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1 Alussa oli idea 

”Sain pari pähkinää hoitajalta käteeni ja muntjakit ottivat ne erittäin hellästi suuhunsa. 

Se taisi olla loman parhaita hetkiä.” 

Eläimiä, 3.11.2017 (Räty 2017b) 

” Piti aloittaa muntjakeista, ja jopa googletin niistä lisätietoja. Harjoituksena yritin kuvailla niitä ja 

kokemustani, mutta en ole täysin tyytyväinen tulokseen. Päivään mahtui niin paljon eläimiä, että 

kaikkia oli vaikea muistaa ja saada tekstiin fiksusti. Olisi pitänyt istua hetki lintupuistossa 

kirjoittamassa kanoista ja vallitsevasta äänimaailmasta.” 

Reflektio Eläimiä-blogitekstistä (ks. s. 25) 

Kirjoittamisen opintojen aikana olen lukenut paljon erilaisia kirjoittamiseen liittyviä kirjoja. 

Stephen Kingin opus Kirjoittamisesta (2000) on jäänyt näistä parhaiten mieleeni. Siinä King 

jakelee kaikenlaisia neuvoja ja käytännön kokemuksia kirjoittamiseen liittyen. Hän kertoo 

muun muassa kirjoittavansa joka päivä 2000 sanaa. Vasta-alkajalle Kingin mielestä voisi riittää 

1000 sanaa ja satunnaiset vapaapäivät olisi sallittu. Kirjoittajalla pitäisi olla myös konkreettinen 

tavoite, mutta toisaalta King suosittelee myös kirjoittamista siitä, mistä itse haluaa eikä muiden 

toiveiden mukaan. (King 2000, 142-150.) 

Jäin miettimään Kingin neuvoja ja omaa kirjoittamistani. Säännöllinen harjoittelu voisi 

tehdä hyvää kirjoitustaidolleni. Uskon luovien alojen opiskelussa harjoitteluun. Piirtämään 

oppii itse piirtämällä ja kirjoittamaan kirjoittamalla. Opetus ja teoriat ovat avuksi, mutta 

pelkästään niiden avulla ei opi hyväksi. Rauste-von Wright, Soini ja Wright (2003, 53) kutsuvat 

tätä pragmatistiseksi konstruktivismiksi. Heidän mukaansa oppiminen on nimenomaan yksilön 

aktiivisuuden tuote. Yksilön pitää itse konstruoida tieto annetuista palasista ja aikaisemmin 

opitun pohjalta. Rauste-von Wright ym. (2003, 155-156) esittelevät myös John Deweyn (1963, 

87) pragmaattisen teorian oppimisesta, jonka mukaan oppimisen ydin on oman toiminnan ja 

siitä saatavien tuloksien reflektointi. Parhaiten opitaan oppimisprosessin aikana heräävistä 

ongelmista ja niiden ratkaisuista (s. 79). Deweyn (1963, 40) mielestä opetus onnistuu parhaiten, 

kun se ankkuroidaan oppijan arkeen.  

Monet kirjoitusoppaiden tekijät ja ammattikirjailijat Kingin lisäksi uskovat myös 

harjoittelun voimaan. Mika Waltari (1994, 16-17) sanoo, että ”ei ole olemassa synnynnäisiä 

kirjailijoita” ja ”taipumusta on kehitettävä”. Jääskeläinen (2002, 22) mieltää kirjoittajan 
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käsityöläiseksi, joka harjaantuu ammatissaan. Hän toteaa myös, että oppiminen vie aikaa ja 

parhaiten oppii määrätietoisella, tavoitteellisella ja säännöllisellä kirjoittamisella (Jääskeläinen 

2002, 163-164). Kaatje Hurlbut (1979) taas sanoo, että kirjoittamista ei voi opettaa 

luennoimalla luokan edessä, se opitaan harjoittelemalla itse. 

Tämän pohjalta jäin miettimään itselleni sopivaa kirjoittamisen harjoittelun tapaa. Kingin 

suosittelemat 1000 sanaa pakkokirjoittamista päivässä tuntui liialliselta. Pienen pohdinnan 

jälkeen totesin, että blogi voisi olla sopiva harjoittelumuoto. Blogitekstit ovat yleensä lyhyitä, 

eikä niiden tekstilaji ole rajattu tarkkaan tietokirjoittamiseen tai proosaan. Aikaisempien 

blogikokeilujeni pohjalta tiesin, että aiheiden keksiminen voi olla vaikeaa ja mielenkiintoni 

bloggaamiseen voi kadota muutaman tekstin jälkeen. Kolmen viikon matka Espanjaan 

kuitenkin lähestyi sopivasti, joten päätin blogata siellä niin usein kuin aikataulu salli. Matkalta 

saisi aiheita, ja kolmen viikon kokonaisuus olisi sopiva, jotta voisin arvioida harjoittelun 

sujumista ja tehoa. Lisäksi olin löytänyt muutamia tieteellisiä tutkimuksia, joissa tutkittiin 

nimenomaan blogien vaikutusta kirjoitustaidon oppimiseen (esim. Farida & Margawati 2014). 

Tällaisella harjoituksella saisin tietää, sopiiko matkabloggaus kirjoitusharjoitukseksi vai ei, ja 

mitä tällaisessa harjoituksessa pitäisi ottaa huomioon, ja miten tällaisesta kirjoitusharjoituksesta 

syntyviä tekstejä voisi arvioida. 

Koska bloggaus on suhteellisen tuore ilmiö, ei se terminäkään ole vielä kovin vakiintunut. 

Merkitys tunnetaan, mutta kirjoitustapa ei. Kirjoitan tätä tekstiä Microsoftin uusimmalla Word 

365 -ohjelmalla (versio 1712), joka haluaa kertoa blogaamisesta yhdellä g:llä. Oma 

kielikorvani taas sanoo, että se tekeminen on aina bloggaamista kahdella g:llä. Kotimaisten 

kielten keskus (2018) suosittaa, että verbi on blogata ja että se taipuu samoin kuin leikata.  

 

blogata – bloggasin – blogannut vrt. leikata – leikkasin – leikannut 

bloggaus vrt. leikkaus 

 

Käytän tässä tutkielmassa Kotimaisten kielten keskuksen suositusta taivutusmuotojen 

kahdesta g:stä. 
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2 Pitääkö kirjoittamista oikeasti harjoitella? 

Mitä sitten tieteellinen tutkimus sanoo kirjoittamisen harjoittelun tärkeydestä Kingin käytännön 

kokemuksen lisäksi? Reid (2011) laski, että jos 10 000 tuntia harjoitusta tekee mestarin, niin 

kirjoittamisessa se tarkoittaisi käytännössä 40 vuotta yliopisto-opiskelijoiden opintojensa 

aikaisella tekstintuottovauhdilla. Witten (2007) projektissa jokainen osapuoli koki 

vapaamuotoisen kirjoittamisen harjoittelun hyödylliseksi, vaikka tuloksia ei tarkasti 

mitattukaan. Murugiahin (2013) esittelemässä tutkimuksessa oppilaat tekivät kirjoitustehtäviä 

usean kuukauden ajan ja 97% heistä hyötyi siitä. 

Kallionpää (2017, 42) tiivistää monen muun tutkijan ajatuksia, joiden mukaan 

kirjoittaminen taitona on muuttunut digitaalisuuden myötä, ja sitä ja muita sisällön tuottamisen 

taitoja tarvitaan yhä enemmän yhteiskunnassa. Hän esitteleekin (2017, 172), miten uudet 

kirjoitustaidot, jotka ottavat huomioon modernin digitaalisen maailman, eroavat perinteisistä 

kirjoitustaidoista. Esimerkiksi tekstilajit muuttuvat jatkuvasti ja luovuus on tärkeämpää kuin 

aikaisemmin korostettu tarkoin kriteerein määritelty tuotos. Näitä uusia taitoja Kallionpää 

toivoo suomalaisen koulujärjestelmän opettavan. (Kallionpää 2017.) McVey (2008) perustelee 

artikkelissaan, miten kaikki kirjoittaminen on loppujen lopuksi luovaa kirjoittamista. Hän ei 

halua tehdä eroa luovan kirjoittamisen ja muun kirjoittamisen, kuten novellien, verkkotekstien 

ja kouluesseiden, välillä. Farida ja Margawati (2014) määrittelevät luovan kirjoittamisen myös 

hyvin väljästi: sitä ovat kaikki alkuperäiset eli ei-kopioidut kirjoitukset.  

Suomalaiset nuoret osaavat lukea mutteivät kirjoittaa (Kallionpää 2017, 43), ja 

amerikkalaisilla opiskelijoilla on vaikeuksia akateemisen kirjoittamisen kanssa (McVey 2008). 

Saman toteavat Graham ja Perin (2007, 3). Yhdysvalloissa heidän mukaansa lukio-opiskelijat 

eivät pärjää yliopiston, työelämän tai edes lukion kirjoitusvaatimusten kanssa. Hyvä 

kirjoitustaito auttaa opinnoissa ja työllistymisessä (Graham & Perin 2007, McVey 2008). 

Armstrongin ja Rettererin (2008) opiskelijat bloggasivat lukukauden ajan, ja kaikki tunsivat 

olevansa sen jälkeen parempia kirjoittajia. Farida ja Margawati (2014) järjestivät luovan 

kirjoittamisen opiskelijoille matkakirjoittamisen työpajoja lukukauden aikana, ja ne koettiin 

hyödyllisiksi opiskelussa ja samalla helpoksi tavaksi opettaa kirjoittamista.  

Graham ja Perin suosittelevat raportissaan (2007, 4) kirjoitustaidon parantamiseksi 

esimerkiksi seuraavien taitojen opiskelua lukio-opiskelijoille: kirjoitusstrategiat, yhteenvetojen 

teko, lauseiden yhdistely, prosessikirjoittaminen, ja hyvien esimerkkien hyödyntäminen. Näille 
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kaikille he ovat antaneet vaikutuskertoimen, eli miten paljon kyseinen taito vaikuttaa yleiseen 

kirjoitustaitoon. Tärkein raportissa mainittu taito (kerroin 0.82) on kirjoitusstrategioiden 

hallitseminen eli erilaisten kirjoittamiseen liittyvien prosessien hallinta editoinnista palautteen 

hyödyntämiseen (s. 15). Sisällön oppimiseen kirjoittamalla liittyvät taidot taas saivat 

heikoimman kertoimen 0.23 (s. 20), mutta kirjoittajat huomauttavat, että silti 75% tähän 

liittyvistä tutkimuksista näki positiivisen vaikutuksen. (Graham & Perin 2007.) 

