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Kunnas, Niina, The change of language in the Viena Karelian villages: A real-time
study of phonological variation in Viena dialects
Faculty of Humanities, Department of Finnish, Information Studies and Logopedics, University of
Oulu, P.O.Box 1000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 78, 2007
Oulu, Finland

Abstract
In my research I look at sound structure variation and change in the Viena dialect of two Karelian
villages Jyskyjärvi and Kalevala. I explore how the final syllable A-ending vowel combinations (iA,
eA, UA and OA) and long vowels aa and ää are represented in modern Viena dialects and how vowel
clusters have changed in pronunciation over a period of thirty years. I study the change in language
in real-time: I compare recorded interviews made between 1967–1971 and 2001. 

Methodologically my research stems from the sociolinguistic research tradition as well as
language contact research. The central question is how the closely related Finnish language has
perhaps begun to affect the Viena Karelian language. Looking at linguistic changes, one aim is to test
morphological and lexical diffusion theories and strive to advance said theories. As regards idiolectic
variation, I explore how the language attitudes of the informants affect their language variation and
how a social network and its structure can explain the differences in idiolectic variation.

The results show that there is a significant amount of variation in Viena Karelian's final syllable
A-ending vowel clusters. This may have been affected by the minority position and endangered status
of the Karelian language as well as the great changes in the society. Variation and linguistic change
is affected by, among other things, morphological factors, frequency of lexemes, and the attempt at
symmetry of the vowel clusters. In certain vowel clusters the typical variant of Viena dialects has
become more common. However, in certain vowel clusters, a contact-initiated variant has increased
in popularity. The data also show changes, which seem to have been affected by reasons external to
the language (language contact) and reasons internal to the language (emergent systemic change). 

In this study, the testing of the diffusion theories shows that contact-initiated variants are
becoming more common often in the order of an inverted morphotactic hierarchy and more easily
taking hold of broad-frequency form groups. Contrary to my expectations, changes spreading from
below have not in my data always progressed in the order of morphotactic hierarchy. The progression
of language change may be mixed up by the transformation in the nature of the language change. The
changes in the lexicon, on the other hand, have primarily progressed according to the hypothesis that
changes spreading from below first affect the most frequently used vocabulary and changes spreading
from above first affect the less used part of the vocabulary. 

The results of individual differences in variation show that the wide spread use of certain variants
can be explained by the structure of the social network and the network members' influence on each
other. However, social networks alone cannot be used to explain language change. Instead, the results
of the study show that attitudes towards language and a person's ethnic loyalty affect the language
choices made. Contact-induced shifts are generally more frequent in those informants' language to
whom Finnish is a more enticing prestige language than Karelian.

Keywords: Karelian language, language attitudes, language change, language contact,
minority languages, sociolinguistics, variationist linguistics





Kunnas, Niina, Miten muuttuu runokylien kieli. Reaaliaikatutkimus jälkitavujen
A-loppuisten vokaalijonojen variaatiosta vienalaismurteissa
Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, Oulun
yliopisto, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 78, 2007
Oulu

Tiivistelmä
Tarkastelen tutkimuksessani kahdessa karjalaiskylässä, Jyskyjärvellä ja Kalevalassa, puhuttavan
vienalaismurteen äännerakenteen variaatiota ja muuttumista. Selvitän, miten jälkitavujen A-loppuiset
vokaaliyhtymät (iA, eA, UA ja OA) sekä kaksoisvokaalit aa ja ää edustuvat nykyvienalaismurteissa
ja miten vokaalijonojen edustus on muuttunut 30 vuodessa. Kielen muuttumista tutkin reaaliajassa:
vertailen toisiinsa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa tallennettujen haastattelujen kieltä. 

Lähtökohdiltaan työni liittyy sekä sosiolingvistiseen tutkimusperinteeseen että
kielikontaktitutkimukseen. Keskeinen kysymys on, miten vienankarjalan läheinen sukukieli, suomi,
vaikuttaa nykyvienankarjalaan. Kielenmuutosten seuraamisessa yksi tavoite on myös testata
morfologisen ja leksikaalisen diffuusion teorioita sekä pyrkiä kehittämään mainittuja teorioita
eteenpäin. Variaation idiolekteittaisen tarkastelun kohdalla selvitän, miten informanttien
kieliasenteet vaikuttavat heidän kielelliseen variaatioonsa ja pystyvätkö sosiaalinen verkko ja sen
rakenne selittämään variaation idiolekteittaisia eroja.

 Tulokset osoittavat, että variaatio vienankarjalan jälkitavujen A-loppuisissa vokaalijonoissa on
erittäin runsasta. Tähän lienevät vaikuttaneet karjalan kielen vähemmistöasema ja uhanalaisuus sekä
suuret yhteiskunnalliset muutokset. Variaatiota ja kielenmuutoksia ovat säädelleet muun muassa
morfologiset tekijät, lekseemien taajuus sekä jälkitavujen vokaalijonojen pyrkimys symmetriaan.
Eräissä vokaalijonoissa vienalaismurteiden tyypillisin variantti on alkanut yleistyä, ja eräissä
vokaalijonoissa taas kontaktilähtöinen variantti on lisännyt suosiotaan. Aineistossani on havaittavissa
myös muutoksia, joihin lienevät vaikuttaneet sekä kielenulkoiset syyt (kielikontakti) että
kielensisäiset syyt (orastava systeeminmuutos). 

Tässä työssä diffuusioteorioiden testaaminen on osoittanut, että kontaktilähtöiset variantit
yleistyvät kielessä usein käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä ja tarttuvat
herkemmin suurtaajuisiin muotoryhmiin. Sitä vastoin alhaalta leviävät muutokset eivät ole
aineistossani aina edenneet morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä, kuten olen olettanut.
Muutoksen muotoryhmittäistä etenemistä saattaakin "sekoittaa" muutoksen luonteen muuttuminen.
Lekseemeittäin muutokset ovat edenneet pääosin hypoteesini mukaisesti: alhaalta leviävät muutokset
ovat tarttuneet ensin sanaston suurtaajuiseen osaan ja ylhäältä leviävät muutokset ensin sanaston
pientaajuiseen osaan.

Tulokset variaation yksilöllisistä eroista osoittavat, että eräiden varianttien taaja käyttö selittyy
sosiaalisen verkon rakenteesta ja verkon jäsenten vaikutuksesta mutta sosiaaliset verkot yksinään
eivät pysty kielen vaihtelua selittämään. Sen sijaan tulokset viittaavat siihen, että kieliasenteet ja
ihmisen etninen lojaalisuus vaikuttavat siihen, millaisia kielellisiä valintoja hän tekee.
Kontaktilähtöiset innovaatiot ovat monin kohdin yleisempiä sellaisten informanttien kielessä, joille
suomi on karjalaa vetovoimaisempi prestiisikieli.

Asiasanat: asenteet –  kieli, fonologia, karjalan kieli, kielikontaktit, sosiaaliset verkostot –
kielet –  muuntelu, sosiolingvistiikka, vähemmistökielet
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Alkusanat 

Hellekesänä 1997 seisoskelin muutaman opiskelutoverini kanssa keskellä kuumaa 
ja pölyistä Kostamuksen kaupunkia. Päämääränämme oli Kalevalan kylä, mutta 
kenelläkään meistä ei ollut tietoa, mihin osoitteeseen olimme matkalla. Raskaiden 
rinkkojemme ja Tandberg-nauhureidemme kera odottelimme meille luvattua kyy-
tiä, jota ei koskaan saapunut. Kiitos teille, Anu ja Ville, että puhuitte meidät muut 
ympäri jatkamaan matkaa. Ilman teidän uskoanne siihen, että löytäisimme lopulta 
perille, elämäni yksi suurimmista seikkailuista olisi jäänyt tekemättä. 

Seuraavana vuonna istuin professori Helena Sulkalan työhuoneessa keskuste-
lemassa vienalaismurteiden variaatiota käsittelevästä kandidaatintutkielmastani. 
Helena sanoi: ”Tämä tutkielmahan on vasta alkua, ja kirjoitat tästä sitten myö-
hemmin väitöskirjan.” Nauroin tietysti moiselle kommentille, mutta nyt – yhdek-
sän vuoden jälkeen – huomaan, että samasta aiheesta on todella valmistunut väi-
töskirja. Kiitän Helenaa lämpimästi kaikesta siitä tuesta ja kannustuksesta, jota 
olen häneltä näiden vuosien aikana saanut. Helenan Karjala-kontaktien ansiosta 
on ylipäänsä ollut mahdollista tutustua karjalan kieleen. Helena on ohjannut tut-
kimustyötäni ja patistellut pienestä pitäen konferensseihin oppimaan uutta. Hele-
nan ennakkoluuloton suhtautuminen monitieteisyyteen on koitunut myös onnek-
seni: ilman häntä tutkijakoulupaikkani olisi jäänyt vain haaveeksi. 

Professori Harri Mantila on toiminut tutkimustyöni pääohjaajana aina gradu-
vaiheesta väitöskirjan loppumetreille. Olen ollut onnellinen saadessani työlleni 
niin kannustavan ohjaajan. Harri on alusta asti paneutunut tutkimukseeni hyvin 
intensiivisesti. Väitöskirjani eri versioista saamani palaute on ollut erittäin myön-
teistä ja innostavaa. Harrilla on aina ollut aikaa, kun olen notkunut hänen ovel-
laan. Monien kiireidensä lomassa hän on ollut jatkuvasti valmis keskustelemaan 
kanssani mieltäni painavista kysymyksistä – myös muista kuin tutkimukseen liit-
tyvistä. Osoitan Harrille suuret kiitokset vuosien ajan kestäneestä rinnalla kulke-
misesta ja ymmärtäväisyydestä! 

Kenttätyöni vienalaiskylissä on mahdollistanut monien karjalaisten ystävieni 
tarjoama apu. Ensimmäiseksi haluan kiittää rakasta ystävääni Olga Melentjevaa, 
jolta olen oppinut paljon paitsi karjalaisuudesta myös rajat ylittävästä ystävyydes-
tä. Olgan vanhemmat, Valentina Melentjeva ja Aleksei Melentjev, ovat aina auliis-
ti tarjonneet minulle yösijan vieraillessani Kalevalassa. Kenttätöiden aikana Va-
lentina on auttanut kielenoppaiden löytämisessä ja hänen lapsensa Lena ja Juura 
ovat huolehtineet monista käytännön asioista. Jyskyjärvellä olen saanut nauttia 
Tamara Kalenovan ja Nikolai Lesosen huolenpidosta. Tamaran tyttärelle, Mašalle, 
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kuuluu kiitos kesän 1997 ikimuistoisista päivistä ja ystävyydestä. Erityisen läm-
pimästi muistelen niitä vienankarjalaisia kielenoppaitani, jotka ovat aikaa säästä-
mättä puhuneet nauhurilleni ja opettaneet minulle elämästä enemmän kuin yksi-
kään kirja tai yliopistossa suoritettu kurssi. Passipo teilä kallehet ystävät! Ilmain 
tiän apuo tätä kirjua ei olis ni kirjutettu. Toivon teilä kaikilla onnie, rakkahutta ta 
lujua tervehyttä. 

Tutkimustyöni on vienyt minut useita kertoja paitsi vienalaiskyliin myös Pet-
roskoihin. Professori Pekka Zaikoville kuuluu kiitos siitä, että olen päässyt käsiksi 
Karjalan tiedekeskuksen nauhoitearkiston äänitteisiin. Pekka on auttanut arkisto-
työskentelyssä ja kommentoinut käsikirjoitustani. Petroskoissa olen saanut apua 
myös Natalia Gilojevalta lähdekirjallisuuden metsästämisessä. Passipo suuri teilä 
molommilla! Vanhoja karjalan kielen nauhoitteita olen saanut myös Suomen kie-
len nauhoitearkistosta. Erkki Lyytikäinen on ripeästi toimittanut tarvitsemani nau-
hoitteet, mistä olen hänelle kiitollinen. Kiitokset lähetän myös Kotuksen karjala-
asiantuntijoille Marja Torikalle ja Leena Joelle heidän ystävällisyydestään ja kan-
nustuksestaan! Esitarkastajiani professori Marjatta Palanderia ja professori Riho 
Grünthalia kiitän käsikirjoitukseeni perehtymisestä ja monista hyvistä paran-
nusehdotuksista. Tutkimuksen loppuvaiheessa useat ystävälliset ihmiset – kuten 
Paula Airaksinen, Katja Västi ja Hannakaisa Holmi – ovat antaneet minulle käy-
tännön apua. Tilastotieteiden asiantuntija Jouni Karhu on laatinut työhön liittyvät 
tilastolliset laskelmat ja kartanpiirtäjä Anja Kaunisoja Vienan Karjalan kartan. 
Lehtori Pentti Haddington on tarkistanut englanninkielisen tiivistelmän kieliasun. 
Suurkiitos teille kaikille korvaamattomasta avustanne! 

Tutkimustyöhön olen saanut taloudellista tukea monelta taholta. Venäjän ja 
Itä-Euroopan instituutti, Oulun yliopiston tukisäätiö sekä Oulun Kalevalaiset Nai-
set ry. ovat rahoittaneet kenttätyömatkani, ja Lehtori Anna Vuorion rahastosta 
olen saanut apurahan kirjoitustyöhön. Vuodesta 2003 olen ollut tutkijakoulutetta-
vana Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulussa. Osoitan 
lämpimät kiitokset koko tutkijakoulun henkilökunnalle ja erityisesti esimiehelleni 
Arja Rautiolle hänen hienotunteisuudestaan ja kannustuksestaan.  

Oulun yliopiston suomen kielen jaoksessa on ollut ilo tehdä tutkimusta. Kii-
tän kaikkia nykyisiä ja entisiä kollegoitani, joiden kanssa olen saanut viettää tera-
peuttisia kahvi- ja teehetkiä. Toimistosihteeri Aulikki Lappalaiselle kuuluu eri-
tyiskiitos myötäelämisestä ja huolenpidosta väitöskirjan parissa viettämieni vuo-
sien aikana. Lehtori Merja Karjalaisen hymy ja hauskat kertomukset ovat puoles-
taan pelastaneet monta päivääni. Lehtorit Marketta Harju-Autti ja Jari Sivonen 
ovat ystävällisesti neuvoneet minua omiin erityisaloihinsa liittyvissä kysymyksis-
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sä. Vertaistukiryhmälleni, Elina Palolalle, Laura Arolalle ja Minna Sääskilahdel-
le, osoitan kiitokset monista piristävistä juttuhetkistä. Erityisen lämpimästi kiitän 
emeritusprofessori Matti Pääkköstä. Matilta olen saanut arvokkaita kirjalahjoituk-
sia, ja aina laitoksessa vieraillessaan hän on rohkaissut nuorta tutkijanalkua 
eteenpäin. Kauniit kiitokset lausun niin ikään tutoropettajalleni ja ystävälleni pro-
fessori Markku Varikselle.  

Työni edistymisen kannalta tärkeitä tilaisuuksia ovat olleet Misu-verkoston 
kokoontumiset, joissa olen saanut tavata maamme johtavia sosiolingvistejä ja 
keskustella tutkimuksestani. Tapaamisissa olen tutustunut moneen upeaan ihmi-
seen, joista haluan mainita erikseen Hanna Lappalaisen, Päivi Markkolan ja Jo-
hanna Vaattovaaran. Heiltä saamani tuki ja rohkaisu ovat ilahduttaneet ja lämmit-
täneet mieltä. Johannalle kuuluu erityiskiitos monivuotisesta ystävyydestä ja vii-
saista neuvoista. Niin Hannan kuin Johannankin kannustus on lohduttanut kirja-
projektin tuskaisimpina hetkinä.  

Tärkeitä henkilöitä tutkimuksen etenemisen kannalta ovat olleet ystäväni ja 
sukulaiset. Lapsuudenystäviäni Katria ja Kirsiä kiitän siitä, että he ovat pysyneet 
rinnallani lähes kolme vuosikymmentä. Lämpimät kiitokset elämäni ilostuttami-
sesta osoitan myös sydänystävälleni Anna O:lle sekä Härmälän hiluille. Marian-
serkkuni kanssa olen voinut ruotia tutkimuksen teon ihania ja kurjia puolia mutta 
myös viettää rentouttavia hetkiä. Kummini Erja, Eero, Taija ja Lauri sekä vara-
vanhempani Sarkut ovat puolestaan olleet kiinnostuneita sukulaistytöstään ja hä-
nen tutkimustyöstään ihailtavalla tavalla.  

Väitöskirjatutkimukseni olisi tuskin koskaan valmistunut ilman sitä suuren-
moista tukea ja apua, jota olen saanut vanhemmiltani Leena ja Kalevi Määtältä. 
En saata kuvitella, miten kaoottista arkemme olisi ilman heitä! Vanhempani ovat 
huolehtineet siitä, että lapsellani on aina ollut turvallinen hoitaja. Kärsivällisesti 
he ovat auttaneet myös kodinhoidossa ja kuljetuksissakin tarvittaessa. Erityisesti 
haluan kiittää siitä, että olen voinut jättää poikani mummin ja ukin luo kokopäi-
vähoitoon kahden viime vuoden ajan. Tämä niin äidin kuin lapsenkin hyvinvoin-
tia parantanut järjestely on varmasti ollut yksi tärkeimmistä syistä siihen, että väi-
töskirja valmistui tavoiteajassa. Kiitos, äiti ja isä, kaikesta!  

Myös veljeni perhe on ollut tärkeä taustatukeni koko opiskeluajan. Veljelleni 
Mikalle olen kiitollinen monista keskusteluista ja siitä, että hän on raahannut tar-
vitsemiani nauhoitekopioita Petroskoista Ouluun useaan otteeseen. Kälyäni Mer-
jaa kiitän avusta venäjänkielisten artikkeleiden tulkinnassa. Veljenpoikani Alex ja 
Joel ovat opettaneet minulle sen, että tärkeimmät asiat näkee sydämellään – jo 
vuosia ennen kuin sain oman lapsen. 
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Kaikkein kauneimmat ja parhaimmat kiitokseni osoitan rakkaimmilleni, puo-
lisolleni Jannelle ja pojalleni Ilmolle. Jannen ansiosta olen voinut uppoutua tut-
kimuksen tekemiseen monen vuoden ajan – loppuvaiheessa jopa juhlapyhinä. Hä-
nen vastuullaan on ollut niin ruoanlaitto kuin taloudenhoitokin. Tämän lisäksi hän 
on kuunnellut kaikkien esitelmieni ja kirjoitusteni suunnitelmat ja kriittisesti arvi-
oinut puolivalmiit tuotokset. Jannen korjausehdotukset ovat parantaneet myös kä-
sillä olevaa tutkimusta, ja lisäksi hän on auttanut laskelmien ja kielen tarkistami-
sessa. Parempaa puolisoa ei tutkijavaimo olisi voinut saada! Jannelle kuuluu 
lämmin kiitos myös kaikesta siitä tuesta ja rohkaisusta, jota olen häneltä yhteisten 
vuosiemme aikana saanut. Hänen rauhallisuutensa ja luottamuksensa siihen, että 
kirja lopulta valmistuu, ovat kannatelleet monena vaikeana hetkenä.  

Poikani Ilmo on elämänsä alkumetreillä kuunnellut kymmeniä tunteja viena-
laismurteiden nauhoitteita äitinsä masussa. Ensimmäinen elokuva, jonka hän on 
nähnyt, on Santtu Karhu – livvin kielellä. Televisiostamme on katsottu Pikku 
Kakkosen lisäksi lähinnä vain Karjala-dokumentteja. Silti Ilmo totesi 2,5-
vuotiaana tomerasti lähtevänsä äidin mukaan Kaijaan ’Karjalaan’ seuraavalla ker-
ralla. Ilmon ansiosta elämäni on iloisempaa, valoisampaa ja merkityksellisempää 
kuin koskaan. Poikani hymyn ja lämpimien halausten voimin olen jaksanut lopen 
uupuneenakin istahtaa koneen ääreen ja jatkaa kirjoittamista siitä, mihin edellise-
nä päivänä jäin. Kiitos Ilmo, kiitos Janne – ilman teitä ei minulla mitään olisi. 

Kevätauringon valaistessa pääsiäisenä 2007 Niina Kunnas 
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1 Johdanto 

Tutkimukseni kohteena on kahdessa karjalaiskylässä, Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 
(ent. Uhtualla), puhuttavan vienalaismurteen äännerakenteen variaatio ja muuttu-
minen. Tutkittaviksi kielenpiirteiksi olen valinnut jälkitavujen A-loppuiset vokaa-
lijonot. Tavoitteenani on kuvata, miten jälkitavujen iA-, eA-, UA- ja OA-
vokaaliyhtymät sekä jälkitavuissa esiintyvät pitkät a ja ä edustuvat nyky-
vienalaismurteissa. Lisäksi tarkastelen, miten mainittujen vokaalijonojen edustus 
on muuttunut 30 vuoden aikana1. Kielen muuttumista tarkastelen reaaliajassa: 
vertailen toisiinsa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa tallennettujen 
haastattelujen kieltä ja teen tämän pohjalta havaintoja siitä, millaisia muutoksia 
vienankarjalan vokaalijonojen edustuksessa on tapahtunut.  

Lähtökohdiltaan työni liittyy sekä sosiolingvistiseen tutkimusperinteeseen et-
tä kielikontaktitutkimukseen. Yksi keskeisistä kysymyksistäni on se, onko suo-
men kieli kenties alkanut vaikuttaa rajan toisella puolella puhuttavaan vienankar-
jalaan. Suomen kielen vaikutus olisi odotuksenmukaista, sillä vienalaiset ja suo-
malaiset ovat olleet vilkkaissa kontakteissa keskenään kautta historian ja toisaalta 
nykyisin suomalaisturismi on yksi vienalaiskylien pääelinkeinoista.  

Tutkimukseni ei keskity vain yhden sosiolingvistisen paradigman seuraami-
seen, vaan hyödynnän usean eri suuntauksen lähestymistapoja (paradigmoista ks. 
esim. T. Nevalainen & Raumolin-Brunberg 2003: 17–18). Tutkimukseni edustaa 
osin kielisosiologiaa, osin variaationtutkimusta, osin dialektologiaa. Työn varsi-
nainen fokus on kielessä itsessään: sen tarkkailussa, miten kieli vaihtelee ja muut-
tuu. Kielisosiologian tarjoamat menetelmät auttanevat kuitenkin löytämään vasta-
uksia siihen, miksi kieli muuttuu niin kuin se muuttuu.  

Teorian ja empirian suhde monikielisessä kontekstissa on yksi yleisen kieli-
tieteen suurimmista kiinnostuksen kohteista tätä nykyä (Sarhimaa 2000: 204). 
Karjalan tasavallassa vallitseva kielitilanne tarjoaakin hyvän mahdollisuuden tä-
män suhteen tarkasteluun. Tutkimukseni on luonteeltaan sekä empiirinen että teo-
                                                        
1 Käytän tutkimistani vokaaliyhtymistä ja pitkistä vokaaleista yhteisnimitystä vokaalijono. Vokaali-
jonolla tarkoitetaan sanansisäisiä kahden vokaalin jonoja. Vokaalijonoiksi voidaan kutsua 1) kaksois-
vokaaleita (esim. aa|mu), 2) diftongeja (esim. au|to) sekä 3) vokaaliyhtymiä (esim. kor|ke|a). (Suomi 
ym. 2006: 186; ks. Karlsson 1983: 82.) Vokaalijonojen nimityksessä A-loppuisuus kertoo siitä, millai-
sia jälkitavujen vokaalijonot ovat historiallisesti olleet spiranttien katoamisen myötä (esim. *korkeδa > 
korke₍a). Tämän jälkeen tutkimani vokaalijonot ovat läpikäyneet monia erilaisia muutoksia, eivätkä 
monetkaan niistä edustu vienalaismurteissa enää A-loppuisina (tästä enemmän luvuissa 5 ja 6). Variaa-
tion runsauden vuoksi vokaalijonojen nimitystä on kuitenkin jollain tavalla yksinkertaistettava, ja tä-
män vuoksi olen päätynyt ns. historialliseen nimitykseen. Tämä on myös karjalan kielen tutkijoiden 
tuntema ja hyväksymä nimitys (professori Pekka Zaikov suullisesti 20.2.2007). 
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reettinen. Yhtäältä kuvaan vienankarjalan kielen nykyvariaatiota ja sitä, miten va-
riaatio on muuttunut 30 vuodessa. Toisaalta testaan myös kielen muuttumista se-
littäviä diffuusioteorioita ja yhdistelen niitä sekä kielikontaktiteoriaa toisiinsa uu-
della tavalla. 

1.1 Tutkimuksen motiivit 

There is a clear linguistic call for sociolinguistically and language sociologi-
cally oriented investigations of the minor Finnic languages; we also need au-
thentic data from their contemporary forms (Sarhimaa 2000: 203). 

Tutkimukseni vastaa siihen tarpeeseen, joka karjalan ja muiden pienten itämeren-
suomalaisten kielten tutkimuksen kentässä vallitsee. Karjalan kielestä tehtyjä so-
siolingvistisesti tai kielisosiologisesti suuntautuneita tutkimuksia on alkanut il-
mestyä 1990-luvun lopulla, ja niitä on vasta muutamia (esim. Pyöli 1996; Sarhi-
maa 1999; N. Määttä 2000; Pasanen 2003). Tätä aikaisempi karjalan murteiden 
tutkimus näyttää nykyperspektiivistä vanhentuneelta ja osittain epäluotettavalta-
kin2. Ennen 1990-lukua tehdyt karjalan kielen tutkimukset perustuvat joko a) 
vanhoihin karjalan kielennäytteisiin, b) vanhoihin nauhoitteisiin tai c) nauhoittei-
den valmiisiin litteraatteihin. On useita dokumentteja siitä, että vanhoja karjalan 
kielennäytteitä on editoitu ja ”korjailtu”, jotta lopputulos edustaisi mahdollisim-
man hyvin sitä ”puhdasta” karjalaa, jonka olemassaoloon vielä 1800-luvulla ja 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä uskottiin (esim. Genetz 1880: V; ks. myös Sar-
himaa 1990: 445–446). Suurin osa karjalan kielen äännehistorioistakin (esim. 
Ojansuu 1905, 1918; Ahtia 1936) perustuu samoihin kielennäytteisiin, joita alun 
perin on editoitu, joten niitäkään ei voi kaikilta osin pitää luotettavina. Myös 
1960- ja 1970-luvuilla tehtyjen karjalan kielen nauhoitteiden litteraattien aitouden 
voi asettaa kyseenalaiseksi. (Ks. Sarhimaa 2000: 201–202.) 

Yksi syy siihen, miksi Suomessa karjalatutkimuksen aineistona on käytetty 
vanhoja kielennäytteitä ja nauhoitteita, on se, että Karjalaan oli pitkään lähes 
mahdotonta lähteä keräämään uutta aineistoa. Suomen ja Venäjän välinen raja 
sulkeutui vuonna 1917 ja pysyi suljettuna yli 70 vuotta. Ainoastaan jatkosodan 
aikana, kun Karjala oli osittain suomalaisten miehittämä, suomalaiset tutkijat 
saattoivat tehdä jonkin verran kenttätöitä Karjalan alueella. Kun sitten raja 1990-

                                                        
2 Toisaalta myös Pyölin (1996) tutkimusta on kritisoitu muun muassa siitä, että hän tarkastelee hyvin 
vanhoja kontaktilähtöisiä muutoksia ikään kuin ne kuuluisivat samaan kronologiseen kerrostumaan 
nykyisin meneillään olevien muutosten kanssa (Laakso & Sarhimaa 1997; Sarhimaa 1999: 53–54). 
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luvun alussa taas avautui suomalaisille, kenttätutkimusten suunnittelua haittasivat 
pitkään esimerkiksi suorien puheluyhteyksien puute ja postin hidas kulku Suomen 
ja Karjalan välillä. (Sarhimaa 2000: 201–202; Kunnas 2003: 127–128.)  

Paitsi Suomessa myös Karjalan tasavallassa karjalan kielen tutkimukset ovat 
1990-lukuun asti perustuneet lähinnä vanhoihin kielennäytteisiin ja murrenauhoit-
teisiin. Tämä johtunee siitä, että nuorgrammaattisen koulukunnan ajattelutapa on 
vaikuttanut tutkijoiden näkemyksiin kielestä (tästä enemmän luvussa 4.1). Karja-
lan kielen muuttumista ei ole pidetty tärkeänä tutkimuskohteena, vaan tutkimuk-
sesta toiseen on käytetty pohjana samoja aineistoja ikään kuin ne edustaisivat aina 
senhetkistä kielen tilannetta. Tutkimuksen kohteena ei ole ollut elävä vaan jonkin-
lainen ”staattinen” kieli. (Sarhimaa 2000: 202–203.)  

Ylipäänsä puhekielen tutkimus on lähtenyt niin Karjalassa kuin muuallakin 
Venäjällä hitaasti käyntiin. Venäläisessä lingvistiikassa normikeskeisyys on hal-
linnut vuosisatoja, ja tästä tutkijoiden on edelleen vaikea päästä eroon – vaikka 
tutkimus olisi luonteeltaan sosiolingvististäkin. Esimerkiksi eräässä sosiolingvis-
tisessä tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu venäläisten suhtautumista tiettyihin fo-
neettisiin ja morfologisiin variantteihin, informanttien joukosta on karsittu pois 
kaikki maalla asuvat ja ne, joilla ei ole keskiasteen koulutusta. (Ks. Mustajoki 
1987: 229–230.) Niin ikään vastikään ilmestyneessä kansanlingvistisessä artikke-
lissa (Krause ym. 2006), jossa on tarkasteltu venäläisten suhtautumista oman kie-
lensä varieteetteihin ja murteisiin, informanteiksi on valittu vain akateemisesti 
koulutettuja ja kaupungissa asuvia opiskelijoita tai tutkijoita. Vaikuttaakin siltä, 
että Venäjällä sosiolingvistisesti suuntautuneessa tutkimuksessa olisi vielä paljon 
petrattavaa ainakin informanttien otannassa.  

Kielen muutostendenssejä – muutoksen syitä ja etenemismekanismeja – on 
pyritty hahmottelemaan fennistiikassa ahkerasti 1990-luvulla (Nuolijärvi 2000: 
18). Vähemmistökielissä meneillään olevia, kielensisäisesti motivoituneita fono-
logisia muutoksia sen sijaan on tutkittu hyvin vähän. Sitä, miten paljon vähem-
mistökielten puhujat käyttävät standardivariantteja tai miten ylhäältä päin tuleva 
muutos (change from above) leviää vähemmistökieliyhteisössä, on tutkittu hiukan 
enemmän. (Labov 1972c: 178–179; Fought 2002: 456, 459, 460.) On kuitenkin 
esitetty toivomus, että etenkin Yhdysvaltojen ulkopuolisissa vähemmistökieliyh-
teisöissä tutkittaisiin enemmän meneillään olevia fonologisia muutoksia (Fought 
2002: 464–465). 

Systemaattisia tutkimuksia vienalaismurteiden jälkitavujen A-loppuisten vo-
kaalijonojen variaatiosta ei ole aiemmin tehty. Vokaalijonoja on sen sijaan käsitel-
ty useissa karjalan kielen äännehistorioissa. Kuten todettua, näitä äännehistorioita 
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leimaa kuitenkin variaation kieltäminen ja epäluotettavuus. Tutkimastani ilmiöstä 
ei siis oikeastaan ole olemassa minkäänlaista luotettavaa kokonaiskuvaa ennen 
tätä tutkimusta. 

1.2 Teoreettiset ja metodiset lähtökohdat 

Käytän tutkimuksessani eri menetelmiä ja lähestymistapoja saadakseni mahdolli-
simman syvällisen kuvan tutkimastani ilmiöstä. Tätä kutsutaan triangulaatioksi. 
On olemassa neljänlaista triangulaatiota: Metoditriangulaatio (methodological 
triangulation) tarkoittaa erilaisten metodien yhdistämistä toisiinsa. Teoriatriangu-
laatiossa (theoretical triangulation) puolestaan yhdistellään erilaisia teorioita toi-
siinsa, ja ideaalitapauksessa teorioita pyritään myös kehittämään edelleen. Aineis-
totriangulaatio (data triangulation) tarkoittaa, että tutkittavan ilmiön selvittämi-
seksi käytetään useita erilaisia aineistoja. Tutkijatriangulaatiossa (investigator 
triangulation) puolestaan käytetään aineistoa analysoitaessa useita eri havainnoi-
jia. (Denzin 1988; Begley 1996: 123–124; Metsämuuronen 2003: 208.) Usean eri 
triangulaation kombinoimista kutsutaan moninkertaiseksi triangulaatioksi (multi-
ple triangulation) (Taanila 2003), ja tässä tutkimuksessa yhdistyvät niin teoria-, 
metodi- kuin aineistotriangulaatiokin. Yhdistän keskenään erilaisia teorioita (mm. 
diffuusioteoriat ja kielikontaktiteoria), metodeja (kvantitatiivinen ja kvalitatiivi-
nen) sekä aineistoja (murreaineisto sekä teemahaastatteluaineisto), jotta voisin 
paikata sellaisia tutkimuksellisia aukkoja, joita esimerkiksi vain yhdenlaisen teo-
rian tai metodin käyttäminen jättäisivät.  

Tutkimuksessani painottuvat kvantitatiiviset menetelmät, koska diffuusioteo-
rioiden testaaminen edellyttää eri varianttien esiintymismäärän laskemista tietyis-
sä konteksteissa (eri muotoryhmissä ja eritaajuisissa lekseemeissä). Diffuusioteo-
rioiden avulla ei kuitenkaan pystytä selittämään, miksi muutokset leviävät puhu-
jalta toiselle ja miksi ne tarttuvat joidenkin puhujien kieleen aikaisemmin kuin 
toisten (McMahon 1994: 225). Tämän vuoksi käytän analyysissa apunani myös 
kielikontaktiteoriaa. Kielikontaktitilanteessa on tärkeää tarkastella yhteisön ohella 
idiolekteja, sillä idiolektien välillä on usein suuria eroja siinä, missä määrin trans-
feria ilmenee3 (Thomason 2001: 151–152). Siksi tässäkin työssä tarkastellaan va-
riaatiota myös idiolektitasolla. Selvitän tutkimuksessani muun muassa sitä, pysty-

                                                        
3 Kielikontaktin tuloksena syntyneistä kielen poikkeamista käytettiin aiemmin termiä interferenssi 
(esim. Weinreich 1967: 1). Myöhemmin interferenssi-termiä on kritisoitu siitä, että se implikoi, että on 
negatiivista, mikäli ihminen ei osaa pitää kahta kieltä erillään toisistaan. Siksi termiä transfer (suom. 
siirtovaikutus) onkin suositeltu käytettäväksi interferenssin asemesta. (Sankoff 2002: 639.) 
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vätkö kielenoppaideni sosiaaliset verkot ja niiden rakenne sekä toisaalta infor-
manttieni kieliasenteet selittämään variaation idiolekteittaisia eroja. Sosiaalisista 
tekijöistä etenkin asenteita pidetään jopa lingvistisiä tekijöitä voimakkaampana 
vaikuttajana siihen, syntyykö kontaktilähtöinen muutos ja leviääkö se, koska 
asenteet voivat nopeuttaa kontaktilähtöisten muutosten leviämistä tai toimia es-
teenä tälle. (McMahon 1994: 210; Thomason 2001: 77, 86.) Uskonkin, että in-
formanttieni kielelliseen variaatioon vaikuttavat paljon heidän asenteensa karja-
lan kieltä ja toisaalta suomen kieltä kohtaan.  

Anneli Sarhimaan (1999: 316) väitöskirjatutkimus eteläkarjala–venäjä-
kontaktista paljastaa, että nykykarjalaisessa puheyhteisössä variaatio ei juuri kiin-
nity perinteisiin sosiolingvistisiin muuttujiin, kuten ikään tai koulutustaustaan, 
vaan on luonteeltaan yksilöllistä. Myös Nancy Dorian (1994: 633) on esittänyt, 
että puheyhteisöissä, joissa kieli on uhattuna, variaatio on enemmän sidoksissa 
persoonaan kuin koko yhteisöön (personal-pattern variation). Sarhimaa (mp.) 
katsookin, että nykykarjalan variaatiota käsittelevissä tutkimuksissa olisi otettava 
huomioon tutkittavien elämäkerralliset taustat sekä psykolingvistiset tekijät. Itse 
katson, että vienankarjala–suomi-kontaktia tutkittaessa on tärkeää tarkastella sosi-
aalipsykologisia tekijöitä (ks. s. 100). Merkittävä tekijä lienee ns. etninen tai kie-
lellinen lojaalisuus (Weinreich 1967: 99; Thomason 2001: 242), ts. se, onko kie-
lenopas lojaali karjalan kielelle vai kenties jollekin toiselle kielelle.  

Kieliasenteiden ja etnisen lojaalisuuden tarkastelun osalta tutkimukseni 
edustaa kielisosiologian dynaamista suuntausta. Dynaamista kielisosiologiaa 
edustavissa tutkimuksissa pyritään löytämään vastauksia muun muassa seuraaviin 
kysymyksiin: 1) Miksi saman sosiaalisen verkon jäsenet käyttäytyvät kielellisesti 
eri tavalla? 2) Miten verkon jäsenet suhtautuvat omaan kieleensä? 3) Minkälainen 
arvo eri varieteeteilla on informanteille? (Fishman 1997: 25–28.) 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Väitöskirjani rakentuu kolmesta osasta, jotka sisältävät kaikkiaan 7 lukua. En-
simmäisessä osassa paneudun tutkimuksen taustoihin. Kun yksi tutkimuksen nä-
kökulmista on suomi–vienankarjala-kielikontakti ja sen mahdollinen vaikutus 
vienankarjalan kieleen, monipuolisten taustatietojen esitteleminen tutkimuksen 
alussa on välttämätöntä. Kielikontakteja tutkittaessa on nimittäin tarkasteltava 
kontaktin intensiteettiä ja kestoa, kontaktissa olevien kieliyhteisöjen poliittisia 
suhteita historian aikana, kontaktin syntyä sekä kontaktissa olevien kielten (ja nii-
den puhujien) statuseroja (Campbell 1976: 181–182; Thomason 2001: 60; San-



 24 

koff 2002: 640). Luvussa 2 esittelen tutkimusaineistoni ja kerron sen hankinnasta. 
Luvussa 3 esittelen tutkimusalueeni ja kohdekielen: Teen selkoa karjalan ja suo-
men kielen asemasta Karjalassa historian eri vaiheissa. Lisäksi kuvailen sitä, min-
kälaisia kontakteja vienankarjalaisilla ja suomalaisilla on ollut keskenään ja min-
kälainen kielivähemmistö karjalaiset tätä nykyä ovat. Luvussa 4 kytken tutkimuk-
seni sosiolingvistisen tutkimuksen kenttään ja teen selkoa käyttämistäni tutki-
musmenetelmistä ja teorioista. Luvussa 5 esittelen tutkimukseni tavoitteet.  

Tutkimuksen toinen osa sisältää varsinaisen kielenanalyysin. Analyysiosa si-
sältää yhden pääluvun (6), joka jakautuu kuuteen alalukuun. Luvussa 6 tarkaste-
len, minkälainen jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen edustus on ollut tutki-
missani kylissä 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa ja miten kieli on 
muuttunut 30 vuoden aikana. Seuraan kielessä havaitsemiani muutoksia ja niiden 
yleistymistä muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain.  

Tutkimuksen kolmannessa osassa (luvussa 7) kokoan yhteen tutkimustulokset 
ja vastaan luvussa 5 esittämiini tutkimuskysymyksiin. Lisäksi pohdin, mitä uutta 
annettavaa tutkimuksellani on kielitieteelle. 
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2 Tutkija, aineisto ja sen hankinta 

2.1 Tutkijan positio 

2.1.1 Taustaa 

Ihmistieteissä absoluuttisen totuuden löytäminen on mahdotonta ja tutkija voi 
esittää vain omia tulkintojaan tutkimastaan ilmiöstä. Tulkintojen tekeminen on 
aina subjektiivista, ja erilaisissa konteksteissa ja eri ihmisten mielissä tutkittava 
ilmiö voi saada aivan uudenlaisia tulkintoja. Tämän vuoksi tutkimuksen lähtökoh-
tien on oltava avoimia ja tutkijan on tuotava julki, minkälaisten pyrkimysten ja 
asenteiden pohjalta hän tekee päätelmiään. (Koski 1996: 29.) Seuraavassa kerron 
suhteestani Karjalaan ja vienankarjalan kieleen. 

Olen kotoisin Keski-Uudeltamaalta, eikä minulla ole minkäänlaisia sukujuu-
ria Karjalassa. Karjalaa koskevat kysymykset eivät askarruttaneet minua ennen 
kuin aloin opiskella suomen kieltä. Vuonna 1997 Oulun yliopiston suomen kielen 
jaos järjesti yhdessä Petroskoin valtionyliopiston kanssa Vienan Karjalaan mur-
teentallennusmatkan, jolle minäkin osallistuin. Matka kesti yli kolme viikkoa, ja 
sen aikana vierailimme useissa vienalaiskylissä lukuisissa eri taloissa. Tapasimme 
karjalaisia ihmisiä, joiden elämäntarinat olivat toinen toistaan hurjempia. Teimme 
murrenauhoituksia ja elimme karjalaista arkea ja juhlaa. Karjala ja karjalaiset ih-
miset veivät sydämeni. Näin jälkikäteen ajateltuna murteentallennusmatka on ol-
lut yksi elämäni käännekohdista. 

Kaikki murteentallennusmatkan jälkeiset pääaineen opinnäytetyöni ovat käsi-
telleet vienankarjalaa. Olen opiskellut vienankarjalan kieltä professori Pekka Zai-
kovin Oulun yliopistossa pitämillä vienankarjalan kielen kursseilla sekä itsenäi-
sesti Petroskoin yliopiston karjalan opetusta varten laadittujen oppimateriaalien 
avulla. Kielitaitoa olen pitänyt yllä lukemalla säännöllisesti Vienan Karjala 
-lehteä ja karjalaista kirjallisuutta, kirjoittamalla karjalankielisiä sähköposti- ja 
tekstiviestejä sekä puhumalla puhelimessa karjalaisten kanssa. Lisäksi olen käy-
nyt Karjalassa lähes joka vuosi ja päässyt näin harjoittamaan kielitaitoani käytän-
nössä. 

Tein murteentallennusmatkalla nauhoitetuista haastatteluista pro gradu 
-tutkielman (N. Määttä 2000). Kun jatkotutkimus tuli ajankohtaiseksi, halusin 
kuitenkin nauhoittaa uuden aineiston. Graduaineistoni nauhoilla haastattelijoita on 
ollut useita, ja vaikka päähaastattelijoina toimivatkin karjalaiset opiskelijat, haas-
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tattelujen aikana me suomalaiset opiskelijat puhuimme suomea. Lähtiessäni nau-
hoittamaan valtaosaa väitöskirja-aineistostani osasin vienankarjalaa sekä myös 
jonkin verran venäjää, niin että saatoin viljellä puhumani karjalan sekaan myös 
venäläisiä ilmauksia, niin kuin karjalaisetkin tekevät. Väitöskirja-aineiston tallen-
tamisen jälkeen opiskelin venäjää vielä lisää, jotta voisin analysoida myös infor-
manttieni koodinvaihtoa. 

Karjalan kielen revitalisaatiokehitystä olen seurannut tarkasti ja toivon vilpit-
tömästi, että karjalan kieli elpyisi ja saisi uutta voimaa. Vaikka suhtaudunkin kar-
jalan kielen elvyttämiseen myönteisesti, en silti kiellä niitä muutoksia, joita Karja-
lassa jatkuvasti tapahtuu: yhä useammat karjalaiset kasvavat yksikielisiksi venä-
jän puhujiksi, ja karjalan kieli on erittäin kriittisessä tilassa. 

2.1.2 Ulkopuolinen tutkija – etu vai haitta? 

Vähemmistökieliä ja -kulttuureita käsittelevissä tutkimuksissa on tapana tehdä 
selkoa siitä, onko tutkija itse vähemmistöön kuuluva vai ei. Tämä johtuu siitä, että 
monet vähemmistöt, esimerkiksi saamelaiset, ovat arvostelleet yhteisön ulkopuo-
listen tekemää heitä koskevaa tutkimusta. Toisaalta eräät antropologit ovat sitä 
mieltä, että tutkijan ulkopuolisuudesta saattaa olla jopa jonkinlaista etua tutkimus-
ta tehtäessä. Yhteisön ulkopuolinen tutkija ei ainakaan ole sokea tutkimansa yh-
teisön tavoille eikä pidä asioita itsestään selvinä. (Lindgren 2000: 80–82.)  

Mielestäni sillä, kuka Karjala-tutkimusta tekee, ei ole suurta merkitystä sil-
loin, kun tutkimuksen motiivit ovat kunnossa ja tutkimuksesta on hyötyä Karjalan 
asukkaille ja kansainväliselle tutkijajoukolle. Annika Pasanen on eräässä haastat-
telussa oivaltavasti todennut, että Venäjällä ihmisten jokapäiväinen elämä on 
usein niin rankkaa, että kielellisten oikeuksien puolustamiseen ei yksinkertaisesti 
riitä energiaa (Jäppinen 2003; tästä enemmän luvussa 3.6.7). Kun aineelliset olot 
eivät ole kaikilta osin hyvät ja kun yhteiskunnassa vallitsee jonkinlainen turvat-
tomuus, kiinnostus omiin erityisominaisuuksiin ja historialliseen taustaan ei vält-
tämättä ole kovin suurta (Allardt & Starck 1981: 55). Siksi katson kuten Pasanen-
kin, ettei siitä ole ainakaan haittaa, jos suomalaiset tarjoavat karjalaisille apuaan 
vaikeassa kielen elvytysprosessissa. Doriankin (1998: 21) on todennut, että kielen 
elvytyksen onnistuminen on kiinni vain ja ainoastaan yhteisön omasta toiminnasta 
mutta että ulkopuoliset voivat jouduttaa prosessia antamalla moraalista tukea ja 
tarjoamalla avuksi esimerkiksi teknistä tai lingvististä asiantuntemustaan.  

Luonnollisesti kielen revitalisaatio vaatii myös rahaa, jota Suomessa ja muis-
sa Pohjoismaissa vähemmistökielitutkimukseen tuntuu löytyvän. Miksi emme 
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voisi tutkimuksen avulla tukea karjalaisia heidän taistellessaan oman kielensä säi-
lymisen puolesta? Ympäri maailmaa on saatu tuloksia, jotka osoittavat, että perin 
pohjin tutkituilla kielillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä kuin sellaisilla 
kielillä, joita lingvistit eivät ole lainkaan tutkineet (Sarhimaa 2000: 206–207). 
Parhaiten ulkopuoliset voivat auttaa vähemmistökielen elvytyksessä viemällä kie-
lestä tietoa eteenpäin ja herättelemällä valtaväestöä tiedostamaan vähemmistöjen 
ongelmia (Dorian 1998: 21).  

2.2 Aineiston esittely 

Väitöskirjatutkimukseni perustuu kolmenlaiseen aineistoon: kahteen eri aikoina 
tallennettuun murreaineistoon sekä teemahaastatteluaineistoon. Murreaineistoista 
vanhempi on nauhoitettu 1960-lopussa ja 1970-luvun alussa, ja käytän tästä ai-
neistosta nimityksiä 1970-luvun taitteen aineisto, vanha aineisto ja vertailuai-
neisto. Valtaosan nykyvariaatiota kuvastavasta uudemmasta murreaineistosta olen 
nauhoittanut heinäkuussa 2001. Tästä aineistosta käytän nimityksiä 2000-luvun 
taitteen aineisto tai uusi aineisto. Sekä Jyskyjärven että Kalevalan uudessa ai-
neistossa on myös mukana kolme sellaista nauhoitetta, jotka on tehty kesällä 1997 
ensimmäisellä murteentallennusmatkalla, ja näillä nauhoitteilla on useampia haas-
tattelijoita. (Ks. tarkemmin liitteet 1–4.) 2000-luvun aineiston informanttien kie-
liasenteita analysoin teemahaastattelujen perusteella. Teemahaastattelun olen 
tehnyt jokaiselle uuden aineiston informantille erikseen varsinaisen murrehaastat-
telun nauhoittamisen jälkeen (teemahaastatteluista enemmän luvussa 4.8.2).  

Uutta aineistoa on kummastakin tutkittavasta kylästä 15 kielenoppaalta, eli 
yhteensä informantteja on uudessa aineistossa 30. Olen antanut kullekin uuden 
aineiston informantilleni peitenimen ja esitellyt heidät seikkaperäisesti liitteessä 
54. Nauhoitusten pituus vaihtelee hieman kielenoppaittain, koska kaikki eivät jak-
saneet puhua koko tuntia, vaikka se olikin tarkoitus. Jyskyjärven 2000-luvun tait-
teen aineiston keruu tuotti aineistoa yhteensä 14 tuntia ja 2 minuuttia ja Kalevalan 
aineiston keruu 13 tuntia 49 minuuttia. Yhteensä uutta aineistoa on siis 27 tuntia 
51 minuuttia. (Ks. liitteet 3 ja 4.) 

Vanha aineisto on heterogeenisempi kuin 2000-luvun taitteen aineisto. Jysky-
järven 1970-luvun taitteen aineisto sisältää puhetta 21 informantilta ja on kestol-
taan 12 tuntia ja 50 minuuttia. Kalevalan 1970-luvun taitteen aineistossa on 16 
informanttia, joilta on kertynyt puhetta yhteensä 12 tuntia ja 14 minuuttia. Vertai-

                                                        
4 Käytän peitenimiä myös uuden aineiston esimerkkien yhteydessä. 
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luaineistossa on enemmän informantteja kuin 2000-luvun aineistossa, koska 
1970-luvun taitteen aineisto on kerätty eri tarkoitusta varten kuin uusi aineisto. 
1970-luvun taitteen aineiston kerääjät ovat olleet kiinnostuneita ennen muuta sa-
duista, arvoituksista ja lauluista eivätkä niinkään spontaanista puhekielestä. Tä-
män vuoksi joiltain kielenoppailta on kertynyt tunnin pituisesta haastattelusta vain 
noin 15 minuuttia sellaista puhetta, jonka olen ottanut tutkimusaineistooni mu-
kaan. Vaikka 1970-luvun aineisto on kerätty eri tarkoitusta varten kuin uusi ai-
neisto, en kuitenkaan katso, että tämän vuoksi reaaliaikatutkimus olisi pitänyt jät-
tää kokonaan tekemättä. Satujen, arvoitusten ja laulujen välillä haastattelija(t) ja 
informantit käyvät kuitenkin hyvin pitkälti samanlaisia keskusteluja kuin uuden-
kin aineiston nauhoitteilla.  

