
Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat 

ja tervetuloa uudet kurssilaiset!  

 

Maaliskuussa kurssillamme on teemana Tietokirjoittaminen. 

Aiemmilla kerroilla olemme opetelleet mm. pakinan ja blogin 

kirjoittamista. 

 

Nyt otetaan käsittelyyn mielenkiintoinen tietokirjoittamisen laji, nimittäin reportaasi. 

Olet varmastikin törmännyt sanoma-ja aikakauslehtiä lukiessasi reportaaseihin. 

 

Reportaasimuotoa voi käyttää myös luovasti - mitä jos tekisit sellaisen vaikka 

menneestä lomasta, viime joulusta tai jostain muusta perhejuhlasta kekkereihin 

osallistuneiden iloksi? 

 

 

  

KEVYT TIETOPLÄJÄYS REPORTAASISTA 

  

Reportaasi eroaa muusta faktaselostuksesta siinä, että sen näkökulma on avarampi. 

Ilmaisutavaltaan se lähestyy kaunokirjallisuutta. 

Reportaasi eroaa vaikkapa lehtiartikkelista siinä, että jälkimmäisen voi kirjoittaa 

työpöydän ääressä, mutta selostuksen tekijän tavoin reportaasin kirjoittaja tekee 

havaintoja tapahtumapaikalla. Artikkelin kieli on tiivistä ja tiukan asiallista, reportaasin 

väljempää. 

Reportaasi on laajahko selostus jostain kiinnostavasta asiasta, tapahtumasta, 

tapahtumasarjasta tai yhteisöstä. 

  

• Reportaasi tarjoaa uutista enemmän taustatietoa ja oheistietoa. 

• Reportaasissa on havainnoivaa, eläytyvää kuvailua, tarkkaa havainnointia. 

• Reportaasissa voi selostaa taustatietoja, pohtia ja analysoida ilmiöitä, käyttää 

yksittäisiä tuokiokuvia (myös valokuvia tai videoita). 

• Reportaasi on monilähteinen: pohjana voi käyttää henkilöhaastatteluja, 

tiedelehtien tai tietosanakirjojen artikkeleita, kaunokirjallisuutta (myös 



 

lainauksia teoksista) esitelmiä (asiantuntijat), aiemmin ilmestyneitä 

lehtiartikkeleita ja kuvia. 

  

Aivan tuore ja ajankohtainen reportaasi löytyy Helsingin Sanomilta: kurkkaa tästä 

linkistä: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006431356.html 

 

  

  

 

  

 

KIRJAVINKIT 

  

Hyvä tapa tutustua reportaaseihin on tietenkin - yllätys, yllätys - lukea niitä :) Tässä 

alempana pari kirjavinkkiä, kysy kirjastostasi! 

 

Ulkomaankirjeenvaihtaja Rauli Virtasen reportaasikokoelma Saigonista Bagdadiin - 

neljä vuosikymmentä ulkomaankirjeenvaihtajana (WSOY 2009) on taattua laatua, jos 

politiikka ja kansainväliset konfliktit kiinnostavat. Teoksesta saa myös erinomaisen 

kuvan reportaasien rakenteesta ja tyylistä. 

 

Samantyyppisellä tantereella liikutaan myös Pirkko Lindbergin Fukushima ikuisesti  -

teoksessa (Savukeidas 2016), takakansitekstissä teos 

luokitellaan dokumenttiproosaksi. 

 

  

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006431356.html


 

 

 

 

 

KIRJOITETAAN LUOVA REPORTAASI! 

 

 

  

 

Reportaasimuotoa voit hyvin käyttää luovasti! 

Jos haluat ottaa tämän muodon haltuun, kaiva vaikka menneen hiihtoloman otoksia 

arkistoista ja väsää reportaasi muidenkin tapahtumassa mukana olleiden iloksi. 

 

Tässä muutama vinkki: 



 

- vie lukija suoraan tapahtumien keskelle, aloita preesensissä 

- hyvä tehokeino on myös lopettaa preesensiin (kuten HS:n esimerkkireportaasissa 

ylempänä) 

- käytä runsaasti kuvia tai vaikka videonpätkiä, muista kuvatekstit! 

- reportaasissa saa olla mittaa, annan tekstin tulvia :) 

- kaikki proosalliset ja kaunokirjalliset keinot ovat käytettävissäsi: nyt et tee kuivaa 

asia-artikkelia, vaan voit vapaasti kuvailla vaikkapa hiihtolenkillä auringossa 

kimmeltävää lunta ja nokipannukahvin tuoksua taukopaikan tulen loimussa... 

 

 

PS: jos teillä on joku jokavuotinen perinnetapahtuma perhe-tai kaveripiirisissä, tästä 

voisi tulla vaikka vuosittainen lahjasi osallistujille :) 

 

Ennen kuin alat kirjoittamaan, kurkkaa vielä nämä VUODEN 2020 UUTISET! 

  

 

 

NYT MINULLA ON SINULLE HYVÄ 

UUTISIA! 

 

Sukella päähenkilöön - Ydinminä on 

tulossa VERKKOKURSSINA 

toukokuussa! 

 

PYSY KUULOLLA niin et missaa 

uutta kurssia!  

 

KLIKKAA KUVAA, niin pääset 

lukemaan lisää näistä 

henkilökuvauksen työkaluista. 

https://www.akkustannus.com/sukella-paahenkiloosi/


 

 

 

  

 

Lämmittele lukemalla 

artikkeli Millainen on henkilösi 

ydinminä? Kirjoita paremmin ja 

uskottavammin  

 

 

KLIKKAA KUVAA, niin pääset 

lukemaan bloggauksen. 

 

  

 

Jos olet kiinnostunut uudesta verkkokurssista, laita minulle viestiä 

 

anne@kirjoitaparemmin.fi 

 

niin saat kuulla kurssin ilmoittautumisen aikatauluista ja muista yksityiskohdista 

ENSIMMÄISTEN JOUKOSSA!  

 

Otsikoi viestisi VERKKOKURSSI. 

 

Huom! Viestin lähettäminen ei sido sinua mihinkään, saat vain ennakkotiedot 

tulevasta Sukella päähenkilöön -verkkokurssista ensimmäisten joukossa. 

 

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/luova-kirjoittaminen/millainen-on-henkilosi-ydinmina-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/
mailto:anne@kirjoitaparemmin.fi?subject=VERKKOKURSSI
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/millainen-on-henkilosi-ydinmina-kirjoita-paremmin-ja-uskottavammin/


 

 

 

                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! 

 

Huhtikuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana PROOSA - luvassa 

lisää kevyttä teoriaa, lisätietovinkkejä ja kirjoitusharjoituksia! 

 

 

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/

