
 

KESÄKUU 

Menestyvän draamakässärin salaisuudet 
  

  

  

Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat 

ja tervetuloa uudet kurssilaiset! 

 

Tällä toukokuun kurssillamme on teemana Draama 

 

Aiemmilla draaman kerroilla olemme tutustuneet 

  

  



 

henkilökuvaukseen, 

sankarin matkaan ja 

henkilögalleriaan 

  
 

Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet löydät  kurssilaisten 

omasta, maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!  

 

Olen muokannut sivustoa selkeämmäksi ja mukavammaksi selata :)  

 

Jos sivusto penää salasanaa, se on author1. 

 

  

 

Nyt aiheenamme on 
Menestyvät draamakässärin salaisuudet  

- lue lisää! 

 

 

Draamakäsikirjoitusta tarvitaan, kun kirjoitetaan näytelmiä, elokuvia, TV-sarjoja 

tai vaikkapa kuunnelmia. 

 

Draaman työkalustosta on hurjan paljon iloa myös muuhun kirjoittamiseen - 

vaikkapa jos työn alla on romaani, novelli tai muu juonellinen tarina. 

https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/


 

 

Draaman juuret ulottuvat yli 2000 vuoden päähän Aristoteleen aikoihin - 

edelleen noita vanhoja vaikuttavan tragedian vinkkejä käytetään 

kirjoittamisessa, kun haussa on juoni, joka ei jätä ketään kylmäksi. 

 

Olen napannut sinulle muutaman tärpin, joita hyödyntämällä saat tarinaasi 

pontta ja pöhinää :) 

 

  

 

Käydään läpi aristotelelaiset tärpit takuulla koukuttavan tarinan 

kirjoittamiseen. 

 

Opetellaan kolme antiikkista juttua eli 

1. HAMARTIA (erehdys, virhe) 

2. PERIPETEIA (suunnanmuutos) 

3. KATHARTHIS (helpotus) 

 

Kaava on loppujen lopuksi pelkistettynä melko yksinkertainen.  

 

Ensin tarvitaan päähenkilö, johon yleisö voi samaistua. 



Tarvitaan siis tyyppi, joka on "hyvis", mutta huom: kukaan ei 

ole täydellinen, joten älä tee tyypistäsi virheetöntä siloposkea. 

 

Aseta päähenkilösi tilanteeseen, jossa hän tekee kohtalokkaan 

virheen (hamartia) ja homma alkaa mennä poskelleen. 

Kyseessä on jokin itseaiheutettu kärsimys, eli väärä valinta ta 

jokin muu erehdys. 

 

Lisää jännitystä niin, että näyttää siltä, että mitä tahansa 

päähenkilösi tekee tilanne vain pahenee. Jos olet onnistunut 

luomaan samaistuttavan tyypin, jota lukijasi sympatiseeraa, 

saat lukijan tuntemaan sääliä päähenkilösi kompasteluja 

seuratessaan. 

 

Jännitystä saat rakennettua, kun saat yleisön eli 

lukijasi pelkäämään päähenkilösi puolesta. Aseta siis hänet 

vaaraan tai tukalaan tilanteeseen. Mitä pidemmälle jännitystä 

viet, sitä enemmän yleisösi pelkää. 

 

Luo tarinaasi suunnanmuutos (peripeteia), joka aiheuttaa sen, 

että päähenkilösi selviää tekemästään virheestä. 

 



 

Asiat selviävät päähenkilöllesi parhain päin ja yleisösi saa 

kaipaamansa helpotuksen (katharsis). 
 

 

 

 

  

 

 

 

KIRJAVINKKI 
Kirjavinkki, jos menestystarinan anatomia kiinnostaa :) 

kysy kirjastostasi tai verkkokirjakaupoista! 



 

 

 

 
  

Kirjoitusharjoitus - voit tehdä tämän hahmottelemalla 

ideaa miellekartaksi, tai sitten vain kirjoittamalla: 

 

1. Hahmottele henkilö, johon yleisö voi samaistua - toisin 

sanoen lukija on hänen puolellaan ja toivoo hänelle 

hyvää. Muista, että kukaan hyvis ei ole kauttaaltaan hyvä. 

Tyyppisi on mielenkiintoisempi ja samaistuttavampi, jos 

hänestä löytyy myös pahuutta, virheitä ja rosoja! 

 

2.Suunnittele kohtaus, jossa kyseinen päähenkilösi tekee 

jonkin kohtalokkaan erehdyksen (HAMARTIA), 

joka  johtaa jännityksen kasvamiseen kun lukija pelkää 

hänen puolestaan ja säälii häntä. Tuliko tehtyä joku moka 



 

tai väärä valinta, jonka vuoksi henkilö nyt kokee 

epäoikeudenmukaisuutta ja kärsii?   

 

3. Mieti, miten saat jännitystä kasvatettua sietämättömiin 

mittoihin. Miten päähenkilösi kärsimys kasvaa, ja lukijan 

sääli häntä kohtaan samalla mitalla? 

 

4. Lopuksi: minkä suunnanmuutoksen (PERIPETEIA) 

kautta saat lukijallesi aidon nautinnon eli helpotuksen 

(KATARTHIS) eli miten tilanne selviää päähenkilösi 

hyväksi? 

 

  

 

 

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/473ddd8ee0f071dcabec818112b10e26/


 

Heinäkuussa 

lomaillaan... 

😎 😍 😘 

 

...Kirjoita Paremmin -

kurssikirjeen osalta. 

 

Mutta lähetän sinulle 

kirjeen 1.7. ja se 

kannattaa avata, koska... 

 

luvassa on KOKO HEINÄKUUN 

KESTÄVÄ HEINÄHULINA!!! 
 

PSSST: LUVASSA 

AULIITA ALEKOODEJA VAIN 

KIRJOITA PAREMMIN -

KURSSILAISILLE 

 

 

OLETHAN PÄIVITTÄNYT MIELTYMYKSESI? 

 

Se takaa, että saat minulta tietoa ensimmäisten joukossa juuri niistä uutuuksista, 

jotka sinua kiinnostaa! 

 

Klikkaa linkkiä alta! (update your preferences) 

 

You can update your preferences  

 

 

https://akkustannus.us15.list-manage.com/profile?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=aae6599c19&e=%5bUNIQID%5d
https://www.campwire.com/buy_flexible/b7cf6607-2aec-4dc8-83a4-8cf4d0ac18dc


 

 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

 

Elokuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana   

LUOVA TIETOKIRJOITTAMINEN 

- lisää kevyttä teoriaa, lisätietovinkkejä ja kirjoitusharjoituksia! 

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 
  

 

 