Kalevalan vanhaan aineistoon olen joutunut ottamaan mukaan myös sellaisia 
kielenoppaita, joiden koti on sijainnut nauhoitushetkellä Jyvyälahdessa. Koska 
Jyvyälahti kuitenkin lasketaan yhdeksi Kalevalan kunnan kyläksi (ks. luku 3.1), 
en näe ratkaisussa ongelmaa. Yhteensä 1970-luvun aineistoa on 25 tuntia 4 mi-
nuuttia. (Ks. liitteet 1 ja 2.)  

Teemahaastattelut olen nauhoittanut yhtä lukuun ottamatta5. Haastattelujen 
kesto vaihtelee 9 minuutista 32 minuuttiin. Yhteensä teemahaastatteluaineistoa on 
8 tuntia ja 1 minuutti. Koko murreaineistoni on laajuudeltaan 52 tuntia 55 minuut-
tia, ja kun tähän vielä lisätään teemahaastatteluaineiston kesto, koko aineistoni on 
laajuudeltaan 60 tuntia 56 minuuttia. Käsittääkseni aineistoa voi pitää määrältään 
edustavana, koska esimerkiksi tuoreissa fennistisissä variaationtutkimuksissa ai-
neistot ovat olleet paljon pienempiä (ks. esim. Lappalainen 2004: 29; Kurki 2005: 
liite 1). Lisäksi pidän hyvänä sitä, että eri-ikäiset murreaineistoni eivät poikkea 
toisistaan laajuudeltaan merkittävästi, kuten esimerkiksi Kurjen (2005) tutkimuk-
sen eri-ikäiset aineistot poikkeavat. 

2.3 Kielenoppaat ja heidän valintakriteerinsä 

Perinteisiä dialektologisia tutkimuksia varten on pyritty etsimään sellaisia infor-
mantteja, jotka ovat vanhoja, vähän koulutusta saaneita ja ikänsä samassa pitäjäs-
sä asuneita (esim. Yli-Paavola 1970: 35; Chambers & Trudgill 1988: 56–57; ks. 
myös Nuolijärvi 2005: 246–247, 250)6. On ajateltu, että näin nauhalle saataisiin 

                                                        
5 Muarien vastaukset ovat vain kirjallisina kyselylomakkeessani, koska hän oli niin heikossa kunnossa 
haastattelua tehdessäni, että halusin päästää hänet pian lepäämään. 
6 Englanninkielisissä dialektologisissa tutkimuksissa vastaavista ”ihanneinformanteista” on käytetty 
termiä NORMS (Non-mobile, Older, Rural Males) (McMahon 1994: 231).  
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mahdollisimman ”aitoa” murretta. Nykyisin, kun puhtaan murteen käsite on hy-
lätty ja murteen varioivuus tunnustetaan, ajatellaan, että kielenoppaiden joukon 
tulisi edustaa koko murreyhteisöä. (Chambers & Trudgill mp.) Uuteen aineistooni 
olen valinnut vain vanhoja (62–89-vuotiaita) kielenoppaita kahdesta syystä. En-
sinnäkin myös 1970-luvun taitteen aineistossa on pelkästään iäkkäitä kielenoppai-
ta. Tämä johtuu siitä, että nauhoitukset on tehty 1960–1970-luvuilla, jolloin Kar-
jalassakin ilmeisesti ajateltiin vain vanhusten soveltuvan informanteiksi. Reaali-
aikamenetelmää hyödynnettäessä on tärkeää, että vertailtavat aineistot ovat kes-
kenään mahdollisimman samankaltaisia. Tämän vuoksi myös uudessa aineistos-
sani on vain vanhoja kielenoppaita. Toiseksi vanhojen ihmisten tutkiminen on pe-
rusteltua siitä syystä, että he ovat tyypillisimpiä karjalan kielen puhujia. Alle kuu-
sikymmentävuotiaita karjalan puhujia kylissä toki on, mutta mitä nuoremmasta 
ikäpolvesta on kysymys, sitä vähemmän karjalaa puhutaan. Lisäksi useiden keski-
ikäisten ja sitä nuorempien karjalan kieli on jo melko attritioitunutta, eivätkä mo-
net luultavasti suoriutuisi tunnin mittaisesta karjalankielisestä haastattelusta7.  

2000-luvun aineiston kielenoppaat edustavat sellaista ikäpolvea, jonka parista 
olisi ollut mahdotonta löytää informantteja, jotka olisivat eläneet samassa kylässä 
koko elämänsä. Ensinnäkin useat kielenoppaani ovat kotoisin niistä pienistä karja-
laiskylistä, joita alettiin likvidoida perspektiivittöminä 1950-luvun lopulta lähtien 
(ks. luku 3.4). Toiseksi suurin osa tutkimastani ikäpolvesta on asunut Suomen ja 
Neuvostoliiton välisten sotien aikana evakossa Arkangelissa tai Komissa. (Ks. 
Laine 1998: 241; Sarhimaa 1999: 85.) Evakkoaika merkitsi monelle karjalaiselle, 
myös suurelle osalle kielenoppaistani, pakollista venäjän kielen oppimista (M. 
Nieminen 1998: 280). Evakossa Arkangelin alueella koulut ja koko muu yhteis-
kunta toimivat vain venäjäksi. Komissa käytettiin lisäksi myös komia, jonka mo-
net karjalaisetkin oppivat.  

2000-luvun taitteen aineistossa on 27 naisinformanttia ja vain 3 miestä. 1970-
luvun taitteen aineistossa on puolestaan 35 naiskielenopasta ja vain 2 mieskie-
lenopasta. Syitä siihen, että aineistossani on vain vähän miesinformantteja, on 
monia. Karjalassa on ylipäänsä vähemmän yli 60-vuotiaita miehiä kuin naisia. 
Miehiä on kuollut Stalinin vainoissa ja sodissa, ja heidän odotettu elinikänsä on 
alhaisempi kuin naisilla (ks. luku 3.6.7). Kylissä elävät karjalaismiehet ovat myös 

                                                        
7 Ollessani Kalevalassa haastattelemassa 2000-luvun aineistoa eräs alle 60-vuotias nainen kysyi, voi-
sinko nauhoittaa häntä tutkimustani varten. Suostuin tietysti ja menin hänen työpaikalleen tekemään 
haastattelua. Nauhoitus jouduttiin kuitenkin lopettamaan melkein heti, kun nainen ei hyvästä yrityk-
sestään huolimatta pystynytkään tuottamaan karjalaa. Hänen puheensa siirtyi jatkuvasti venäjään, ja 
lopulta nainen poistui häpeillen paikalta. 
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kesäisin usein tavoittamattomissa. He lähtevät varhain aamulla talon töihin ja vii-
pyvät askareissaan myöhään iltaan. Sellaiset miehet taas, jotka ovat kotona, ovat 
usein niin heikossa kunnossa, etteivät suoriutuisi tunnin mittaisesta haastattelusta. 
Samanlaisen huomion on tehnyt Virtaranta (1978: 189).  

2.4 2000-luvun aineiston keruu 

Kuutta nauhoitetta lukuun ottamatta 2000-luvun aineistoni koostuu niistä haastat-
teluista, jotka tein heinäkuussa 2001 Kalevalassa ja Jyskyjärvellä. Päätin haasta-
tella ensin samoja ihmisiä, joita olin nauhoittanut jo muutamaa vuotta aiemmin 
kerätessäni aineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Onnistuinkin nauhoittamaan 
näistä informanteista melkein kaikkia, jotka olivat vielä elossa. Kuuden kielenop-
paan kohdalla minun piti kuitenkin tyytyä vain teemahaastattelun tekemiseen, 
koska monien kunto oli jo niin heikko, että he eivät jaksaneet enempää puhua, tai 
nauhoitus jouduttiin lopettamaan muista syistä. Näiden kuuden kohdalla olen siis 
joutunut ottamaan murreaineistooni sen nauhoitteen, joka on tallennettu heiltä 
vuonna 1997. Tuttuja kielenoppaitani nauhoitettuani pyysin heitä suosittelemaan 
minulle lisää sellaisia henkilöitä, joita voisin nauhoittaa. Ainoat kriteerit, jotka 
asetin potentiaalisille haastateltaville, olivat noin 60 vuoden ikä ja se, että henkilö 
suoriutuisi noin tunnin pituisesta karjalankielisestä haastattelusta. Vanhojen tuttu-
jen kielenoppaiden kautta löytyikin muutama informantti lisää. Lisäksi majapaik-
kojeni emännät soittelivat tuttavilleen ja järjestivät haastatteluja heidän kanssaan. 
Yritin löytää informantteja myös ovelta ovelle -menetelmän avulla, mutta yllätyk-
sekseni yhtä ihmistä lukuun ottamatta kaikki kieltäytyivät haastattelusta. Ihmiset 
perustelivat kieltäytymistään sillä, että he eivät ole tarpeeksi sivistyneitä osallistu-
akseen haastatteluun ja neuvoivat minua usein menemään esimerkiksi kylässä 
asuvien opettajien luokse. Muutamassa talossa Jyskyjärvellä törmäsin myös sii-
hen, että ihmiset olivat kyllästyneitä olemaan tutkimuskohteina. Jyskyjärvelle on 
lyhyehkö matka Suomen vastaiselta rajalta, ja suomalaiset tutkijat ja toimittajat 
voivat matkustaa helposti kylään. Koska Jyskyjärvi on hyvin pieni taajama, samat 
ihmiset joutuvat usein osallistumaan tutkimuksiin. Ei siis ole ihme, että karjalaiset 
eivät enää jaksa toistaa samoja asioita kerta toisensa jälkeen suomalaiselle toimit-
tajalle tai tutkijalle8.  

                                                        
8 Samankaltaista vähemmistön kyllästymistä ulkoapäin tulevaan, heitä itseään koskevaan tutkimuk-
seen on havainnut muun muassa Anna-Riitta Lindgren (2000: 133) saamelaisten parissa. 
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Näin jälkikäteen ajateltuna on hyvä, että 2000-luvun taitteen aineistossa on 
informantteja, jotka ovat keskenään naapureita, ystäviä, harrastustovereita tai su-
kulaisia. Osa heistä muodostaa keskenään sosiaalisia verkkoja, mikä mahdollistaa 
variaation tarkastelun myös sosiaalisten verkkojen rakenteen kannalta. Yhtä tapa-
usta lukuun ottamatta olin myös kielenoppailleni joko entuudestaan tuttu tai vä-
hintään tutun tuttu. Uskon, että tämä edesauttoi haastattelujen onnistumista. Esi-
merkiksi Lesley Milroy (1980: 53) on todennut, että tutkijat, jotka ovat puheyh-
teisössä saaneet tutun tutun statuksen, onnistuvat saamaan nauhalle luonnollisem-
paa puhetta kuin täysin tuntemattomat (ks. myös Sarhimaa 1999: 81).  

2.5 1970-luvun taitteen aineiston hankinta 

1970-luvun taitteen aineisto koostuu nauhoitekopioista, joiden originaaleja säily-
tetään Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa suomen kielen nauhoitearkistossa 
ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen nauhoitearkistossa Petros-
koissa. Tämä vertailuaineisto on hankittu vasta 2000-luvun taitteen aineiston nau-
hoittamisen jälkeen. Vertailuaineistoa etsittäessä osoittautuikin erittäin haasteelli-
seksi tehtäväksi löytää arkistoista samoista kylistä kotoisin olevia, suunnilleen 
samanikäisiä ja samoissa paikoissa asuneita kielenoppaita kuin uusi aineisto sisäl-
tää.  

Olen käynyt Petroskoissa Karjalan tiedekeskuksessa kaksi kertaa valitsemas-
sa nauhoitteita. Valintaprosessia on hankaloittanut se, että Karjalan tiedekeskuk-
sen nauhoitearkistossa nauhoitetuista kielenoppaista ei ole kirjattu tarkkoja tausta-
tietoja. Minkäänlaista tietoa informanteista ei ole talletettu esimerkiksi tietoko-
neelle, vaan arkistossa on vain kirjasia, joihin on kirjoitettu kunkin vuoden nau-
hoitemäärät. Kaikki tiedot on lisäksi kirjattu vanhahtavalla käsialakirjoituksella 
(kyrillisin kirjaimin), minkä vuoksi kirjasten lukeminen on ollut työlästä. Tausta-
tietojen kohdalla mainitaan usein vain nauhalla puhuvan informantin nimi ja ikä 
sekä kylä, jossa kielenopas on asunut haastatteluhetkellä. Nämäkään tiedot eivät 
ilmene kaikista nauhoitteista. Tämän vuoksi olen joutunut kuuntelemaan osittain 
tai kokonaan suuren joukon sellaisiakin Kalevalan tai Jyskyjärven nauhoitteita, 
joita en ole voinut kelpuuttaa aineistooni. Kuuntelemalla nauhoja olen pyrkinyt 
selvittämään edes sen, mistä kylästä kielenoppaat ovat syntyisin ja minkäikäisiä 
he ovat. Edes informantin syntymäaika ja -kylä eivät kuitenkaan ilmene kaikista 
haastatteluista, ja minun on ollut pakko ottaa vertailuaineistooni mukaan myös 
muutama sellainen nauhoite, joilla puhuvien kielenoppaiden syntymäkylää tai 
tarkkaa syntymäaikaa en tiedä. Halusin kuitenkin, että vertailuaineisto olisi laa-
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juudeltaan edes lähes symmetrinen 2000-luvun aineiston kanssa, minkä vuoksi 
nauhojen valinnassa on täytynyt tehdä myönnytyksiä. Etukäteiskuuntelu oli vält-
tämätöntä myös sen vuoksi, että minun oli tarkastettava jokaisen potentiaalisen 
nauhan kunto. Jouduin hylkäämään monia nauhoitteita vain sen takia, että nauha 
oli mennyt ajan saatossa niin huonoon kuntoon, ettei puheesta saanut enää sel-
vää9. Nekin nauhoitteet, jotka aineistooni päätyivät, ovat laadultaan heikonlaisia. 
Koska minulla kului Petroskoissa paljon aikaa pelkästään nauhojen valintaan, en 
ole voinut kopioida itse nauhoja. Kopiointityön on tehnyt arkiston henkilökunta. 

2.6 Yksilöhaastattelu puhekielen tallennusmenetelmänä 

Keskeinen ongelma sosiolingvistisen tutkimusmateriaalin keräämisessä on ns. ha-
vainnoijan paradoksi (observer’s paradox): halutaan tutkia sitä, miten ihmiset 
käyttäytyvät kielellisesti silloin, kun heitä ei tutkita (Labov 1972d; Feagin 2002: 
20). Labovin (1972b: 256) ehdotus havainnoijan paradoksin minimoimiseksi on 
ristiriitainen: hän katsoo, että luonnollisten ryhmien jäsenten yhtäaikainen haas-
tattelu saattaisi luoda illuusion siitä, ettei kyseessä olisikaan tutkimustapahtuma ja 
näin nauhalle saataisiin mahdollisimman vapautunutta puhetta. Toisaalta voidaan 
kysyä, eikö edellä mainitun kaltaisessa ryhmähaastattelussa ”sosiaalinen kontrol-
li” olekin juuri voimakkainta, kun puhujaa ympäröi ryhmä tovereita, joille hän 
tuntee olevansa velvoitettu osoittamaan yhteenkuuluvuutta – myös kielellisesti. 
(Figueroa 1994: 96.) Joka tapauksessa lingvististä tutkimusta tehtäessä informan-
tit on yritettävä saada unohtamaan, että heitä tutkitaan parhaillaan (Wardhaugh 
1992: 19). Wardhaughin (mp.) mukaan tässä on onnistuttu silloin, kun tutkittava 
heittäytyy tunteelliseksi. Nähdäkseni olen 2000-luvun aineistoa kerätessäni onnis-
tunut häivyttämään tunteen tutkimustilanteesta, koska suurin osa informanteistani 
käyttäytyy haastattelun aikana erittäin vapautuneesti: he nauravat paljon, ja useat 
itkevätkin koskettavia tapahtumia muistellessaan.  

Tässä työssä valtaosa tutkimusmateriaalista on saatu talteen yksilöhaastatte-
lun avulla. Vain muutamilla nauhoitteilla haastateltavia on enemmän kuin yksi. 
(Ks. tarkemmin liitteet 1–4.) Yksilöhaastattelua käytetään edelleen tutkimusmene-
telmänä murreaineistoa kerätessä, vaikka sillä on ehdottomasti myös negatiivisia 
puolia (kritiikistä ks. esim. Nuolijärvi 2005 ja siinä mainitut lähteet). Esimerkiksi 

                                                        
9 Karjalan tiedekeskuksen nauhoitearkistossa onkin mittaamattoman arvokas kokoelma karjalan ja 
vepsän kieltä, joka on tuhoutumassa ja osittain jo vaurioitunut vääränlaisten säilytysolojen vuoksi. 
Olisi erittäin toivottavaa, että jostain löytyisi varoja tämän kokoelman digitoimiseksi. 
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Mats Thelander (1982) on osoittanut, että keskustellessaan vieraan haastattelijan 
kanssa ihminen käyttää paljon vähemmän murteellisia variantteja kuin keskustel-
lessaan ystäviensä kanssa (Schilling-Estes 2002a: 384; ks. myös L. Milroy 1980: 
25). Haastattelussa käytetty kieli ei edustakaan erilaisia sosiaalisia kielenkäyttöti-
lanteita, ja joidenkin muotoryhmien (esim. imperatiivi- ja 2. persoonan muodot) 
edustus saattaa jäädä vähäiseksi (Palomäki 1998: 11). Haastattelu on puhetapah-
tumana aivan oma genrensä (Wolfson 1997), ja nauhoitetun puheen luonnollisuus 
voidaan asettaa kyseenalaiseksi, vaikka haastattelutilanne pyrittäisiinkin teke-
mään luontevaksi ja rennoksi. Jo pelkkä nauhurin läsnäolo tekee tilanteesta ”epä-
aidon” (Nuolijärvi 1986b: 34). Crawford Feaginin (2002: 26) mukaan yksilöhaas-
tattelu sopii kuitenkin hyvin usein esiintyvien kielenpiirteiden, erityisesti fonolo-
gisten ja morfologisten piirteiden, tallentamiseen dialektologista tutkimusta var-
ten. Yksilöhaastattelu edustaa kuitenkin yhdenlaisen puhetilanteen kieltä, ja täs-
säkin puhetilanteessa tulevat esiin kielimuodolle ominaiset äänteelliset rakenne-
piirteet (Palomäki 1998: 11). Lisäksi tässä tutkimuksessa yksilöhaastatteluaineis-
ton käyttöä voi perustella myös sillä, että vertailtava aineisto, joka on kerätty 
1970-luvun taitteessa, on tallennettu valtaosin samalla tavalla. Näin kahden ai-
neiston vertailu on tasavertaista. (Ks. Nuolijärvi 1986b: 35.)  

Vaikka haastattelussa voikin olettaa saavansa nauhalle melko muodollista pu-
hetta, kielenoppaan puhetta voi yrittää houkutella vapaamuotoisempaan suuntaan 
valitsemalla sellaisia puheenaiheita, joiden on todettu laukaisevan vapaan puheen 
rekisterin (esim. Trudgill 2000 [1974]: 86). Tällaisia puheenaiheita ovat Labovin 
(1972c: 91–107) mukaan lapsuuden tapahtumat ja lorut sekä Marja Saanilahden 
(1990: 72) mukaan koulumuistot, nuoruusvuodet sekä oman kylän elämänmeno 
entisenä aikana. Erityisesti nykyajalle vieraista ilmiöistä, kuten ikivanhoista us-
komuksista, kertomisen on todettu laukaisevan vapaan puheen rekisterin. Sen si-
jaan kun puhe kääntyy yleisiin yhteiskunnallisiin asioihin, politiikkaan tai mur-
teen puhumiseen yleensä, kielenoppaan puhe tavallisesti muuttuu muodollisem-
maksi. (Saanilahti 1990: 72.) Sekä 2000-luvun murreaineistossa että vertailuai-
neistoissa kielenoppaat kertovat paljon lapsuudestaan ja nuoruudestaan sekä syn-
nyinkyliensä vanhoista tavoista ja uskomuksista. Monet kertovat myös sellaisista 
nykyajalle vieraista ilmiöistä, kuten riihen puinnista tai vanhoista karjalaisista 
häätavoista. Vanhan aineiston nauhoilla useat kielenoppaat muistelevat myös 
vanhoja loruja ja arvoituksia. En kuitenkaan ole ottanut kielenanalyysiin mukaan 
kielenoppaiden tuottamia loruja, arvoituksia tai satuja, koska nämä ovat niin sa-
nottuja opittuja kielellisiä tuotoksia eivätkä spontaaneja keskustelun puheenvuo-
roja. Rohkaisin kielenoppaita puhumaan pitkään juuri heitä itseään kiinnostavista 
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aiheista enkä käyttänyt lainkaan etukäteen laatimaani keskustelunaihelistaa, ellei 
informantti ollut hyvin vähäpuheinen. Tällainen käytäntö on yleistä sosiolingvis-
tisissä tutkimuksissa, joissa on tavoitteena spontaani haastattelu (spontaneous in-
terview) (Wolfson 1997: 120). 

Kun nauhoitustilanne on mahdollisimman epämuodollinen, haastateltava voi 
tuntea olonsa vapautuneeksi (Saanilahti 1990: 43). Uutta aineistoa kerätessäni py-
rin luomaan haastattelutilanteista mahdollisimman rentoja ja mutkattomia. Jutus-
telin informantin kanssa jo ennen nauhoituksen alkua, ja eräissä tapauksissa kie-
lenopas ei edes näyttänyt huomaavan, milloin nauhuri käynnistyi. En liioin koros-
tanut nauhoitustilanteen virallisuutta esimerkiksi vaatimalla kellojen pysäyttämis-
tä tai muiden perheenjäsenten siirtymistä toiseen huoneeseen, mitä suositellaan 
eräissä vanhoissa murteenkeruuoppaissa (esim. Yli-Paavola 1970: 40). Tilanteen 
muodollisuutta vähensi varmasti myös se, että olin haastateltaviani vähintään ne-
lisenkymmentä vuotta nuorempi ja että lähes kaikki nauhoitukset tehtiin kie-
lenoppaiden omissa kodeissa. Ainoastaan Arinan murrehaastattelu on tehty hänen 
työpaikallaan ja Vienon haastattelut hänen ystävänsä Olgan kotona. Kahvia tai 
teetä juotiin usein jo itse nauhoituksen aikana, ja useimpia haastattelutilanteita 
voisikin kuvailla kahden naisen väliseksi luottamukselliseksi keskusteluksi keitti-
önpöydän ääressä. (Samanlaisista kokemuksista ks. Ronkainen 1989: 70–71.) On 
myös korostettava sitä, että en paljastanut haastateltavilleni lingvististä taustaani 
vaan esiinnyin Karjalan kulttuurista kiinnostuneena suomalaisopiskelijana ja ker-
roin keräävääni aineistoa opinnäytetyötäni varten.  

Kirsi Lumme-Sandt (2005: 129) on esittänyt, että etenkin yksin asuvan van-
han ihmisen arkeen haastattelu voi tuoda piristystä ja olla odotettu ohjelmanume-
ro. Uskon, että useimmat minunkin informanteistani kokivat yhteisen juttutuoki-
omme piristävänä – eräät jopa terapeuttisena kokemuksena (ks. Ronkainen 1989: 
73). Monet kielenoppaat kertoivat hyvin avoimesti elämänkokemuksistaan, muun 
muassa rankoista nälkä- ja sotavuosista, kurjista evakkoajoista sekä kielellisestä 
sorrosta. Kuvittelisin, että monelle omista traumaattisista kokemuksista ääneen 
puhuminen oli uudenlainen, itsetuntoa vahvistava kokemus, ja monien kohdalla 
keskustelumme saattoi myös auttaa tiedostamaan, mikä merkitys äidinkielellä ih-
miselle on. 



 35 

2.7 Haastattelijan kieli 

On katsottu, että jos haastattelija on puheyhteisön ulkopuolinen jäsen, se vaikuttaa 
informanttien käyttämään kieleen. Esimerkiksi John R. Rickfordin ja Faye Mc-
Nair-Knoxin (1994) tutkimuksessa samalta informantilta saatiin nauhalle selvästi 
murteellisempaa puhetta tilanteessa, jossa haastattelija edusti samaa kansallisuut-
ta, verrattuna tilanteeseen, jossa haastattelija edusti eri kansallisuutta. (Ks. Men-
doza-Denton 2002: 479.) Onkin esitetty, että lingvististä tutkimusta tekevän hen-
kilön tulisi olla edes jollain tavalla sisällä tutkimassaan yhteisössä tai vähintään 
hänen olisi tunnettava yhteisön viestintään liittyvät normit (Dayton 1996: 71; Fea-
gin 2002: 34).  

Yli-Paavola (1970: 44–45) on todennut, että murrehaastattelun tekijä ei saa 
omalla puheellaan provosoida kielenopastaan vieraisiin ilmaisuihin vaan ainakin 
murteen keskeiset piirteet olisi sisällytettävä haastattelupuheeseen. Itse olin ennen 
vuoden 2001 murteenkeruuta opiskellut vienankarjalaa (ks. luku 2.1.1). Tuolloin 
puhumaani haastattelukieltä voisikin kuvailla suomen kielestä vaikutteita saa-
neeksi vienalaismurteeksi. Siitä olin kuitenkin hyvin tarkka, että jälkitavujen vo-
kaalijonoissa käytin aina vienalaismurteen tyypillisintä muotoa. Eräs Joukin esit-
tämä kommentti on nähdäkseni hyvä todiste siitä, että puhumani kieli miellettiin 
vienankarjalaksi. Jouki vastasi kysymykseen, mitä kieltä hän osaa parhaiten, seu-
raavasti: ”Karjalan kielen, sitä vain sitä eteläkarjalaŋ kieltä en, oikem malta. No, 
tämän näin niiŋkun niiŋkun työ pakajatta ni seŋ kielen [maltan].”  

Tehdessäni vuoden 2001 nauhoituksia eräät informantit eivät olleet edes us-
koa, että olen suomalainen, mikä johtui luultavasti siitä, että nuorten karjalaisten 
vienankarjalan puhuminen on harvinaista, saati sitten suomalaisten. Aiempien 
(kenttätyö)matkojeni aikana olin myös perehtynyt vienankarjalaiseen viestintä-
kulttuuriin. Tiesin, että vienankarjalaiset vaihtelevat koodeja (vienankarjalaa ja 
venäjää) keskenään jatkuvasti ja että useat moderniin yhteiskuntaan liittyvät käsit-
teet lainataan venäjästä. Tämän vuoksi viljelin venäläisiä lainoja puhumani vie-
nankarjalan sekaan. Tarkoitukseni oli näin puhekumppanin kieltä myötäilemällä 
saada haastateltava puhumaan luontevasti omaa murrettaan (ks. Yli-Paavola 1970: 
44–45, 1980: 209; Palander 2005: 24). Eräs kielenoppaistani, Santra, totesikin 
minulle haastattelun loppupuolella: ”No mahathan sie se venäjyä paissa” (’no 
osaathan sinä puhua venäjää’). Olin nimittäin hieman vähätellyt venäjän taitojani 
tavatessamme. Uskon, että käyttämilläni koodinvaihdoilla oli suuri merkitys sille, 
etteivät kielenoppaani kokeneet haastattelutilannetta muodolliseksi. Kaksikieli-
sessä yhteisössä koodinvaihto on luonnollinen osa kielellistä käyttäytymistä, ja 
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sitä pidetään osana ryhmäidentiteettiä. Sillä vahvistetaan me-henkeä, tai se on 
merkki epämuodollisesta tilanteesta ja puhekumppaneiden välisestä tasa-arvosta. 
Ihmisiä, jotka puhuvat sekoittamatta kieliä toisiinsa, ei välttämättä pidetä ryh-
mään kuuluvina. (Oksaar 1971; Skutnabb-Kangas 1980: 143; Romaine 1989: 2, 
132, 161–162; Winsa 1998: 73.) Myös Kalliokoski (1995: 19) on todennut, että 
koodinvaihdon keinojen tunteminen on osa puheyhteisön ”täysivaltaisen jäsenen” 
kommunikatiivista kompetenssia. 

1970-luvun taitteen aineiston nauhoja ovat tallentaneet useat kerääjät. Suo-
men kielen nauhoitearkiston nauhoitteissa haastattelijoina toimivat Pertti Virtaran-
ta, Väinö Kaukonen, Rudolf Sykiäinen ja Unto Miettinen. Virtaranta puhuu haas-
tatteluissa vienankarjalaa ja Kaukonen savolaismurretta. Sykiäisen ja Miettisen 
kieli edustaa lähinnä suomen yleiskieltä. Itselleni oli yllättävää se, että Venäjän 
tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksesta saamillani nauhoilla kahden paikallisen 
haastattelijan kieli on saanut paljon vaikutteita suomesta (esim. miksi se piti jättää 
pro jättyä ~ jätteä; keväällä pro kevyällä; a miksi maitoo ei syöty pro maituo; voi 
sanoa pro sanuo; ei voi antaa pro antua, morsiammem pro morsiemmem). Karja-
laiset nauhoittajat eivät myöskään liene saaneet samanlaista oppia kielitieteellisen 
haastattelun tekemiseen kuin suomalaiset, ja he keskeyttävät usein haastateltavan-
sa. Tämän vuoksi nauhoitteilla on paljon kahden tai useamman henkilön yhtäai-
kaista puhetta, jota kuuntelijan on hankala analysoida. Uskon, että nauhoilla, joil-
la haastattelijat puhuvat suomea tai suomesta vaikutteita saanutta karjalaa, nau-
hoittajat ovat voineet provosoida kielenoppaita tuottamaan sellaisia muotoja, joita 
he eivät käyttäisi keskustellessaan normaalisti toisten vienankarjalaisten kanssa 
(ks. Virtaranta 1968: 271). Myös Raija Pyöli (1996: 141) on havainnut aunuksen-
karjalaisia nauhoittaessaan, että nämä pyrkivät suomalaistamaan puhettaan, vaik-
ka nauhoittaja puhuukin heille livviä. Toisaalta taas omassa tutkimuksessani eri 
aikoina nauhoitettujen aineistojen vertailukelpoisuuden vuoksi on hyvä, että sekä 
1970-luvun taitteen että 2000-luvun taitteen aineistoissa nauhoittajana on ollut 
suomalainen tai sellainen karjalainen, jonka kieli on saanut vaikutteita suomesta.  

2.8 Aineiston käsittely ja transkriptio 

Olen kuunnellut sekä murreaineistoni että teemahaastatteluaineistoni äänenkäsit-
telyohjelman avulla. Teemahaastatteluja en ole kuitenkaan litteroinut sanasta sa-
naan vaan ainoastaan keskeisimpien kysymysten vastaukset. Käytössäni ovat ol-
leet Sound Wave - ja Sound Forge -ohjelmat. Kyseisten äänenkäsittelyohjelmien 
avulla ei voi tehdä foneettisia mittauksia, mutta niiden avulla voi käsitellä hyvin 
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pieniä puheen yksiköitä. Olen kuunnellut tarkasti jokaisen murreaineistoissani 
esiintyvän jälkitavun A-loppuisen vokaalijonon siten, että olen ottanut kontekstik-
si korkeintaan sen sananmuodon, jossa vokaalijono esiintyy. Olen myös lisännyt 
äänenvoimakkuutta niin paljon kuin mahdollista, jotta vokaalijonon laatu selviäisi 
varmasti. 

Aineiston litteroinnissa ja esimerkkien kirjaamisessa olen käyttänyt karkeaa 
transkriptiota. Lähtökohtanani on ollut ns. puolikarkea tarkekirjoitus (ks. T. Itko-
nen 1964: 42–51; Yli-Paavola 1970: 75–78), jota olen yksinkertaistanut seuraa-
vasti:  

1. ü:tä merkitsen y:llä.  
2. Pitkät vokaalit merkitsen kahdella samanlaisella vokaalilla. 
3.  Vokaaleista käytän kolmea kestoastetta: lyhyttä, puolipitkää (esim. maitù 

’maitoa’) ja pitkää.  
4. Erisnimet aloitan isolla alkukirjaimella. 
5. Redusoituneet n:t karkeistan n:iksi.  

Kaksi peräkkäistä ajatusviivaa osoittavat, että osa puheenvuorosta on jätetty pois. 
Yhdysmerkki tarkoittaa, että sana on jäänyt kesken. Pisteellä ja kysymysmerkillä 
on esimerkeissä kieliopillinen funktio; pilkku sen sijaan tarkoittaa lausuman si-
säistä taukoa.  

Sibilanteista käytän Karjalan kielen sanakirjan (1968: LXXXVII) mukaisesti 
merkkejä s, š, z ja ž. Vienalaismurteissa /s/-foneemi esiintyy takavokaalien edellä 
usein [š]:nä mutta i:n jäljessä usein [s]:nä. Vienankarjalan ortografiassa s:llä mer-
kitään niin [s]:ää kuin [š]:ääkin (Zaikov 2001: 300). Itse käytän aineistoni tran-
skriptiossa š:ää silloin, kun kielenopas [š]:n varmasti tuottaa. Affrikaattaa merkit-
sen č:llä ja sen vahvaa astevaihteluparia čč:llä, esim. meččä : mečän. Tällaista 
merkintätapaa käytetään nykyisin standardoidussa vienankarjalassa, esimerkiksi 
oppimateriaaleissa ja Vienan Karjala -lehdessä. Monissa aiemmissa julkaisuissa 
affrikaatan merkintätapa on ollut kirjavaa, ja sitä on merkitty muun muassa tš-, 
tsh- sekä ch-yhtymillä (ks. Zaikov 2001: 298). Karjalan kielen sanakirjassa mer-
kintätapa on ttš : tš, mutta tätä ei enää nykyisin pidetä suositeltavana merkintäta-
pana. Liitteissä 18–21 on litteraationäytteet Jyskyjärven ja Kalevalan vanhasta ja 
uudesta aineistosta. 
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3 Tutkimusalue ja kohdekieli 

Karjala-aiheisia tutkimuksia julkaistaan tiuhaan tahtiin, mutta monesti niissä käy-
tetty terminologia on varsin kirjavaa. Karjala on usein esillä myös mediassa: pu-
hutaan Venäjän Karjalan kovista pakkasista tai Karjalan palauttamisesta. Karjalat 
menevät helposti sekaisin ihmisten mielessä. (Torikka 2004.)  

Tässä tutkimuksessa Karjala tarkoittaa nykyistä Karjalan tasavaltaa, jota 
monissa tutkimuksissa nimitetään myös Venäjän Karjalaksi tai Itä-Karjalaksi. 
(Karjalan)kannaksella tarkoitan maa-aluetta, joka erottaa Laatokan ja Suomen-
lahden toisistaan ja jolla on puhuttu vanhastaan suomen kielen kaakkoismurteita. 
Laatokan Karjalalla tarkoitan Laatokan pohjois- ja koillispuoleista osaa, jonka 
keskuspaikka on Sortavala. Raja-Karjala on osa Laatokan Karjalaa, ja siihen 
kuuluivat ennen toista maailmansotaa seuraavat Suomen pitäjät: Salmi, Suojärvi, 
Suistamo, Impilahti, Korpilahti ja Soanlahti (Torikka 2004). Pohjois-Karjalalla 
tarkoitan Suomen Pohjois-Karjalan maakuntaa.  

Karjalan kielen on katsottu perinteisesti jakautuvan kolmeen päämurteeseen: 
1) varsinaiskarjalaan, 2) aunuksenkarjalaan eli livviin sekä 3) lyydiin. Varsi-
naiskarjalan on katsottu jakautuvan edelleen 1) vienalaismurteisiin (tai vienan-
karjalaan)10, 2) siirtymämurteisiin sekä 3) eteläkarjalaan. (Zaikov 2000: 27.) 

Karjalan kielen sanakirjan mukaan vienalaismurteita puhutaan nykyisin 
Karjalan tasavallan pohjoisosissa Kalevalan, Louhen ja Kemin piireissä. Pitäjiä, 
joissa puhutaan (tai on puhuttu) vienalaismurteita, ovat Oulanka, Kiestinki, Kie-
retti, Pistojärvi, Vitsataipale, Kalevala (Uhtua), Vuokkiniemi, Kontokki, Jyskyjär-
vi, Paanajärvi ja Usmana. (KKS.) Zaikovin (2000: 27) mukaan taas Jyskyjärven, 
Paanajärven ja Usmanan murteet kuuluvat jo ns. varsinaiskarjalan siirtymämur-
teisiin. Vanhastaan vienalaismurteita on puhuttu myös Suomussalmen ja Kuhmon 
pienissä vienalaiskylissä (Hietajärvi, Kuivajärvi ja Rimmi).  

Varsinaiskarjalan eteläisempää murretta, eteläkarjalaa, on puhuttu tai puhu-
taan lähinnä Paatenen, Porajärven, Repolan, Rukajärven ja Tunkuan seuduilla se-
kä Sisä-Venäjällä Tverin, Tihvinän ja Valdain alueilla. Vanhastaan kieltä on puhut-
tu myös Raja-Karjalassa. Sisä-Venäjän karjalaismurteita kutsutaan saarekemur-
teiksi (joskus myös tytärmurteiksi), ja ne luetaan kuuluvaksi eteläkarjalaan, 
vaikka niissä on myös livvin ja vienalaismurteiden piirteitä. (Virtaranta 1972: 13, 
1995b: 345; Joki & Torikka 2001: 464; Torikka 2004.) Tverin karjalaismurteet 

                                                        
10 Vienankarjalasta on käytetty vanhastaan myös nimitystä pohjoiskarjala. Tämän nimityksen käyttöä 
ei kuitenkaan enää suositella turhien sekaannusten välttämiseksi. (Esim. Torikka 2004.)  



 40 

on perinteisesti jaettu kolmia Tolmattšun, Vesjegonskin ja Zubtsovin murteisiin 
(esim. Makarov 1963). Käytän tutkimuksessani Zubtsovin murteista kuitenkin 
nimitystä djoržalaismurteet, koska sitä on käytetty viimeaikaisissa tutkimuksissa 
ja sanakirjoissa (esim. Punžina 1994, 2001; Õispuu 1995; Wiik 1998; Joki & To-
rikka 2001). 

Tverin alueelle ja muualle Sisä-Venäjälle karjalaisia alkoi muuttaa jo 1500-
luvun lopulla, mutta suurimmat muuttoaallot ajoittuivat Stolbovan rauhan (1617) 
jälkeiseen aikaan sekä ruptuurisodan (1656–1658) tienoille (Joki & Torikka 2001: 
464). Suurin osa karjalaisista lähti liikkeelle Käkisalmen läänistä, ja muuton syitä 
olivat maaorjuus, toistuvat katovuodet sekä Ruotsin ja Venäjän väliset sodat alu-
eella. Muuttajia houkuttelivat myös Sisä-Venäjän autiotilat ja raivaamattomat 
maat sekä siirtolaisille luvatut verohelpotukset ja alkupääomat. Stolbovan rauhan 
yhteydessä Ruotsi sai Käkisalmen läänin itselleen. Tämän myötä alueella alkoi 
kiihkeä luterilainen pakkokäännytystoiminta, mikä oli lopullinen sysäys sille, että 
ruptuurisodan päätyttyä Sisä-Venäjälle oli paennut kaksi kolmasosaa koko Kä-
kisalmen läänin perheistä. (Kirkinen 1994: 165, 168; Saloheimo 1995; Lehtinen 
2003: 233.)  

Aunuksenkarjalaa eli livviä puhutaan Etelä-Aunuksen alueella Aunuksen ja 
Prääzän piireissä. Kieltä on vanhastaan puhuttu myös Raja-Karjalassa Salmissa. 
Aunuksenkarjala ja varsinaiskarjala poikkeavat toisistaan melkoisesti, ja monien 
karjalaisten mielestä nämä ovat jopa eri kieliä (esim. Kunnas 2006: 235–236, 
241). Terho Itkonen (1971: 179, 182) katsoo, että aunuksen substraattikieli olisi 
vepsä, jota olisi puhuttu nykyisellä livvin puhuma-alueella ennen karjalaisten siir-
tymistä alueelle. Kun vepsän puhujat alkoivat tavoitella alueelle siirtyneen karja-
laisen väestön kielenpartta, syntyi aunukselaismurre. Laatokan länsirannikkoa pi-
detään alueena, josta varsinaiskarjalan puhujien esi-isät olisivat lähteneet liikkeel-
le kohti pohjoista, kun taas livviläisten juurena pidetään Vitelen ja Tuuloksen tie-
noilla varhain sijainnutta karjalaisasutusta. (T. Itkonen mas. 179.) Liitteen 6 kar-
tassa on esitelty karjalan kielen murrealueet Karjalan kielen sanakirjan mukaises-
ti. 

Lyydiä puhutaan kapealla kaistaleella livvin puhuma-alueen itäpuolella. Pek-
ka Zaikovin (1987: 3–4) mukaan lyydi on karjalan murre, koska siinä on enem-
män karjalaista kuin vepsäläistä tai jotain muuta ainesta. Vanhemmassa tutkimuk-
sessa (esim. Kujola 1944) onkin puhuttu lyydiläismurteista, mutta esimerkiksi 
suomalaisessa etymologisessa tutkimuksessa (SKES, SSA 1–3) lyydiä on käsitel-
ty omana kielimuotonaan. Lyydiä ei ole mukana myöskään Karjalan kielen sana-
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kirjassa. Lyydinkielisen aapisen kirjoittaja Miikul Pahomov (2007) katsoo niin 
ikään, että lyydiä olisi käsiteltävä erillisenä itämerensuomalaisena kielenä.  

Lyydi ei ole ainoa Karjalassa puhuttava kielimuoto, jonka statuksesta on kes-
kusteltu. Viime vuosina eräät tutkijat ovat ottaneet kantaa myös siihen, pitäisikö 
karjalan eri varieteetteja käsitellä murteina vai omina kielinään. Esimerkiksi Ta-
pani Salminen (1998) on sillä kannalla, että varsinaiskarjala ja livvi pitäisi luoki-
tella eri kieliksi. Myös Matti Jeskanen (2005: 215, 271) katsoo, että pitäisi puhua 
kolmesta erillisestä karjalan kielestä: 1) vienasta, 2) varsinaiskarjalasta ja 3) liv-
vistä. Jeskanen (mp.) perustelee karjalan murteiden jaottelua omiksi kielikseen 
sillä, että ne ovat niin sanottuja rakennuskieliä, jotka on tietoisen kielensuunnit-
telun kautta ”rakennettu” omiksi kirjakielikseen. Jos karjalan varieteetit jakaa täl-
lä tavoin kunkin omaksi kielekseen, olisi nähdäkseni Jeskasen (mas. 215) luette-
lossa toisena olevan kielen luontevampi nimitys kuitenkin tverinkarjala, koska 
vienalaismurteita pidetään yhtenä varsinaiskarjalan alaryhmänä.  

Itse katson myös, että tällä hetkellä voitaisiin puhua kolmesta erillisestä kar-
jalan kielestä: 1) vienankarjalasta, 2) livvistä ja 3) tverinkarjalasta. Kantani perus-
tuu ennen muuta vienankarjalaisten maallikoiden11 näkemyksiin. Ainakin monet 
Jyskyjärvellä ja Kalevalassa asuvat karjalaiset mieltävät livvin ja vienankarjalan 
eri kieliksi ja ovat sitä mieltä, että vienalaisten on hyvin vaikea ymmärtää livviä 
(Pasanen 2003: 116; Kunnas 2006). Toisaalta on tehty päätös siitä, että tulevai-
suudessa laaditaan yksi, yhteinen kirjakieli karjalan varieteettien pohjalta (tästä 
enemmän luvussa 3.6.5). Nähtäväksi jää, toteutuuko päätös. Jos yhteinen kirjakie-
li syntyy ja se otetaan hyvin vastaan, niin tuolloin karjalan kielijakoa on ehkä syy-
tä pohtia uudelleen. 

3.1 Informanttien kotikylien murre 

Vaikka tutkimukseni aineisto on kerätty kahdesta vienalaiskylästä, Jyskyjärveltä 
ja Kalevalasta, kaikki informanttini eivät suinkaan ole syntyneet näissä kylissä. 
Tämä johtuu siitä, että jatkosodan jälkeen ja 1960-luvun taitteessa pieniä viena-
laiskyliä alettiin tyhjentää asukkaista ja ihmisiä siirtää suurempiin taajamiin, ku-
ten Jyskyjärvelle ja Kalevalaan (tästä tarkemmin luvussa 3.4). Kielenoppaideni 
synnyinkyliä ovat Akonlahti, Alajärvi, Jyskyjärvi, Jyvyälahti, Kalevala, Kiestinki, 

                                                        
11 Maallikolla tarkoitan tavallista kielenkäyttäjää, jolla ei ole korkeakoulutasoista lingvististä koulutus-
ta. Tavallisia kielenkäyttäjiä on nimitetty fennistisissä tutkimuksissa myös naiiveiksi kielenpuhujiksi 
tai -käyttäjiksi ja ei-kielitieteilijöiksi (Mielikäinen & Palander 2002: 90). 
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Kintismä, Kontokki, Kurki, Röhö, Sompajärvi, Suopassalmi, Tollonjoki, Tsiksa ja 
Vuokkiniemi (ks. liitteet 1–4). Kylien sijainti on esitetty liitteen 7 kartassa12.  

Kalevalan kunta, Vuokkiniemi, Pistojärvi sekä nykyisin asumattomat Akon-
lahden ja Kontokin kylät kuuluvat Länsi-Vienan kulttuurialueeseen. Kalevalaan 
kuuluvia kyliä ovat kunnan keskustaajaman ohella Tsiksa, Enonsuu, Alajärvi, Jy-
vyälahti, Luusalmi, Nurmilahti, Röhö, Häme ja Haikola. Keski-Vienan kulttuuri-
alueeseen kuuluvat puolestaan muun muassa Paanajärvi ja Jyskyjärvi sekä sitä 
ympäröivät pikkukylät, kuten Suopassalmi ja Piismalahti. Itä-Vienaan kuuluvat 
esimerkiksi Kieretin, Vitsataipaleen, Usmanan, Voijärven, Suikujärven ja Tunku-
an kunnat. Pohjois-Vienalla puolestaan tarkoitetaan Kiestingin ja Oulangan kuntia 
lähiympäristöineen. Merkille pantavaa on se, että Länsi- ja Pohjois-Vienan kylissä 
on vanhastaan ollut selvästi enemmän suomalaisen kulttuurin vaikutteita kuin 
muualla Vienassa. (Pöllä 1995a: 348–349, 1995b: 300–308; Juminkeko 2006.)  

Huolimatta siitä, että Kalevala ympäristökylineen ja toisaalta Jyskyjärvi lähi-
kylineen kuuluvat eri kulttuurialueisiin, mainituilla alueilla puhuttava murre on 
hyvin yhtenäistä (Virtaranta 1995b: 345; Wiik 1998). Vaikka eräät tutkijat (esim. 
Virtaranta 1995b; Zaikov 2000) sijoittavatkin Jyskyjärven murteen eräänlaiseen 
siirtymävyöhykkeeseen vienalaismurteiden ja eteläkarjalan välillä, Kalevi Wiik 
(1998: 53) on osoittanut, että Kalevalan ja Jyskyjärven välinen murreraja on yhtä 
hento kuin vaikkapa Kalevalan ja Kontokin tai Kalevalan ja Vuokkiniemen väli-
nen. Lisäksi Wiik (mts. 59) on huomauttanut, että koko Karjalan perspektiivistä 
tarkasteltuna pitäjänväliset murrerajat ovat kaikkein loivimpia varsinaiskarjalan 
puhuma-alueen pohjoisosissa. Itse asiassa Wiik (1998: 62, 2004: 69) erottaa var-
sinaiskarjalasta omaksi murteekseen varsinaiskarjalan pohjoisen murteen, jo-
hon hän sisällyttää kaikki Repolasta, Ontarvista ja Suikujärvestä pohjoiseen sijait-
sevat pitäjänmurteet. Tästä pohjoisen murteen ryhmästä Wiik (1998: 62, 2004: 
69) erottaa yhtenäisyytensä puolesta erilleen vielä kymmenen pohjoisimman pi-
täjän murteen, johon sisältyvät Oulangan, Kiestingin, Kieretin, Vitsataipaleen, 
Sohjanankosken, Pistojärven, Kalevalan, Vuokkiniemen, Kontokin ja Jyskyjärven 
pitäjien murteet13. (Ks. liite 8.) 

                                                        
12 Kintismä ei näy liitteen 7 kartalla, koska se on ollut pikemminkin eräänlainen metsätyökeskus kuin 
kylä. 
13 Wiikin (1998, 2004) tutkimukset perustuvat Karjalan kielen murrekartaston karttoihin. Hän keskit-
tyy tarkastelemaan vain pitäjänmurteiden välisten ”samanlaisuuksien ja erilaisuuksien määriä, ei sitä, 
minkälaisesta samanlaisuudesta ja erilaisuudesta on kysymys” (Wiik 2004: 2). Joka tapauksessa Kar-
jalan kielen murrekartaston kartat sisältävät tietoa niin äänne- ja muotorakenteen kuin sanastonkin 
välisistä eroista karjalan eri murrealueilla (Wiik 2004: 4).    
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Myös omat kielenoppaani ovat tehneet havaintoja vienalaismurteiden pitäjittäisis-
tä eroista. Heidän kommenteistaan saa sellaisen kuvan, että aivan läntisimmissä 
vienalaiskylissä eli niin sanotuissa rajakylissä, kuten Akonlahdessa ja Kontokissa, 
suomen vaikutus on ollut voimakkainta. Eräiden informanttien mielestä myös Ka-
levalan murteessa on vaikutteita suomen kielestä, mikä johtunee siitä, että Kale-
valassa elää paljon akonlahtelaisia ja kontokkilaisia. Sen sijaan katsotaan, että 
suomen kieli ei ole vaikuttanut yhtä paljon Jyskyjärven murteeseen ja että Keski-
Vienan murteessa puolestaan venäjän vaikutus on voimakkaampaa kuin Länsi-
Vienassa.  

