
 

Hei << Test Etunimi >> 

 

Tässä marraskuun kurssikirjeessä saat tärppejä dialogin 

kirjoittamiseen ✍️ :) 

 

Aiemmilla draaman kerroilla olemme tutustuneet näihin: 

• henkilökuvaus 

• sankarin matka 

• henkilögalleria 

• menestyvän draamakässärin salaisuudet 

  

Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet 

löydät  kurssilaisten omasta, 

maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!  

 

 

Jos sivusto penää salasanaa, se on author1. 
 

  

 

 

 

Repliikki on se, mitä henkilöhahmo sanoo.  
Dialogi eli vuoropuhelu muodostuu repliikeistä. 
  
  
LÄHDE JA LINKKIVINKIT: 
 
http://oppimateriaali.wikidot.com/repliikki 
 
http://oppimateriaali.wikidot.com/dialogi 
  

https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/
http://oppimateriaali.wikidot.com/repliikki
http://oppimateriaali.wikidot.com/dialogi


  
Repliikkeihin ei kirjoiteta sitä, mitä hahmo ajattelee tai 
tekee puhuessaan, vaan ainoastaan ne sanat, jotka 
hänen halutaan sanovan ääneen. Se, mitä hahmot 
todella ajattelevat, jää usein alatekstiin ja lukijan (tai 
esimerkiksi ohjaajan ja näyttelijöiden) tulkittavaksi. 
 
 
Näytelmän jännitteet, henkilöiden väliset suhteet 
ja draamalliset tilanteet tulevat esille dialogissa. 
 
Dialogin avulla viedään myös juonta eteenpäin. 
Henkilöt eivät useinkaan puhu suoraan, vaan vihjaavat, 
piilottelevat, ironisoivat ja valehtelevat – sitä, mitä 
oikeasti tapahtuu, kutsutaan alatekstiksi tai subtekstiksi. 
 
Kiinnostavaa on usein alatekstin ja dialogin välinen 
ristiriita. Dialogi kirjoitetaan ”jännitteen päälle” eli 
henkilöhahmojen ja tilanteiden jännite – se mitä 
sanotaan ja se, mitä ei sanota - kannattelee dialogia. 
 
Dialogin kirjoittamisessa tuskin koskaan tulee valmiiiksi. 
Jotkut kirjoittajat ovat kyllä keksineet repliikin, joka on 
jäänyt elämään ja kiertämään maapalloa luomishetkestä 
hamaan ikuisuuteen. 
  

Taidat sinäkin tunnistaa nämä elokuvakäsikirjoittajien 
kuolemattomat hengentuotteet? 

 
“Go ahead, make my day.” 
“May the force be with you.” 

“Houston, we have a problem." 
  

http://oppimateriaali.wikidot.com/alateksti
http://oppimateriaali.wikidot.com/jaennite
http://oppimateriaali.wikidot.com/draamallinen-tilanne
http://oppimateriaali.wikidot.com/alateksti


 

  
Ennen kuin pääsemme tuohon pisteeseen, on tärkeää 
tarkistella omia dialogeja kriittisesti. Ethän sorru yleisiin 
virheisiin? 
  
Kokosin sinulle tsekkilistan. 

 

Mitä kämmejä kannattaa välttää dialogin 

kirjoittamisessa? Tarkista nämä 5 asiaa: 
 

✅ Henkilöiden nimien toistaminen 

 

Henkilön nimen toistaminen on turhaa, etenkin silloin, kun henkilöt puhuttelevat 

toisiaan. Lisäksi dialogista tulee helposti kömpelö ja jäykkä vaikutelma 

 

“Hei Matti, mitä kuuluu?” Liisa kysyi. 

“Mitäs tässä, eipä paljoa,” Matti vastasi.  “Kiitos kysymästä, Liisa.” 

 

 

✅Kliseiset vastineet sanoa-verbille 

 

Viimeistään nyt kannattaa unohtaa peruskoulun äidinkielen aineisiin vimmalla 

keksityt hän mumisi / jokelteli / kuiskasi / kähisi ja mitä näitä nyt on. 

 

Dialogissa oikea valinta on sanoi. 

 

Älä ainakaan miinoita tekstiäsi muilla vaihtoehdoilla. 

Miksi? 

Koska siitä tyylistä on tullut ajan oloon kliseinen. 

 

✅Turhaa jaarittelua 

 

Oikeassa elämässä ihmiset jutustelevat ensin niitä näitä ennen kuin menevät asiaan. 



