
 

 

Ei oppi ojaan kaada  

Osa ruotsinsuomalaista kirjoittajista on ollut tosi ahkeria kursseilla kävijöitä. Oppia ja innoitusta 

kirjoittamiseen on haettu sekä Ruotsista että Suomesta, ja sekä ruotsiksi että suomeksi.  

 Aikaisemmin Kungälvin kansalaisopisto (folkhögskola) järjesti kesäisin suomenkielisiä 

viikon mittaisia kirjoittajakursseja kirjailija Asko Sahlbergin johdolla. Monet olivat pahoillaan 

kurssien loppumisesta, mutta kun niitä yritettiin elvyttää pari kesää sitten, ei osallistujia 

löytynytkään riittävästi. Ehkä syynä oli huono markkinointi tai kurssin ajoitus keskelle kesää.  

 Tukholman yliopisto järjesti luovan kirjoittamisen koulutusta noin 15 vuotta sitten. Tällä 

hetkellä suomeksi on tarjolla vain viikonloppukursseja, niitä on järjestetty eri puolilla maata, usein 

hallintoaluerahojen turvin. Vetäjänä on useasti ollut kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen Suomesta.  

 Vuosien varrella monet ovat hakeneet innoitusta lyriikan tai proosan kirjoittamiseen 

Oriveden opiston kesäkursseilta. Niiden antiin on oltu enemmänkin kuin tyytyväisiä. Oriveden 

toiminta siirrettiin vuonna 2018 Ahlmanin opistoon Tampereelle.  

 Kourallinen kirjoittajia on myös urakoinut Turun Kirjantalon Kirjailija akatemian 

koulutuksen. Kurssi vaatii sitoutumista ja ahkeraa kirjoittamista, mutta sitä on pidetty hyvin 

antoisana. Joku kirjoittaja on myös saanut pontta kirjoittamiseensa Jyväskylän yliopiston 

etäkurssista.  

https://www.kirjantalo.org/kirjoittajille/akatemiat-ja-hautomot/kirjailija-akatemia/  

https://ahlman.fi/opiskelu/kurssit-taydennyskoulutus/kesakurssit/  

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoittaminen  

 

Tukholmalainen kirjoittajapedagogi Paula Vartiainen on monen vuoden ajan pitänyt 

kirjoittajakursseja eri puolilla Ruotsia. Hänen kotisivultaan löytyy tiedot tulevista kursseista. 

www.finskan.se sähköposti info@finskan.se 

 
Kriittinen Korkeakoulu on vuonna 1968 perustettu, pääosin Helsingissä toimiva, yksityinen ja 
sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus. Koulu tarjoaa monenlaista 
kirjoittajakoulutusta, proosan ja lyriikan lisäksi käsikirjoittamista sekä tietokirjoittajakoulun. 
http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/ 
 
Lapin Kirjallisuusseura perustettiin 1996 lappilaisten kirjailijoiden, kirjoittajien ja kirjallisuuden 

edistämisestä kiinnostuneiden yhdyssiteeksi. Seura on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville.  

https://www.lapinkirjallisuusseura.fi/  

https://www.lapinkirjallisuusseura.fi/index.php/11-kirjoittajakurssit  

 

Hämeen kesäyliopisto https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/hameen-kirjoittajakoulu/  



 

 

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kannatusyhdistys järjestää kirjoittajille ns. 

Mestarikursseja. Katso lisää www.luovuksissa.com  

 

Serafia Alho (Ami) kertoo kotisivullaan, että päivisin hän työskentelee web-ohjelmoijana ja työstää 

iltaisin esikoisromaaniaan ja kirjoittaa blogia siitä, mitä hän oppii matkan varrelta. Hänen sivultaan 

löytyy kattava luettelo selityksineen kirjoittajakoulutuksista (julkaistu toukokuu 2019) 

https://www.kirjailija.blog/2019/05/kirjoittajakoulutukset-suomessa.html  

Mukana seuraavat koulutukset:   

•Turun yliopisto  
• Jyväskylän yliopisto  
•Taideyliopisto  
•Kriittinen korkeakoulu  
•Oriveden opisto  
•Viita-akatemia  
•Päätalo-opisto  
•Revontuli-opisto  
•Vantaan sanataidekoulu  
•Nuoren Voiman Liitto  
•Kirjan talo  
•Suomen sanataideopetuksen seura  

 
Kohti uutta kirjaa on Kustannus Aarnin kehittämä kirjoittajavalmennus. Verkon kautta tapahtuva 
seitsemän kerran valmennus on tarkoitettu kirjoittajalle, joka on valmis tekemään säännöllisesti 
työtä, jotta hänen kauno- tai tietokirjansa valmistuu lähimmän kahden vuoden sisällä. 
Valmennukseen on jatkuva haku. Koko valmennuksen hinta on 7 x 90 eli 630 euroa. Jos 
käsikirjoitus valmistuu vuoden sisällä valmennuksen päättymisestä, se on automaattisesti ehdolla 
Aarnin kustannusohjelmaan. Saat käsikirjoituksestasi myös lausunnon, jota voit käyttää esimerkiksi 
hakiessasi käsikirjoituksellasi muita kustannusvaihtoehtoja. 

http://kustannusaarni.fi/kohti-uutta-kirjaa/  

http://kertoja.fi/unelmana-oma-kirja/  

Kirjoittajavalmennus on halutessa osa Aarnin käsikirjoituksen kustannustoimittamisesta aina 
markkinointiin ulottuvaa, eri vaiheita ”moduuleja” sisältävää Kertoja-unelmana-oma-kirja 
palvelua. Omakustanteen tekijä voi itse valita mitä palveluita hän haluaa käyttää. Koska kustantamo 
on vakioinut omakustannekirjan toimittamiselle formaatin, kustantaja arvioi, että se pärjää 
Mediapinnalle ja muille tarvepainoille hinnassa ja laadussa. Jos kirjoittaja on käyttänyt Aarnin 
kustannustoimittajapalvelua, kirja on automaattisesti mukana kustantamon markkinoinnissa ja 
myynnissä.  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