Esimerkkejä14: 

(1)  [Akonlahdessa] on jo niiŋku suomemmurtiella se karjalaŋ kieli (Veera).  
(2)  Uhtu₍assa – – se on, niiŋkun, suomem murre – – enämmistö (Jyrki). 
(3)  No kačo meilä – – tässä Kalevalam piiris, Puanajärvessä meillä jo 

paissaa, tykkänäh toisel tapu₍a, siel enämmästää jo niiŋku venäjäŋ kieli 
voittau – – no Pismalahessa – – heilä on vot tämä niiŋku miän 
Jyskyjärveŋ kieli. – – I Uhtu₍alla – – niistä kun rajakylistä tuotu ihmisie, 
siihi ni – – heil on hyvin suuri se aksenta (< ven aktšent ’aksentti, 
murtaminen’) – – niiŋku suomi voittau heitä paremmin suomeŋ kieli 
(Tuarie). 

(4)  Tuolla rajakylissä – – heillä vet se kieli, oikeim pal’l’on, tuota 
suomalaiseh kieleeh päin. A tiällä jo Jyskyjärvellä, Suopassalmessa, 
Paanajärvellä siellä jo – – paremmin ne sanat niiŋku venäjäŋ kieliseh 
päin (Venla).  

On korostettava sitä, että esimerkissä 4 Venla voi tarkoittaa sanoilla mitä tahansa 
kielenpiirteitä, koska maallikot käyttävät hyvin usein nimitystä murresana mistä 
tahansa murteelle tyypillisestä äänne- tai muotorakenteen piirteestä (esim. Mieli-
käinen & Palander 2002: 97). Venlan näkemyksessä on ainakin siinä mielessä pe-
rää, että Jyskyjärven ja Paanajärven murteissa klusiilit äännetään soinnillisena 
useammin kuin vaikkapa Kalevalan murteessa. Tähän voinee pitää syynä juuri 
venäjän fonetiikan vaikutusta.  

                                                        
14 Liitteeseen 9 olen koonnut sanaston sellaisista aineistoesimerkeissäni esiintyvistä sanoista, joiden 
merkitys ei välttämättä ole selvä kaikille suomenkielisille lukijoille. Käytän esimerkkien yhteydessä 
venäjän kielestä lyhennettä ven SSA:n mukaisesti.  
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3.2 Karjalan alueen ja kielen varhaishistoria  

1970-luvulla T. Itkonen esitti teorian, jonka mukaan itämerensuomalaiset kielet 
polveutuvat kolmesta kantasuomalaisesta murteesta: pohjois-, etelä- ja itäkan-
tasuomesta (1983: 349, 1984, 1993 [1972]: 170). Pohjoiskantasuomen keskus si-
jaitsi T. Itkosen (1984: 360) mukaan Suomen eteläosassa, eteläkantasuomen Poh-
jois-Virossa ja itäkantasuomen Inkerinmaan tienoilla15. Muinaiskarjala ja vepsä 
ovat T. Itkosen (1983: 224, 1984: 357, 1993 [1972]: 160, 173–174) mukaan syn-
tyneet itä- ja pohjoiskantasuomen pohjalta, vieläpä niin, että pohjoiskantasuomen 
osuus on ollut tuntuvampi kuin itäkantasuomen. Ajatellaanpa kantasuomen sijan-
nista mitä hyvänsä, muinaiskarjalaisten, -vepsäläisten ja -inkeroisten perusele-
mentiksi on joka tapauksessa oletettava jotain itäkantasuomalaista alkuväestöä, 
joka olisi jo ajanlaskun alun tienoilla hakeutunut Laatokan länsi- ja etelärannalle 
(H. Leskinen 1998: 354). Itäisen alkuväestön murretta on nimitetty laatokkalai-
seksi kantakieleksi (Sammallahti 1977: 127) tai esimuinaiskarjalaksi (H. Leskinen 
1990: 77), ja se vastaa lähinnä itäkantasuomen myöhäisvaihetta (H. Leskinen 
1999: 363; Uino 1999: 346). Uinon (1992: 605–606, 1997: 202, 1999: 343) mu-
kaan Länsi-Suomesta, joko Hämeestä tai Varsinais-Suomesta, levisi asutusta Laa-
tokan piiriin merovingi- (600–800 jKr.) ja viikinkiaikana (800–1050 jKr.). Mui-
naiskarjalaisen kielimuodon ja kulttuurin katsotaan syntyneen itäisen alkuväestön 
ja läntisten tulokkaiden sulauduttua toisiinsa. (Pöllä 1992: 416; H. Leskinen 1998: 
355, 1999: 363.)  

1000–1200-luvuilla Muinais-Karjala nousi huomattavaan kukoistukseen tur-
kiskaupan ansiosta. Kulttuurin elinvoimaisuudesta kertovat sen levittäytymispyr-
kimykset laajoille alueille. Muinaiskarjalaiset tekivät saalistusretkiä Pohjanlahden 
ja Vienanmeren rannoille saakka; jopa Perämeren pohjukkaan syntyi karjalaista 
uudisasutusta. Karjalan keskukseksi muodostui Vuoksen haarassa sijainnut kaup-
papaikka Korela, jonka nimi laajeni vähitellen tarkoittamaan koko maata ja hei-

                                                        
15 T. Itkosen kehittämää mallia ovat kritisoineet muun muassa Janne Saarikivi ja Riho Grünthal (2005: 
135) sekä Ante ja Aslak Aikio (2001: 7). Heidän kritiikkinsä kohdistuu lähinnä siihen T. Itkosen ole-
tukseen, että itämerensuomalainen kieliyhteys olisi kestänyt toista tuhatta vuotta molemmin puolin 
Suomenlahtea. Saarikivi ja Grünthal (mas. 136) esittävätkin, että ims. kielten varhainen innovaa-
tiokeskus olisi sijoitettava nykyisen Viron itäpuolelle. Tapani Lehtinen (2005: 171) on myös ottanut 
kantaa asiaan ja korostaa, ettei ole valmis hylkäämään vanhaa argumenttia meren yhdistävästä vaiku-
tuksesta yhtä helposti kuin esimerkiksi Aikiot (2001: 7). Lehtinen (mas. 172) katsookin, että kan-
tasuomea on puhuttu Suomenlahden molemmin puolin mutta että Suomenlahden etelä- ja pohjoispuo-
liset murteet ovat alkaneet eriytyä toisistaan jo hyvin varhain.  
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moa16. On kuitenkin korostettava sitä, että ennen 1700- ja 1800-lukuja etninen 
nimitys korela tai koreljane ei vielä tarkoittanut livviköitä tai lyydiläisiä, vaan sii-
hen saakka varsinaiset karjalaiset toisaalla ja livviläiset ja lyydiläiset toisaalla 
ovat eläneet rinnakkain kahtena erillisenä etnisenä ryhmänä. (Žerbin & Šaskolskij 
1977: 17; Vahtola 1980: 315; Huurre 1995: 170–171; H. Leskinen 1998: 356, 
1999: 367.)  

Karjalan kehitys katkesi ristiretkiajan loppupuolella sotiin ja Karjalan jakoon 
Ruotsin ja Venäjän kesken (Kirkinen 1998: 42–43). Karjala jaettiin Ruotsin ja 
Novgorodin kesken kahtia Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323. Ruotsi sai Äyrä-
pään, Jääsken ja Savilahden17 pogostat, kun taas Laatokan rannikot, Äänisen seu-
tu ja Viena jäivät Novgorodin haltuun. Väkivaltaisen jaon seurauksena karjalaisen 
kansan identiteetti jakautui kahtia. (Žerbin & Šaskolskij 1977: 17; Kirkinen 1994: 
13, 22, 24–25, 27, 30, 45, 1995: 239–243.)  

Novgorodin Karjalan talous oli alusta asti vahvasti sidoksissa Novgorodiin ja 
myöhemmin Venäjään. Tällaisissa oloissa venäläiset ääntämistavat ja venäläinen 
sanasto saattoi helposti tarttua karjalaisten kieleen. Tuolloin syntynyttä murretta 
H. Leskinen pitää jo läheisenä nykyiselle karjalan kielelle. Uudisasutuksen muka-
na murre levisi Vienan Karjalaan, Pohjois-Karjalaan sekä Pohjois-Aunukseen. (H. 
Leskinen 1998: 357.) 

3.3 Vienan Karjalan asutushistoriaa 

Kuten luvusta 3.2 käy ilmi, Vienanlahden länsirannikolla on sijainnut karjalaisten 
tukikohtia ilmeisesti jo 1200-luvulta alkaen (Kirkinen 1994: 45; Pöllä 1995b: 35). 
Vienan Karjalan varhaisin pysyvä asutus lienee kuitenkin saamelaisperäistä, ja 
kiinteä karjalaisasutus on ajoitettava myöhäisintään 1500-luvun alkupuolelle (Pöl-
lä mts. 30, 37). Saamelaisia on asunut Karjalan alueella vuosisatoja, mikä näkyy 
eräissä karjalan kielenpiirteissä, sanastossa sekä Karjalan saamelaisperäisissä pai-
kannimissä (Korhonen 1977: 76; Sarhimaa 1995: 210 ja siinä mainitut lähteet; 
Virtaranta 1995a: 20; A. Aikio 2002; Saarikivi 2004). Itse asiassa yhtenä kan-

                                                        
16 Ensimmäisen kerran Karjala mainitaan kirjallisissa lähteissä 600 jKr. Muinaisskandinaavisessa kir-
jallisuudessa puhutaan mm. Kirialasta tai Kirjalalandista. Venäläisissä kronikoissa esiintyy 1100-
luvulta alkaen paikka nimeltä Korela. (Pöllä 1992: 418–419; Kirkinen 1998: 38; Saksa 1998: 202; 
Saarikivi 2003: 149; vrt. Kotškurkina 1996: 613.) 
17 Nykyisen Mikkelin tienoilla sijainnut Savilahti eli Suur-Savo oli Karjalan tytärasutus, jossa oli asu-
tusta viimeistään 1000-luvulla. Varhaisimmat asukkaat olivat hämäläisiä, mutta alueelle muutti jo var-
hain muinaiskarjalaa puhuvaa väestöä. Ristiretkiajan päätyttyä Savilahti oli karjalaistunut lähes täysin. 
(H. Leskinen 1964: 109, 1977: 104.)  
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tasaamelaisten ydinalueena on pidetty Laatokan ja Äänisen seutua (Korhonen 
1977: 76; ks. myös Saarikivi 2004). 1300-luvulta lähtien saamelaiset alkoivat siir-
tyä pohjoisemmille seuduille sitä mukaa kuin karjalaiset alkoivat muuttaa heidän 
entisille mailleen (Zaikov 1987: 12). Osa saamelaisista sulautui karjalaisiin, mutta 
vielä 1600-luvulla saamelaisia asui laajalti nykyisen Karjalan tasavallan alueella. 
Vähitellen karjalaisten osuus alueen väestössä alkoi kasvaa ja saamelaisten osuus 
vähentyä. (Korhonen 1977: 77; Kirkinen 1994: 147.) 

1550- ja 1560-luvuilla Laatokan länsirannikon karjalaiset siirtyivät sankoin 
joukoin nykyisen Vienan Karjalan alueelle – osa myös Pohjois-Karjalan tienoille 
(Katajala & Tšernjakova 1998: 61). Kielenoppaideni synnyinkylistä Kalevala 
(Uhtua), Jyskyjärvi, Piismalahti ja Suopassalmi on perustettu ennen vuotta 1597 
ja Vuokkiniemi 1600-luvun alussa18. Akonlahti, Kontokki ja Jyvyälahti ilmestyvät 
asiakirjoihin vuonna 1679 ja Alajärven kylä vuonna 1707. (Pöllä 1995b: 77; 
Vuokkiniemi-seuran kotisivut 2003.)  

Vienan Karjalaan alkoi muuttaa väestöä myös Suomesta – Pohjois-
Pohjanmaalta, Savosta ja Kainuusta – viimeistään 1600-luvun alkupuolella. Vie-
nan puolelle muutettiin raskaan verotuksen, ankarien katovuosien sekä pelättyjen 
sotaväenottojen vuoksi. Savolaisia motivoivat muuttamaan myös Vienan Karjalan 
kaskeamattomat erämaat. (Suorsa 1989: 89–90; Pöllä 1995b: 100–103.) Pöllän 
(mts. 315) mukaan Keski-Vienan kylissä, muun muassa Jyskyjärvellä ja Suopas-
salmella, karjalaislähtöinen väestö on aina ollut enemmistönä suomalaiseen näh-
den. Sitä vastoin Länsi-Vienan väestöstä oli 1670-luvulla suomalaisperäistä vä-
hintään 32,9 %. Suurin osa pohjoispohjalaisista asettui asumaan Kuittijärvien ja 
Kiitehenjärven ympäristön kyliin (Pöllä mts. 105), joista myös suuri osa tämän 
tutkimuksen informanteista on kotoisin. Tässä kohden onkin korostettava sitä, että 
oikeastaan Kuittijärvien ympäristön kylissä (muun muassa Vuokkiniemellä ja Ka-
levalassa) puhuttava murre ei olekaan puhdas muinaiskarjalan jatkaja, vaan se on 
syntynyt muinaiskarjalan ja suomen vuorovaikutuksen tuloksena (Bubrih 1932: 
15; Kert 1977: 95). Juuri tämän vuoksi on hankala määritellä sitä, mikä Kuittijär-
vien ympäristön kylien kielessä on hyvin varhaista suomen vaikutusta ja mikä 
uudempaa. 

1700-luvun alkupuolella perustettiin Vienan eli Arkangelin lääni, jossa vanha 
karjalainen elämäntapa jatkui ikään kuin museossa: alue oli eristyksissä metsien 

                                                        
18 Vuokkiniemen alueella lienee tosin asunut karjalaisia sukuja jo viimeistään 1300-luvulla (Kirkinen 
2006: 48–49).  
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ja soiden takana, eikä kylien välillä ollut kunnon teitä19. Kontaktit suomalaisiin 
olivat kuitenkin vilkkaat lukuisten vesiteiden ansiosta. Vienan erämaan asukkaat 
säästyivät paljolti maaorjuudelta, eikä 1700-luvulla käyty suuri Pohjan sotakaan 
juuri vaikuttanut vienalaisten elämään, paitsi että sodan vuoksi Suomesta pakeni 
väkeä Vienaan, lähinnä Kalevalan ja Vuokkiniemen seuduille. (Kirkinen 1994: 
147; Sihvo 1994: 178–179, 183; Heinänen 1999c.) 

Runsaat muistitiedot osoittavat, että saamelainen kantaväestö ja karjalainen 
sekä suomalainen uudisväestö elivät sukupolvien ajan rauhanomaista rinnak-
kaiseloa Länsi- ja Pohjois-Vienassa (Pöllä 1995b: 106, 309). Suomalais-, karja-
lais- ja saamelaisperäisten väestökomponenttien pohjalta muotoutunut ja myö-
hempinä vuosisatoina väestönlisiä sekä Suomesta että idästä saanut sekaväestö 
omaksui ilmeisesti 1800-luvun puoliväliin mennessä karjalaisen identiteetin ja 
kansallisuudennimen. Nämä vienalaiset erottivat itsensä edelleen kielellisesti ja 
kulttuurisesti vieraista pohjoisaunukselaisista. (Pöllä 1995b: 313.) 1800-luvun lo-
pulla Vienan Karjalassa eli lähes 20 000 karjalaista, ja tuolloin vienankarjalaiset 
olivat vielä enemmistönä omalla alueellaan (Kirkinen 1994: 272). 

3.4 Karjalan ja suomen kielen asema Karjalassa 1800-luvun lopulta 
1990-luvulle 

Luvuissa 3.2 ja 3.3 olen kertonut karjalan kielen varhaishistoriasta ja siitä, minkä-
laisista väestökomponenteista Vienan Karjalan asutus on alkuaan muodostunut. 
Kuten edellinen luku osoittaa, suomen kieli on vaikuttanut jo vienalaismurteen 
syntyyn, vaikka murteen vankimpana pohjana lieneekin toki muinaiskarjala. 

Seuraavaksi tarkastelen sitä, minkälainen asema yhtäältä karjalan ja toisaalta 
suomen kielellä on ollut Karjalan tasavallassa historian eri vaiheissa. Luvun 3.4 
pyrkimyksenä on osoittaa, että suomen kieli on ollut vahvasti läsnä Vienan Karja-
lan hallinnossa ja koululaitoksessa useina ajanjaksoina ja että vienankarjala–
suomi-kielikontaktin juuret ulottuvat jo informanttieni lapsuusaikaan. 

Tsaarinvallan aikana kaikki Venäjän etniset vähemmistöt pyrittiin sulautta-
maan kieleltään ja kulttuuriltaan valtaväestöön. Siellä, missä kouluja ylipäänsä 
oli, muu kuin venäjänkielinen opetus oli rajoitettu kahdelle ensimmäiselle luokal-
le. (Kreindler 1985: 346–347; Anttikoski 1998: 11.) 1800-luvun lopulla karjalai-
sista vain noin 10 % oli lukutaitoisia eikä venäjän taito ollut kovin yleistä karja-

                                                        
19 Karjalaan alettiin rakentaa kunnollisia teitä vasta 1930-luvun loppupuolella. Silloinkin rakennettiin 
ensisijaisesti sotilaallisesti merkittäviä eli Suomen rajalle johtavia teitä. (Autio 2002: 80–81.)  
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laiskylissä. Lapset saivat harvoin käydä koulua, koska heitä tarvittiin apuna talon 
töissä. 1800- ja 1900-luvun taitteessa karjalaiset kiinnostuivat kielestään ja kan-
sallisista kysymyksistä. Vuosina 1905 ja 1906 vienankarjalaiset alkoivat vaatia 
Karjalalle autonomiaa, karjalaisten oikeuksien laajentamista, karjalan kielen laa-
jempaa käyttöä sekä karjalankielistä opetusta alkeiskouluihin20. Tämä oli karja-
laisten ensimmäinen kansallisen heräämisen ilmaus, johon tsaarin hallitus kuiten-
kin vastasi aktiivisella venäläistämispolitiikalla. (Sihvo 1994: 273–274; Laine 
1998: 207; Kangaspuro 2000: 18, 87, 160–161; Pyöli 2000: 26; Kilin 2001: 17; 
Pulkin 2002: 136, 138, 141.) Joitain seurauksia kansallisesta liikehdinnästä kui-
tenkin oli: vuonna 1906 Vienan Karjalaan – muun muassa Kalevalaan ja Vuokki-
niemelle – perustettiin epävirallisia suomenkielisiä kouluja, jotka ehtivät toimia 
vuoden ennen Venäjän viranomaisten antamaa lakkauttamismääräystä. Myös 
suomenkielinen aapinen, ”Pieni Alku-opastaja Vienan Karjalaisille”, julkaistiin. 
(Iljuha 2000: 107–108; P. Nevalainen 2006: 259.) Vienasta Suomeen paenneet 
karjala-aktivistit perustivat Vienan Karjalaisten Liiton, joka alkoi ajaa karjalaisten 
etuja. Liitto ryhtyi julkaisemaan Karjalaisten pakinoita -nimistä lehteä21 (Sihvo 
1994: 274).  

Lokakuun vallankumouksen (1917) jälkeen kaikki Neuvostoliiton kansalliset 
kielet julistettiin keskenään tasa-arvoisiksi ja vähemmistökieliäkin saatettiin alkaa 
kehittää rajoittamattomasti. Kommunismin aatetta haluttiin alkaa levittää nopeasti 
ja tehokkaasti, ja siksi kymmenille pienille kielille kehitettiin normitettu kirjakie-
li. Vuonna 1920 Karjala sai autonomian ja alueen viralliseksi nimeksi tuli Karja-
lan Työkansan Kommuuni22. Seuraavana vuonna kieliasiaa pohdittaessa katsot-
tiin, ettei karjala ollut tarpeeksi kehittynyt voidakseen olla Karjalan toinen viralli-
nen kieli. Ei ollut olemassa karjalan kirjakieltä, ja yhteisen kirjakielen laatimista 
pidettiin mahdottomana suurten murre-erojen vuoksi. Karjalan työkommuunia 
valittiin johtamaan suomalaisia emigrantteja, ja tästä seurasi, että suomen kielestä 
tuli Karjalan toinen virallinen kieli. Ratkaisu ei ollut yleisen käytännön mukainen 
mutta ei myöskään ainutlaatuinen: eräille keskiaasialaisille ja pohjoisille Neuvos-
toliiton kansoille valittiin myös kirjakielen perustaksi naapurikansan ”kehit-
tyneempi” kieli. Emigranttijohtajat perustelivat suomen kielen käyttöönottoa sillä, 
että karjalan murteet ovat suomen kielen murteita. Perimmäinen syy suomen kie-

                                                        
20 Alkeiskoulu vastasi lähinnä Suomen kansakoulua.  
21 Vienan Karjalaisten Liitto toimii vielä tänäkin päivänä, tosin sen nimi on nykyisin Karjalan Sivis-
tysseura. Seura julkaisee Karjalan Heimo -lehteä. 
22 Neuvostoliiton perustamisen yhteydessä vuonna 1923 alueen nimi muutettiin Karjalan Autonomi-
seksi Sosialistiseksi Neuvostotasavallaksi (Kangaspuro 2000: 38–39). 
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len virallistamiseen oli kuitenkin se, että Suomestakin uskottiin pian tulevan so-
sialistinen valtio ja osa Neuvostoliittoa. Ajateltiin, että siinä vaiheessa Suomessa 
tarvittaisiin kokeneita, suomenkielentaitoisia puolueihmisiä. (Comrie 1981: 22, 
25; Kreindler 1982: 8, 1989: 48; Takala 1991: 133; Virtaranta 1995b: 347; Anha-
va 1998: 237; Anttikoski 1998: 5, 11, 2000: 234; Kangaspuro 2000: 38, 100, 102, 
130; Thomason 2001: 39–40.) 

Vuosina 1921–1923 Uhtuan kihlakunnan hallintokielenä oli suomi (Kangas-
puro 2000: 105–106). Vuonna 1924 päätettiin, että karjalaa oli alettava käyttää 
hallinto- ja opetuskielenä niissä karjalaisissa kihlakunnissa, joissa ei hallittu venä-
jää tai suomea. Karjalan kielen käyttöalan laajentaminen nosti uudelleen esiin aja-
tukset karjalan kirjakielen luomisesta. Pieniä yrityksiä karjalankielisen julkaisu-
toiminnan käynnistämiseksi tehtiinkin, ja vuonna 1924 ilmestyi yksittäisiä livvin-
kielisten lehtien numeroita23. Vaikka etenkin aunuksenkarjalaiset olivat tuolloin 
kiinnostuneita oman kirjakielen luomisesta, työhön ei vielä ryhdytty. Näin ollen 
venäjän asema karjalaisten sivistyskielenä vahvistui. (Anttikoski 1998: 37; Kan-
gaspuro 2000: 161–162, 164.)  

Vuonna 1925 Karjalan hallintokieliksi määrättiin karjala ja suomi. Näitä kie-
liä taitamattomat henkilöt erotettiin viroistaan, ja suomen ja karjalan kielen tai-
dosta tuli valttikortti virkoja haettaessa. (Kangaspuro 2000: 163.) Kielipoliittiset 
päätökset olivat kuitenkin tehottomia, sillä 1920-luvulla monet karjalaiset käytti-
vät jo mieluiten venäjää. Tsaarinvallanaikaisen ankaran venäläistämispolitiikan 
seurauksena väestö oli alkanut halveksia omaa kieltään, ja karjalaa käytettiin lä-
hinnä vain kotikielenä. (Kangaspuro mts. 165–166.)  

Vuonna 1926 asetettiin tavoitteeksi kaikkien karjalaisten asuttamien alueiden 
koulujen muuttaminen suomenkielisiksi. Päätöksen toteuttamiselle oli kuitenkin 
monia esteitä, kuten karjalaisten haluttomuus kielen vaihtamiseen ja se, että ope-
tuskielen vaihtaminen olisi edellyttänyt monen virassa olevan opettajan erottamis-
ta. Osa kouluista – lähinnä Karjalan pohjoisosissa – muutettiin suomenkielisiksi, 
mutta käytäntö vaihteli kouluittain. Eräissä kouluissa opetusta annettiin vain ve-
näjäksi, eräissä opetus taas tapahtui sillä karjalan murteella, jota opettaja osasi. 
Tosiasiassa 1920-luvun puolessa välissä hallinnossa ja koululaitoksissa käytettiin 
                                                        
23 Karjalaa oli viljelty kirjallisesti hieman ennen 1920-lukuakin. Ensimmäiset tiedot karjalan kirjalli-
sesta käytöstä ovat 1500-luvulta, jolloin karjalaksi on käännetty Isä meidän -rukous ja uskontunnustus. 
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa karjalan eri murteilla julkaistiin uskonnollisia käännöstekstejä. 
Muun muassa Matteuksen evankeliumi sai tverinkarjalaisen käännöksen vuonna 1820, ja vuosisadan 
loppupuolella ilmestyi kaksi karjalaisille tarkoitettua aapistakin. Näissä teksteissä käytettiin kyrillistä 
kirjaimistoa. (E. Leskinen 1938: 141–147, 157–168; Anttikoski 1998: 5, 30; Iljuha 2000: 106–108; 
Ylikangas 2004: 96.) 
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suullisessa kommunikaatiossa karjalaa ja kirjallinen materiaali oli suomenkielistä. 
(Anttikoski 1998: 37; Kangaspuro 2000: 167, 216.)  

Suomalaistamispolitiikka saavutti huippunsa 1930-luvun taitteessa. Tuolloin 
vaadittiin, että virastoissa ja kouluissa alettaisiin käyttää suomea myös suullisessa 
viestinnässä. Venäjänkielisiä virkamiehiä ja opettajia irtisanottiin ja tilalle valittiin 
suomenkielisiä. Vuoteen 1932 mennessä kaikki Karjalan kansalliset alkeiskoulut 
ja toisen asteen oppilaitokset oli muutettu suomenkielisiksi. Tuolloin perustettiin 
Petroskoihin myös suomalainen teatteri. Suomalaistamistoimia perusteltiin sillä, 
että suomella ja karjalalla on ollut yhteinen kantakieli ja ”yhteinen kulttuuri” en-
nen Venäjän vallan vaikutusta. Suomen väitettiin olevan karjalaisten ja vepsäläis-
ten ainoa oikea kirjakieli. Todellinen syy karjalaisten ja venäläisten voimakkaa-
seen suomalaistamiseen oli kuitenkin se, että Karjalan kommunistiset suomalais-
johtajat uskoivat vallankumouksen jälkeen syntyvään Suur-Suomeen, johon Kar-
jalakin myöhemmin yhdistettäisiin. Katsottiin, että Karjalan yhdistäminen Suo-
meen onnistuisi paremmin, jos karjalaiset olisi suomalaistettu valmiiksi. (Austin 
1992: 20; Anttikoski 1998: 38; Hyytiä 1999: 50; Kangaspuro 2000: 220, 231–232, 
234–235, 327, 362.)  

Suomen kielen valta näkyi 1920- ja 1930-luvuilla myös Vienan Karjalan kir-
jallisessa toiminnassa. 1920-luvun alussa Kalevalaan oli asettunut asumaan run-
saasti suomalaisia siirtolaisia, jotka perustivat kansallisen kirjallisuuskerhon. 
Ryhmä alkoi julkaista suomenkielistä Nuori raataja -lehteä24. (Ylikangas 2004: 
119.) 1930-luvun puolivälissä Karjalassa ja Inkerinmaalla ilmestyi yli kymmenen 
suomenkielistä päivälehteä sekä useita aikakausjulkaisuja, kuten ”Rintama”, ”Pu-
na-kantele”, ”Neuvostonainen” ja ”Punavartio” (Stepanov 1995: 268).  

1930-luvun taitteessa Karjalaan oli värvättävä ulkopuolista työvoimaa, koska 
alueen metsänhakkuutavoitteet olivat niin suuret. Karjalaan muuttikin lähes 100 
000 siirtolaista, joista suurin osa oli venäläisiä. (Amerikan)suomalaisia joukossa 
oli vain 10 000. Se, että valtaosa siirtolaisista oli kansallisuudeltaan venäläisiä, oli 
vastoin Karjalan emigranttijohtajien suunnitelmia. Tarkoitus oli nimittäin se, että 
suurin osa siirtolaisista olisi ollut ”kansallista väestöä” ja että venäläiset olisivat 
jääneet tasavallassa vähemmistöksi. (Hyytiä 1999: 14; Kangaspuro 2000: 242–
243; Autio 2002: 98; Ylikangas 2004: 279–280.) Kansallisen väestön osuus tasa-
vallassa oli 1930-luvun alussa kuitenkin enää 10 % ja venäläisten osuus kasvoi 

                                                        
24 Karjalan ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti oli 1920-luvun alusta alkaen ilmestynyt ”Karja-
lan Kommuuni” (myöh. ”Punainen Karjala”) (Lehtinen 2003: 250). 
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jatkuvasti. Tämän seurauksena seka-avioliitot ja venäjän kielen käyttö lisääntyi-
vät. (Kangaspuro 2000: 279.) 

1930-luvun loppupuolella Karjalan kielipolitiikka muuttui jyrkästi. Vuonna 
1937 suomen kieli julistettiin fasistiseksi, ja vähitellen kaikki suomenkieliset kir-
jat ja lehdet poistettiin käytöstä. (Austin 1992: 22–23; Stepanov 1995: 268–269, 
341; Virtaranta 1995b: 349; Anttikoski 1998: 85, 114; Kangaspuro 2000: 371.) 
Samoihin aikoihin, 1930-luvun puolessa välissä, Neuvostoliiton sisäpolitiikassa 
oli alkanut Stalinin vainoina tunnettu vaihe, joka jatkui vuoteen 1938. Stalinin ta-
voitteena oli hävittää Neuvostoliiton yhtenäisyyttä nakertanut kansallinen natio-
nalismi, ja vainot kohdistuivat useisiin kansallisiin valtioihin. Neuvosto-
Karjalassa vainojen kohteeksi joutuivat erotetut suomalaiset paikallisjohtajat, 
suomalaiset työläiset sekä periaatteessa kaikki karjalaiset, joita voitiin epäillä il-
man minkäänlaista syytäkään nationalismista. Vainoihin liittyi myös Suomen ra-
jan pinnassa sijaitsevien kylien puhdistaminen. Rajakylistä vietiin 1930-luvun 
alussa satoja ihmisiä, joita syytettiin vakoilusta. (P. Nevalainen 1994: 425; Kan-
gaspuro 2000: 215, 329; Autio 2002: 142–143.) Tämänhetkisten tietojen mukaan 
Karjalassa pidätettiin vuosina 1930–1953 ainakin 20 000 karjalaista ja suomalais-
ta, joista valtaosa teloitettiin (P. Nevalainen 1994: 426–427; Lehtinen 2003: 252). 

Stalinin kauden jälkeenkin nationalisteja saatettiin vielä sulkea vankiloihin tai 
psykiatrisiin sairaaloihin ja ihmisille vakuutettiin, ettei heillä ole juuria tai etni-
syyttä. Kaikkien neuvostoliittolaisten tuli olla samanlaisia neuvostoihmisiä. (Ran-
nut 1995: 181–182, 184, 188.) Koska Stalinin hallintokaudella tuhansia karjalaisia 
miehiä karkotettiin Siperiaan tai teloitettiin ja koska jäljelle jääneistä miehistä 
suuri osa kuoli myöhemmin talvi- tai jatkosodassa, karjalaiskyliin ei juuri karja-
laismiehiä jäänyt. Tämän vuoksi naiset avioituivat venäläisten tai muiden kansal-
lisuuksien edustajien kanssa, ja venäjän käyttö lisääntyi entisestään. (Sarhimaa 
1999: 42.)  

Samaan aikaan kun suomi julistettiin fasistiseksi kieleksi vuonna 1937, karja-
lan kieli julistettiin tasavallan toiseksi viralliseksi kieleksi ja yhteistä karjalan kir-
jakieltä alettiin luoda. Kirjakielen laadinnassa päädyttiin kyrillisten aakkosten 
käyttöön, koska kirjakielen perimmäinen tarkoitus oli madaltaa karjalan ja venä-
jän välistä kielikynnystä ja lähentää karjalaisia neuvostokulttuuriin. Kirjakieli luo-
tiin eteläkarjalan ja livvin pohjalta, sillä näissä kielimuodoissa oli jo valmiiksi 
paljon venäläistä sanastoa. Vienalaismurteiden katsottiin risteytyneen suomen kie-
len kanssa sen verran, ettei niitä kelpuutettu kirjakielen luomisprosessiin mukaan 
lainkaan. (Virtaranta 1995b: 349; Anttikoski 1998: 92–93, 95, 98; Kangaspuro 
2000: 340; Ylikangas 2004: 359–360.) Onkin korostettava sitä, että D. V. Bubrih 



 52 

havaitsi jo 1930-luvulla, että Karjalan pohjoisosien vienalaismurteessa – lähinnä 
Kalevalan murteessa – oli suomalaisvaikutusta. Bubrih katsoi suomalaisvaikutuk-
sen johtuvan Suomen ja Karjalan välisistä suotuisista kulkuyhteyksistä. (Antti-
kosken 1998: 65 mukaan Bubrih 1931, 1932.) 

Karjalaisten koulujen alkeisluokat pyrittiin siirtämään karjalankieliseen ope-
tukseen lukuvuoden 1937–1938 alussa. Opettajaopistoissa aloitettiin karjalan kie-
len opetus ja kasvatustieteelliseen korkeakouluun perustettiin karjalan kielen lai-
tos. Käytännössä karjalankieliseen opetukseen siirtyminen ei tapahtunut sujuvasti, 
sillä monien opettajien karjalan taito oli riittämätön. Lisäksi alaluokilla ei usein 
ollut minkäänlaisia oppikirjoja, kun suomalaiset kirjat oli hävitetty. Todellisuu-
dessa monissa alkeiskouluissa jatkettiin suomenkielistä opetusta ja suomenkielis-
ten oppikirjojen käyttöä kielloista huolimatta. (Anttikoski 1998: 114–117.)  

Vuodesta 1938 alkoi ilmestyä karjalankielisiä sanoma- ja aikakauslehtiä, ja 
karjalankielistä oppimateriaalia alettiin vähitellen saada kouluihin. Opettajat oli-
vat kuitenkin tyytymättömiä: karjalankielisten oppikirjojen kielessä oli paljon tun-
tematonta, keinotekoisesti luotua termistöä, jota sekä lasten että opettajien oli vai-
kea omaksua. (Kreindler 1985: 355; Anttikoski 1998: 116–117, 130–131.) Karja-
lan kirjakieli olisi ilmeisesti kuitenkin jatkanut omaa hiljaista kehitystään, ellei 
maan ulkopolitiikka olisi ratkaissut sen kohtaloa. Talvisodan alettua vuonna 1939 
tasavallan johdon kiinnostus karjalan kieleen hiipui, ja sodan jälkeen epäonnistu-
neesta ja keinotekoisesta karjalan kirjakielestä luovuttiin. (Anttikoski 1998: 139.)  

Talvisodan jälkeen, vuonna 1940, Karjalan viralliseksi nimeksi tuli Karjalais-
Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta. Adjektiivi suomalainen lisättiin ta-
savallan nimeen, koska Karjalaan oli liitetty suomalaisia alueita. On myös ajatel-
tu, että nimivalinta olisi ennakoinut neuvostohallinnon suunnitelmia liittää koko 
Suomi myöhemmin Neuvostoliittoon. Koulut alkoivat toimia taas suomeksi, ja 
myös Petroskoihin samana vuonna perustetussa valtionyliopistossa opetuksen piti 
tapahtua suomeksi. Suomen kielen käyttöä perusteltiin sillä, että se oli vakiintunut 
kirjakieli, jolla oli luotu merkittävää kaunokirjallisuutta ja tiedettä. Muistutettiin 
myös siitä, että suomi ja karjala ovat sukukieliä, joten karjalaiset oppisivat kyllä 
ymmärtämään suomea. Suomen kielellä alettiin julkaista Punalippu-nimistä aika-
kauslehteä (nykyisin Carelia-kulttuurilehti), karjalankieliset lehdet muutettiin 
suomenkielisiksi ja virastojen ja katujen nimikyltit muutettiin sekä suomen- että 
venäjänkielisiksi. Lisäksi annettiin määräyksiä aikuisille tarkoitettujen suomen 
kielen kerhojen ja iltakoulujen perustamisesta. Vuoden 1940 suomalaistamisoh-
jelma oli kuitenkin laajuudessaan epärealistinen ja mahdoton toteuttaa. Suomen 
kielen kouluopetuksessa oli ongelmia, koska kaikki opettajat – saati sitten livvin- 
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ja lyydinkieliset lapset – eivät hallinneet suomea. Lisäksi suomenkielisten oppi-
kirjojen hankkiminen oli hankalaa. Eräillä Karjalan alueilla opetus tapahtui edel-
leen lainvastaisesti karjalaksi tai venäjäksi. On kuitenkin korostettava, että Vienan 
Karjalassa, etenkin Kalevalan piirissä, koulujen siirtyminen suomen kielen käyt-
töön onnistui ilman suurempia vaikeuksia, mikä johtui vienankarjalan ja suomen 
kielen samankaltaisuudesta. Alueella toimi myös innostavia suomalaisopettajia. 
(Anttikoski 1998: 140–141, 2000: 247; Hyytiä 1999: 12, 38–45; Kangaspuro 
2000: 39, 356, 359; Kilin 2001: 196, 200, 202; Vavulinskaja 2002: 127.) 

Jatkosodan aikana (1941–1944) Suomi miehitti osittain Karjalan. Karjalais-
kylissä suomalaisiin miehittäjiin suhtauduttiin aluksi epäröiden. Mahdollisuus us-
konnon harjoittamiseen, talouden kohentuminen ja suomalaisten koulujen perus-
taminen muuttivat kuitenkin suhtautumista myönteisemmäksi. Miehitysalueille 
perustetuissa suomenkielisissä kouluissa opiskeli enimmillään lähes 10 000 lasta. 
Jatkosodan jälkeenkin Karjalassa toimi vielä satoja kansallisia alkeiskouluja, mut-
ta 1940-luvun loppuun mennessä suomenkielinen kouluopetus lakkautettiin. (P. 
Nevalainen 1994: 464–465; Hyytiä 1999: 86, 122, 170.)  

1950-luvun alussa kansallisten koulujen määrä alkoi vähetä ja venäjän kielen 
opetuksen tuntimääriä lisättiin. Vuonna 1956 suomen kielen virallinen asema ku-
mottiin ja neuvostohallinto otti tavoitteekseen Karjalan venäläistämisen. Kaikki 
Karjalan koulut muutettiin venäjänkielisiksi, yliopiston suomalais-ugrilainen 
osasto sekä kansallinen opettajaopisto suljettiin ja suomenkieliset lehdet lakkau-
tettiin. (Stepanov 1995: 268–269; Hyytiä 1999: 124, 173; Kangaspuro 2000: 39, 
356, 359; Vavulinskaja 2002: 129.) Venäläistämisprosessia tehostettiin värväämäl-
lä metsätyömaille vierastyövoimaa muualta Venäjältä. Karjalaisten toivottiin se-
ka-avioliittojen myötä sulautuvan pian venäläisiin, valkovenäläisiin ja ukrainalai-
siin. (Hyytiä 1999: 109–110; Stark 2002–2003: 70.) 

Nikita Hruštšovin valtakaudella (1955–1964) Neuvostoliiton maaseutualueil-
le tuli muodostaa suuria maaseutukaupunkeja eli agrogorodeja (Susiluoto 1999: 
38–39). Karjalan tasavallassa kylien kokonaismäärä väheni 1960-luvulta 1990-
luvun alkuun mennessä puoleen. Eniten tyhjennettiin kyliä, joissa oli 100–500 
asukasta. Vienan Karjalassakin autioituivat monien kielenoppaideni synnyinkylät, 
kuten Akonlahti, Alajärvi, Kontokki, Piismalahti, Suopassalmi ja Tollonjoki. Pien-
ten kylien likvidointi toteutettiin usein varsin rajusti ja nopeasti, ja kaikki talot 
poltettiin maan tasalle, ettei kukaan palaisi kotikyläänsä. Pienten kylien tuhoami-
sen myötä Karjalaan muodostui tiiviitä suurkyliä, joiden väliset alueet jäivät asu-
mattomiksi. (Virtaranta 1995b: 339; Helanterä & Tynkkynen 2003: 89–90; Ju-
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minkeko 2003.) Nykyisin Kalevalan piirin 60 karjalaiskylästä vain kuudessa on 
vakituista asutusta. 

Tärkein syy pienten karjalaiskylien likvidoimiseen 1960-luvulla oli se, että 
Neuvostoliitto halusi saada Yhdysvallat kiinni maataloustuotannossaan (Stepanov 
1995: 272; M. Nieminen 1998: 288). Vaikka pienet kylät hävitettiin ja niiden 
asukkaat keskitettiin suuriin asutuskeskuksiin, maataloustuotanto ei kuitenkaan 
alkanut kasvaa toivotulla tavalla. Pienten kylien likvidoinnista ei siis ollut toivot-
tua taloudellista hyötyä. Päinvastoin likvidointipolitiikka aiheutti huomattavia tu-
hoja, kun tuhansilta ihmisiltä riistettiin kotikylä ja juuret. Pienet kylä- ja kieliyh-
teisöt hajosivat, ja suurissa asutuskeskuksissa karjalaiset alkoivat sulautua venä-
läisiin ja muihin kansallisuuksiin kulttuurisesti ja kielellisesti. (Ks. Pyöli 2000: 
13.) Myös vienalaismurteiden kehitykseen pienten kylien hävittämisellä oli omat 
vaikutuksensa. Esimerkiksi Kalevalaan ja Jyskyjärvelle siirrettiin satoja ihmisiä 
eri puolilta Vienan Karjalaa, ja tämä on pakosta jättänyt jälkensä niin muuttajien 
kuin paikallistenkin kieleen.  

1950-luvulla lapsia kiellettiin puhumasta karjalaa kouluissa ja vanhempia 
neuvottiin puhumaan kotonakin lapsille ainoastaan venäjää. Brežnevin valtakau-
della (1964–1982) kansalliset kielet kuihtuivat entisestään, kun venäjän käyttöä 
yhä lisättiin kouluissa, mediassa ja viranomaisissa. (Kreindler 1982: 15–16, 22, 
1985: 356, 1989: 50, 56; Saarinen 1998: 153; Sarhimaa 1999: 42; Thomason 
2001: 40.) Venäjän kielestä tuli sosiaalistumisen kieli. Se nähtiin ennen muuta 
aatteen kielenä, ja venäjän kielen toivottiin yhdistävän kaikki Neuvostoliiton kan-
sat toisiinsa. Koulujen lisäksi venäjää alettiin opettaa lapsille myös päiväkodeissa. 
Opetukseen liittyi myös ns. etnopedagogiikka eli venäläisten arvojen sekä venä-
läisen estetiikan ja huumorin opettaminen. Tarkoituksena oli saada lapset rakas-
tamaan venäjän kieltä ja saada heidät vakuuttumaan venäjän kielen mahtavuudes-
ta. (Kreindler 1982: 21, 1985: 356–357, 1989: 52–53; Rannut 1995: 183.) Vuonna 
1963 ilmapiiri muuttui hieman ja suomea sai taas alkaa opettaa kouluissa, tosin 
nyt vain vieraana ja vapaaehtoisena kielenä. Petroskoin yliopistoon perustettiin 
suomen kielen oppituoli, mutta karjalan kielen asemaan pieni ilmapiirin lientymi-
nen ei vaikuttanut. Vielä 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolellakin päiväkodeis-
sa ja kouluissa oli ehdottomasti kiellettyä puhua karjalaa25. (Virtaranta 1986: 344, 
                                                        
25 Useiden muidenkin vähemmistökielten historiassa on ollut aikoja, jolloin kielen puhuminen on ollut 
koulussa kiellettyä rangaistuksen uhalla. Ruumiillisia rangaistuksia on annettu mm. saamen, Amerikan 
intiaanikielien, meänkielen, kveenin, kurdin ja kymrin puhumisesta. Myös Australian aboriginaaleilla 
ja Uuden-Seelannin maoreilla oman kielen käyttö koulussa on ollut kiellettyä. (Baker 1988: 134–135; 
Skutnabb-Kangas 1988: 251–252; Hernández-Chávez 1995: 145; Kaplan & Baldauf 1997: 56; Winsa 
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1994: 14; M. Nieminen 1998: 287; Stark 2002–2003: 70; Strogalštšikova 2002: 
54.) Karjalan kielestä kirjoittaminen oli kielletty Karjalassa aina vuoteen 1985 
saakka (Raita 2002). Toisin sanoen ne karjalaiset sukupolvet, jotka ovat käyneet 
koulunsa 1950–1970-luvuilla ja osin 1980-luvullakin, ovat oppineet, että heidän 
kielensä on arvoton ja että sen puhuminen on häpeällistä. 1950- ja 1960-luvuilla 
monet karjalaiset ilmaisivat julkisesti, etteivät halua enää puhua äidinkieltään 
vaan suuren kansan kieltä, venäjää. Karjalaa ei pidetty enää oikeana kielenä. 
(Klementjev 1991: 55; Sarhimaa 1999: 42; Zaikov 1999a: 96.)  

Voimakkaimman venäläistämiskauden aikana venäjän vaikutusta muiden 
kielten rakenteeseen ja sanastoon pidettiin yksinomaan positiivisena asiana 
(Kreindler 1989: 56; Anttikoski 1998: 22), ja hyvin organisoidun venäläistämisen 
ansiosta noin 70 kansallista kieltä kuoli Neuvostoliiton olemassaolon aikana 
(Rannut 1995: 185). Brežnevin kauden lopulla venäjän kielen ihannointi alkoi 
kuitenkin vähentyä, ja glasnostin kaudella kansallisten kielten sorto alkoi hiljal-
leen paljastua (Kreindler 1989: 58). Karjala on yksi niistä pienistä kansallisista 
kielistä, joka jäi henkiin massiivisista venäläistämistoimista huolimatta, ja karja-
lan kielen kouluopetus aloitettiin uudelleen vuonna 1989 (Zaikov 2006a: 92). 

Alla olevasta taulukosta ilmenevät koulujen opetuskielet ja hallintokieli eri 
ajanjaksoina 1900-luvulla nykyisessä Kalevalan piirissä. Samankaltaisia taulukoi-
ta ovat laatineet muun muassa Pyöli (1996: 46) sekä Skön ja Torkkola (1997: 28), 
mutta niissä on kuvattu vain opetuskieliä eri ajanjaksoina Karjalan tasavallan alu-
eella. Oma taulukkoni perustuu luvussa 3.4 esittämiini tietoihin. 

                                                                                                                                    
1998: 120; A.-K. Räisänen 2006: 67–68.) Kurdin kieli on ollut pannassa paitsi koulussa myös koko 
yhteiskunnassa: kurdin puhumisesta yleisellä paikalla on voinut saada jopa vankeustuomion vielä 
1980-luvun lopulla (Skutnabb-Kangas & Bucak 1995: 347–349).  
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Taulukko 1. Koulujen opetuskielet ja hallintokieli eri ajanjaksoina nykyisessä 
Kalevalan piirissä.  

AJANJAKSO OPETUSKIELET HALLINTOKIELI 

–1906 venäjä (karjala 1. ja 2. luokalla) venäjä 

1906–1921 venäjä + suomi venäjä 

1921–1924 venäjä + suomi suomi 

1925 venäjä + suomi karjala + suomi 

1926–1937 suomi suomi 

1937–1940 venäjä + karjala (suomi) venäjä 

1940–1950 suomi venäjä 

1950–1956 suomi + venäjä venäjä 

1956–1966 venäjä venäjä 

1963–1989 venäjä (suomi vapaaehtoinen oppiaine) venäjä 

1989– venäjä (suomi ja karjala oppiaineina) venäjä 

On vaikea tietää, kuinka paljon vanhan aineiston informantit ovat olleet tekemi-
sissä suomen kielen kanssa, koska nauhoitteista ei ilmene, kuinka paljon kie-
lenoppaat ovat käyneet koulua. Vanhassa aineistossa lienee informantteja, jotka 
eivät ole käyneet koulua lainkaan. Tällaisia ovat käsittääkseni sellaiset kielenop-
paat, jotka ovat syntyneet 1800-luvun loppupuolella (1877–1891). Valtaosa van-
han aineiston informanteista on ilmeisesti kuitenkin saanut jonkinlaista kouluope-
tusta, mutta enimmäkseen he ovat käyneet koulunsa 1900-luvun alkupuolella, jol-
loin kielitilanne kouluissa oli useita vuosia stabiili. Ymmärtääkseni ne, jotka kou-
lua ovat käyneet, ovat olleet tekemisissä koulussa myös suomen kielen kanssa. 
Kun suomi on ollut Uhtuan kihlakunnan hallintokielenä, vanhan aineistoni kie-
lenoppaat ovat olleet nuoria aikuisia. On siis luultavaa, että informantit ovat myös 
viranomaisissa lukeneet ja täyttäneet suomenkielisiä asiakirjoja.  

Kuviossa 1 on esitetty uuden aineiston informanttien opetuskielet koulussa.  
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Kuvio 1. Uuden aineiston kielenoppaiden opetuskielet koulussa (s = suomi, v = venäjä, 
ka = karjala, ko = komi). 

Kuviosta 1 ilmenee, että niinä aikoina, kun uuden aineiston informantit ovat käy-
neet koulua, opetuskieli on vaihdellut useammin Jyskyjärvellä kuin Kalevalassa. 
Suurin osa Jyskyjärven kielenoppaista on saanut opetusta karjalaksi, suomeksi ja 
venäjäksi. Eräs kielenopas on ollut myös kominkielisessä koulussa evakkoaika-
naan. Kalevalan kielenoppaista sen sijaan valtaosa on käynyt koulunsa kokonaan 
suomeksi tai suomeksi ja venäjäksi. Kuviosta 1 näkyykin hyvin se, miten kielipo-
liittisten päätösten toteutuminen on vaihdellut pitäjittäin.  