”Hei, mitä kuuluu?”  ”Ai kas Ville, mitä sitten viime näkemän?” ”Heipä hei, onpa 

sateinen ilma.” 

 

Unohda se dialogin kirjoittamisessa. Aloita dialogi suoraan siitä, missä alkaa 

tapahtua. Pamauta kysymyksellä homma käyntiin: 

 

”Miksi murhasit naapurin koiran?” 

”Näetkö? Miehesi juoksee alastomana takapihallamme.” 

 

✅Adverbien yliannostus  

 

Keskity tekstissä verbeihin. Adverbeissa vähempi on enempi. Tämä koskee erityisesti 

dialogia. 

Jos joudut käyttämään paljon adverbeja, voi se olla merkki siitä, ettet ole löytänyt 

oikeaa verbiä. Jos olet löytänyt tarpeeksi kuvaavan verbin tai kiinnostavan tavan 

ilmaista tilanteen, se ei tarvitse enää lisäselityksiä. 

 

Pahoitteluni harlekiinimaisesta esimerkistä 😉 

 

Esimerkki: 

”Se olet sinä, vain sinä.” hän sanoi viettelevästi. 

 

Parempi tapa:   

Hänen puheensa aaltoili lämpimänä häiveenä Liisan korvantaustaan nostaen niskan 

ihokarvat pystyyn: 

”Se olet sinä, vain sinä.” 

  

tai 

 

”Se olet sinä, vain sinä.” 

Hänen sanansa valuivat kuin siirappi pitkin Liisan alaselkää ja sieltä nivusiin. 

 

✅ Leipäteksti ja dialogi toistavat samaa asiaa 

 

Tähän on helppo sortua. Ensin kerrot leipätekstissä miten tapahtuu sitä ja sitä ja 

miten joku sitten tätä ja tätä. Leipätekstiä seuraavassa dialogissa sitten kertaat 

samaa asiaa henkilöiden välisessä keskustelussa. 

Poista jompikumpi. 



 

 

Kirjoita dialogiin asioita, joita lukija ei tiedä valmiiksi. 

  

 

 

 

 

Videovinkki dialogin kirjoittamisesta 

(englanniksi): 

 

Jerry Jenkins http://bit.ly/jj_dialogivideo 

  

 

 

 

 

Kirjoitustehtävä - Sinun vuorosi! ✍️ 

 

  

 

 

Ja nyt on Sinun vuorosi :) 

 

KIRJOITA DIALOGI, JOSSA HUOMIOIT ERITYISESTI NÄMÄ KAKSI 

ASIAA: 

 

1) Kirjoita ensin kappale, joka johdattaa dialogiin, esimerkiksi kuvaa, miten ja 

http://bit.ly/jj_dialogivideo


 

missä kaksi henkilöä törmäävät toisiinsa. Kiinnitä huomiota siihen, että 

dialogi tuo esiin jonkin aivan uuden asian, jota et ole vielä kertonut! 

 

 

2) Aloita räväkällä repliikillä, joka potkaisee vuoropuhelutilanteen heti 

käyntiin ja vie tarinaa vauhdilla eteenpäin! 

 

Iloa kirjoittamiseen ✍️ 

 

 

  

 

 

PSSST: HALUATKO OPPIA LISÄÄ DIALOGIN 

KIRJOITTAMISESTA? 

jos haluat oppia paljon lisää, tule Iltanuotiolle marraskuun 

viimeisenä sunnuntaina 29.11.! 

 

Ohjelmassa: 

Tehokkaan dialogin kirjoittamisen kymmenen tärppiä ja työkalua: 

1. Miten leikkaat suoraan ytimeen 

2. Miten paljastat taustatarinaa 

3. Näin piirrät henkilökuvaa 

4. Näin kirjoitat rivien väliin 

5. Keinona ohipuhuminen 

6. Keinona vaikeneminen 

7. Vältä nämä maneerit ja kliseet! 

8. Murteen käyttö dialogissa 

9. Näin viet juonta eteenpäin dialogin avulla 

10. Dialogin merkitseminen ja editointi 



 

Tällä Iltanuotiolla saat runsaasti käytännön tärppejä ja työkaluja 

paremman dialogin kirjoittamiseen! 

 

TÄSTÄ PÄÄSET MUKAAN 
 

 

 

 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? 

Taatusti! 

  

Joulukuun  Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana Luova 

tietokirjoittaminen 

 

- luvassa lisää tärppejä ja työkaluja! 

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/429f498fdf578fcac69c2a2ce8815dd1/


 


