
9.	  LUOKAN	  KIRJAESSEEN	  OHJE	  
	  
ks.	  https://kielipoliisi.wordpress.com/2015/04/11/kirjallisuusanalyysi/	  
	  
Tässä	  esseen	  rautalankamalli,	  jota	  voit	  soveltaa:	  
	  
1.	  KAPPALE:	  
	  
Mainitse	  ensimmäisessä	  kappaleessa	  faktatiedot	  teoksesta:	  kirjan	  nimi,	  kirjailijan	  nimi,	  teoksen	  laji	  
ja	  teoksen	  ilmestymisvuosi.	  Kerro	  ensimmäisessä	  kappaleessa	  lyhyesti	  muutamalla	  lauseella	  myös	  
teoksen	  aiheesta.	  Esimerkki	  aloituksesta:	  
	  

Käärmeenlumooja	  on	  suomalaisen	  nuortenkirjailijan	  Annukka	  Salaman	  esikoisteos.	  Tämä	  
fantasiakirjallisuuteen	  lukeutuva	  teos	  ilmestyi	  vuonna	  2012.	  

	  
SEURAAVA	  KAPPALE:	  
	  
Selitä	  seuraavissa	  kappaleissa	  (n.	  1-‐2	  kappaletta)	  tarkemmin,	  mistä	  teos	  kertoo.	  Referoi	  teoksen	  
juonta	  lyhyesti.	  Älä	  toista	  kirjan	  takakansitekstiä,	  vaan	  kirjoita	  itse	  omin	  sanoin.	  Kirjaessee	  ei	  
tarkoita	  pelkkää	  juonen	  seikkaperäistä	  selostusta.	  Kerro	  tapahtumista	  preesensissä.	  	  
	  

Kirja	  kertoo	  nuorista,	  joilla	  eläimellisiä	  kykyjä.	  Heitä	  kutsutaan	  faunoideiksi.	  Faunoidit	  ovat	  
puoliksi	  ihmisiä	  ja	  puoliksi	  eläimiä.	  Kirjan	  päähenkilö	  Unna	  on	  16-‐vuotias	  faunoidityttö,	  joka	  
saa	  tarinan	  alussa	  selville,	  ettei	  olekaan	  aivan	  yksin	  kykyjensä	  kanssa.	  Hän	  päätyy	  
tutustumaan	  omalaatuiseen	  poikajengiin	  sekä	  samalla	  oppimaan	  paljon	  uutta	  itsestään	  ja	  
muista	  kaltaisistaan.	  

	  
SEURAAVA	  KAPPALE:	  
	  
Kerro	  teoksen	  henkilöistä.	  Esittele	  päähenkilö	  ja	  mielenkiintoisimmat	  sivuhenkilöt.	  Kuka	  on	  kirjan	  
päähenkilö?	  Millainen	  hän	  on?	  Ketkä	  ovat	  sivuhenkilöitä?	  Mitä	  asioita	  saat	  heistä	  selville?	  Millaiset	  
suhteet	  heillä	  on	  toisiinsa?	  Perustele	  päätelmäsi	  teoksesta	  poimimillasi	  havainnoilla.	  
	  
SEURAAVA	  KAPPALE:	  
	  
Esittele	  teoksen	  miljöö	  eli	  tapahtumapaikka	  ja	  -‐aika.	  Kuvaile	  tapahtumapaikkoja.	  Kerro,	  mihin	  
aikaan	  teoksen	  tapahtumat	  sijoittuvat.	  Kuinka	  kauan	  teoksen	  kuvaama	  tapahtumasarja	  kestää?	  
Eteneekö	  teos	  aikajärjestyksessä	  eli	  kronologisesti	  vai	  hypähteleekö	  se	  ajasta	  toiseen?	  Onko	  
mukana	  takaumia	  tai	  ennakointeja?	  
	  