Huomionarvoista on, että kaikki uuden aineiston kielenoppaat lukuun otta-
matta yhtä Jyskyjärven informanttia ja yhtä Kalevalan informanttia (joka ei ole 
käynyt lainkaan koulua) ovat olleet koulussa tekemisissä suomen kielen kanssa. 
Mahdollinen suomen transferi heidän kielessään johtunee siis ainakin osittain jo 
tästä lapsuudenaikaisesta suomen kielen kontaktista. Sitä vastoin uuden aineiston 
informanteista vain harva lienee ehtinyt käyttää viranomaisissa asioidessaan suo-
men kieltä, sillä vuodesta 1937 hallinnon kielenä Vienan Karjalassa on ollut yksin 
venäjä, ja valtaosa uuden aineiston informanteista on syntynyt 1920- ja 1930-
luvuilla. 

Kuten luku 3.4 osoittaa, Karjalan kielensuunnittelustrategiat ovat vaihtuneet 
alati historian aikana ja motiivit muutoksiin ovat juontuneet aina kulloisestakin 
poliittisesta tilanteesta. Välillä suomea on pidetty karjalaisten ainoana oikeana 
kirjakielenä ja tavoitteena on ollut koko Karjalan suomalaistaminen. Välillä taas 
suomi on ollut fasistinen kieli ja sen puhuminen tai sillä kirjoittaminen on ollut 
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jopa vaarallista. Karjalan kieli on ollut hetken aikaa hallintokielenäkin, mutta 
pääosan siitä ajasta, kun uuden aineiston kielenoppaat ovat eläneet aikuisikäänsä, 
karjalaa on halveksittu ja kielen puhuminen on ollut kiellettyä. Kaiken kaikkiaan 
jatkuva opetus- ja hallintokielen vaihtuminen ei ole voinut olla jättämättä jälkiään 
tutkimaani ikäpolveen. Ainakin se lienee lisännyt yhtäältä kielellistä epävarmuut-
ta ja toisaalta niin suomen kuin venäjänkin transferia karjalan kielessä. 

3.5 Suomi–vienankarjala-kielikontaktin tausta ja nykytilanne 

Luvussa 3.4 olen tarkastellut, minkä verran karjalaiset ovat olleet suomen kielen 
kanssa tekemisissä virallisilla domeeneilla 1800-luvun lopulta 1990-luvulle. Tä-
män luvun tarkoituksena on puolestaan tehdä selkoa siitä, minkälaisia epäviralli-
sia kontakteja vienankarjalaisilla ja suomalaisilla on ollut keskenään historian ai-
kana. Lisäksi selvitän, miten suomen kieli on ollut läsnä vienalaiskylissä televisi-
on ja radion välityksellä eri aikoina. 

3.5.1 Kulkukaupan vuosisadat 

Vienankarjalaiset ja suomalaiset ovat olleet keskenään tekemisissä vuosisatojen 
ajan. Tähän on vaikuttanut ensinnäkin vienalaisten harjoittama Suomeen suuntau-
tunut kulkukauppa sekä toisaalta se, että Suomen ja Venäjän puoleisten vienalais-
kylien asukkaat ovat kyläilleet ahkerasti toistensa luona. Vienalaisten harjoittama, 
virallisesti kielletty kulkukauppa alkoi jo keskiajalla, ja matkat suuntautuivat laa-
jalle alueelle. Tärkeimpiä kauppa-alueita olivat Perä-Pohjola, Kainuu ja Lappi, ja 
aktiivisimpia kauppiaita olivat Kuittijärvien ympäristökylissä asuvat miehet. Kul-
kukaupalle lähdettiin lisäansioiden toivossa, koska maanviljelys oli riskialtis elin-
keino eikä aina taannut elantoa perheelle. 1700-luvulla vienankarjalaisten harjoit-
tamaa kaupankäyntiä alettiin nimittää laukkukaupaksi, mutta edelleen se oli kiel-
lettyä. Kansa kuitenkin suojeli laukkukauppiaita, koska varsinkaan Pohjois-
Suomessa ei ollut vielä kehittynyttä kauppaverkostoa eikä edes kunnon teitä, joita 
pitkin olisi päässyt kauppoihin. Laukkukauppiaat olivat tärkeitä tavarantoimittajia 
ja uutuustuotteiden lanseeraajia. He muodostivat siteen ulkomaailmaan ja toivat 
vaihtelua maalaisväestön arkipäivään. Monet kauppiaat olivat suomalaisten pitkä-
aikaisia tuttavia, ja vierailuja tehtiin rajan molemmin puolin26. Karjalaiset kauppi-

                                                        
26 Kansan parissa kyllä levitettiin huhua, että laukkukauppiaat olisivat olleet juopottelevia naissanka-
reita. Huomionarvoista on, että nimenomaan nimismies, opettajat ja koulussa luettu kirjallisuus levitti-
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aat toimivat myös tärkeinä kulttuurivaikutteiden välittäjinä omissa kotipitäjissään 
ja pyrkivät juurruttamaan suomalaisia tapoja ja tottumuksia omiin karjalaisyhtei-
söihinsä. Laukkukauppiaiden mukana Vienaan levisi suomenkielistä kirjallisuutta, 
ja paljolti heidän ansiostaan suomen kielen luku- ja kirjoitustaito alkoivat yleistyä 
Vienan Karjalassa. (Naakka-Korhonen 1988: 260–261, 266; Sihvo 1994: 272; 
Pöllä 1995b: 307; Hämynen 1997: 58–74, 1998: 171; Heinänen 1998: 173–175, 
1999a: 13–14, 16–17, 1999b: 23, 25.)  

Vuonna 1809 Suomi liitettiin Venäjän keisarikuntaan, mikä merkitsi Karjalan 
ja Suomen välisen rajan avautumista; Vienaa ja Suomea ei erottanut enää mikään. 
Laukkukauppa muuttui lailliseksi, ja sen mittasuhteet kasvoivat entisestään: mo-
nissa Länsi-Vienan kylissä laukkukaupasta tuli pääelinkeino. (Hämynen 1998: 
177; Heinänen 1999b: 21, 23; Kilin 2001: 14–15.) Vuonna 1868 vienalaiset lauk-
kukauppiaat saattoivat alkaa hakea myös maakauppaoikeuksia Suomesta, ja tu-
hansia vienankarjalaisia muutti Suomeen kauppiaiksi. Toisaalta myös monia suo-
malaisia muutti Vienan puolelle. Perinteinen laukkukauppa jatkui vähäisessä mää-
rin vielä 1900-luvun alkupuolellakin, kunnes Suomi itsenäistyi ja raja suljettiin. 
(Hämynen 1997: 66–67; Heinänen 1998: 180; Inha 1999 [1911]: 12–13.)  

1800- ja 1900-lukujen taitteessa suomalaisen kulttuurin vaikutus Vienan Kar-
jalassa – etenkin Kalevalan piirissä – oli merkittävää. Tämä näkyi muun muassa 
rakennuksissa, vaatteissa, ruokataloudessa ja muissa ihmisten elintavoissa. Suo-
malaisvaikutus näkyi jopa naimisiinmenokäytänteissä Kalevalassa: naimisiin 
mentiin suhteellisen myöhään verrattuna muihin Karjalan alueisiin. (Pöllä 1995a; 
Inha 1999 [1911]: 12; Kilin 2001; Shikalov 2004.) 1900-luvun alkupuolella Suo-
men ja Venäjän puoleisten vienalaiskylien asukkaat metsästivät, kalastivat ja ky-
läilivät rajan molemmin puolin; usein elämänkumppanikin haettiin rajan toiselta 
puolelta. (Virtaranta 1972: 11–13, 27–28.) Suomen ja Venäjän puoleiset karjalais-
kylät muodostivat eräänlaisen kontaktivyöhykkeen, jossa vaikutteita virtasi mo-
lemminpuolisesti.  

                                                                                                                                    
vät kielteistä asennoitumista laukkukauppiaisiin. Kansan näkökulmasta laukkurit olivat ”hyviä mie-
hiä”. (Pälsi 1993 [1946]: 273; Lehtonen ym. 2004: 139.) 
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3.5.2 Eristäytyneestä neuvostoajasta vilkkaan suomalaisturismin 
aikaan 

Kun Suomi itsenäistyi, raja Suomen ja Neuvostoliiton välillä suljettiin ja viena-
laisten ja suomalaisten kanssakäyminen lakkasi lähes tyystin. Kontaktit Suomen 
ja Karjalan tasavallan välillä olivat hyvin rajoittuneita neuvostoaikana. Suurin osa 
Vienan Karjalasta kuului rajavyöhykkeeseen ja oli suljettua aluetta 1990-luvun 
alkupuolelle saakka. Vienankarjalaisia ei päästetty tuolloin edes Kostamukseen, 
koska raja-aluetta haluttiin kontrolloida tehokkaasti ja suomalaiset ja vienankarja-
laiset haluttiin pitää tiukasti erillään toisistaan. Myös suomalaisten oli tuohon ai-
kaan erittäin hankalaa matkustaa rajavyöhykkeen kyliin: alueelle pääsy edellytti 
sisäasiainministeriön lupaa, jota oli käytännössä hyvin vaikea saada. (Pöllä 
1995b: 19; Erkkilä 2003: 110–111.) 

Neuvostoliiton hajoamisen ja kommunismin kukistumisen jälkeen tilanne 
muuttui täysin. Suomalaiset yritykset alkoivat investoida Karjalaan, ja karjalais-
kyliä alettiin kehittää suomalaisten tuella. Suomalaiset ovat muun muassa kunnos-
taneet sairaaloita ja rakentaneet kirkkoja sekä opettaneet vienalaiskylien asukkail-
le vanhojen rakennusten restaurointia. Vienan Karjalaan on myös alettu järjestää 
kulttuurimatkoja, jotka ovat houkutelleet Karjalaan tuhansia turisteja 1990-luvulla 
ja 2000-luvun alussa. Turisteja kiinnostavat paitsi kulttuurisesti arvokkaat kylä-
kokonaisuudet myös sotien aikaiset taistelupaikat. (P. Nevalainen 1994: 504; 
Stark 2002–2003: 63, 66, 72, 73.) Kaiken kaikkiaan karjalaisten ja suomalaisten 
kohtaamiset ovat lisääntyneet jatkuvasti 1990-luvulta lähtien turismin, kulttuu-
riyhteistyön, lähetystyön sekä suomalaisten harjoittaman Karjala-tutkimuksen 
myötä. Lisäksi useilla karjalaisilla on suomalaisia ystäviä ja sukulaisia, jotka vie-
railevat Karjalassa tiheään. (Stark 2002–2003: 72, 73; ks. myös Heikkinen 2002: 
210.) 

Suomalaisturismi on vaikuttanut karjalaiskyliin merkittävästi. Koska useim-
missa vienalaiskylissä ei ole hotelleita tai muuta matkailuinfrastruktuuria, kylien 
asukkaat majoittavat turistit tavallisesti koteihinsa. Kyläläiset järjestävät turisteille 
myös ohjelmaa, kuten veneretkiä ja karjalankielisiä kansantanssi- ja kansanlaulu-
esityksiä. Suomalaisturistit ovat Karjalan asukkaille tärkeä lisäansion lähde. Suo-
malaisten kyliin jättämä raha ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan siitä pääsee 
nauttimaan vain pieni väestönosa. (Ks. myös Susiluoto 1999: 49.) Nykyisin kylis-
sä kilpaillaan siitä, kuka saa suomalaisturistit majoitettavakseen. Suomalaisturisti 
maksaa yhdestä yöstä karjalaiselle isäntäperheelleen alimmillaankin saman verran 
kuin karjalaisten saamasta eläkkeestä jää viikkoa kohti käytettäväksi. Turistien 
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majoittamisesta vastaavat kussakin kylässä tietyt organisoijat, ja usein heidän su-
kulaisensa saavat eniten turisteja majoitettavakseen. Eräät Jyskyjärven asukkaat 
ovat pahoitelleetkin minulle ja muille tutkijoille sitä, että vain harvat pääsevät 
hyötymään suomalaisturistien jättämistä euroista. (Ks. Stark 2002–2003: 72–73.)  

Vienalaiskylien asukkaille on suurta hyötyä karjalan kielen taidosta, koska tu-
ristit eivät halua yöpyä taloissa, joissa puhutaan ainoastaan venäjää (ks. Stark 
2002–2003: 72). Pyölin (1997: 69) väite, ettei karjalan kielen osaamisesta olisi 
karjalaisille taloudellista hyötyä, onkin kyseenalainen. Niin kauan kuin vienalais-
kylissä on karjalankielentaitoisia ihmisiä, suomalaiset haluavat tulla kyliin ja yö-
pyä taloissa ja näin tukea karjalaisia myös taloudellisesti. Turismi tukee osaltaan 
myös karjalaisen folkloren hengissä pysymistä, sillä nostalgianhakuiset suoma-
laisturistit maksavat mielellään heille järjestetyistä karjalankielisistä kansantanssi- 
ja kansanlauluesityksistä. Matkailulla onkin nykyisin Vienan Karjalassa lähes sa-
manlainen taloudellinen merkitys kuin laukkukaupalla oli ennen vanhaan (M. 
Nieminen 1999: 168). Toisaalta suomalaisturismilla lienee kylien elämään myös 
negatiivisia vaikutuksia: venäläiset ja muut ei-karjalaiset eivät varmasti hyväksy 
sitä, että Suomesta tulevasta avusta ja lisäansioista pääsevät nauttimaan vain kar-
jalaiset eivätkä muut kyläläiset (Stark 2002–2003: 74). Lisäksi vaarana on, että 
karjalaiset aletaan nähdä eksoottisina ja että heidät esineellistetään.  

3.5.3 Suomen kieli karjalan radiossa ja televisiossa 

Vuonna 1926 Karjalan radio alkoi lähettää suomenkielisiä ohjelmia, ja 1930-
luvulla perustettiin suomenkielinen radioteatteri ja -kuorokin. Stalinin kaudella 
suomenkielinen radiotoimitus kuitenkin lakkautettiin ja valtaosa toimittajista jou-
tui vainojen kohteeksi. Talvisodan aikana suomen kieli pääsi pannasta, kun radio-
ta tarvittiin suomenkielisen sotapropagandan tuottamiseen, ja 1940-luvun puolivä-
lissä aloitettiin taas suomenkieliset radio-ohjelmat. (Skönin ja Torkkolan 1997: 
32–33 mukaan Rinne 1990; Hyytiä 1999: 169.)  

Televisioaikaan Karjala siirtyi vuonna 1959, ja kaksi vuotta myöhemmin lä-
hetettiin ensimmäiset suomenkieliset televisiouutiset. 1960-luvun puolivälin jäl-
keen suomen kielellä alettiin lähettää uutisten lisäksi myös muuta ohjelmaa. 
(Skönin ja Torkkolan 1997: 34 mukaan Rinne 1990.) Ollessani murteentallen-
nusmatkalla kesällä 2001 eräät kalevalaiset kertoivat kuuntelevansa myös Suo-
men radiota, joka kuuluu paikoin Vienan Karjalassa.  
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3.5.4 Kontaktien merkitys informanteille 

Sen perusteella, mitä olen luvussa 3.5 kirjoittanut vienankarjalaisten ja suomalais-
ten välisistä epävirallisista kontakteista historian aikana, vaikuttaa siltä, että sekä 
vanhan että uuden aineiston kielenoppailla on ollut elämänsä aikana varsin paljon 
kontakteja suomen kieleen. Koska laukkukauppa on ollut Länsi-Vienan pääelin-
keino silloin, kun suuri osa vanhan aineiston informanteistani on elänyt lapsuut-
taan, heidän isänsä tai isoisänsä ovat saattaneet käydä kaupalla Suomessa. Suo-
men puhekielen piirteitä on saattanut tarttua informanttien vanhempien kieleen ja 
välittyä edelleen myös vanhan aineiston kielenoppaideni kieleen27. 

Uuden aineiston informantit ovat eläneet lapsuutensa ja suurimman osan ai-
kuisiästäänkin vailla kasvokkaiskontakteja suomalaisiin, mutta toisaalta he liene-
vät lapsuudestaan saakka kuulleet radiosta ja myöhemmin myös televisiosta suo-
men kieltä. Toisaalta useat sosiolingvistit ovat arvelleet, että niin television kuin 
muidenkin joukkoviestimien vaikutusta kielen muuttumiseen on vahvasti liioiteltu 
(esim. Dahlstedt & Teleman 1974: 135; Nuolijärvi 1986a: 53). Esimerkiksi Trud-
gill (1983: 61) on todennut, että ihmiset omaksuvat kyllä median kautta helposti 
uusia sanoja ja muodikkaita idiomeja mutta median vaikutusta esimerkiksi ään-
teenmuutoksen etenemiseen voidaan pitää erittäin vähäisenä. Kielikontaktitilan-
teessa joukkoviestimillä voi olla muutosta edistävä vaikutus, mutta se ei tavalli-
sesti yksin aiheuta muutosta (Trudgill 1986: 40, 42, 55).  

Joka tapauksessa useat uuden aineistoni kielenoppaat olivat ehtineet olla tii-
viissä kontakteissa suomalaisten sukulaistensa tai ystäviensä kanssa jo reilun 10 
vuoden ajan silloin, kun vuoden 2001 nauhoituksia tehtiin. Palaan suomalaiskon-
takteihin variaation selittäjinä tulevissa analyysiluvuissa.  

                                                        
27 Itse asiasta suomen kielen vaikutuksesta laukkukauppiaiden kieleen on jopa kirjallisia dokumentteja. 
I. K. Inhan (1999 [1911]: 14) teoksessa ”Kalevalan laulumailta” kuvataan, miten I. K. Inha ja K. F. 
Karjalainen etsivät Karjalaiselle sopivaa vienankarjalaista kielenopasta: ”Sitten alettiin tiedustella to-
verilleni kielimestaria ja saatiin sekin. Hän oli Venehjärven Lesosia – – vanhanpuoleinen mies jo, 
mutta siitä hyvä, ettei hän ollut liikkunut meidän [Suomen] puolellamme kaupoilla – –. Hän oli siis 
paremmin kuin toiset säilyttänyt kielensä puhtaana.” 
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3.6 Karjalaiset nykyisenä kielivähemmistönä 

3.6.1 Elvytysprosessin alku 

Huolimatta karjalan kielen vuosikymmeniä kestäneestä sorrosta vienankarjala on 
kuitenkin säilynyt 2000-luvulle. Tähän lienee syynä vienalaiskylien sosiaalinen ja 
maantieteellinen eristäytyneisyys valtayhteiskunnasta. Lisäksi suuri osa vienan-
karjalaisista oli vielä 1900-luvun alkupuolella lukutaidottomia, minkä on todettu 
edistävän pienen kielen säilymistä. (Skön & Torkkola 1997: 51; Kymlicka & Pat-
ten 2003: 15.) Luultavasti vienankarjalan elvyttämisen aloittamiseen on vaikutta-
nut myös se, että sosialismin kukistumisen jälkeistä ideologista tyhjyyttä on alettu 
korvata etnisen identiteetin etsinnällä (ks. Skön & Torkkola 1997: 51).  

Vuonna 2002 suoritetun väestönlaskennan mukaan koko Venäjän alueella 
asui tuolloin noin 93 000 karjalaista. Karjalan tasavallassa asui 65 651 karjalaista, 
mutta karjalan puhujia oli vain 35 086. (Venäjän tilastokeskus 2003.) Viimeisem-
pien tilastojen mukaan Karjalassa asuu noin 8 000 vienankarjalaista. Heistä 3 820 
asuu Kalevalan piirissä, 3 071 Louhen piirissä ja 1 201 Kemin piirissä. (Karelstat 
2005: 12–17.) Kalevalan taajamassa asui vuonna 2006 kaikkiaan 5 578 asukasta, 
ja tästä asukasmäärästä karjalaisia oli 2 820 eli hieman reilut puolet. Jyskyjärvellä 
puolestaan asui samana vuonna 758 asukasta, joista karjalaisten määrä oli 383 eli 
hieman yli puolet28. Karjalan tasavallassa karjalan kieltä osaavien joukossa on 
myös kansallisuudeltaan muita kuin karjalaisia, nimittäin venäläisiä, valko-
venäläisiä, ukrainalaisia, vepsäläisiä ja suomalaisia. (VK 14.7.2005; VK 
11.8.2005.) Vienan Karjalassakin on perheitä, joissa esimerkiksi valkovenäläinen 
tai ukrainalainen perheenjäsen on oppinut karjalan kielen ja joissa karjalaa käyte-
tään jossain määrin myös kotikielenä (esim. Pasanen 2001, 2003: 106; Stark 
2002–2003: 65; Erkkilä 2003: 145, 149–150). 

Karjalan kielen elvytys alkoi 1980-luvun loppupuolella. Vuonna 1989 Petros-
koissa järjestettiin konferenssi, jossa käsiteltiin kieli- ja kulttuurikysymyksiä ja 
jonka yhteydessä perustettiin Karjalan Rahvahan Liitto ajamaan karjalaisten asioi-
ta. Tuolloin päätettiin, että omaa kirjakieltä ryhdyttäisiin luomaan niin vienan-, 
aunuksen- kuin tverinkarjalallekin, koska karjalan murre-erot ovat niin suuria29. 

                                                        
28 Kalevalassa ja Jyskyjärvellä asuvien karjalaisten määriä koskevat tiedot on antanut Pekka Zaikov 
keväällä 2006. 
29 Useiden kirjakielien luominen ei ole poikkeuksellista Venäjällä. Uralilaisista kielistä esimerkiksi 
hantilla on viisi kirjakieltä, nenetsillä kaksi ja selkupilla kolme. (Kazakevitch 2002: 7.) 
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Normittamisen välineinä ovat toimineet koulujen oppikirjat30, kieliopit, sanakirjat 
sekä yliopisto-opetusta varten laaditut oppimateriaalit. Livviksi, vienaksi ja tve-
riksi on myös julkaistu uskonnollisia tekstejä, ja kaikilla näillä kielillä ilmestyy 
säännöllisesti myös sanomalehti. (Kunnas 2006: 229 ja siinä mainitut lähteet.)  

1990-luvun alussa useissa Venäjän tasavalloissa alkuperäisväestön kieli julis-
tettiin tasavallan toiseksi viralliseksi kieleksi venäjän rinnalle. Karjalassa näin ei 
kuitenkaan käynyt, sillä karjalan kirjakieliä oli vasta alettu luoda. Lisäksi karja-
laisten osuus tasavallan väestöstä oli tuolloin vain 10 %, ja vain puolet karjalaisis-
ta osasi äidinkieltään. (Strogalštšikova 2002: 54.) Vaikka Venäjän laissa taataan 
kaikille federaation kansalaisille oikeus oman kielen säilyttämiseen ja kehittämi-
seen (ks. esim. Grenoble & Whaley 2006: 76), Karjalan tasavallassa kielipolitiik-
ka on kuitenkin sellaista, että vähemmistökielet saavat luvan jatkaa olemassaolo-
aan niin kauan kuin puhujia riittää, mutta kansallisilla kielillä ei ole mitään viral-
lista asemaa. Kun virallista statusta ei anneta, toimitaan epäsuorasti sen puolesta, 
että vähemmistökielet kuolevat luonnollisen kuoleman. Näin on helppo syyttää 
vähemmistöä itseään kielen kuolemasta: kielellä ei ollut tarpeeksi elinvoimaa eikä 
vähemmistö ollut tarpeeksi kiinnostunut kielestään. (Skutnabb-Kangas 1988: 
198.)  

3.6.2 Karjalaisten äidinkielet ja kaksikielisyys 

Lähes kaikki Venäjän alkuperäiskansojen edustajat puhuvat venäjää ensimmäise-
nä, toisena tai ainoana kielenään (Kazakevitch 2002). Ihmisellä voi kuitenkin olla 
ainakin kaksi äidinkieltä. Äidinkielen kriteereinä voidaan käyttää 

a) alkuperää, jolloin äidinkieli on kieli, jonka on oppinut ensin ja jolla on 
solminut ensimmäiset pitkäaikaiset kielelliset suhteet 

b) hallintaa, jolloin äidinkieli on kieli, jonka hallitsee parhaiten 
c) käyttöä, jolloin äidinkieli on kieli, jota käyttää eniten 
d) samastumista, jolloin äidinkieli on kieli, johon itse samastuu ja jonka 

syntyperäisenä puhujana muut pitävät 
e) automatiikkaa tai maailmankuvaa, jolloin äidinkieli on kieli, jolla las-

kee, ajattelee, näkee unia, kirjoittaa päiväkirjaa jne. (Skutnabb-Kangas 
1988: 35.) 

                                                        
30 Vienankarjalankielisiä oppikirjoja on laatinut Pekka Zaikov, ja livvinkielisiä oppikirjoja ovat val-
mistaneet Ljudmila Markianova, Tatjana Boiko sekä Zinaida Dubrovina. Tverinkarjalaisia oppikirjoja 
ovat kirjoittaneet Mihail Orlov, Ljudmila Gromova sekä Zoja Turitševa.  
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Suurin osa uuden aineistoni kielenoppaista käyttää eniten ja osaa parhaiten omien 
sanojensa mukaan vienankarjalaa. Se on myös kieli, jonka he kaikki ovat oppineet 
ensin. Useimmat nuoremmat karjalaiset sitä vastoin käyttävät eniten ja hallitsevat 
parhaiten venäjää. Monet heistä kuitenkin samastuvat karjalan kieleen, ja heillä 
katson olevan kaksi äidinkieltä.  

Kuten Skutnabb-Kangas (1988: 37) on todennut, yleensä kaksi äidinkieltä 
eriytyy hallinnan ja käytön perusteella. Kumpaakin kieltä käytetään vain tietyissä 
tilanteissa ja tietyistä asioista puhuttaessa. Tilanne on diglossinen myös Karjalas-
sa: venäjä on yhteiskunnan kieli, kun taas karjala on kotikieli ja harrastuskieli. 
Karjalan termikomissio on toiminut vasta vähän aikaa, eikä karjalankielinen uu-
dissanasto ole ehtinyt vielä kielenpuhujien aktiiviseen käyttöön. Siksi monista yh-
teiskunnallisista ja talouselämään liittyvistä asioista puhutaan usein venäjäksi. 
Karjalan kieltä käyttävät jokapäiväisessä kommunikaatiossa lähinnä vanhukset ja 
keski-ikäiset. Nuorten aikuisten ja lasten karjalan kielen aktiivinen puhuminen on 
harvinaista. (Kreindler 1985: 33–335; Stark 2002–2003: 70.) On arvioitu, että Ka-
levalassa suurimmalla osalla alle 35-vuotiaista karjalaisista on enää passiivinen 
karjalan taito, jos sitäkään. Sellaiset lapset, jotka ovat viettäneet paljon aikaa kar-
jalaisten isovanhempiensa seurassa tai käyneet kielipesässä, saattavat kuitenkin 
nykyisin myös puhua karjalaa. (Pasanen 2003: 39–41.) 

Useilla Venäjän alueilla, joilla puhutaan jotakin vähemmistökieltä, nuoret ja 
keski-ikäiset vanhemmat puhuvat lapsilleen vain venäjää, vaikka osaisivatkin et-
nistä kieltään. Lasten halutaan osaavan sujuvasti venäjää, jotta he menestyisivät 
paremmin koulussa ja myöhemmin elämässään. (Kazakevitch 2002: 9.) On kui-
tenkin selvää, että jos lapsi ei opi kunnolla äidinkieltään, ei hän opi hyvin myös-
kään muita kieliä (Skutnabb-Kangas 1988: 134). 1960-luvulta lähtien kaksikie-
lisyystutkimukset ovat osoittaneet, että laadukas kaksikielisyys olisi yksilön kehi-
tykselle monin tavoin eduksi. Korkeatasoisesti kaksikieliset lapset ovat menesty-
neet yksikielisiä lapsia paremmin testeissä, jotka mittaavat muun muassa älyk-
kyyttä, kykyä uusien ratkaisujen löytämiseen, metalingvististä tietoisuutta sekä 
taitoa tulkita sanattomia viestejä, kuten ilmeitä ja eleitä. (Skutnabb-Kangas 1988: 
59–60.) Lapsella on kuitenkin oltava korkeatasoinen kyky sekä äidinkielessään 
että enemmistökielessä, jotta kaksikielisyydestä olisi etua lapsen kognitiiviselle 
kehitykselle (Ricciardelli 1992: 313; Baker 2003: 100). Jotta lapsi voisi oppia 
kunnolla niin äidinkielensä kuin enemmistökielenkin, on ensiarvoisen tärkeää, 
että lapsella on mahdollisuus kehittää äidinkielen taitojaan myös koulussa (esim. 
Baker 2001, 2003: 100). Kun vähemmistökieltä käytetään kouluopetuksessa, lapsi 
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kokee myös itsensä ja kulttuurinsa arvostetuksi, mikä puolestaan lisää vähemmis-
töön kuuluvien lasten itseluottamusta (Baker 2003: 100)31. 

Nähdäkseni Venäjällä ei tiedetä tarpeeksi edellä mainituista kaksikielisyyden 
eduista vaan ajatellaan, että lapsesta tulee puolikielinen, jos tälle puhutaan kahta 
kieltä. Aiemmin ajateltiin jopa, että karjalan kielen opettaminen haittaisi lasten 
sosiaalista kasvua, koulunkäyntiä (Strogalštšikova 2002: 53) ja venäjän kielen 
omaksumista (Zaikov 1998: 2). Kun Venäjältä puuttuu systemaattinen kaksikieli-
syyden tutkimustraditio ja kun hajanaisetkin kaksikielisyystutkimukset ovat ideo-
logisesti värittyneitä (Saarinen 1998: 155), saattaa mennä vuosikymmeniä ennen 
kuin kaksikielisyys hyväksytään yleisesti Venäjällä. Sirkka Saarinen (1998: 157–
158) onkin todennut: ”Venäjällä ei tunnuta tietävän mitään lapsen kielenomaksu-
misesta ja toimivasta kaksikielisyydestä. Jopa – – kielentutkijoiden artikkeleista 
paistaa epäluulo kansallista opetuskieltä kohtaan. – – [H]e pelkäävät sen opetus-
kielenä vaarantavan lasten venäjäntaidon.” 

3.6.3 Karjalan opetus kouluissa ja yliopistossa 

Nykyisin vienankarjalaa opetetaan kouluissa yhdestä kahteen tuntia viikossa. Tä-
män lisäksi muutamat koulut ovat erikoistuneet Karjalan kansalliskieliin, ja niissä 
karjalan opetusta on enemmän. Kansalliskieliin erikoistuneita kouluja ovat muun 
muassa Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu ja Kostamuksen Kontokki-koulu. 
(Inina 2002: 39.) Jos vienankarjalaa opetetaan yhdestä kahteen tuntia viikossa, se 
ei tietenkään voi tehdä venäjää äidinkielenään puhuvista karjalaislapsista kaksi-
kielisiä. Lapsille välitetään kielipolitiikan kautta sellaisia arvoja, että heidän kan-
salliskielensä ei ole koulussa yhtä arvokas kuin venäjä. (Skutnabb-Kangas 1988: 
143, 146–147.) 

Lukuvuonna 2004–2005 karjalan opetusta annettiin 53 koulussa 2 237 oppi-
laalle. Kalevalassa vienankarjalan kieltä opiskeli 74 lasta ja Jyskyjärvellä 19. Lu-
kuvuonna 2005–2006 karjalan kielen opiskelijoiden määrä laski lähes 500:lla: 
tuolloin enää 1 751 oppilasta opiskeli koulussa karjalaa. Vain noin 20 % kaikista 
karjalaisista lapsista opiskelee koulussa kansalliskieltään, mikä johtuu siitä, että 
karjalan oppitunnit ovat vapaaehtoisia ja ylimääräisiä. Useissa kouluissa karjalan 
opetusta ei järjestetä myöskään siksi, että monet vanhemmat eivät halua lastensa 

                                                        
31 Kääntäen voisi ajatella, että kun suomea on käytetty opetuskielenä karjalan asemesta, tämä on voi-
nut lisätä suomen kielen prestiisiä informanttieni silmissä. 
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opiskelevan kieltä, josta heidän näkemystensä mukaan ei ole mitään hyötyä. (Kle-
jerova 2002; KH 7–8/2005; VK 14.7.2005; Zaikov 2006a: 92.) 

Karjalaisvanhempien kieliasenteita on viimeksi tutkinut Karjalan tasavallassa 
Jevgeni Klementjev, joka haastatteli vuonna 2002 tuhatta karjalaista viidessä kau-
pungissa, kolmessa piirikeskuksessa ja yli 40 kylässä. Hänen tulostensa mukaan 
lähes 90 % vastanneista karjalaisista vanhemmista halusi, että heidän lapsensa 
osaisivat karjalaa, ja 74 % oli sitä mieltä, että kieltä pitäisi ehdottomasti opettaa 
kouluissa. Klementjevin tulokset kuitenkin osoittavat, että myönteinen asenne ei 
näy toiminnassa, sillä vain 39,4 % haastateltavien lapsista opiskeli karjalaa kou-
lussa. 28,5 % lapsista ei opiskellut karjalaa koulussa, vaikka heillä olisikin ollut 
siihen mahdollisuus. Klementjevin haastattelemien perheiden lapsista 23,6 % ei 
osannut lainkaan karjalaa, 14 % osasi jonkin verran ja 8 % osasi hyvin. Haastatel-
tujen joukossa oli vain 1 % sellaisia vanhempia, jotka puhuvat lastensa kanssa 
vain karjalaa. Yli puolet haastatelluista vanhemmista käytti lastensa kanssa kes-
kustellessaan pelkästään venäjää. (Klementjev 2002b.) 

Karjalan ja vepsän kielen opetusta alettiin antaa Petroskoin yliopistossa 
vuonna 1990, ja myöhemmin karjalaa on alettu opettaa myös Petroskoin pedago-
gisessa yliopistossa. Suurin ongelma on karjalan kielen asiantuntijoiden työllis-
tyminen. Karjalan kielen opettajan vakansseja on vähän, eikä opiskelijoiden koti-
kylistä tahdo löytyä töitä. Opiskelijat itse katsovat, että kansallisten kylien kehit-
täminen turisti- ja etnokulttuurikeskuksiksi parantaisi tilannetta. Kylien kehittä-
minen matkailukohteiksi tukisi karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin säilymistä 
ja tarjoaisi uusia työpaikkoja karjalan kieltä opiskelleille. (Inina 2003.) 

3.6.4 Karjalan kieli mediassa 

Lehdistö ja kirjallisuus 

Vuonna 2006 Karjalan tasavallassa ilmestyi livviksi Oma Mua -sanomalehti ja 
vienaksi Vienan Karjala -sanomalehti (entinen ”Vienan Viesti”)32. Aivan viime 
aikoina on kuitenkin keskusteltu lehtien yhdistämisestä. Karjalankielisillä lehdillä 
on nykyisin lähinnä kulttuurinen ja kieltä elvyttävä tehtävä; lisäksi ne nostavat 
kansallista itsetuntoa. Esimerkiksi Vienan Karjala -lehden painosmäärä on kuiten-
kin vain 700 kappaletta, joten se ei tavoita kuin pienen osan vienankarjalaisista. 
(Pietiläinen 2002: 256, 260.) 
                                                        
32 Myös tverinkarjalaisilla on oma sanomalehtensä nimeltään ”Karielan šana”. 
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Karjalassa alkoi ilmestyä jonkin verran karjalankielistä kirjallisuutta 1930-
luvulla, ja 1950-luvun taitteessa vienankarjalaksi kirjoittavia kirjailijoita oli jo 
suuri joukko (Starshova 2006: 93–95). Useat vienankarjalaiset kirjailijat ovat kui-
tenkin kirjoittaneet romaaninsa pääosin suomeksi ja monesti vain romaanihenkilöt 
keskustelevat toistensa kanssa vienankarjalaksi. Ajanjaksoa 1950–1980 pidetään 
karjalaisen kirjallisuuden kukoistuskautena (Stepanov 1995: 273), ja tuolloin il-
mestyivät muun muassa Nikolai Jaakkolan ”Pirttijärvi”-sarja sekä Ortjo Ste-
panovin ”Kotikunnan tarina” (Hyytiä 1999: 153). Nimenomaan vienankarjalaisia 
kirjailijoita pidettiin sodanjälkeisinä vuosina Karjalan kirjallisuuden suurimpina 
vaikuttajina (Starshova mas. 95). 

Kun Neuvostoliitto hajosi ja Karjala siirtyi markkinatalouteen, karjalankieli-
sen kaunokirjallisuuden julkaiseminen tuli miltei mahdottomaksi. Teosten tuotan-
tokustannukset nousivat lähes satakertaisesti, eikä karjalankielisiä kirjoja kannat-
tanut painaa, sillä ihmisillä ei ollut varaa ostaa niitä. (Stepanov 1995: 275.) Aivan 
2000-luvun alkupuolella karjalan- ja vepsänkielisiä teoksia painettiin hyvin vähän 
(Nesvitski 2002b: 114), mutta vuosien myötä teoksia on alkanut ilmestyä enem-
män (Vorobei 2006: 3). 2000-luvulla karjalaksi on käännetty muutamia näytelmiä 
(Nesvitski 2002a: 128), ja vuonna 2004 ilmestyi ensimmäinen vienankarjalankie-
linen käännösromaani, Lauri Kuntijärven ”Yhessä ylettih”.  

Radio ja televisio 

Karjalankielisiä radio-ohjelmia alettiin lähettää vähäisessä määrin jo 1960-luvun 
lopulla. Aluksi lähetettiin vain lyhyitä uutisia, ja sensuuri oli erittäin tiukkaa. 
1970-luvulta lähtien radiosta on saattanut kuulla uutisten lisäksi myös muita kar-
jalankielisiä ohjelmia, joissa on käsitelty muun muassa kansallisia kysymyksiä ja 
karjalaiskylien elämänmenoa. (Migunova 2006: 1.) Karjalankielisiä televisio-
ohjelmia alettiin puolestaan lähettää 1990-luvulla (Skön & Torkkola 1997: 30).  

Kirsi Skönin ja Sinikka Torkkolan (1997) tutkimuksessa on selvitetty kansal-
listen ohjelmien merkitystä Karjalan asukkaille, ja tutkimuksesta selviää, että 
kansallisia ohjelmia pidetään erittäin tärkeinä, koska niissä puhutaan omaa kieltä 
ja koska niistä saa tietoa kansallisista kysymyksistä. Ohjelmat koetaan merkittä-
vänä tekijänä kansallisen kielen ja kulttuurin säilyttämisessä, ja niiden katsotaan 
myös vahvistavan kansallista identiteettiä. (Mts. 95–96.) 

Syksyllä 2003 kansallinen media koki kuitenkin vakavan kolauksen. Venäjän 
tv- ja radioyhtiön johtokunta päätti lakkauttaa kaikki kansalliskieliset tv-ohjelmat 
uutisia lukuun ottamatta. (Uhtuan Uutiset 10/2003.) Tämä on ollut kova isku kar-



 69 

jalan kielen elvyttäjille, sillä ennen karjalankielistä ohjelmaa tuli tv:stä lähes päi-
vittäin. Kielen elpymisen kannalta olisi tärkeää, että tv:ssä näytettäisiin myös lap-
sille tarkoitettuja karjalankielisiä ohjelmia (ks. Zaitseva 2002: 59).  

3.6.5 Karjalan kielensuunnittelu 

Kielensuunnittelu eli language planning tarkoittaa kielenkäytön kaikkinaista tie-
toista ohjailua33 (Mantila 2001: 14; erilaisista määritelmistä ks. esim. Tauli 1968: 
26–27; Cooper 1989: 29–34; Kaplan 1994: 4–16). Kielensuunnittelu-käsite voi-
daan jakaa kahtia statuksen ohjailuun (status planning) ja korpuksen ohjailuun 
(corpus planning). Statuksen ohjailu on kielensuunnittelun yhteiskunnallinen puo-
li, ja siihen kuuluvat sellaiset valinnat kuin, mitä kieliä opetetaan ja miten stan-
dardikieli muodostetaan. (Kaplan & Baldauf 1997: 37.) Statuksen ohjailu sisältää 
myös tärkeät kielipoliittiset päätökset, joilla laajennetaan tai rajoitetaan kielen 
käyttöä esimerkiksi viranomaisissa, koulussa ja tiedotusvälineissä (Cooper 1989: 
32; Anttikoski 1998: 7). Korpuksen ohjailu on kielensuunnittelun lingvistinen 
puoli. Korpuksen ohjailu sisältää muun muassa ortografian ohjailun, sanaston 
suunnittelun, kielen rakenteen muuttumisen tutkimisen sekä oppimateriaalin val-
mistamisen34. (Kaplan & Baldauf 1997: 38.) 

Kielensuunnittelun tärkeimpiä tehtäviä ovat kielen käyttöalan laajentaminen 
ja kielen käytön edistäminen tärkeillä domeeneilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä 
kielen arvostusta vähemmistön parissa. (Huss 1999: 35.) Statuksen ohjailijoita 
ovat usein virkamiehet ja poliitikot, kun taas lingvistit tekevät korpuksen ohjailun 
alaan kuuluvan työn (Kaplan & Baldauf 1997: 43). Kieliyhteisön oma kiinnostus 
ja osallistuminen kielen statuksen parantamiseen on tärkeää. Ulkopuoliset asian-
tuntijat voivat toimia kielensuunnittelussa neuvonantajina tai he voivat auttaa kir-
jakielen luomisprosessissa, mutta viime kädessä vastuu kielensuunnittelusta tulee 
olla kieliyhteisön omilla kielenpuhujilla. (Koskinen 1998: 55.)  

Vuonna 1998 perustettiin karjalan kielen terminologinen komissio, jonka teh-
tävänä on luoda uutta yhteiskunnallista ja ammattisanastoa. Sanoja luodaan oma-
peräisestä sanastosta uudissanoja muodostamalla sekä lainaamalla suomesta ja 
                                                        
33 Language planning on suomennettu niin kielisuunnitteluksi, kielensuunnitteluksi kuin kielenohjai-
luksikin, mutta mikään näistä termeistä ei ole vakiintunut tai muita hyväksyttävämpi (Mantila 2001: 
14–15, 18). Tässä tutkimuksessa käytän language planning -termistä suomennosta kielensuunnittelu. 
34 Toisinaan kielensuunnittelussa erotetaan myös kolmas alue: acquisition planning. Tällä tarkoitetaan 
päätöksiä siitä, mitä kieliä yhteiskunnassa opetetaan. (Cooper 1989: 33–34.) Edellä esitetyn perusteel-
la kyseiset päätökset kuuluvat statuksen ohjailun alaan, mutta Cooper (mp.) katsoo, että acquisition 
planning olisi erotettava omaksi kategoriakseen.  
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venäjästä. Komissio valvoo lainattujen sanojen oikeinkirjoitusta ja muuttaa niitä 
tarvittaessa karjalan äänne- ja kirjoitusasuun sopiviksi. (Pyöli 2001: 67; Õispuu 
2001: 510.) Uuden sanaston ja terminologian luominen on tärkeää, jotta vähem-
mistökielen ilmaisukeinot riittäisivät sen mahdollisesti saavuttaessa virallisen 
aseman. Kuitenkin sanaston luominen ei yksistään riitä, vaan uudissanoja tulisi 
myös käyttää paljon kaikessa kansallisessa mediassa, jotta ne tulisivat kansalle 
tutuiksi eikä niitä alettaisi torjua. (Saarinen 1998: 157.) 

Yhteisen karjalan kirjakielen luomisesta on myös alettu keskustella viime 
vuosina, ja vuonna 2005 on tehty päätöskin siitä, että yhteinen kirjakieli luodaan 
tulevaisuudessa (Kunnas 2006: 230). Päätös kuitenkin jakaa niin tutkijoiden kuin 
kansankin mielipiteitä. Eräät karjalan kielen tutkijat (esim. Gromova 2003; Tu-
richeva 2003) kannattavat lämpimästi yhteisen kirjakielen laatimista, kun taas toi-
set (esim. Zaikov 2003) ajattelevat, että yhteisen kirjakielen luominen on vielä 
liian aikaista, kun karjalaiset eivät tunne kunnolla edes oman murteensa standar-
doitua muotoa. Myös suomalaiset ovat ottaneet osaa kirjakielikeskusteluun, ja 
Jeskanen (2003a) on esittänyt mallinkin siitä, minkälaisin periaattein yhteinen kir-
jakieli voitaisiin laatia.  

Itse olen tutkinut sitä, miten karjalaiset maallikot suhtautuvat kirjakieliasiaan 
(Kunnas 2006). Olen tarkastellut, mitä mieltä uuden aineistoni informantit ovat 
yhteisen kirjakielen luomisesta ja karjalan kielensuunnittelusta ylipäänsä. Tulok-
set osoittavat, että enemmistö uuden aineistoni kielenoppaista ei kannata yhteisen 
kirjakielen luomista. Valtaosa informanteista suhtautuu lisäksi hyvin negatiivisesti 
livvin kieleen, joten vaarana on, että jos mahdollinen yhteinen kirjakieli muistut-
taa liikaa karjalan eteläisempiä murteita, vienankarjalaiset hylkäävät karjalan kir-
joitetun muodon kokonaan.  

Karjalan kielensuunnittelutyö on kestänyt pian kaksikymmentä vuotta. Paljon 
on saatu aikaan, mutta toisaalta työtä ovat hidastaneet työntekijöiden vähyys, yh-
teiskunnan nihkeä suhtautuminen vähemmistökieliin sekä varojen puute. Lisäksi 
karjalan kielensuunnittelutyö koki syksyllä 2002 suuren takaiskun, kun Venäjän 
duuma päätti, että kaikkien Venäjän alueiden virallisten kielten kirjoitusasu tulee 
muuttaa kyrilliseksi (Jeskanen 2003b: 18). Koska karjalalla ei ole virallisen kielen 
statusta, määräys ei toistaiseksi koske sitä. On kuitenkin selvää, että laki moni-
mutkaistaa entisestään karjalan kielensuunnittelutyötä ja kielen virallistamispyr-
kimyksiä. Pahimmillaan laki saattaa jopa muodostua esteeksi karjalan kielen vi-
rallistamiselle tulevaisuudessa. 
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3.6.6 Karjalan kielen elvytys osana maailmanlaajuista vähemmistö-
kielten revitalisaatiota35 

Pohjoiskalotilla kielivähemmistöjen etninen herääminen lähti liikkeelle saame-
laisten parissa 1950-luvun taitteessa. 1970-luvulla muutkin vähemmistöt, kuten 
meänkieliset ja kveenit, alkoivat vaatia oikeuksiaan. Entisen Neuvostoliiton mais-
sa etninen herääminen alkoi myöhemmin, vasta perestroikan aikoihin 1980-luvun 
lopulla, kun etnisyydestä sai alkaa jälleen puhua. Etniseen heräämiseen liittyi se, 
että vähemmistöt alkoivat vaatia menettämiään kielellisiä ihmisoikeuksia takaisin. 
Kielelliset ihmisoikeudet tarkoittavat yksilötasolla sitä, että ihmisellä on oikeus 
identifioitua positiivisesti omaan äidinkieleensä ja muiden tulee kunnioittaa tätä. 
Yhteiskuntatasolla kielelliset ihmisoikeudet tarkoittavat vapautta nauttia äidinkie-
lestä ja kehittää sitä sekä perustaa kouluja, joissa lasten on mahdollista opiskella 
omalla kielellään. (Phillipson ym. 1995: 2; Skön & Torkkola 1997: 51; Lindgren 
2001a: 17, 2001b: 287, 2003b: 514.) 

Usein vähemmistökielen kouluopetukselle asetetaan kielen revitalisaatiossa 
kuitenkin ylioptimistiset odotukset. Tämä on yleistä etenkin tilanteessa, jossa vä-
hemmistökieli ei siirry enää perheessä sukupolvelta toiselle ja jossa yhteiskunta ei 
juuri tue vähemmistökielen elvytystä. (Baker 2003: 97.) Jos vähemmistökieli ha-
lutaan säilyttää, pelkkä kielen kouluopetus ei riitä. Kielen tulisi olla käytössä 
myös muilla yhteiskunnan aloilla: kirkossa, mediassa, harrastuksissa. Lisäksi tar-
vitaan vähemmistöt huomioon ottavaa sekä kaksikielisyyttä ja kaksikulttuurisuut-
ta tukevaa politiikkaa. (Macnamara 1971; Fishman 1989: 474.)  

Revitalisaatiossa on kaksi eri puolta: yksilötason revitalisaatio ja yhteiskun-
tatason revitalisaatio. Yksilötason revitalisaatiota on esimerkiksi se, kun van-
hemmat alkavat puhua vähemmistökieltä lapselleen tai kun henkilö opettelee kir-
joittamaan omaa kieltään. Yhteiskuntatason revitalisaatiolla taas tarkoitetaan sitä, 
että kielenkäyttöä laajennetaan sellaisille domeeneille, joilla sitä aiemmin ei ole 
käytetty. Erityisen tärkeitä domeeneja ovat koulu ja tiedotusvälineet sekä omakie-
linen teatteri ja kirjallisuus. (Huss 2001: 278–281.) 