Erilaisia käytännön harjoitteita on olemassa kouluympäristön ulkopuolellakin. 

Kirjoitusoppaissa annetaan tehtäväksi rakentaa hahmo (Rannela 2010, 49), kirjoittaa tabuista 

(Rannela 2010, 71) tai tehdä listoja (Ylianttila 2016, 34). Itseäni kiinnostivat enemmän 

pidemmät harjoitukset. Niihin pystyy paneutumaan tarkemmin ja niistä saa arviointivaiheessa 

enemmän irti. Andersson käskee kirjoittamaan joka päivä (2002, 31 & 46), koska kirjoitusvire 

katoaa muutamassa viikossa (2002, 143). Ylianttila neuvoo pitämään kolmen lauseen 

päiväkirjaa (2016, 26) tai edes kirjoittamaan päivän sanan (2016, 32). Hänen tavoitteenaan on 

kirjoittamisen säännöllinen harjoittelu miettimättä sen enempää. Kunhan muistaa kirjoittaa. 

(Ylianttila 2016, 27.) Samaan pyrkii Goldberg (2011). Hänen treenikirjoittamiseksi 

nimeämässään tekniikassa on pääasia pitää kynä liikkeessä. Voi luopua kontrollista ja kirjoittaa 

roskaa. (Goldberg 2011, 15.) Yksi harjoitus kirjassa onkin, että kirjoittaa 10 päivää putkeen ja 

lukee lopputuloksen vasta myöhemmin (Goldberg 2011, 45). Edellä mainitut siis ovat samoilla 

linjoilla Kingin (2000, 142) kanssa: päivittäinen kirjoittaminen on tärkeää. 
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3 Vanhoja ja moderneja kertomisen tapoja 

Omaksi kirjoitusharjoituksekseni päätin kirjoittaa blogia. Tekstimuotona blogi on ainakin 

itselleni helppo, koska se voi sisältää mitä vain faktojen luettelemisesta runoihin ja proosaan, 

ja kieli voi olla aika yksinkertaista. Tehokeinoina voi käyttää kuvia, videoita ja linkkejä muualle 

internetin syövereihin. Blogitekstistä voi siis rakentaa juuri sellaisen kuin itse haluaa. 

Tyypillinen blogiteksti ei ole kovin pitkä, kuten moderniin hektiseen yhteiskuntaan sopii. 

Blogien historiasta ja ominaisuuksista kertovat lisää mm. Armstrong ja Retterer (2008), 

Pudliner (2007) ja Reid (2011). Yleisimmät syyt bloggaamiseen ovat samanlaisia kuin voisi 

olettaa päiväkirjan pitämisessä: elämän ja ideoiden dokumentointi, tunteiden purkaminen ja 

mielipiteiden kertominen. Lisäksi blogia voidaan käyttää verkkoyhteisöjen ja verkkoelämän 

ylläpitoon. (Nardi, Schiano, Gumbrecht & Swartz 2004.)   

Kallionpää (2017, 12-13) pohtii väitöskirjassaan nuorten kirjoittamisen taitoja ja 

digitaalisen maailman muutosta. Digitaalisen maailman kirjoitustaitojen harjoitteluun 

blogiharjoitukseni sopii hyvin. Voidaanhan blogin kirjoittamisen olettaa olevan nuorille 

ominaisempaa kuin perinteisen kouluesseen. Bloggauksessa harjoitellaan myös Kallionpään 

(2017, 65) listaamia uusia kirjoitustaitoja, kuten digitaalista ympäristöä, eri genrejä, ja luovan- 

ja asiakirjoittamisen rajojen rikkomista. Monet nuorista kirjoittavat blogeja ja muuta 

verkkotekstiä vapaa-ajallaan täysin vapaaehtoisesti (esim. Witte 2007). Vapaa-ajan tekstilajien 

ja tietokoneiden mukaan tuominen kirjoittamisen opiskeluun parantaa muun muassa oppilaiden 

motivaatiota (Kallionpää 2017, 44). Witten (2007) kuvaamassa projektissa yläkoululaiset ja 

opettajaopiskelijat kehittivät sekä perinteisiä, että digitaalisen maailman kirjoitustaitoja 

nimenomaan blogien välityksellä. McVey (2008) on löytänyt koulumaailmastakin digitaalisia 

ja ei-perinteisiä kirjoitustaitoja hyödyntäviä tehtäviä, kuten verkkokeskusteluja ja sähköpostien 

kirjoittamista. 

Blogeja on tutkittu etenkin vieraan kielen kirjoittamisen opettelussa. Esimerkiksi Arslan 

ja Sahin-Kizil (2010) vertasivat perinteisiä opetusmetodeja ja bloggaamista metodien lisänä, ja 

bloggaaminen paransi opiskelijoiden tuloksia. Tosin tässä tutkimuksessa bloggaaminen ja 

siihen liittyvät aktiviteetit järjestettiin perinteisen opetuksen lisäksi, eli toinen ryhmä sai 

käytännössä enemmän opetusta, minkä tutkijat itsekin huomasivat. Bahce ja Taslaci (2009) 

tutkivat opiskelijoiden asennoitumista blogien käyttöön kirjoittamisen opetuksen tukena. 

Armstrong ja Retterer (2008) taas totesivat bloggaamisen auttavan opiskelijoita tulemaan 
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varmemmiksi kirjoittajiksi, vaikka bloggaamisessa käytetty kieli ei ollut heidän oma 

äidinkielensä.  

Ting, Ting ja Hsiao (2014) toteavat, että ilman sosiaalisuutta blogit eivät olisi niin 

suosittuja eivätkä ne kehittyisi eteenpäin. Blogien opetuskäytössäkin sosiaalisuus on huomioitu. 

Monet opetuskäyttöä koskevista tutkimuksista pitävät tärkeänä blogien kommentointia 

oppimisen kannalta. Tekstiä jopa työstetään yhdessä blogin ja sen kommenttien avulla (Arslan 

& Sahin-Kizil 2010, Witte 2007).  

Calzati (2015) toteaa matkoista kertovien tekstien ottavan aina vaikutteita mediasta, jossa 

teksti sijaitsee. Kirjamuodossa teksti on opaskirja tai melkein elämänkerta, blogimuodossa taas 

se hyödyntää blogin ominaisuuksia kuten linkkejä ja kuvia. Yksinkertaisuuden vuoksi puhun 

tässä tekstissä matkakertomuksista enkä juuri puhtaista opaskirjoista. Calzatikin (2015) toteaa, 

että opaskirjoja ei yleensä katsota oikeaoppisiksi matkakertomuksiksi.  

Farida ja Margawati (2014) sanovat matkakertomuksen (engl. travelogue) olevan 

eräänlainen antropologinen tutkimus: ”kirjoittaja asettuu alueelle pidemmäksi aikaa, oppien ja 

tutkaillen paikan olemusta aisteillaan”.  He jatkavat, että matkakertomus sisältää nimenomaan 

kirjoittajan ajatuksia, mielikuvia ja reflektiota matkustuskohteesta (Farida & Margawati 2014). 

Calzati (2015) määrittelee, että matkan pitää olla matkakertomuksen pääosassa ja kertojan pitää 

olla osa tarinaa. Hän jatkaa, että kertomuksella pitää olla edes jonkinlainen totuuspohja (Calzati 

2015). Matkakertomus voikin olla julkinen päiväkirja (Pudliner 2007), jollaiseen blogiakin on 

verrattu. Ting ym. (2014) toteavat matkablogien sisältävän erilaisia tyylejä, joista yleisimmät 

ovat henkilökohtaiset tarinat matkoista ja arvioinnit kohteista ja aktiviteeteista. Matkablogeja 

heidän mukaansa eivät kirjoita vain yksityiset henkilöt, vaan myös yritykset ja yhteisöt (Ting 

ym. 2014).  

Matkakertomuksia ovat kirjoittaneet jo muinaiset egyptiläiset ja kreikkalaiset (Hulme & 

Youngs 2002b). Viime vuosisatojen aikana matkakertomus lajityyppinä on kehittynyt Marco 

Polon seikkailuista faktapohjaisempaa havainnointia kohti, kuten kirja The Cambridge 

companion to travel writing (Hulme & Youngs 2002a) näyttää. Se käy läpi matkakertomusten 

historiaa nykyaikaan saakka, mutta ei kuitenkaan mainitse matkablogeja. Matkablogit ovat 

kuitenkin suora jatkumo vanhan ajan matkakertomuksille (Pudliner 2007). Ne ovat vain 

siirtyneet digitaaliseen aikaan. Calzatikin (2015) toteaa matkakertomusten ja matkablogien 

olevan samaa genreä, vain eri ilmenemismuotoja.  

Blogit ovat myös turistien matkojen visuaalinen ja kirjallinen kerronnan väline, kuten 

Pudliner (2007) kertoo. Niistä on tullut osa turismia. Ting ym. (2014) ja Pudliner (2007) ovat 
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pohtineet matkablogeja turismin näkökulmasta. Heidän mukaansa blogit ovat turisteille tapa 

jakaa kokemuksia ja suositella kohdetta. Matkablogien todetaankin olevan tärkeä tietolähde 

matkailijoiden keskuudessa. (Ting ym. 2014, Pudliner 2007.) 

Monet matkablogeja käsittelevät opinnäytetyöt liittyvät turismin opintoihin. Auvisen 

(2012) opinnäytetyö Kajaanin Ammattikorkeakoulussa käsitteli hänen kirjoittamaansa blogia, 

jonka aiheena oli Disneyland Paris. Osa Auvisen työstä liittyy markkinointiin, mutta siinä 

käsitellään myös verkkokirjoittamista ja blogien olemusta. Roberts (2016) puolestaan tutkii 

matkakirjoittamisen opettamista ja harjoittelua akateemisessa maailmassa gradussaan, ja etsii 

metodia matkakertomusten analysointiin. 

Hulme ja Young (2002b) kertovat, miten eri tahot ovat pyrkineet antamaan ohjeita 

matkakertomuksen ja -artikkelin kirjoittamiseen, vaikka kirjoittavat eivät usein niitä 

noudattaneet. Yksi ohjeiden antajista on Rockwell (1979). Hän listaa paljon neuvoja 

matkakertomusten kirjoittamiseen. Rockwell muun muassa suosittaa tekemään tutkimusta jo 

ennen matkaa, jotta faktat tulevat oikein. Hän neuvoo miettimään, mitä lukija haluaa saada 

tekstistä irti ja pitämään kohdeyleisön mielessä koko kirjoitusprosessin ajan. Erityisesti 

Rockwell korostaa anekdoottien tärkeyttä ja kuvien maalaamista. Lukijan pitää tuntea olevansa 

itse matkalla. Lisäksi kirjoittajan pitäisi välttää tarkkaa sepustusta omasta päivästä ja liian 

abstraktin tekstin kirjoittamista. Nämä saavat lukijan menettämään mielenkiinnon. (Rockwell 

1979.) Pudliner (2007) sanoo blogien antavan mahdollisuuden elää toisten kokemusten kautta, 

aivan kuten Rockwell (1979) sanoo hyvän matkakertomuksen tekevän. 
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4 Voiko kirjoitustaitoa mitata? 

