
Absurdi ’mieletön, järjenvastainen’ 

- Absurdi (kafkalainen) novelli: näennäisesti järjetön novelli, joka korostaa sisäistä maailmaa 

ja unenomaista logiikkaa. Vaikeaselkoisia syy- ja seuraussuhteita.   

- Absurdi teatteri: mustan huumorin leimaamaa teatteria, joka rakentuu absurdeille tilanteille. 

Henkilöt juuriltaan kiskottuja harhailijoita. Esim. Samuel Beckett: Huomenna hän tulee 

(1952). 

 

Aforismi: tiiviisti esitetty ajatelma tai mietelause. Esim. Ikuinen auringonpaiste synnyttää 

hiekkaerämaan. 

 

Aihe: teoksen käsittelemä asia, joka voi olla todellinen tai kuviteltu. Esim. Väinö Linnan 

Tuntematon sotilas -romaanin (1954) aihe on Suomen jatkosota pienen sotilasjoukon kokemana. 

 

Alkusointu: kahden tai useamman peräkkäisen sanan ensimmäinen (tai useampi äänne) on sama. 

Alkusointua eli allitteraatiota esiintyy erityisesti Kalevalassa. Se luo soinnukkuutta ja helpottaa 

muistamista. Esim. Eino Leino: Tuo oli tumma maammon marja / syntymässä säikähtänyt /näki 

kauhut kaikkialla . 

 

Allegoria: tarina tai runo, jolla on kirjaimellisen merkityksen lisäksi toinen, vertauskuvallinen 

merkitys.  

 

Allitteraatio: ks. alkusointu. 

 

Alluusio: epäsuora viittaus kaunokirjalliseen tai muuhun teokseen. Esim. Amerikan Psyko  

-romaanin (1991) päähenkilön nimi Patrick Bateman viittaa sarjakuvahahmo Batmaniin ja 

Hitchcockin Psyko-elokuvan päähenkilöön Norma Batesiin. 

 

Analyysi (erittely): esim. runon tai romaanin purkamista osiin, niin että tarkastellaan puhujaa tai 

kertojaa, miljöötä, kielikuvia jne. 

 

Argumentaatio: toimintaa, jolla pyritään vakuuttamaan lukija tai kuulija jostakin asiasta. 

Argumentaatio koostuu teesistä, argumenteista, retorisista keinoista ja taustaoletuksesta.  

 

Argumentti: järkeen tai tunteeseen vetoava perustelu. Esim. ekologiset, yhteiskunnalliset ja 

taloudelliset perustelut, auktoriteettiperustelu ja yleiseen mielipiteeseen vetoaminen. 

 

Arvostelu: tekstilaji, joka erittelee, arvioi ja tulkitsee esimerkiksi romaania, tietokirjaa, konserttia 

tai peliä. 

 

Assonanssi: samojen vokaalien esiintyminen peräkkäisissä sanoissa. Se lisää sointuisuutta ja 

lukijan mielenkiintoa ilmaisemaansa asiaa kohtaan. Esim. Kaarlo Sarkia: Laulut kuolevat, sävelet 

hiljenevät. / Keskellä äänettömyyttä tyhjää, syvää / täys olen hiljaisuutta hiiskumatonta. / Sointuja 

solisi korvissa monta, monta, / tuhannentuhatta rytmiä hymisi hyvää ‒ ‒. 

 

Aukko: kirjallisuudessa epämääräiseksi jätetty kohta, joka haastaa lukijan tulkintaan. 

 

AV-kääntäminen (audiovisuaalinen k.): sellaista kääntämistä, jossa on mukana kuva ja ääni, esim. 

televisiosarjojen tekstitys. 

 



Avoin kirje: henkilölle tai yhteisölle osoitettu kirje, joka tarkoituksella levitetään laajalle yleisölle 

luettavaksi. Yleensä kyse on yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 

 

Avoin novelli (tšehovilainen novelli): novelli, jossa olennaista on henkilön mielentilassa tapahtuva 

muutos. Loppu jää avoimeksi.  

 

Balladi: surullisesti päättyvä, rakkautta käsittelevä runo. 

 

Brändi: jonkin yksittäisen tuotteen, yrityksen tai palvelun ympärille kehittynyt merkki, joka 

perustuu mielikuviin ja luo niitä lisää. 

 

Commedia dell’arte: 1500–1700-luvuilla suosittu kansankomedia, joka koostui improvisoiduista 

näytelmätilanteista. Vakiintuneet näyttelijähahmot, esim. ilkeilevä palvelija Arlecchino ja 

palvelijatar Colombina. 

