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OMAÄÄNINEN KIRJOITTAMINEN - KIRJOITTAMISEN PERUSTAITO 

Omaääninen kirjoittaminen on kirjoittamisen ”ydintaito”, jota voi soveltaa erilaisissa 
kirjoittamistehtävissä.


Siinä on erotettavissa neljä osaa:

 

1) omien kiinnostuksenkohteiden tunnistaminen tai kirjoittamistarpeen määrittely

2) ideoiden kokoaminen ja valitseminen

3) järjestyksen ja rakenteen tuottaminen 

4) oman äänen tuottaminen. 


Tämä lähestymistapa pyrkii ohjaamaan pois ulkokohtaisesta, kopioivasta tai muuten oppilasta 
vieraannuttavasta kirjoittamisesta, jossa pyritään tuottamaan oikeanlaatuista sisältöä 
oikeanlaisessa muodossa, mutta lopulta ei sanota mitään ja tekstit jäävät etäisiksi ja 
mitäänsanomattomiksi sekä rakenteiltaan hahmottomiksi (vrt. Dahlin, Sormusen ja Niemi-Pynttärin 
artikkelit sekä Marchetti&O’Dell 2018). 


Tämä lähestymistapa pyrkii ohjaamaan työtapaan, jossa kirjoittaja voi kirjoittaa omista 
lähtökohdistaan käsin ja omalle ajattelulleen uskollisena ja samalla asiantuntevasti, vakuuttavasti 
ja selkeästi. Kirjoittamisen ”resepti” on tarkoitettu sovellettavaksi eri kirjoitustehtävissä, myös 
koetilanteessa, jossa kirjoittaja muovaa annetuista aiheista itselleen tehtävänannon, asettaa 
näkökulman tai kysymyksen ja käsittelee aineistoaan sopivaa sisältöä hyödyntämällä. Silloin 
toteutuskelpoiselta tuntuvan idean valikointi, suodattaminen ja alustaminen on osa kirjoittajan 
taitoja. Niitä voi harjoitella vain, jos on jonkinlainen suhde käsiteltävään aiheeseen. Tuon suhteen 
rakentamista voi harjoitella. 


Kirjoittamisen rinnalla kulkee valittujen mentoritekstien analysointi. Ryhmällä voi olla yksi tai 
useampi yhteinen, opettajan valitsema mentoriteksti, jota käsitellään yhteisessä opetuksessa. 
Lisäksi kirjoittajalla on omia mentoritekstejään. Ne voivat olla opettajan valitsemia. Oppilas myös 
valitsee ja lukee itsenäisesti omaan kirjoittamiseensa soveltuvia mentoritekstejä.


Oppilaan näkökulmasta harjoiteltavat taidot ovat seuraavat:


-oman suhteen rakentaminen kirjoittamisen aiheeseen

-analyyttisen ajattelun harjoittaminen

-omaa kirjoittamista tukevien tekstien lukeminen ja analysoiminen

-kirjoittamista koskevien valintojen ja keinojen kartuttaminen ja pohtiminen

-itsenäinen, omaehtoinen kirjoittaminen valittujen mentoritekstien avulla

-kirjoittajan identiteetin rakentaminen.


OMAÄÄNISEN KIRJOITTAMISEN NELJÄ VAIHETTA 

1. MITÄ? Analyysin aiheen valitseminen 

Kirjoittamisen aluksi rakennetaan oma suhde aiheeseen. Kirjoittaja tekee paljon valintoja, hän 
valitsee aiheen tai näkökulman, muovaa keskeisen väitteen tai idean, kuulijakunnan ja tekstin 



tarkoituksen, sisällön ja rakenteen… Valintojen tekeminen on helpompaa, jos niitä tekee tietoisena 
omasta suhteesta aiheeseen.


Siksi analyysin kirjoittamista kannattaa harjoittaa oppilaalle tuttua, mieleistä ja kiinnostavaa aihetta 
analysoimalla. Analyyttisesti voi kirjoittaa melkein mistä vain, mihin oppija kokee omistajuutta ja 
mitä voi analysoida - kaikki aiheet käyvät, käsittelytapa ratkaisee. 


Analysoitava ”teksti” voi olla taideteos, kuten romaani tai elokuva, esitys tai TV-sarja, urheiluun tai 
johonkin muuhun harrastukseen liittyvä tapahtuma tai esimerkiksi jokin poliittinen tilanne, 
ravintolavierailu tai juhlatilaisuus, kunhan se sopii seuraaviin kriteereihin: 


-Siinä on alku, keskikohta ja loppu.