Tarkoitukseni on siis tehdä kirjoitusharjoitus blogin muodossa, mutta miten harjoituksen 

onnistumista voisi mitata. Tarkoitukseni ei ole oppia vierasta kieltä tai harjoitella kielioppia ja 

oikeinkirjoitusta. Tuottamiani tekstejä ei siis kannata käydä punakynän kanssa läpi etsien kaikki 

kirjoitusvirheet. Enemmän pitäisi saada mittaamisessa kiinni siitä, miten sujuvaa tekstini on, 

miten hyvin aihetta on käsitelty, miten miellyttävää teksti on lukea, ja niin edelleen. Kyse on 

siis luovan kirjoittamisen piirteistä. Onko luovan kirjoittamisen suhteen sitten eroa, tehdäänkö 

se äidinkielellä vai vieraalla kielellä? Vieraalla kielellä kirjoittaessa huomio on varmasti 

enemmän itse kielessä eli sanastossa ja kieliopissa, kun taas äidinkielessä niitä ei niin paljon 

tarvitse miettiä. Äidinkielessä voi keskittyä paremmin siihen luovaan osaan.  

Kirjoitustaidon mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Lasketaanko sivistyssanojen ja 

monipolvisten lauserakenteiden määrä tekstissä tai luotetaanko kirjoittajan omaan arvioon 

taidon paranemisesta? Farida ja Margawati (2014) sanovat luovan kirjoittamisen ilmaisevan 

enemmän ajatuksia ja tunteita kuin pelkkiä faktoja, eli tällaista kirjoitustaitoa ei kieliopin 

osaamisen kautta voi arvioida.  

Yhdysvalloissa kirjoitustaitoa testataan kouluissa lyhyin tehtävin (Espin & McMaster 

2007). Tehtävät arvioidaan numeroin erilaisten kriteereiden perusteella, jotta niitä voi vertailla 

koululaisten kesken ja yhden koululaisen eri testikertojen välillä. Godwin-Jones (2008) esittelee 

puolestaan erilaisia verkkopalveluita, joilla kirjoittaja voi itse tarkistaa kieliopin tai jopa 

monimutkaisempia esseerakenteita. Suurin osa näistä palveluista toimii parhaiten englannin 

kielen kanssa, eivätkä ne tarjoa ratkaisuja löytämiinsä ongelmiin.  

Entä miten voisi mitata kirjoitustaidon oppimista? Helpoin tapa olisi tehdä sama arvio 

ennen ja jälkeen kirjoitusharjoitteen. Yhdessä tutkimuksessa (Alsamadi 2018) opiskelijat 

kirjoittivat blogitekstin ennen kuin saivat kirjoittamisen opetusta ja toisen tekstin opetuksen 

jälkeen. Näitä tekstejä sitten arvioitiin tarkkaan määritellyin kriteerein (Alsamadi 2018).  

Päädyin tässä tutkielmassa käyttämään mittaustapana itsereflektiota ja muiden arvioita 

teksteistäni. Ne ovat samalla osa kirjoitusharjoitukseni oppimisprosessia. Tein kaikki arvioinnit 

vasta kirjoitusharjoitukseni päätteeksi. 
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4.1 Tiedänkö itse, mikä on hyvä lopputulos? 

Yksi helppo tapa todeta kirjoitustaidon paraneminen on itsereflektio, eli tuntuuko minusta siltä, 

että harjoituksesta oli hyötyä. Toisaalta reflektoidessa käyn myös läpi, mitä olen harjoituksen 

aikana tehnyt ja samalla opin mahdollisesti lisää. Rauste-von Wrightin ym. (2003, 68) 

mukaan ”itsereflektio edellyttää siis oman ’sisäisen’ toiminnan tiedostamista ja tulkintaa”, ja 

myös (Rauste-von Wrightin ym. 2003, 70), että reflektion hyväksikäyttö oppimisessa vaatii 

motivaatiota. Kaatje Hurlbut (1979) kertoo, miten omia kirjoittamiseen liittyviä ongelmiaan 

ratkaistessaan oppii olemaan tehokas ja löytää uusia tapoja tehdä asioita, joista joku voi olla se 

oma. Jääskeläisen (2002, 141) mukaan itsearvioinnissa on tartuttava joka sanaan, ja yhtenä 

lähtökohtana on oman estetiikan ja kirjallisuuskäsityksen tiedostaminen.  

Hyviä työkaluja kirjoitusharjoitusten reflektoimiseen ei ole monia. Yksi on Murugiahin 

(2013) artikkelissa esitelty reflektoivien kysymysten sarja. Se esitettiin yläkouluikäisille, kun 

heitä haastateltiin luovan kirjoittamisen opintomoduulin päätteeksi. Käytän tässä tutkielmassa 

alla esiteltyä Murugiahin listaa hieman muokaten reflektointini apuna. 

Oliko moduuli hyödyllinen? 

Onko kirjoittamistaitosi parantunut käytyäsi moduulin läpi? Jos kyllä, niin miten? 

Millaisia vaikeuksia sinulla oli moduulin aikana ja miten ratkaisit ne? 

Uskotko oppineesi jotain luovan kirjoittamisen moduulista? 

Mitä eroja näet teksteissäsi ennen ja jälkeen moduulin? 

Onko joku osa moduulista, johon pitäisi lisätä improvisaatiota? 

Harjoittelitko moduulin sisältöjä itseksesi luokan ulkopuolella? (Murugiah 2013.) 

Roberts (2016, 5) esittelee gradussaan itse kehittämänsä ADA-menetelmän (Aim, Design, 

Assesment eli suomeksi tavoite, suunnittelu, arviointi), jolla voidaan analysoida 

matkakirjoittamista. Menetelmä sopii oman tutkielmani aiheeseen ja päämäärään (voiko 

matkabloggaaminen olla hyvä kirjoitusharjoitus), mutta menetelmää ei ole tieteellisesti tutkittu 

kuin Robertsin omassa gradussa, joten siihen pitää suhtautua pienellä varauksella.  

Robertsin (2016) mukaan ADA-menetelmää voidaan käyttää matkakertomuksen 

kirjoitusprosessin alussa tai lopussa, siis joko suunnittelun apuna tai kirjallisen kerronnan 

reflektoinnissa (s. 53). Sen pitäisi auttaa tekemään matkakertomuksista ammattimaisempia (s. 

52). Menetelmän vaiheet ovat (s. 53):  
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Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä tekee ja miten sen onnistumista pitäisi arvioida 

tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia keinoja käytetään tavoitteen saavuttamiseksi 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti onnistuu tavoitteessaan 

Menetelmän ideana on tutkia, mitä halutaan tehdä, miten se tehdään ja onnistuttiinko tässä 

(Roberts 2016, 53). Aim-kohdassa määritellään teema ja tehtävä, jota vasten tekstiä arvioidaan. 

Roberts käytti omassa analyysissaan sellaisia kuin ”Esittele avainhahmot”, ”Esittele 

matkamuisto” ja ”Käytä säätä kuvatessasi matkaa metaforana”. Näitä teemoja Roberts on 

löytänyt yleisestä kirjallisuuden tietoudesta sekä hyvin tarkoista kirjallisuuden tutkimuksen 

lähteistä. Design-kohta taas kertoo, miten edellisen kohdan tulokseen päästään. Edellisistä 

esimerkeistä Roberts on tähän jatkanut ”Käytä minä-kertojaa tehdäksesi yhdestä hahmosta 

kaikista tärkeimmän. Rakenna hahmo katselemalla maailmaa yksityiskohtaisesti hänen 

silmin.”, ”Käytä etäisyyden ilmaisuja kertoessasi menneestä/tulevasta.” ja ”Kuvainnollista 

kieltä ja personifikaatiota – rakenna kuva säästä ja ilmastosta”. Nämä keinot ovat siis käytännön 

neuvoja. Viimeisessä Assessment-vaiheessa arvioidaan tekstiä vapaamuotoisesti sekä 

kirjallisuuden teoriaan nähden. Tähän voi liittyä myös kirjoittajan itsereflektiota. (Roberts 2016, 

87-92.) 

Hyödynnän ADA-menetelmää ja muutamia Robertsin (2016, 87-109) esittelemiä 

arviointiteemoja reflektointiosuudessani. Tämän ja Murugiahin (2013) yllä esitellyn 

kysymyslistan lisäksi luon oppimispäiväkirjatyyppisen listauksen blogiteksteistäni (liite 1), 

jossa kerron miksi kirjoitin juuri siitä aiheesta, missä kirjoitin tekstin ja muita reflektoivia 

ajatuksia. Näiden pohjalta kirjoitan reflektointiosuuteni. 

4.2 Tietävätkö muut, mikä on hyvä lopputulos? 

Oppimista säätelevät teot ja siitä saatu palaute (Rauste-von Wright ym. 2003, 57), ja palautteella 

voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia (Hattie & Timperley 2007). Muiden 

palautteesta voi seurata omaa kehittymistä ja siitä saa selville oman paikkansa suhteessa muihin 

(Jääskeläinen 2002, 131). Peltonen (2015, 25) tarkasteli gradussaan arvostelupalveluiden 

tuottamaa palautetta. Hänen mukaansa palaute, joka saadaan omille teksteille, on 

emotionaalisesti herkempää kuin muiden kirjoittamien tekstien palaute. Palautetta 
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analysoitaessa pitää siis pyrkiä pysymään neutraalina (Peltonen 2015, 25). Hattie ja Timperley 

(2007) esittelevät tehokkaalle palautteelle mallin. Sen mukaan palautteen pitää vastata 

kysymyksiin ”Mikä on tavoite?”, ”Mitä tehdään tavoitteen saavuttamiseksi?” ja ”Miten 

tavoitteeseen pääsyä voisi edistää?”. Nämä kysymykset auttavat pienentämään eroa nykyisen 

ja halutun ymmärryksen välillä. (Hattie ja Timperley 2007.) 