Karjalan kielen revitalisaatio on painottunut nähdäkseni enemmän yhteiskun-
tatasolle kuin yksilötasolle. Kieli on laajentunut eräille uusille domeeneille: sitä 

                                                        
35 En viittaa revitalisaatio-termillä sellaiseen kehitykseen, jonka päämääräänä olisi paluu aikaan, jol-
loin vähemmistökieltä käytettiin lähinnä suullisesti ja epävirallisissa yhteyksissä. Revitalisaatioproses-
sin päämääränä on vähemmistökielten statuksen nostaminen, kielen laajentaminen uusille domeeneil-
le, monikielinen yhteiskunta ja vähemmistöön kuuluvien korkeatasoinen kaksikielisyys. (Lindgren 
2001b: 287–288.)  
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on alettu opettaa kouluissa, ja kieltä käytetään jonkin verran myös tiedotusväli-
neissä. Kuitenkaan revitalisaatio ei ole edennyt yksilötasolla yhtä hyvin. Vienan-
karjalan kieli välittyy enää harvoin sukupolvelta toiselle, mikä johtunee siitä, että 
Venäjällä ei tiedetä tarpeeksi kaksikielisyyden eduista (ks. lukua 3.6.2). Toisena 
syynä tähän lienee myös se, että ideologinen selkiyttäminen (engl. termi ideologi-
cal clarification Fishman 1991) on Vienan Karjalassa vasta aluillaan (Pasanen 
2003: 123). Ideologinen selkiyttäminen tarkoittaa sitä, että vähemmistöön kuulu-
vat myöntävät rehellisesti, kuinka uhanalainen heidän puhumansa kieli on (esim. 
Dauenhauer & Dauenhauer 1998: 63). Kielen elvytys voi onnistua vain, jos vä-
hemmistöön kuuluvat sisäistävät oman panoksensa merkityksen kielen revitali-
saatiossa. Pelkkä positiivinen suhtautuminen oman kielen säilymiseen ei säilytä 
kieltä, vaan kielenpuhujien tulisi myös todella käyttää kieltä ja ponnistella sen säi-
lymisen puolesta. (Huss 1999: 29, 189; Pasanen 2003: 33, 123.) Olennaista on 
ymmärtää, että äidinkieli on etnisen identiteetin merkittävä symboli (Holmes 
1992: 69), koska kielen kuolemaan johtaa yleensä se, että ihmiset pitävät kieltä 
pelkästään kommunikoinnin välineenä. Tällöin kielellä on vain välinearvo, eikä 
sen merkitystä ihmisen identiteetin, persoonan ja maailmankuvan muotoutumisel-
le ymmärretä (esim. Phillipson ym. 1995: 9; Smolicz 1995: 237). Kielen säilymi-
seen vaikuttaa ennen muuta se, ovatko vähemmistökielen puhujat etnisesti lojaa-
leja omalle kielelleen ja onko heidän omalla kielellään enää prestiisiä (Holmes 
1992: 74; Thomason 2001: 242). Kielen revitalisaation onnistuminen vaatii paitsi 
kieliaktivistien myös kaikkien kielenpuhujien omistautumista kielen elvytykseen. 
Monesti vaarana on, että etninen herääminen koskettaa vain pientä, hyvin koulu-
tettua eliittiä, jolla on vain vähän kontakteja tavalliseen kansaan. (J. Edwards 
1985: 72; Kaplan & Baldauf 1997: 64; Heikkinen 2002: 219.) 

Pyölin (1997: 69) mukaan Aunuksen Karjalassa ihmiset todella ymmärtävät 
oman kielensä uhanalaisen aseman samoin kuin sen, että kielen säilyminen vaatii 
karjalaisten omaa panosta. Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa Vienassa, ja 
sen paikkaansa pitävyyttä voi epäillä myös Aunuksen Karjalassa sillä perusteella, 
että jos kaikki ihmiset olisivat ymmärtäneet oman panoksensa merkityksen kielen 
elvytyksessä, livvin olisi voinut olettaa säilyneen paremmin. Omassa aineistossani 
on informantteja, jotka eivät ymmärrä, että vienankarjalan kieli ei voi säilyä, 
elleivät karjalaiset itse puhu sitä ja taistele kielensä säilymisen puolesta. Eräskin 
informantti on sitä mieltä, että suomalaisten tulisi pelastaa karjalan kieli, koska 
maassamme rahaa liikenee uhanalaisten kielten säilyttämiseen. Etnografi Laura 
Stark (2002–2003: 70–71) on tutkinut jyskyjärveläisiä kansatieteellisestä 
näkökulmasta, ja myös hänen aineistossaan on informantti, jonka mukaan 
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suomalaisten tulisi oppia ja säilyttää karjalan kieli, koska Suomen valtiolla on 
Venäjää enemmän rahaa tämänkaltaisiin projekteihin. Useat informanttini 
katsovat myös, että kielen elvytys on herrojen assa ’herrojen asia’ (Vieno) ja että 
revitalisaatiota varten ollah herrat tuolla valkeilla taloloilla (Veera). Toisin 
sanoen vastuu kielen elvyttämisestä sälytetään kokonaan päättäjien ja 
kieliaktivistien harteille. Tuntuukin siltä, että karjalaiset kaipaisivat jonkinlaista 
sanelupolitiikkaa, joka määräisi, miten heidän tulisi toimia, jotta karjalan kieli 
säilyisi. Samanlaisen ajatuksen on esittänyt Pyöli (1996: 109). Tietysti on 
ymmärrettävää, että vie aikansa ennen kuin karjalaiset tottuvat siihen, että heillä 
itsellään on mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun. Vuonna 1991 venäläiset 
menettivät koko sen uskomusjärjestelmän, joka oli määritellyt heidän 
olemassaolonsa (White 2000: 203). Tähän asti kaikki määräykset oli saneltu 
ylhäältä, eivätkä ihmiset olleet voineet vaikuttaa asioihinsa. Viitisentoista vuotta 
myöhemmin Venäjän kansalaisyhteiskunta on kuitenkin yhä kehittymätön: 
taloudellista tukea kansalaistoimintaan on erittäin vaikea saada ja toimintaa 
valvotaan tiukasti keskushallinnosta käsin. Lisäksi vaikuttamisen perinteiden 
puuttumisen takia vain harvat kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen 
toimintaan. (Ks. Helanterä & Tynkkynen 2003: 170, 211.) 

3.6.7 Miksi vienankarjalan revitalisaatio on edennyt hitaasti? 

Wolframin (2002: 766) jaottelun mukaan vienankarjalaa voidaan pitää vähittäin 
kuolevana kielenä (gradual language death). Tällöin kieli kuolee kielikontaktiti-
lanteessa, jossa puhujat vaihtavat äidinkielensä vähitellen kokonaan valtakieleen, 
tässä tapauksessa venäjään (Sasse 1992: 22; Wolfram 2002: 766). Tilanteelle on 
kuvaavaa, että nuoret käyttävät kieltä yhä harvemmin. Muita vähemmistökielen 
kuolemaan vaikuttavia syitä ovat muun muassa vähemmistöryhmän syrjintä ja 
sorto, äkillinen väestön vähentyminen, ulkopuolinen siirtotyövoima, teollistumi-
nen, nopeat muutokset taloudessa, lisääntyvät kontaktit muiden alueiden kanssa, 
alueelta poismuutto, monikansalliset avioliitot, köyhyys, kuolevan kielen alhainen 
status ja käyttöalan pienuus (Campbell 1994: 1963; Wolfram 2002: 766–767). 
Kaikki edellä mainitut tekijät ovat osaltaan olleet vaikuttamassa myös vienankar-
jalan nykyiseen tilaan. On myös huomattava, että vähemmistökielen elvytys on 
paljolti kiinni siitä, onko yhteiskunnalla varaa järjestää vähemmistökielistä ope-
tusta, painattaa oppimateriaalia ja tukea vähemmistökielistä joukkotiedotusta 
(Wolfram 2002: 767). Karjalan tasavallassa taloudellinen tilanne on aivan toisen-



 74 

lainen kuin esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, joissa vähemmistökieliä 
on voitu tukea ainakin kohtalaisen hyvin.  

Karjalassa karjalan kielen käyttöä ovat vähentäneet kaupungistuminen ja 
teollistuminen, monikansalliset avioliitot sekä mahdollisuus saada koulutus 
vain venäjäksi. Neuvostoaikana Karjalan pohjoisten alueiden asuttamista tuettiin 
muun muassa maksamalla parempia palkkoja. Nyt kun tätä etuutta ei enää ole ja 
kun työpaikat jatkuvasti vähenevät, suuri osa työikäisestä väestöstä muuttaa Venä-
jän suuriin kaupunkeihin. (Ks. Susiluoto 1999: 141.) Kun karjalaisperhe muuttaa 
kaupunkiin, lapsi kuulee kodin ulkopuolella lähes pelkästään venäjää. Kaplanin ja 
Baldaufin (1997: 62–63) mukaan tällainen tilanne johtaa siihen, että muutaman 
sukupolven päästä vähemmistökielellä ei ole enää äidinkielisiä puhujia, vaan ih-
misten kielitaito on korkeintaan rajoittunut tiettyihin tilanteisiin.  

Vaikka useat nuoret lähtevätkin vienalaiskylistä kaupunkeihin työn ja opiske-
lujen takia, eräät heistä palaavat kotikyliinsä. Ainakaan tällä hetkellä ei näytä sil-
tä, että vienalaiskylät autioituisivat viimeisten vanhuksien kuollessa. Itse asiassa 
koko 1990-luvun ajan Venäjän kaupunkien väkiluku pieneni, kun ihmiset muutti-
vat takaisin maaseudulle (tai ulkomaille). Tämän on tehnyt mahdolliseksi se, että 
maaseudulle on saanut alkaa perustaa yksityisiä maatiloja. Lisäksi kaupungistu-
minen on tapahtunut erittäin nopeasti, eivätkä kaikki maaltamuuttajat ole omak-
suneet kaupunkilaista identiteettiä. Voimakkaat siteet maaseudulle ja siellä asuviin 
sukulaisiin ovat säilyneet ja houkutelleet ihmisiä muuttamaan takaisin maalle. 
(Ks. Pyöli 1996: 58; Helanterä & Tynkkynen 2003: 93.) 

Vielä nykyisinkin Karjalassa näkyvät suunnitelmatalouden seuraukset. 
Vuosikymmeniä kestänyt talouden yksipuolisuus on johtanut siihen, ettei tasaval-
lan talous ole päässyt kehittymään. Tasavallalla ei ole varaa investointeihin, ja ul-
komaiset investoijat ovat vasta löytämässä alueen. Karjalan kokonaistuotanto las-
ki koko 1990-luvun ajan (Varis 1993: 33; Autio 2002: 316), ja kylissä työttömyys 
on jo suuri ongelma.  

Työttömyyden ohella karjalaiskylien suuri vitsaus on lisääntyvä alkoholis-
mi36. Etenkin naisten ja nuorten alkoholin käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. (White 
2000: 121, 176.) Karjalassa alkoholista johtuvat sairaudet ovat jopa yleisempiä 
kuin muualla Venäjällä. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää sitä, että epäonnistunut 
kaksikielisyys johtaa usein alkoholismiin (esim. Skutnabb-Kangas 1988: 255). 

                                                        
36 Perinteisiltä alkoholitraditioiltaan Karjala on muista Venäjän alueista poikkeava: Karjalassa alkoho-
lia käytettiin entisaikana maltillisesti. Teollistumisen ja vieraan työvoiman tulon myötä 1920- ja 1930-
luvuilla alkoholitraditio muuttui. (Takala 2003: 183, 185.) 
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Arviolta 10 % Karjalassa asuvista miehistä ja 3–4 % naisista on alkoholisoitunei-
ta. Alkoholin väärinkäytön takia psyykkisesti sairastuneita on Karjalassa kolme 
kertaa enemmän kuin muualla Venäjällä. Vuonna 2003 miesten odotettu elinikä 
Venäjällä oli 58,8 vuotta. Karjalassa miesten odotettu elinikä oli 2000-luvun kyn-
nyksellä 55 vuotta ja naisten 69 vuotta. (Susiluoto 1999: 53, 138, 177; Venäjän 
tilastokeskus 2003.) Eläkeikää (60 v) ei saavuta edes puolet Karjalan työkykyisis-
tä miehistä. (Takala 2003: 186–187.)  

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä siirryttiin markkinatalouteen. 
Tämä ei onnistunut toivotulla tavalla, ja markkinataloutta pidetäänkin kansan pa-
rissa usein huonompana vaihtoehtona kuin ”toimivaa sosialismia”. Sosialismin 
aikana valtaosalla kansasta oli kohtuullinen taloudellinen tilanne, eikä suurin osa 
ihmisistä ole hyötynyt millään tavalla valtion omaisuuden yksityistämisestä. 
1990-luvun lopulla yli 30 miljoonaa venäläistä ansaitsi kuussa vähemmän kuin 
minimitoimeentulon ja 10 % koko Venäjän väestöstä eli pelkkien sosiaaliavustus-
ten varassa. (White 2000: 146, 149, 156–158, 188–189.) Tämä merkitsee sitä, että 
suuri osa etenkin maalaiskylissä asuvista ihmisistä joutuu käyttämään huomatta-
van osan ajastaan ja voimistaan jokapäiväisen ruuan hankkimiseen (Susiluoto 
1999: 153). Jokapäiväinen hengissäpysymistaistelu vie huomion kielikysymyk-
sestä – hengissähän pysyy ilman äidinkieltäkin (Pasanen 2001: 86–87). 

Monelta venäläiseltä puuttuu tulevaisuuden usko. He eivät luota politiik-
kaan, armeijaan eivätkä muihin instituutioihin. Kommunismin jälkeistä hallintoa 
pidetään rikollisena, vieraana, amatöörimäisenä ja voimattomana. (White 2000: 
193, 270; ks. myös Klementjev 2002a: 248.) Vladimir Putin on saanut hallinto-
kaudellaan muutamia parannuksia aikaan: muun muassa palkkoja ja eläkkeitä on 
alettu maksaa ajallaan (ks. Erkkilä 2003: 40–41). Toisaalta nykyinen hallintomalli 
on erittäin epäedullinen etnisiä tasavaltoja kohtaan. Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen etnisille tasavalloille annettuja oikeuksia on peruttu ja valtaa on keskitetty 
yhä enemmän Moskovaan (Helanterä & Tynkkynen 2003: 220). Venäläisten ih-
misoikeusaktivistien mukaan Venäjällä vallitsee Putinin ”ohjattu demokratia”, 
jossa keskushallinto ohjaa vaalituloksia, suitsii viestimiä ja vaientaa arvostelijoi-
taan. Hallinto kontrolloi riippumattomia tv-kanavia, eikä vapaita vaaleja järjeste-
tä. (Kaleva 4.3.2004.)  

Ei ole ihme, että karjalan kielen revitalisaatio ei ole edennyt toivotulla tavalla 
ja kielellisissä ihmisoikeuksissa on puutteita, kun Venäjällä ei kunnioiteta muita-
kaan ihmisoikeuksia: kidutus, murhat ja raiskaukset ovat maassa arkipäivää (ks. 
White 2000: 283–285). Oikeusturvasta jäävät paitsi usein kaikkein haavoittu-
vimmat ryhmät, kuten lapset, vangit ja juuri etniset vähemmistöt. Tämä käy ilmi 
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Amnesty Internationalin lokakuussa 2003 julkaisemasta raportista. (Kaleva 
3.10.2003.) 

Tove Skutnabb-Kankaan (1988: 11) mukaan Pohjoismaissa – ja nähdäkseni 
myös Venäjällä – esiintyy edelleen kielellistä rasismia. Ihmisiä jaetaan parempiin 
ja huonompiin sen mukaan, mitä kieltä he puhuvat. Eräs tehokkaimmista rasismin 
keinoista on vähemmistökielten näkymättömäksi tekeminen. Ellei vähemmistö-
kielen ja -kulttuurin oppimisesta tehdä oikeutta, lapselle ei kasva perustaa, jonka 
varaan rakentaa oman kulttuurinsa arvostus. Se, mikä aikaisemmin saatiin aikaan 
ruumiillisen väkivallan avulla, saadaan nyt aikaan ”pehmeiden” menetelmien 
avulla: lapsi vieroitetaan omasta kielestään ja kulttuuristaan. Näin lapsille kehit-
tyy ns. kolonisoitu tietoisuus: lapset alkavat katsoa vähemmistökieltä ja 
-kulttuuria enemmistön näkökulmasta ja eristäytyvät omasta ryhmästään. Kun he 
eivät hallitse omaa kieltään eivätkä tunne kulttuuriaan, he alkavat hävetä niitä. 
Lapset haluavat muuttua enemmistölasten kaltaiseksi, ja näin heidät pakkosulau-
tetaan. (Skutnabb-Kangas 1988: 11, 41, 256.) Vaikka pohjoisten vähemmistökiel-
ten elvyttämiseksi onkin tehty töitä usean vuosikymmenen ajan, assimilaatiopoli-
tiikka on ollut niin voimakasta, että monet vähemmistöön kuuluvat pitävät omaa 
kieltään edelleen huonona (esim. Lindgren 2003a: 165). Venäjällä etenkin tunnu-
taan pitävän mitä tahansa murteita tai venäjän standardikielestä poikkeavia va-
rieteetteja ”epämiellyttävinä”. Mitä lähempänä varieteetti on venäjän kirjakieltä, 
sitä miellyttävämmäksi se arvioidaan. (Krause ym. 2006: 42–43.) Vähemmistö-
kielten puhujien tilanne on siis aivan erilainen Venäjällä kuin vaikkapa Suomessa, 
jossa murrebuumi jyllää ja kaikenlaiseen kielelliseen diversiteettiin suhtaudutaan 
pääosin myönteisesti. Omaan kieleen liittyvä häpeä ja alemmuuden tunne tietysti 
hidastaa vähemmistökielten elvytystä, koska vain ”[s]itä, mitä arvostaa, ei halua 
hävittää” (Skutnabb-Kangas 1988: 277, pilkut minun). 

3.6.8 Karjalan kielen elpymismahdollisuudet 

Maailmassa puhutaan noin 6 000:ta kieltä, joista jopa 90 %:n on ennustettu kuo-
levan muutaman sukupolven aikana (Mühlhäusler 1995; Phillipson ym. 1995: 2; 
Kaplan & Baldauf 1997: 63; Trudgill 2000 [1974]: 192; Thomason 2001: 241). 
Kielellinen ekokatastrofi uhkaa maailmaa, mutta sen estäminen ei ole ollut yhtä 
kiihkeää kuin esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojeleminen (Trudgill 
2000 [1974]: 192).  

Vaikka monet kielet uhkaavatkin kuolla, maailmanhistoriassa on myös esi-
merkkejä kielistä, jotka on pystytty elvyttämään tehokkaan revitalisaation ja kie-
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lensuunnittelun ansiosta. Muun muassa heprea, jota käytettiin jossain vaiheessa 
ainoastaan rituaalisena kielenä juutalaisissa seremonioissa, on saanut valtionkie-
len aseman Israelissa. Tehokkaan kielensuunnittelun ansiosta hepreasta on kehi-
tetty moderni kieli, jota voi käyttää niin tieteen, teknologian kuin politiikankin 
alalla. (Kaplan & Baldauf 1997: 63.) Uhanalaisten kielten elpymisestä on esi-
merkkejä ympäri maailmaa. Uutta voimaa saaneita kieliä ovat muun muassa na-
vajo Yhdysvalloissa, maori Uudessa-Seelannissa, kymri Walesissa, iiri Irlannissa 
ja skotin kieli Skotlannissa. (Kaplan & Baldauf 1997: 63–64.) Myös katalaanin ja 
havaijin kielen tilanne on nykyisin huomattavasti parempi kuin parikymmentä 
vuotta sitten (Huss 2001: 283). Myös Pohjoismaiden historiassa on hyviä esi-
merkkejä onnistuneesta kielen emansipaatiosta37 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. 
Tuolloin kansallisen heräämisen myötä suomen, norjan, islannin ja fäärin kielten 
aseman parantamiseksi tehtiin intensiivisesti töitä muutaman sukupolven ajan. 
(Lindgren 2000: 30.) 

Itse en halua tehdä ennusteita vienankarjalan kielen säilymisestä. Sosiologit-
han ovat odottaneet, että vähemmistöt maailmanlaajuisesti assimiloituisivat nope-
asti enemmistöihin modernisaation myötä. Maailmanlaajuinen vähemmistöjen et-
ninen herääminen onkin ollut täysi yllätys heille. Useat tutkijat ovat korostaneet 
nyky-yhteiskunnan kehityksen arvaamattomuutta. Tulevaisuutta ei voi ennustaa. 
(Lindgren 2000: 245.) Voi vain toivoa, että karjalaiset itse ymmärtäisivät kielensä 
merkityksen, alkaisivat käyttää kieltä aktiivisemmin ja puhuisivat kieltä lapsilleen 
ja lapsenlapsilleen, vaikka se tuntuisi hankalalta. Kielen elvyttäminen vaatii pon-
nisteluja, eikä siinä pelkästään näennäisen positiivinen suhtautuminen auta. On 
tehtävä joka päivä kielellisiä valintoja ja tekoja. Suuri merkitys on myös sillä, mi-
hin suuntaan politiikka Venäjällä kehittyy. Nykyinen suunta on huolestuttava de-
mokratian jatkuvasti heiketessä ja vallan keskittyessä Moskovaan. Paljon riippuu 
siitä, saako Karjala pitää autonomisen tasavallan statuksensa ja saadaanko tasa-
vallan hallintoon sellaisia päättäjiä, jotka ovat vähemmistömyönteisiä. Valtaapitä-
villä on suuri merkitys kielen elvytysprosessissa, mutta myös vähemmistöillä on 
tehtävänsä: heidän on autettava enemmistöä tiedostamaan, minkälaista on eetti-
sesti hyvä vähemmistöpolitiikka (Lindgren 2000: 247). Kuitenkin tilanteessa, jos-
sa vanhemmat eivät enää kykene siirtämään kieltä lapsilleen, kieli on todennäköi-
sesti vaarassa hävitä. Myös silloin kun kieliyhteisö on epävakaa ja pienenevä, kie-

                                                        
37 Kielen emansipaatiolla tarkoitetaan sitä, että alistetun kielen asemaa parannetaan yhteiskunnassa 
kulttuuripoliittisen toiminnan avulla (Lindgren 1998, 2000: 30). 



 78 

li mitä todennäköisimmin kuolee. (Thomason & Kaufman 1988: 101; Kaplan & 
Baldauf 1997: 273; Huss 1999: 47.)  

Luvussa 3.6 olen tehnyt selkoa siitä, minkälainen vienankarjalan kielen tila 
on 2000-luvulla. Olen selvittänyt, missä määrin kieltä voi opiskella ja miten kieli 
näkyy ja kuuluu mediassa. Lisäksi olen valaissut sitä, mihin karjalan kielensuun-
nittelu on tähtäämässä. Luvussa 3.6 olen myös kytkenyt vienankarjalan elvytyk-
sen osaksi maailmanlaajuista vähemmistökielten revitalisaatioprosessia ja pohti-
nut syitä siihen, miksi vienankarjalan kielen elvytys on edennyt hitaasti. Luvun 
tarkoituksena on osoittaa, millaisessa yhteiskunnassa ja kielipoliittisessa ilmapii-
rissä vienankarjalaiset tekevät kielellisiä valintojaan. Palaan luvun tuloksiin ana-
lyysiluvuissa variaation selittämisen yhteydessä ja ryhdyn nyt esittelemään työni 
teoriataustaa ja tutkimusmenetelmiä.  
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4 Teoriat ja metodit 

Tässä luvussa esittelen kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimuksen taustaa sekä 
sosiolingvistiikkaa tutkimusalana. Luon katsauksen kvantitatiiviseen variaation-
tutkimukseen ja siihen kohdistuneeseen kritiikkiin. Esittelen aiemman tutkimuk-
sen havaintoja kielenmuutoksen sosiaalisesta ja lingvistisestä taustasta sekä poh-
dintoja kielenmuutoksen syistä. Luvussa 4 esittelen myös tutkimukseni teoriataus-
tan sekä menetelmän, jota käytän kielenmuutoksen seuraamisessa. 

4.1 Kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimuksen juuret  

Kielen muuttuminen on aina kiinnostanut lingvistejä, mutta tutkimus tällä saralla 
on ollut aiempina vuosisatoina pääasiassa historiallis-vertailevaa. Historiallisessa 
lingvistiikassa fokus ei ollut itse muutostapahtumassa vaan jo päättyneiden muu-
tosprosessien tuloksissa. (Bloomfield 1979 [1933]: 347; Hockett 1965: 439; An-
derson 1973: 2, 11; Nahkola 1987a: 121, 1987b: 3.) Historiallis-vertailevan kie-
lentutkimuksen metodiikkaa kehittivät 1800-luvun lopulla nuorgrammaatikot, 
jotka katsoivat, että kielelliset muutokset ovat säännöllisiä. Fonologisten muutos-
ten oletettiin tapahtuvan poikkeuksettomina, pysyvien äännelakien mukaisesti, ja 
uuden muutoksen katsottiin voivan alkaa vasta, kun edeltävä muutos oli katego-
ristunut. Nuorgrammaatikot olettivat, että kielellinen muutos tarttuu yhtäaikaisesti 
kaikkiin muutoksenalaisiin konteksteihin ja että kaikki kieliyhteisön puhujat 
omaksuvat muutoksen suhteellisen samanaikaisesti. (Bloomfield 1979 [1933]: 
354, 364, 388; Anttila 1972: 85; Anderson 1973: 17; Nahkola 1985: 140; Kipars-
ky 1988: 363; McMahon 1994: 20.) 

1920-luvulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa kehitettiin strukturaalinen kielen-
analyysimalli, joka avasi tietä variaation käsitteelle. Amerikkalaisessa struktura-
lismissa vaikutti kuitenkin Ferdinand de Saussuren (1916) käsitys siitä, että kielen 
synkroninen taso on staattinen. Katsottiin, että kielellistä muutosprosessia ei pys-
tyttäisi tutkimaan ennen kuin vasta sitten, kun muutos on loppuun suoritettu. (Ra-
vila 1961: 9; H. Leskinen 1968: 2; Apresjan 1973: 46–47; Siro 1980: 1–2; Pauno-
nen 1984: 140–141; Nahkola 1985: 145–147, 149; McMahon 1994: 31.) Amerik-
kalaista strukturalismia hedelmällisemmäksi linjaksi osoittautui prahalainen struk-
turalismi, jonka piirissä jo 1900-luvun alussa esitettiin toivomus siitä, että kielessä 
ilmenevää vaihtelua sääteleviä tendenssejä tulisi alkaa tutkia systemaattisesti 
(Mathesius 1966 [1911]: 2, 8, 20). 
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4.2 Sosiolingvistiikka tutkimusalana 

Anglosaksisista maista 1960-luvulla liikkeelle lähtenyt sosiolingvistinen tutki-
mussuuntaus alkoi kiinnittää huomiota siihen, että kielen vaihtelu ei ole kaoottis-
ta vaan ainakin osin järjestelmällistä (Chambers & Trudgill 1988: 60; T. Niemi-
nen 1999: 2–3; Chambers 2002b: 6). Sosiolingvistiikan uranuurtaja William La-
bov oli ensimmäisiä, joka osoitti kielellisen variaation olevan systemaattista (Fi-
gueroa 1994: 99–100). Hän myös todensi, että meneillään olevia kielellisiä muu-
toksia voi ylipäänsä tutkia (esim. McMahon 1994: 57)38. 

Sellaisia kysymyksiä, jotka nykyisin liitetään sosiolingvistiikan alaan, on tut-
kittu jo kauan ennen kuin sosiolingvistiikka-termi lanseerattiin39 (Figueroa 1994: 
1–2; Chambers 2002b). Tällaisia ovat muun muassa kielen ja yhteiskunnan väli-
nen suhde, kielten moninaisuus sekä se, miten kielenulkoiset tekijät vaikuttavat 
kieleen ja sen muuttumiseen. Sosiolingvistiikka tutkimusalana on jakautunut vuo-
sikymmenten aikana useaan eri suuntaukseen, ja lingvistit ovat esittäneet toisis-
taan paljonkin poikkeavia näkemyksiä siitä, mitkä suuntaukset sosiolingvistiikka-
termin alle voidaan määritellä. Suppeimman määritelmän lienee muotoillut 
Chambers (1995), jonka mukaan sosiolingvistiikka on yhtä kuin kvantitatiivinen 
variaationtutkimus (Nuolijärvi 2000: 17). Esther Figueroa (1994: 2) puolestaan 
laskee sosiolingvistiikan alaan kuuluviksi niin kielisosiologian ja variaationtutki-
muksen kuin kielipolitiikan ja etnometodologiankin. Eräät tutkijat sisällyttävät 
sosiolingvistiikan alaan kuuluvaksi edellä mainittujen suuntausten ohella myös 
diskurssinanalyysin, antropologisen lingvistiikan sekä sosiaalipsykologisen kielen 
analyysin (esim. Trudgill 1992a: 71). Nuolijärven (2000: 16) mukaan laajin kuva-
us sosiolingvistisen tutkimuksen alueista on peräisin M. A. K. Hallidaylta, joka 
erottelee sosiolingvistisestä tutkimuksesta 15 eri osa-aluetta (ks. Gardin & Mar-
cellesi 1987: 16).  

Sosiolingvistiikka on perinteisesti jaettu mikro- ja makrososiolingvistiik-
kaan. Mikrososiolingvistiikka tarkastelee esimerkiksi sitä, miten kielen varieteetit 
korreloivat sosiaalisten muuttujien, kuten iän ja sukupuolen kanssa, ja sen tutki-
muskohteena on kasvokkaisviestintä. Makrososiolingvistiikan alaan puolestaan 
kuuluvat esimerkiksi kielenvaihdon, kielen kuoleman ja kieliasenteiden tutkimi-
                                                        
38 J. K. Chambers (2002b: 5) katsoo koko sosiolingvistisen tutkimuksen alkaneen Labovin vuonna 
1963 julkaisemista tutkimusraportista sekä artikkelista ”The social motivation of a sound change”. 
Lieneekin totta, että nuo merkitsivät alkua sellaiselle kielentutkimukselle, jonka päämääränä on ollut 
selvittää, miten kielenpiirteiden variaatio korreloi sosiaalisten tekijöiden kanssa (Chambers 2002b: 5).  
39 Haver Currie oli ensimmäinen, joka käytti termiä sosiolingvistiikka (vuonna 1952) ja ehdotti suun-
tausta erotettavaksi omaksi tieteenalakseen (Figueroa 1994: 1). 
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nen. (Trudgill 1992a: 71–72; Nuolijärvi 2000: 15; vrt. Suojanen 1982: 14; 
Grimshaw 1987: 69–72.) Mikro- ja makrososiolingvistiikka eivät ole toisiaan 
poissulkevia, ja omassa työssänikin ne yhdistyvät. Yhtäältä tarkastelen kielen va-
riaatiota yhteydessä kielenulkoisiin tekijöihin (mikrososiolingvistiikka), mutta 
toisaalta variaation selittämisen yhteydessä selvitän informanttien kieliasenteita 
(makrososiolingvistiikka).  

Sosiolingvistiikka on jaettu myös demografiseen ja interaktionistiseen 
suuntaukseen. Demografinen eli korrelationistinen suuntaus tutkii sosiaalisten 
muuttujien ja kielen ilmiöiden välistä suhdetta, kun taas interaktionistisessa eli 
vuorovaikutuksen sosiolingvistiikassa fokuksessa on itse puhetilanne. (Suojanen 
1982: 11; Nuolijärvi 2000: 15–16 ja siinä mainitut lähteet.)  

4.2.1 Dialektologian ja sosiolingvistiikan suhteesta 

Perinteinen dialektologia poikkeaa sosiolingvistiikasta siinä, että vanhastaan dia-
lektologisissa tutkimuksissa on haluttu löytää tietyn alueen yksi yhtenäinen kieli-
muoto, ja poikkeamat tästä on tulkittu lipsahduksiksi, tai niistä ei ole piitattu lain-
kaan (Siitonen 1982: 48). Aiemmin dialektologit ovat tarkkailleet muutoksen syn-
tyä, kun taas sosiolingvistit ovat kohdistaneet huomionsa uudennoksen leviämi-
seen (Mielikäinen 1995: 325). Nykyisin sosiolingvistiikan ja dialektologian suhde 
on jo läheisempi (Chambers 2002b: 6–7), ja raja näiden kahden tutkimussuunta-
uksen välillä on kuin veteen piirretty viiva. Tämä johtuu siitä, että murteeseen si-
sältyvän variaation selittämisessä joudutaan lähes aina etsimään syitä kielensisäis-
ten tekijöiden lisäksi myös kielen ulkopuolelta. (Juusela 1998: 55; Chambers mp.) 
Nykyisin eräät tutkijat määrittelevät dialektologian yhdeksi sosiolingvistiikan 
osa-alueeksi, vaikka se tieteenalana onkin paljon sosiolingvistiikkaa vanhempi. 
Toisaalta voidaan kysyä, onko sillä edes merkitystä, kuuluuko dialektologia sosio-
lingvistiikkaan vai ei. Huolimatta siitä, että puhtaasti sosiolingvististen ja toisaalta 
dialektologisten tutkimusten välillä on paljon eroja menetelmissä ja painotuksissa, 
suuntauksia yhdistää kuitenkin yksi merkittävä perustavoite: laajentaa ihmisen 
ymmärrystä kielen olemuksesta ja kielen muuttumisesta. (Trudgill 1992a: 73.)  

4.2.2 Labovilainen variaationtutkimus ja sen kritiikki 

Variaatioteoria jakautuu opillisesti kahtia Labovin (esim. 1969, 1972c) edusta-
maan kvantitatiiviseen suuntaukseen ja muun muassa C.-J. Baileyn (1973) 
edustamaan dynaamiseen suuntaukseen (konseptualismiin). Kvantitatiivisessa 
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mallissa tutkimuksen kohteena on kokonaisen puhujaryhmän tai kieliyhteisön va-
riaatio. Dynaamisessa mallissa puolestaan tarkastellaan variaatiota idiolekteittain. 
(Petyt 1980: 186–188, 195; Nahkola 1985: 168–169; Francis 1989: 209–213; Pa-
lomäki 1998: 45–46.) 

Vaikka Labovin vaikutusta sosiolingvistisen tutkimuksen kehitykseen ei tule 
aliarvioida (Figueroa 1994: 69), hänen tutkimuksensa lähtökohdissa on myös on-
gelmia: Laboville tutkimuksen lähtökohta on nimittäin ennen muuta yhteisö, ja 
hän katsoo, että kieltä pitäisi tutkia ensisijaisesti yhteisön näkökulmasta, ei 
idiolekteittain (Labov 1989: 1, 52; Figueroa 1994: 81, 84, 88). Labovin 1960-
luvun tutkimuksista lähtien sosiolingvistisessä tutkimuksessa on myös käytetty 
voittopuolisesti kvantitatiivisia metodeja, ja yleensä on tutkittu fonologisia tai 
morfologisia piirteitä, jotka esiintyvät puheessa taajaan (Labov 1966; ks. myös 
Macaulay 2002: 284). Labovin näkemykset ovat ohjanneet sosiolingvististä tut-
kimusta vuosikymmeniä, ja lukuun ottamatta viimeaikaista vuorovaikutuksellisen 
sosiolingvistiikan kehitystä sosiolingvistiikka ei ole kyennyt selittämään yksilöi-
den kielellistä käyttäytymistä. Kielenpiirteiden variaation on nähty korreloivan 
vain sellaisten muuttujien, kuten iän, sukupuolen tai sosiaalisen luokan kanssa, 
eikä perinteisessä kvantitatiivisessa sosiolingvistiikassa ole tarkasteltu, miksi yk-
silö käyttää tiettyä muotoa tietyssä ajassa ja paikassa. (Figueroa 1994: 171.)  

Kaikki edellä mainittu on kirvoittanut runsaasti kritiikkiä labovilaista kvanti-
tatiivista variaationtutkimusta kohtaan. Esimerkiksi Hanna Lappalainen (2004: 
15) on todennut, että ne ryhmät, jotka sosiolingvistisiä tutkimuksia varten on 
muodostettu, eivät ole useinkaan ”luonnollisia” ryhmiä, jonka jäsenet kommuni-
koisivat keskenään. Ryhmät on usein muodostettu vain muutaman taustamuuttu-
jan, kuten iän tai sosiaalisen luokan perusteella, eikä variaation selittäminen yksi-
lötasolla onnistu enää vain näihin taustamuuttujiin vedoten. (Lappalainen mp. ja 
siinä mainitut lähteet.) Sitä, miksi variaatio on juuri tietyllä tavalla rakentunutta 
tai miksi ihmiset käyttäytyvät kielellisesti niin kuin käyttäytyvät, ei ole perinpoh-
jaisesti selitetty kvantitatiivisessa sosiolingvistiikassa (Cameron 1997: 57; T. 
Nieminen 1999: 12). Suomalaisessa sosiolingvistiikassa on kuitenkin ollut ansio-
kasta se, että variaation lingvistisiä ehtoja on tarkasteltu varsin perusteellisesti 
(Lappalainen 2004: 16 alav. 2).  

Tommi Kurki (2005: 18) on esittänyt väitöskirjassaan vastakritiikkiä kvantita-
tiivisen suuntauksen arvostelijoille. Kurki (mp.) huomauttaa, että varianttien ryh-
mäkeskiarvojen tarkastelussa ei pyritä tyhjentävien vastausten antamiseen vaan 
saamaan jonkinlainen kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta. Kvantitatiivisten 
metodien avulla voidaan selvittää niin sanotut suuret linjat (Kurki mts. 20), kuten 
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esimerkiksi se, mihin suuntaan kielenmuutos on puheyhteisössä kulkemassa, ja 
toisaalta se, minkälaiset ovat muutoksen etenemismekanismit. Tällainen on mi-
nunkin tavoitteeni. Kvantitatiivisen analyysini tarkoitus on muodostaa kokonais-
kuva jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen edustuksesta kahdessa vienalaisky-
lässä. Tällaiselle selvitykselle on tarvetta, sillä luotettavaa kuvausta vienalaismur-
teiden A-loppuisista vokaalijonoista ei ole olemassa. Kvantitatiivinen analyysi – 
varianttien suhteellisten osuuksien laskeminen ja variaation kielensisäinen tarkas-
telu – kuitenkin muodostaa vasta pohjan kvalitatiiviselle analyysille ja tulkinnalle. 

4.2.3 Uhanalaisten kielten variaationtutkimus 

Uhanalaisten kielten variaatiota on tutkittu toistaiseksi varsin vähän, ja esimerkik-
si Walt Wolfram (2002) on peräänkuuluttanut tutkijoita laatimaan systemaattisia 
selvityksiä uhanalaisten kielten variaatiosta. Aiemman tutkimuksen perusteella 
vaikuttaa siltä, että uhanalaisten kielten variaatio on ainakin sosiaalisesti eri ta-
voin motivoitunutta kuin ei-uhanalaisissa kielissä (Wolfram 2002: 777–778). Täl-
laisia tuloksia on saatu esimerkiksi gaelin (Dorian 1994) ja kveenin (Lindgren 
1990) puhujien parista. Kveenin kielessä variaatio on ”sävyltään täysin neutraa-
lia”. Tähän vaikuttaa se, että kveenillä ei ole erilaisia puhekielen muotoja, vakiin-
tunutta yleiskieltä eikä liioin laajaa kirjallisen viljelyn perinnettä. (Lindgren 1990: 
252.) Tilanne on osin samankaltainen tutkimallani alueella: myöskään vienankar-
jalaiset eivät voi tavoitella puheessaan mitään yleistä nykypuhekarjalaa tai pää-
kaupunkinsa muodikasta karjalan puhekieltä (vrt. Suomi), koska tällaisia kieli-
muotoja ei ole olemassa. Toisaalta vienankarjalaiset voivat tavoitella suomen pu-
hekieltä. 

Kielen variaatioon vaikuttaa myös se, onko kieli standardoitu vai ei. Sellaisis-
sa kielissä, jotka on standardoitu, kielen variaatioon vaikuttaa aina jossain määrin 
myös standardikieli, koska standardikieli ja sen normit ovat läsnä puhujien mie-
lessä. (J. Milroy & L. Milroy 1997a: 75.) Huomionarvoista on, että vaikka vie-
nankarjalan kielellä on normitettu kirjakieli, se on kuitenkin vielä erittäin nuori ja 
vähän tunnettu. Vanhan aineiston informanttien haastattelut on tehty ennen kirja-
kielen laatimista, ja vuonna 2001 eräät uuden aineiston informantitkaan eivät vie-
lä tienneet vienankarjalan kirjakielen olemassaolosta ja olettivat, että kieltä kirjoi-
tetaan kyrillisin kirjaimin, kuten 1930-luvun loppupuolella tehtiin (ks. luku 3.4). 
Myös Vienan Karjala -lehden suppea levikki (ks. luku 3.6.4) osoittaa, että nykyi-
nen vienankarjalan kirjakieli ei tavoita kovinkaan monia vienankarjalaisia. Aiko-
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mukseni on kuitenkin pitää silmällä myös sitä, onko standardikieli kenties vaikut-
tanut tutkimieni jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen variaatioon.  

Vaikka variaatio olisi uhanalaisten kielten parissa sosiaalisesti toisella tavalla 
strukturoitua kuin puheyhteisöissä, joissa kieli ei ole uhanalainen, variaation kie-
lelliset rajoitukset ja kielenmuutosten etenemismekanismit voivat olla samankal-
taisia kummankinlaisissa kieliyhteisöissä (ks. esim. King 1989; Wolfram 2002: 
778). Suuri kielensisäinen variaatio on tyypillistä uhanalaisille kielille ylipäänsä. 
Uhanalaisessa tilanteessa kielenpuhujien kielitaito vaihtelee, ja jokainen puhuja 
luo jossain määrin yksilöllisen kieliopillisen järjestelmänsä. Yhteisöllinen, homo-
geeninen kieli alkaa vähitellen särkyä, eikä kieliyhteisön sosiaalinen kontrolli 
enää toimi uudennoksia karsivana voimana (ks. lukua 4.3). Ryöpsähtänyt variaa-
tio on oire kieliyhteisön kriisistä. (Paunonen 2003: 239–242.) 

4.3 Kielenmuutoksen synty ja leviäminen 

Kielellisessä muutoksessa voidaan erottaa lingvistinen innovaatio- ja sosiaali-
nen leviämisvaihe. Innovaatio on yksilön tuottama mikä tahansa kielen element-
ti, joka poikkeaa aikaisemmasta. Se voi olla uusi sana, uusi muoto tai äänteen-
muutos. Valtaosa uudennoksista jää ainutkertaisiksi, mutta jotkin leviävät kontak-
tien kautta puhujalta toiselle ja alkavat esiintyä kieliyhteisössä yhä useammin. Tä-
tä kutsutaan innovaation sosiaaliseksi leviämiseksi. (Andersen 1974: 22–23, 
1989: 13, 15; Paunonen 1982: 52–53.) Innovaation yleistyminen näkyy synkroni-
sella tasolla kielen variaationa: samaan aikaan esiintyy uusia muuttuneita variant-
teja ja vanhoja muuttumattomia variantteja. Synkronisen tason variaatio heijastaa 
täten kielen diakronista muuttumista. (Paunonen 1980: 50; Nahkola 1985: 164.) 

Jotta kielen muuttumista voitaisiin ymmärtää, on ymmärrettävä syy alkupe-
räiseen innovaatioon ja siihen, miksi muut puhujat hyväksyivät, omaksuivat ja 
toistivat innovaation ja miksi se lopulta yleistyi (Andersen 1989: 13; Paakkinen 
2001: 21). Puheyhteisön jäsenet tuottavat jatkuvasti uusia innovaatioita, joista 
suurin osa jää ainutkertaisiksi tuotoksiksi, koska ne eivät saavuta yhteisön hyväk-
syntää (Kurki 2005: 25). Yhteisön sosiaalinen kontrolli estää useimpien epätaval-
listen muotojen yleistymisen ja ylläpitää murteen jonkinasteista yhtenäisyyttä 
(Lindgren 1990: 16). Uusi kielenpiirre otetaan kollektiiviseen käyttöön vain siinä 
tapauksessa, että kieliyhteisön kontrolli mahdollistaa sen, että innovaattorit pää-
sevät toistamaan uudennoksen tarpeeksi usein (Kerswill 2002: 670). Vain tällöin 
innovaatio voi muuttua varsinaiseksi muutokseksi ja siirtyä puhujapolvelta toisel-
le (Romaine 1982: 17).  
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4.3.1 Lingvistinen tausta 

Kielenmuutosten lingvistisiä syitä pohdittaessa on esitetty, että monet muutokset 
johtuisivat pyrkimyksestä ääntämisen helppouteen, analogiasta tai paineesta täyt-
tää kielen aukkoja. Kielellisten muutosten syinä on pidetty myös tarvetta ylläpitää 
symmetriaa sekä pyrkimystä simplifikaation tai transparenttiuden lisäämiseen. 
Toisaalta on myös tutkimustuloksia, joiden mukaan valtaosa nimenomaan vokaa-
liston muutoksista lisää kielen kompleksisuutta ja käytettävää ääntöenergiaa. (La-
bov 2001: 25, 262.)  

Monimutkaisen vokaalisysteemin muuttuminen on yksi monisyisimpiä kielel-
lisiä muutoksia (Labov 1994: 77). Tämä johtunee siitä, että fonologiset muutokset 
eivät läheskään aina yksinkertaista kielisysteemiä vaan saattavat jopa monimut-
kaistaa kielen rakennetta (McMahon 1994: 43). Kiparskyn (1995: 662) mukaan 
vokaalimuutoksen laukaisee yleensä jokin rakenteellinen seikka, joka pyrkii 
muuttamaan koko systeemin. Usein onkin niin, että yksi äännejono muuttuu ensin 
jostain ulkoisesta syystä (esim. lainaus), minkä jälkeen muut lähtökohdiltaan sa-
mankaltaiset äännejonot alkavat muuttua symmetriaan pyrkimisen vuoksi (Palo-
mäki 1998: 191). Kielessä tapahtuvia äännerakenteen muutoksia näyttääkin oh-
jaavan ennen muuta pyrkimys fonologisen systeemin harmoniaan. Lähtökohdil-
taan samankaltaiset äännejonot pyrkivät muuttumaan niin, että ne ovat muutoksen 
jälkeenkin toistensa kanssa harmoniassa, ts. niin, että uudennokset ovat sarjaan 
sopivia (Hock 1986: 151–152; Palomäki 1998: 6; vrt. Kiparsky 1988: 376–383, 
391). Tällainen systeeminmuutos edellyttää lukuisia innovaatiosarjoja (Andersen 
1989: 19), joiden jäljittäminen on tutkijalle haastava tehtävä.  

4.3.2 Sosiaalinen tausta 

Vaikka uusia variantteja syntyykin kielensisäisistä syistä, uudennoksen leviämi-
seen vaikuttavat viime kädessä kuitenkin sosiaaliset voimat. Kielen rakenteen 
kannalta luonnollisetkaan innovaatiot eivät leviä, ellei puhujilla ole motivaatiota 
omaksua niitä40. Nykyisin kontaktit eri kielten ja varieteettien puhujien välillä li-
sääntyvät jatkuvasti, ja siksi mahdollisuudet murteiden sekoittumiseen ovat suu-
remmat kuin koskaan. (Chambers 2002a; ks. myös Schilling-Estes 2002b: 311.) 

                                                        
40 James Milroy (1992: 203) esittää jopa niin jyrkän näkemyksen, että yhtään äänteenmuutosta ei ta-
pahdu, vaikka tilausta muutokselle olisikin kielen rakenteessa, ellei äänteenmuutoksella ole sosiaalista 
motivaatiota.  
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Kielen muuttuminen on sidoksissa kulttuurin muuttumiseen: yhteiskunnassa 
tapahtuvat muutokset heijastuvat myös kieleen (Trudgill 1986; Foley 1997: 383; 
Coupland 2001: 197). Kielenmuutoksessa onkin kysymys siitä, että ihminen valit-
see puheeseensa sellaisia piirteitä, jotka ovat ominaisia sille ryhmälle, johon ih-
minen haluaa kuulua tai jonka sisällä hän haluaa tulla hyväksytyksi (Sturtevant 
1947; McEntegart & Le Page 1982: 105; Kapanga 1998: 284; Bell 2001: 166; 
Labov 2001: 24). On myös esitetty ajatus, että kielellisessä käyttäytymisessä val-
litsisivat samat lait kuin elämässä yleensäkin: ihmisillä on tarve käyttäytyä samal-
la tavalla kuin tietyt ihmiset mutta toisaalta erottautua sellaisista ryhmistä, joihin 
he eivät halua kuulua (Labov 2001: 361). 

Sosiolingvistit ovat huomanneet ihmisten valitsevan puheeseensa sellaisia va-
riantteja, jotka heijastavat parhaiten heidän identiteettiään (J. Milroy 1992: 202; 
Chambers 2002a: 370; Bell 2001: 165; Thomas 2002: 186). Kielelliset valinnat, 
esimerkiksi erilaiset fonologiset variantit, voivat sisältää konnotaation siitä, mihin 
ryhmään puhuja haluaa identifioitua (Le Page & Tabouret-Keller 1985: 1818; 
Johnstone 1996: 16; Schilling-Estes 2002a: 390; ks. myös McMahon 1994: 242 ja 
Ito 2000). Mitä voimakkaammin ihminen on sitoutunut paikalliseen yhteisöönsä, 
sitä enemmän hän käyttää juuri tälle yhteisölle tyypillisiä murrepiirteitä (esim. 
Marshall 2004: 161).  

Kielellisiä muutoksia kuvattaessa onkin otettava huomioon ne arvot, jotka 
puhujat yhdistävät tutkimuksen kohteena oleviin kielimuotoihin (Gal 1997: 379). 
Murteen säilyminen elinvoimaisena riippuu suuresti kielenpuhujien arvoista ja 
siitä, kuinka solidaarisia he ovat omalle yhteisölleen (Marshall 2004: 25). Klassi-
nen esimerkki asenteiden vaikutuksesta kielen muuttumiseen on Labovin (1963) 
tutkimus Martha’s Vineyard -saarelta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lisääntyvä 
turistien määrä saarella oli alkanut muuttaa paikallisten asukkaiden murretta dra-
maattisesti. Kielen muuttuminen oli kuitenkin kytköksissä siihen, miten ihmiset 
asennoituivat saareen ja sen elämäntapaan. Ne, jotka suhtautuivat positiivisesti 
saaren elämäntapaan ja arvoihin, alkoivat jopa liioitella oman murteensa mukaisia 
piirteitä puheessaan. He halusivat näin korostaa omaa paikallista identiteettiään. 
Niillä saarelaisilla taas, jotka halusivat jossain vaiheessa muuttaa saarelta pois, oli 
puheessaan uusia, turisteilta omaksuttuja innovaatioita. (Labov 1963; ks. myös 
Trudgill 2000 [1974]: 12–13.)  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että informantit, jotka osoittavat vähiten 
lojaalisuutta paikalliselle yhteisölleen, omaksuvat innovaatioita herkemmin kuin 
sellaiset, jotka ovat lojaalimpia yhteisölleen (esim. Ito & Preston 1998; W. Ed-
wards 1992). Penelope Eckert (2000) on myös havainnut, että jokaisella kielelli-



 87 

sellä variantilla voi olla oma sosiaalinen funktionsa. Puhumalla ryhmän sisällä 
suhteellisen yhtenäisesti ryhmän jäsenet vahvistavat ryhmänsä yhteenkuuluvuu-
den tunnetta, ja tiettyjen muotojen käytöstä muodostuu vähitellen erottamaton osa 
ryhmäidentiteettiä. (Mts. 217–218.) Ihmisen sitoutumisaste tiettyyn ryhmään 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon hän viljelee puheessaan juuri tälle ryhmälle omi-
naisia kielenpiirteitä (Cheshire 1997: 193; Gal 1997: 377). 

