
KALLIGRAFINEN SANAKIRJA 
 

SANA SELITYS KUVA 

Akryyliväri Akryylivärit sisältävät pigmenttiä ja akryylisidosainetta. 
Ne ovat vesiliukoisia ja kuivuvat nopeasti.  
Käytettäessä akryylivärejä terien puhdistus on 
erityisen tärkeää eivätkä ne sovellu täytekyniin. 
Kuivuttuaan mahdoton poistaa. Käyvät hyvin taustojen 
maalaamiseen. 

 

 

Akvarelliväri Kuultava vesiväri, väripigmenttien sidosaineena 
käytetään arabikumia. 

 

Alapidennys Pienaakkosten osa, joka laskee x-korkeuden 
alaperusviivan alapuolelle. 

 

Antiikva Nykyaikainen, päätteellinen kirjaintyyli, joka perustuu 
antiikin Rooman aikaisiin aakkosiin ja 1400-luvun 
italialaiseen humanistien kalligrafiseen kirjaintyyliin. 
Englanniksi Foundational Hand. 

 

Arabikumi Kasvikumi, jota saadaan kahden akaasiapuun 
maitiaisnesteestä. Se on vesiliukoista ja sitä käytetään 
mm. väriaineiden sideaineena. 

 

Arkadi Pienaakkosissa esiintyvä holvimainen muoto, 
esimerkiksi n ja m. Käytetään harvoin. 

 

Chinese Stick Ink (myös 
Japanese Stick Ink) 

Kiinalainen (japanilainen) tankomuste. Valmistettu 
perinteisesti noesta ja eläinperäisestä liimasta, usein 
hajustettu. Hiertämällä tankoa vesitilkkaan tussikivellä 
saadaan aikaan erittäin hyvää väriä. 

 



Colakynä Myös tölkkikynä, valmistettu alumiinisesta 
juomatölkistä leikkaamalla sopiva palanen ja liittämällä 
se puiseen varteen. 

 

Copperplate Kaivertajan kirjoitustyyli. Sana tulee kuparikaivertajien 
1600-luvun tyylistä. Kirjoitetaan joustavalla hiusterällä. 
Tyylille on ominaista taidokkaat ja monimutkaiset 
kiemurat. 

 

Diagonaali Vino viiva, joka lävistää kuvatilaa, kirjainhahmoa tai 
tekstipintaa. 

 

Ductus Kynänvetojen suunta ja järjestys, jonka mukaan kirjain 
muotoutuu. Ihanteellinen tapa tehdä kirjain, jossa 
kirjaimen osien vetosuunta ja -järjestys luovat 
rytmiltään ja tekotavaltaan sopusointuiset ja 
taloudelliset kirjoitusliikkeet. 

 

Fragmentti Katkelma, palanen, kappale.  

Geometrinen Kuvioltaan yksinkertainen, geometrian perusmuotoja 
noudatteleva. 

 

Girlandi, köynnös Kukista ja lehdistä punottu köynnös koristeaiheena. 
Pienaakkoskirjaimistossa esiintyvä muoto, esimerkiksi 
u. 

 

Goottilaiset tyylit Niihin luetaan bastarda, fraktuura, tekstuura, 
Schwabach ja rotunda. Ominaispiirteisiin kuuluvat 
kulmikkaat kaaret ja tiheä välistys sekä kirjaimissa että 
riviväleissä. Goottilaiset tyylit alkoivat kehittyä 
myöhäiskeskiajalla n. 1200-1500-l. arkkitehtuurissa ja 
myös kirjaimissa. 

 

Graafinen Piirroksellinen, piirroksen tai kuvion avulla 
havainnollistettu, kuviollinen. 

 



Guassi Vesiliukoinen peiteväri, vesiväri, johon on lisätty 
kalkkia peittävyyden vuoksi ja siksi sopii erinomaisesti 
kalligrafiaan. Erittäin hyvin aikaa ja valoa kestävää. 

 

Gum Sandarac Myös sandarac. Pohjois-Afrikassa kasvavan 
havupuun pihkasta saatua pihkaa. Kovettunut pihka 
jauhetaan morttelissa hienoksi pulveriksi. Sitä 
hierotaan kirjoitusalustaan, joka on liian liukasta 
hienoja hiusviivoja varten tai liian huokoista. Jauhe 
laitetaan tiiviiseen trikoopussiin, josta sitä varovasti 
ravistellaan tai hennosti hangataan kirjoituskohtaan. 
Ylimääräinen sandarac puhalletaan pois. 

 

Harmoninen Tasapainoinen, ristiriidaton.  

Hieroglyfi Muinaisegyptiläinen kirjoitusmerkki.  