Blogien olennainen osa monien mielestä on sosiaalisuus (ks. s 6). Omaan matkablogiini 

en kuitenkaan kerännyt kommentteja sitä kirjoittaessa. Blogin valmistuttua kysyin yleistä 

palautetta (liite 2) teksteistäni kolmelta tuttavaltani, jotka ovat kirjoittamisen ammattilaisia. 

Heistä ja palauteprosessista lisää luvussa 5.6.  
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5 Ajatuksia ennen ja jälkeen kirjoittamisen 

Kirjoitusharjoituksekseni valitsemani blogin aiheeksi päätin Espanjan matkan loka-

marraskuussa 2017. Matka kestäisi kolme viikkoa, eli blogiteksteille löytyisi varmasti paljon 

aiheita ja aikaakin kirjoittamiseen olisi. Tekstien määrä pysyisi kuitenkin tarpeeksi pienenä, 

jotta voisin arvioida harjoitukseni hyödyllisyyttä tätä tutkielmaa varten. Tarkempia rajoituksia 

en halunnut blogiteksteilleni antaa. Rajoituksien miettiminen kirjoittaessa veisi huomion itse 

kirjoittamisesta. Halusin harjoitella nimenomaan luovaa kirjoittamista ja tarinointia, ja kuten 

Reid (2011) toteaa, blogissa kirjoittaja itse määrää aiheen, pituuden, muodon ja muut 

ominaisuudet. Oikeaoppisen blogitekstin tuottaminen ja bloggaamisen harjoittelu ei ole 

harjoitukseni ytimessä. Tai kuten Jääskeläinen (2002, 36) sanoo, ”Luova kirjoittaja kirjoittaa 

omaehtoisesti, ilman ulkoa annettuja sääntöjä tai rajoituksia. Tärkeintä on kirjoittaminen 

sinänsä, ei niinkään lopputulos.” Toisaalta hän jatkaa (2002, 87), että kirjoittamisella pitää olla 

aina tavoite ja tarkoitus. Aivan samoin kuin alussa mainitsemani King (2000, 146) käskee 

keksimään konkreettisen tavoitteen kirjoittamiselle. Minulla tavoite oli kirjoittaa jonkinlainen 

teksti matkastani suunnilleen kerran päivässä, jotta oikeasti saisin aikaiseksi harjoiteltua 

kirjoittamista. Sekundäärinen tavoite oli mitata ja pohtia tällaisen harjoittelun hyötyä. 

Tarkemmin sanoen halusin harjoitella kerrontaa, tarinointia ja kuvailua. Halusin oppia 

kirjoittamaan matkakertomuksen, eli miten luoda paikkoja ja tunnelmia tekstin keinoin. Hyvä 

matkakertomus on myös kiinnostava ja jännittävä, eli tätä pitäisi harjoitella. Haasteita tulisi 

olemaan ainakin ajankäytössä, koska matkalla retkiin, ruokailuihin ja muihin aktiviteetteihin 

menee aikaa, ja aikataulut eivät aina ole itsestä kiinni. Voi olla myös, että en aina muistaisi tai 

viitsisi kirjoittaa. Käytännön haaste tulisi kirjoitusvälineistä, eli toimiiko kännykkä hyvin 

kirjoittamiseen. Haluaisin ottaa matkalla kuvia, ja käyttää niitä tekstin tukena. En haluaisi 

arvostella tai jankuttaa tekstissä, enkä jäädä kiinni esteettömyyteen ja muihin helppoihin 

aiheisiin1. En ottaisi mallia muista, vaan kirjoittaisin omalla tyylilläni, itselleni, harjoituksena. 

En siis lukisi kymmentä matkablogia läpi ennen kirjoittamista. 

Halusin pitää harjoitukseni pääpainon juuri kirjoittamisessa, joten valitsin blogialustaksi 

Blogger-palvelun (Wikipedia contributors 2018). Se oli minulle ennestään tuttu ja todettu 

                                                 

1  Istun pyörätuolissa, joten esteettömyyden analysointi tulee luonnostaan. On hyvin helppo alkaa 

luettelemaan, onko jossain portaita, luiskia ja toimivatko hissit, sekä pohtia, toimisiko ympäristö paremmin 

toisenlaisen apuvälineen kanssa. 
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helppokäyttöiseksi. Loin Bloggeriin yksinkertaisen blogin, ja kännykkääni latasin sovelluksen, 

jolla blogitekstejä oli helppo julkaista.  

Tekstejä syntyi loppujen lopuksi yhteensä 19. Suurimman osan kirjoitin matkan aikana, 

mutta muutaman tekstin vasta matkan päätteeksi. Niihin ei ollut aikaa aikaisemmin ja yksi vaati 

tiedon etsintää, jota oli vaikea toteuttaa matkan aikana. Joskus minulla oli vaikeuksia löytää 

aikaa kirjoittamiselle, joten tekstejä syntyi eri aikoihin päivästä ja satunnaisissa paikoissa 

baaripöydistä täpötäyteen bussiin ja oman hotellihuoneen rauhaan. 

Bloggausharjoitukseni lopputuloksen voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa 

http://wepsiontheroad.blogspot.fi. Alla on kuvakaappaus (kuvio 1) blogin nykyisestä etusivusta. 

Koska blogissa näkyy aina uusin kirjoitus ensimmäisenä, muuttui näkymä harjoitukseni aikana 

hieman. 

KUVIO 1. Kuvakaappaus blogista 

 

Tein itsereflektion neljällä eri tavalla, minkä lisäksi pyysin teksteistä vapaamuotoista 

palautetta ulkopuolisilta henkilöiltä. Ensimmäisenä on kysymyslista, jonka painona on luovan 

kirjoittamisen harjoittelu. Seuraavaksi kokeilin matkakirjoittamisen analysointiin tarkoitettua 

työkalua. Sen jälkeen on oman pikapäiväkirjani esittely, ja lopuksi on vapaamuotoinen, pari 

viikkoa matkan jälkeen kirjoitettu itsereflektointi. Aivan viimeisenä tiivistän yhteen saamani 

palautteet. 
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5.1 Kysymyslista 

Seuraava reflektio-osuus on tehty Murugiahin (2013) kysymyslistaa (ks. s. 9) hieman muokaten 

 

1. Oliko harjoitus hyödyllinen? 

Harjoitus pakotti kirjoittamaan, mikä oli hyvä asia. Lisäksi tekstejä syntyi tiiviiseen 

tahtiin, jolloin ajatukset pyörivät muutenkin kirjoittamisen ympärillä ja alitajunta käsitteli 

näkemiäni ja kokemiani asioita koko ajan kirjoittamisen kannalta. Huomasin ainakin, että 

tarpeen vaatiessa saan nopeastikin tekstiä aikaan paikasta riippumatta ja tämä helpottui matkan 

edetessä, ja pystyin kirjoittamaan blogitekstin vaikka heti mieleeni tulleesta aiheesta. 

Hyödyllisintä ehkä oli tietoisuus siitä, että harjoituksesta pitää kirjoittaa reflektio. Näin jäin 

miettimään, miksi kirjoitan niin kuin kirjoitan ja voisiko sitä parantaa jotenkin. 

2. Onko kirjoittamistaitosi parantunut käytyäsi harjoituksen läpi? Jos kyllä, niin 

miten? 

Ainakin kirjoittamiseeni on tullut varmuutta ja vapautta. Voin aloittaa blogitekstin 

kirjoittamisen miettimättä ensin mikä tekstin teema on ja mihin teksti päätyy. Olen ehkä myös 

tietoisempi sanavalinnoistani. 

3. Millaisia vaikeuksia sinulla oli harjoituksen aikana ja miten ratkaisit ne? 

Vaikeudet liittyivät lähinnä ajankäyttöön ja tekniikkaan. Bloggaamiselle piti erikseen 

varata aikaa, mikä ei onnistunut joka päivä. Piti vain päättää, että nyt varaan tunnin tai pari 

kirjoittamiseen. Tekniset ongelmat aiheuttivat esimerkiksi yhden melkein valmiin tekstin 

katoaminen, jolloin jouduin kirjoittamaan sen uudestaan.  

4. Uskotko oppineesi jotain luovan kirjoittamisen harjoituksesta? 

Kyllä. Vaikea ehkä eritellä mitä opin ja miksi harjoitus oli hyödyllinen, mutta ei se 

turhalta tuntunut edes kirjoitusvaiheessa.  

5. Mitä eroja näet teksteissäsi ennen ja jälkeen harjoituksen? 

Ainakin ensimmäistä ja viimeistä blogitekstiä verratessani huomaan, että jonkinlainen 

rutiini kirjoittamiseen on syntynyt. Vaikka en suunnitellut tekstiä tietoisesti, alitajunnassa 

jonkinlainen prosessi näyttää pohtineen tekstin rakennetta. Ensimmäiset tekstit ovat hieman 

sekamelskoja, viimeisissä taas on jonkunlainen punainen lanka. Päiväkirjamaisuus teksteissä 

on säilynyt. 
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5.2 Tavoitteesta arviointiin 

Esittelin aiemmin Robertsin (2016) ADA-menetelmän matkakertomusten analysointiin. Kävin 

sen avulla läpi muutamia blogiteksteistäni teemoilla sää, aistit, tarinan kerronta ja lukijan 

mielenkiinto. Pohdin lyhyesti ja vapaamuotoisesti, mitä kukin teema tarkoittaa ja mitä 

ominaisuuksia teeman mukaisella hyvällä tekstillä on. Sen jälkeen valikoin blogitekstejä 

analysoitavaksi. Alla on yksi tällainen ADA-analyysi teemalla sää ja tekstinä Sadepäivä (Räty 

2017c). Lisää tekemiäni analyysejä on liitteessä 3. 

Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä tekee ja 

miten sitä pitäisi arvioida tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia keinoja ja 

matkakirjoittamisen ominaisuuksia käytetään 

kohteen saavuttamiseksi  

Sään kuvaus 

- Kuvaileva kieli, tarkkuus ja synonyymit 

- Kliseiden välttäminen 

- Todenmukaisen kuvan ja tunnelman luominen 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti osuu kohteeseensa 

- ensimmäisen kappaleen sadetta olisi voinut kuvailla enemmän, oliko se tihkua vai rankka sade? 