Kirjan	  miljöö	  on	  pieni	  suomalainen	  kaupunki,	  jonka	  nimeä	  ei	  mainita.	  Tapahtumat	  sijoittuvat	  
nykyaikaan	  ja	  noin	  kuukauden	  ajanjaksolle.	  Kirjassa	  ei	  esiinny	  juuri	  lainkaan	  takaumia	  eikä	  
ennakointeja,	  vaan	  tarina	  etenee	  kronologisesti.	  Tarinan	  aikana	  päästään	  vierailemaan	  
erityisesti	  erilaisissa	  nuorten	  ajanviettopaikoissa,	  kuten…	  

	  
SEURAAVA	  KAPPALE:	  
	  
Pohdiskele	  kappaleen	  verran	  tarinan	  kertojaa	  ja	  näkökulmaa.	  Kertojia	  (minäkertoja,	  hänkertoja,	  
kaikkitietävä	  kertoja	  jne.)	  voi	  olla	  useitakin.	  Kenen	  näkökulmasta	  tapahtumista	  kerrotaan?	  Onko	  
kertoja	  mukana	  teoksen	  tapahtumissa	  vai	  kertooko	  hän	  niistä	  ulkopuolisena,	  osallistumatta	  niihin?	  
Uppoutuuko	  kertoja	  henkilöiden	  ajatusmaailmaan?	  Vaihtuuko	  kertoja	  välillä?	  
	  

Tarinaa	  kerrotaan	  kaikkitietävän	  kertojan	  näkökulmasta.	  Kirjassa	  kuvaillaan	  melko	  paljon	  
päähenkilö	  Unnan	  ajatuksia	  ja	  tuntemuksia,	  mutta	  loppua	  kohden	  teksti	  muuttui	  enemmän	  
tapahtumapainoitteiseksi.	  —	  

	  
SEURAAVA	  KAPPALE:	  
	  
Luonnehdi	  tekstin	  kieltä	  ainakin	  muutamalla	  virkkeellä.	  Onko	  mukana	  paljon	  dialogia	  eli	  
vuoropuhelua?	  Millaista	  on	  käytetty	  kieli?	  Onko	  koko	  teos	  samanlaista	  kieltä?	  Erottuuko	  
kerronnassa	  kuvausta?	  Onko	  sitä	  paljon	  vai	  vähän?	  Mitä	  aisteja	  on	  hyödynnetty	  kuvauksessa?	  
	  

Kirjassa	  on	  käytetty	  paljon	  puhekielisiä	  sanoja,	  kuten	  ‘bäkkäri’	  eli	  ‘backstage’.	  Vuoropuhelua	  
on	  paljon,	  mutta	  tapahtumiakin	  kuvaillaan	  runsaasti.	  Kuvailussa	  hyödynnetään	  
enimmäkseen	  näkö-‐	  ja	  kuuloaisteja,	  kuten	  tavallista,	  mutta	  henkilöiden	  eläimellisten	  
piirteiden	  vuoksi	  myös	  hajuaisti	  on	  ajoittain	  suuressa	  roolissa.	  —	  

	  
LOPUKSI:	  
	  
Sanomaan	  on	  hyvä	  lopettaa.	  Mitä	  teos	  viestii	  tai	  opettaa	  lukijalle?	  Miksi	  teos	  on	  kirjoitettu?	  
Lopussa	  voi	  pohtia	  myös	  teoksen	  nimeä:	  miten	  se	  liittyy	  luettuun.	  Vaikka	  kirjaessee	  ei	  olekaan	  
sama	  asia	  kuin	  arvostelu,	  voit	  kirjoittaa	  loppuun	  lyhyesti	  oman	  arviosi	  lukukokemuksestasi.	  
	  

’Käärmeenlumooja’	  kuulosti	  ennen	  kirjan	  lukemista	  melko	  tylsältä	  kirjannimeltä.	  Kun	  
ymmärsin	  sen	  tarkoituksen,	  se	  oli	  mielestäni	  melko	  fiksu	  ja	  hyvä	  nimi.	  Kirjan	  juoneen	  sisältyy	  
Unnan	  ja	  Rufuksen	  rakkaustarina.	  Nimi	  viittaa	  siihen,	  kuinka	  Unna	  lumoaa	  Rufuksen,	  jonka	  
voimaeläin	  on	  käärme.	  

	  
	  
Lähde:	  Ohje	  on	  muokattu	  Lukemisia	  yseille	  -‐kirjan	  ohjeistuksesta	  (Otava)	  ja	  esimerkit	  on	  lainattu	  
Anniina	  Laxströmin	  kirjaesseestä	  (2015).	  


