
Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat 

ja tervetuloa uudet kurssilaiset! 

Hyvää ja luovaa alkavaa vuotta 2020 kaikille :) 

 

Uuden vuoden ensimmäisen kurssikirjeemme teemana on LYRIIKKA eli RUNOUS. 

 

Tällä kertaa tutustumme japanilaiseen tanka- ja haikurunouteen. 

 

 

  

KEVYT TIETOPLÄJÄYS JAPANILAISESTA TANKA - JA HAIKUPERINTEESTÄ 

 

Kyseessä on vanhat japanilaiset runomitat, joissa noudatetaan tiettyä 

tavumäärää: 

 

Tanka: 5-7-5-7-7 

Haiku: 5-7-5 

 

  

Tanka-runous (waka) syntyi Japanissa noin vuosien 700 - 1200 

aikana.  Tankarunot olivat erityisesti hovinaisten käytössä, 

myöhemmin myös zen-munkkien suosiossa 

  

Alun perin tanka on ollut waka-runouden alalaji. Itse sana tanka on uudempi termi, 

joka tuli käyttöön 1800-luvulla, kun japanilainen runoilija Masaoka Shiki halusi 

uudistaa japanilaista runoutta. 

Tanka-runoja kirjoitettiin salaisina viesteinä rakastavaisten välillä. Tunteita kuvastavia 

tankarunoja kuljetettiin viuhkaan kirjoitettuna, kiedottuna puunoksaan tai yksittäisen 

kukan varteen tai erityisessä paperirasiassa. 

 

Japanin kielessä tanka kirjoitetaan usein yhteen suoraan riviin, mutta länsimaissa rivit 

jaetaan yleensä viiteen tavukappaleeseen muotoon 5-7-5-7-7 

 

Normaalirakenteessa tankan kolme ensimmäistä säettä muodostavat kokonaisuuden, 

esim. luontokuvauksen, kun taas kahdessa viimeisessä rakentuu yhteys ihmisen 

kohtaloon, rakkaussuhteeseen, kaipaukseen, kuolemaan jne. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Waka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Waka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Masaoka_Shiki


 

TANKA -ESIMERKKi 1: 

 

Tyypillinen on 800-luvulla eläneen Henjon tanka (suom. Tuomas Anhava). Suluissa 

tavumäärät ja tematiikka). 

 

Rikkaruohoilta (5 tavua, luontokuvausta) 

et voi erottaa taloon (7 tavua,osa luontokuvauskokonaisuutta) 

tuovaa polkua. (5 tavua, luontokuvausta) 

Kasvoivat, kun odotin (7 tavua, rakastavaisen kaipausta) 

häntä joka ei tullut (7 tavua, rakastavaisen kaipausta) 

  

Voit toki noudattaa alkuperäistä luontokuvaus - parisuhde -kaavaa, mutta 

tankamuotoa voit soveltaa haluamallasi tavalla, koska: miksi ei? 

Huolehdit vain siitä, että tavuja on oikea määrä 

 

 

TANKA -ESIMERKKI 2: 

 

Tässä esimerkki kokoelmastani Tankakaruselli: 

 

Tahdotko, kysyit 

paljain varpain hiekalle 

aurinkosaareen 

Kyllä minä tahtoisin 

mutta arki ei päästä 

  

 

Tässä esimerkissä voi vielä tunnistaa aavistuksen alkuperäisestä muotoajatuksesta 

eli siitä, että ensimmäinen kolmen rivin kokonaisuus sisältää luontokuvausta ja kaksi 

viimeistä tunnetilaa. 

 

 

 

TANKA -ESIMERKKI 3: 

 

Sen sijaan seuraavassa tankaperinteestä on jäljellä enää tavumitat: 

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/dd67e5aea5f6abffa470c5b9007a32f9/
https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/dd67e5aea5f6abffa470c5b9007a32f9/
https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/dd67e5aea5f6abffa470c5b9007a32f9/


 

Tavuvankilan  

karusellitankoja  

pään jähmettämät   

pakenevat puroina  

semantiikan sellistään 

 

 

Lisää tankarunoja löytyy uudesta kokoelmastani Tankakaruselli 

 

 

 

 

  

 

Tanka -mitasta kehittyi myös lyhyempi muoto, haiku.  

