
MONIN SANOIN 

 

Hyvä lukija, olet löytänyt Monin sanoin -kirjoittajakurssin laatiman 

kesälukemiston. Hienoa! Toivottavasti viihdyt sen parissa. Lukemistossa on 

tusinan verran kuuden kirjoittajan laatimia tiiviitä proosa- ja runotekstejä.  

 

Vakkaopiston Monin sanoin -ryhmä aloitti Laitilassa viime syksynä. Valmistelimme 

tekstejä opiston kevätnäyttelyyn, joka kariutui tunnetusta syystä. Tulikin 

nettinäyttely, jonka etuna toki on olla kevätnäyttelyä pidempään esillä.  

 

Tässä työskentelymme periaatteita valaisevassa kirjoitelmassani seurustelen 

ryhmäläisten kursivoitujen ajatusten kanssa. Keräsimme nuo kirjoittamiseen 

liittyvät ajatukset näyttelyä varten juuri ennen poikkeusajan alkua.  

 

MIKSI KIRJOITTAA? KUKA VOI KIRJOITTAA? 

 

Monin sanoin on matalan kynnyksen kirjoittajaryhmä, jonne voi tulla, vaikka ei 

olisi aiempaa kirjoittajakokemusta. Kokemus ei myöskään ole este. Monella sitä 

paitsi on kuin onkin jonkinlaista kirjoituskokemusta koulusta, opiskelusta, työstä, 

kirjeistä, päiväkirjasta, somesta... 

 
Kirjoittaminen oli:  

- ainekirjoitusta koulussa 

- kirjeitä armeija-aikana 

- esseitä ja tutkielmia opistoaikana  
eikä juuri muuta 

 

 

Kokemusta tai ei, kirjoittamisen harrastamiseen on jokaisella oikeus yhtä lailla 

kuin on oikeus puhumiseenkin. Syitä kirjoittaa on monia.  

 

Kirjoittamisen ei tarvitse viedä mihinkään.  
 
Nykyään kirjoittaminen on 



- kolumneja 

- lyhyitä tarinoita 

- elämäkerrallisen teoksen suunnittelua (ei omani) 

- mahdollisesti jopa scifi-, sota- tai historiallisen romaanin kirjoittamisen 
suunnittelua 

 
mutta ennen kaikkea, kirjoittamista, koska haluan kirjoittaa.  
 
Minulle olisi suuri riski, jos kirjoittaisin elämänkertani. Se ei ole mahdollista, 
koska siinä ”paska lentäisi tuulettimeen” ja kahvia kuluisi monta pannullista. 
Minun faktani olisi sellaisia millaisina asiat muistaisin eikä ne ole aina presiis 
oikein muistettuja. Siksi kirjoitankin eräästä tapahtumasta tarinan muodossa. 
 
Kirjoittaessani ympärillä oleva häviää ja siirryn toiseen maailmaan.  
 

 

MITEN KIRJOITTAJARYHMÄSSÄ TOIMITAAN?  

 
Monin sanoin -ryhmä kokoontuu Laitilassa keskiviikkoiltaisin. Teemme paljon 

lyhyitä tuntiharjoituksia. Lisäksi tarjolla on vapaaehtoisia kotitehtäviä. 

Keskustelemme ja jaamme palautetta.  

 

Keskeinen toimintaperiaate on vapaaehtoisuus. Tekstinsä saa lukea tai näyttää 

muille, jos haluaa. Kotitehtäviä ei ole pakko tehdä, mutta niihin ryhmässä on 

tartuttu melko innokkaasti. Liekö syynä juuri pakottomuus?  

 

Palautteen antamista ja vastaanottamista voi harjoitella siinä, missä 

kirjoittamistakin. Palautetta voi antaa, vaikka ei hallitsisi laajaa termistöä tai 

kirjallisuushistoriaa. Jokainen pystyy vähintään kertomaan lukukokemuksestaan. 

Palautetilanteessa helpottaa tieto, ettemme arvioi tekijää, vaan tekstiä.  

 
Isoin ahaa-elämys on ollut se, että mulle sopivin tapa kirjoittaa on puhekieli. Ja se, 
että osasin kirjoittaa tarinan jonkun muun näkökulmasta. Mulla on kans hyvä 
muusa. Tykkään toisten jutuista, omista olen kriittinen. Tarttis olla armollisempi 
itselleen.  