- loppuosassa parempi tunnelma, alusta puuttuu sateen loppumisen odotus 

- toisaalta hyvä, että rankkasadetta ei mainittu suoraan, mutta sillä olisi luotu oikea mielikuva 

helpommin 

- lyhyehköt lauseet muistuttivat salamien iskuista 

5.3 Pikapäiväkirja 

Matkan aikana ja osittain sen jälkeen kirjoitin eräänlaisen oppimispäiväkirjan. Vastasin 

jokaisen blogikirjoituksen kohdalla kysymyksiin miksi ja miten, eli miksi juuri tämä aihe, ja 

missä ja koska teksti oli kirjoitettu. Laitoin ylös myös sekalaisia ajatuksia tekstistä ja 

kirjoitusprosessista itsereflektion tapaan. Päiväkirja löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1, 

mutta seuraavana on yksi esimerkki päiväkirjamerkinnöistä. 
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Gibraltar 

miksi 

Taas päiväretki ja muita kiinnostava paikka 

miten 

Hotellin uima-altaalla 

ajatuksia 

Mukaan piti saada muistoja vuosien takaa. Alkuperäinen ajatus oli kirjoittaa molemmista visiiteistä 

yhtä aikaa, mutta se jäi kirjoittaessa pois. Halusin kuvailla Gibraltarin niemeä, niin piti lisätä yksi 

kappale loppuun. Teksti aika paljon vain selostusta ilman tarkoitusta, ja huomasin käyttäväni kliseitä 

(kivihammas, viimeinen lause) 

5.4 Sana on vapaa 

Itse kirjoittaminen ei ollut yleensä vaikeaa bloggauksen aikana. Aiheita riitti joka päivälle ja 

usein niistä oli helppo kirjoittaa. Aikaa kirjoittamiseen ei taas ollut aina niin paljon kuin olisin 

halunnut. Matkan aikana oli aina järjestettyä ohjelmaa, ja usein esimerkiksi ruokailuunkin meni 

aikaa, kun piti etsiä hyvä ruokapaikka. En oikein osaa kirjoittaa muutaman minuutin pätkissä, 

vaan mielellään keskityn tekemään koko blogikirjoituksen kerralla valmiiksi. Yritän myös 

tietoisesti oppia pois ranskalaisista viivoista ja suunnittelusta. En halua kirjoittaa asioita kahteen 

kertaan varsinkaan blogikirjoituksen tyylisissä lyhyissä teksteissä, vaan mielelläni teen tekstin 

heti valmiiksi. Fyysiset rajoitteeni myös vaikuttavat kirjoittamiseeni. Kun kerran alan kirjoittaa, 

teen sitä mielelläni pitkän aikaa, koska hyvän kirjoituspaikan ja -asennon löytyminen voi viedä 

aikaa. Käytännössä kirjoitin usein iltaisin, koska silloin oli aikaa rauhoittua ja keskittyä sekä 

miettiä päivän tapahtumia. Muutaman kerran istuimme iltapäivällä altaan reunalla, jossa oli 

myös hyvä kirjoittaa. Tekstejä syntyi loppuvaiheessa myös aamiaispöydässä ja yksi osittain 

bussissa. Aivan viimeiset blogikirjoitukset tein kotona matkaa seuraavalla viikolla. 

Esteettömyystekstiin halusin lisätä linkkejä ja tarkistaa paikkojen nimiä, ja se oli 

yksinkertaisesti helppoa tehdä kotona. Museoita-tekstille ei taas yksinkertaisesti ollut ollut 

aikaa viimeisinä päivinä, ja Malagassa-teksti oli jäänyt pahasti kesken. Halusin myös nähdä, 

eroaako lopputulos samana tai seuraavana päivänä kirjoitetuista teksteistä. Ulkopuolinen ei 

ehkä eroa huomaa, mutta kirjoittaessa oli vaikea saada tekstistä elävää. Esimerkiksi ruokailusta 

olisi varmaan syntynyt paljon tekstiä, jos vain olisin malttanut kirjoittaa heti. 

Kirjoituksien aiheiden keksimisessä ei tosiaan ollut vaikeuksia. Aiheita tuli päivän 

tapahtumista ja ympäristöstä. Välillä, kuten päiväretkillä, painoin tietoisesti mieleen 



17 

 

kiinnostavia asioita ja mietin, miten niistä voisi kertoa. Muutaman kerran kirjoituksen otsikko 

tuli ennen sisältöä. Tästä olin itse iloinen, koska aikaisemmin hyvien otsikoiden keksiminen on 

ollut vaikeaa. Tekstien lopetus taas oli yhtä vaikeaa kuin aikaisemminkin. Muutaman kerran 

siinä onnistuin, ja välillä taas hyvää lopetuslausetta ei vain löytänyt. Jossain vaiheessa huomasin 

useamman perättäisen tekstin loppuvan samantyylisesti ”voi kun tulevaisuudessa…”. Sen 

jälkeen yritin enemmän tietoisesti vaihdella lopetuksen tyyliä.  

Huomasin myös kiinnittäväni huomiota sanavalintoihin ja lauserakenteisiin. Koska 

kyseessä oli harjoitus, pyrin tietoisesti parempaan kieleen ja ”hienompiin” sanoihin. Sellaisiin, 

joita voisi löytyä korkeakirjallisuuden romaaneista. Tämä ajatus kuitenkin kärsi, kun kirjoitin 

väsyneenä. Aivoni eivät yksinkertaisesti aina jaksaneet etsiä hienoja sanamuotoja.  

Yhden tekstin jouduin kirjoittamaan osin kaksi kertaa. Istuimme kahvilassa ja kirjoittelin 

samalla. Kun lähdimme, pakkasin vain kännykän mukaan enkä tajunnut tallentaa tekstiä 

erikseen. Hotellille päästyäni teksti oli kadonnut ja jouduin aloittamaan alusta. En tietenkään 

enää muistanut tarkkaan, mitä olin kirjoittanut ja miten. Tässä uudelleenkirjoituksessa oli tosin 

se hyvä puoli, että jouduin miettimään uuden tavan kertoa samat asiat. Kyseinen kirjoitus 

käsitteli osin afrikkalaisia katumyyjiä. Ensimmäinen versio teksti tuntui itsestäni paikoin 

rasistiselta tai ainakin sellaiselta, jonka ulkopuolinen voisi katsoa rasistiseksi. Aihepiiri oli vain 

vaikea. Toisessa versiossa teksti lähti kulkemaan aavistuksen eri suuntaan ja lopputulos oli 

paljon neutraalimpi. 

5.5 Kerro taustoista!  

Keräsin blogistani palautetta kolmelta kirjoittamisen ammattilaiselta. Palautteen 1 antoi 

runoilija, toimittaja ja luovan kirjoittamisen opettaja, jota tässä tekstissä kutsun runoilijaksi. 

Palaute 2 tuli kokeneelta ja suositulta matkabloggaajalta, ja palaute 3 viestintäalan yrittäjältä. 

Kaikki kolme olivat itselleni entuudestaan tuttuja eri yhteyksistä. Lähestyin heitä yksitellen 

liitteen 1 mukaisella Facebook-viestillä, jossa kerroin mitä opiskelen, mistä aiheesta teen 

tutkielmaa ja mitä heidän haluavan tekevän. Pyysin yleistä palautetta, enkä eritellyt sen 

tarkemmin, mihin heidän tulisi kiinnittää huomiota. Tästä muutamaa viikkoa myöhemmin otin 

kaikkiin uudestaan yhteyttä ja sainkin pian palautteeni. Kaikilta oli se kiireiden lomassa 

unohtunut, esimerkiksi matkabloggaaja oli Karibian-risteilyllä jälkimmäisen viestini aikaan. 
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Kaikki palautteet ovat liitteessä 4, mutta seuraavassa on lyhyt tiivistys ja pohdintaa 

palautteeseen liittyen. 

Tärkein asia, jonka kaikki kolme mainitsivat, oli se, että en esitellyt itseäni, missä olen 

tai kenen kanssa liikun matkan aikana. Joskus blogia ei voi julkaista ilman, että samalla sivulla 

näkyy kirjoittajan lyhyt esittely (esim. Calzati 2015). Käyttämässäni blogialustassa esittelyn voi 

kuitenkin kytkeä itse pois päältä, enkä katsonut esittelyä tarpeelliseksi, koska kyseessä oli vain 

kirjoitusharjoitus. Samoin en kokenut tarpeelliseksi kertoa matkakohteestani tai 

matkaseurastani sen tarkemmin kuin blogiteksteistä tulisi ilmi. Monet bloggaajat harrastavat 

itsesensuuria muodossa tai toisessa (Nardi ym. 2004). Ehkä jos olisin heti alkuun ajatellut 

tekeväni matkablogia enkä kirjoitusharjoitusta, olisin valinnut toisin. Tosin kuten 

matkabloggaaja sanoi, salaperäisyydellä saa lukijan koukkuun. 

Kaikissa kolmessa palautteessa pidettiin siitä, miten olin käyttänyt yksityiskohtia. 

Runoilija mainitsi erikseen muntjakit (Räty 2017b) ja tarjoilijat (Räty 2017e), ja 

matkabloggaaja kilisevät astiat (Räty 2017a). Ne heidän mukaansa tuovat esiin tunnelmaa ja 

lukija pääsee kertojan maailmaan sisään. Runoilija piti kielenkäytöstäni, vaikka huomauttikin 

kirjoitusvirheistä. Matkabloggaajakin sanoi tekstini olevan ”hyvin fiilistelevää” ja 

helppolukuista, ja yrittäjä lisäsi tähän vielä niiden olevan hauskasti kirjoitettuja. Nämä 

ominaisuudet oli tarkoituksenikin saada tekstiin eli tältä osin harjoitukseni ehkä onnistui. 

Blogin ominaisuuksin kuuluvat kuvat, videot ja linkit. Runoilija ja matkabloggaaja 

kaipasivat kuvia lisää, ja runoilija ja yrittäjä kiittelivät ainoaa lisäämääni videota (Räty 2017f). 

Kuvia olisin ehkä käyttänytkin enemmän, jos bloggaukseen käyttämäni sovellus olisi sen 

sallinut. Kuvat olisi pitänyt käydä lisäämässä kirjoitukseen jälkikäteen toista kautta, joka oli 

taas muista syistä hankalaa. Toisaalta kuvien käyttö ei ollutkaan bloggaamiseni tarkoitus, kuten 

matkabloggaajakin totesi.  

Ainoat ristiriitaiset palautteet koskivat tekstien pituutta. Runoilija piti blogikirjoituksiani 

sopivan lyhyinä, yrittäjä taas paikoin pitkinä. Jälkimmäinen ehdotti väliotsikoiden käyttöä, 

mutta ei eritellyt, mihin niitä voisi laittaa.  

