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Kurssikirjeen aiheena novellin
kirjoittaminen
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 novelli

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/email/62f2331e2dd29
https://www.akkustannus.com/
https://www.facebook.com/
https://linkedin.com/
https://twitter.com


Haluatko oppia lisää? Lue lisää
blogista →

 

Novelli: kuningaslaji,
lyhytproosaa -
miksi?
Ensin pieni teoriatärppi jos
knoppitieto kiinnostaa:

Proosa tarkoittaa suorasanaista
kerrontaa, siinä ei ole määrämittaa tai ennalta määriteltyä muotoa kuten
vaikkapa runoudessa tai draamassa. Proosa jaetaan fiktioon ja faktaan:
suorasanaiseen kaunokirjallisuuteen ja toisaalta tietokirjallisuuteen. Romaanit
ovat sepitettä eli kaunokirjallista proosaa. Novelli on romaania lyhyempi
muoto, joten se on lyhytproosaa.

Muita lyhytproosan lajeja ovat mm. päiväkirjamaiset tekstit, esseet,
juonettomilta vaikuttavat tarinat ja kertomukset sekä fragmentaariset eli
katkelmalliset tekstit.

Entä miksi novellia kutsustaan kuningaslajiksi? Juhlavan nimityksen
taustalla on se, että novellissa ei ole varaa käyttää tilaa, aikaa ja sivuja kuten
romaanissa, jossa juonenkehittelyille annetaan tilaa ja henkilöitäkin vilahtelee
tarinassa lukuisia.

Novellin lyhyt mitta - muutamasta sivusta muutamaan kymmeneen sivuun - ei
anna tilaa turhuuksille. Novellin klassinen määritelmä onkin, että se on
riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa.

Jos siis olet kirjoittajana niukka ilmaisija etkä kovin rönsyilevä, voisi novelli
olla sinun lajisi?

Kirjoita novelli - nappaa nämä tärpit
avuksesi
Novelli esittää katkelman jostain ajasta ja paikasta , alkaen usein tapahtumien keskeltä
ennalta esittelemättömässä paikassa ja loppuen kuin kesken.

Lukija ikään kuin astuu novelliin hetkeksi sisään ja poistuu kesken tarinan, joskus myös
avoimeksi jäävän lopun saattelemana.

Novellin lyhyys heijastuu rakenteen lisäksi kertomuksen aikaan ja tilaan. Tapahtumat
keskittyvät pääsääntöisesti yhteen rajattuun miljööseen ja novelli kuvaa tyypillisesti
lyhyttä, rajattua ajanjaksoa tai jotain tiettyä hetkeä.

  

Mieti näitä, kun suunnittelet novellia:

• Novellissa hahmot eivät ole keskiössä, painotus ei ole hahmoissa, vaan kertomus rakentuu
aiheen, idean tai sanoman ympärille, jonkin asian kuvauksen ja käsittelyn varaan.

• Mikä sinua kiinnostaa sinua ideassasi eniten ja saa sinut kirjoittamaan?

• Rajaa aiheitasi, jottei tekstistäsi tule tempoilevaa sillisalaattia tai löperöivää tarinointia.

• Mieti mikä on novellisi sanoma -> teema

  

 

 

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/miten-novelli-kirjoitetaan/


 

Suomalaisia novelleja netissä →

 

Sinun vuorosi -
kirjoita novelli
Tässä kirjoitusharjoitus novellin kirjoittamisen
avuksi – ota tavoitteeksi 2-3 sivun mittainen
kertomus:

1. Valitse ensin aihe / aiheet . Mistä haluat kirjoittaa?
2. Rajaa myös henkilöt aivan muutamaan, esim. 2-3 henkilöä.
3. Valitse miljöö ja aikaikkuna. Rajaa!
4. Mieti sitten nämä kaksi asiaa:

• mikä on novellisi sanoma eli teema? Mitä haluat novellillasi sanoa?

• mikä on novellissasi käännekohta?

Kirjoita novelli – iloa kirjoittamiseen!

PS: verkkonovelleja löytyy mukavasti, käy vaikka lämmittelyksi kuuntelemassa tai lukaisemassa
muutama novelli!

 

 

 

 

Käytössäsi myös
kaikki aiemmat
kurssikirjeet
VinkkiPiilo on avoinna Kirjoita
Paremmin -kurssilaisille 24/7 - katso
alta video, miten pääset
VinkkiPiiloon!

Muista salasanasi author1

 

Katso tästä ohjevideo! →

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi! →

  

  

https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/haluatko-kirjoittaa-kirjan-idea-aihe-teema-ja-nimi/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/henkilosi-ydinmina/
https://www.akkustannus.com/luova-kirjoittaminen/haluatko-kirjoittaa-kirjan-idea-aihe-teema-ja-nimi/
https://kertojanaani.fi/suomalaisia-novelleja-netissa/
https://drive.google.com/file/d/15oct1XF8bxDpDKEEjQvZAJ7KKFs9xhhj/view?usp=sharing
https://akkustannus.com/vinkkipiilo/


Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

 

Syyskuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Tulossa myös lisää ideoita ja
inspiraatiota, jotta sinä voisit
kirjoittaa paremmin!

Muistan aika ajoin sinua seuraavilla

• BlogiKimara: jokaisen kuukauden lopussa hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi, valmiiksi
teemoittain koottuna

• VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista paikoista alkavilla kirjoituskursseilla

• Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -kurssilaisille

• Uutta - tiedot kaikista uutuuksista aina ensin kurssilaisille!

Jos et halua minulta enää postia : skrollaa vain kirjeen loppuun ja klikkaa linkkiä Poistu
postituslistalta - jos joskus tulet katumapäälle, laita minulle viestiä, niin lisään sinut uudelleen
listoille!

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

 

 

Ota yhteyttä!

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

 

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

 

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 →  

 

    

https://www.akkustannus.com/kirjoituskurssit/
https://www.akkustannus.com/kirjoituskurssi/
mailto:anne@kirjoitaparemmin.fi
https://yritys.fi
https://ak-kustannus.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://ak-kustannus.creamailer.fi/forward-to-a-friend/62f2331e2dd29


Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://ak-kustannus.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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