
KÄSITEMANIFESTI



Tässä manifestissa esittelen lanseeraamiani käsitteitä, joille ei 
toistaiseksi ole ollut suomenkielistä termiä, taikka käsitteeltään 
kuluneita tai huonoja ja näinollen merkityksensä vaihtamista 
vaativia termejä. 
Manifestin tärkein tarkoitus on sulauttaa esittelemänsä käsitteet 
osaksi suomenkieltä ja näin sekä rikastuttaa suomea että auttaa 
kieltä puhuvien kommunikoinnissa ja tuoda näin ihmisiä yhä 
lähemmäs toisiaan.
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Käytettyjä lyhenteitä

ark. arkityyliä
idiom. idiomi
ilmat. ilmatieteessä
kans. kansanomaisesti
myt. mytologiassa
psyk. psykologiassa
sosiol. sosiologiassa
subst. substantiivi
superlat. superlatiivi



Ewwödööri subst. 
Sen mukavan mutta epävarman introvertin epätoivoinen, aneleva 
hienhaju, kun tapaat hänet ensimmäisen kerran yltiösosiaalisessa 
ja stressaavassa tilanteessa, esimerkiksi taidekoulun pääsykokeissa.

Alun ihannointi idiom. 
Ihmisen sisäänrakennettu tarve kaivertaa ’pillu’ julkiseen seinään.



Hellu-täti subst.
Henkilö, joka sekä tirauttaa aina kyyneliä kuullessaan imelän 
viulusoolon että ostaa sukulaistytöille kankeita ryöhelömekkoja.



Kakunylistys sosiol.
Työttömän nokkela keino kiinnittää utelevien tätien huomio 
toisaalle menestystä ihailevan suvun juhlissa. 

Lapsi superlat.
Heikoin kognitiivisin kyvyin varustettu ihminen, joka on 
tajunnut elämästä jotakin oleellista.



Linssiludeus ark.
Intuitiivinen heilahtaminen kameran eteen, kun ystävä kuvaa tai 
filmaa keskittyen johonkin täysin muuhun. Tavasta on pelkkää 
haittaa, mutta sitä ei kuitenkaan lopeta. 



Mökki kans.
Paikka, jonne ihminen lähtee vaikeuttamaan elämäänsä.

Narsissoksen kantapää myt.
Ohessa esimerkki narkissoksen kantapäästä (katkelma novellista 
Sinä päivänä menin huoriin):

En kunnioittanut miestä sen vertaa, että kuuntelisin hänen 
puheitaan. Tai oikeammin sanottuna, kunnioitin kyllä, mutta en 
niin paljon kuin hänen teräviä leukaperiään. Istuimme 
vastapäätä illallisella ja minä join häntä rumemmaksi siinä 
onnistumatta. Katselin häntä yhtä virheennälkäisenä kuin aina 
ennenkin, mutta jokainen helvetin neliösentti tuotti edelleen 
pettymyksen. Hiukset upeat, joskin hieman villiinyneet, ripset pitkät, 
hennot ja kulmikkaat, raajat kaikki yhtä saatanan pitkää sinfoniaa, 
jumalten hellästi painamia luomia juuri oikeissa paikoissa, enkelien 
kyyneleillä pehmennetty iho, ja niin edelleen. 
Kun katseeni laskeutui hänen suulleen, huomasin vihdoin hänen 
hampaansa. Ne olivat keltaiset, tahmean kuolan vuoraamat, 
kiiltonsa menettäneet ja reunoiltaan rosoiset. Minä ihastelin niitä, 
painoin ne mieleeni ja kiitin jumalia siitä, että he olivat antaneet 
narkissokselleen jotakin, joka nyt näytti ihanan suloiselta 
kauneusvirheeltä, jota väittäisin hänelle dopamiinihuuruissani juuri 
oikeanlaiseksi, koska se oli hänen, mutta jota alkaisin inhota 
välittömästi rakastumiseni ollessa ohi. 



Nolohaus sosiol.
Kun toinen osapuoli ei halunnutkaan vastata innokkaan halaajan 
eleeseen, vaan seisoo jäykkänä koko toimituksen ajan.

Omamielisyys psyk.
Kun on koko elämänsä väittänyt, että kyllä tosiaan ajattelee 
omilla aivoillansa vanhempiensa aivojen sijaan, toisin kuin eräät, 
ja yhtäkkiä huomaakin, että puutarhatonttujen vihaaminenhan 
on äidiltä jäänyt tapa, ja sitten on käytävä läpi ”minähän olen 
ihan täsmälleen niin kuin muutkin aivopestyt, aikuisiksi 
kasvaneet pikkuipanat” -kriisi, ja kriisin lopuksi muodostettava 
oma mielipide puutarhatontuista. (Huh, jos se on sama kuin 
äidillä! Voi väittää itselleen, että sisimmässään oli koko ajan sitä 
mieltä, se äidin mielipide tuli vain siihen päälle.)