Matkabloggaaja toivoi lisää faktoja tekstiini, koska ne ovat hänen mukaansa tärkeä osa 

bloggaamista. Tässä taas ehkä näkyi se, että tein mielessäni luovan kirjoittamisen harjoitusta 

enkä varsinaisesti blogannut. Toisaalta viimeinen blogitekstini (Räty 2017f) kävi läpi kaikkien 

vierailemieni kohteiden esteettömyyttä, ja sitä kiittelivät matkabloggaaja ja yrittäjä.  
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6 Oliko se vaivansa väärti 

Luvussa 2 totesin kirjallisuuden avulla, että kirjoittamisen harjoittelu on tärkeää. Seuraavaksi 

totesin luvussa 3 blogin sopivan kirjoittamisen harjoitteluun ja tästä löytyvän useita esimerkkejä. 

Kirjoitustaidon mittaamiseen löytyi muutama työkalu, jotka esittelin luvussa 5. 

Itsereflektiota tehdessä huomasin, että mitä enemmän sitä teki, sitä helpommaksi se tuli. 

Vapaamuotoiseen reflektioon olisin voinut jatkaa analyysia usean sivun verran käyttäen 

kirjallisuuden teoriaa ja tutkimusta apuna. Tämä reflektio-osuus olisi kuitenkin kaivannut 

kysymysten miettimistä ennakkoon, vaikka täysin vapaasti kirjoitettaessa tekstiä olikin helppo 

tuottaa. Toisaalta Murugiahin (2013) kysymyslista ei taas tuntunut kovin hyvältä 

reflektiotyökalulta. Se oli liian yleisluonteinen, kuten kysymyksestä ”Oliko harjoitus 

hyödyllinen?” käy ilmi. Robertsin (2016) ADA-menetelmä oli hyödyllisempi, mutta se vaatisi 

paneutumista. Sitä varten pitäisi miettiä tarkkaan ja perustellusti analysoitavat teemat, sekä 

niiden analysoitavat ominaisuudet. Menetelmällä voisi olla helppo vertailla tekstejä keskenään. 

Oma pikapäiväkirjani sopii nimenomaan nopeaan muistiinpanojen tekoon, ja se oli hyvä lähde 

vapaamuotoista reflektiota tehdessä. Joskus pikapäiväkirjaa tehdessä sai ajatuksia seuraaviin 

teksteihin, kun huomasi jonkun asian kaipaavan lisäkäsittelyä tai toinen aihe tuli mieleen. Jos 

myöhemmin jatkan matkabloggausta ja haluaisin tehdä analyysiä siitä, käyttäisin ADA-

menetelmää perusteellisemmin ja pikapäiväkirjaa muistiinpanoina yksittäisistä teksteistä.  

Saamani palaute toi esiin hyviä seikkoja ja huomioitavia kohteita. Palautteen rakenteesta 

kuitenkin huomasi, että tarkemmat kysymykset olisivat olleet parempia. Nyt pyysin vain yleistä 

palautetta, joten joka asiasta ei tullut kovin tarkkoja huomioita. Jos seuraavalla kerralla pyydän 

palautetta, annan sen antajille tarkentavia kysymyksiä, kuten ”Hyppikö tekstini häiritsevästi 

paikasta toiseen” ja ”Mikä oli paras/huonoin teksti ja miksi”. 

Bloggaamisen käytännön järjestelyt sujuivat hyvin. Työkaluna ollut kännykkä sopi 

tehtäväänsä, ja aikaa kirjoittamisellekin matkan aikana löytyi, kun sen muisti järjestää. Sovellus, 

jolla tekstejä kirjoitin ja julkaisin, toimi myös kuvien lisäämistä lukuun ottamatta hyvin. Jos 

siis jatkan matkabloggaamista, pitää kuvien lisäämisen löytää jokin parempi ratkaisu. 

Seuraava matka Espanjaan on jo varattu. Saatan jatkaa siellä bloggaamista, mutta Kingin 

(2000, 145) 2000 tai edes 1000 sanan päivävauhtiin en aio edelleenkään pyrkiä. Mahdollisesti 

teen teksteistäni myös blogimaisempia, eli käytän hyväksi tässä tutkielmassa olevaa pohdintaa 

blogeista ja matkakertomuksista. Kenties ADA-menetelmällä saisi enemmän rakennetta 
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yksittäisiin teksteihin. Tähän tutkielmaan liittyvä kirjoitusprosessi oli toteutettu hyvin 

vapaamuotoisesti. Seuraavassa vaiheessa voisi siis tehdä asioita järjestelmällisemmin alusta 

saakka. Mikäli jatkaisin bloggaamista kirjoitusharjoituksena, pyrkisin mittaamaan osaamistani 

sekä ennen että jälkeen harjoituksen. 

Tutkielmasta nousi muutamia seikkoja, joiden parissa voisi jatkaa tutkimusta. 

Kirjoittamisen ja blogitekstien laadun mittauksesta saisi useammankin tutkielman aikaan. 

Muita mahdollisia tutkimuksen aiheita voisivat olla esimerkiksi mikä tekee hyvän matkablogin, 

millaisia muunlaisia kirjoitusharjoituksia blogeilla voisi tehdä, ja voisiko tällaista 

matkablogiharjoitusta skaalata isommalle opiskelijajoukolle. 

Mielestäni matkablogi sopii hyvin kirjoitusharjoitukseksi. Bloggaaminen on hauskaa 

myös opiskelijoiden mielestä (Witte 2007) verrattuna moneen muuhun kirjoitusharjoitukseen. 

Blogissa teksti seilaa faktan ja fiktion väliä, ja siellä voi hyödyntää kuvia, videoita ja linkkejä 

tekstin tukena. Nämä kuuluvat nykyajan kirjoittamistaidon vaatimuksiin. (Kallionpää 2017, 65.) 

Pelkästä matkasta blogatessa harjoitukselle tulee selkeä alku ja loppu. Aiheita ja inspiraation 

lähteitä löytyy, ja tekstejä syntyy melkein päivittäin. Harjoittelun tahti on tiivis. Matkablogia 

voi kirjoittaa täysin vapaamuotoisena harjoituksena ilman sen kummempia sääntöjä. Toinen 

vaihtoehto on rakentaa järjestelmällinen harjoitus, jossa eri päivinä harjoitellaan eri asioita ja 

pyritään koko ajan ottamaan huomioon matkablogin ja matkakertomuksen ominaisuudet.  

”Viimeinen lomapäivä alkamassa ja lomajärjestelyt pitää purkaa. Vaatteeni ovat levällään 

matkalaukun päällä ja pyykkipussissa. Nyt ne ja kaikki ostokset pitää saada mahtumaan 

laukkuun…” 

Loman purku, 18.11.2017 (Räty 2017d) 

”Hieno idea oli saada ylös tunnelmaa nyt loman loppuessa. Päädyinkin luettelemaan kaikkea, mitä 

pitäisi tehdä vielä viimeisen vuorokauden aikana.” 

Reflektio Loman purku -blogitekstistä (ks. s. 27) 
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LIITE 1 PIKAPÄIVÄKIRJA 

Muistoja vuosien takaa 

miksi: 

Ensimmäisen vuorokauden aikana tuli eteen paljon tuttua. Niitä oli hyvä muistella 

kirjoittaessa. Ensimmäinen päivä piti saada kirjoitettua auki. 

miten: 

Satunnaisessa rantakahvilassa keskellä rantaostoskeskusta 

ajatuksia: 

En halunnut vain luetella päivän tapahtumia. ”kiire kiire” -lause yritti tuoda kiirettä esiin. 

Alun vastakohdat tulivat mieleen, koska ne olivat totta. Ääni ja hiljaisuus jäi avaamatta, koska 

en äkkiä keksinytkään hyvää esimerkkiä ja teksti oli kokonainen. Teksti on sekalainen 

kokoelma ajatuksia, ja paljon jäi silti kirjoittamatta, kuten kissa palmun juurella, kun bussi 

kurvasi hotellin eteen. 

 

Ääniä 

miksi: 

Ensimmäisestä tekstistä jäivät äänet puuttumaan. Mietin miten saisi kirjoitettua hyvin, ja 

jäin kuvailemaan, mitä kaikkea juuri sillä hetkellä kuuli ja mitä aikaisemmin kuulin. 

miten:  

hotellin uima-altaan reunalla keskellä päivää 

ajatuksia: 

Niko huomautti, että hotellihuoneessa kuului hyvin ohikulkijoiden askelten ääni. Se 

unohtui täysin. Yritin keksiä hienoja tapoja kuvailla ja tietoisesti harjoitella kuvailua. Osan 

äänistä sain hyvin yhdellä sanalla auki, muutaman kanssa oli vaikeuksia keksiä sopiva kuvailu. 

Myöhemmin huomasin, että kuvailu jäi osin pääni sisään. Tiedän, miltä joku kuulosti, mutta 

kirjoitin vain tekemisen auki, en itse ääntä (rahoja lasketaan). 

 

Ihmetyksen aihe 

miksi: 

Hetkessä syntynyt aihe, kun jäin katselemaan ympärilleni altaalla 

miten: 

kts edellinen 

ajatuksia: 

Piti miettiä, miten saada kuvailtua kaiteet oikein ja ymmärrettävästi. Varsinainen 

ihmetyksen aiheeni, miksi yhdet kaiteet ovat toisin päin, ei ehkä tule selkeästi ilmi. Halusin 

harjoitella lyhyttä muotoa ja keskustelun alkua. 

 

Turisteilua 

miksi: 
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Aihetta oli vaikea keksiä eikä mitään ollut tullut mieleen päivän aikana, niin päätin 

harjoitella päivän tapahtumista kertomista. 

miten: 

Hotellin sisäpihalla illalla 

ajatuksia: 

Musiikki oli hyvin lujalla ja häiritsi hieman. Tilanteen kuvaus oli helpoin tapa aloittaa.  

Kerroin yksinkertaisesti, mitä teimme päivän aikana. Yritin keksiä kuvailevia ilmaisuja ja pysyä 

laumaturisti-teemassa. Ehkä olisin voinut enemmän avata, mitä näimme ja lisätä kuvailua 

adjektiivien kautta. Ehkä hieman tylsä teksti.  

 

Eläimiä 

miksi: 

Näimme päivän aikana paljon erilaisia eläimiä, ja muntjakki jäi muistoihin. 

miten: 

Hotellin sisäpihalla 

ajatuksia: 

Piti aloittaa muntjakeista, ja jopa googletin niistä lisätietoja. Harjoituksena yritin kuvailla 

niitä ja kokemustani, mutta en ole täysin tyytyväinen tulokseen. Päivään mahtui niin paljon 

eläimiä, että kaikkia oli vaikea muistaa ja saada tekstiin fiksusti. Olisi pitänyt istua hetki 

lintupuistossa kirjoittamassa kanoista ja vallitsevasta äänimaailmasta. Eläintarhaa oli kiva 

kirjoittaa auki, ja samalla se oli hieman vaikeaa. Miten saada oma kokemus paperille, niin että 

muut sen ymmärtävät samoin? Jos olisi ollut helpompi kirjoittaa, olisi teksti ehkä hieman 

erilainen. Nyt muutamat kohdat hieman tynkiä. 

