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· Keskeneräisten lista (ongelmatfig. ja ongelmatsvg.) käytävä läpi kokouksessa.

o elegiat: jaettu YSAssa elegiat (runot) ja elegiat (sävellykset).

Ø elegiat (runot) ja elegiat (musiikki)

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

Ø lisätään huomautus

o eräkertomukset: haluttiin käyttää mieluummin termiä eräkirjallisuus, mutta entä jos kyse ei ole
kirja-aineistosta?

Ø eräkertomukset

o johdannaisteokset: ehdotettu LT:ksi dramatisoinnit jne. termeille. Toisaalta tätä itseään tuskin
käytettäisiin genrenä.

Ø ei oteta

o oodit: jaettu YSAssa oodit (runot) ja oodit (sävellykset)

Ø oodit (runot) ja oodit (musiikki)

o melodraamat: jaettu YSAssa melodraamat (draama) ja melodraamat (sävellykset)

Ø melodraamat (draama) ja melodraamat (musiikki)

o romanssit: Muusan ehdotus: ilman tarkennetta jos ei tule muita romanssit-termejä.

Ø romanssit (musiikki)

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.

Ø pidetään molemmat, lisätään huomautukset. Sananparret ylätasolle.

o ainesjulkaisut/aineskokoelmat: https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6035

Ø seuraava kokous

o kertomakirjallisuus: päätetty siirtää kaikki kaunokirjallisuus lyriikkaa lukuun ottamatta tämän
alakäsitteeksi. Jäin kuitenkin miettimään, milloin tätä käytettäisiin genrenä? Toisaalta
kaunokirjallisuuden alakäsitteinä on paljon termejä, jotka kuvaavat kirjallisuuden aihepiiriä, ja
osa niistä voisi olla myös lyriikkaa (eroottinen kirjallisuus, uskonnollinen kirjallisuus). Onko siis
tarpeen tämä ”välikäsite”, jonka alle olisi ehkä varminta sijoittaa vain romaanit ja novellit?

Ø ei oteta

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

Ø Kaunokki-kokous, jos ei tarvetta, ei oteta.

o lukemistot: mitä tarkoittaa ja miten käytetty kuvailussa? Ks. issuet YSEssä. Helpottaisiko jos
tulkittaisiin että lukemisto ei ole yksittäinen teos, vaan se kokonaisuus johon se kuuluu (joko
kokoomateos, lehti tai teoskokoelma)?

Ø KÄ viihdelukemistot ja helppolukuiset kirjat, muokataan jälkimmäisen määritelmää
(Satu) (helppolukuiset kirjat RT lyhennelmät)

https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6035


o ratkaisukirjat: tutkitaan käyttö. Termi antaa väärän kuvan merkityksestä.

Ø ratkaisukirjat (mysteerit) KÄ interaktiiviset teokset

o tehtäväkirjat: YSAssa yhdistettiin KÄ harjoituskirjat, puuhakirjat

Ø tehdään samoin

o laululyriikka: Muusa keskustelee. Jos rocklyriikka ei ole tämän alakäsite, mitä kaikkea tämä
kattaa?

Ø sanoitukset ST rocklyriikka

o katkelmat: onko myös musiikin genretermi?

Ø on myös musiikin

o lyriikka: termillä on runsaasti alakäsitteitä, siirretäänkö ne runot-termin alle, vaikka ovatkin
runous/lyriikka -päätteisiä?

Ø LT runot

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

Ø verrataan KAVIn genrelistaan ja kysytään tarvittaessa mielipidettä (linkki LCGFT-
sanastoon). Seuraava kokous. (Auli, Mirja)

o tajunnanvirtakirjallisuus/sisäinen monologi: SLM: medvetandeström-litteratur, Bella inre
monolog (genre) = tajunnanvirtakirjallisuus.

Ø Kaunokki

o opinnäytteet: mitkä kaikki auktorisoidaan?

Ø YSAssa auktorisoidut, paitsi synodaaliväitöskirjat ja pastoraalityöt

o vaellustarinat: ei genresanastossa (?), Kaunokissa genre. Ruotsinkielinen vastine väärä: sägen
som spritts utanför den bygd där den uppkommit.

