
Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat ja tervetuloa uudet 

kurssilaiset! 

 

 

Syyskuun kurssikirjeen teemana on LYRIIKKA. 

Tällä kertaa tutustumme runouden harvemmin käytettyyn mutta hauskaan lajiin, 

nimittäin limerikkiin. 

 

Meneillään on myös kilpailu, jossa pärjäämällä saat limerikkisi antologiaan ja voit jopa 

voittaa 200 euroa! 

 

Joten lue eteenpäin, seuraa neuvoja ja rustaa voittoisa limerikki :) 

Ja jos kilpaileminen ei kiinnosta, aina kannattaa opetella lisää runoudesta: 

 

  

KEVYT TIETOPLÄJÄYS LIMERIKISTÄ: 

  

Limerikki on viisisäkeinen hupi- tai pilkkaruno.Sen juuret löytyvät englantilaisesta 

runoperinteestä.  

Alunperin limerikkeihin liitettiin kaksimielisyydet, mutta niitä suomenkielisissä 

harvemmin näkee - sen sijaan limerikkejä on tehty usein lastenlorukirjoihin. 

 

Säkeet on riimitetty A-A-B-B-A. 

 

Limerikin runojalat ovat englantilaisessa perinteessä anapesteja (ti-ti-TAA), mutta 

ensimmäinen jalka voi olla myös jambi (ti-TAA). Lisäksi etenkin a-säkeiden lopussa 

voi olla yksi tai kaksi ylimääräistä painotonta tavua.  

 

Tämä edellinen knoppitietona lisää teoriaa kaipaaville. 

 

Voit hyvin lähteä luonnostelemaan limerikkejä yksinkertaisella AABBA-kaavalla! 

  

• ensimmäisessä säkeessä esitellään aihe (usein paikkakunta tai muu 

erisnimi), 

• toisessa tulee toimintaa, 

• kolmannessa ja neljännessä tulee täsmennys ja 
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• viidennessä eli lopuksi huipennus. 

 

Kuten sanottua, suomalaisessa limerikissä tavumitta ei ole niin tärkeä kuin 

alkuperäisessä englantilaisessa, mutta toimiva limerikki noudattaa silti tiettyä 

poljentoa.  

 

Esimerkki  A-A-B-B-A: 

 

Yksi mies oli läheltä Tuulosta, (A) 

eikä tämä vielä miltään kuulosta (A) 

mutta tiedetään että se kuulee (B) 

kuinka tyynellä pään läpi tuulee. (B) 

Eikä kyse ole harhaluulosta. (A) 

 

- Ilpo Tiihonen: Jees ketsuppia! (1999) 

 

 

Rytmin korostaminen ja sanojen ajoittainen väärin painottaminen kuuluvat limerikin 

humoristiseen luonteeseen, kuten tässä: 

  

Ol' piikasen koti Nebraska, (A) 

hänt' piiritti Sipuli-Jaska. (A) 

Hänen henkensä tuoksu (B) 

sai neitoset juoksuun, (B) 

ol' tarpeeton vihkipumaska. (A) 

- Roope Ankan elämä ja teot -sarjakuvakirjasta (1997, s. 193, suom. Jukka Lindfors) 

 

Jos haluat lukea lisää limerikeistä, tässä pari linkkiä: 

- englantilaisista limerikeistä 

- suomalaisista limerikeistä 

 

Nyt kun sinulla on limerikin kirjoittamisen kaava hallussa, osallistu ihmeessä 

kilpailuun! 
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Parhaimmat pääsevät antologiaan. Kaikki antologiaan mukaan pääsevät kirjoittajat 

saavat itselleen ilmaisen tekijänkappaleen. 

 

Myös kilpailun palkinto on hauska: voittaja saa 200 euron palkkion lisäksi 20 

postikorttia, joihin on painettu voittajalimerikki, näin voittaja voi lähetellä 

voittoisaa limerikkiään ystävien ja tuttavienkin iloksi :) 

 

Lue lisää Suunnittelutoimisto Tammikuun ja Granon järjestämästä Limerikki -

kilpailusta! 

 

KIRJOITUSHARJOITUS 

 

Nyt sitten AABBA sääntö haltuun ja limerikkiä rustaamaan! 

Tämän kuukauden kirjoitusharjoitus on tämä: 

 

Kirjoita limerikki 

Muista riimitys  AABBA 

 

Aloita rivillä, joka päättyy johonkin paikannimeen tai muuhun erisnimeen. 

Toiselle riville jo toimintaa, sitten pari riviä täsmennystä ja loppuhuipennukseksi jokin 

yllätyskäänne tai muuten hauska lopetus. 

 

PS:minäkin osallistuin, osallistu sinäkin :) 

PS 2: jos runojen kirjoittaminen kiinnostaa enemmänkin, lue tämä artikkeli! 

 

Haluatko oppia lisää runoudesta? 

Lue tämä bloggaus: 

Miten runo kirjoitetaan - 7 askelta aloittelevalle runoilijalle 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

 

  

Lokakuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana DRAAMAN 

kirjoittaminen - 

luvassa lisää kevyttä teoriaa, lisätietovinkkejä ja kirjoitusharjoituksia! 
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PS: Jos pidät kurssista, kutsu kaverisikin - mukaan pääsee helposti 

www.kirjoitaparemmin.fi sivulta  

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 
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