
Pakina: usein nimimerkillä julkaistu mielipideteksti, joka kärjistää, korostaa ja kujeilee 

äärimmäisyyksiin asti. Aiheet useimmiten ajankohtaisia. 

 

Pamfletti: kiistakirjoitus, arvostelevaan tyyliin kirjoitettu lyhyehkö mielipidekirja ajankohtaisesta 

aiheesta. 

 

Parenteesit (näyttämöohjeet): näytelmässä kirjailijan antamat ohjeet lukijalle tai esityksen 

näyttelijöille, ohjaajalle, lavastajalle jne. Esitetään tekstissä yleensä suluissa tai kursiivilla. 

 

Parodia: tunnetun teoksen jäljittely pilkallisessa sävyssä, ivamukaelma. Usein vaikutelma saadaan 

aikaan liioittelemalla alkuperäistekstin joitakin piirteitä. Esim. Cervantesin romaani Don Quijote 

(1605, 1615) parodioi ritariromaaneja. 

 

Pastissi: toisen tekijän teosta tai tyyliä tahallisesti jäljittelevä teos. Esim. Johanna Sinisalon romaani 

Sankarit (2003) on Kalevalan pastissi. 

 

Perinteinen runous: tunnettuja, säännöllisiä runomittoja ja loppusointuja käyttävä runous. 

 

Personifikaatio: kielikuva, jossa ei-inhimillisellä oliolla nähdään inhimillisiä ominaisuuksia; 

kirjallisuudessa elottoman kappaleen tai luonnonvoiman esittäminen elollisena ja persoonallisena. 

 

Piilomainonta: jossakin muussa tekstissä kuin mainoksessa käytetty tietoinen tuotteen tai 

valmistajan markkinointi. 

 

Piilovaikuttaminen: vaikuttaminen ihmisten asenteisiin heidän tiedostamattaan. 

 

Podcast: tilauspohjainen äänitiedosto, jonka aiheet vaihtelevat ajankohtaisista henkilökohtaisiin. 

Podcasteja kuunnellaan tietokoneelta tai älypuhelimelta. 

 

Populismi: kansansuosion tavoittelu siten, että korostetaan kansan omaa tahtoa ja luodaan 

vastakkainasettelua kansan ja eliitin välille. Usein kansan kiihottamista. Liittyy politiikkaan ja 

mediaan. Etuliitteillä, kuten vasemmisto- ja oikeisto-, voidaan täsmentää, mistä populismin lajista 

on kysymys. 

 

Presuppositio: piiloväite. Esim. Ensi viikolla saatte laadukasta opetusta sisältää väitteen, että nyt 

opetus ei ole tasokasta. 

 

Proosa: suorasanainen esitystapa, erityisesti romaani, novelli ja asiaproosa. 

 

Propaganda: poliittisen ideologian järjestelmällinen levittäminen. 

 

Pääkirjoitus: teksti, josta ilmenee lehden kanta. Sen kirjoittaa päätoimittaja tai tehtävään valittu 

tiimi, mutta kirjoittajan nimeä ei ole tapana mainita, koska teksti kertoo lehden kannan. 

 

Raportti: jonkin tutkimuksen tai tapauksen systemaattinen selostus. 

 

Referaatti: tekstin pääkohtien selostus omin sanoin. Kommentoivassa referaatissa referoija esittää 

myös omia näkemyksiään tekstistä. 

 



Reportaasi: moniääninen mediateksti, jossa kirjoittajan mielipiteen ja aiheenrajauksen lisäksi 

esiintyy lähdetietoja, haastattelua ja kuvia. Reportaasin kirjoittaminen edellyttää vahvaa 

paneutumista aiheeseen. 

 

Retoriset keinot: kielen keinot, jotka tekevät puheesta tai kirjoituksesta vaikuttavan. Osa 

argumentaatiota. 

 

Riimi: ks. loppusointu. 

 

Runon minä: runossa yksikön ensimmäisessä persoonassa esiintyvä ääni, joka tekee havaintoja ja 

usein puhuttelee lukijaa. 

 

Runon puhuja: runon ääni. Runoa erittelemällä tulee esiin runon puhujan maailma ja 

maailmankatsomus. 

 

Sananvapaus: demokraattiseen yhteiskuntaan liittyvä kansalaisen oikeus ottaa tietoa vastaan ja 

tuoda mielipiteensä julki ilman ennakkosensuuria. 

 

Sarkasmi: pureva iva, tarkoituksellisesti loukkaava ironia. 

 

Satiiri: ihmisten paheiden ja yhteiskunnan epäkohtien iva. 

 

Scifi (science fiction eli tieteiskirjallisuus): tieteen ja tekniikan todellisiin tai kuviteltuihin 

saavutuksiin perustuva kirjallisuus. Sijoittuu yleensä tulevaisuuteen.  

