
  

  

Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat ja tervetuloa uudet 

kurssilaiset! 

  

Marraskuun kurssikirjeen teemana on TIETOKIRJOITTAMINEN, jota 

käsittelemme laajemmin elämäkertakirjoittamisen eri näkökulmista. 

 

Elämäkerrat ja muistelmateokset luokitellaan tietokirjoihin. Luontevaa sikäli, että ne 

ovat totta, faktahommaa siis. 

 

Kerrotaan eletystä elämästä, tai kuten englanninkielinen määritelmä kuvailee sanaa 

omaelämäkerta: 

 

 ”Life of an individual written by himself”.  

 

  

KEVYT TEORIATÄRPPI: 

 

Mikä ero on elämäkerralla, omaelämäkerralla, muistelmilla, autofiktiolla ja 

avainromaanilla?  

  

Tässä lyhyesti ja ytimekkäästi näiden luonnehdinnat: 

 

Jos kirjoitat jonkun toisen henkilön koko elämänkaaresta, on kyseessä mitä 



todennäköisimmin biografia eli elämäkerta, kirjallinen esitys henkilön elämän 

vaiheista ja toiminnasta. 

 

Näitäkin on sitten montaa alalajia, jos aihe kiinnostaa lue lisää täältä 

kirjallisuudentutkimuksen sivuilta. 

 

Olen itse saanut kirjoittaa kahden henkilön elämäkerrat: Kioskinpitäjä ja keisarinna - 

Päivikki Palosaaren elämää sekä Sata vuotta satumaata - poromiehen palkisilla, joka 

on saamelaisen poromiehen Hans Niittyvuopion elämäntarina. 

 

Jos taas kyseisen teoksen kirjoittaisi henkilö itse, olisi kyse autobiografiasta 

eli omaelämäkerrasta: päähenkilön elämä hänen itsensä kertomana. 

 

Omaelämäkerrassa olennaista ovat kirjoittajan omat elämänvaiheet ja hänen 

identiteettinsä kehittyminen. 

 

Vaikka kyseessä olisikin tiukasti tietokirja (mikäli pysytään vain faktoissa) voi 

kertojaratkaisu viedä lukukokemusta jo proosalliseen suuntaan: 

a) 1. persoonan kertoja: minäkertoja, 

b) 2. persoonan kertoja: kerrotun “minän” korvaa “sinä"  

c) 3. persoojan kertoja: kertova “minä” viittaa kerrottuun “minään” “hänenä” 

 

Muistelmat voivat olla rajatumpia kuin koko elämää koskevia kirjoja. Esimerkiksi 

yritysjohtaja voi muistella jotain tiettyä aikaa urallaan, vaikkapa tietyn yrityksen 

johdossa. Tai urheilija muistelee huippu-uraansa, mutta sivuuttaa muun elämänsä 

käsittelyn. 

 

 

Omaelämäkerrallinen romaani voi sitten sisältää jo sepitettä, kuten sana "romaani" 

jo kertoo. Tällöin kyseessä on autobiografinen eli  kirjoittajan omasta elämästä 

merkittävästi aineksia saanut romaani. 

 

Tiesitkö muuten, että  Kalle Päätalon 26-osainen, lähes 17 ooo sivua käsittävä Iijoki-

sarja (1971-98) on autobiografinen sarja? 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:el%C3%A4m%C3%A4kerta
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:el%C3%A4m%C3%A4kerta
https://www.booky.fi/search.php?search=lukkarila+anne#!product_id=9789529369867
https://www.booky.fi/search.php?search=lukkarila+anne#!product_id=9789529369867
https://www.booky.fi/search.php?search=lukkarila+anne#!product_id=9789526875125


 

 

Romaaneja, joissa faktan ja fiktion, eli todellisen eletyn elämän ja sepitteen välinen 

raja hämärtyy, kutsutaan myös avainromaaniksi tai autofiktiiviseksi romaaniksi. 

 

Avainromaani on romaani, jonka keskeisillä henkilöillä ja heihin liittyvillä tapahtumilla 

on selvästi tunnistettavia vastineita todellisuudessa. Henkilöt, aika ja paikat voivat olla 

etäännytettyjä, toisin sanojen muutettuja, mutta kirjoittajan tunteva lukija voi tunnistaa 

tekstistä silti todellisuudessa tapahtuneita asioita ja tiettyjä henkilöitä.  

