
 

Hei <<Etunimi>> 

 

Tässä huhtikuun kurssikirjeessä saat tärppejä  

päähenkilön rakentamiseen ✍️ :) 

 

Aiemmilla draaman kerroilla olemme tutustuneet näihin: 

• henkilökuvaus 

• sankarin matka 

• henkilögalleria 

• menestyvän draamakässärin salaisuudet 

• dialogin kirjoittaminen 

Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet 

löydät  kurssilaisten omasta, 

maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!  

 

 

Jos sivusto penää salasanaa, se on author1. 
 

  

 

 

Päähenkilön kirjoittaminen on tarkempaa puuhaa kuin muiden 

henkilöiden. Miksi? 

Siksi, että päähenkilön täytyy pystyä pitämään lukijan  mielenkiinto yllä 

koko tarinan ajan - ja vielä sen jälkeenkin. 

 

Tässä päähenkilö eroaa sivuhenkilöistä - siinä missä karrikointi on 

sivuhenkilölle riittävä tehokeino, täytyy päähenkilöstä paljastaa asioita 

hienovaraisemmin. 

 

Muistisääntönä voisit pitää vaikka ajatusta siitä, että päähenkilösi on 

sipuli, jota sinä kirjoittajana kuorit kerros kerrallaan! 
  

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


  

 

Mitä kerroksia voit päähenkilöllesi kirjoittaa? 

Kirjoita vähintään nämä 3 kerrosta: 
 

✅ Ylin kuori: tapa toimia 

 

Tärkeää ei ole se, miltä päähenkilösi näyttää - minkä väriset silmät tai hiukset hänellä on tai 

onko hän pitkä tai pätkä ELLEI näillä asioilla ole merkitystä juonen kannalta. 

 

Keskity sen sijaan siihen, mikä on päähenkilösi käytöksessä kaikkein näkyvin piirre. 

 

Valitse siksi henkilöllesi ensisijanen toimintatapa. 

 

Valitse päähenkilösi toimintatapa lukemalla tämä artikkeli. 

 

PS: Löydät myös kurssikirjeen liittyen Toimintatapoihin VinkkiPiilosta / Draama! 

 

 

https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/millainen-on-paahenkilosi-toimintatapa-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/


 

✅Toinen kerros: tapa reagoida 

 

Hyvin näkyvä piirre henkilössäsi on myös se, miten hän reagoi yllättäviin tilanteisiin. 

 

Valitse päähenkilöllesi ensisijainen reagointitapa sekä reagointjärjestyst. 

 

Valitse päähenkilösi reagointitapa lukemalla tämä artkkeli. 

 

PS: Löydät myös kurssikirjeen liittyen Reagointitapoihin VinkkiPiilosta / Draama! 

 

 

✅Kolmas kerros: ydinminä eli arkkityyppi 

 

 

Henkilön arkkityyppi eli ydinminä kertoo, mikä päähenkilösi on miehiään tai naisiaan - millainen 

hän on pohjimmiltaan. 

 

Arkkityyppejä on kaikkiaan seitsemän, ja ne ovat loistava apu henkilöhahmosi rakentamisessa! 

 

Lue lisää arkkityypeistä tästä artikkelista. 

 

PS: Löydät myös kurssikirjeen liittyen Arkkityyppeihin VinkkiPiilosta / Draama! 

 

 

Olethan ja kuunnellut VinkkiPiiloon nostamani maksuttoman VinkkiWebinaarin 

TärppiTallenteena? 

Aiheena Motivaatiotekijät! 

 

Tästä saat neljännen kuorikerroksen sipuliisi :) 

👇👇👇 

  

Kuuntele maksuton VinkkiWebinaari! 

 

 

https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/miten-henkilosi-reagoi-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/millainen-on-henkilosi-ydinmina-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/millainen-on-henkilosi-ydinmina-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/
https://www.akkustannus.com/wp-content/uploads/2021/03/TarppiTallenne_Sukella-paahenkiloon-ja-Motivaatiotekijat.pdf


 

 

 

Kirjoitustehtävä - Sinun vuorosi! ✍️ 

 

  

 

 

 

Ja nyt on Sinun vuorosi :) kokoa sipuli! 

 

Lue artikkelit tai / ja VinkkiPiilon Sukella päähenkilöön - draamakirjeet, valitse 

vähintään kolme työkalua ja kirjoita henkilöösi kerroksia! 

 

 

Iloa kirjoittamiseen ✍️ 

 

 

  

 



 

 

  

Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

Toukokuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana Luova 

tietokirjoittaminen 

 

- luvassa lisää tärppejä ja työkaluja! 

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

 