Kyseessä on tanka-runon ensimmäinen osa, joka perinteisesti on 

luontokuvausta. 

Niinpä monet japanilaiset haikut ovatkin tuokiokuvia luonnosta. 

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/dd67e5aea5f6abffa470c5b9007a32f9/
https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/dd67e5aea5f6abffa470c5b9007a32f9/


 

Pöytälaatikosta päivänvaloon -kirjoituskurssilla inspiroitunut Riitta julkaisi 

omakustanteena kokoelman Samaa vihreää minä, joka sisältää hänen itse ottamiaan 

taidevalokuvia ja omia haikurunoja. Tässä kirjan esittelytanka: 

 

muutama haiku 

eräs tankarunokin 

luontokuvia 

luovalla tekniikalla 

pohjoisen erämaasta 

 

 

HAIKU -ESIMERKKI 1: 

 

Kirjan ensimmäisessä haiku-runossa on  luontokuvausta perinteisen haikuperinteen 

malliin: 

 

olemme hiljaa 

tuulikaan ei nyt puhu 

äänetön sade 

 

 

 

 

Haikun kirjoittamiseen tässä muutamia vinkkejä: 

• haiku on tuokiokuva 

• koeta kuvata pysähtynyt hetki: mieti miten kuvaisit valokuvan kuvaa 

• ethän käytä loppusointuja, ne eivät kuulu haikuun 

• näytä, älä selitä: käytä konkreettisia kielikuvia kuvaamaan mm. tunteita 

https://www.akkustannus.com/poytalaatikosta-paivanvaloon-kurssi-aloittelevalle-runoilijalle/
https://www.akkustannus.com/poytalaatikosta-paivanvaloon-kurssi-aloittelevalle-runoilijalle/
https://www.adlibris.com/fi/kirja/samaa-vihreaa-mina-9789529426911
https://www.adlibris.com/fi/kirja/samaa-vihreaa-mina-9789529426911


 

• yleensä haikussa ei käytetä välimerkkejä, mutta sääntöjähän voi aina rikkoa! 

• ammenna luonnosta! (voi tätäkin rikkoa ;) 

 

HAIKU -ESIMERKKI 2: 

 

lumen alla jää 

syvyyden päällä aika 

virtaavat muistot 

 

(Riitta Ahmasalo: samaa vihreää minä, 2019) 

  

 

KIRJOITUSHARJOITUS 

 

 

 

Nyt sitten sormet ojoon, tavuja laskemaan ja tankoja & haikuja rustaamaan! 

 

Tämän kuukauden kirjoitusharjoitus on tämä: 

 

Kirjoita haiku (5-7-5) 

Kirjoita tanka (5-7-5-7-7) 

 

Unohda kriittisyys ja anna luovuuden kukkia! 

  

https://www.adlibris.com/fi/kirja/samaa-vihreaa-mina-9789529426911


 

 

Haluatko oppia lisää runoudesta? 

Lue tämä bloggaus: 

Miten runo kirjoitetaan - 7 askelta aloittelevalle runoilijalle 

 

https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/miten-runo-kirjoitetaan-7-askelta-aloittelevalle-runoilijalle/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/miten-runo-kirjoitetaan-7-askelta-aloittelevalle-runoilijalle/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/miten-runo-kirjoitetaan-7-askelta-aloittelevalle-runoilijalle/


 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

 

  

Helmikuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana DRAAMAN 

kirjoittaminen - 

luvassa lisää kevyttä teoriaa, lisätietovinkkejä ja kirjoitusharjoituksia! 

 

 

PS: Jos pidät kurssista, kutsu kaverisikin - mukaan pääsee helposti 

www.kirjoitaparemmin.fi sivulta  

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

http://kirjoitaparemmin.fi/
http://kirjoitaparemmin.fi/