Hiusviiva Hyvin kapealla terällä tai tasaterän kulmalla vedetty 
ohut viiva ja myös tasaterällä tehtyjen kirjainten 
ohuimmat kohdat. 

 

Hohkakivi Harmaanvalkoista, vettä kevyempää vulkaanista lasia, 
josta tehdään hohkakivijauhetta. Sillä hierotaan mm. 
pergamenttia, josta se vie rasvan pois ja valmistaa 
pinnan kirjoittamiselle. 

 

Horisontaali Vaakasuuntainen viiva.  

Humanistikursiivi Humanismi kehittyi 1300-l. Firenzessä. Se palasi 
antiikin kulttuuriin, erityisesti klassiseen Roomaan ja 
Kreikkaan. Kirjaimiin otettiin muotoja karolingisesta 
tyylistä ja humanistit kutsuivat sitä antiikvaksi. 
Kursiivimuodoissa kirjoitukseen lisättiin kallistusta. 

 



Initiaali Latinaksi initium alku. Sanan tai tekstikappaleen 
suurikokoinen ja usein värikkäästi koristeltu 
suuraakkosen alkukirjain. 

 

Inkunaabeli Ennen vuotta 1501 painettu kirja, johon alkukirjaimet 
ja sivunumerot kirjoitettiin käsin. (Ainoa Suomen 
kirjahistorian inkunaabeli on Missale Aboense, 
Lyypekissä 1488 painettu latinankielinen messukirja). 

 

Insulaari Latinaksi saari. Brittein saarilla tehtyä kirjoitustyyliä, 
jota käytettiin varsinkin keskiajalla. Vrt. puoliunsiaali. 

 

Italic Italiassa varhaisrenessanssin aikana kehitetty nopea 
kirjoitustyyli, jossa yleisimmin käytetään kaltevia eli 
kursiivisia kirjainmuotoja. Tyylipiirteitä ovat lisäksi 
kirjainten osittainen sitominen toisiinsa ja kirjainten 
ovaaliin perustuvat muodot. Tyylistä käytetään myös 
nimitystä humanistikursiivi tai kansliakursiivi. 

 

Kaksoiskynä Kaksi toisiinsa kiinnitettyä kynää tekevät 
kirjoitettaessa kaksiviivaisen kirjoitusjäljen. Hyvä 
apuväline opeteltaessa tasaterän käyttöä. 

 
  



Kalligrafia ”Kreikankielisiin sanoihin kallos (kaunis) ja graphein 
(kirjoittaa) perustuva sana, joka tarkoittaa erityisellä 
huolella ja antaumuksella kirjoittamista, päämääränä 
paitsi kirjoittamisesta nauttiminen myös teknisesti 
laadukas ja esteettisesti miellyttävä sekä visuaalisesti 
sopusointuinen teksti.” Liisa Uusitalo 

 

Kallistuskulma Kirjoituksen kallistus suhteessa pystyviivaan. 
Ominaista nopealle kirjoittamiselle. 

 

Kansliakursiivi Renessanssin aikana kehitetty kursiivikirjoitustyyli, 
erityisesti paavin kanslian suosima. Kts. italic. 

 

Kirjaimen osat Pystyviiva, poikkiviiva, kaari, yläpidennys, 
alapidennys, vino viiva, sisätila ja pääte. 

 

Kohopainanta, 
embossing 

Kohotettu kuvio paperille tai nahalle. Voidaan kohottaa 
mm. pahvisen mallin avulla käyttäen 
preeglauspuikkoa tai taittoluuta. 

 

Kolonni Pyöreävartinen pylväs, esimerkiksi Trajanuksen 
kolonni. 

 

Koiranhammas, agaatti Alkuaan aito koiran- tai vastaavankokoisen eläimen 
hammas, joka oli kiinnitetty varteen. Nykyisin tehty 
agaatista ja käytetään kultauksessa kiillotukseen. 

 

Kontrasti Vastakohta.  

Kuitusuunta Jos paperi taitetaan, on tärkeää määritellä 
tehdasmaisesti tuotetun paperin kuitusuunta; se 
taitetaan pitkittäin kuitusuunnan mukaan paperin 
murtumisen ehkäisemiseksi. 

 

Kultaus Kulta- tai muun metallilevyn kiinnittäminen 
kirjoitusalustan tarttuvalle pinnalle. Kultauksessa 
käytetään joko irtonaista lehtikultaa, transfer-kultaa, 
jossa kulta on kiinnitetty silkkipaperiin tai nappikultaa. 
Kultausliimoina käytetään mm. liima-aineita kuten 
Miniatum, PVA-liima, gesso, ammoniakkikumi ym. 

