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· Keskeneräisten lista:

o idyllit: MUSA-YSA: päätetty jättää vain kirjallisuuden termiksi. Ollut kuitenkin MUSA-termi,
joten tarvitseeko sulkutarkenteen? Ei YSE-ehdotusta.

Ø Huomautusta muokattu.

o kansankertomukset, kansantarinat: kysytty SKS:ltä, päätettävä mitä jää genresanastoon, sekä
uusi LT jos mahd. poistettavalla ST-suhteisia termejä. Päätetty poistaa kansanrunous, jolla ST
sananparret. Määritelmät SKS:ltä:

Ø Kansantarina: Lyhyt, useimmiten yksiepisodinen kansankertomus, joka esittää
stereotyyppisen, totena kerrotun tapahtumakulun.

Ø Kansansatu: Pitkä, monitapahtumainen, fantasiaa sisältävä kansankertomus, jota on
kerrottu ajanvietteeksi.

Ø Kansankertomus: Kertova esitys tai teksti, joka kuvaa ja tulkitsee todellista tai
kuvitteellista tapahtumaa tai tapahtumasarjaa

o lapsikertomukset: mitä tarkoittaa ja miten käytetty kuvailussa? Onko kertojana lapsi?

Ø Vaihdetaan genretermiksi lapsikuvaukset / barnskildringar, KT lapsikertomukset.

o lukemistot: KÄ viihdelukemistot ja helppolukuiset kirjat, muokataan jälkimmäisen määritelmää.

Ø Vanha määritelmä: Tarkoittaa kirjoja, jotka on suunnattu sekä tavallisille lapsille ja
nuorille tukemaan lukemiseen oppimista ja lukuharrastusta, että niille henkilöille, joilla
on ongelmia hahmotus- ja ymmärtämiskyvyssä tai lukemaan oppimisessa. Tekstit ovat
helposti luettavia, kuvat selkeitä

Ø Uusi määritelmä: Kirjoja, jotka on tarkoitettu lukemaan oppimisen ja lukuharrastuksen
tai kielten opiskelun tueksi. Tekstit ovat helposti luettavia.

o animaatiot-termin alakäsitteet: ruotsiksi ongelmallisia. Tehdäänkö termeistä ehdotus myös
YSAan? Piirrosanimaatioelokuvat-termi tarvitsee määritelmän.

Ø Otetaan alakäsitteistä vain nukkeanimaatioelokuvat, käsinpiirretyt animaatioelokuvat
ja animet.

o mangat: Huomautus: Käytetään japanilaisista mangasarjakuvista.

Ø Poistetaan huomautus

· Uusia ehdotettuja genretermejä ja muutoksia:

o latin rock https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6354

Ø ok

o dokumenttidraamat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6438

Ø todellisuuspohjaiset elokuvat

o scifi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6488

Ø scifipelit (?); YSA-kokous

https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6354
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o tanssiohjeet https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6504

Ø ei hyväksytty

o osoiteluettelot

Ø ok

o eripainokset; kokeilupainokset https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6419

Ø ei painostietoja

o esitteet, lomakkeet, mainokset: mikä skeema laitetaan pienpainatteiden genreille?

Ø pienpainatteet KT pienjulkaisut, efemera, ephemera

o opinnäytteet: otetaanko myös yläkäsite?

Ø otetaan

· Muita asioita:

o tendenssikirjallisuus LT vrt. kaunokki ja kito

Ø kaunokirjallisuus

o pantomiimit: skeema?

Ø monografiat

o Tarvitaanko sisällönkuvailuohjeeseen ohjeistus siitä, miten toimitaan, jos genretermi koskee
vain osaa aineistosta?

Ø Tarvitaan (siskuryhmä laatii)
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