Henning Andersenin (1989: 15) mukaan varsinkin kontaktilähtöisten inno-
vaatioiden omaksuminen tai hylkääminen kertoo siitä, mille puheyhteisölle kie-
lenkäyttäjä haluaa osoittaa solidaarisuuttaan. Kontaktiin perustuvissa muutoksissa 
motivaationa on halu puhua samalla tavalla kuin joku toinen (Anttila 1977: 82). 
John Earl Joseph (1987: 31) selittää prestiisivarieteetin vaikutusta toiseen va-
rieteettiin ns. prestiisin siirron (prestige transfer) kautta. Josephin mukaan ihmi-
set haluavat jäljitellä sellaisia henkilöitä, jotka ovat arvostettuja aineellisten (tai 
fyysisten) ominaisuuksiensa takia. Usein esimerkiksi henkilöt, joilla on parempi 
aineellinen hyvinvointi, ovat saavuttaneet prestiisiaseman sellaisten henkilöiden 
silmissä, joiden aineellinen hyvinvointi ei ole yhtä hyvä. Koska jälkimmäiseen 
ryhmään kuuluvien on vaikea saavuttaa ihailemansa ryhmän aineellinen taso, on 
tavallista, että prestiisi siirtyy prestiisiryhmän muihin ominaisuuksiin – sellaisiin, 
joita voidaan helposti imitoida ja omaksua. Kieli on yksi tällainen ominaisuus. 
(Joseph mp.) 

Kytkös kieliasenteiden ja kielellisen variaation välillä on edellä mainitun pe-
rusteella selvä. Usein ihmiset, jotka suhtautuvat positiivisesti omaan paikalliseen 
varieteettiinsa, käyttävät enemmän murteellisia muotoja kuin sellaiset ihmiset, 
jotka suhtautuvat positiivisemmin johonkin toiseen varieteettiin. Huolimatta siitä, 
että useissa tutkimuksissa asenteiden ja kielellisten valintojen välinen yhteys on 
ilmiselvä, on uskaliasta tehdä päätelmiä, että kielelliset valinnat johtuisivat pel-
kästään asenteista. (Ladegaard 2000: 227–228.) Kielen muuttumisen ja kieliasen-
teiden välisen yhteyden tarkastelussa onkin turvauduttava moniin eri metodeihin 
ja yhdisteltävä niitä toisiinsa (Ladegaard 2000: 230). Asenteiden ohella kielelli-
seen käyttäytymiseen vaikuttanevat persoonalliset tekijät, kuten informantin 
verbaaliset ja sosiaaliset taidot, sekä toisaalta kilpailevat motiivit. Informantti 
saattaa esimerkiksi suhtautua positiivisesti johonkin kielen varieteettiin mutta olla 
kykenemätön muuttamaan puhettaan kyseisen varieteetin suuntaan. Puhujan kie-
lellisiin valintoihin saattavat myös vaikuttaa sekä hänen halunsa identifioitua 
omaan vertaisryhmäänsä että prestiisivarieteettia puhuviin. Persoonallisten teki-
jöiden ohella myös puhetilanne vaikuttaa kielellisiin valintoihin. Tilanteista vaih-
telua aiheuttavat esimerkiksi keskustelukumppanin vaikutus informantin kie-
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leen, sukupuolelle ominaiset yleiset käyttäytymisnormit sekä yhteisön vaatimuk-
set. (Wicker 1969: 67–74; Ladegaard 2000: 227–228.)  

4.4 Kielenmuutoksen luonne 

4.4.1 Erilaisia muutoksia 

Tilanteessa, jossa foneemi korvataan toisella, voi olla kyse äänteenmuutoksesta, 
analogisesta muutoksesta tai fonologisesta lainaamisesta (Holder 1990; Labov 
1981: 272). Tutkimieni vokaalijonojen historiassa on tapahtunut nähdäkseni näitä 
kaikkia. On kuitenkin erotettava selkeästi, milloin on kysymys äänteenmuutokses-
ta ja milloin toisentyyppisestä muutosmekanismista (Holder 1990: 70).  

Fonologisesta lainaamisesta on kysymys silloin, kun variantti korvataan toi-
sesta murteesta (tai kielestä) peräisin olevalla variantilla (Gerritsen & Jansen 
1980). Usein imitoidaan sellaisia äänteitä tai äänneyhtymiä, jotka eivät kuulu vas-
taanottajamurteen (tai -kielen) äännerakenteeseen (van Coetsem 1988: 7). Kult-
tuurinen lainaaminen (cultural borrowing) on yksi fonologisen lainaamisen 
muodoista. Siinä muutokset omaksutaan ensin sellaisiin lekseemeihin, joita käyte-
tään lähinnä kirjallisessa muodossa ja jotka ovat vasta myöhemmällä iällä opittu-
ja. (Bloomfield 1979 [1933]: 444; Holder 1990: 69, 80.)  

Fonologista lainaamista pidetään ennen muuta sosiaalisena ilmiönä, ja sen 
katsotaan tapahtuvan siksi, että lähdekielen (tai -murteen) puhujilla on sosiaalista 
prestiisiä. Fonologiset lainat ovat aluksi idiolektitason ilmiöitä, mutta ne voivat 
vähitellen yleistyä ja levitä koko kieliyhteisöön. Fonologisten lainojen katsotaan 
leviävän kielessä vähittäisesti leksikaalisen diffuusion teorian periaatteiden mu-
kaisesti. (van Coetsem 1988: 97–99; Holder 1990: 69.) Tämän vuoksi tässäkin 
työssä käytetään ilmiön tarkastelussa mainittua teoriaa (tästä tarkemmin luvussa 
4.6.2). 

4.4.2 Muutoksen suunta, nopeus ja vaihe 

Fennistisissä kielen muuttumista käsittelevissä tutkimuksissa muutostyypit ovat 
yleensä kolmenlaisia: muutos voi johtaa joko murteellisempaan suuntaan (mur-
teellistumismuutos) tai yleiskielisempään suuntaan (yleiskielistymismuutos). 
Kolmas vaihtoehto on, että tutkittavassa idiolektissa tai kieliyhteisössä ovat alka-
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neet lisääntyä nykypuhesuomessa41 yleistyvät piirteet. Yleiskielistymismuutokset 
ovat yleensä hyvin tiedostettuja, ns. ylhäältä leviäviä muutoksia (change from 
above). Murteellistumismuutosta pidetään puolestaan heikommin tiedostettuna, 
alhaalta leviävänä muutoksena (change from below). (Labov 1972c: 178–182, 
308–310; Nahkola & Saanilahti 2001: 213.)  

Nahkola ja Saanilahti kuvaavat yleiskielistymismuutosta näin: ”Yleiskielis-
tymismuutoksessa – – uuden variantin omaksumisen voi kyllä tulkita lainaami-
seksi – – uusi variantti tulee ikään kuin ulkopuolelta kielenkäyttäjän näkökulmas-
ta katsoen” (Nahkola & Saanilahti 2001: 213). Nähdäkseni yleiskielistymismuu-
tos on ainakin Nahkolan ja Saanilahden (mp.) määritelmän mukaan ilmiönä hyvin 
läheinen fonologisen lainaamisen kanssa. Tässä tutkimuksessa pitääkin selvittää, 
ovatko suomen yleiskielen kaltaiset tai nykypuhesuomessa yleistyvät variantit 
uudehkoja fonologisia lainoja suomesta vai ovatko ne jo varhain vienalaismurtei-
siin kuuluneita – kenties tuolloin suomesta lainautuneita – variantteja. Aion pohtia 
asiaa erikseen kunkin vokaalijonon kohdalla.  

Fonologinen innovaatio saattaa jättää jälkensä kaikkiin muutoksenalaisiin 
ympäristöihin, kun kuluu tarpeeksi aikaa. Usein uudennos kuitenkin hiipuu ede-
tessään tai saattaa joutua kilpailuun toisen muutoksen kanssa samoista leksee-
meistä. (Chen & Wang 1975: 256.) Toisiaan kronologisesti leikkaavia muutoksia 
on kielessä runsaasti (Wang 1969: 11; Nahkola 1987b: 64), ja monesti on vaikea 
määritellä, milloin muutos on suoritettu loppuun (J. Milroy 1992: 145). Eräiden 
tutkijoiden (esim. Thelander 1979: 125–126; Nahkola 1987b: 36) mukaan katego-
risen edustuksen rajana voidaan pitää 85,5 prosentin osuutta kaikista tapauksista.  

Innovaation leviämistä tutkittaessa on tavattu harvoin sellaisia idiolekteja, 
joissa muutos olisi omaksuttu noin 50-prosenttisesti. Useimmiten muutoksen 
omaksumisprosentti on alle 20 tai yli 80 prosenttia. Onkin päädytty olettamaan, 
että muutoksen nopeus alkaa kiihtyä, kun se on toteutunut noin 20-prosenttisesti 
ja hidastua toteuduttuaan noin 80-prosenttisesti. Tätä olettamusta kutsutaan C.-J. 
Baileyn (1973) lanseeraamalla termillä ”diffuusion S-käyrä -malli” (S-curve mo-
del of diffusion). Innovaation katsotaan leviävän S-käyrän mukaisesti myös puhu-
jayhteisössä: alkuvaiheessa muutoksen omaksuvat vain harvat, mutta vauhtiin 
päästyään muutos leviää nopeasti suurimpaan osaan puheyhteisöä, kunnes vauhti 
taas hidastuu. Muutoksen nopean leviämisen vaiheessa variaatio on suurimmil-

                                                        
41 Nykypuhesuomella tarkoitan normittamatonta suomen puhekieltä, jossa esiintyy laajalevikkisiä ja 
leimattomia aluemurteiden piirteitä. Tällaista kielimuotoa on kutsuttu myös yleispuhekieleksi ja nyky-
puhekieleksi. (Palander 2005: 21–22; ks. Mielikäinen 1982.) 
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laan, kun taas muutoksen alku- ja loppuvaiheissa idiolekteittaiset erot ovat pie-
nimmillään. S-käyrää on sovellettu diffuusioteorioihin perustuvissa tutkimuksissa 
jo 30 vuotta, ja se tuntuu vakiintuneen kielenmuutoksen etenemiskaavaksi. (C.-J. 
Bailey 1973: 77; Nahkola 1985: 171–172, 1987b: 69–70; Chambers & Trudgill 
1988: 177–179; McMahon 1994: 52–53; Palomäki 1998: 41; Chambers 2002a: 
361.)  

Labov (1994: 79–82) on jakanut Philadelphian murteen vokaalijärjestelmää 
tutkiessaan äänteenmuutokset eri tyyppeihin sen perusteella, minkälaisia ne ovat 
luonteeltaan. Vaikka Labovin esittämät muutostyypit onkin hahmoteltu äänteen-
muutoksia silmällä pitäen, esimerkiksi Kurki (2005: 25) katsoo, että muutostyyp-
pejä voi soveltaa muunkinlaisiin kielenmuutoksiin. Labovin muutostyypit ovat 1) 
toteutuneet muutokset, 2) loppuvaihetta lähestyvät muutokset, 3) keskivaiheen 
muutokset, 4) uudet ja elinvoimaiset muutokset sekä 5) orastavat muutokset42. 
Kaikki muutokset eivät välttämättä käy läpi kaikkia muutosvaiheita, vaan esimer-
kiksi keskivaiheessa olevat muutokset saattavat alkaa väistyä uudempien muutos-
ten tieltä (Kurki 2005: 25 alav. 2 ja siinä mainitut lähteet).  

4.4.3 Innovaattorit 

Ketkä sitten tavallisesti alkavat levittää innovaatiota puheyhteisössään? Aiemman 
tutkimuksen mukaan naiset käyttävät miehiä enemmän innovatiivisia muotoja ja 
pystyvät eliminoimaan puheestaan nopeammin leimautuneet variantit. Erityisesti 
ylhäältä leviävissä muutoksissa naisten on todettu omaksuvan innovaatioita mie-
hiä nopeammin. (Chambers & Trudgill 1988: 72; Labov 1990: 213, 2001: 274, 
280; Gal 1997: 376; Dubois & Horvath 1999: 299; Maclagan ym. 1999: 27;  
Cheshire 2002: 429; Cameron 2003: 19.)  

Naisten prestiisivarianttien nopeaa omaksumista on selitetty muun muassa 
sillä, että naisilla on usein paljon sosiaalisia kontakteja ja vieläpä maantieteelli-
sesti laajalla alueella (esim. Chambers 1992; Cheshire 2002: 430). Naisten pres-
tiisimuotojen suosiminen saattaa johtua myös siitä, että naisilla on miehiä parem-
pi kyky arvioida kielenpiirteiden sosiaalisia merkityksiä (Labov 2001: 291). Nai-
set saattavat esimerkiksi liittää joihinkin murrepiirteisiin konnotaation maskuliini-
suudesta ja pyrkivät siksi välttelemään kyseisiä piirteitä puheessaan (Trudgill 
1972: 183; Mantila 2004: 329–331). Lisäksi on todettu, että viestintätilanteessa 
naiset ottavat miehiä paremmin kuulijan huomioon, mikä on yksi tapa osoittaa 

                                                        
42 Käytän muutostyypeistä samoja suomennoksia kuin Kurki (2005: 25). 
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solidaarisuutta. Naiset siis mukauttavat miehiä enemmän puhettaan puhekumppa-
nin murteen suuntaan. Tällainen kommunikointistrategia on tyypillinen valinta 
etenkin silloin, jos vierasta varieteettia puhuva edustaa sosiaalisesti vaikutusval-
taisempaa ryhmää. (Woods 1997; Wardhaugh 1992: 209; Cheshire 2002: 431; ko-
timaisista tutkimustuloksista ks. esim. Nuolijärvi 1986b: 219.)  

On kuitenkin huomattava, että vaikka naiset usein suosivatkin prestiisiva-
riantteja, heidän ikänsä vaikuttaa heidän kielelliseen käyttäytymiseensä. On nimit-
täin saatu myös tutkimustuloksia, joiden mukaan naiset saattavat olla kieleltään 
hyvinkin konservatiivisia (Romaine 1994: 141). Esimerkiksi suomen murteita 
tutkittaessa on havaittu, että yli 60-vuotiaiden informanttien joukossa nimen-
omaan naiset suosivat enemmän kotimurteensa variantteja kuin miehet (esim. Vir-
taranta 1968: 270; Mielikäinen 1988: 93; Mantila 1992: 89–90; Kauppinen 1997: 
93). Tätä on selitetty sillä, että vanhat naiset ovat yleensä konservatiivisempia 
kuin miehet (Mantila mp.) ja että miehet ovat olleet naisia enemmän poissa kodin 
piiristä, esimerkiksi ansiotyön takia (Virtaranta mp.). Uskon kuitenkin, että suu-
rempi merkitys murteellisten muotojen säilymiselle löytyy vanhojen naisten sosi-
aalisista verkoista ja niiden rakenteesta (ks. Holmes 1992: 233). Useinhan nimen-
omaan vanhat naiset muodostavat keskenään tiiviitä verkkoja, joten tämän voi 
ajatella olevan yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi Suomessa vanhat naiset ovat 
säilyttäneet kotimurteensa miehiä paremmin.  

4.4.4 Idiolektin muuttuminen 

Yksilön puhuman kielen äänne- ja muotorakenteen on oletettu vakiintuvan suh-
teellisen varhaisessa vaiheessa, ja etenkin äännetason on katsottu vakiintuvan kie-
len muita tasoja aikaisemmin. Selvänä puolestaan on pidetty sitä, että kielen sa-
nasto on altis muutoksille, etenkin lisäyksille, läpi puhujan eliniän. (Esim. Labov 
1982: 67–69, 1994: 83–84, 111–112; Nahkola & Saanilahti 2001: 12–13.) Asia ei 
kuitenkaan välttämättä ole niin yksioikoinen kuin edellä annetaan ymmärtää. Kie-
len muuttumiseenhan vaikuttavat sosiaaliset seikat: jos jotkin äänne- tai muotora-
kenteen variantit saavat selvästi negatiivisen tai positiivisen sosiaalisen varauk-
sen, saattaa kielen rakenteessa tapahtua paljonkin muutosta ihmisen elinaikana 
(Labov 1994: 111).  

Itse asiassa toistaiseksi tiedetään vielä varsin vähän siitä, missä iässä ihmisen 
idiolekti vakiintuu (ks. Lappalainen 2004: 36 ja siinä mainitut lähteet). Maailmal-
la on ilmestynyt vasta muutamia idiolektien seuruututkimuksia eikä Suomessa-
kaan kovin monta (ks. kuitenkin Nahkola & Saanilahti 2001; Moilanen 2003; 
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Kurki 2005). Ruotsin puhekieltä tutkinut Eva Sundgren (2002: 342–343) on saa-
nut tuloksia, joiden mukaan ihmisen idiolekti saattaa muuttua paljonkin 50 vuo-
den ikään saakka, minkä jälkeenkin yksilön kieli toki saattaa vielä muuttua. Yksi 
tuoreimmista fennistisistä idiolektia koskevista reaaliaikatutkimuksista (termistä 
ks. luku 4.5) on Marjatta Palanderin (2005) ”Lapsuudesta keski-ikään”. Tutki-
muksessa tarkastellaan erään enonkoskelaismiehen, Pasin, idiolektin muuttumista 
kolmenkymmenen vuoden aikana. Tutkimuksen kohteena on runsaat kahdeksan-
kymmentä äänne-, muoto- ja lauserakenteen sekä sanaston piirrettä – mukana 
myös jälkitavujen eA-, iA-, OA- ja UA-yhtymät. Kiinnostavaa on, että eA-
yhtymässä Enonkosken murteeseen vanhastaan kuulunut ii-variantti (esim. korkii) 
on vähentynyt Pasin idiolektissa koko ajan. OA-yhtymässä puolestaan vanha 
aluemurteen variantti UU (esim. maituu) on väistynyt Pasin kielestä jo kouluikään 
mennessä. Näiden varianttien tilalle ovat tulleet nykypuhesuomessakin leviävät 
ee- ja OO-variantit, esim. korkee, maitoo. (Palander mts. 251, 259–260.) Sanna 
Moilanen (2003: 13–14) puolestaan on havainnut pro gradu -tutkielmassaan, että 
eräiden hailuotolaisten idiolekteissa jälkitavujen eA-yhtymien edustus on muuttu-
nut 30 vuoden aikana murteellisempaan suuntaan.  

4.5 Kielenmuutoksen seuraamiseen käytettävä menetelmä 

Paljolti Labovin onnistuneiden tutkimusten innoittamana lingvistit ovat tutkineet 
äänteenmuutoksen etenemismekanismeja yli 30 vuotta näennäisaikamenetelmän 
(apparent time method) avulla. Näennäisaikamenetelmää käytettäessä tutkimuk-
sessa verrataan eri-ikäisten informanttiryhmien kieltä toisiinsa, minkä perusteella 
tehdään ennusteita siitä, mihin suuntaan kieli on muuttumassa. Näennäisaikame-
netelmän todistusvoimaan ei kuitenkaan voi luottaa varauksettomasti, sillä vält-
tämättä eri sukupolvien väliset erot tietyn kielenpiirteen edustuksessa eivät johdu 
diakronisesta muutoksesta vaan esimerkiksi siitä, että jokin ikäryhmä käyttää pu-
heessaan vain kyseiseen ikäkauteen sidoksissa olevia variantteja. (G. Bailey 2002: 
314; ks. myös Marshall 2004: 64.) Tätä kielen iän myötä muuttumista (engl. termi 
age grading suom. Kurki 2005: 35) on toistaiseksi tutkittu varsin vähän (valmis-
tuneista tutkimuksista ks. Kurki mp.). Olennaista kuitenkin on, että näennäisai-
kamenetelmää sovellettaessa tutkija pystyy erottamaan toisistaan sen, mikä ai-
neistossa kuvastaa varsinaista kielenmuutosta ja mikä kielen iän myötä muuttu-
mista (Kurki mp.). Näennäisaikamenetelmän todistusvoimaa on testattu useissa 
tutkimuksissa (esim. G. Bailey ym. 1991; Nahkola & Saanilahti 2001; Kurki 
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2005), ja tulokset osoittavat, että näennäisaikaan perustuva ennuste kielenmuu-
toksen etenemisestä pitää kuitenkin melko hyvin paikkansa. 

Omassa työssäni selvitän vienankarjalan kielen muuttumista reaaliaikaisen 
tutkimusmenetelmän (real time method) avulla. Reaaliaikatutkimuksessa koh-
teena on kielen todellinen muutos: miten esimerkiksi tietyn kieliyhteisön kieli tai 
tietyt idiolektit ovat todella muuttuneet vuosien aikana. Kieliyhteisössä tapahtu-
neita todellisia muutoksia voidaan selvittää vertaamalla jonkin ajan synkronista 
variaatiota jonkin toisen ajan synkroniseen variaatioon.  

Reaaliaikaan perustuvia tutkimuksia on kahdenlaisia: trendi- ja paneelitutki-
muksia. Tämä työ on trenditutkimus (trend study), mikä tarkoittaa sitä, että tut-
kimuksen kohteena on kaksi mahdollisimman samankaltaista aineistoa, joiden ke-
räämisen välillä on kulunut aikaa vuosia tai vuosikymmeniä. Paneelitutkimus 
(panel study) taas tarkoittaa sitä, että samoja idiolekteja tutkitaan vuosia tai vuo-
sikymmeniä myöhemmin ja tarkastellaan, miten nämä ovat muuttuneet. (Labov 
1994: 75–77; Van de Velde ym. 1996: 150; Palomäki 1998: 5.) Useimmat mur-
teidenseuruututkimukset ovat trenditutkimuksia, ja paneelitutkimukset ovat edel-
leen melko harvinaisia (Nahkola & Saanilahti 2001: 11; ks. kuitenkin esim. Moi-
lanen 2003; Kurki 2005). 

4.5.1 Valmistuneita reaaliaikatutkimuksia  

Ensimmäiset sosiolingvistiset reaaliaikatutkimukset valmistuivat 1980-luvulla. 
Näistä Henrietta Cedergrenin Panamassa ja Peter Trudgillin Norwichissa tekemät 
tutkimukset ovat tunnetuimpia alansa klassikoita. (Labov 1994: 85–86, 94–98; 
Paunonen 2005b: 25–27.) Suomessa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 
käynnistettiin murteenseuruuprojekti vuonna 1989. Sen tarkoituksena on ollut 
seurata suomen pitäjänmurteiden muuttumista kymmenen vuoden välein. (Yli-
Paavola 1994.) Hankkeen ensimmäinen koosteraportti (Nuolijärvi & Sorjonen 
2005) ilmestyi toissa vuonna.  

Heikki Paunonen on julkaissut 1990-luvun lopulla artikkeleja Helsingin pu-
hekielen omistusmuotojärjestelmän reaaliaikaisesta muuttumisesta (esim. Pauno-
nen 1995a, 1996), ja vuonna 2001 on ilmestynyt Kari Nahkolan ja Marja Saani-
lahden laaja reaaliaikatutkimus Virtain murteen muuttumisesta. Tuoreimpia suo-
malaisia reaaliaikatutkimuksia ovat jo mainittu Palanderin (2005) idiolektitutki-
mus sekä Tommi Kurjen (2005) väitöskirjatutkimus erään alastarolaiskylän kielen 
muuttumisesta.  
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4.5.2 Reaaliaikametodin ongelmat 

Vaikka reaaliaikamenetelmä saattaakin vaikuttaa ideaaliselta meneillään olevan 
kielenmuutoksen tutkimiseen, menetelmään on suhtauduttava varauksellisesti. 
Vertailtavien aineistojen väliset erot voivat johtua paitsi eri vaiheessa olevasta 
kielenmuutoksesta myös erilaisista haastattelumetodeista tai erilaisesta informant-
tien otantamenetelmästä. (G. Bailey 2002.) Haastattelija ja se, miten muodollisek-
si kielenopas tilanteen kokee, saattavat vaikuttaa myös haastateltavan kielellisiin 
valintoihin (Paunonen 2005b: 18). Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että uuden ai-
neiston kerääjä keskustelee kielenoppaiden kanssa samoista aiheista kuin vanhoil-
la nauhoilla (Labov 1994: 101)43.  

Reaaliaikatutkimuksessa vertailuaineiston keruu voi osoittautua vaikeaksi, 
koska juuri samaan tarkoitukseen kerättyä aineistoa samasta pitäjästä samoin pe-
rustein valituilta informanteilta on vaikea löytää (G. Bailey 2002: 325, 329). 
Kaikkein tiukimpien ehtojen mukaan kahden eriaikaisen otoksen vertailu edellyt-
täisi myös sitä, että puhujayhteisö olisi säilynyt samana tutkimusajankohtien väli-
sen ajan (esim. Chambers 1995: 200; G. Bailey 2002: 313; T. Nevalainen & Rau-
molin-Brunberg 2003: 55), mutta todellisuudessa näin staattisia puhujayhteisöjä 
on vaikea löytää (Paunonen 2005b: 18; vrt. Kurki 2004: 250). Ongelma voidaan 
ratkaista T. Nevalaisen ja Raumolin-Brunbergin (mp.) mukaan osin niin, että sa-
malla kun analysoidaan kielen muuttumista, selvitetään myös kieliyhteisössä ta-
pahtuneita muutoksia. Tämän vuoksi tämänkin tutkimuksen alussa on tehty varsin 
laajasti selkoa siitä, minkälaisia yhteiskunnallisia ja kielipoliittisia muutoksia vie-
nalaiskylissä on tapahtunut 1800-luvun lopun ja 2000-luvun taitteen välillä. 

4.5.3 Vaihtelu, muutos ja innovaatio 

Keskeinen kysymys reaaliaikametodia hyödynnettäessä on, mitä kahdessa eriai-
kaisessa aineistossa esiintyvät puhujakohtaiset erot viime kädessä kuvaavat. Mi-
ten suuri osa eroista perustuu todellisiin muutoksiin? Kaikki kielessä esiintyvä 
variaatio ei nimittäin välttämättä ole merkki muutoksesta, ja osa eriaikaisten ai-
neistojen välisistä eroista saattaa selittyä vain yksilöllisellä vaihtelulla, joka ei ku-
vastakaan todellista muutosta. (Weinreich ym. 1968: 188; Paunonen 2005a: 188, 
2005b: 21.) Tätä idiolekteittaista synkronista huojuntaa eli sitä, miten ihmisen 

                                                        
43 Omat eri-ikäiset aineistoni ovat haastattelujen aiheiden kannalta hyvin samanlaisia: sekä 1970-luvun 
taitteen että 2000-luvun taitteen aineistojen haastatteluissa puhutaan karjalaiskylien elämänmenosta 
vanhaan aikaan sekä karjalaisista tavoista, uskomuksista jne. 
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kieli vaihtelee päivittäin tai viikoittain, on tutkittu vielä hyvin vähän (Nahkola 
2002; Paunonen 2005a: 188).  

Kielenmuutosta tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että kaikki aineis-
tossa esiintyvät variantit eivät ole yhteisöllisiä, useiden puhujien käyttämiä, vaan 
osa varianteista saattaa esiintyä vain yhdellä puhujalla ja hänelläkin vain hyvin 
satunnaisesti (Anttila ym. 1995: 394). Tutkija joutuukin tekemään oman valintan-
sa siitä, mitkä variantit hän laskee lipsahduksiksi ja mitkä innovaatioiksi. Anna-
Riitta Lindgren on todennut, että näiden kahden toisistaan erottaminen ei ole yksi-
selitteistä. Emme voi tietää, mitkä nykyisistä lipsahduksista osoittautuvatkin tule-
vaisuudessa innovaatioiksi. (1990: 16, 32.) On esitetty, että jos jotakin esiintymää 
on koko aineistossa alle 10 kappaletta, kyseessä saattaa olla sattumanvarainen 
vaihtelu (Guy 1980; L. Milroy 1987: 135). On kuitenkin huomattava, että sosio-
lingvistisessä tutkimuksessa hyvin pienikin esiintymämäärä voi joskus kertoa sii-
tä, miten vaihtelu on strukturoitunut (L. Milroy 1987: 135–136). 

Lindgren (1990: 31–32, 2002) on vetänyt rajan innovaatioiden ja lipsahdusten 
välille niin, että mikäli poikkeama esiintyy samalla informantilla vähintään kolme 
kertaa tai vähintään kahdella eri informantilla yhden kerran, kysymyksessä ei ole 
enää lipsahdus vaan uudismuodoste. Kuitenkaan poikkeuksellisen variantin frek-
venssi tai se, kuinka monella puhujalla varianttia tavataan, ei saisi olla ainoa seik-
ka sen ratkaisemisessa, onko kyseessä lipsahdus vai innovaatio. Olennaista on 
tarkastella sitä, miten poikkeamat kytkeytyvät kielen muuhun systeemiin ja siinä 
ilmenevään variaatioon. (Juusela 1998: 62.) Koska Lindgrenin (1990) tekemää 
pelkkään frekvenssiin perustuvaa rajanvetoa lipsahdusten ja innovaatioiden välillä 
on kritisoitu (Anttila ym. 1995: 394–395), pohdin omassa työssäni jokaisen har-
vinaisen variantin luonnetta erikseen: onko kyseessä mahdollisesti merkki orasta-
vasta muutoksesta vai yksittäinen lipsahdus? 

Reaaliaikatutkimusta tehtäessä joutuu määrittelemään myös sen, missä mää-
rin muutosta katsotaan todella tapahtuneen. Esimerkiksi Nahkola ja Saanilahti 
(2001: 142–143) ovat määritelleet ”suureksi muutokseksi” vähintään kymmenen 
prosenttiyksikön suuruiset erot varianttien osuuksissa eriaikaisissa aineistoissa. 
Tätä vähäisemmät erot he luokittelevat ”pieniksi muutoksiksi”. ”Muuttumattomi-
na” Nahkola ja Saanilahti pitävät sellaisia piirteitä, joiden edustuksessa on eroa 
eriaikaisissa näytteissä vain 0,5 prosenttiyksikköä tai vähemmän. (Mp.) Palander 
(2005: 253–254) puolestaan katsoo, että alle 5 prosenttiyksikön ero varianttien 
osuuksissa eriaikaisten aineistojen välillä ei välttämättä ole osoitus vielä muutok-
sesta. Tätä Palander (mp.) perustelee sillä, että joistakin piirteistä esiintymiä on 
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yhtä aineistoa kohden vain kymmeniä tai kymmentäkin vähemmän, jolloin muu-
tamien prosenttiyksiköiden väliset erot eivät ole merkittäviä. 

Itse olen päätynyt tutkimuksessani Nahkolan ja Saanilahden (2001) sekä Pa-
landerin (2005) välimaastoon siinä, milloin katson muutosta tapahtuneen. En ota 
huomioon alle yhden prosenttiyksikön muutoksia vertailtavien aineistojen välillä. 
Se, miksi juuri 1 prosenttiyksikkö on tässä tutkimuksessa muutoksen alarajana, 
johtuu siitä, että eri vokaalijonoissa on nähtävissä samaan suuntaan kulkevia 
muutoksia, jotka ovat vielä hyvin orastavia mutta joiden oletan yleistyvän44. Ala-
rajan määritelmään ei siis ole vaikuttanut yksin se, kuinka monta prosenttia muu-
tosta on tapahtunut, vaan myös systeemi kokonaisuudessaan. Se, että eri vokaali-
jonoissa on havaittavissa samankaltaisia muutoksia, mielestäni kertoo jo siitä, että 
A-loppuisten vokaalijonojen systeemi on lähtenyt muuttumaan kyseiseen suun-
taan, vaikkakin hitaasti.  

Tapauksissa, joissa muutosta eriaikaisten aineistojen välillä on vähemmän 
kuin 5 prosenttiyksikköä, olen testannut muutoksen tilastollisen merkitsevyyden 
Khiin neliö -testin avulla. Khiin neliö -testillä voidaan saada selville muuttujien 
yhteys otokseen perustuvassa taulukossa. Jos yhden muuttujan prosenttijakaumat 
ovat erilaisia toisen muuttujan luokissa laskettuina, voidaan todeta, että kyseisessä 
otoksessa on löydettävissä yhteyttä kyseisten muuttujien välillä. Khiin neliö 
-testillä voidaan selvittää, onko mahdollista, että riippuvuuden syntyminen johtuu 
pelkästä sattumasta, ja nollahypoteesina on oletus, että valittujen muuttujien 
välillä ei ole riippuvuutta. (Manninen 1999: 4 ja siinä mainitut lähteet.) 

Khiin neliö -testiä käytettäessä merkitsevyystaso ilmoittaa, kuinka suuri on se 
riski, että saatu ero (esim. kahden aineiston välillä) johtuu pelkästä sattumasta. 
Merkitsevyystasosta käytetään lyhenteitä p tai α, ja se mittaa tehdyn johtopäätök-
sen tilastollista luotettavuutta. Ennen testin tekemistä tutkijan tulee päättää, mikä 
on se raja, jolloin nollahypoteesi hylätään. Yleisenä rajana pidetään merkitsevyys-
tasoa 0,5. Tulos on sitä merkitsevämpi, mitä pienempi merkitsevyystaso on. 
(Heikkilä 2002: 194–195.) Tässä tutkimuksessa ero on tilastollisesti merkitsevä, 
jos p ≈ 0,0.  

                                                        
44 Nämä ns. orastavat muutokset (muutosta eriaikaisten aineistojen välillä esim. 1,1 tai 1,5 prosenttiyk-
sikköä) ovat kuitenkin tilastollisesti merkitseviä (ks. esim. lukua 6.6). 
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4.6 Teorioiden esittely 

4.6.1 Kielikontaktiteoria 

Maantieteellisesti vieretysten ja siten kontaktissa olevat kieliyhteisöt vaikuttavat 
toisiinsa aina. Esimerkiksi Luoteis-Venäjän murteet, karjala, vepsä ja Venäjällä 
puhuttavat saamen kielet ovat asteittain kehittyneet nykyiseen muotoonsa vuosi-
tuhansien aikana. Tämän kehityksen aikana ne ovat olleet keskenään jatkuvasti 
intensiivisessä kontaktissa, joten moniulotteista transferia kielestä toiseen on siir-
tynyt valtavasti. (Sarhimaa 1999: 24, 26.) Itäisissä itämerensuomalaisissa kielissä 
on muun muassa runsaasti venäläisiä lainasanoja sekä selvää venäjän vaikutusta 
sanajärjestyksessä sekä eräissä johtimissa ja taivutussuffikseissa (esim. Vostrikov 
1990; Sarhimaa 1990: 438; Suhonen 1990: 94–101 ja siinä mainitut lähteet). Luo-
teisvenäläisissä murteissa sen sijaan sellaisia äännepiirteitä, kuten o:n ääntämistä 
oa:na (esim. poašla vs. pošla ’meni’), on pidetty fonologisena transferina itäme-
rensuomalaisista kielistä (Veenker 1967: 41). Pohjoisvenäläisissä murteissa on 
myös tuhansia lainasanoja itämerensuomalaisista kielistä, kuten pudra ’puuro’, 
lahta ’lahti’. Lisäksi pohjoisvenäläisten murteiden sanojen alkupainoisuuden ja 
est’-kopulan yleisvenäjää laajemman käytön sekä arkangelinmurteiden heikosti 
kehittyneen liudennusilmiön on arveltu johtuvan itämerensuomalaisten kielten 
vaikutuksesta. (Sarhimaa 1995: 213–214 ja siinä mainittu kirjallisuus.)  

Monesti kielellisessä kontaktitilanteessa on vaikea määritellä, onko kysymyk-
sessä kieli- vai murrekontakti. Lingvististen kriteereiden perusteella kyse voi olla 
murrekontaktista mutta poliittisten kriteereiden mukaan kielikontaktista45. Sekä 
naapurimurteen vaikutusta toiseen murteeseen että kielinaapurin vaikutusta toi-
seen kieleen voidaan kuitenkin viime kädessä pitää samana ilmiönä ja nimittää 
naapurivaikutukseksi (engl. neighbourhood effect). (Chambers & Trudgill 1988 
[1980]: 184–185; Palomäki 1998: 7; Hurtta 1999: 86.)  

Kielikontaktilla on monentasoisia seurauksia. Lievimpiä ovat kontaktilähtöi-
set muutokset, ja yleisin seuraus on sanojen lainaaminen. Toisen kielen transferia 
voi kuitenkin esiintyä kaikkialla kielen rakenteessa. Kahden (tai useamman) kie-
len kontaktista voi seurata myös uuden sekakielen syntyminen tai kielen kuolema. 
(Thomason 2001: 10–12.) Transferia tutkittaessa on erotettava toisistaan kaksi 
päämekanismia. On yhtäältä sellaista transferia, joka ilmenee kielenvaihtotilan-
teessa ja on tulosta puutteellisesta uuden kielen oppimisesta. Toisaalta on sellaista 

                                                        
45 Jotkut voivat pitää esimerkiksi vienankarjala–suomi-kontaktia murrekontaktina. 
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transferia, joka syntyy, kun kaksi kieltä on kontaktissa ja toisesta kielestä laina-
taan piirteitä. Lainaamistilanteessa (borrowing) lainaajien ei tarvitse osata lähde-
kieltä natiivipuhujan kaltaisesti. (Thomason & Kaufman 1988: 212; Thomason 
2001: 67–68.) Tarkastelemassani vienankarjala–suomi-kontaktissa on kysymys 
nimenomaan lainaamisesta. Karjalaiset ovat säilyttäneet oman kielensä mutta mi-
tä todennäköisimmin lainanneet siihen aineksia suomen kielestä. Lainatransferi 
on yleistä erityisesti sellaisissa uhanalaisissa kielissä, joiden puhujat hallitsevat 
äidinkielensä vielä sujuvasti (Thomason 2001: 230), sekä toisaalta sellaisissa ti-
lanteissa, joissa kaksi läheistä sukukieltä ovat keskenään kontaktissa (van Coet-
sem 1988: 98).  

Kielikontaktitilanteet eroavat toisistaan intensiteetiltään, mutta kontaktin in-
tensiteettiä on kuitenkin vaikea määritellä tarkasti. Yleistäen voi sanoa, että kon-
taktin intensiteetti korreloi sen kanssa, kuinka suuri lähdekieltä puhuvien kulttuu-
rin vaikutus on vastaanottajakielen puhujiin. (Geerts 1987: 599; Thomason 2001: 
66; ks. myös Palomäki 1998: 7.) Tämän perusteella esimerkiksi karjalan ja venä-
jän välinen kielikontakti on huomattavasti intensiivisempi kuin suomen ja karja-
lan välinen, sillä karjalaiset elävät Venäjällä keskellä venäläistä kulttuuria, kun 
taas suomalaisten ja karjalaisten välillä kulkee valtakunnan raja. Sanojen lainaa-
minen kielestä tai murteesta toiseen ei vielä edellytä kovin vilkkaita kontakteja, 
mutta vieraiden äänteiden tai äännekombinaatioiden lainaaminen vaatii jo pitkä-
aikaisia, vilkkaita ja ystävällishenkisiä kontakteja yhteisöiden välillä. (Palomäki 
1998: 44.) Myös puhujaryhmän koko vaikuttaa kielikontaktitilanteessa. Pienet 
puhujaryhmät omaksuvat enemmän piirteitä suuremmilta ryhmiltä kuin toisin 
päin. (Thomason 2001: 66.)  

Mitä lähdekielestä lainataan? 

Kielikontaktin ollessa satunnainen toisesta kielestä lainataan usein vain ei-
perustavanlaatuista sanastoa. Jos taas kontakti muuttuu intensiivisemmäksi, laina-
taan kaikenlaista sanastoa ja lähdekieli saattaa alkaa vaikuttaa myös vastaanotta-
jakielen rakenteeseen. (Thomason 2001: 69; ks. myös McMahon 1994: 201; King 
2005.) Viime kädessä kuitenkin lähde- ja vastaanottajakielten välinen typologi-
nen etäisyys vaikuttaa siihen, mitä lainataan. Typologisesti läheisten kielten väli-
seen kontaktiin eivät päde useimmatkaan kielikontaktitilanteita koskevat yleistyk-
set, kuten se, että sanat lainataan ennen kielioppia tai että perussanaston lainaami-
nen vaatii kaksikielisyyttä. Luonnollisesti lainaaminen toisesta kielestä on hel-
pompaa, jos kielten rakenteet ovat samankaltaisia. Jos on kysymys typologisesti 
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hyvin läheisten kielten kontaktista, rakenteellista lainaamista voi tapahtua, vaikka 
vastaanottajakielen puhujat eivät puhuisikaan lähdekieltä sujuvasti. (Thomason 
2001: 70–71.)  

Etenkin kielen äännerakenne on altis kontaktin aiheuttamille muutoksille 
(Sankoff 2002: 658), ja nykyisin kontakteja sekä lainaamista kielestä tai murtees-
ta toiseen pidetään luonnollisina (joidenkin mukaan jopa alkuperäisinä) äänteen-
muutoksiin vaikuttavina tekijöinä. (Palomäki 1998: 34.) Äännepiirteiden ohella 
muita herkästi lainautuvia piirteitä ovat esimerkiksi painon paikka sekä eräät syn-
taktiset piirteet, kuten sanajärjestys. Tiedetäänpä lähdekielestä lainatun jopa ko-
konaisia taivutuskategorioitakin vastaanottajakieleen. (Thomason 2001: 64–65, 
69, 76.) 

Sellaisille kielikontaktitilanteille, joissa vastaanottajakielen puhujat ovat op-
pineet lähdekielen vasta melko myöhään eivätkä välttämättä osaa sitä sujuvasti, 
on tyypillistä, että merkittävin transferi näkyy kielen rakenteessa, ei niinkään sa-
nastossa (Thomason 2001: 64). Fonologinen lainaaminen ja lainasanojen omak-
suminen kietoutuvat kuitenkin tiukasti yhteen. Itse asiassa fonologista ilmiötä it-
sessään ei lainata kielestä toiseen vaan ainoastaan lainattavien sanojen ääntämis-
tapa. Kun puhuja lainaa sanoja, hän imitoi parhaansa mukaan myös ääntämista-
paa, jolla lähdekielen puhujat kyseisen sanan tuottavat. (Trudgill 1986: 58; van 
Coetsem 1988: 7, 98; Phillips 1989: 199–200.) Yleensä fonologiset muutokset al-
kavat lainasanoista, mutta ne voivat levitä myös vastaanottajakielen omaperäiseen 
sanastoon. Tilanteessa, jossa kaksi läheistä sukukieltä on kontaktissa keskenään, 
fonologinen lainaaminen on yleistä ja tavallaan helppoakin, koska kielten sanasto 
on hyvin samankaltainen. Kontaktista johtuvat fonologiset muutokset voivat vai-
kuttaa myös morfologiaan ja syntaksiin. Morfologiaan vaikuttaville muutoksille 
on tyypillistä, että ensin lähdekielestä lainataan kokonaisia sananmuotoja, joissa 
esiintyvät vieraat affiksit vähitellen erotellaan, ja niitä aletaan liittää vastaanotta-
jakielen omaperäisiin lekseemeihin. (Dressler 1985: 82–86; van Coetsem 1988: 
118; Thomason 1997: 185, 203; Sankoff 2002: 643, 652.) 

Monet kielenmuutokset voidaan nähdä simplifikaationa eli tunnusmerkkisten 
muotojen muuttumisena tunnusmerkittömämmiksi. Kielikontaktista johtuvat 
muutokset voivat kuitenkin myös monimutkaistaa kielioppia eivätkä vain yksin-
kertaistaa sitä. Kielikontaktista johtuva kieliopin monimutkaistuminen on mah-
dollista juuri silloin, kun kyseessä on pitkäaikainen ja pysyvä kielikontakti. 
(Thomason & Kaufman 1988: 23, 28; Trudgill 1992b: 198; Thomason 2001: 64–
65, 76.) 
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Tunnusmerkkisyyden ja tunnusmerkittömyyden määritteleminen ei ole help-
poa, ja ne tulisi aina määrittää suhteessa siihen muutokseen, jota tarkastelee 
(Timberlake 1977: 169; Smith 2001: 205). Tunnusmerkittömyyteen on liitetty 
muun muassa seuraavia adjektiiveja: prototyyppisyys, yksinkertaisuus ja epämää-
räisyys (Battistella 1990: 26). Lisäksi suuren frekvenssin on yleisesti ajateltu ole-
van tunnusmerkittömyyden osoitin (Greenberg 1966: 64; Smith 2001: 206). Mitä 
useammin lekseemi esiintyy tutkittavassa tekstissä tai diskurssissa, sitä enemmän 
sillä on ”leksikaalista voimaa” ja sitä vankemmin se on juurtunut mentaaliseen 
leksikkoomme (Bybee 1985: 117–118). Ylhäältä leviävissä muutoksissa innovaa-
tioita voidaan sen sijaan pitää tunnusmerkkisinä (Andersen 2001: 33–37). 

Miksi lähdekielestä lainataan? 

Yksi hypoteeseistani on, että vienankarjalassa on tapahtunut fonologista lainaa-
mista suomen kielestä (tarkemmin luvussa 5.3). Sen selittäjänä, miksi tällaista 
lainaamista mahdollisesti on tapahtunut, käytän hyväkseni Allan Bellin (1984, 
1997, 2001) kehittelemää audience design -mallia. Bellin malli lähtee ajatuksesta, 
että ihmiset mukauttavat puhettaan sen mukaan, kenen kanssa he keskustelevat 
(1997: 244). Audience design -malli perustuu sosiaalipsykologian puheenmukaut-
tamisteoriaan (speech accommodation theory) (Giles & Powesland 1997 [1975]). 
Puheenmukauttamisteorian mukaan puhujat mukauttavat puhettaan vastaanottajan 
puheen suuntaan saavuttaakseen näiden hyväksynnän. Harvinaisempaa puolestaan 
on, että ihmiset muuttavat puhettaan loitommaksi vastaanottajan puheenparresta 
luodakseen enemmän sosiaalista etäisyyttä. Puheenmukauttamisteorian mukaan 
kielen mukauttaminen koskee kaikkia kielen tasoja aina prosodiikasta puhenopeu-
teen ja ilmausten muotoon. Mukauttaminen saattaa johtua pyrkimyksestä rakenta-
vaan vuorovaikutukseen, mutta viime kädessä puhujan sosiaaliset motiivit vai-
kuttavat hänen kielelliseen käyttäytymiseensä: puheen mukauttamisen tarkoitus 
on tehdä oma persoona hyväksyttävämmäksi puhekumppanin silmissä. (Giles 
1973; Giles & Smith 1979: 46–47, 49; Giles & Powesland 1997 [1975]: 233–234; 
Trudgill 1986: 2; Schilling-Estes 2002a: 383–384, 388.) Useat tutkimukset (esim. 
Giles ym. 1973) ovat osoittaneet, että ihmiset todella suhtautuvat myönteisesti 
sellaisiin puhekumppaneihinsa, jotka muuttavat puhettaan vastaanottajan murteen 
suuntaan. 

Puheen mukauttaminen vastaanottajan puhekielen suuntaan voi olla sekä tie-
dostettua että tiedostamatonta (Giles & Powesland 1997 [1975]; J. Edwards 1985: 
152). Puheenmukauttamisteoriaa on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei se ota huomi-
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oon niitä motiiveja, joiden vuoksi ihmiset mukauttavat puhettaan (Giles & Powes-
land 1997 [1975]: 235). Omassa tutkimuksessani pyrin löytämään nämä motiivit 
informanttien kieliasenteista ja heidän etnisestä lojaalisuudestaan (ks. tarkemmin 
luku 4.8).  

Kontaktilähtöinen vai kielensisäisesti motivoitunut muutos? 

Kontaktilähtöisessä muutoksessa muutoksen aiheuttaa toinen kieli (tai murre). 
Kielensisäisesti motivoituneen muutoksen syyt taas ovat kielen omassa rakentees-
sa ja sen epätasapainossa. (Thomason 2001: 86.) Muutosta ei voi heti pitää yksi-
selitteisesti kontaktilähtöisenä, jos sille ei löydy uskottavaa kielensisäistä syytä. 
Toisaalta taas kestävä kontaktiin perustuva selitys on aina parempi kuin heikko 
kielensisäisiin syihin perustuva selitys. Usein kielenmuutoksen syyt löytyvät sekä 
kielen omasta rakenteesta että ulkoisesta motivaatiosta, kielikontaktista. Kielen 
rakenteessa voi olla tarve (need) muutoksen syntyyn, mutta toisaalta taas suurem-
pi syy muutoksen tapahtumiselle saattaa olla se, että lähdekielellä ja sen puhujilla 
on prestiisiä (prestige) tutkittavassa puheyhteisössä. (Thomason 1997: 183.) On 
myös mahdollista, että ulkoisesti motivoitunut muutos etenee kielessä säännölli-
sesti niin, että muutoksen syyt vaikuttaisivat olevan vain kielen rakenteessa. 
Thomason (1997: 203) kuitenkin peräänkuuluttaa sellaisia tutkimuksia, joissa tut-
kittavaa kielenmuutosta ei pidetä enää joko kielensisäisesti motivoituneena tai 
kontaktilähtöisenä. Etenkin uhanalaisten kielten muutoksissa kielensisäisten ja 
-ulkoisten syiden yhteisvaikutus on erittäin yleistä46. (Campbell 1976: 189; van 
Coetsem 1988: 15; Thomason & Kaufman 1988: 57; Milroy & Milroy 1997a: 98; 
Thomason 2001: 62, 91, 229; ks. myös Riionheimo 2003: 1–2.)  