 

Kursiivi Latinaksi currere juosta. Sujuva ja nopea, useimmiten 
kapeista, oikealle kallistuvista kirjaimista koostuva 
kirjoitustyyli kuten italic. 

 

Layout Tekstin ja kuvien sijoituksen hahmottelu tai sommittelu 
esimerkiksi kalligrafiseen työhön. 

 



Ligatuuri Kirjain, joka on yhdistelmä kahdesta tai useammasta 
kirjaimesta. 

 

Majuskelit Suuraakkoset.  

Manipulaatio Terän asennon muuttaminen kirjoitettaessa.  

Marginaali Tyhjä tila, joka jää tekstialueen ja paperin reunan 
väliin. 

 

Meisseli Metallista valmistettu, talttamainen työkalu, jonka 
avulla hakattiin kirjoituksia kiveen. 

 

Minuskelit Pienaakkoset, joissa on mahdollisesti ala- ja 
yläpidennyksiä, jotka ulottuvat perusviivan ala- tai 
yläpuolelle. 

 

Monoline Kirjaimen viivat ovat tasalevyisiä, tasavahvoja. 

 

Monumentaalinen Monumentaalikirjoitusta käytetään mm. rakennusten 
julkisivuissa. Kirjoituksessa käytetään suuraakkosia. 

 

Murretut kirjaimistot Goottilaiset kirjaintyypit, kuten esimerkiksi tekstuura, 
fraktuura ja schwabach. Kirjaimet ovat useimmiten 
kulmikkaita. Kirjaimen kirjoittaminen on jaettu osiin. 

 

Mustetanko Kts. Chinese Stick Ink.  

Non waterproof Ei vedenkestävä, vettä hylkivä. Tällainen väri liukenee 
kuivuttuaan uudelleen veteen. 

 

Nuolenpääkirjoitus Sumerien kehittämä kirjoitusjärjestelmä, jota käytettiin 
muinaisessa Mesopotamiassa (Kaksoisvirranmaassa). 
Kirjoitus muodostui erilaisina yhdistelminä 
esiintyneistä nuolenpään näköisistä merkeistä. Merkit 
painettiin saveen erityisellä kolmisärmäisellä 
piirtopuikolla. 

 

Originaali Alkuperäinen teos.  

Ornamentti Koriste, joka on tavallisesti geometrisesti tyylitelty ja 
usein muodoltaan symmetrinen. Ornamentti voi olla 
tyylitelty luonnosta otettu aihe tai puhdas abstraktio. 

 

  



Ovaali Sanan juuret ovat latinan sanassa ovalis, joka taas on 
johdos sanasta ‘ovum’, ‘muna’. Tarkoittaa muodoltaan 
soikeaa. Kursiivikirjaimissa kirjainmuodon perusta. 
Muoto näkyy selvimmin o- ja a-kirjaimessa. 

 

Paleografia Vanhoihin käsialoihin kohdistuva tieteellinen tutkimus.  

Palloterä, pyöröterä Terän kärki on pyöreä. Tällä terällä kirjoitetun 
kirjaimen viivat ovat tasalevyisiä. 

 

Papyrus Paperinkaltainen materiaali, jota käytettiin erityisesti 
muinaisessa Egyptissä. Antiikin yleisin 
kirjoitusmateriaali. Papyrusta valmistettiin Egyptissä 
Niilin varrella kasvavasta papyruskaislasta. 

 

Passe partout Aukkopahvi, kehyskartonki, on pahvinen kehys, joka 
eristää taideteoksen pinnan sitä peittävästä 
lasilevystä. Kehystä voi käyttää myös ilman lasia. 

 

Pergamentti Pergamentti on käsiteltyä lampaan tai vuohen nahkaa, 
jota on käytetty kirjoitusmateriaalina. Nimi juontuu 
Pergamonin kaupungista, jossa pergamentti keksittiin. 
Suomessa on käytössä myös poropergamenttia. 

 

Perusviiva Viiva, jolle kirjaimet asettuvat.  

Piktografia Kuvakirjoitus.  

Psalttari Raamatun Psalmien kirja.  

Puoliunsiaali Tyyli kehitettiin 400-luvulla rinnakkaismuodoksi 
unsiaalille. Puoliunsiaalissa on ylä- ja alapidennyksiä, 
jotka puuttuvat lähes kokonaan unsiaalista. 
Puoliunsiaalissa esiintyy myös varsinaisia 
pienaakkosia. 

 

Quadrata Myös capitalis quadrata. Se on majuskelikirjaimisto, 
nimi viittaa neliöön, kirjaimisto on peräisin 400-luvulta. 