 



 

Jos olet kiinnostunut kirjoittamisesta, mutta arkailet aloittaa, ammentaisit ehkä 

eniten 5-15 minuutin tuntiharjoitusten tulosten näkemisestä. Noiden lyhyiden 

harjoitusten tekemiseen on monenlaisia syitä. Yksi tärkeimmistä syistä on 

kynnyksen madaltaminen.  

 

Kirjoittaja tarvitsee itsekriittisyyttä, mutta ei vielä tyhjän paperin ääressä. Mitä 

muokata, jos ei uskalla kirjoittaa ns. raakatekstiä? Jos tehtävänanto on rajattu ja 

aikaa on vähän, kynä liikkuu jouhevammin.  

 
DEAD LINE. Rajat helpottavat kirjoittamista.  
 
Rakas kriitikkoapina. Sinulla on taas niin paljon sanomista – mielestäsi. Mitähän 
tuostakin tulee, sanot. Tuossa on virhe, faktat ja fiktiot taas sekaisin. Väärin 
muistat senkin. Mutta kun minä kuulen niin huonosti, enkä aio totella sinua 
 

 

Tuntiharjoitusten ei tarvitse tuottaa mitään ”valmista”, mutta joskus niitäkin voi 

päätyä työstämään tavoitteellisesti. Osa kesälukemistonkin teksteistä on syntynyt 

tuntiharjoituksen innoittamana.  

 

Jokaisen näytteillä olevan tekstin ääreen on kuitenkin syntytavasta riippumatta 

istuttu monta kertaa. Eikö se ole vapauttava tieto? Haa - tekstit eivät synny 

toisiltakaan aivan itsestään pelkän jumalallisen lahjakkuuden ohjaamina! 

 

Kirjoittaminen on opiskeltava ja monisyinen taito sekä aina uudelleen alkava 

prosessi. Tavoitteellinen kirjoittaminen ei ole helppoa. Pahimmillaan se on aivan 

kauheaa, mutta parhaimmillaan hyvin nautinnollista.  

 
Kirjoittaminen: ajatusvirtaa, matka, havainnoimista, matkimista, muutos, viesti.  
 
Minä ja kirjoittaminen. Syksystä on aherrettu sanataiteen parissa. Mukana on 
ollut oma kriitikkoapina. Se on ankarin arvostelija. Mielenkiintoista lueskella 
toisten kirjoitelmia, runoja kirjakielellä tai murteella. Harmi ettei sanat ole 
värillisiä kuten ”punainen”, sävyjä on laidasta laitaan.  



 
Tällaistako oot kirjoittanut, kysyit. No joo, niinhän tein. Kirjoitin ensin paperille, 
siirsin sen koneelle ja tulostin. Luin tekstin, korjailin sitä ja tulostin taas. Pienen, 
sisäisen väännön jälkeen olin tyytyväinen. Opin kyl aikanaan elämään sisäisen 
kriitikkoni kanssa rauhallista rinnakkaiseloa.  
 

Käsi väsyy, pitää vaihtaa vähän kirjoitustyyliä.  
 
Usein asiat vain loksahtavat paikoilleen. Välillä se vaatii aikaa ja työtä, välillä ei.  
 

 

KYNÄ ON TAIPUISA  

 

Kirjoittajalla on käsissään väline, joka palvelee kaikenlaisina aikoina ja 

monenlaisissa oloissa. Myös niillä kirjoittajilla, jotka eivät vielä kirjoita.  

 

Opistoissa suunnitellaan totuttuun tapaan ensi vuoden lähiopetusta. Kaikkein 

kivointa kirjoittajienkin on kokoontua juuri lähitapaamisiin. Välineemme taipuu 

kuitenkin erinomaisesti myös etäkontaktiin, jos lähitapaaminen ei syksyllä 

onnistu.  

 

Kirjoittamisesta haaveilevat ihmiset tapaavat luoda ryhtymiselleen kohtuuttomat 

ehdot. Itsellänikin on esteiden rakentelusta pitkä ja harras kokemus. Harvalla 

kuitenkaan on aikaa, rahaa tai sinnikkyyttä järjestää optimaaliset olot 

kirjoittamista varten. Tarvitaanko alkuun pääsemiseen oikeasti sapattivuosi? 

 
Onhan ollut mukava syksy ja talvi. Hyvä, kun joku vähän hoputtaa kirjoittamaan, 
tarvitsitkin pientä potkua persuksille ja kritiikin suhteen olet varsinainen 
mimosa. Jatka vain ja kerro, mitä olet saanut aikaan.  
 

 

 

Raumalla keväällä 2020  
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