
  

  

Hei  

 

Tässä helmikuun kurssikirjeessä saat tärppejä tuoreeseen ilmaisuun ✍️ :) 

Vinkit ovat käyttökelpoisia paitsi ilmaisuvoimaisen runon kirjoittamisessa, myös 

proosatekstin tuoreuttamiseen! 

Aiemmilla lyriikan kerroilla olemme tutustuneet näihin runotyyppeihin: 

• Moderni vapaamittainen runo  

• Limerikki 

• Haiku ja Tanka  

• Fragmentaarinen runo  

• Proosaruno  

Muistathan aina, että kaikki aiemmat kurssikirjeet 

löydät  kurssilaisten omasta, 

maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!  

 

Jos sivusto penää salasanaa, se on author1. 

https://akkustannus.us15.list-manage.com/track/click?u=a2a52e0c63479cd1c30b6966e&id=1aad5d0db6&e=ee4bbefee3


 

 
 

Älä kompastu kliseisiin – kirjoita tuore runo! 

Runoudessa kuten proosassakin tulee varoa kliseitä. 

Klisee voi olla kulunut lausahdus tai sanonta tai yksittäinen kliseinen sana, joka 

on kulunut liiasta käytöstä. 

Ensimmäiset runot ovat hyvin helposti - keskeislyyrisiä (joka runo minä minä 

minä, minä tunnustan, minä kerron itsestäni) ja - kliseisiä (puhutaan 

sydämestä, rakkaudesta, sielusta… hän on kaunis kuin kukka jne) 

  

Nyt olemme ilmaisun äärellä. Jos ajatellaan runojen sisältöä, eihän se mitään 

ydinfysiikkaa ole. Runot kertovat loppujen lopuksi – ainakin suurimmilta osin – 

tasan yhdestä asiasta. Ihmiselosta. 

Sen sijaan se, miten runo kerrotaan, voi olla joko kuolettavan kliseistä tai 

ilahduttavan tuoretta ilmaisua, joka motivoi lukijan palaamaan runon alkuun ja 

lukemaan sen uudelleen. 

Parhaimmillaan hän löytää siitä uusia merkityksiä toisella lukukerralla ja ehkä 

saa jonkin oivalluksen omalle tulkinnalleen. Lukija ylipäätään pääsee tulkitsemaan 

runoa. 



Kliseistä runoa ei edes voi tulkita. Se tyhjenee yhdellä lukukerralla. 

  

Vai mitä mieltä olet tästä: 

Oi, ruusuni rakkauteni / 

sielusi on kaunis / 

olet kulta-aarteeni sateenkaaren päässä / 

ja minä rakastan sinua 

  

Montako kertaa jaksat lukea edelläolevan ja pohtia sen monikerroksellisuutta? 

Niinpä...Kirjoita sen sijaan tuoreesti! 

Otetaan käsittelyyn yksi helppo tapa tuoreuttaa ilmaisua: - 

käytä tunnettuja sanoja niille vieraissa yhteyksissä:



 



 

   

 

 

 

 

 

 

Kirjavinkki: 

 

Pablo Nerudalla on mainio runoteos Kysymysten kirja. 

Sen surrealistiset kysymykset rohkaisevat kirjoittamaan tuoreesti! 

 

VINKKI: Lainaa kirja kirjastostasi. 

Kirjoita runo vastaamalla mihin tahansa kysymykseen! 

 

Esimerkkejä Nerudan runojen kysymyksistä:  

"Onko totta että meripihkassa on merenneitojen kyyneleitä?" 

 

tai 

 

"Entä miksi juusto ryhtyi urotöihin Ranskassa?"  

 
 



 

BLOGIVINKKI 👇👇 Miten runo kirjoitetaan?  

 

  

Miten runo kirjoitetaan? 7 askelta aloittelevalle runoilijalle TÄSTÄ 

BLOGIIN  
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                        Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? 

Taatusti! 

  

Maalliskuun  Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä 

teemana  Tietokirjoittaminen 

 

- luvassa lisää tärppejä ja työkaluja! 

 

Kirjoittamisen iloa :)  terveisin Anne 

 

PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Copyright © 2021 AK Kustannus Kirjoita Paremmin, All rights reserved. 

Saat tämän sähköpostin, sillä olet kirjautunut Kirjoita paremmin - 

maksuttomalle sähköpostikurssille - lämpimästi tervetuloa! Pysy kuulolla niin 

saat joka kuukausi sähköpostiisi kattavasti tietoa luovan kirjoittamisen eri 

lajeista sekä tietenkin kirjoitusharjoituksia. Saat myös uusinta tietoa Luovan 

Kirjoittamisen ja Kustantamisen uusista tuulista ja hyödyt eduista ja 

tarjouksista! Jos jostain syystä haluat pois kurssilta, vaikka vain väliaikaisesti, 

onnistuu se helposti: jokaisen kurssikirjeen lopussa on mustalla pohjalla viimeiset 

sanat, jotka ovat myös aktiivinen linkki: "Unsubscribe from this list" eli kun 

klikkaat siitä, kirjaudut ulos kurssilta. Aina olet tervetullut mukaan uudelleen 

myöhemminkin! 
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Our mailing address is: 

AK Kustannus Kirjoita Paremmin 

Riihitie 10 

Rovaniemi 96900  

Finland 

 

Add us to your address book 

 

 

HALUATKO PÄIVITTÄÄ MIELTYMYKSESI (update your preferences) TAI 

KIRJAUTUA POIS LISTALTA (unsubscribe from this list)  

 

TEE SE HELPOSTI TÄSTÄ: 

 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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