
Syyskuun 2020 Kirjoita Paremmin -kurssikirje PROOSA 

 

Olen kirjoittanut tarinan - mitä sitten teen? 
 

Kun kirjoitat tarinasi kertaalleen läpi, se ei olekaan – yllätys, yllätys – 

valmis! 

Alussa sitä luulee niin, mutta… 

 

- Teksti vaatii aikaa kypsyäkseen 

- Mittaa voi olla aivan  liikaa tai aivan liian vähän 

- Rakenne voi olla vielä löysä tai vääränlainen 

 

Eli teksti kaipaa vielä editointia eli muokkausta ja jalostamista 

entistäkin paremmaksi. 

 

Tärppi 1: 

 

Käytä editoinnin avuksi esilukijoita! 

 

Anna teksti vähintään 3:lle lukijalle. 

Kirjoita ohje: mihin haluat että esilukija kiinnittää erityisesti 

huomiota?  

 

Esimerkiksi voit käyttää tätä listaa: 

 

- Yleisvaikutelma? 

- Tarinan kiinnostavuus? 

- Henkilöhahmojen / tapahtumien uskottavuus? 

- Juonenkäänteet? 



- Pituus, toimiiko? 

 

Sillä välin kun tekstisi on lukukierroksella, tee jotain aivan muuta! 

Etäisyys tekstiin syntyy unohtamalla sen täysin 

 

Ja….huomaa, että raakateksti on vain noin puolet koko työmäärästä – 

editointiin menee toinen mokoma! 

 

 

Tärppi 2: 

 

Käy läpi tekstisi kunkin henkilön osalta erikseen: oletko kirjoittanut 

jostakin tärkeästä tyypistä aivan liian vähän? 

 

Pitäisikö häntä kuvailla ja taustoittaa enemmän? 

 

Toisaalta, oletko jaaritellut jostain sivuhenkilöstö selvästikin aivan 

liikaa, viekö joku triviaali tapahtuma / kohtaus / henkilö määrällisesti 

selvästikin liikaa tilaa tekstissäsi? 

 

 

Tärppi 3: 

 

Tarkista lukujen alut ja loput:  

 

alkavatko luvut vauhdilla? Esim. keskeltä toimintaa? 

Vai kuvailetko ensin säätä ja miljöötä niin pitkään, että lukija 

nukahtaa?   

Entä loput? Herättävätkö ne halun vaihtaa sivua ja jatkaa lukemista? 

Käytätkö cliffhangereita? 

 

 

Tärppi 4: 

 

Tarkista koko käsikirjoituksen alku ja loppu:  

 



 

Imaiseeko alku heti mukaan?  

Jos sinulla on prologi (alkusanat), toimiiko se tai onko se oleellinen?  

Entä loppu, miten se sitoutuu kirjasi alkuun / sen pääteemaan / 

punaiseen lankaan? 

 

 

Tärppi 5: 

 

Siivoa tekstistä kaikki turhat täytesanat ja päätteet: 

 

Tähän on helppo sortua. Suosittuja täytesanoja ovat sitten, niin, 

kuitenkaan, myös ja onhan näitä.  

Myös kaikki -kin, -kaan, -ko, -kö päätteet ovat yleensä turhia täytteitä. 

 

Tarkastele tekstiäsi, tarvitseeko lause todella kaikkia sanoja tai 

päätteitä, jos niillä ei ole todellista merkitystä? 

 

 

  

 

 



 

 

OPISKELE LISÄÄ TÄSTÄ ARTIKKELISTA! 
5 yleistä kämmiä käsikirjoituksessa  

 

 

 

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://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/5-yleista-kammia-kasikirjoituksessa/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/5-yleista-kammia-kasikirjoituksessa/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/5-yleista-kammia-kasikirjoituksessa/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/5-yleista-kammia-kasikirjoituksessa/
https://akkustannus.us15.list-manage.com/profile?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=aae6599c19&e=%5bUNIQID%5d
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/5-yleista-kammia-kasikirjoituksessa/


 

 

 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

 

Lokakuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana  Lyriikka 

 

- luvassa lisää tärppejä ja työkaluja! 

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

 


