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Ohjeet: Yleistä tekstinlaadintaa

Päivitys: 26.3.2009 REk
Ryhmä: Muut

Aihe: Teksti tuntemattomalle
Useat meistä kohtaavat ainakin viikoittain, jotkut jopa päivittäin vaikean ongelman. On
laadittava teksti, eikä sen lukijaa tunneta. Kuitenkin olisi saatava tuo tuntematon hyväksymään tekstin sisältö.
LÄHTÖKOHTA
Kirjoittajalla on selkeä tavoite. Hyväksynnän käynnistää tekstin ulkoasu. Se luo ensivaikutelman. Tekstin selvä hahmottelu auttaa aina. Kirjoittajan on suunniteltava kokonaisuus ennen kirjoittamista. Sekä ulkoasua että sisältöä elävöittää vaihtelu. "Vaihtelu virkistää."
VAIHTELUN PÄÄPIIRTEET
Parinkin liuskan pituinen teksti elävöityy väliotsikoista. Samankokoisia kappaleita ei saa
sijoitella peräjälkeen. Ei myöskään pidä samanpituisilla virkkeillä eikä lauseilla rakentaa
tekstiä! Samojen sanojen toistoa on kartettava. Se ongelma selvitetään laatimalla sanakenttä.
Tällöin kirjoitetaan muistioksi tekstin asiaan kuuluvista sanoista ehkä parinkymmenen
sanan luettelo. Itse tekstissä käytetään sitten kutakin sanaa vain kerran. Tällöin lukija
saa kirjoittajasta asiantuntijan vaikutelman, ja semmoista yksilöä arvostetaan aina. Hän
vakuuttaa.
VAIKUTUSKEINOJA
Joskus kirjoittajan sopii turvautua kysymykseen, joskus vertaukseen. Selkeän käskyn
hyödyntäminen on harkittava tarkkaan. Alussa tuntuu parhaalta välttää kovin suurta tuttavallisuutta. Kirkas asiallisuus kelpaa aina!
PIENIÄ KIVIJALKOJA
1. Mitään seikkaa ei pidä toistella. Normaaliälyinen lukija uskoo yhdelläkin sanomisella.
Lukija alkaa nimitellä toistelijaa jankuttajaksi tai vaikka höplöttäjäksi, eivätkä ne tittelit kelpaa kenenkään käyntikorttiin.
2. "Lyhyestä virsi kaunis!"
3. Välimerkit eivät ole tarkoitettu kirjoittajan kiusaksi, vaan ne auttavat lukijaa hahmottamaan tekstin viestiä. Kohtelias kirjoittaja hallitsee välimerkkien käytön.
4. Puhuttu sana unohtuu, kirjoitettu säilyy. Kirjoituksestaan sen laatija ei pääse eroon
milloinkaan.
Korkealentoisesti määriteltynä puhuja kumartaa nykyhetkeä, kirjoittaja ikuisuutta.
LEO SUOMELA
K ä ä n n ö s t o i m i ku n n a n h u o m a u t u s :
Leo Suomela o n laa ja n k irja llis e n ura n te hn yt ro ma a ni- ja nä yte lmä k irja ilija s ekä k irja llis u ude n ja k ie le n tutk ija. Suo me la n tuo ta nnos ta lö ytyy mo nia erik o isjulka is uja ja k ie le nh uo ltoa k os ke via teo ks ia. Suo me la n k irja llis uutta ja nä yte lmiä o n kää nne tty k a hdeksa lle k ie le lle ja hä ne n e lok u va nsa Ka nte le tar o n filma ttu ja es itetty Ne uvos to liitossa. Hä ne n nuo riso ro ma a ne is taa n o n te hty
a nimaa tioe lo k uvia eri ma ide n te le vis io ihin. Filos o fia n to hto ri Leo Suo me la n as ia ntunte musta vo i kä yttää hy väks i es ime rk iks i le hd is tö - ja as iak ie le n k irjo itta mis e n o nge lmissa. FT Le o Suo me la o n Turun Lin na– Åb o Slo tt Ro ta ryk lub in jäs e n.