-Siinä tapahtuu jokin muutos.

-Sen voi purkaa osiin.

-Sillä on tarkoitus. 

-Sen merkitystä voi tulkita.


Tehtäviä  

1. Listaa, millaiset tapahtumat, kokemukset, asiat, toiminnat tai ihmiset kiinnostavat sinua.  

-Missä olet kokenut suuria elämyksiä tai tunteita?  
-Mitkä ovat jääneet mietityttämään sinua?  
-Mistä sinulla voisi olla sanottavaa?  
-Nimeä paikkoja, teoksia, esityksiä tai muita kohteita, joihin kokemuksesi liittyvät. Tutki kriteerien 
avulla, täyttyvätkö ”tekstin” vaatimukset.  
-Onko jokin aihe sellainen, että sinulla on siitä erityislaatuista kokemusta, sellaista jota ei ehkä ole 
muilla? 

2. Luonnostele ajatuksiasi esimerkiksi kriteerien avulla. 

-Millaisiin osiin sen voi purkaa? Miten niitä voisi kuvailla? 
-Millainen alku, keskikohta ja loppu siinä on? 
-Millainen muutos siinä tapahtuu ja miksi? Mitä seurauksia sillä on? 
-Mitä se voisi merkitä ja kenelle?  
-Miksi sen käsitteleminen on tärkeää? Mitä siitä sanoa ja kenelle? Mihin sillä voisi pyrkiä? 

3. Avaa omaa suhdettasi valitsemaasi aiheeseen. 

-Kuinka valitsemasi aihe limittyy omaan menneeseesi, tähän hetkeen ja tulevaan? 
-Kuinka aihe limittyy merkitseviin elämäntapahtumiin tai kehityskulkuihin? 
-Miten aihe limittyy persoonallisuuteesi, kokemuksiisi, kiinnostuksenkohteisiisi, kasvuympäristöösi, 
ihmissuhteisiisi…? 
-Kuinka aihe on vaikuttanut tunnemaailmaasi? 
-Mitä aiheeseen liittyvää olet nähnyt, havainnut, kokenut, kuullut, lukenut…? 
-Miten aihe on vaikuttanut tai vaikuttaa tapaasi ajatella maailmasta, käyttäytyä, reagoida, suhtautua 
muihin ihmisiin, tehdä valintoja…?  
-Kerro ainakin yksi aiheeseen liittyvä sattuma? 

4. Aihe ja tunteeni 



Tutki seuraavaa listaa. Mitä seuraavista tunteista tai tunnetiloista olet havainnut tai kokenut viime 
aikoina? Mitkä niistä voisivat liittyä aiheeseesi? Millä tavoin? Mitä seurauksia, ristiriitoja tai 
jännitteitä siitä on seurannut?


Kiitollisuus kateus rakkaus kaipuu mustasukkaisuus viha pelko epätoivo epäonnistumisen pelko 
kilpailu jännite harhaluulo petos pettymys lamaantuminen masennus jännitys yksinäisyys 
hylkääminen ystävyys jalous ylevyys virheiden pelko yhteenkuuluvuus yhteys…  

2. MITEN? Ideoiden kokoaminen käsittelyä varten 

Aihe ei vielä tee tekstin lähtökohdaksi soveltuvaa ideaa. Idea on näkemys siitä, miten aiheen voisi 
käsitellä.  


Kirjoittamisen pohjaksi soveltuvassa ideassa on periaatteessa kaksi osaa: 1) esitä väite tai 
näkökulma ja 2) perustele tai havainnollista se jotenkin. Kolmas osa on valinnainen: esitä aiheen 
merkitys sinulle, minulle, meille, heille…


Ideoita kannattaa tuottaa enemmän kuin voi hyödyntää. Rajaaminen, fokusoiminen ja pois 
jättäminen ovat tärkeitä kirjoittajan taitoja.  


Kiinnostuksenkohde   		 -  	 Otsikosta välittyvä tekstin näkökulma, rajaus tai kysymys


Shakki 	 	 	 	 Vaikuttaako shakin pelaaminen koulumenestykseen?

	 	 	 	 	 Sen piti olla paras siirtoni - ja sitten hävisin pelin


Jalkapallo	 	 	 	 Lionel Messin tie kuuluisuuteen

	 	 	 	 	 400 euron futiskengät - mitä järkeä?


