
Kaikkitietävä kertoja: kertoja, jolla on kaikki tieto tapahtumista, myös henkilöiden ajatuksista. 

 

Kalevalamitta: suomalaisen kansanrunouden mitta, jonka perusrytmi on nelipolvinen trokee. 

Kalevalamitan rytmi perustuu runon säkeen tavujen laajuuteen ja painoon. Ominaista myös 

alkusointu ja kertautuvat säkeet. Esim. Kalevala: Jo oli saaret siivottuna, / Luotu luotoset   

merehen, / Ilman pielet pistettynä, / Maat ja manteret sanottu, / Kirjattu kivihin kirjat, / Viel ei 

synny Väinämöinen, / Imau ikirunoja. 

 

Kansalliskieli: valtion tai alueen virallinen kieli, Suomessa suomi ja ruotsi. 

 

Kantakieli: kieli, josta myöhemmät kielet ovat kehittyneet. Esim. uralilainen tai 

indoeurooppalainen kantakieli. 

 

Katharsis: puhdistautumisen tunne taidekokemuksen yhteydessä. 

 

Kaunokirjallisuus: fiktiivinen, kuvitteellisuuteen perustuva kirjallisuus (erotuksena 

tietokirjallisuudesta). Esim. romaanit, novellit, runot ja näytelmät. 

 

Kertoja: se joka kertoo tarinaa (erotuksena kirjailijasta). Ks. myös epäluotettava k., kaikkitietävä 

k., metafiktiivinen k., minäkertoja, ulkopuolinen k. 

 

Kohtaus: näytelmässä henkilöiden esiintulon ja poistumisen välinen jakso, novellissa ja romaanissa 

tilanteen tai tapahtuman sisältävä tekstikatkelma. 

 

Kolmen yhteyden vaatimus: näytelmässä ajan, paikan ja toiminnan yhteys. Varsinkin 1600-luvun 

näytelmissä noin yhden vuorokauden kestävät tapahtumat muodostivat kokonaisuuden, joka 

sijoittui yhteen paikkaan. 

 

Kolumni: sanoma- ja aikakauslehdessä tai jossakin verkkojulkaisussa säännöllisesti ilmestyvä, 

kirjoittajan kuvalla varustettu mielipideteksti. Tyylillisesti kolumnit voivat vaihdella esseemäisestä 

tiedottavaan kirjoittajan tavoitteiden ja tyylin mukaan. 

 

Komedia: onnellisesti päättyvä näytelmä, jossa hallitsevina ovat hilpeät ainekset. 

 

Kommentti: johonkin tiettyyn ajankohtaiseen asiaan selvästi kantaa ottava teksti. Pyrkii 

erittelemään esimerkiksi jotain poliittista tai yhteiskunnallista päätöstä.   

 

Konteksti (tekstiyhteys): ilmauksen kielellinen ympäristö, käyttöyhteys, tilanneyhteys tai 

kulttuurinen tausta, joka vaikuttaa tekstin tulkintaan. 

 

Kronologinen: aikajärjestyksessä etenevä (erotuksena ennakoinnista ja takaumasta). 

 

Kuvallisuus: kielelle ominainen tapa esittää asioita vertauskuvin. 

 

Kuvaus: ihmisten, esineiden tai tilanteiden yksityiskohtainen ja havainnollinen esitystapa. 

 

Laskeva mitta: runoissa esiintyvä rytmillinen ominaisuus, jossa säkeen alku on painollisessa 

tavuasemassa. Sitä seuraa yksi tai kaksi painotonta tavuasemaa. Esim. Eino Leino: Tyttö nuori 

päivät pitkät kulki / korpimailla karjaa paimennellen, / siellä riemusuulla lauloi tyttö, / lauloi 

laajan ilman lintusille / rinnan nuoren kaihot kaukomielet. 



 

Limerikki: viisisäkeinen pilkka- tai komparuno, joka on saanut nimensä irlantilaisen Limerickin 

kaupungin mukaan. Ensimmäisen säkeen riimisana on tavallisesti maantieteellinen erisnimi, 

viimeinen säe päättyy usein yllätysvitsiin.  

 

Lingua franca: yhteydenpidon kieli, nykyään usein englanti. 

 

Loppusointu: runosäkeen lopussa olevat tavut sointuvat keskenään. Loppusointua voi esiintyä 

peräkkäisissä säkeissä tai esimerkiksi niin, että joka toinen tai joka kolmas säe sointuvat. Esim. 

Aale Tynni: On usva noussut värein ihmeellisin / kuin sielun kaunein toivomus. / Sen hahmo 

vaihtuu, vaikka sisin / on muuttumaton arvoitus. 

 

Lyriikka: runous, jota alun perin esitettiin seitsenkielisen soittimen lyyran säestyksellä. 

  

Lyyrinen minä: ääni, joka viittaa runossa itseensä ja pohtii omaa olemustaan.  

 

Meemi: kulttuurista merkitystä kantava yksikkö, esim. idea, tyyli tai käyttäytymismalli. 