 

Sisäkertomus: romaanin pääjuonesta poikkeava kertomus, jolla on temaattisesti ja rakenteellisesti 

tärkeä tehtävä. Esim. Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanissa (1870) Aapon tarinat. 

 

Sisäsointu: ks. assonanssi. 

 

Sosiaalinen media eli some: verkkoviestintäympäristöt, joissa kaikilla on mahdollisuus tuottaa ja 

vastaanottaa erilaisia sisältöjä. Sosiaalisen median kehittymisen ja laajentumisen on mahdollistanut 

digitalisaatio. 

 

Spefi ks. spekulatiivinen fiktio. 

 

Spekulatiivinen fiktio: yläkäsite fantasia-, tieteis- ja kauhukirjallisuudelle. 

 

Suomalais-ugrilaiset kielet: ne uralilaisen kielikunnan kielet, jotka eivät ole samojedikieliä. 

Sm.ugr. kieliä ovat mm. ersä, hanti, karjala, komi, mansi, mari, mokša, saame, suomi, udmurtti, 

unkari, vatja, vepsä ja viro.  

 

Symboli: kulttuurissa yleisesti käytetty, tiivistetty vertauskuva, esim. ruusu uskollisen rakkauden 

symbolina ja musta väri surun ja juhlallisuuden vertauskuvana. Yksittäisillä taiteilijoilla ja 

kirjailijoilla on omia, vakiintuneita symbolejaan.  

 

Synekdokee: kielikuva, jossa osa edustaa kokonaisuutta; metonymian alalaji. Esim. Sain katon 

pääni päälle, jossa katto tarkoittaa asuntoa. 

 



Synestesia: kielikuva, joka yhdistää eri aistien havaintoja. Ääniä voidaan kuvata väreillä tai värejä  

ja ääniä tuoksuilla. 

 

Säe: rivi runossa. 

 

Säkeenylitys: runossa lause jakaantuu olennaisilta osin kahteen tai useampaan säkeeseen. Esim. P. 

Mustapää: Ja lounatuuli / hunajan tuoksun toi. 

 

Säkeistö: kahden tai useamman säkeen muodostama kokonaisuus runossa. 

 

Takauma: kerronnan siirtyminen aiempiin tapahtumiin. 

 

Taustaoletus: itsestäänselvyys, jota ei tarvitse perustella. Esim. kirjoittajan ja lukijan yhteiset arvot. 

  

Teema: keskeinen ajatus, se mitä aiheesta sanotaan. Teeman määrittely edellyttää tulkintaa. Esim. 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romaanin (1954) teemaksi voidaan tulkita sodan mielettömyys. 

 

Teesi: tekstin pääväite. 

 

Tieteiskirjallisuus (scifi eli science fiction): tieteen ja tekniikan todellisiin tai kuviteltuihin 

saavutuksiin perustuva kirjallisuus. Sijoittuu yleensä tulevaisuuteen.  

 

Tietokirjallisuus: tietoon perustuva suorasanainen kirjallisuus (erotuksena kaunokirjallisuudesta) 

 

Tietoverkko: tietokoneiden tai tietoliikenneyhteyksien muodostama järjestelmä, joka tekee 

mahdolliseksi datan käyttämisen ja levittämisen. 

 

Tiivistelmä: tekstin lyhennelmä, usein kirjoittajan omasta tekstistä.  

 

Tragedia: päähenkilön kannalta onnettomasti päättyvä näytelmä. 

 

Tšehovilainen novelli (avoin novelli): novelli, jossa olennaista on henkilön mielentilassa tapahtuva 

muutos. Loppu jää avoimeksi.  

 

Tutkiva journalismi: perusteellinen perehtyminen johonkin ajankohtaiseen tai muuten tärkeään 

aiheeseen ja jutun julkaiseminen perehtymisen lopputuloksena. Usein on tarkoitus paljastaa jokin 

väärinkäytös tai moraaliltaan arveluttava toiminta.  

 

Ulkopuolinen kertoja: objektiivisiin havaintoihin keskittyvä kertoja. 

 

Utopia: haavekuvitelma, ihanneyhteiskunta. 

 

Uutinen: ajankohtaisen tapahtuman esittely objektiivisesta näkökulmasta neutraalilla tyylillä. 

Vastaa kysymyksiin mitä, missä ja milloin.  

 

Vapaamittainen runous: noudattaa perinteisiä runomittoja vapaasti. Loppusoinnutkaan eivät 

välttämättä säännöllisiä.  

 

Vapaarytminen runous: noudattaa usein puheen rytmiä. Rytmi syntyy säemuotojen, säkeiden ja 

säkeistöjen pituuden vaihtelusta. 



 

Vastamainos: mainontaa vastustava ja kritisoiva lajityyppi, joka käyttää tyylissä parodiaa 

 

Vastine: toista tekstiä vastustava tai puolustava mielipide. 

 

Vertaus: kielikuva, jossa asiaa verrataan toiseen kuin-sanan avulla. 

 