 

Sadepäivä 

miksi: 

Odotimme sään selkenemistä parvekkeella istuen 

miten 

kts edellä 

ajatuksia 

Ex tempore syntynyt teksti tylsänä hetkenä. Edellisen illan ukonilma oli tehnyt 

vaikutuksen ja tiesin jo silloin haluavani kirjoittaa siitä. Tämän päivän sadesää toi hyvän syyn. 

Mielestäni teksti on hyvä, vaikka sateesta olisi ehkä saanut enemmänkin auki. 

 

Rundi Rondassa 

miksi 

Taas päivän tapahtumien ja retken kuvailua 

miten 

Hotellin sisäpihalla 

ajatuksia 

Aihe oli helppo ja selkeä, koska retkistä tulee aina tekstiä. Otsikko tuli itsestään. Yritin 

päivän aikana painaa mieleen oppaan sanoja ja omia kokemuksiani. Teksti kaipaisi ehkä hieman 
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editointia. Ehkä se kuvaa kuitenkin hyvin, miten massaturisti kokee ja muistaa. Jostain tuli tarve 

olla suosittelematta kohdetta, koska kirjoitanhan matkablogia muidenkin iloksi. Ehkä tämä 

teksti oli muutenkin juuri matkablogia enemmän kuin päiväkirjaa. 

 

Mijas 

miksi 

Seuraava retki ja paikan kuvailua 

miten 

Hotellin uima-altaalla hikisenä 

ajatuksia 

Samantapainen paikka kuin Ronda, eli piti varoa, ettei toista itseään. Yritin pitää 

painotuksen paikan kuvaamisena enemmän kuin kertomuksena retkestä. Mijaksessa tietty 

tunnelma, jota yritin saada auki. Hauskaa ja vaikeaa. Olisi ollut helpompaa paikan päällä, mutta 

ei ollut aikaa. 

 

Gibraltar 

miksi 

Taas päiväretki ja muita kiinnostava paikka 

miten 

Hotellin uima-altaalla 

ajatuksia 

Mukaan piti saada muistoja vuosien takaa. Alkuperäinen ajatus oli kirjoittaa molemmista 

visiiteistä yhtä aikaa, mutta se jäi kirjoittaessa pois. Halusin kuvailla Gibraltarin niemeä, niin 

piti lisätä yksi kappale loppuun. Teksti aika paljon vain selostusta ilman tarkoitusta, ja 

huomasin käyttäväni kliseitä (kivihammas, viimeinen lause) 

 

 Ihmetyksen aihe 2 

miksi 

Oikeasti ihmettelimme 

miten  

kts edellä 

ajatuksia 

Halusin lisää Ihmetyksen aiheita, ja hissin piippauksissa ei oikeasti ollut aina järkeä. 

Tekstiä olisi ehkä saanut pidemmäksikin, mutta halusin ihmetys-sarjan tekstien olevan lyhyitä. 

 

Autoilua 

miksi 

Päiväretken ja vuokra-autoajelun kuvausta 

miten 

Hotellin uima-altaalla 

ajatuksia 
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Tuona päivänä tapahtui paljon, kun reissumme kesti 12 tuntia. Halusin mahdollisimman 

paljon tapahtumia paperille, jotta muistaisin ne joskus. Teksti kaipaisi taas ehkä editointia. 

Yritin taas kuvailla yhtä tiettyä näkymää kadulla. Itse saan sen palautettua tekstin avulla 

mieleeni, mutta en tiedä aukeaako teksti muille. Paikoin teksti taas hyvin matkablogimainen, 

koska halusin kertoa eläintarhasta ja autonvuokrauksesta niin, että siitä voisi olla hyötyä 

muillekin. Päädyin myös lainaamaan Nikon lausahdusta eläinten tarkkailusta. Tiesin, että 

halusin sen lausahduksen blogiini, niin rakensin sille hyvän yhteyden edellisellä lauseella. 

Tavaratalosta olisi voinut kirjoittaa enemmän kuvailua ja suunnistamisestamme.  

 

Melkein kotona 

miksi 

Päiväretken kuvailu 

Miten 

Ravintolan terassilla ja hotellihuoneessa 

Ajatuksia 

Kirjoitin teetä juodessa ainakin kappaleen tekstiä, joka oli mielestäni hyvä. Tallennus 

kuitenkin jäi ja hotellissa huomasin tekstin tuhoutuneen. Piti siis kirjoittaa koko juttu uudestaan. 

Ehkä se oli hyväkin, koska mietin, miten afrikkalaisista myyjistä voisi kertoa neutraalisti ja 

olivatko valitsemani lauseet ehkä hieman rasistiseksi tulkittavia. Uudesta tekstistä tuli heti 

paljon neutraalimpi. Alkuosa ei vain ole yhtä hieno kuin aiemmin. Huomasin, että torin kuvailu 

voi olla vaikeaa, koska siellä on paljon kaikkea, mutta loppujen lopuksi vain kojuja kojujen 

perään. Ostoskeskuksestakaan ei syntynyt tekstiä, ja bussiasemalla odottaminenkin jäi pois. 

Merimatkastakaan en keksinyt kauheasti fiksua sanottavaa. Tekstin lopussa näkyy, että olin 

väsynyt ja editoinnin tarvetta olisi taas. Otsikko tuli melkein automaattisesti. Vaikea oli vain 

saada teksti sopimaan siihen, kun en enää kirjoittaessa muistanut tarkalleen, mistä tunne oli 

tullut. 

 

Perhostelua 

miksi 

Koska kirjoitin jo yhden eläin-postauksen, piti perhosistakin saada aikaan jotain 

miten 

Hotellin baarissa ja huoneessa 

ajatuksia 

Perhospuistossa oli kaikenlaisia perhosia, joten yritin saada kaikkea siellä näkemääni ylös. 

Yksi perhonen lähti sormeltani ensilennolleen ja toinen viihtyi hetken polvellani, mutta 

molemmat kokemukset jäivät vain pois. Olin ehkä väsynyt, ja ne eivät vain sopineet tekstiin. 

Viimeinen kappale reitistä on ehkä turha. Piti vain saada sekin osa päivästä mukaan. 

Editoinnissa voisi muita kappaleita ehkä laajentaa. 

 

Loman purku 

miksi 

Viimeiset ajatukset ennen loman loppua 
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miten 

Aamupalalla 

ajatuksia 

Hieno idea oli saada ylös tunnelmaa nyt loman loppuessa. Päädyinkin luettelemaan 

kaikkea, mitä pitäisi tehdä vielä viimeisen vuorokauden aikana. Otsikko oli ennen sisältöä, 

minkä takia teksti ei ole kovin hyvä. 

 

Ihmetyksen aihe 3 

miksi 

Sarjaan piti saada jatkoa 

miten 

Aamupalalla 

ajatuksia 

Ihmetys-sarjaan piti saada vielä jotain lisää, ja ihmettelimme kerroksien merkintöjä 

edellisenä iltana. Tekstissä ehkä liikaa numeroita, mikä tekee ajatuksesta epäselvän. 

 

Tarjoilijoita 

miksi 

Olin puhunut yhdestä tarjoilijasta monen ihmisen kanssa 

miten 

Altaan reunalla 

ajatuksia 

Halusin kertoa yhdestä tietystä tarjoilijasta, ja jäin samalla pohtimaan erilaisia 

tarjoilijatyyppejä. Teksti kaipaa jatkojalostusta, koska idea ei kantanutkaan pitkälle. Sain 

kerrottua siitä tietystä tarjoilijasta, mutta muista en sitten niin keksinytkään kauheasti mitään. 

 

Museoita 

miksi 

Päivän retki ja muistiharjoitus 

miten  

Kotona matkan jälkeen 

ajatuksia 

Piti saada kerrottua vielä yhdestä päiväretkestä. Siitä ei ollut aikaa kirjoittaa aiemmin. 

Otsikko oli taas ennen muuta sisältöä, mutta tiesin haluavani kirjoittaa museon oven etsinnästä. 

Kirjoitin tekstin kotona, mutta kännykällä kuten muutkin blogitekstit. Kotona oli enemmän 

aikaa ja rauhaa kirjoittaa. Mietin ehkä enemmän, mitä ja miten sanoa, kuin matkalla. 

Spontaanius ehkä siis kärsi ja tilanteessa eläminen. Lopetuksen keksiminen oli kuitenkin 

vaikeaa, minkä huomaa viimeisessä tynkäkappaleessa. Tarinointi-puoli kuitenkin mielestäni 

muuten onnistui. 

 

Malagassa 

miksi 
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Päiväretkeä 

miten 

Uima-altaan reunalla ja kotona 

ajatuksia 

Tämä teksti jäi jostain syystä keskeneräiseksi matkalla, joten se piti viimeistellä kotona. 

Hieman tylsää selostusta retkestä. Ruokailusta olisi ainakin saanut enemmän irti heti retken 

jälkeen kirjoittaessa. 

 

Esteettömyys Andalusiassa 

miksi 

Tietoa muillekin 

miten 

Uima-altaalla, bussissa ja kotona 

ajatuksia 

Koska esteetön matkailu kiinnostaa useita tuttaviani, päätin jo matkan alkuvaiheessa 

kerätä esteettömyysjutut yhteen, jotta niitä varten ei tarvitse lukea koko blogia. Eikä blogini 

pääpaino edes ollut esteettömyydessä. Aloitin tekstiä hotelilla, ja bussi-kappaleen kirjoitin 

bussissa. Loput kirjoitin matkan jälkeen kotona. Etsin siihen myös linkkejä ja editoin tekstiä. 

Kirjoittaminen oli helppoa, vaikeampaa oli miettiä, mitä kaikkea tarvitsee kertoa. En jaksanut 

kaikista kohteista selostaa erikseen tarkkaan, kuinka moneen prosenttiin liikkeistä on luiska. 

Yritin tehdä tekstistä myös hakukoneystävällisen. 
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LIITE 2 PALAUTTEENANTAJILLE LÄHETETTÄVÄN 

SÄHKÖPOSTIVIESTIN RUNKO 

Hei! 