Tyypillisesti kopioituvat kulttuurista toiseen. Internetin meemeissä on kuvaa ja tekstiä, ne ovat 

suosittuja ja leviävät vauhdikkaasti.    

 

Metafiktiivinen  

– kaunokirjallinen teos, jossa lukijan huomio kiinnitetään teoksen laatimiseen, lukemiseen tai 

rakenteeseen.  

– M. kertoja voi kommentoida rooliaan kertojana tai esim. puhutella lukijaa. 

 

Metafora: vertaus ilman kuin-sanaa. Metafora on kielikuva, joka yhdistää kaksi konkreettisesti 

toisiinsa kuulumatonta asiaa. Esim. Lassi Nummi: Ihminen kantaa itsessään / autiot vuoret 

 

Metonymia: kokonaisuudella ilmaistaan osaa. Esim. ”Luetko Kiveä?” tarkoittaa: ”Luetko jotain 

Aleksis Kiven teosta?” 

 

Miljöö: teoksen tapahtuma-aika ja -ympäristö. Konkreettisen paikan lisäksi myös sosiaalinen 

miljöö. 

 

Minäkertoja: ensimmäisen persoonan kertoja. Voi olla sivustakatsoja, ei aina päähenkilö. 

 

Miraakkeli: keskiaikainen, ihmettä käsittelevä pyhimysnäytelmä. 

 

Mitallinen runous: säännöllistä, tunnettua runomittaa (esim. trokee, daktyyli, jambi, anapesti) 

noudattava runous. 

 

Modaaliverbi: mahdollisuutta tai välttämättömyyttä ilmaiseva verbi, esim. voida, saattaa, täytyä, 

tarivita tai pitää. 

 

Monilukutaito: nykyisin median seuraamisessa tarvittava taito, joka sisältää tavallisen tekstin 

kriittisen lukutaidon lisäksi kyvyn ymmärtää ja tulkita liikkuvaa ja pysähtynyttä kuvaa, taulukoita, 

graafisia kuvioita ja internetin meemejä.  

 

Monologi: yksinpuhelu, yleensä näytelmässä. 

 



Moraliteetti: vertauskuvallinen, uskonnollinen näytelmä. Suosittu varsinkin 1400–1500-luvulla. 

 

Motiivi: kaunokirjallisuudessa toistuva kielellinen elementti, joka on tärkeä teeman ja rakenteen 

kannalta. Esim. kielikuva, esine, henkilö tai tilanne. 

 

Multimodaalinen: kielen, äänen, kuvan, ilmeiden, liikkeiden jne. muodostama kokonaisuus. 

 

Musta huumori: tyylilaji, jossa vakavaa asiaa käsitellään irvokkaan huumorin keinoin. 

 

Mysteerinäytelmä: raamatullisiin aiheisiin perustunut keskiaikainen kirkkonäytelmä. 

 

Myytti: yliluonnollisia olentoja, maailman syntyä tms. käsittelevä taru; uskomus. 

 

Narratiivinen: kertova, kerronnallinen. 

 

Natiivimainonta: mainos on laadittu niin, että se muistuttaa perinteistä uutisartikkelia. Nykyään 

sen yhteydessä on kuitenkin teksti ”mainos”. 

 

Nelipolvinen trokee: ks. kalevalamitta. 

 

Neljäs seinä: näytelmässä kuvitteellinen, näkymätön seinä katsojien ja näyttämön välissä. 

 

Netiketti: tietoverkon käyttöä koskevat sopivaisuussäännöt. 

 

Nouseva mitta: runoissa esiintyvä rytminen ominaisuus, jossa säkeen loppu on painollisessa 

asemassa. Painollista asemaa edeltää yksi tai kaksi painotonta tavuasemaa. Esim. Aale Tynni: En 

osaa siltoja rakentaa, / Ne vaativat voimakkaampaa kättä. / Minä muistutan lukkia, punojaa, / joka 

kehrää silkkiä herkeämättä. 

 

Novelli: lyhyt fiktiivinen kertomus. Tyypillistä kerronnan keskittäminen esim. tapahtumaan ja sen 

käännekohtaan tai henkilön mielentilaan. 

 

Näkökulmatekniikka: kaunokirjallisuudessa tapahtumien esittäminen niin, että kertoja vaihtuu. 

 

Näyttämöohjeet (parenteesit): näytelmässä kirjailijan antamat ohjeet lukijalle tai esityksen 

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

 

Näytös: kohtauksista koostuva näytelmän osa. Antiikin näytelmissä oli viisi näytöstä, myöhemmin 

usein kolme. Näytösten välillä voi olla esim. ajallinen katkos.  

 

Oodi: runouden laji, joka käsittelee aihettaan arvostavasti, ylistyslaulu, antiikista peräisin.  

 

Ortografia (oikeinkirjoitus): sanojen kirjoittaminen ja välimerkkien käyttö sääntöjen mukaisesti.  

 

 