 

Dialogi: näytelmän keskustelu tai runon, novellin tai romaanin vuoropuhelu. 

 

Digitaalinen jalanjälki: internetin historiatietoon ja sosiaaliseen mediaan jäävä jälki, kun niitä 

käyttää. Sisältää huomattavan määrän tietoa yksilön kiinnostuksen kohteista ja päivittäisistä 

toimista.  

 

Digitalisaatio: tietotekniikan yleistyminen ihmisten arjessa. 

 

Dokumenttiteatteri: esitys, joka perustuu todenmukaisen, aidon materiaalin käyttöön. 

 

Draaman kaari: näytelmän rakenne, joka klassisessa draamassa koostui viidestä vaiheesta: esittely, 

kehittely, huippukohta, taantuma ja loppu. Käytössä edelleen esim. monissa elokuvissa ja 

kertomuksissa. 

 

Dramaturgia: draaman kompositio; logiikka, jonka mukaan esityksen elementit järjestyvät ja 

rytmittyvät. 

 

Eepos: laaja kertova teos, joka yleensä on kirjoitettu runomittaan. 

 

Eeppinen teatteri: vieraannuttamiskeinoja käyttävä teatterimuoto, joka pyrkii herättämään 

katsojassa kriittistä ajattelua. 

 

Elegia: antiikista peräisin oleva runouden laji. Alun perin elegiaa on käytetty hauta-, muisto- ja 

omistuskirjoituksena. Sävyltään melankolinen. 

 

Ennakointi: kirjallisuudessa kertojan viittaus tuleviin tapahtumiin. 

 

Epäluotettava kertoja: kertoja, joka vääristelee tapahtumia. 

 

Essee: pohdiskeleva asiateksti, joka käyttää ilmaisussa kaunokirjallisia keinoja. 

 

Faabeli: vertauskuvallinen, yleensä moraalisen opetuksen sisältävä kertomus, joka on usein puettu 

eläinsadun muotoon. 

 



Fantasiakirjallisuus: yliluonnollista tai sadunomaista kirjallisuutta, jonka tapahtumat ylittävät 

arkikokemuksen. 

 

Farssi: hullutteleva, ilkeilevä komedia. 

 

Fiktiivinen ’kuvitteellinen, sepitteellinen’: kaunokirjallisuus on fiktiivistä kirjallisuutta. 

 

Fokalisaatio, fokalisointi: kerronnan näkökulma. 

 

Hamartia: näytelmässä kohtalokas erehdys, jonka päähenkilö tekee hyvässä tarkoituksessa. 

 

Ideologia: tekstissä vaikuttavat ajattelutavat ja arvot. Ideologian tarkastelu paljastaa, millainen 

maailma on tekstin mukaan. 

 

Idiomi: kaksi- tai useampisanainen ilmaus, jonka merkitystä ei voi päätellä yksittäisten sanojen 

merkityksen perusteella, esim. jossakin on koira haudattuna tai joku puhuu puuta heinää. 

 

Intertekstuaalisuus (tekstienvälisyys): tekstin suhde toisiin teksteihin. Voi ilmetä esim. sitaatteina 

tai alluusioina. 

 

Ironia: epäsuora iva, joka rakentuu sanotun ja todellisen tarkoituksen ristiriidalle. Esim. 

moittimismielessä todettu: ”Onpa tyylikäs takki.” 

 

Joukkotiedotus: esim. sanomalehdistön, tv:n ja radion tuottamaa, massoille kohdistettua 

journalistista tai viihteellistä viestintää. 

 

Journalismi: toimintaa, joka kerää, varmentaa ja erittelee ajankohtaista ja yhteiskunnallisesti 

tärkeää, usein poliittista tietoa. Journalismi käyttää joukkotiedotusvälineitä juttujen levittämiseen.  

 

Julmuuden teatteri: fyysisyyttä korostava teatteri-ilmaisu, joka pyrkii vaikuttamaan katsojan 

piilotajuntaan ja saa tämän tiedostamaan elämän ankaruuden. 

 

Juoni: toiminnan ja tapahtumien esitysjärjestys. 

 

Juoninovelli (suljettu novelli, boccacciolainen novelli): novellimuoto, jossa tapahtumat kerrotaan 

aikajärjestyksessä ja jossa tilanne johtaa yllättävään käänteeseen. Suljetussa lopussa tapahtumaketju 

saa selvän ratkaisun. 

 


