käytettävissä. Puhti alkoi loppumaan jo

alkumetreillä, ja  tutoriaalin ulkoasun uudelleentyöstäminen sopivan näköiseksi alkoi

käydä hermoille. Varsinaisen sisällön tekeminen sujui nopeammin, vaikka töiden

aiheuttamat pitkät tauot tekivät siitäkin ikuisuusprojektin.

Näin jälkeenpäin ajatellen, minun olisi pitänyt jäsennellä työtahtiani

paremmin ja selkeästi asettaa itselleni työajat jolloin tekisin hommia lopputyön parissa.

Tuntui että koko ajan jokin muu työ oli tiellä – ensin keväällä freelance-työt, sitten

kesällä kesätyö sekä freelance-työt, ja nyt syksyllä täysiaikainen työ sekä freelance-työt.

Minulla oli hyvin vähän vapaa-aikaa, ja ajatus siitä että sekin menisi koulutöiden

tekemiseen rasitti suuresti. Arvioin että aikaa olisi riittävästi jos tekisin projektia

pikkuhiljaa töiden ohessa,  kunnes lopulta saavuttiin syksyyn enkä ollut saanut

aikaiseksi muuta kuin uuden ulkoasun tutoriaaleille. 

Ongelmista huolimatta olen hyvin iloinen että sain tehtyä valmiin

tutoriaalipohjan jonka avulla on helppoa lähteä kokoamaan lisää yksittäisiä tutoriaaleja.

Kokemus osoitti minulle, että osaan tarvittaessa käyttää Flashia monipuolisesti, ja että

kiireidenkin lomassa onnistuu tekemään omia juttuja jos vain varaa siihen tarpeeksi

aikaa.     
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