
Nimi

Päähenkilö
(kuka ja 
millainen?)

Miljöö eli tapahtumapaikka
(missä ja millainen?)

Ongelma (millainen, miltä 
päähenkilöstä tuntuu?)

Ratkaisuyritykset
(millaisia, miksi eivät 
toimi?)

Ratkaisu ja lopetus
(Mitä tapahtuu, jotta 
ongelma ratkeaa? Miltä 
päähenkilöstä tuntuu 
ongelman ratkettua?)

Rivi 1

Rivi 2

Rivit 3 ja 4 Rivit ´5-7 Rivit ´8-10
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Esimerkkitarina riveittäin, 10 sanaa joka rivillä

1  Olipa kerran valtavan vahva mutta arka astronautti nimeltään Arska. Hän
2  oli aina haaveillut kuulennosta. Toive toteutui, kun Arska pääsi rakettiin, 
3  jota valmisteltiin lähtöön. Mutta voi! Silloin ystäväämme Arskaa alkoikin jännittää
4  niin, että hän alkoi kiljua: ”Apua! Apua! Tahdon ulos täältä!”
5  Muut astronautit nauroivat ja sanoivat: ”Rauhoitu, Arska! Tämä on ihan
6  helppo juttu!” Mutta Arska ei rauhoittunut. ”Arska”, he sanoivat, ”Sinä 
7  pystyt tähän! Olet harjoitellut vuosikaupalla!” Mutta Arska ei rauhoittunut. ”Äiti!
8  hän huusi. ”Niin, kulta?” kuului ovelta, ja siellä seisoi vahva-Arskan 
9  oma äiti. ”Äiti! Rakas äiti!” kiljahti Arska. ”En uskalla kuuhun!”
10  ”Tietysti uskallat”, sanoi äiti ja kiinnitti turvavyönsä. Ja Arska uskalsi!

suomikoulussa.wordpress.com



Esimerkkitarina riveittäin, 10 sanaa joka rivillä

1  Olipa kerran valtavan vahva mutta arka astronautti nimeltään Arska. Hän
2  oli aina haaveillut kuulennosta. Toive toteutui, kun Arska pääsi rakettiin, 
3  jota valmisteltiin lähtöön. Mutta voi! Silloin ystäväämme Arskaa alkoikin jännittää
4  niin, että alkoi kiljua: ”Apua! Apua! Tahdon ulos täältä! Apua!”
5  Muut astronautit nauroivat ja sanoivat: ”Rauhoitu, Arska! Tämä on ihan
6  helppo juttu!” Mutta Arska ei rauhoittunut. ”Arska”, he sanoivat, ”Sinä 
7  pystyt tähän! Olet harjoitellut vuosikaupalla!” Mutta Arska ei rauhoittunut. ”Äiti!
8  hän huusi. ”Niin, kulta?” kuului ovelta, ja siellä seisoi vahva-Arskan 
9  oma äiti. ”Äiti! Rakas äiti!” kiljahti Arska. ”En uskalla kuuhun!”
10  ”Tietysti uskallat”, sanoi äiti ja kiinnitti turvavyönsä. Ja Arska uskalsi!

suomikoulussa.wordpress.com


