
  

  

Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat ja tervetuloa uudet 

kurssilaiset! 

 

Tämän kuukauden teemana on draama. Draamakäsikirjoituksia tarvitaan, kun 

tuotetaan kuunnelmia, näytelmiä, elokuvia, tv-sarjoja tai lyhytelokuvia. 

 

Draaman keinojen hallitsemisesta on todella paljon hyötyä kaikessa kirjoittamisessa! 

Joten jos draamakursseja on tarjolla, älä epäröi osallistua, vaikka et koskaan 

aikoisikaan kirjoittaa yhtään näytelmää tai elokuvaa :) 

 

Tämän draamakirjeen ytimenä on henkilökuvaus. 

Ilman kiinnostavia henkilöitä ei kukaan jaksa seurata draamaesitystä (tai lukea 

romaania), vaikka tarinan juoni olisi kuinka vetävä. 

 

Tässä kirjeessä saat aimo satsin työkaluja kesän viihdykkeeksi! 

• kirjavinkit aiheen syvempään opiskeluun 

• blogikimaran, jonka avulla pääset kiinni henkilösi ydinminään, 

reagointitapoihin ja päämääriin 

• suoran linkin Kirjoita paremmin - kirjoittajan Vinkkipiiloon, josta löydät 

kaikki yhdeksän Sukella päähenkilöön - avainta kirjoitusharjoituksineen  

• teoriavinkin: valaisuteoria henkilöhahmon kuvaamisessa, ja siihen  liittyvä  



 

• kirjoitusharjoitus 

 

KIRJAVINKIT 

 

Jos aihe kiinnostaa sinua enemmän, annan sinulle tässä 3 kirjavinkkiä. Näiden 

opusten avulla voit opiskella lisää aiheesta. Ja sitten vain kirjoittamaan! 

 

Anders Vacklin ja Janne Rosenvall: Käsikirjoittamisen taito. 

Henkilökuvauksesta erityisesti sivut 15-52 (Henkilöhahmo) ja 53-83 

(Henkilögalleria). 

 

Thomas Erikson: Idiootit ympärilläni - kuinka ymmärtää itseään ja muita. 

Ei ole sinällään mikään luovan kirjoittamisen opas, mutta tarjoilee hyviä 

raameja omien henkilöiden kehittelyyn. Miten päähenkilösi käyttäytyy jos hän 

on punainen? Tai ehkä hän onkin vihreä? Opas tarjoilee neljän eri värityypin 

mukaan luokittellut käyttäytymismallit ja ihmistyypit. 

 



 

Elias Canetti: Avainkorva - Viisikymmentä luonnetta. 

Hilpeä teos jo vuodelta 1974! Jos tarvitset teksteihisi karikatyyrejä, täällä niitä 

piisaa. Millainen mahtaa olla Mainemittari? Tai Hautajaishyeena? 

Pöytäliinamaanikko? 

 

 

BLOGIKIMARA 

Alla bloggauksia, joiden teemana on henkilökuvauksen terävöittäminen. 

Lue artikkeleista, miten kuvaat henkilösi 

• ydinminän eli arkkityypin 

• ensisijaisen reagointitavan sekä reagointijärjestyksen 

• päämäärän 

KLIKKAA KUVAA NIIN PÄÄSET LUKEMAAN BLOGGAUKSEN! 

 

 

https://www.akkustannus.com/uncategorized/millainen-on-henkilosi-ydinmina-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/


 

 

 

 

VINKKIPIILO 

  

Klikkaa sinisestä palkista tiesi Kirjoittajan Vinkkipiiloon ja Sukella päähenkilöön! 

Löydät sieltä kaikkiaan 9 avainta kirjoitusharjoituksineen: Reagointitavat, Arkkityypit, 

Asenteet, Toimintatavat, Päämäärät, Kompastuskivet, Tukipilarit, Motivaatiotekijät, 

Arvomaailma. 

OPI LISÄÄ! Tästä pääset Kirjoita paremmin - kirjoittajan vinkkipiiloon. Jos 
sivusto penää salasanaa: author1  

 

  

TEORIAVINKKI 

 

Tämä yksinkertainen mutta tehokas teoria on ahkerassa käytössä 

draamakäsikirjoittajien työkaluna.  

Kirjailija Henry James kehitteli tämän valaisuteorian kirjoittajan työkaluksi. 

 

Esimerkki: 

Päähenkilösi seisoo keskellä huonetta. Häntä ympäröi kolme eri sivuhenkilöä. Miten 

sivuhenkilöt näkevät päähenkilösi? Todennäköisesti eri tavoin: äiti näkee lapsensa 

luonteen ja käytöksen eri tavoilla kuin rakastettu tai päähenkilöäsi epäilevä poliisi. 

 

(lisää valaisuteoriasta kirjasta Käsikirjoittamisen taito, s.65-66 / Vacklin, Rosenvall) 

 

  

https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/
https://www.akkustannus.com/vinkkipiilo/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/miten-henkilosi-reagoi-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/mika-on-henkilosi-paamaara-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/


 

 

 

 

KIRJOITUSHARJOITUS 

 

Kuvaa päähenkilösi vastaavassa tilanteessa. Hän on tehnyt jotain väärää. Miten 

päähenkilösi valaisevat sivuhenkilöt puhuvat? Mitä he henkilöstäsi kertovat? Mistä he 

väittelevät keskenään? 

 

Kirjoita tilanne ja valaise päähenkilösi! 

 

Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

 

Heinäkuun alussa kuukauden Kirjoita paremmin - kurssikirjeessä teemana 

luova tietokirjoittaminen. 



 

 

Kesän kunniaksi ei mitään liian rankkaa, joten otamme käsittelyyn 

tietokirjoittamisen lajeista pakinan. 

 

Aurinkoista kesää:)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 
  

 