Kielikontaktiin perustuva muutoksen selitysmalli on uskottavampi tapauksis-
sa, joissa lähdekielen transferia esiintyy vastaanottajakielen rakenteessa muualla-
kin kuin vain tutkimuksen kohteena olevassa kontekstissa (Thomason 2001: 93). 
Suomen kielen vaikutusta vienalaismurteisiin ei aiemmin ole systemaattisesti tut-
kittu, joten julkaistuja tutkimustuloksia aiheesta ei ole saatavilla. Oman aineistoni 
perusteella voin kyllä todeta, että vienalaismurteen rakenteessa on tapahtunut jäl-

                                                        
46 Esimerkiksi Helka Riionheimo (1998a: 1) on Viron inkerinsuomea tutkiessaan havainnut, että eräät 
inkerinsuomen morfologiset muutokset johtuvat kielensisäisistä syistä mutta samalla niitä voimistaa 
kielenulkoinen syy, viron transferi. Myös Janne Paakkinen (2001: 120–121) on saanut tutkimustulok-
sia, jotka osoittavat, että kaakkoishämäläisten murteiden -mpA-loppuisen komparatiivin syntyyn 
(esim. parempa) ovat vaikuttaneet niin kielensisäiset syyt (taivutusparadigman muut muodot) kuin 
kielikontaktikin. 



 102 

kitavujen vokaalijonojen muuttumisen ohella myös muita muutoksia, joiden syinä 
voisi ainakin osittain pitää kontaktia suomen yleiskielen kanssa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi jälkitavujen h:n katoaminen, esim. annettii pro annettih (Iro), kasva-
tettii pro kasvatettih (Ul´l´ana), lampaat pro lampahat (Palaka). Monesti myös 
ensi tavussa esiintyy diftongin sijasta pitkä vokaali, esim. en saanun [pro suanun] 
sitä (Katti), lääkkeet [pro liäkkeet] (Marina).  

Jotta kielikontaktiin perustuva selitysmalli olisi uskottava, tulisi pystyä osoit-
tamaan, ettei vastaanottajakielessä ole esiintynyt ehdotettuja transferimuotoja en-
nen intensiivistä kontaktia lähdekielen kanssa. Toisaalta on myös pystyttävä osoit-
tamaan, että lähdekielessä tällaisia piirteitä on esiintynyt jo ennen kontaktin al-
kamista. On kuitenkin huomattava, että suurimmassa osassa maailman kielikon-
taktitilanteista edellä mainittujen seikkojen todistaminen on äärimmäisen vaikeaa, 
usein mahdotonta. (Thomason 2001: 94.) Karjalan kielestäkään ei ole olemassa 
kielennäytteitä niin varhaiselta ajalta, jolloin se ei ole ollut kontaktissa suomen 
kanssa. Lisäksi vanhemmissa äännehistorioissa ja kielennäytteissä äänneraken-
teen mahdolliseen variaatioon ei ole kiinnitetty huomiota tai tutkittavien kielen-
piirteiden edustusta on jopa vääristelty (esim. Genetz 1880: V; ks. myös Sarhimaa 
1999: 63). 

Vaikka kaikki edellä mainitut kriteerit muutoksen kontaktilähtöisyyden todis-
tamiseksi voitaisiinkin täyttää, on silti vielä tutkittava mahdollisia kielensisäisiä 
syitä, kuten universaaleja kielen rakenteen muuttumiseen liittyviä tendenssejä. Jos 
foneettiset olosuhteet ovat kunnossa, sama innovaatio (äänteenmuutos) voi kehit-
tyä yhtä aikaa eri paikoissa toisistaan riippumatta (Thomas 2002: 187). Esimer-
kiksi pitkien vokaalien diftongiutumista voidaan pitää universaalina äänteenmuu-
toksena, ja vaikkapa englannin kielessä tapahtunut suuri vokaalinsiirto (Great 
English Vowel Shift) muistuttaa väljien vokaalien muuttumisen osalta selvästi 
itämurteiden ja karjalan diftongiutumista: aa > *oa > oo, ää > *eä > ee (Krook 
1999: 29 ja siinä mainitut lähteet). Jos siis kaikkia kontaktilähtöisyyden todista-
miseen vaadittavia kriteereitä ei voida täyttää, ei voida tehdä kestävää päätelmää 
siitä, että kielenmuutos todella olisi vain ja ainoastaan kontaktilähtöinen. On kui-
tenkin huomattava, että hyvin harvoin, jos koskaan, kielenmuutos, sen syyt ja ete-
nemismekanismit, voidaan selittää tyhjentävästi. (Thomason 2001: 94.) 

Koodinvaihtoa vai pysyvää transferia? 

Rajanvedon tekeminen koodinvaihdon ja pysyvän transferin välille on vaikeaa, ja 
itse asiassa näiden kahden ilmiön välille ei voikaan piirtää absoluuttista rajaa 
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(Thomason 1997: 190–191, 2001: 133). Esittelen seuraavassa eräiden tutkijoiden 
näkemyksiä näiden kahden ilmiön välisistä eroista. 

Sarah Thomason (1997: 193) katsoo, että lainaamista edeltää koodinvaihto ja 
että koodinvaihto saattaa muuttua lainaamiseksi sopivissa sosiaalisissa oloissa 
samalla, kun lähdekielestä omaksuttu elementti muuttuu tarpeeksi frekventiksi. 
Timo Lauttamus (1990, 1991) puolestaan esittää, että koodinvaihdon ja lainaami-
sen välillä on jatkumo, joka etenee koodinvaihdosta koodien sekoittamiseen (code 
mixing) ja edelleen tilapäislainoista (nonce loans) integroituneisiin lainoihin. Ti-
lapäislainat eivät sopeudu vastaanottajakielen fonologiseen systeemiin, eikä niitä 
edes välttämättä tunnusteta laajasti lainoiksi. Koodinvaihdosta tilapäislainaami-
nen taas eroaa siinä, että lainattava elementti on sopeutunut vastaanottajakielen 
morfologiaan ja syntaksiin. (Sankoff & Poplack 1981; Sarhimaa 1999: 193.) Eräät 
tutkijat (esim. Halmari 1997; Sarhimaa 1999: 194) katsovat, että tilapäislainaami-
sen ja koodinvaihdon erottamiseen toisistaan ei ole aina tarvetta. Sarhimaan (mp.) 
mukaan esimerkiksi eteläkarjala–venäjä-kontaktissa on välillä mahdotonta sanoa, 
onko tietty venäjästä lainattu lekseemi sopeutunut karjalan äännerakenteeseen vai 
ei, koska kontaktissa olevien kielten äännerakenne on niin samankaltainen. (Koo-
dinvaihdon ja lainaamisen välisestä suhteesta ja erilaisista määrittelyistä perus-
teellisemmin ks. Sarhimaa 1999: 123–148.) 

Peter Auerin (1998) mukaan koodinvaihdosta seuraa usein kokonaan uusien 
lektien, ns. sulaumalektien (fused lects) syntyminen. Tällaista prosessiluontoista 
kehitystä hän pitää luonnollisena kaikissa kaksikielisissä puheyhteisöissä. Auerin 
(mt.) mukaan kehitys etenee koodinvaihdosta koodien sekoittamiseen ja edelleen 
sulaumalektien syntymiseen. 

Sarhimaa (1999: 193) on huomauttanut, että eteläkarjala–venäjä-kontaktissa 
ei voi aina enää selkeästi erottaa, mikä on koodinvaihtoa ja mikä lainaamista (vrt. 
Pyöli 1996: 283). Sen sijaan Sarhimaa (1999) ehdottaa erotettavaksi toisistaan 
perinteisen karjalan (Traditional Karelian) ja venäläistyneen karjalan tai se-
koitetun karjalan (Russianised Karelian, Mixed Karelian). Ensiksi mainitussa ei 
Sarhimaan mukaan tapahdu jatkuvaa vaihtelua karjalaisten ja venäläisten ainesten 
välillä rakenteellisesti keskeisissä konstituenteissa, kun taas jälkimmäisessä täl-
laista tapahtuu. Edelleen Sarhimaa tekee eri koodien välille hienosyisempää jakoa 
seuraavasti: Niin sanotussa Neo-Karelian-koodissa esiintyy venäjän transferia 
morfologian tasolla mutta ei lauserakenteessa. Russian-Karelian on astetta venä-
läistyneempi koodi, jossa koodinvaihto on taajempaa ja voi esiintyä jopa konsti-
tuenttiparien välillä (esim. subjektin ja predikaatin tai verbin ja sen objektin välil-
lä). Lisäksi kaksi kieltä sekoittuvat jatkuvasti lauserakenteen tasolla, mutta edel-
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leen on erotettavissa toisistaan venäläiset ja karjalaiset lekseemit ja kieliopilliset 
ainekset. Venäläistyneintä koodia (nimeltään Karussian) leimaavat fusioituneet 
rakenteet. Puhuja liukuu jatkuvasti karjalasta venäjään ja takaisin sellaisten lek-
seemien kautta, jotka kuuluvat kumpaankin kieleen. Tällaisia ovat mm. monet 
diskurssipartikkelit ja adverbit. (Sarhimaa 1999: 305.) Sarhimaan aineistossa on 
myös muutamia informantteja, joiden puhumasta kielestä hän käyttää nimitystä 
suomikarjala (Finnish-Karelian). Kyseinen koodi on suomivaikutteista karjalaa, 
jota käyttävät sellaiset kielenoppaat, jotka ovat eläneet suomalaisten miehittämis-
sä kylissä jatkosodan aikana ja jotka osaavat suomea jonkin verran. Sarhimaan 
mukaan suomivaikutteista karjalaa käytetään suomalaisten vieraiden läsnä ollessa, 
ja tällöin nimenomaan suomi – ei venäjä – on hallitseva ulkopuolinen vaikutin. 
Edelleen Sarhimaa katsoo, että eritasoisia karjala–venäjä- ja karjala–suomi-
koodeja käytetään ja vaihdellaan samaan tapaan kuin yksikieliset vaihtavat rekis-
teriä tai tyyliä. (Sarhimaa 1999: 243–244, 306, 313.) 

Uskoakseni myös omassa aineistossani on kielenoppaita, joiden kieltä voitai-
siin kuvata termillä suomikarjala tai suomalaistunut karjala. On kuitenkin 
huomattava, että suomi–karjala-kontakti ei tiettävästi missään määrin ole johta-
massa siihen, että suomi syrjäyttäisi karjalan, kun taas venäjä–karjala-kontaktissa 
venäjä luultavasti lopulta voittaa. Koska kyse on siis viime kädessä kielen säilyt-
tämistilanteesta, tutkimaani kielenilmiötä voi pitää lainaamisena. Tätä päätelmää 
tukevat myös seuraavat lainaamiselle asetetut kriteerit:  

1. frekvenssi 

Jos vieras elementti havaitaan vain kerran tai kaksi informantin puheessa, ky-
symyksessä on todennäköisesti koodinvaihto. Jos taas vieras elementti on hy-
vin frekventti, sitä voidaan pitää lainana. (Thomason 2001: 134.) Tämän pe-
rusteella tutkimassani ilmiössä on kyse lainaamisesta, ei koodinvaihdosta.  

2. koodinvaihdon rakenteelliset rajoitukset  

Koodinvaihtoa ei tapahdu sanan sisällä vartalon ja affiksin rajalla tai kahden 
affiksin välillä. Jos samassa sananmuodossa on elementtejä sekä vastaanotta-
jakielestä että lähdekielestä, lähdekielen elementtiä voidaan pitää lainana eikä 
koodinvaihtona. (Thomason 2001: 135.)  

Tämänkin argumentin perusteella tutkimassani ilmiössä on kyse lainaamisesta ei-
kä koodinvaihdosta. Tutkimissani vokaalijonoissa muutos on tapahtunut usein 
juuri vartalon ja tunnuksen tai vartalon ja päätteen rajalla, esim. lähti|e, sormi|e. 
Lisäksi aineistossani on sananmuotoja, joissa on elementtejä sekä lähdekielestä 
(suomi) että vastaanottajakielestä (karjala). Tällaisina pidän esimerkiksi sellaisia 
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tapauksia, joissa omaperäistä karjalaista sanaa taivutetaan suomen yleiskielen 
mukaisesti, esim. kyly|ä pro kylyö ’saunaa’. (Muista koodinvaihdon strukturaali-
sista rajoituksista ks. Sarhimaa 1999: 130–135.) 

Kun tarkastelee sellaisen kielen muuttumista, jonka puhujat ovat vilkkaissa 
kontakteissa läheisen sukukielen puhujien kanssa, kielikontaktiteorian käyttämi-
nen tutkimuksessa on välttämätöntä. Kielikontaktiteoria tarjoaa tutkijalle työkalu-
ja kielikontakti-ilmiön tarkasteluun ja auttaa kielenmuutoksen syitä pohdittaessa 
punnitsemaan kielensisäisten ja -ulkoisten syiden painoarvoa. Kun tutkimuksen 
fokus on kuitenkin kielen synkronisessa variaatiossa, sen syvällinen tarkastelu ei 
ole mahdollista ilman erilaisten variaatioteorioiden hyödyntämistä. Siksi katson, 
että työssäni on yhdistettävä kielikontaktiteoriaan myös erilaisia diffuusioteorioi-
ta. Esittelen seuraavaksi leksikaalisen diffuusion teorian periaatteita.  

4.6.2 Leksikaalisen diffuusion teoria 

Leksikaalisen diffuusion mallia on hyödynnetty jo vuosikymmeniä tutkittaessa 
äänteenmuutoksen leviämistä kielen sisällä. Leksikaalisen diffuusion perusajatus 
on, että muutokset leviävät vähitellen sanasta sanaan ja morfeemista morfeemiin 
(Wang 1969: 12–13; Nahkola 1985: 164–165, 1987b: 41, 1990: 109): ”– – a pho-
nological rule gradually extends its scope of operation to a larger and larger por-
tion of the lexicon, until all relevant items have been transformed by the process” 
(Chen & Wang 1975: 256). Ajatus on jyrkästi ristiriidassa sen nuorgrammaattisel-
le koulukunnalle tyypillisen käsityksen kanssa, että äänteenmuutokset olisivat 
säännöllisiä ja toteutuisivat samanaikaisesti kaikissa muutoksen ehdot täyttävissä 
konteksteissa (esim. McMahon 1994: 31, 47–48; Nahkola & Saanilahti 1990: 
196; ks. luku 4.1). Kukaan ei kuitenkaan voine väittää, että kielellinen muutos 
pystyisi sulautumaan koko leksikkoon tai kaikkiin muotoryhmiin yhdessä yössä 
(Chen & Wang 1975: 257; Chen 1977: 244). Variaatioteorian mukaan puhujan 
kompetenssiin kuuluu tietoa siitä, mitkä kontekstit suosivat äänteenmuutoksen 
toteutumista ja minkälaisen hierarkian kontekstit muodostavat. Aluksi muutos 
omaksutaan vain tiettyihin asemiin, mutta vähitellen se leviää foneettisen analogi-
an avulla kaikkiin muutoksen foneettiset ehdot täyttäviin konteksteihin. (Nahkola 
1986: 68, 1987b: 42.)  

Paul Kiparsky (1995: 641, 643) on jopa määritellyt leksikaalisen diffuusion 
yhdeksi analogisen muutoksen tyypiksi. Hänen mukaansa leksikaalinen diffuu-
sio on leksikaalisten fonologisten sääntöjen analogista yleistämistä tai laajenta-
mista (mp.). Joka tapauksessa muutoksen vähittäinen leviäminen saa aikaan vari-



 106 

aatiota niin, että tiettynä hetkenä osa puhujista on omaksunut muutoksen täysin, 
osa puhujista vasta osittain ja osa on vasta muutoksen alkupuolella (Nahkola 
1985: 169; ks. myös Anttila 1972: 86; Hawkins 1984: 257). 

Leksikaalisen diffuusion mallin kannattajat ajattelivat aluksi, että kaikki ään-
teenmuutokset leviäisivät kielessä tämän mallin periaatteiden mukaisesti ja että 
leksikaalinen diffuusio olisi äänteenmuutosten perusmekanismi. Nykyisin variaa-
tioteoreetikot myöntävät, että ilmeisesti osa kielellisistä muutoksista tapahtuu kui-
tenkin myös nuorgrammaattisen näkemyksen mukaisesti asteittain ja foneettis-
fonologisin edellytyksin. On siis muutoksia, jotka leviävät todistettavasti mor-
feemista morfeemiin, mutta kaikki muutokset eivät näin käyttäydy. (Labov 1981: 
297–303; Labov 1994: 424, 438, 470–471; Nahkola & Saanilahti 1990: 109; Pa-
lomäki 1998: 42.)  

Sanan taajuuden ja muutosalttiuden välinen yhteys  

Leksikaalisen diffuusion teorian mukaan sanojen frekvenssi on merkittävä seikka, 
kun tarkastellaan kielenmuutosten etenemistä. Taajuusherkkyyden hypoteesin47 
(frequency actuation hypothesis, suom. termi Nahkola 1987b) mukaan fysiologi-
sesti motivoituneet äänteenmuutokset tarttuvat ensin leksikon suurtaajuisimpiin 
sanoihin. Sen sijaan kaikki muut muutokset alkavat tiensä leksikon pientaajuisista 
sanoista. Erityisesti analogisten muutosten on todettu tarttuvan ensin pienifrek-
venssisiin sanoihin. (Hooper 1976: 95, 99, 101; Phillips 1984: 323; Nahkola 
1986: 69, 1987b: 42–43; Nahkola & Saanilahti 1990: 196–197.) Luultavasti pien-
taajuiset muodot ovat herkkiä analogialle siksi, että harvinaisten sanojen harvinai-
set muodot tuotetaan todennäköisesti puheessa joka kerta erikseen, kun taas taval-
listen sanojen tavalliset muodot ovat muistissa kokonaisuuksina (T. Itkonen 1976; 
Paakkinen 2001: 24). 

Taajuushypoteesia voi kritisoida siitä, että se jakaa äänteenmuutokset vain 
kahteen ryhmään: fysiologisesti motivoituihin ja muihin. Lisäksi sitä, minkälainen 
oikeastaan fysiologisesti motivoitunut äänteenmuutos on, ei ole paljoa pohdittu. 
Esimerkiksi Nahkolan väitöstutkimusta (1987b) on kritisoitu juuri sen vuoksi, että 
tutkija ei ole problematisoinut taajuushypoteesia eikä fysiologisesti motivoituneen 
ja ei-fysiologisesti motivoituneen muutoksen eroa riittävästi: ”lukija tulee – – ky-
syneeksi, mikä aivan tarkkaan ajatellen on fysiologisesti, mikä ei-
fysiologisesti motivoitunut muutos” (Kuiri 1987: 391, lihavoinnit minun). Myö-

                                                        
47 Käytän tästä eteenpäin termiä taajuushypoteesi. 
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hemmin Nahkola on yhdessä Saanilahden (1990: 197) kanssa esittänyt Phillipsiin 
(1984) vedoten, että ei-fysiologiset muutokset olisivat sellaisia, jotka ovat foneet-
tiselta kannalta epätodennäköisiä ja luonnottomia.  

Betty Phillipsin artikkelissa (1984), johon Nahkola ja Saanilahtikin (1990) 
viittaavat, annetaan sellaisia esimerkkejä fysiologisesti motivoituneista muutok-
sista, joita suomalaisissa tutkimuksissa ei ole esitelty. Phillips esittää, että suurtaa-
juisista sanoista tiensä alkavat muutokset ovat tyypillisesti supistuma-, kato- tai 
assimilaatiotapauksia. Näitä hän pitää selkeästi fysiologisesti motivoituneina 
äänteenmuutoksina, koska ääntäminen muuttuu niiden myötä ”helpommaksi”. 
Toisaalta Phillips pitää myös eräitä keskienglannin diftongiutumistapauksia fysio-
logisesti motivoituneina. (Mas. 322, 325.)  

Malcah Yager-Dror (1996) on esittänyt, että se, minkälainen kielenmuutos on 
luonteeltaan, vaikuttaa siihen, alkaako muutos tiensä leksikon suurtaajuisesta vai 
pientaajuisesta osasta. Yager-Dror katsoo, että alhaalta leviävissä muutoksissa 
(change from below) suurifrekvenssiset lekseemit alkavat muuttua ensin, kun taas 
ylhäältä leviävissä muutoksissa (change from above) innovatiivinen ääntämys 
tarttuu ensin lekseemeihin, jotka ovat puheessa harvinaisia ja enemmän salientte-
ja. (Ma.) 

Huolimatta siitä, että taajuushypoteesia ei ole problematisoitu tarkemmin 
monessakaan tutkimuksessa, useimpien tutkimusten tulosten väitetään tukevan 
taajuushypoteesia (esim. Labov ym. 1972; Sherman 1975; Khrisnamurti 1978). 
On tuloksia sekä fysiologisesti motivoituneiden muutosten tarttumisesta ensin 
suurifrekvenssisiin sanoihin että ei-fysiologisesti motivoituneiden muutosten vah-
vuudesta pientaajuisissa lekseemeissä (esim. Leslau 1969; Fidelholz 1975; Hoo-
per 1976; Phillips 1983, 1984, 1994, 1998; Nahkola & Saanilahti 1990: 110; Pi-
card 1997). Suomessa taajuushypoteesia ovat testanneet Nahkola yksin (1987b) ja 
yhdessä Saanilahden kanssa (1990), Minna Zaman-Zadeh (1995) sekä Paakkinen 
(2001), ja heidän havaintonsa tukevat hypoteesia. Muissa suomalaisissa tutkimuk-
sissa on tehty hajahuomioita eritaajuisten lekseemien muutosalttiudesta, ja kaikki 
nämä havainnot tukevat hypoteesia ainakin lievästi (ks. Nahkola & Saanilahti 
1990: 111). Kotimaisista tutkimuksista voisi kritisoida Nahkolan väitöstutkimuk-
sen ohella myös Zaman-Zadehin (1995) lisensiaatintyötä siitä, että siinä taa-
juushypoteesia sovelletaan jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen edustuk-
senmuutoksen tarkasteluun, vaikka leksikaalisen diffuusion malli on alun perin 
kehitetty äänteenmuutosten tutkimista varten. Toki sovellan omassakin tutkimuk-
sessani leksikaalisen diffuusion mallia juuri edustuksenmuutosten tarkasteluun, 
mutta yksi tutkimuskysymyksistäni onkin, soveltuuko teoria myös muiden kielel-
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listen muutosten kuin äänteenmuutosten etenemisen tarkkailuun (tästä tarkemmin 
luvussa 5.3). Lisäksi Zaman-Zadeh (1995: 90) pitää esimerkiksi jälkitavujen oa-
diftongin edustuksen muuttumista pitkävokaaliseksi (esim. kaloa → kalaa) fysio-
logisesti motivoituneena muutoksena lainkaan problematisoimatta asiaa, vaikka 
esimerkiksi Phillips, jonka artikkeli (1984) Zaman-Zadehin lähdeluettelostakin 
löytyy, pitää nimenomaan eräitä diftongiutumismuutoksia fysiologisesti moti-
voituneina (ks. s. 107). Lisäksi takavokaaleja foneettisesti vertailtaessa on havait-
tu, että u ja o ovat tunnusmerkittömämpiä a:han nähden ja tunnusmerkittömät fo-
neemit voidaan tuottaa vähemmin fyysisin ponnistuksin kuin tunnusmerkkiset 
(Karlsson 2000: 80–81). Näin ajatellen esimerkiksi kalua-muoto vaatisi vähem-
män fyysisiä ponnistuksia kuin kalaa. 

Tutkimuksissa, joissa leksikaalinen diffuusio on taustateoriana, tarkastellaan 
usein myös ns. vastamuutoksia tai palauttavia muutoksia. April McMahon 
(1994: 74) on määritellyt vastamuutoksen varsinaista muutosta myöhäisemmäksi 
analogiseksi muutokseksi, joka aktivoituu tietyissä osissa paradigmaa ja joka pa-
lauttaa aiempia fonologisia muotoja. Usein kielessä onkin meneillään useita sa-
manaikaisia muutoksia, jotka kohdistuvat samaan kontekstiin. Muutoksen kilpai-
lua oman vastamuutoksensa kanssa kuvataan ns. kehäsäännöllä (engl. kiel. termi 
flip-flop rule, suom. Nahkola 1987b: 63). Yhtäaikaiset muutokset kohdistuvat sa-
maan kontekstiin niin, että toinen aiheuttaa muutoksen X > Y ja toinen muutoksen 
Y > X. (Wang 1969: 11; Nahkola 1986: 71.) Kun meneillään oleva muutos törmää 
kesken kaiken omaan vastamuutokseensa, saattavat vaihtelusuhteet murteessa 
muotoutua hyvinkin kirjaviksi (Nahkola 1987a: 123). Suomen murteissa yleiskie-
listyminen on käynnistänyt joukon vastamuutoksia, jotka pyrkivät kitkemään 
murteista pois niiden vanhoja ominaispiirteitä. Esimerkkinä muutoksen ja vasta-
muutoksen kilpailusta voidaan pitää geminaation ja antigeminaation ”taistelua” 
samoista segmenteistä. (Nahkola 1986: 71–72, 1987a: 123.)  

Leksikaalisen diffuusion teoria kielikontaktitilanteessa 

Leksikaalisen diffuusion teoriaa voidaan soveltaa myös kielikontaktitilanteessa 
silloin, kun vastaanottajakielen puhujien todetaan mukauttavan puhettaan lähde-
kielen suuntaan. Trudgill (1986: 58) katsoo, että kielikontaktitilanteessa puhujat 
eivät modifioi äidinkielensä fonologista systeemiä, vaan he modifioivat tiettyjen 
lekseemien ääntämistapaa. Vastaanottajakielen puhujien tarkoituksena on näin 
saada yksittäiset sananmuodot kuulostamaan samalta kuin ne kuulostavat lähde-
kielen puhujien tuottamina (Trudgill mp.). Kielikontaktitilanteessa ulkopuolisesta 
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kieliyhteisöstä leviäviä muutoksia voidaan pitää ylhäältä leviävinä (change from 
above) (J. Milroy 1998: 45). Tällaiset lainaamiseen perustuvat muutokset alkavat 
Nahkolan (2002) ja Yager-Drorin (1996: 277) mukaan tiensä leksikon pientaajui-
sesta päästä. Ulkoapäin tulevissa kielellisissä muutoksissa lekseemin suurifrek-
venssisyys saattaa jopa estää muutosta tapahtumasta (ks. esim. Anttila 1972: 188). 
Monesti on kuitenkin mahdotonta todentaa, onko kielenmuutos syntynyt tutkitta-
van kieliyhteisön ulkopuolella vai sisällä (J. Milroy 1998: 46). Nähdäkseni tämä 
on erittäin vaikeaa silloin, kun tarkastellaan läheisiä sukukieliä, joissa on tapahtu-
nut samanlaisia kielellisiä muutoksia.  

Muiden tekijöiden kuin frekvenssin vaikutus muutoksen etenemiseen 

Leksikaalisen diffuusion mallia sovellettaessa on huomattava, että myös muut 
seikat kuin pelkästään sanan frekvenssi saattavat vaikuttaa muutoksen leviämi-
seen. Muun muassa Yager-Dror ja Kemp (1992) ja Yager-Dror (1996) ovat ha-
vainneet, että sanojen merkitys ja etymologia vaikuttavat niiden muutosalttiu-
teen. Esimerkiksi Montrealin ranskassa eräs äänteenmuutos ei ole tarttunut lek-
seemeihin, joihin liittyy konnotaatio ”vanhoihin aikoihin”. Ilmeisesti onkin niin, 
että samaan semanttiseen verkostoon (semantic network) kuuluvat sanat linkit-
tyvät toisiinsa niin tiukasti, että ne pyritään myös (taivutettaessa) ääntämään sa-
malla tavalla. (Yager-Dror–Kemp 1992: 274–276; Yager-Dror 1996: 280–281.) 
Yager-Dror (mas. 281–282) kehottaakin lingvistejä ottamaan huomioon myös se-
mantiikan kielenmuutosten tutkimisessa ja uskoo, että apuna tässä voisi toimia 
kognitiivinen kielentutkimus ja sen metodit. Leksikaalisen diffuusion mallia hyö-
dynnettäessä tulee ottaa huomioon myös se, mikä vaikutus painosuhteilla on 
muutoksen etenemiseen. Myös sanan tavuluku saattaa vaikuttaa sen muutosherk-
kyyteen. (Hansen 2001: 221.)  

Taajuuslaskennan periaatteita 

Taajuushypoteesia testattaessa sanojen taajuutta voidaan mitata monella eri taval-
la. Esimerkiksi Yager-Dror (1996) on käyttänyt taajuuden ilmaisemisessa hyväk-
seen ranskan (kirjoitetun) kielen taajuussanakirjaa. Nahkola ja Saanilahti (1990) 
ja Hansen (2001) puolestaan ovat laskeneet sanojen taajuudet omista aineistois-
taan. Myös minä olen laskenut sanojen taajuuden omasta uudesta aineistostani, 
koska karjalan kielestä ei ole laadittu taajuussanakirjaa.  
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On esitetty ajatus, että tarkasteltaessa kielenmuutosta, joka leviää kielialueel-
ta toiselle, olisi tarkasteltava sanojen frekvenssejä paitsi tutkittavan yhteisön kie-
lestä myös lähdekielestä (van Coetsemin 1988: 27 mukaan Janssen 1941: 81). En 
kuitenkaan usko, että esimerkiksi Suomen murteiden taajuussanasto olisi oikea 
lähde sen tarkastelemiseen, mitkä ovat ne yleisimmät suomen sanat, joiden kanssa 
kielenoppaani ovat tekemisissä. Kyseinen taajuussanasto perustuu vanhoihin mur-
renauhoitteisiin, joilla on haastateltu maalaisvanhuksia. Se nykypuhesuomi, jota 
kielenoppaani kuulevat turisteilta ja sukulaisiltaan, on varmasti aika kaukana niis-
tä suomen murteista, joita 1800-luvun loppupuolella syntyneet suomalaiset maa-
laisemännät ja -isännät ovat puhuneet. 

Taajuuslaskentaa tehtäessä on myös päätettävä, mitkä lekseemin esiintymät 
otetaan huomioon (Nahkola & Saanilahti 1990: 210). Itse olen ottanut mukaan 
laskuihini vain ne sananmuodot, joissa tarkasteltavan muutoksen ehdot täyttyvät. 
Lisäksi kaikki polyseemisen pesyeen sanat on luettu saman lekseemin esiintymik-
si, niin että esimerkiksi vetää voi tarkoittaa sekä konkreettia vetämistä (esim. 
kuorman vetämistä) että abstraktia vetämistä (esim. oppitunnin vetämistä). (Ks. 
Nahkola & Saanilahti mas. 213.)  

Olen jaotellut aineistossani esiintyvät lekseemit taajuusluokkiin niiden frek-
venssin mukaan (ks. Paakkinen 2001: 96). Nähdäkseni lekseemien jakaminen taa-
juusluokkiin jäntevöittää ja selkiyttää sanan taajuuden ja sen muutosalttiuden vä-
lisen yhteyden tarkastelua. Taajuusluokkaan I kuuluvat lekseemit, joiden sana-
esiintymiä on aineistossani 1–5. Taajuusluokkaan II puolestaan kuuluvat leksee-
mit, joiden sanaesiintymiä on aineistossani 6–10. Suurin taajuusluokka on 
XXVII, ja tähän luokkaan kuuluvat lekseemit, joiden sanaesiintymiä on aineistos-
sani 136–140 kappaletta. Aineistossani esiintyvien lekseemien taajuusluokat il-
menevät liitteen 10 taulukosta 1. 

Kun säännöllisiltä vaikuttavat fonologiset muutokset saattavat sulkea piiriinsä 
hyvinkin erilaisia muotoryhmiä, kuten johdoksia, verbien taivutusmuotoja ja no-
minien sijamuotoja (Mielikäinen 1995: 323), katson, että muutoksen tarkastelu 
yksin sanojen taajuuden kannalta ei riitä, jos haluaa saada tutkimastaan kielen il-
miöstä syvällisen kuvan. Kielenmuutoksen etenemistä on tarkasteltava myös mor-
fologian kannalta, ja tässä käytän hyväkseni morfologisen diffuusion mallia, jon-
ka Aila Mielikäinen (1995) on tehnyt tunnetuksi. 
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4.6.3 Morfologisen diffuusion teoria 

Termi morfologinen diffuusio esiintyy ensimmäisen kerran Paavo Suihkosen 
(1992: 286, 304) astevaihtelutyyppien leviämistä käsittelevässä tutkimuksessa. 
Suihkonen (1992: 304) käyttää termiä tapauksista, joissa muutokset leviävät lek-
seemien sijasta muotoryhmästä toiseen.  

Morfologisen diffuusion mallissa muutokset ryhmitellään eri tyyppeihin sen 
mukaan, missä asemassa muutoksenalainen äänneyhtymä tai äänne on. Fonologi-
nen muutos voi tapahtua a) vartalomorfeemissa (esim. äkkiä > äkkie), b) suffik-
sissa (esim. tul|kaa > tul|kua) tai c) vartalo- ja suffiksimorfeemiin kuuluvien ään-
teiden yhtymässä (esim. kaali|a > kaali|e). (Mielikäinen 1995: 331.) Tutkimuk-
sessani tarkastelen äännejonoja, jotka kuuluvat eri muotoryhmissä morfotaktisesti 
eri asemiin. Esimerkiksi ua sisältyy imperatiivin tunnukseen tyypissä tul|kua mut-
ta on vartalovokaalin ja sijapäätteen muodostama äännejono tyypissä kalu|a.  

Morfologisen diffuusion perusajatus on, että sidonnaisten morfeemien morfo-
taktinen hierarkia vaikuttaa äänteenmuutoksen etenemisjärjestykseen. Johtimet 
ovat luonteeltaan kiinteitä, ja ne kiinnittyvät kantaansa selkeämmin kuin päätteet 
ja muut suffiksit. Edelleen verbinjohtimien on todettu sijoittuvan morfotaktisesti 
lähemmäs kantaa kuin nomininjohtimien. Morfologisen diffuusion teorian mu-
kaan muutos alkaakin tiensä johtimista. Taivutusmorfeemit puolestaan pyrkivät 
pysymään erillisinä, tunnistettavina aineksina, ja näin ollen muutosten ei katsota 
tarttuvan niihin yhtä herkästi. (Mielikäinen 1995: 331; morfotaktisesta hierarkias-
ta ks. Karlsson 1983: 229–237.)  

Siihen, minkälaiset muutokset etenevät tavallisesti morfotaktisen hierarkian 
mukaisesti, ei Mielikäinen (1995) ota kantaa. Itse oletan, että fysiologisesti moti-
voituneet tai muuten kielensisäisesti motivoituneet muutokset leviäisivät kielessä 
morfotaktisen hierarkian mukaisesti, kun taas sellaiset muutokset, joiden syyt 
ovat kielenulkoiset tai jotka ovat kontaktilähtöisiä, leviäisivät kielessä käänteises-
sä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä48. On myös huomautettava 
siitä, että morfologisen diffuusion malli (kuten leksikaalisen diffuusion teoriakin) 
on kehitetty äänteenmuutoksia silmällä pitäen. Silti esimerkiksi Mielikäinen 
(1995) viittaa artikkelissaan sellaisiin tutkimuksiin, joissa on tehty havaintoja 

                                                        
48 Kyseiseen oletukseen olen päätynyt pro gradu -tutkielmani (N. Määttä 2000) tulosten pohjalta. Mai-
nitusta tutkielmasta käy ilmi, että Jyskyjärven ja Kalevalan murteissa vienalaismurteiden tyypillisim-
mät variantit olivat 1990-luvun lopussa tavallisesti yleisempiä muotoryhmissä, joissa tutkittava vokaa-
lijono sisälsi johtimen tai tunnuksen. Harvinaisempia vienalaismurteiden tyypillisimmät variantit sen 
sijaan olivat muotoryhmissä, joissa tutkittava vokaalijono sisälsi päätteen. (Mts. 88.) 
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edustuksenmuutoksen muotoryhmittäisestä leviämisestä. Yksi tavoitteeni onkin 
testata sitä, miten morfologisen diffuusion teoria sopii edustuksenmuutoksen tar-
kasteluun ja analysoimiseen (ks. luku 5.3). 

Muutoksen muotoryhmittäistä etenemistä on tutkittu paitsi suomalais-
ugrilaisissa kielissä myös muissa kieliryhmissä. Kiinnostavaa on, että esimerkiksi 
germaanisista kielistä löytyy esimerkkejä, joissa muutos tuntuu etenevän saman-
kaltaisesti kuin morfologisen diffuusion teoria olettaa. Esimerkiksi Labov (1972a) 
on jo 1970-luvulla todennut, että äänteenmuutos etenee leksikossa sanaluokittain, 
ts. äänteenmuutos toteutuu nopeammin tietyissä sanaluokissa ja hitaammin toisis-
sa (ks. myös Shields 1979: 711). Muutoksen sanaluokittaisesta etenemisestä on 
havaintoja myös Montrealin ranskasta (Yager-Dror & Kemp 1992). Saksan kieles-
tä puolestaan on tehty havaintoja, joiden mukaan epäsäännölliset äänteenmuutok-
set olisivat yleisempiä taivutusmorfeemeissa kuin johdinaineksissa. Tätä on seli-
tetty sillä, että taivutusmorfeemit ovat puheessa frekventimpiä kuin tietyt joh-
dinainekset. (Mańczak 1976: 315.) Toni Borowsky ja Barbara Horvath (1997: 
109–110) ovat puolestaan havainneet, että Australian englannissa l:n vokalisoitu-
minen on sitä todennäköisempää, mitä lähempänä muutoksenalainen l on sanan 
kantaa.  

Suomen kielen tutkimuksissa morfologisen diffuusion teoriaa ei ole testattu 
kovin systemaattisesti kielenmuutosten etenemistä seurattaessa. Monissa tutki-
muksissa kuitenkin todetaan, missä muotoryhmissä tarkasteltava muutos on voi-
makkainta ja missä vähäisempää. Toistaiseksi tulokset ovat olleet varsin ristiriitai-
sia. Otan esimerkiksi jälkitavujen eA-vokaaliyhtymän oikenemiskehityksestä teh-
dyt havainnot Alastarosta, Jyväskylästä ja Parkanosta:  

Alastaron murteessa ee-variantti on yleistynyt järjestyksessä  

1. supistumaverbit,  
2. *eδA-nominit ja niistä johdetut adverbit,  
3. yksikön partitiivi ja  
4. A-infinitiivi49 (Kurki 2005: 189).  

Jyväskylän puhekielessä ee-variantti on puolestaan edennyt järjestyksessä  

1. *eδA-nominit ja niistä johdetut adverbit,  
2. supistumaverbit,  
3. A-infinitiivi ja  

                                                        
49 A-infinitiivin perinteinen nimitys on 1. infinitiivi (ks. ISK s. 146). 
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4. yksikön partitiivi (Silvennoinen 1981: 3–8).  

Pohjois-Parkanon murteessa ee-variantin yleistyminen on edennyt järjestyksessä  

1. supistumaverbit,  
2. A-infinitiivi,  
3. yksikön partitiivi ja  
4. *eδA-nominit ja niistä johdetut adverbit (Mantila 1987: 141). 

Kaiken kaikkiaan tulokset ovat siis varsin erilaisia. Mantila (1987: 143) esittää-
kin, että kielenmuutoksen muotoryhmittäiseen leviämiseen vaikuttaa ennen muuta 
se, onko kyseessä vaaka- vai pystysuoraan leviävä muutos ja se, kuinka kauan 
muutos on kielessä ollut meneillään50. Mantila (mp.) katsoo, että esimerkiksi Par-
kanossa ee-variantin yleistyminen on luonteeltaan vaakasuoraa ja että kyseessä on 
hyvin varhain alkanut muutos. Näin ajattelee myös Kurki (2005: 185) ee-variantin 
yleistymisestä Alastarossa. Itse katson, että ee-variantin yleistyminen Jyväskylän 
puhekielessäkin on verrattain varhain alkanut muutos ja että kyseessä on alun pe-
rin vaakasuoraan leviävä muutos, sillä Jyväskylä sijaitsee sellaisen murrealueen 
länsilaidalla, jossa ee-variantti on jo vanhastaan ollut valtaedustuksena (ks. Sil-
vennoinen 1981: 1). Sekä Parkanossa että Alastarossa ee-variantin leviäminen on 
ollut voimakkainta supistumaverbeissä, mutta muuten variantin yleistyminen ei 
etene kyseisillä murrealueilla muotoryhmittäin samanlaisessa järjestyksessä. Jy-
väskylän puhekielessä ee-variantin yleistymistä ovat johtaneet puolestaan *eδA-
nominit ja niistä johdetut adverbit. Merkille pantavaa on se, että kaikissa edellä 
mainituissa tapauksissa todennäköisesti vaakasuoraan leviävä muutos on alkanut 
yleistyä sellaisesta muotoryhmästä käsin, jossa muutoksenalainen äännejono si-
sältää johdinaineksen eli supistumaverbeistä tai nomineista. 

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on tarkastella sitä, minkälaiset muutok-
set leviävät vienalaismurteissa morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä 
ja minkälaiset kenties käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-
sessä. Tulosten perusteella pyrin kehittämään tai tarkentamaan morfologisen dif-
fuusion mallia. 

                                                        
50 Pystysuoraan leviävästä muutoksesta on kysymys silloin, kun uudennos alkaa yleistyä puheyhteisön 
sisällä. Vaakasuoraan leviävästä muutoksesta puhutaan puolestaan silloin, kun uudennos leviää pu-
heyhteisöstä toiseen. Agraariyhteisöissä muutokset ovat tavallisesti olleet vaakasuoraan leviäviä, kun 
taas kaupungeissa muutoksen pystysuora leviäminen on yleisempää. (Paunonen 1982: 53.)   
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Muotoryhmän frekvenssi ja muutosalttius 

Mielikäinen (1995) esittää, että myös muotoryhmän taajuus vaikuttaa siihen, 
minkälaisiin muotoryhmiin muutos tarttuu herkimmin. Hän kirjoittaa artikkelis-
saan (mas. 332): ”kvantitatiivisiin menetelmiin perustuvat hypoteesit, joita on esi-
tetty mm. sanaston taajuuden vaikutuksesta (taajuusherkkyyden hypoteesi), sopi-
vat morfologisiin muutoksiin. Uudennosten on nimittäin todettu tarttuvan no-
peimmin juuri suurtaajuisiin muotoryhmiin (lihavoinnit minun).” Tässä koh-
taa Mielikäinen (mp.) viittaa Suihkosen (1992) ja Lehtimäen (1995) tutkimuksiin. 
On kuitenkin korostettava, että Suihkosen (mt.) ja Lehtimäen (ma.) tutkimat uu-
dennokset ovat keskenään aivan erilaisia ja ainakin Suihkosen tuloksetkin ovat 
erilaisia kuin Mielikäinen (1995) antaa ymmärtää. Suihkonen nimittäin tarkaste-
lee eräiden astevaihtelutyyppien muuttumista, ja hänen tuloksensa viittaavat sii-
hen, että analogiset muutokset alkaisivat tiensä pientaajuisista muotoryhmistä 
(mts. 286). Varsinaisesti hän ei siis ota kantaa siihen, millaiset uudennokset tart-
tuvat mahdollisesti ensin suurtaajuisiin muotoryhmiin. Lehtimäki (mas. 149–153) 
sitä vastoin on tutkinut murrekontaktiin perustuvia muutoksia. Hänen tarkastelun 
kohteenaan ovat muun muassa iA- ja UA-yhtymien kontaktilähtöinen muuttumi-
nen (ii → iA, UU → UA), ja tässä kohden hän vertaa toisiinsa muutoksen voi-
makkuutta yhtäältä yksikön partitiivimuodoissa ja toisaalta A-infini-
tiivimuodoissa. Lehtimäki (mas. 158) toteaa, että lähtömurteisten muotojen vaih-
tumisessa tulomurteisiksi (esim. äitii → äitiä) näyttävät jonkinlaisina ”vetureina” 
toimineen yksikön partitiivimuodot. Kun otetaan huomioon se, että Lehtimäen 
(mas. 152) aineistossa A-infinitiivitapauksia on yhteensä vain 79 ja yksikön parti-
tiivitapauksia 519, tulos antaisi olettaa, että kontaktilähtöiset muutokset leviäisi-
vät suurtaajuisista muotoryhmistä pientaajuisempiin. Ajatus sopii hyvin yhteen 
sen hypoteesini kanssa, että ylhäältä leviävät kontaktilähtöiset muutokset leviäisi-
vät käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä, siis niin, että 
muutosta johtaisi muotoryhmä, jossa muutoksenalainen äännejono sisältää päät-
teen. Usein juuri tällaiset muotoryhmät (esim. partitiivi) nimittäin ovat puheessa 
kaikkein suurtaajuisimpia.  

Katsonkin, että äänteenmuutos tai edustuksenmuutos ei voi levitä samaan ai-
kaan sekä morfotaktisen hierarkian mukaisesti että suurtaajuisimmasta muoto-
ryhmästä pientaajuisempiin. Tosiasia on, että taivutuspäätteet, esimerkiksi parti-
tiivin päätteet, ovat frekvenssiltään yleisempiä kuin useimmat johtimet. Taivutus-
päätteitä tarvitaan lähes jokaisessa lauseessa ilmaisemaan lauseen syntaktisia pe-
rusrakenteita, ja siksi ne ovat toisella tapaa pakollisia kuin johtimet. (Karlsson 
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1983: 231.) Myös Kaisa Häkkinen (1981: 50) toteaa, että syntaktinen tehtävä on 
selvimmin sellaisilla aineksilla, jotka ovat sananmuodoissa äärimmäisinä, esimer-
kiksi juuri taivutuspäätteillä. Paitsi pakollisuutensa ansiosta, sijapäätteet ovat ta-
vallisesti suurifrekvenssisempiä kuin johtimet myös sen vuoksi, että niiden liittä-
mistä eivät säätele samanlaiset syntaktiset, morfologiset ja tyylilliset rajoitukset 
kuin johtimien liittämistä (Häkkinen 1981: 51).  

Muotoryhmän esiintymistaajuus vaikuttaa myös siihen, millaisella proses-
sointitavalla esimerkiksi taivutusmuotoja tuotetaan. Sääntömuodostuksessa tiet-
ty muoto koostetaan osista sääntöjen avulla. Leksikaalisessa haussa puolestaan 
muoto haetaan kokonaisuudessaan leksikosta. (Esim. Riionheimo 1998b: 2.) Tai-
vutusmuotojen tuottamisessa nämä kaksi prosessointitapaa kilpailevat usein kes-
kenään (esim. Anshen & Aronoff 1988; Baayen 1992) ja muotojen esiintymis-
frekvenssi vaikuttaa prosessointiin. Suurtaajuiset muodot tuotetaan usein ulko-
muistin avulla, pienifrekvenssiset muodot taas sääntöjen avulla. Mitä useammin 
tiettyä muotoa prosessoidaan, sen helpommin hakeminen muistivarastosta onnis-
tuu. Jos taas tiettyä muotoa käytetään vain harvoin, sen hakeminen varastosta hi-
dastuu, ja näin muotoa aletaan koostaa sääntömuodostuksen avulla. (Esim. Bybee 
1985: 212, 1988; Riionheimo 1998b: 5.) 

Miten diffuusioteorioita voisi kehittää? 

Diffuusioteoriat ovat dialektologille houkuttelevia, koska ne tarjoavat teoreettista 
perustaa sille variaatiolle, johon tutkija väistämättä törmää murreaineistonsa ana-
lyysissa (ks. Chambers & Trudgill 1988: 176; Zaman-Zadeh 1995: 13). Etenkin 
leksikaalisen diffuusion ja morfologisen diffuusion teorioiden yhdistäminen aut-
taa toivottavasti pääsemään syvemmälle kielenmuutoksen etenemisen tarkkailus-
sa. Diffuusioteorioissa on kuitenkin yksi ongelma: niiden avulla ei pystytä selit-
tämään idiolekteittaisia eroja muutoksen omaksumisessa. Tämän puutteen kor-
jaan omassa tutkimuksessani tarkastelemalla informanttieni sosiaalisia verkkoja. 
Esimerkiksi jo William Downes (1984: 155) on esittänyt näkemyksen, että sosiaa-
lisen verkon käsite on tärkeä, kun kielenmuutoksen diffuusiota koskevia teorioita 
kehitellään (ks. J. Milroy 1992: 179). Tämän vuoksi esittelen seuraavaksi sosiaa-
lista verkkoa variaationtutkimuksen analyyttisena työkaluna. 
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4.7 Sosiaalinen verkko ja sen rakenne variaation selittäjänä 

Sosiaalisen verkon käsite51 on omaksuttu antropologisesta tutkimuksesta lingvis-
tiseen variaationtutkimukseen, koska on tarvittu työkalua, jonka avulla voitaisiin 
selvittää kielellisen variaation ja tutkittavan kieliyhteisön keskinäisen solidaari-
suuden suhdetta (L. Milroy 1980: 46; J Milroy 1998: 47). Ensimmäinen tutkimus 
kielellisen variaation ja sosiaalisten verkkojen välisestä suhteesta tehtiin 1970-
luvulla Belfastissa (Milroy & Milroy 1978). Muita tunnettuja ulkomaisia ”verkko-
tutkimuksia” ovat Susan Galin (1979) kielenvaihtoa käsittelevä tutkimus sekä 
Jenny Cheshiren (1982) ja Penelope Eckertin (2000) tutkimukset, joissa molem-
missa tarkastellaan nuorten sosiaalisia verkkoja ja niiden vaikutusta heidän kielel-
liseen variaatioonsa. Suomessa puhekielen variaation ja sosiaalisten verkkojen 
välistä suhdetta on tarkastellut ensimmäisenä Hanna Lappalainen (2004), jonka 
tutkimuskohteena on ollut helsinkiläisten nuorten aikuisten muodostama sosiaali-
nen verkko ja sen jäsenten kielellinen variaatio.  

Sosiaalinen verkko voidaan määritellä loputtomaksi yhdyssiteiden verkostok-
si. Ihmisten välillä on sekä heikkoja että vahvoja siteitä, ja esimerkiksi ystävien ja 
tuttavien väliset siteet poikkeavat toisistaan vahvuudessaan. (L. Milroy 2002: 
550–551.) Jos verkon jäsenet liittyvät toisiinsa enemmän kuin yhden ominaisuu-
den perusteella eli ovat esimerkiksi työtovereita sekä naapureita, heidän välillään 
on moninkertainen side (multiplex tie). Yksinkertainen side (uniplex tie) puoles-
taan liittää henkilöt toisiinsa vain yhden ominaisuuden, esimerkiksi sukulaisuu-
den, perusteella. Sellaiset henkilöt, joiden välillä on moninkertainen side, ovat 
usein intiimimmin tekemisissä toistensa kanssa kuin sellaiset, joita yhdistää vain 
yksinkertainen side. On myös esitetty, että moninkertaisen siteen jakavat henkilöt 
käyttävät toisiinsa enemmän vaikutusvaltaa kuin henkilöt, joita yhdistää vain yk-
sinkertainen side. (Boissevain 1978: 32, 1987: 165; L. Milroy 1980: 21.) 