Maria Jotunin avioliittoromaania Huojuva talo (1963) on  pidetty avainromaanina 

 

Autofiktio on omaelämäkerrallisuutta ja fiktiota yhdistelevä laji, jossa kirjailija, kertoja 

ja päähenkilö ovat samannimisiä, vaikka teos määritteleekin itsensä fiktioksi 

esimerkiksi kansilehdellään. Autofiktiossa lukijalle jää välillä hämäräksi, mikä on totta 

ja mikä sepitettä. 

 

 

  

KIRJAVINKKI: 

 

Jos haluat tutustua vetävään autofiktioon, lue ihmeessä Taija Tuomisen kirjat 

Tiikerihai ja Kuningaskobra. 

 

Tästä pääset lukemaan  mielenkiintoisen artikkelin kirjailijasta ja kirjojen synnystä 

 

 

  

https://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/taija-tuominen-kirjoittaminen-pelastanut-minut


 

 

KIRJOITUSHARJOITUS 

 

 

 

Jos kirjoittaisit omasta elämästäsi, miten sen tekisit? 

 

Kirjoittaisitko  

- omaelämäkerran? 

- avainromaanin?  

- autofiktion? 

 

Minkä verran siinä olisi tietokirjaa ja minkä verran romaania? Millainen kirja siitä 

tulisi? Mikä olisi kirjan aihe, teema ja nimi? Jos kirjoittaisti omaa pelkoasi tai kipeimpiä 

kokemuksiasi päin, mistä kirjoittaisit? 

  

✍️ 

 

Valitse tyylilaji ja kirjaa ylös kirjan kantava teema, tärkeimmät aiheet ja keksi 

kirjallesi nimi! 

 

Hahmottamisessa voi auttaa mind-map tekniikka - nappaa se ja muut vinkit avuksesi 

tästä blogiartikkelista:  

https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/haluatko-kirjoittaa-kirjan-idea-aihe-

teema-ja-nimi/ 

https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/haluatko-kirjoittaa-kirjan-idea-aihe-teema-ja-nimi/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/haluatko-kirjoittaa-kirjan-idea-aihe-teema-ja-nimi/


 

 

MISSIONA MIES - silkkaa sepitettä, vai....? 

 

  

UUTUUS AK Kustannukselta! 

Chick lit Missiona mies: 

 

Linda lähtee Leville työnantajan strategiaviikolle. Kolmekymppinen Linda on 

kyllästynyt sinkkuelämään ja haaveilee Siitä Oikeasta. 

 

Olisiko strategiatyöstä apua hänen henkilökohtaisen visionsa 

saavuttamiseksi? Linda päättää ryhtyä tuumasta toimeen, mutta pakkaa 

sekoittavat uusi myyntitykki Mikael sekä hänen elämäänsä oudosti 

vaikuttavat huulikiillot. 

  

  

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/581f5d9ae0aecc02ee4ab8d432f245dc/


 

Tässä teoksessa sekoitetaan iloisesti TIETOKIRJA ja ROMAANI, 

kyseessä tiettävästi Linnunradan ensimmäinen strategiaoppaan ja 

hömppäromaanin hybridi :) 

  

  

KIRJOITA PAREMMIN -KURSSIN TILAAJANA SAAT TÄMÄN  E-KIRJAN 

EDULLISESTI AK KUSTANNUKSEN OMASTA VERKKOKAUPASTA 

 

Käytä koodia MISSIO, niin saat 

Missiona mies -ePub kirjan heti luettavaksesi 

hintaan 4,90 € (norm. 9,90 €) 

 

PS: Tulossa parhaillaan pehmeäkantisena kirjana kirjastoihin - tilattavissa 

myös verkkokirjakaupoista! 

  

Osta tästä - muista koodi MISSIO 

 

https://holvi.com/shop/AKlukkarila/product/581f5d9ae0aecc02ee4ab8d432f245dc/


 

 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

  

JOULUKUUN  Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana PROOSA - 

luvassa lisää kevyttä teoriaa, lisätieto- tai kirjavinkkejä ja tietenkin 

kirjoitusharjoitus! 

 

 

PS: Jos pidät kurssista, kutsu kaverisikin - mukaan pääsee helposti 

www.kirjoitaparemmin.fi sivulta  

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 
  

 

http://kirjoitaparemmin.fi/
http://kirjoitaparemmin.fi/