 

Renessanssi Renessanssi on taide-, kulttuuri- ja aatehistoriallinen 
murros siirryttäessä keskiajalta uuteen aikaan, ajoittuu 
1300-1600 luvuille, antiikin taiteen ihannointia. 

 



Ronde, French Ronde Ranskassa 1600-luvun lopulla kehitetty lähes pysty ja 
pyöreähkö kirjaimisto. 

 

Rotunda Rotunda on kirjaintyyli, joka kuuluu goottilaisiin 
kirjaintyyppeihin. Rotundan kirjaimet ovat selkeämpiä 
kuin jäykemmän tekstuuran kirjainmuodot. Puhutaan 
myös "pyörögotiikasta ". 

 

Roomalaiset 
suuraakkoset 

Lähes 2000 vuotta vanha kirjaimisto, joka pohjaa 
tasateräiseen kirjoitusvälineeseen, esim. ruokokynään 
ja myöhemmin metalliterään. 

 

Ruokokynä Vanha kirjoitusvälinetyyppi, joka on leikattu ruo'on 
korresta tai bambun pätkästä, kärki tasateräksi 
veistetty. 

 

Rustica Siveltimellä kirjoitettu tiivis kirjoitustyyli, joka on ollut 
eniten käytössä 400-600 -luvuilla. 

 

Satula Kirjoitusterän päällä oleva mustesäiliö. 

 

Serifi Pääteviiva kirjaimen rungon päätteessä. Serifin muoto 
vaihtelee eri kirjaintyylien mukaan. 

 

Spacing Kirjoituksen tilankäyttö ja sen suunnittelu. Tyhjän tilan 
käyttö kirjainten sisällä ja välissä sekä sanojen, rivien 
ja kappaleiden välissä. 

 

Symmetria Symmetria merkitsee tasasuhtaisuutta, 
kokonaisuuden eri osien välistä yhdenmukaisuutta. 

 

Säiliö Terän päällä tai terän alapuolella oleva mustesäiliö 

 

Taitto Kts. layout.  



Tekstuura Goottilainen kirjaintyyli 1400-luvulta. Tiheä 
kirjoitustapa antaa vaikutelman kankaasta tai 
kudonnasta. 

 

Terät Tasateriä on eri leveyksiä eri tarkoituksiin. 
Vasenkätisille on omia teriä. Hiusterä on ohuenohut ja 
on myös palloteriä. 

 

Terän hionta Hionnan tarkoituksena on lisätä viivan tarkkuutta ja 
terän toimivuutta. Hiontaan käytetään joko 
hienokiteistä hiomakiveä tai erittäin hienoa 
vesihiontapaperia. Hionnan tulosta on parasta 
tarkistaa suurennuslasilla. 

 

Terän kulma Terän kulma suhteessa vaakasuoraan viivaan. Terän 
kulma vaihtelee kirjaimiston mukaan. 

 

Tyyppikirjaimet Opetushallituksen antamat suosituksen mallikirjaimiksi 
ja -numeroiksi ja muiksi merkeiksi. 

 

Työtason rakentaminen Kokoontaittuva, säädettävä työtaso on helppo itse 
rakentaa. 

 

Unsiaali 200-luvulta 800-luvulle käytetty majuskelikirjaimisto eli 
vain suuraakkosia. 

 

Valopöytä Altapäin valaistu lasi- tai pleksipintainen pöytä.  

Variaatio Kalligrafiassa variaatio tarkoittaa kirjaimen 
muunnelmaa. 

 

Vasenkätisen kalligrafia Jokainen vasenkätinen käyttää itselleen parhaiten 
soveltuvaa kirjoitustapaa, alan kirjoissa on ohjeita. Voi 
myös käyttää vasenkätisen teriä helpottamaan 
tekstausta. 

 

Veliini Vasikan nahasta valmistettu kirjoituspohja  

Versaali Suuraakkonen, iso kirjain.  

Vertikaali Pystysuora viiva.  



Vesileima Paperin kuiturakenteessa oleva kuvio, joka on tehty 
siihen valmistusvaiheessa. 

 

Vetopiirrin Kehitetty 1600-luvulla avuksi tasaleveän viivan 
piirtämiseen musteella. 

 

Visuaalinen Nähtävä, näkyvä, näköaistiin liittyvä.  

Välistys Ladotun tekstin yleinen peräkkäisten merkkien välinen 
etäisyys vaaka- tai pystysuunnassa, vrt. spacing. 

 

X-korkeus Kirjaimen peruskorkeus perusviivojen välissä ilman 
ylä- ja alapidennyksiä. 

 

Yläpidennys Kirjaimen osa, joka nousee x-korkeuden yläpuolelle. 

 
 