Opiskelen nykyään kirjoittamista Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Tällä 

hetkellä olen tekemässä kandidaatintyötä aiheesta matkabloggaus kirjoitusharjoituksena. Sitä 

varten kirjoitin blogia marraskuisella Espanjan matkallani. Kandidaatintyöhöni tulee oma 

arvioni harjoituksen onnistumisesta, mutta haluaisin kuulla myös muilta palautetta. Siksi otan 

sinuun ja muutamaan muuhun kirjoittamisen ja bloggauksen ammattilaiseen yhteyttä. 

Olisiko sinulla aikaa lähiviikkoina lukea blogitekstini läpi? Tekstejä on 19 kappaletta 

eivätkä ne ole kauhean pitkiä. Ne ovat tosiaan harjoitteita enemmän kuin oikeaa, hyvin 

kirjoitettua blogitekstiä. Haluaisin kuulla sinulta lyhyesti yleistä palautetta sekä mitä minun 

pitäisi harjoitella lisää. ja miksi. Palautteen ei tarvitse olla pitkä, mutta mielellään enemmän 

kuin vain ”Hyvä.”. Muuten kaikenlaiset kommentit ovat tervetulleita. Tarvitsen palautteen 

viimeistään 10.3., mutta sen saa lähettää aikaisemminkin. 

Blogini löydät osoitteesta https://wepsiontheroad.blogspot.com/ 

 

t. Venla 

https://wepsiontheroad.blogspot.com/
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LIITE 3 ADA-ANALYYSEJA 

Sää, Sadepäivä 

Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä 

tekee ja miten sitä pitäisi arvioida tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia 

keinoja ja matkakirjoittamisen ominaisuuksia 

käytetään tavoitteen saavuttamiseksi  

Sään kuvaus Kuvaileva kieli, tarkkuus ja synonyymit 

Kliseiden välttäminen 

Todenmukaisen kuvan ja tunnelman 

luominen 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti osuu tavoitteeseensa 

- ensimmäisen kappaleen sadetta olisi voinut kuvailla enemmän, oliko se tihkua vai 

rankka sade? 

- loppuosassa parempi tunnelma, alusta puuttuu sateen loppumisen odotus 

- toisaalta hyvä, että rankkasadetta ei mainittu suoraan, mutta sillä olisi luotu oikea 

mielikuva helpommin 

- lyhyehköt lauseet muistuttivat salamien iskuista 

 

Lukijan mielenkiinto, Perhostelua 

Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä 

tekee ja miten sitä pitäisi arvioida tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia 

keinoja ja matkakirjoittamisen 

ominaisuuksia käytetään tavoitteen 

saavuttamiseksi  

Lukijan mielenkiinnon herättäminen Taustatarinat 

Jännityksen ylläpito 

Hyvän mielikuvan luominen, 

kuvaileva kieli 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti osuu tavoitteeseensa 

- viittaus aikaisempaan heti alussa on hyvä, lukija jää miettimään, onko kuullut 

aiheesta aiemmin 

- perhosten kuvauksesta tulee hyviä mielikuvia 

- vallabi pelastettu huonosta kodista, entä muut eläimet? 

- lukija jää ihmettelemään, missä muualla on papukaijoja, mikä on sekä hyvä että 

huono 

- kirjakaupasta olisi voinut kertoa lisää 

- onko muissa kirjoituksissa mainittu valkoiset talot? 

 

Lukijan mielenkiinto, Gibraltar 

Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä 

tekee ja miten sitä pitäisi arvioida tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia 

keinoja ja matkakirjoittamisen 
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ominaisuuksia käytetään tavoitteen 

saavuttamiseksi  

Lukijan mielenkiinnon herättäminen Taustatarinat 

Jännityksen ylläpito 

Hyvän mielikuvan luominen, 

kuvaileva kieli 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti osuu tavoitteeseensa 

- alun kertomus aiemmasta hyvä 

- ruokavaihtoehdot mainitaan, mutta niistä ei kerrota muuta 

- kaupungin kuvailua olisi voinut olla lisää adjektiivien avulla 

- lopussa taas kliseitä 

- salakuljetus ja palmut jäivät kiinnostamaan 

 

Aistit, Ääniä 

Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä 

tekee ja miten sitä pitäisi arvioida tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia 

keinoja ja matkakirjoittamisen 

ominaisuuksia käytetään tavoitteen 

saavuttamiseksi  

Ympäristön kuvaus muuten kuin 

näköaistilla 

Mielikuvan luominen, kuvaileva kielii 

Uskottavuus 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti osuu tavoitteeseensa 

- hyvin luotu maailmaa erilaisilla verbeillä 

- samoja ääniä olisi ehkä voitu kuvata kahdellakin tavalla? 

- voisiko ääniä kuvata muuten kuin verbein? 

- hyvin pysytty teemassa eli kaikki kuuluu eikä näy 

- ”muun maailman jatkuva äänimaailma” toistaa itseään 

 

Tarinan kerronta, Autoilua 

Aim (tavoite) – Mitä tämä osa tekstistä 

tekee ja miten sitä pitäisi arvioida tai mitata 

Design (suunnittelu) – Mitä kirjallisia 

keinoja ja matkakirjoittamisen 

ominaisuuksia käytetään tavoitteen 

saavuttamiseksi  

Tarinan kerronta Jatkuvuus alusta loppuun 

Jännityksen ylläpito 

Mukaansatempaava toiminta 

Hyvin rakennetut hahmot 

Assessment (arviointi) – Arvioi, miten hyvin teksti osuu tavoitteeseensa 

- sama tyyli alusta loppuun toimii 

- ei aina etene lineaarisesti, mikä ei haittaa kuin lopussa (autonvuokrauksen olisi 

voinut siirtää alkuun) 
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- toimintaa paljon, tempaa mukaan parhaiten vasta lopussa 

- Esteponassa paljon paikallisille suunnattua, mutta turistit voisi mainita jatkuvuuden 

kannalta 

- selkeitä hahmoja ei ollut muita kuin määrittelemätön ”me” 
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LIITE 4 PALAUTTEET 

Palaute 1: runoilija, toimittaja ja luovan kirjoittamisen opettaja 

 

Melko tiiviisti sanoisin, että blogiasi oli mukava lukea! Se on sujuvaa kieltä, vaikka 

huomasinkin joitain pieniä kirjoitusvirheitä. Ei kuitenkaan mitään sellaista, mikä ei sopisi 

blogiin, joka mielestäni saa tyylillisesti ollakin epämuodollista kieltä. Jutut eivät olleet turhan 

pitkiä, kuten blogissa ei tarvitsekaan. 

 

Tykkäsin erityisesti siitä, miten jäit pohtimaan jotain yksittäistä juttua. Se tuo kivasti esiin 

tunnelmaa ja persoonaa. Esimerkiksi ne muntjakit ja tarjoilijoiden luonnehdinta. Muuten, 

olisin ehkä kaivannut johonkin juttuun hiukan lisävihjettä siitä, kuka olet ja kuka on 

matkaseuranasi, kun kaikki eivät välttämättä lue erikseen esittelyjä. 

 

Tykkäsin siitä, että käytit linkkejä ja videota. Kuvia sivulla suoraan olisi voinut käyttää lisänä, 

varsinkin kun niin paljon kuvattiin maisemia. 

 

 

Palaute 2: kokenut matkabloggaaja 

 

Luin mielenkiintoisen blogisi ja tässä ensimmäisiä ajatuksiani. Sanoitkin, että pääpaino oli 

kirjoittamisen harjoittelussa, joten kaikki kommenttini eivät välttämättä ole relevantteja, mutta 

luin nimenomaan blogi-näkökulmasta. 

 

- Kuvaat tunnelmia ja hetkiä ihan tosi hyvin. On helppo päästä mukaan tunnelmaan 

yksityiskohtien avulla (kilisevät astiat, puheensorinat yms). Tällaisista paikan päällä 

kirjoitetuista fiiliksistä ainakin omat lukijani pitävät kovasti, sillä niissä pääsee irtaantumaan 

kotoa sinne paikan päälle. 

 

- Jäin kaipaamaan alkuun kuvausta itsestäsi (ajatellen etten tuntisi sinua). Nytkin jäi aluksi 

kiinnostamaan, miksi olet Espanjassa, missä päin siellä, kauan olet, millainen matkapaketti 

teillä on kun siihen sisältyy ne retketkin jne. Näihin tuli vastauksia hiljalleen, mutta jos olisin 

uuden blogin lukija ja lukisin postaus kerrallaan, haluaisin jotain faktaa heti alkuun. 

"Salaperäisyys" on toki myös ihan hyvä koukutuskeino. 

 

- Esteettömyyden kuvaaminen ei varmaan ollut päätarkoitus, mutta jokaisen retkeä tai paikkaa 

kuvaavan jutun yhteydessä olisin kaivannut kuvausta miten bussiin pääsi (erityisesti retkibussi 

jäi kiinnostamaan) ja muuta esteettömyysfaktaa. Tuo viimeisin koostepostaus kertoo toki 

paljon, mutta olin malttamaton jo aiemmin 😊 

 

Kaiken kaikkiaan siis hyvin fiilistelevää ja tunnelmaan johdattavaa kirjoittamista, jota oli 

helppo lukea, mutta blogi-näkökulmasta toivoisi lisää faktoja väliin. Ja kuvia tietty, mutta ne 

ei varmaan tässä ollutkaan tarkoitus. 
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Palaute 3: viestintäalan yrittäjä 

 

Hauskasti kirjoitettuja, helppolukuisia ja keveitä tekstejä. Joissakin on tarkkaa kuvausta siitä, 

mitä ympärillä tapahtuu, kuuluu, tuoksuu ja niin edelleen. Paria kirjoitusta olisin vähän 

lyhentänyt. Ensimmäiseen postaukseen jäin hieman kaipaamaan tietoa siitä, kuka matkailee, 

missä ja kenen kanssa. 

 

Paras teksti oli mielestäni se, jonka olit kirjoittanut 3.12. Käsittelit siinä kattavasti eri 

kohteiden esteettömyyttä, mistä voi olla apua muille sinne matkustaville tai sitä 

suunnitteleville. Erityisesti pidin videosta. 

 

Muuta kehittämiskohdetta en keksinyt kuin sen, että ainakin pidemmissä postauksissa olisi 

ehkä voinut käyttää väliotsikoita. Toisaalta tämä on myös tyyliseikka, toiset käyttää ja toiset 

ei. Voi liittyä myös siihen, kuinka hyvin tai huonosti Blogger-alustassa on mahdollisuuksia 

muotoilla tekstiä. 

 