Aasialainen ruokakulttuuri	 	 Voiko globalisaation vastustaja nauttia kiinalaisesta 	 	
	 	 	 	 	 pikaruoasta?

	 	 	 	 	 Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen ja aasialaisravintoloiden 	
	 	 	 	 	 yritys pelastaa Suomen hiipuvat ostoskeskukset


Animaatioelokuvat	 	 	 Sankarihahmot Hayao Miyazakon animaatioelokuvissa

	 	 	 	 	 Missä Disney on onnistunut ja missä ei? 

	 	 	 	 	 


Tehtäviä 


1.Kokeile eri näkökulmia 

Tutki yllä olevaa listausta ja tee mallin mukaan omasta aiheestasi muutama mahdollinen rajaus. 
Valitse niistä jokin tarkemman kehittelyn aiheeksi. 


2. Luonnostele miniesseitä 

Valitse asia jonka tunnet hyvin. Listaa jokin tunne, taito tai kokemus, joka siihen liittyy. Kokeile 
kirjoittaa aiheestasi yhden kappaleen mittaisia minitekstejä. Muovaa väite tai valitse näkökulma, 
havainnollista se muutaman näkökulman kautta, luo tarkastelullesi rakenne. 

Kirjoita nopeasti yhden kappaleen esseitä. Voisiko tämän esseen avata sellaiseksi että jokaisesta 
virkkeestä kirjoittaisi yhden kappaleen? 




Mahdollisia aloitustapoja:


X on opettanut minulle paljon aiheesta y, koska… 


X:n parissa minusta on tullut y…


Toisin kuin voisi luulla, x ei ole… vaan se on itse asiassa y…


3. Silmukoi 

Kirjoita aiheesi otsikoksi. Kirjoita aiheesta vapaasti ja pysähtymättä sovittu aika (esim. kolme 
minuuttia). Pidä sitten lyhyt tauko ja tee sinä aikana jotain muuta. Lue kirjoittamasi teksti ja 
merkitse tärkein tai kiinnostavin kohta, esimerkiksi virke tai sana. Tee tästä kohdasta uuden tekstin 
otsikko ja kirjoita jälleen sovittu aika jne. (Toista vielä kerran.) 


3. MISSÄ JÄRJESTYKSESSÄ?  Rakenteen ja järjestyksen miettiminen 

Missä järjestyksessä aihe kannattaa käsitellä? Mikä olisi kirjoittajalle luonteva ja aiheeseen sopiva 
orgaaninen tapa järjestää teksti?


Rakenteen tutkimisen apukeinoja


1. Miniesseen rakenteen tutkiminen - saisiko miniesseestä ”lihotettua” laajemman tekstin?


2. Mentoritekstien rakenteen tutkiminen ja sopivan tekstin hyödyntäminen


3. Konventionaalisten rakennemallien hyödyntäminen (temaattinen rakenne, vertaileva rakenne, 
ongelmanratkaisurakenne, kronologinen rakenne…) 


4. Visuaaliset suunnittelun apuvälineet


5. Tukikysymyslistan hyödyntäminen


6.  Suulliset harjoitukset: Esimerkiksi pareittain voidaan kokeilla sitä, että vuorotellen yksi 
”opettaa” oman aiheensa toiselle. Kuulijan tehtävänä on tehdä esityksestä muistiinpanoja listaten. 
Muistiinpanoja tutkitaan yhdessä. Löytyykö esityksestä rakenne, jota voi hyödyntää kirjoittaessa? 


4. MILLÄ ÄÄNELLÄ?  

Don Murray on todennut, että kirjoittaja voi kirjoittaa omalla asiantuntevalla ja rehellisellä äänellään 
(tekijänä) vain silloin kun pystyy kirjoittamaan omista havainnoista ja tunteistaan ja huolistaan 
avoimesti.


Tekstiä viimeistellessä kannattaa kiinnittää huomiota ensisijaisesti siihen, millainen ääni tekstissä 
rakentuu. Onko se sellainen miksi kirjoittaja on sen tarkoittanut? Mitä tekstiin voisi lisätä, muuttaa 
tai mitä poistaa, jotta ääni ja tarkoitus välittyisi paremmin? 


Miltä toiset kirjoittajat ”kuulostavat” teksteissään? Mentoritekstit ovat kirjoittajan paras ja tärkein 
apuväline oman äänen tutkimiseen ja oman tekstin rakentamiseen mentorien ”vertaiseksi”. 
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