lokakuu 2021

Uutiskirje

Kurssikirjeen aihe: näkökulma ja
kertojaratkaisut
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin kurssilla :)
Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Jaan tärppejä ja työkaluja
paremman tekstin tuottamiseen - uskon, että kirjoittamisen ilo ja inspiraatio
löytyy onnistumisten kautta. Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!
Tällä kertaa aiheena on näkökulma proosan kirjoittamisessa✍
Olen aiemmilla Proosan kerroilla käsitellyt näitä:
•

5 kämmiä käsikirjoituksessa (05/2019)

•

Tulevaisuudesta kirjoittaminenn (08/2019)

•

Fantasia lajina (12/2019)

•

Dekkarin kirjoittaminen (04/2020)

•

Editointitärpit (09/2020)

•

Tärpit tekstin tuottamiseen (01/2021)

•

Kill Your darlings (05/2021)

Muistathan aina, että kaikki muutkin aiemmat kurssikirjeet löydät kurssilaisten omasta,
maksuttomasta Kirjoittajan Vinkkipiilosta!

Muista salasanasi author1

Kirjoittajan
VinkkiPiilo
•
•
•
•

proosa
lyriikka
draama
luova tietokirjoittaminen

Tästä Kirjoittajan VinkkiPiiloon →

Näkökulmakertoja – kuka puhuu?
Näkökulmakertojan valinnassa on useampia vaihtoehtoja kuin ehkä äkkiseltään tulee
ajatelleeksi. Minäkertoja ja yksikön kolmas eli hän-kertoja ovat ne yleisimmät, mutta
käytössäsi on monta muutakin vaihtoehtoa – ja lisäksi mahdollisuus käyttää vaihdellen eri
näkökulmia.
Kertojavaihtoehtoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minäkertoja
kolmas persoona – fokalisaatio, kerronta suodattuu tietyn henkilön silmin / tajunnan
läpi
raportoiva ulkopuolinen kertoja
kaikkitietävä havannoija, jumalkertoja
mysteerikertoja
lapsi
eläin
lukija, pirstaleinen kollaasi
useita näkökulmia, näkökulman vaihdokset (esimerkki: Jari Tervo, Pyhiesi yhteyteen)
sinä (esimerkki: https://areena.yle.fi/1-50283674Mikko Rimminen, Jos se näyttää
siltä)
me (esimerkki: Jeffrey Eugenides, Virgin suicides – kauniina kuolleet)

Näkökulmakertoja kirjoitustärppi
Junnaako teksti? Tuntuuko, että
jokin mättää, mutta et tiedä mikä?
Kokeile näkökulman vaihdosta!
Joskus näkökulman vaihdoksella
teksti muuttuu täysin ja saa uutta
virtaa kirjoittajalle.

Sinun vuorosi!
Ota joku kirjoittamasi teksti esiin, ja
kirjoita se uudelleen eri
näkökulmasta. Mitä tapahtuu?
Esimerkiksi:
•

Vaihda minä-kertoja hän-näkökulmaksi

•

Vaihda hän-näkökulma minäkertojaksi

•

Kokeile sinuttelua!

Jos haluat opiskella
lisää...
Käsittelen näkökulmia ja kertojaratkaisuja
syvemmin tässä TärppiTallenteessa!
Näkökulmat ja
kertojaratkaisut TärppiTallenne sai
Iltanuotiolaisilta reittaukseksi erinomaisen
4,71 (asteikko 1-5)

TärppiTallenne AK Kustannuksen
Kaupasta →

PS: muistathan, että
marraskuu on NaNoWriMo kuukausi?
NaNoWriMo eli National Novel Writing Month on
kirjoittamishaaste, jossa kuukauden aikana kirjoitetaan 50
000 sanaa yhtä tarinaa. Parinkymmenen innokkaan
kirjoittajan ideasta on kasvanut vuosien varrella vuotuinen
rupeama, johon ottaa osaa satojatuhansia harrastekirjoittajia
ympäri maailman. Marraskuu on perinteinen haastekuukausi
– joko sinä olet mukana?

Kirjoita Paremmin -kurssilaisena sinulla on käytössäsi VinkkiPiilossa maksuton
TärppiTallenne tästä aiheesta :)
Nappaa hyödyksesi ja osallistu haasteeseen!

Kuuntele NaNoWrimo - tallenne,
MAKSUTON vain Kirjoita Paremmin
-kurssilaisille! →

Ensi kuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin kurssikirje!
Väliin saat myös tietoa
ajankohtaisista asioista. Pysy
kuulolla ja seuraa postiasi :)
Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja
työkaluja.
Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

Kirjoita Paremmin -palveluilla Avainlippu
Kirjoita Paremmin -palveluille on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu - se on osoitus siitä,
että olen valinnut ja valitsen edelleen yhteistyökumppaneikseni ja työkaluikseni ensisijassa
kotimaisia vaihtoehtoja ja näin osaltani vaikutan siihen, että saamme työtä Suomeen :)

Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)

Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →

Ota yhteyttä!
Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

