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Tämän postin myötä toivotan sinulle energistä syyskuuta! 
Ja tervetuloa uudet tilaajat :) 

 
Tässä  syyskuun Kirjoita paremmin -kuukausikirjeessä jatkan 9 -osaista Sukella 
päähenkilöön -sarjaa, joka auttaa sinua kirjoittamaan paremmin tekstiesi henkilöistä. 
 
Älä huoli, vaikka sinulla ei ole meneillään mitään projektia, voit ainaa hyödyntää näitä 
vinkkejä henkilöiden syventämiseen myöhemminkin -  tai sovella vinkkejä itsetutkiskelun 
tueksi! 
 
Kaikki aiemmat kirjeet ja muut hyödylliset työkalut VAIN Kirjoita paremmin -kuukausikirjeen 
tilaajille löytyvät tästä materiaalipankista eli vinkkipiilosta.  Jos sivusto penää sinulta 
salasanaa, pääset sinne naputtelemalla author1. 
 
Oletko kuullut Tasapainon Avaimista?  Niitä on kaikkiaan yhdeksän. Yhdistämme nyt 
avainvalmennuksen syvällisen tiedon ihmistyypeistä sekä sen, miten voimme syventää 
tietoa henkilöhahmosta luovan kirjoittamisen kaikissa lajeissa: olipa kyseessä proosa, 
lyriikka, draama tai tietokirjoittaminen - soveltamisessa voit käyttää luovuuttasi täysin 
vapaasti! 
 
Olet hyvissä käsissä, sillä olen seritifioitu avainvalmentaja. 
 
Viime kirjeissä olemme käsitelleet  Motivaatiotekijöitä  ja Reagointitapoja.  
 

Nyt vuorossa on Asenteet 
 
  

 

 

 

Asenne näkyy henkilöstä tapana suhtautua asioihin ja nähdä maailma. Se on syvälle juurtunut 

ominaisuus, josta ei hevillä poiketa .Kyseessä on perusnäkökulma, joita Tasapainon Avaimissa on 

tunnistetuu kaikkien seitsemän. Ne ovat: 

 

Skeptikko -Idealisti -Stoalaisen tyyni -Henkinen -Kyynikko -Realisti -Pragmatisti 

 

Ehkä jo tunnistat noista joitain sanoja, jotka kolahtavat omalta osaltasi...? 

 

Kun kirjoitat päähenkilöstäsi, lisää sen uskottavuutta, kun valitset jonkun noista seitsemästä. Valitse 

henkilöllesi yksi tai kaksi pääasiallisesti hänen maailmankuvaansa hallitsevaa asennetta. Seuraavassa 

muutamia tunnusmerkkejä käyttöösi, miten eri asenteet voivat näkyä.henkilössäsi. 
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Vinkkiin olen valinnut havainnollistamismielessä pari ammattia, vaikka eri asenteilla varustettuja ihmisiä 

toki löytyy kaikista ammateista. 

 

Skeptikko 

- epäilee aina ja kaikkea 

- tutkii ja kartoittaa kaikkien asioiden taustat ennen kuin uskoo 

- tälle tyypille ei ole helppo myydä mitään, ainakaan huonolaatuista! 

- vastuuttaa propagandaa, varsinainen totuuden torvi 

- vinkki: käytä skeptikkoa jos kirjoitat  vaikkapa rikosetsivästä tai toimittajasta 

 

 

Idealisti 

- maailmanparantaja 

- muutosmoottori 

- visionääri 

- joskus herkkäuskoinen, vedätettävissä 

- vinkki: käytä idealistia, jos kirjoitat henkilöstä joka uskoo valheet tai luo jotain uutta 

 

Stoalaisen tyyni 

- jäätävän rauhallinen kaikissa tilanteissa 

- hyväksyy asiat sellaisina kuin ne tulevat 

- ei näytä tunteitaan, ei pyydä apua vaikka tarvitsisi 

- uhkuu mielenrauhaa ja tyyneyttä 

- vinkki: käytä stoalaista, jos kirjoitat  vaikkapa poliisista tai diplomaatista 

 

Henkinen 

- korkealentoinen ja filosofinen 

- innoittaa muita 

- kiinnittää huomiota arvoihin, joita pitää johtotähtenään 

- avarakatseinen, mutta voi myös uskoa sokeasti johonkin 

- vinkki: käytä henkistä tyyppiä, jos kirjoitat vaikkapa papista tai neuvonantajasta 

 

Kyynikko 

- ei luota muihih, ei poliitikkoihin eikä mainontaan 

- omaa mustan huumorin lahjan 

-. pessimisti 

- haastaa muita näkemään asiat toisin, toisaalta voi syyllistyä mustamaalaamiseen 



- vinkki: käytä kyynikkoa, jos kirjoitat vaikkapa katastrofien ennakoijasta tai 

laaduntarkkailijasta 

 

Realisti 

- ei odota yllätyksiä, asiat eivät ole hyvin tai huonosti, ne vain ovat 

- aikaansaapa 

- luotettava ja täsmällinen 

- selkeäst ajatteleva, josku voi ajautua päättämättömyyteen 

- vinkki: käytä realistia, jos kirjoitat vaikkapa liikemiehistä tai lääkäreistä 

 

Pragmatisti 

- käytännön ihminen 

- asiallinen, hakee aina käytännöllisyyttä 

- luo mielellään sääntöjä ja ohjeita 

- voi olla joskus joustamaton ja jyrkkä 

- vinkki: käytä pragmatistia kun kirjoitat vaikkapa konsultista! 

 

 

Sukella päähenkilöösi ja tutki, millainen asenne hänen maailmankuvaansa vaikuttaa! 

Onnea matkaan :) 

 

Lokakuussa taas uusi avain päähenkilösi syventämiseen. 

 

Kaikki materiaalit löydät vinkkipiilosta - pääset sinne kun tiedät paikan :) salasana 

suojatulle sivulle on  author1 
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