Ø ei slm-sanastoon, Kaunokki käsittelee.

o balladit: jako käsitellään YSAssa/Muusa. YSE-ehdotus.

o muunnelmat: käsiteltävänä YSAssa, YSE-ehdotus ratkaisematta.

o sovitukset: ehdotettu tarkennetta (musiikki), käsiteltävä myös YSAssa. Ei YSE-ehdotusta.

o parafraasit: käsittelyssä YSAssa. YSE-ehdotus.

o pastoraalit: käsittelyssä YSAssa. YSE-ehdotus.

o mukaelmat: onko ongelmaton, vai vaatiiko tämäkin käsittelyä?

Ø tehdään issue / tutkitaan

o loput ongelmat seuraavaan kokoukseen

· Uusia ehdotettuja genretermejä:
o etymologiset sanakirjat > ok
o monikieliset sanakirjat > ok
o goottirock > ok
o anthemit > ok



o elokuva-arvostelut, kirja-arvostelut, konserttiarvostelut (KT keikka-arvostelut),
levyarvostelut, peliarvostelut, taidearvostelut, teatteriarvostelut, tanssiarvostelut > otetaan
kaikki, paitsi taidearvostelut; sen tilalle näyttelyarvostelut

o musiikkiarvostelut > ei
o kirjalliset lähteet, lähdejulkaisut/lähdeaineistot tms. > kysytään lisätarkennusta
o jäsenluettelot > ok
o osoiteluettelot > tutkitaan
o eripainokset > ei (kysytään lisävalaistusta)
o kokeilupainokset https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6419 > eikö voi mitenkään

painostiedoksi tms. – tutkitaan
o Eilen YSO-kokouksessa tuli vastaan asiasana tribuutit, jonka ensisijainen tarve

(kaupunginkirjastoissa) on tribuuttiäänitteiden merkitseminen, joten kyseinen termi kuuluu
ensisijaisesti SLM-sanastoon. Jos saisi sinne lisätyksi, niin kiitos. LT-suhde termille olisi
juhlajulkaisut, koska tribuutti(levy) on yhdenlainen kunnianosoitusjulkaisu.
Ø KT tribuuttiäänitteet, ei LT juhlajulkaisut. Lisätään myös YSAn määritelmä

genresanastoon.
o Kristiina Näyhö: Sanastosta puuttuvat mm. motiiviluettelot ja teemaluettelot. Ne ovat

folkloristiikassa olennaisen tärkeitä, ja meillä on niitä kokoelmissa kymmenittäin, nyt 655-
kentässä YSA-termeillä kuvailtuna.
Ø motiiviluettelot ja teemaluettelot (kansanperinne) TAI kansanperinteen teemaluettelot

o ainesjulkaisut https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6035
o laattakirjat (Vaikka Medelplanin puuaapinen onkin kateissa, lienee kirjastoissa näköispainoksia

ulkomaisista laattakirjoista) > ei
o lähdejulkaisut: Tarkoittaisi siis niitä julkaistuja kokoelmia, johon on koottu jonkin aihepiirin

kirjallisia lähteitä kommentaarien kera tai ilman.
o kronikaatit (KT henkilötarinat) Kaunokissa genreterminä > ok, ei ohjaustermiä
o toisinnot Kaunokissa genreterminä > ei
o vähemmistökirjallisuus Kaunokissa genreterminä > ei
o pienpainate-genrejä: esitteet, lomakkeet, mainokset, tiedotteet > esitteet, lomakkeet,

mainokset
o kieliopit (otettu YSAan muodossa kielioppikirjat)

”YSA:sta löytyy jo kielioppi, mutta se viittaa kielen rakenteeseen. Ehdottamani termi "kieliopit"
viittaisi julkaisutyyppiin, eli jonkin kielen rakenteen deskriptiiviseen (tai preskriptiiviseen)
kuvaukseen. Koska kielioppi-genreen voi sisältyä myös esimerkiksi vähemmän tunnettujen
kielten rakenteiden ensimmäisiä kuvauksia, jotka eivät ole suunnattu kielen opiskelijoille vaan
esimerkiksi kielitypologeille, oppikirja-termi ei mielestäni kata tätä julkaisutyyppiä.” kielioppi -
kieliopit -pari löytyy myös kta:sta.
Ø kielioppikirjat

o muistiot, raportit ja tutkimusraportit (ovat BTJ:n käyttämällä genrelistalla) > ei
o Outin ehdotukset:

Ø tehtävät/monivalintatehtävät > ei
Ø opettajien oppaat vs. opetusoppaat (YSA) – tutkitaan
Ø kielikurssit > ok

o keskustelut https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5166

· Seuraava kokous 14.11.
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