Pelastusrengassuhde sosiol.
Ohessa esimerkki pelastusrengassuhteesta (katkelma novellista 
Skotlanti):

Hän ei ollut mitenkään erityinen. Ei millään tavalla. Itse asiassa 
kaikki merkit viittasivat täysin päinvastaiseen: hänen 
mielipiteensä olivat täysin samanlaisia kuin muidenkin, hänen 
puheenaiheensa arvattavia ja harrastuksensa pitkäveteisiä. Hänen 
tukkansa oli ohut ja kuiva, reidet paksuhkot, rintoja ei ollut 
nimeksikään. Itseluottamuksen puute painoi selän hieman kuma-
raan. Mutta kun hän ensimmäisen kerran kääntyi kunnolla kat-
somaan Pappaa, tämän sisukset täytti korventava tarve suojella ja 
pelastaa. 
Kun hän katsoi silmiin, hän yhdellä nopealla liikkeellä kiskaisi pois 
kaikki vaatteensa paljastaen hehkuvat haavat kehossaan, laskeutui 
toisen polvensa varaan, repäisi sydämensä rinnastaan ja tarjosi sitä 
Papalle, kaikessa aukireväytetyssä paljaudessaan. Aika pysähtyi. 
Hänen ojennetussa kädessään lepäävän sydämen lyönnit peittosivat 
kaikki muut äänet.
Pappa kääntyi muka hajamielisenä katsomaan muualle. Vilkaistes-
saan häntä salaa näki Pappa hänen kulkevan katsellen kenkiinsä, 
täysissä pukeissa, verta valumattomana. 
Siitä hetkestä alkoi koko elinäin kestänyt pelastusrengassuhde, jota ei 
mikään voima pystynyt rikkomaan. Mihin pulaan hän vain 
joutuikin, Pappa veti hänet sieltä pois, vettä valuvana ja 
viluisena, alastomuus tunkeutuen papan katsetta väisteleville verkko-
kalvoille. Aina uusien haavojen ilmestetyttyä hänen 
keholleen Pappa tunsi hänen tuskansa ja kantoi ne itse omassa kehos-
saan, painiskeli kivun kanssa yöt läpeensä ja karjui halusta pidellä 
häntä sylissään, turvassa kaikelta ympäröivältä pahalta.



Ripsiina subst.
Nuori nainen, jonka mahdollisesti hyvinkin kauniista kasvoista ei 
epätarkoituksenmukaisesti tunnu erottuvan mitään muuta kuin 
koko naamaa ja usein koko huonetta dominoivat valtavan 
kokoiset ripsienpidennykset.



Telerakas kans.
Henkilö, joka suu vaahdossa ja muna pystyssä julistaa kaiken 
televisiosta tulevan pelkäksi roskaksi, halveksuu koko jylhän 
ylimielisyytensä voimalla jokaista tv:n omistajaa ja myöhemmin 
aivan ohimennen mainitsee katselevansa Netflixistä muun 
muassa House of Cardsia, Black Mirroria ja Twin Peaksia.

Taiteilija myt.
Oman traagisuutensa vankkumattomin ihailija.



Valkoisen miehen post-taakka idiom.
Moderni versio imperialistien asenteesta villeihin. Valkoisen 
miehen post -taakan kontolleen saanut, yleensä nuorehko yksilö 
on kuin jumalallisena ilmestyksenä tajunnut seuraavan: Jumalaa 
ei ole, turvaa luova porvarillinen elämäntapa on väärä ja elämä 
noin yleensä paskaa. Taakan omaksunut kokee velvollisuudekseen 
valistaa aiheesta kovaan ääneen kaikkia kuuntelemaan halukkaita 
ja haluttomia. Ei yleensä omaa minkäänlaista tilannetajua, 
mutta omanarvontuntoa sitäkin enemmän. Kuitenkin yllättävän  
aggressiivinen verrattuna siihen, kuinka varma omasta 
oikeassaolostaan on. 



Vittumainen helmikuun aurinko ilmat.
Aurinko, joka saa lumikinokset kimmeltämään ja luo petollisen 
illuusion kauan janotun kevään saapumisesta. ”Aurinko paistaa 
niin ihanasti”, huokaistaan, ja työnnetään lapset ulos leikkimään 
eli pois pyörimästä jaloista. Ovi lukitaan perässä. ”Nyt olette 
siellä”, heille huudetaan ikkunan läpi, kun he hakkaavat siihen ja 
paleltumisesta seuraavan amputaation kummitellessa ajatuksissa 
anelevat päästä sisään. Ulkona on kolmekymmentäkaksi astetta 
pakkasta ja pohjoistuuli. Äiti hymyilee, vilkuttaa ja alkaa pestä 
perunoita. Vittumainen helmikuun aurinko on tikahtua oman 
kepposensa jälkinauruihin.



Välitila myt.
Ohessa pätkä romaanista Parakosmi, jossa Välitilan käsite selite-
tään:

Välitila on kuolemanjälkeinen tila, jossa parhaat palkitaan. Se on 
käytännössä valtava elokuvateatteri, jossa penkit ovat liikuteltavia, 
ja tilaa on myös kävelyyn. Se käsittää ajanjakson ja erityisesti paikan 
kuoleman ja taivaan välillä.
Välitilassa käydään keskustellen ja elokuvaesitysten muodossa läpi 
kunkin elämä ja jaetaan pisteet. Se on rinnastettavissa 
palkintojenjako-gaalaan, sillä erotuksella, että nyt on vihdoin tosi 
kyseessä, nyt lasketaan yhteen kaikki mahdolliset saavutukset, 
omaisuus, ja aivan erityisesti maanpäällinen arvostus. Arvostus on 
Välitilassa kaikkein kovinta valuuttaa. Tätä ei voi kyllin korostaa. 
Välitilan takia on erityisen tärkeää suunnitella ja rakentaa elämää 
tarkkaan. On mietittävä, kuinka saada kerättyä mahdollisimman 
paljon aarteita tuonpuoleiseen, kehuskella niillä välitilassa ja lähteä 
sitten taivaaseen viettämään ikuista elämää palvottuna, 
kullanhohtoisena jumalolentona. 

Äidinkielenopettaja subst.
Pirteä henkilö, joka pukeutuu värikkääseen tunikaan ja puuhel-
miin.




