
Kirjoittamis- ja 
suunnittelutekniikoita



Kuutiointi

Kuutiointi perustuu Aristoteleen retoriikkaan (Kauppinen & Laurinen, 1987). Harjoituksen tarkoitus on löytää uusia 
näkökulmia käsittelemääsi asiaan tai vähintään päästä kirjoittamisen vauhtiin. 

• Valitse asia, josta kirjoitat: esim. tekstisi aihe tai pääkäsite, kiinnostava asia tai ilmiö tai konkreettinen esine. 
kestävä suunnittelu, etäopiskelu, kehopositiivisuus, Lidlin mainos…

• Kirjoita jokaisesta kuution sivun näkökulmasta ennalta määrittelemäsi aika, esim. 5-20 minuuttia. 

1. Vertaile. Mihin SITÄ voi verrata? Minkä kanssa SE on samanlainen? Mikä on erilainen kuin SE?

2. Yhdistele. Mikä saa sinut ajattelemaan SITÄ? Mitä sinulle tulee mieleen, kun ajattelet SITÄ? Mistä SE sinua 
muistuttaa? Mitä paikkoja, keitä ihmisiä ja millaisia tunnelmia SE tuo mieleesi?

3. Analysoi. Kerro, miten SE on tehty. Mistä SE koostuu? Mitä osia SIINÄ on? Jos et tiedä, niin kuvittele.

4. Sovella. Kerro, miten SITÄ voi käyttää. Missä SITÄ voi hyödyntää? Mitä SILLÄ voi tehdä? Mihin SE kelpaa? Kuka SITÄ 
tarvitsee? 

5. Puolusta ja vastusta. Kannata SITÄ! Vastusta SITÄ! Käytä todellisia ja mielikuvituksellisia syitä. 

6. Argumentoi SEN puolesta ja SITÄ vastaan.

Lue valmis teksti. Jos jokin näkökulma tarjoaa uusia ajatuksia tai lähestymistapoja, on tehtävä auttanut sinua eteen päin. 
Jos käyttökelpoisia ajatuksia ei syntynyt, niin ainakin pääsit kirjoittamisen vauhtiin. 



Silmukointi

• Kirjoita sivun verran / 5-15 min aiheestasi vapaasti, nopeasti ja ilman 
kritiikkiä. Älä pyyhi tekstiä pois!

• Lue tuotos ja valitse siitä kiinnostavin tai tärkein asia ympyröimällä tai 
alleviivaamalla (eli silmukoimalla). 

• Kirjoita tästä uudesta aiheesta sivun verran / 5-15 min vapaasti, nopeasti ja 
ilman kritiikkiä.

• Lue ja valitse taas kirjoittamasi tekstipätkä kiinnostavin tai tärkein asia ja 
kirjoita sitten siitä. 



Pomodoro-tekniikka

Pomodoro-tekniikka (Cirillo)

1. Valitse tehtävä.

2. Säädä ajastimeen 25 minuuttia.

3. Kirjoita ilman keskeytyksiä, kunnes ajastin soi.

4. Lue tekstisi ja/tai kirjaa lyhyesti ylös, mitä teit.

5. Pidä viiden minuutin tauko.

6. Neljän tomaatin jälkeen pidä pidempi tauko (15–30  minuuttia). 

Mytomatoes.com-laskuri 



Vapaa / kontrolloitu vapaa kirjoittaminen
• 10–20 minuuttia

• Täysin vapaa aihe tai valittu aihe (ja aiheessa pysyminen)

• Kirjoita rennosti, nopeasti ja ilman kritiikkiä. Älä pyyhi tekstiä pois! 

• Keskity ideoiden ja ajatusten esiin saamiseen


