
HYVÄN

TARINAN
ELEMENTIT

NÄIDEN ELEMENTTIEN AVULLA RAKENNAT  TARINAN, JOKA VIE YLEISÖN

MUKANAAN JA PITÄÄ SEN KIIKISSÄ PALKITSEVAAN LOPPUUN SAAKKA. 



Dictionary.com 

Tarina (eng. Story)

Kertomus, joka perustuu joko toteen tai

mielikuvitukseen  ja on suunniteltu

kiinnostamaan, viihdyttämään tai

opastamaan  lukijaa tai katsojaa.



Tarinan tärkeimmät elementit
 

TEEMA HENKILÖ-
HAHMOT

ASE-
TELMA

RAKENNE
JA 

JUONI
 

KONFLIKTI
 

NÄKÖ-
KULMA

 

TYYLI
 



Tarinan teema 

Miksi sinun täytyy kirjoittaa tämä tarina? Miksi

tarinasi on kertomisen arvoinen?  Miksi

jonkun täytyy lukea tai katsoa tämä tarina?

Mikä on tarinasi opetus tai sanoma? 

Mieti teemasi etukäteen, mutta älä tunge sitä

tarinaan halolla päähän-tyylillä, vaan anna

yleisösi oivaltaa se itse. 



Henkilöhahmot 

Tarinan henkilöt ovat kertomuksesi moottori.

Heidän on tunnuttava todellisilta ihmisiltä,

joilla on pyrkimyksensä ja menneisyytensä.

Heillä on heikkoutensa ja pelkonsa,

vahvuutensa ja unelmansa. 

Opettele tuntemaan tarinasi henkilöt kuin

parhaat ystäväsi. Usein juuri henkilöt jäävät

mieleen tarinoista. 



ET- Extra terrestial 



Forrest Gump 



Asetelma (engl. Setting) 

Asetelmalla tarkoitetaan tarinasi maailmaa.

Missä ja milloin tarinasi tapahtuu? Mitkä ovat

tärkeimmät tapahtumapaikat? Eteneekö

tarinasi kronologisesti ja lineaarisesti vai

hypitäänkö siinä ajasta ja paikasta toiseen.  

Asetelmalla on iso vaikutus tarinaan. Mietipä

vaikka Romeoa ja Juliaa tai Tuhkimoa

Helsingissä tai Lapin pikkukylässä. 



Harry Potter 



12 years a Slave  



Juoni (engl. Plot) 
Juoni kuvaa tarinan tapahtumien kulkua.

Tarinan tapahtumat eivät ole koskaan

sattumanvaraisia ja hassunhauskoja tekemisiä

ja puhumisia. Niiden tehtävänä on kuljettaa

henkilöitä tarinassa eteenpäin. 

Juonen avulla saat päähenkilösi kohtaamaan

vastustajansa ja pääsemään vaikeuksien kautta

lopulta "voittoon". (tai häviöön, jos voitto ei

ollutkaan lopulta tärkeää) 



Paluu tulevaisuuteen 



Kaunis mieli 



Tarinan rakenne (engl. Story Structure) 

Tarinan rakenteen etukäteissuunnittelu auttaa

kirjoittajaa  juonen kehittelyssä ja

kirjoittamisessa. Sen avulla tarinan punainen

lanka pysyy vahvana alusta loppuun.

Kirjallisuuden gurut ovat löytäneet

menestystarinoiden taustalta ikiaikaisia ja

universaaleja rakennemalleja. Kun hyödynnät

niitä tarinasi teossa varmistat, että tarinastasi

tulee oikea tarina.  Vaikuttava, kiinnostava ja 

 koskettava.  



Esimerkki tarinan 3-osaisesta rakenteesta

Tarinan rakennemalleista ja niiden helposta hyödyntämisestä  opit enemmän
Kirjoittajakoulun Stoori-valmennuksessa. 



Konflikti (engl. Conflict) 

 

Tarinan keskeisenä voimana on aina päähenkilön

suuri ristiriita eli konflikti. Päähenkilö pyrkii

johonkin, mutta jokin vastustaa ja lujaa. Panokset

kasvavat. Uhattuna on ura, perhe, rakkaus, henki,

raha tai jotakin muuta päähenkilölle tärkeää.  

 

Konflikti voi aiheutua konkreettisesta ulkoisesta

vastustajasta (antagonist) tai sisäisestä ristiriidasta.

(esim. rehellisyys vs. rikastuminen) Ilman selkeää

konfliktia ei ole tarinaa. 





Esimerkki päähenkilön sisäisestä konfliktista:
 

Vaimonsa menettämisestä lamaantunut Carl joutuu 
Pixarin Up-lastenelokuvassa löytämään nuoren Russel-pojan avulla itsestään

uudeelleen nuoren, seikkailunhaluisen idealistin, joka hän joskus oli.   
 



Näkökulma (engl. Point of View) 

 

Kenen/keiden tarinasta on kyse ja kenen

näkökulmasta tarinaa kertovat? 

 

Tarinaan valittu näkökulma eli kertoja vaikuttaa

tarinan sävyyn ja tunnelmaan. 

 

Minä-kertoja?

Ulkopuolinen kertoja?

Kaikkitietävä kertoja?

Monta eri kertojaa?



Useampi kertoja samassa tarinassa?  

 

- Kertojat kertovat minä-muodossa samaa

tarinaa.

-Kertojat kertovat erilliset yhteensulautuvat

omat tarinansa. (Tommi Kinnunen: Neljän

tuulen risteys)

-Tarinassa vuorottelevat minä-kertoja ja

ulkopuolinen kertoja.  (Meri Anhava: Sinun,

Margot)

-Eri kertojat kertovat päähenkilön tarinaa

kolmannessa persoonassa. 



Tyyli  

 

Kirjoitustyylilläsi on iso vaikutus tarinaan.

Miten rakennat ja jaksotat tarinasi? Millaista

kieltä käytät? 

Väsytätkö yleisösi turhilla  kuvailuilla,

tarpeettomilla dialogin pätkillä tai vaikeilla ja 

 uuvuttavilla lauseilla? Ilahdutatko yleisöäsi

soljuvalla ja mukaansatempaavalla kerronnalla,

miellyttävällä  ja helppolukuisella kielellä ja

oivaltavalla dialogilla, jossa myös rivien välit

kertovat paljon. 



Mother died today. Or maybe, yesterday; I can't be sure.
 Albert Camus, The Outsider (1946)

Esimerkkejä tyylistä: 
Kuuluisia  tarinan aloituksia

It was a bright cold day in April, 
and the clocks were striking thirteen.

George Orwell, 1984 (1949)

It was a queer, sultry summer, the summer they electrocuted the Rosenbergs,
and I didn’t know what I was doing in New York.

 Sylvia Plath, the Bell Jar (1963)

https://amzn.to/3Bi5m07


HALUATKO
OPPIA 

LISÄÄ? 
TERVETULOA KIRJOITTAJAKOULUN STOORI-VALMENNUKSEEN.

VALMENNUKSESSA SAAT TYÖKALUT JA OPASTUKSEN OMAN

TARINASI SUUNNITTELUUN JA LOPPUUNSAATTAMISEEN. 

LUE LISÄÄ: KIRJOITTAJAKOULU.FI/STOORI/

https://kirjoittajakoulu.fi/stoori/