Sosiaaliset verkot eroavat toisistaan tiiviydeltään (density). Tiiviissä verkossa 
(high density network) kaikki verkon jäsenet ovat tekemisissä toistensa kanssa 
jossain määrin (ks. kuva 1). Väljä verkko (low density network) puolestaan on sel-
lainen, jossa on yksi selkeä keskushenkilö (ego). Hänellä on paljon siteitä verkon 
muihin henkilöihin, jotka puolestaan eivät ole kontaktissa keskenään. (Ks. kuva 
2.) (Boissevain 1978: 37–40.) Tiiviit verkot yhdistetään usein pieniin ja stabiilei-
hin yhteisöihin, kuten maalaiskyliin. Usein tällaisissa yhteisöissä ihmiset tuntevat 

                                                        
51 Termistä social network on käytetty myös suomennosta sosiaalinen verkosto (esim. Lappalainen 
2003, 2004). 
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lähes kaikki yhteisönsä jäsenet ja tietävät toisistaan paljon. Mitä pidemmälle maa-
laiskylissäkin urbanisaatio ja teollistuminen etenevät, sitä löyhemmiksi ihmisten 
sosiaaliset verkot muuttuvat. (Boissevain 1987: 167–168.) 
 

A            B 
 

C                                 D 
 

E             F 

Kuva 1. Tiivis verkko (Milroy & Milroy 1997b: 201). 

 
A                      B 

C 
D                       E 

Kuva 2. Väljä verkko (Milroy & Milroy 1997b: 201). 

Suurista sosiaalisista verkoista erottuu helposti tiiviimpiä ryhmittymiä, klusterei-
ta52, joiden kaikki jäsenet ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ja tekemisissä 
enemmän kuin verkon muiden jäsenten kanssa. Varsinkin suuremmissa klustereis-
sa erottuu selkeästi 1) ryhmittymän keskushenkilö, 2) lähelle keskiötä sijoittuvat 
jäsenet sekä 3) klusterin reunalle sijoittuvat jäsenet. Klusterin jäseniä yhdistävät 
yleensä samankaltaiset intressit ja pyrkimykset, ja usein heillä on tunne yhteisestä 
identiteetistä. (Boissevain 1978: 43, 174, 178–179.) 

4.7.1 Kalevalan verkko 

Kalevalan uudessa aineistossa osa kielenoppaista muodostaa keskenään väljän 
verkon (low density network). Tämän verkon keskushenkilö on Olga. Olga on 
Hilman sisko, ja Anni on Olgan käly. Muarie on Olgan anoppi. Vieno ja Palaka 
ovat Olgan ystäviä, ja he kaikki asuvat melko lähellä toisiaan. Kalevalan sosiaali-
sesta verkosta voi erottaa selvän klusterin, jonka jäseniä ovat Pekka ja Anni sekä 
Muarie ja Olga. Olga on klusterin niin kuin koko sosiaalisen verkonkin keskusjä-
sen. (Ks. kuvaa 3.) 

                                                        
52 Klusterista on käytetty myös nimitystä klikki (clique) (esim. Boissevain 1978: 174), mutta nähdäk-
seni klusteri on neutraalimpi ilmaus. 
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Pekka                       Olga                      Vieno 
                             Anni  
  
  
                                                                                         Palaka             

Jyrki 
Hilma 

 

Kuva 3. Kalevalan uuden aineiston sosiaalinen verkko53. 

Sosiaalisia verkkoja tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että verkot ovat aina 
avoimia ja muuttuvia (J. Milroy 1992: 85) ja että vanhojen ihmisten väliset verkot 
alkavat jossain vaiheessa supistua, kun jäsenet kuolevat (Boissevain 1987: 167). 
Kalevalan verkkoakaan – sellaisena kuin se oli heinäkuussa 2001 ja tässä esitetty-
nä – ei ole enää olemassa. Kaksi verkon jäsentä, Muarie ja Hilma, on kuollut.  

4.7.2 Jyskyjärven verkko 

Jyskyjärven 2000-luvun aineistossa on viisi informanttia, jotka muodostavat kes-
kenään löyhän sosiaalisen verkon (low density network). Verkolla ei ole varsinais-
ta keskusjäsentä. Eniten kontakteja sen sisällä on kuitenkin Outilla ja Marinalla. 
Outi ja Santra ovat serkuksia ja asuvat melko lähellä toisiaan. Lisäksi Outi ja 
Santra ovat keskenään harrastustovereita. Ul’l’ana on Outin ystävä. Marina sen 
sijaan on sekä Outin että Santran harrastustoveri mutta asuu melko kaukana heistä 
kummastakin. Aino on Marinan ystävä ja naapuri mutta ei ole tekemisissä muiden 
verkon jäsenten kanssa. (Ks. kuvaa 4.) On huomattava, että ihmisen asuinpaikka 
yhteisön sisällä vaikuttaa siihen, miten tiiviisti hän on tekemisissä muiden verkon 
jäsenten kanssa. Keskeisellä paikalla asuvat tapaavat toisiaan useammin ja vaih-

                                                        
53 Kuvassa 3 paksumpi viiva on merkki sukulaisuussuhteesta ja ohuempi viiva ystävyyssuhteesta. 
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tavat keskenään vaikutteita enemmän kuin sellaiset, jotka asuvat syrjemmässä. 
(Boissevain 1987: 166.)  

                                                            Marina           Aino 
                                                                       
                                                                      
                                                           
                                     Ul’l’ana            Outi  
 
 
 
 
                                                                    Santra 

Kuva 4. Jyskyjärven uuden aineiston sosiaalinen verkko54. 

Jyskyjärven 2000-luvun aineistosta voisi periaatteessa esittää myös toisen sosiaa-
lisen verkon, johon kuuluisivat Hekla, Matr’o, Maikki, Huoti, Lempi ja Sylvi. He 
nimittäin asuvat kaikki erittäin lähellä toisiaan. Koska en kuitenkaan ole haastat-
telujen yhteydessä selvittänyt, kuinka paljon edellä mainitut informantit todella 
kommunikoivat keskenään, olisi uskaliasta väittää, että he muodostaisivat keske-
nään sosiaalisen verkon. Periaatteessahan kaikki Jyskyjärven kielenoppaani kuu-
luvat samaan, koko heidän kotikylänsä laajuiseen sosiaaliseen verkkoon. Tällöin 
Ainon, Marinan, Outin, Santran ja U’l’lanan muodostamaa ryhmittymääkin voisi 
pitää tämän verkon klusterina.  

4.7.3 Muutoksen leviäminen sosiaalisen verkon sisällä 

Tutkittaessa variaation ja sosiaalisen verkon välistä riippuvuussuhdetta on katsot-
tu, että verkon vahva yhteenkuuluvuuden tunne sekä (ydin)jäsenten väliset tiheät 
ja moninkertaiset siteet vaikuttaisivat edistävästi murteen säilymiseen, koska yh-
tenäinen ryhmä pystyy helpommin vastustamaan kieleen kohdistuvia muutospai-
neita. (Boissevain 1978: 72; L. Milroy 1980: 137, 178, 196, 2002: 554–556; 
Chambers & Trudgill 1988: 75; Holmes 1992: 237; J. Milroy 1992: 84–86, 175–
185, 1998: 47; Lappalainen 1996: 101, 2003: 78–86, 2004: 17; Milroy & Milroy 
1997b: 203–204; Labov 2001: 327, 356, 362.) On myös katsottu, että informantti-
                                                        
54 Kuvassa 4 ohuin viiva kulkee harrastustovereiden välillä. Keskipaksu viiva on merkki ystävyyssuh-
teesta ja paksuin viiva sukulaisuussuhteesta. 
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en kontaktit kotikylän ulkopuolelle ja vierasta varieteettia puhuviin henkilöihin 
vaikuttavat siihen, miten konservatiivisia tai innovatiivisia informantit ovat kielel-
tään (Lippi-Green 1989; L. Milroy 2002: 557).  

Siitä, ketkä sosiaalisissa verkoissa johtavat kielellisiä muutoksia, on esitetty 
erilaisia näkemyksiä. Ensinnäkin on katsottu, että innovaattoreita olisivat sellai-
set henkilöt, jotka eivät ole keskiössä omassa verkossaan ja joilla on eniten heik-
koja siteitä (weak ties) verkon ulkopuolisiin ryhmiin. Tällöin useat verkon ulko-
puoliset heikot siteet olisivat välttämättömiä innovaatioiden leviämisen kannalta. 
(L. Milroy 1980: 137, 178, 196, 2002: 554–556; J. Milroy 1992: 84–86, 175–185; 
Milroy & Milroy 1997b: 203–204.) Uusimmat tutkimukset (muun muassa Eckert 
2000 ja Labov 2001) osoittavat kuitenkin, että vahva kiinnittyminen yhteen sosi-
aaliseen verkkoon ei sulje pois runsaita eikä intensiivisiä kontakteja muihin verk-
koihin, kuten esimerkiksi J. Milroy (1992: 172–175, 182–183) ja L. Milroy 
(2002: 564–565) ovat väittäneet. Eckertin (2000) ja Labovin (2001) havainnot oh-
jaavatkin punnitsemaan uudelleen sitä, ovatko ainoastaan heikot siteet merkittä-
viä uudennoksien leviämisessä (Lappalainen 2003: 84; ks. myös Marshall 2004: 
38). Se, että henkilöllä on paljon kontakteja eri verkkoihin, näyttäisi olevan olen-
naisempaa kuin se, minkälaatuisia kontaktit ovat (Lappalainen 2003: 83). Joka 
tapauksessa uusien muotojen leviäminen edellyttää, että verkossa on joku, joka 
muodostaa kahden verkon välille sillan, jota pitkin uudet kielelliset muodot pää-
sevät leviämään. (L. Milroy 1980: 137, 178, 196, 2002: 554–556; Chambers & 
Trudgill 1988: 75; Holmes 1992: 237; J. Milroy 1992: 84–86, 175–185, 1998: 47; 
Lappalainen 1996: 101, 2003: 78–86, 2004: 17; Milroy & Milroy 1997b: 203–
204; Labov 2001: 327, 356, 362.)  

J. Milroyn ja L. Milroyn (1997b: 205) mukaan innovaation leviämisen kan-
nalta keskeisessä roolissa ovat henkilöt, jotka omaksuvat innovaation varhaisessa 
vaiheessa (early adopters). Tällaisten henkilöiden katsotaan olevan keskeisem-
mässä asemassa omassa verkossaan kuin innovaattoreiden. Kun innovaatio on 
saanut jalansijaa varhaisten omaksujien kielessä, se mitä todennäköisimmin leviää 
muidenkin verkon jäsenten kieleen. (J. Milroy 1992: 184; Milroy & Milroy mp.) 
Labov (2001: 349–365) puolestaan erottaa toisistaan muutoksen käynnistäjät eli 
innovaattorit sekä henkilöt, jotka johtavat muutosta (leaders). Innovaattorit ovat 
Labovinkin mielestä marginaalissa omassa verkossaan, kun taas muutoksen johta-
jat ovat verkon keskeisiä jäseniä, mutta toisaalta myös heillä on paljon verkon ul-
kopuolisia siteitä. Joskus henkilö voi olla sekä innovaattori että muutoksen johta-
ja. (Labov mp.; ks. myös Vaattovaara 2003: 125.)  
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4.7.4 Sosiaalinen verkko ja vähemmistökielen muuttuminen 

Tutkittaessa sellaisia pieniä ryhmiä, joiden jäseniä ei voi selkeästi erotella toisis-
taan perinteisten sosiaalisten muuttujien, kuten sosiaaliluokan, perusteella, infor-
manttien ryhmittely sosiaalisten verkkojen perusteella on hyvä metodi (L. Milroy 
1987: 109, 2002: 556; ks. Labov 2001: 326). Erityisesti vähemmistöryhmien ja 
kielenvaihdon etenemisen tutkimuksessa metodista on ollut paljon hyötyä (esim. 
Hulsen ym. 2002; Raschka ym. 2002: 13). On muun muassa havaittu, että uhan-
alaisten varieteettien säilymiseen vaikuttavat puheyhteisön sisäisten verkkojen 
ominaisuudet sekä toisaalta vuorovaikutus puheyhteisön ulkopuolisten kanssa 
(Wolfram 2002: 768).  

Karjalassa ihmisiä on erittäin hankala luokitella labovilaisittain esimerkiksi 
työläisluokkaan tai keskiluokkaan (ks. Pyöli 1997: 69; Sarhimaa 1999: 84). Tähän 
on useita syitä. Ensinnäkin Venäjällä on edelleen vallalla ideologia, joka tähtää 
koko sosiaalisen luokan käsitteen eliminoimiseen (Sarhimaa mp.). Lisäksi etenkin 
vanhat ihmiset ovat tehneet elämänsä aikana hyvin erilaisia töitä. Osa tämänkin 
tutkimuksen informanteista on työskennellyt metsä- ja uittotöissä, kolhoosissa ja 
tämän lisäksi vaikkapa kyläneuvoston sihteerinä. Opettajina ovat toimineet henki-
löt, jotka eivät välttämättä ole saaneet ammattiinsa minkäänlaista koulutusta. Li-
säksi Karjalassa on usein niin, että korkeimman koulutuksen saaneet henkilöt 
saavat todella pientä palkkaa, kun taas hyvin vähälläkin koulutuksella saattaa 
päästä mukaan liike-elämään ja onnistua ansaitsemaan sievoisen omaisuuden 
(Pyöli 1997: 69). Näin ollen lienee selvää, ettei tässä tutkimuksessa variaation se-
littämisessä voida etsiä syitä informanttien koulutus- tai työtaustasta tai heidän 
sosioekonomisesta asemastaan. 

Sosiaalinen verkko on siinäkin mielessä hyvä työkalu, että viime aikoina on 
todettu, että kielenpuhujan oma status ei olekaan niin merkittävä tekijä ennustet-
taessa kielellisiä muutoksia, kuin aiemmin on ajateltu. Päinvastoin ihmisen sosi-
aalisten kontaktien on todettu vaikuttavan enemmän muutoksen omaksumiseen. 
(Gal 1997: 383.)  

4.7.5 Sosiaalisen verkon kritiikki ja tämän tutkimuksen vastaus 
siihen 

Vaikka sosiaalinen verkko vaikuttaa kelpo työkalulta variaation idiolekteittaisten 
erojen analyysissa, muun muassa Suzanne Romaine (1984: 37) ja Deborah Came-
ron (1997: 61) ovat kritisoineet sitä, että sosiaalista verkkoa ja sen rakennetta käy-
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tetään selityksenä sille, miten variaatio on rakentunut. Heidän mielestään sosiaa-
linen verkko on viime kädessä vain teoreettinen rakennelma, joka ei voi pakottaa 
ihmistä toimimaan tietyllä tavalla. Myös Boissevain varoittaa tekemästä liian pit-
källe meneviä päätelmiä ainoastaan sosiaalisen verkon rakenteen perusteella: 
verkkoanalyysia tehtäessä on vaarana, että tulokset jäävät vain skalaarisiksi nu-
meroiksi, jotka ovat hyvin etäisiä todellisesta kielenkäytöstä. (Boissevain 1987: 
169.)  

Verkkoanalyysin kritisoijiin kuuluu myös Jonathan Marshall (2004: 164), 
jonka tutkimustulosten perusteella henkilön integroituneisuus hänen omaan sosi-
aaliseen verkkoonsa ei välttämättä korreloikaan sen kanssa, missä määrin hän on 
solidaarinen paikalliselle yhteisölleen. Ihminen saattaa olla keskeinen henkilö 
omassa sosiaalisessa verkossaan, mutta hänen asenteensa paikallista varieteettia 
kohtaan saattavat silti olla negatiiviset (Marshall mts. 170). Verkkoanalyysia teh-
täessä kompastuskivenä saattavat olla myös introvertit ihmiset: heillä voi olla hy-
vin pieni sosiaalinen verkko, johon he kuuluvat löyhästi, mutta tämä ei silti estä 
heitä olemasta solidaarisia omalle yhteisölleen ja kielelleen (ks. Marshall mts. 
230). Marshallin tutkimus (mts. 168, 189, 191, 206) osoittaa myös sen, että vahva 
verkkoon integroituminen ei välttämättä kietoudukaan yhteen konservatiivisen 
murteenkäytön kanssa, kuten aiemmin on yleisesti ajateltu. Äännerakenteen vari-
aatio ja se, miten integroitunut henkilö on omaan sosiaaliseen verkkoonsa, eivät 
välttämättä ole millään tavalla yhteydessä toisiinsa (Rau & Hwa 2000: 154). Vari-
aation selittämisessä täytyykin olla varovainen ja miettiä huolellisesti, mitä yksi-
lön kielessä voi pitää verkon vaikutuksena ja mikä taas johtuu jostain muusta 
(Lappalainen 2003: 87). Tässäkään tutkimuksessa ei ole tarkoitus analysoida ver-
kon ja sen rakenteen vaikutusta kaikkiin jälkitavujen vokaalijonoissa tapahtunei-
siin muutoksiin, vaan sosiaaliset verkot otetaan huomioon vain siinä määrin kuin 
niillä näyttäisi olevan vaikutusta kielessä meneillään oleviin muutoksiin (ks. Kur-
ki 2005: 83).  

Useat tutkijat (esim. Romaine 1984; W. Edwards 1992: 108, 112; Cameron 
1997: 61–62) katsovat, että kielisysteemin muutosta ja ihmisten kielellistä käyt-
täytymistä voivat selittää ennen muuta puhujien asenteet, jotka ilmeisesti merkit-
sevät kielikontaktitilanteessakin paljon enemmän kuin kontaktin intensiteetti 
(Andersen 1988: 74–75). Marshall (2004: 191, 228, 231) katsoo, että kieliasen-
teiden ohella myös voimakas paikallisidentiteetti ja solidaarisuus omalle yh-
teisölle ennustavat sosiaaliseen verkkoon kuulumista paremmin murteen käyttöä 
ja muuttumista (ks. myös Omdal 1994: 144). Kielenmuutosprosessia auttaakin 
ymmärtämään syvällisemmin analyysi, jossa yhdistetään sekä sosiaalisten 
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verkkojen rakenteen että informanttien kieliasenteiden tarkastelu (Marshall 
mts. 232). Tämän vuoksi teen seuraavassa selkoa siitä, miten tässä tutkimuksessa 
kieliasenteiden tarkastelu kytkeytyy variaation selittämiseen.  

4.8 Kieliasenteet ja etninen lojaalisuus variaation idiolekteittaisten 
erojen selittäjinä 

4.8.1 Kieliasenteen määrittelyä 

Asenteen määritelmiä on käyttäytymistieteissä useita (ks. esim. Kunnas 2006 ja 
siinä mainitut lähteet). Tässä tutkimuksessa seuraan mentalistista näkemystä, jon-
ka mukaan asenne rakentuu useasta eri komponentista, nimittäin kognitiosta (us-
komukset, ajatukset), affektista (tunteet) ja toiminnasta (Fasold 1984: 184; vrt. 
Wingstedt 1998: 12). Usein asenteen eri osa-alueet, kuten ajatukset ja toiminta, 
ovat keskenään ristiriidassa (Fasold 1984: 148; J. Edwards 1985: 139–140; Baker 
1988: 113, 1992: 12–13; Wingstedt 1998: 12). Esimerkiksi vähemmistökieliryh-
mään kuuluva henkilö voi ajatella, että hänen kielensä on säilytettävä, mutta käy-
tännössä ihminen saattaa kuitenkin puhua lapselleen vain enemmistökieltä (Baker 
1992: 12–13). Myönteinen asenne kognitiotasolla ei siis välttämättä näy toimin-
nassa.  

Kieliasenteella55 tarkoitetaan yleensä yksinkertaistettuna kielen varieteettien 
ja varianttien sosiaalista arviointia (Kristiansen 1997: 291; Pälli 1999: 123). Kie-
liasenne voidaan toisaalta nähdä myös kattoterminä, jonka alle sisältyvät asenteet 
niin murteita, variaatiota, puhetyylejä, vähemmistökieliä, kieliryhmiä ja -yhteisöjä 
kuin uuden kielen oppimistakin kohtaan (Baker 1992: 29). Ladegaard (2000: 216) 
katsoo kieliasenteen rakentuvan kolmesta eri komponentista: tiedosta (knowled-
ge), tunteesta (emotion) ja toiminnasta (behaviour)56. Ladegaardin mukaan tie-
to-komponentti sisältää ihmisen tiedot ja kokemukset kielen eri varieteeteista sekä 
hänen omasta kielenkäytöstään. Tunne-komponenttiin puolestaan sisältyvät ihmi-
sen mielipiteet kielen eri varieteeteista, kielenpuhujista sekä ihmisen omasta kie-
lenkäytöstä. Kieliasenteen kolmas komponentti, toiminta, puolestaan ilmenee va-
riaationa kielessä. Variaatiota säätelevät muun muassa keskustelutoveri, konteksti 

                                                        
55 Termistä language attitude on käytetty myös suomennosta kielellinen asenne (esim. Mielikäinen & 
Palander 2002).  
56 Ladegaardin (2000: 216) esittämät komponentit muistuttavat hyvin paljon Fasoldin (1984: 184) esit-
tämiä asenteen eri osa-alueita. 
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sekä puheenaihe. (Ladegaard mp.) Tässä tutkimuksessa fokuksessa on informant-
tien suhde karjalan kieleen ja toisaalta suomen kieleen sekä sen vaikutus kielelli-
seen variaatioon. Toisin sanoen tarkastelen sitä, ovatko informanttieni kieliasen-
teiden tunne- ja toimintakomponentit keskenään sopusoinnussa. Tämän ohella 
selvitän kielenoppaiden etnistä lojaalisuutta, ts. sitä, ovatko he lojaaleja karjalan 
kielelle vai jollekin muulle kielelle. 

4.8.2 Kieliasenteiden tutkimiseen käytettävä menetelmä 

Kieliasenteiden ja etnisen lojaalisuuden tarkastelussa käytän suoraa metodia (di-
rect method) (Fasold 1984: 149). Tämä tarkoittaa sitä, että muodostan kuvan in-
formanttien kielellisestä lojaalisuudesta ja kieliasenteista teemahaastatteluista 
saamieni vastausten pohjalta. Teemahaastatteluissa olen selvittänyt informanttieni 
kielellistä historiaa, ts. sitä, missä määrin ja minkälaisissa tilanteissa he ovat käyt-
täneet karjalaa ja missä määrin muita kieliä. Lisäksi olen kartoittanut heidän mie-
lipiteitään suomen kielestä ja karjalan eri varieteeteista. Teemahaastattelun kysy-
mykset olen koonnut liitteeseen 11 suomennettuina.  

Teemahaastatteluaineiston luotettavuus 

Kieliasennetutkimusten aineistoihin liittyy usein erilaisia luotettavuusongelmia 
(ks. Garrett ym. 2003: 8–9, 27–31). Esimerkiksi vähemmistökielen käyttöä on 
epäluotettavaa selvittää pelkästään sen perustella, miten paljon kielenpuhujat ra-
portoivat kieltään käyttävänsä, koska asenteen eri alueet, toiminta ja tunteet, saat-
tavat olla keskenään ristiriidassa, kuten aiemmin on todettu. On tyypillistä, että 
vähemmistökielen puhujat liioittelevat äidinkielensä käyttöä, koska haluavat niin 
lujasti kielensä säilyvän (esim. Pfaff 1979: 294; M. Aikio 1988: 302; Sarhimaa 
1999: 83; Pasanen 2003: 122), ja esimerkiksi Pyölin (1996: 126–154) väitöskirjaa 
onkin kritisoitu siitä, että hän uskoo vilpittömästi kielenoppaidensa rehellisyyteen 
heidän vastatessaan karjalan käyttöä koskeviin kysymyksiin (ks. Sarhimaa 1999: 
83). 

Kun teemahaastetteluja analysoi faktanäkökulmasta, vastausten luotettavuutta 
voi arvioida vertailemalla niitä toisten tutkimusten tarjoamaan tietoon (Alasuutari 
2001: 91). Itse vertaan asenneanalyysistani saamiani tuloksia joissain kohdin 
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Veikko Erkkilän (2003) havaintoihin Jyskyjärven asukkaista57. Lisäksi olen sisäl-
lyttänyt teemahaastatteluun sellaisia kysymyksiä, jotka kontrolloivat toisiaan. 
Olen esimerkiksi kysynyt, mitä kieltä haastateltava käyttää lapsiensa, lapsenlapsi-
ensa ynnä muiden sukulaistensa kanssa. Myöhemmin olen kysynyt, mitä kieltä 
haastateltava käyttää eniten arjessaan. Eräät informantit selvästi liioittelevat karja-
lan kielen käyttöään: he vakuuttelevat käyttävänsä arjessaan eniten karjalaa, vaik-
ka ovatkin haastattelun alkupuolella todenneet, että monien läheisimpien suku-
laistensa ja ystäviensä kanssa he puhuvat myös venäjää. Tämän olen ottanut ana-
lyysissani huomioon siten, että en ole luottanut informanttien sanaan siitä, mitä 
kieltä he kertovat itse eniten käyttävänsä arjessaan, vaan olen muodostanut tästä 
näkemyksen kaikkien informantin vastausten perusteella.  

Teemahaastattelujen anti indekseinä 

Teemahaastatteluaineistoa on hieman yli 8 tuntia, joten tässä tutkimuksessa olisi 
mahdotonta paneutua kaikkeen haastattelujen tarjoamaan antiin. Tämän vuoksi 
olen päätynyt tarkastelemaan kielenoppaideni kieliasenteita ja etnistä lojaalisuutta 
kahden erilaisen indeksin valossa. Karjalaindeksi paljastaa sen, miten lojaali kie-
lenopas on ollut karjalan kielelle elämänsä aikana. Indeksin pohjana ovat perhe- 
ja työelämän kielenvalintoja koskevat kysymykset sekä se, kuinka paljon kie-
lenopas nauhoitushetkellä käytti karjalan kieltä eri yhteyksissä. Karjalaindeksi on 
sitä korkeampi, mitä enemmän kielenopas osoittaa olevansa tekemisissä karjalan 
kielen kanssa. Esimerkiksi karjalankielisen lehden tilaaminen tai harrastus, joka 
liittyy karjalan kieleen tai karjalaiseen kulttuuriin, nostavat karjalaindeksiä. Ky-
symykset, joiden pohjalta karjalaindeksi on laskettu, olen koonnut liitteeseen 12. 
Liitteestä 12 ilmenevät myös ne laskentaperusteet, joiden mukaan kullekin kie-
lenoppaalle on laskettu oma karjalaindeksi. 

Toinen käyttämäni indeksi, suomi-indeksi, paljastaa sen, minkälainen suhde 
kielenoppaalla on suomen kieleen. Suomi-indeksin pohjana olevat kysymykset 
selvittävät sitä, miten paljon kielenopas on tekemisissä suomalaisten ja suomen 
kielen kanssa ja ihannoiko kielenopas jollain tavalla suomen kieltä. Monia kysy-
myksiä en ole suoraan kysynyt kielenoppaalta, vaan olen päätellyt vastauksen ko-
ko haastattelun tai yksittäisten kommenttien perusteella. Kysymykset, joiden poh-

                                                        
57 Erkkilä on asunut vuoden Jyskyjärven kylässä ja kirjoittaa monesta kyläläisestä Vienan kuu 
-nimisessä teoksessa. 
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jalta suomi-indeksi on laskettu, olen koonnut liitteeseen 13. Liitteestä 13 ilmene-
vät myös suomi-indeksin laskentaperusteet. 

Kysymykset, joiden pohjalta karjala- ja suomi-indeksit on laskettu, ovat tar-
kan harkinnan ja valinnan tulos. Lukijaa saattaa esimerkiksi ihmetyttää, miksi 
suomi-indeksin mittarina on suomen kielen kirjoitustaito mutta ei lukutaito. Rat-
kaisuun olen päätynyt sitä kautta, että olen tarkastellut aineistoni ”ääripäiden” 
kielenoppaita ja sitä, mitkä tekijät heitä yhdistävät: mikä yhdistää niitä henkilöitä, 
joiden puheessa on paljon suomen transferia, ja mikä taas sellaisia henkilöitä, joil-
la transferia on hyvin vähän. Sellaiset teemahaastattelun kysymykset, joiden vas-
taukset eivät tuntuneet selittävän ääripään kielenoppaiden välisiä eroja millään 
tavalla, olen jättänyt indeksistä kokonaan pois.  

4.9 Teorioiden ja menetelmien soveltaminen tässä tutkimuksessa 

Luvussa 4 olen tehnyt selkoa siitä, minkälaisten teorioiden pohjalta lähestyn tut-
kimusaineistossani esiintyvää variaatiota. Olen myös esitellyt ne menetelmät, joi-
den avulla seuraan kielessä ilmenevien muutosten etenemistä ja variaation yksi-
löllisiä eroja.  

Analyysissa lähden liikkeelle variaation vokaalijonoittaisesta tarkastelusta. 
Selvitän, millaista variaatiota tutkittavissa vokaalijonoissa esiintyi 1970-luvun 
taitteessa ja 2000-luvun taitteessa ja millaisia muutoksia vokaalijonojen edustuk-
sessa on tapahtunut kolmessakymmenessä vuodessa. Tämän jälkeen tarkastelen 
havaittujen muutosten etenemistä kielessä muotoryhmittäin ja lekseemeittäin. 
Tässä kohden testaan morfologisen ja leksikaalisen diffuusion teorioita. Lisäksi 
tarkastelen jokaisen havaitsemani muutoksen kohdalla, ketkä informanteista joh-
tavat muutosta, ja mikä vaikutus informantin kieliasenteilla ja etnisellä lojaalisuu-
della on kielelliseen variaatioon. Milloin aihetta on, tarkastelen, onko kenties kie-
lenoppaiden sosiaalisilla verkoilla vaikutusta kielessä meneillään olevaan muu-
tokseen. Lopuksi pohdin kielikontaktiteorian pohjalta, millaisia vienalaismurteis-
sa meneillään olevat muutokset ovat luonteeltaan ja ovatko muutosten syyt kie-
lensisäisiä, -ulkoisia vai molempia.  
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5 Tavoitteet 

5.1 Tutkittavien kielenpiirteiden valinta 

Viime vuosina fennististä variaationtutkimusta on kritisoitu siitä, että tutkimus-
kohteeksi valitut kielenpiirteet ovat olleet sangen yksipuolisia (esim. Lappalainen 
2004: 16; Nuolijärvi & Sorjonen 2005). Pirkko Nuolijärven ja Marja-Leena Sor-
josen (mts. 125, 130) mukaan suomalaisen sosiolingvistiikan kentässä on synty-
nyt ns. piirrekaanon, joka ohjaa tutkimaan tiettyjä piirteitä ja jättämään muut si-
vuun. Onkin totta, että esimerkiksi syntaksin ja sanaston tutkiminen on fennistien 
harjoittamassa sosiolingvistiikassa jäänyt fonologisten ja morfologisten piirteiden 
tarkastelun varjoon (Nuolijärvi & Sorjonen mp.), mutta syykin tähän lienee varsin 
selvä: leksikaalisia ja syntaktisia piirteitä on vaikea tutkia. Tarkasteltaviksi suun-
nitellut piirteet saattavat olla kerätyssä aineistossa erittäin harvinaisia, ja näin ol-
len voi olla vaikea saada kuvaa ilmiön todellisesta variaatiosta. (Esim. Lavandera 
1978; Schilling-Estes 2002a: 393–394; Kurki 2005: 76.) 

Itse olen valinnut tutkimukseni kohteeksi äännerakenteessa ilmenevän variaa-
tion monesta syystä. Ensinnäkin vienalaismurteita on tutkittu hyvin vähän – pal-
jon vähemmän kuin vaikkapa suomen murteita tai puhekieltä, eikä vienalaismur-
teita ole tarkasteltu ennen tätä tutkimusta lainkaan sosiolingvistiikan tarjoamien 
metodien avulla. Toisin sanoen alkaisipa vienalaismurteista tutkia mitä tahansa 
kielenpiirrettä variaatioteorian pohjalta, tutkija löytäisi aina runsaasti uutta sanot-
tavaa. Itse päädyin jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen tutkimiseen jo vuon-
na 1998. Tuolloin litteroin muutaman sivun niiden nauhoitteiden puhetta, joita 
olin ollut tallentamassa Vienan Karjalassa edellisenä vuonna. Litteraatit osoittivat, 
että vienalaismurteiden jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen edustuksessa oli 
runsaasti variaatiota ja paljon myös selittämättömiä muodosteita, jotka herättivät 
kiinnostukseni. Olin aiemmin perehtynyt muun muassa Ojansuun karjalan kielen 
äännehistorioihin (1905, 1918), joissa annetaan ymmärtää, että jälkitavujen pitkä 
a esiintyy vienalaismurteissa aina oa-diftongina, iA-jono ie-diftongina ja niin 
edelleen. Kun sitten litteraateissani esiintyikin lukuisia erilaisia variantteja, päätin 
ottaa selvää, minkälaisia muutoksia jälkitavujen A-loppuisissa vokaalijonoissa on 
oikein tapahtumassa. Kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien tekeminen vokaali-
jonojen variaatiosta nosti esiin vain lisää kysymyksiä variaation ja muutoksen 
luonteesta, minkä vuoksi jatkan saman aiheen tutkimista myös tässä työssä. 
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Labov (1966: 49) on esittänyt jo nelisenkymmentä vuotta sitten erilaisia kri-
teerejä kvantitatiivisen variaationtutkimuksen kohteena oleville kielenpiirteille. 
Nämä kriteerit lienevät vaikuttaneet paljon siihen, minkälaisia piirteitä sosioling-
vistisissä tutkimuksissa on tarkasteltu (Kurki 2005: 76). Labovin mukaan kvanti-
tatiivisessa sosiolingvistiikassa tutkittavien varianttien tulee olla osa suurempaa 
struktuurikokonaisuutta, helposti kvantifioitavissa ja mahdollisimman suurifrek-
venssisiä. Lisäksi Labov katsoo, että tarkasteltavien piirteiden tulee olla ainakin 
jossain määrin informanttien tietoisen kontrollin ulkopuolella ja että variaation 
tulee olla sosiaalisesti merkittävää. (Labov mp.)  

Muutkin tutkijat ovat esittäneet omia kriteerejään variaationtutkimuksen koh-
teena oleville kielenpiirteille. Thelander on Labovin tavoin painottanut tutkittavan 
piirteen yleisyyden tärkeyttä. Lisäksi hän korostaa, että tutkittavan piirteen esiin-
tymistiheyden tulisi olla mahdollisimman riippumaton temaattisista tekijöistä. 
(Thelander 1979: 56–57.) Paunonen (1980: 43) puolestaan pitää Labovin (1966) 
tavoin tärkeänä sitä, että tarkasteltavilla varianteilla on tietty sosiaalinen varaus ja 
että kilpailevista varianteista toiset ovat sosiaalisesti ”arvostetumpia” kuin toiset.  

Myös se, että tutkimus toteutetaan reaaliaikametodia käyttäen, asettaa tarkas-
teltaville kielenpiirteille tiettyjä rajoituksia: on tärkeää, että kumpanakin ajankoh-
tana kerätyssä aineistossa on riittävästi tarkasteltavia esiintymiä. Jos esiintymiä on 
vain toisessa vertailtavista aineistoista riittävästi ja toisessa niukasti, raportoitavat 
tulokset eivät voi olla kovin luotettavia. (Nahkola & Saanilahti 2001: 8; Kurki 
2005: 77.) 

5.2 Aiemman tutkimuksen antama kuva tutkittavasta kielenilmiöstä 

Aiemman tutkimuksen perusteella jälkitavujen aa- ja ää-jonot ovat systemaatti-
sesti diftongiutuneet vienalaismurteissa, esim. kaloa ~ kalua, leipeä ~ leipyä (tar-
kemmin luvuissa 6.5 ja 6.6). Paitsi pitkät väljät vokaalit myös iA- ja UA-
vokaalijonot ovat vienalaismurteissa diftongiutuneet, niin että iA on kehittynyt ie-
diftongiksi (esim. pappie) ja UA UO-diftongiksi (esim. piippuo). eA- ja OA-
vokaalijonojen kehityksestä on esitetty toisistaan eriäviä teorioita (tarkemmin lu-
vuissa 6.2 ja 6.4), mutta vokaalijonojen katsotaan edustuvan vienalaismurteissa 
kuitenkin tavallisesti ie- ja UO-diftongeina, esim. pimie, verkkuo.  

Esittelen seuraavaksi eri tutkijoiden näkemyksiä siitä, miksi jälkitavujen vo-
kaalijonot ovat alun perin alkaneet diftongiutua karjalan kielessä (ja suomen itä-
murteissa). Koska eräät tutkijat etsivät syitä jälkitavujen vokaalijonojen diftongiu-
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tumiskehitykseen ensi tavujen väljien vokaalien kehityksestä, selvitän myös näi-
den kehitystä. 

5.2.1 Ensi tavun väljien vokaalien diftongiutuminen 

Ensi tavun pitkien väljien vokaalien diftongiutuminen (esim. moa, peä) on (ollut) 
tyypillinen ilmiö karjalan kielelle, lähes kaikille suomen savolaismurteille ja 
Kannaksen kaakkoismurteiden itäryhmälle (Kettunen 1940b: kartta 154). Ensi ta-
vun pitkien vokaalien diftongiutumisen katsotaan alkaneen länsimurteista ja läh-
teneen liikkeelle pitkistä välivokaaleista (ee, oo, öö). Ilmiön katsotaan levinneen 
lännestä Karjalankannakselle, jossa puhuttiin esimuinaiskarjalaa, noin vuoden 
700 tienoilla – mahdollisesti länsisuomalaisen siirtolaisväestön mukana (ks. luku 
3.2). Osassa muinaiskarjalan jatkajista, nimittäin karjalassa ja suomen itämurteis-
sa, diftongiutumiseen mukaan tempautuivat myös pitkät a ja ä. Ensi tavun pitkien 
väljien vokaalien diftongiutumista pidetään siis jatkokehityksenä pitkien välivo-
kaalien diftongiutumiselle58. (Kettunen 1940c: 269; H. Leskinen 1964: 102–104; 
Turunen 1959: 209–210; T. Itkonen 1983: 374–375, 379; Mielikäinen 1994: 56; 
Krook 1999: 21–22.) Toisaalta kyseessä on saattanut olla pitkien välivokaalien ja 
väljien vokaalien suuri yhteinen kvaliteetin muutoskin (H. Leskinen 1964: 102–
104). 

Vanhastaan ensi tavun väljien vokaalien diftongiutuminen on ajoitettu tapah-
tuneeksi ennen ensi tavun soinnillisten dentaali- ja palataalispiranttien katoa 
(esim. Ojansuu 1905: 10–11, 1918: 95, 99; Rapola 1923b: 5–6). Tätä on perustel-
tu sillä, että savolaismurteissa haan (< *haγan), paan (< *paδan) -tyyppiset muo-
dot eivät ole ottaneet diftongiutumiseen osaa. Jos diftongiutuminen todella olisi 
*δ:n ja *γ:n katoa vanhempi ilmiö, sen täytyisi kuitenkin palautua varsin varhai-
seen muinaiskarjalan vaiheeseen, josta sen odottaisi periytyneen myös inkerois- ja 
äyrämöismurteisiin. Inkerois- ja äyrämöismurteissa AA on kuitenkin säilynyt, jo-
ten luultavimmin diftongiutuminen on alkanut vasta *δ:n ja *γ:n katoamisen jäl-
keen. (Ruoppila 1955: 126–127; Virtaranta 1958: 223–224; T. Itkonen 1983: 374–
375, 379.) Myös venäläisessä tutkimuksessa (esim. Smirnova-Bubrih 1948) mui-
naiskarjalan ensi tavun pitkien väljien vokaalien diftongiutumista pidetään melko 
nuorena ilmiönä. 

                                                        
58 Toisella kannalla asiassa on Kettunen (1940a: 293), joka katsoo, että ”vanhassa Laatokan Karjalas-
sa” pitkät väljät vokaalit alkoivat diftongiutua pohjoisviron murteiden (joissa on pea-, moa-tyyppisiä 
muotoja) vaikutuksesta.  
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Myöhemmin on esitetty, että savolaismurteiden haan, paan -edustus johtuu 
siitä, että *δ:n ja *γ:n kadon myötä syntyneet heikkoasteiset vartalot hahmotettiin 
kaksitavuisiksi (ha₍an, pa₍an) vielä diftongiutumisen alettua. Vahva tavunrajan 
tuntu esti muotoja diftongiutumasta maa-tyyppisten sanojen mukaisesti. (Virta-
ranta 1958: 22459; Turunen 1959: 214; Rapola 1966: 350–351; A. Räisänen 1972: 
113; Mielikäinen 1994: 58.)  

Pekka Sammallahti (1998: 186–187) pitää pohjoisten itämerensuomalaisten 
kielten pitkien välivokaalien diftongiutumista (kieli vrt. viro keel) varsin nuorena 
ilmiönä. Hän katsoo ilmiön olevan heijastumaa protosaamen diftongiutumisilmi-
östä. Karjalan kielen ensi tavun väljien vokaaleiden diftongiutumista (moa, peä) 
Sammallahti pitää merkkinä saamen substraatista karjalan puhuma-alueilla. Saa-
melaisväestöhän oli intensiivisissä kontakteissa (muinais)karjalaisten kanssa vuo-
sisatojen ajan. (Sammallahti mp.; ks. luku 3.3.) Saamen ja itämerensuomalaisten 
kielten diftongiutumisilmiön on yhdistänyt toisiinsa myös T. Itkonen (1983: 375). 
Hän tosin katsoo, että pohjoiskantasuomen diftongiutuminen olisi ”antanut ai-
heen” myös kantasaamen välivokaaleiden diftongiutumiseen (mp.).  

Aarni Penttilän mukaan pitkien vokaalien diftongiutumisen syyt liittyvät vo-
kaalin intensiteetin kulkuun60. Penttilän mukaan pitkän vokaalin aikana intensi-
teetin kulku ei ole tasainen. Hän katsoo, että suomessa (kuten myös vienankarja-
lassa, joka on suomen läheisin sukukieli) intensiteetin kulku on laskeva, ts. pitkän 
vokaalin alussa intensiteettiä on enemmän kuin loppuosassa. Pitkän vokaalin tai 
diftongin alkupainoisuus vaikuttaa usein niin, että alkukomponentti muuttuu sup-
peammaksi. (Penttilä 1926: 41–42, erit. alav. 1.) Pitkän vokaalin alkuosan pai-
nokkaampi ääntyminen ja tästä johtuva vokaalin suppeneminen on luultavasti ai-
heuttanut itämerensuomalaisten kielten väljien vokaalien diftongiutumisen (Ket-
tunen 1940c: 269; 1960: 104). 

Wiik pitää tärkeänä diftongiutumisen syynä pyrkimystä mahdollisimman suu-
reen erotettavuuteen, mihin myöhäiskantasuomen äännejärjestelmä ei suonut 
mahdollisuutta. Diftongiutumisen foneettisissa perusteissa Wiik on lähellä Pentti-
län linjoja. Wiik katsoo perusvärähtelyn huipun olleen vanhastaan pitkän vokaalin 
loppuosassa mutta siirtyneen germaanisesta vaikutuksesta ensimmäisen vokaalin 
kohdalle. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että ”liian korkean” perusväräh-
telyn kohdassa oleva vokaali tajutaan entistä suppeammaksi, mikä puolestaan se-

                                                        
59 Virtaranta (1958: 224) mainitsee, että Rapola (1945: 165, 168) oli ensimmäinen, joka kiinnitti huo-
miota hahmotusseikkoihin spiranttien katoa ja diftongiutumisen kronologiaa punnitessaan.  
60 Intensiteetillä tarkoitetaan ääniaallon sisältämän energian määrää (Wiik 1981: 129).  



 131 

littäisi hyvin sen, miksi sanan ensimmäinen vokaali suppenee ja toinen säilyy väl-
jänä, esim. maa > moa. (Wiik 1989: 48–49.) Myöhemmin Wiik (2006: 132–133) 
on esittänyt, että myös konsonanttien liudennusoppositiolla olisi ollut vaikutusta 
ensi tavun väljien vokaalien diftongiutumiseen. 

5.2.2 Jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen kehitys 

Jälkitavujen a:n ja ä:n diftongiutumista tavataan (tai on tavattu) paitsi karjalassa 
myös laajalla alueella suomen savolaismurteissa ja kaakkoismurteiden itäryhmäs-
sä sekä osin kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmässä. (Kettunen 
1940b: kartta 179; N. Määttä 2000: 37–40, 50–52.) Jälkitavuihin syntyi kahden 
peräkkäisen vokaalin jonoja, kun ensi tavua kauempana sijainneet soinnilliset spi-
rantit *δ ja *γ katosivat kielestä (esim. *kalaδa > kalaa, *vainaγa > vainaa). Tätä 
on pidetty muinaiskarjalan aikaan, ehkä noin vuoteen 1000, palautuvana ilmiönä. 
(Rapola 1966: 358, 409, 450.) Tilanne oli murteenpuhujille uusi, sillä ennen ei 
pitkiä vokaaleja jälkitavuissa ollut esiintynyt (esim. Hakulinen 1979: 37; Häkki-
nen 1985: 61).  

On esitetty, että koska pitkän vokaalin ääntäminen jälkitavuissa oli puhujille 
vierasta, he olisivat alkaneet substituoida pitkän vokaalin sellaisella diftongilla, 
jonka jo osasivat ensi tavussa ääntää (esim. moa | > kaloa) (Kettunen 1930: 58; 
ks. Lindén 1944: 32; Posti 1984 [1954]: 103). Itse olen taipuvainen ajattelemaan, 
että jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen diftongiutumisen alkamiseen on 
vaikuttanut yhtäältä pyrkimys mahdollisimman suureen erotettavuuteen sekä toi-
saalta sanan painollisten ja painottomien osien välisen intensiteettisuhteen muut-
tuminen.  

Useiden vokaalimuutosten tärkeimpänä syynä voidaan pitää juuri pyrkimystä 
mahdollisimman suureen erotettavuuteen (Kiparsky 1995: 663). Kun itäisten 
itämerensuomalaisten kielten ensi tavunkin väljien vokaalien diftongiutumisen 
yhtenä syynä on pidetty pyrkimystä mahdollisimman suureen erotettavuuteen 
(Wiik 1989: 48–49), tämä tulee mieleen myös jälkitavujen vastaavan kehityksen 
selittäjänä. Kun jälkitavuihin syntyi pitkiä vokaaleita spiranttien katoamisen 
myötä, jäi paradigman eri muotojen välinen merkitysero monesti pelkän 
vokaalinkeston varaan, vaikka aiemmin kokonainen tavu oli kannattanut eroa, 
esim. kala : kalaa (< kalaδa*) (Nahkola 1987b: 25 ja siinä mainittu lähde). 
Jälkitavujen pitkien vokaalien diftongiutuminen on lisännyt paradigman eri 
muotojen välistä erotettavuutta. 
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Näkemykseeni intensiteettiseikkojen vaikutuksesta jälkitavujen A-loppuisten 
vokaalijonojen diftongiutumisen alkamiseen on vaikuttanut Nahkolan (1987b: 
18–25 ja siinä mainitut lähteet) esitys siitä, miten intensiteettiseikat ovat vaikutta-
neet yleisgeminaation syntyyn. Kun jälkitavuihin syntyi soinnillisten spiranttien 
katoamisen myötä yhtäkkiä pitkiä tavuja, ennen voimakkaimman painon saanut 
pääpainollinen tavu oli vaarassa menettää intensiteettivahvemmuutensa, etenkin 
jos pääpainollinen tavu oli lyhyt (esim. ka|laa) (Nahkola 1987b: 18). Kun jälkita-
vun pitkä vokaali korvattiin diftongilla, jonka ensi komponentti oli korkeampi 
kuin jälkikomponentti (esim. oa), ääntämys muuttui lähemmäksi suomen ja karja-
lan kielelle tyypillistä, laskevaa intonaatiota (ks. esim. Penttilä 1926: 41–42). 
Merkille pantavaa on se, että karjalan kielessä jälkitavujen diftongiutuminen oli 
ainoa keino tasapainottaa sanan osien välinen intensiteettisuhde. Suomen murteis-
sa lyhyt painoton tavu on voinut saada lisäintensiteettiä myös yleisgeminaation 
tietä (ka|laa > kal|laa) (Nahkola mt.). Koska geminaatio ei kuulu karjalan kielen 
fonologiseen systeemiin, jälkitavujen vokaalijonojen muuttaminen on ollut ainoa 
keino selviytyä sanan painosuhteiden muutoksesta. Huomattavaa on myös se, että 
nykyisin suomen murteissa geminaatio ja jälkitavujen A-loppuisten vokaali-
jonojen diftongiutuminen tuntuvat hylkivän toisiaan. Geminaation on todettu ole-
van voimakkaampaa pitkien vokaalien kuin diftongien edellä (Nahkola 1987b: 
273; Nahkola & Saanilahti 1990: 202; Zaman-Zadeh 1994: 91). Diftongiutumista 
ei siis enää välttämättä tarvita murteissa, joissa geminaatio tasapainottaa sanan-
muodon intensiteettisuhdetta.  

Pidän luontevana Penttilän (1926: 33) näkemystä, jonka mukaan ”diftongiu-
tumislaki” on voinut olla pitkän aikaa vaikuttava tendenssi karjalan kielessä. Dif-
tongiutumislaki on alkanut tiettynä ajankohtana mutta ei ole lakannut sinä hetke-
nä, jona tietyt vokaalit ovat diftongiutuneet. Sitä mukaa kuin kieleen on kehitty-
nyt uusia pitkiä vokaaleja, diftongiutumistendenssi on saattanut alkaa vaikuttaa 
uudelleen. (Penttilä 1926: 33–34.) Nähdäkseni jälkitavujen A-loppuisten vokaali-
jonojen diftongiutuminen on saattanut alkaa tiensä aa- ja ää-jonoista, joihin syn-
tyneet supistumadiftongit ovat laukaisseet muutoksen myös muissa jälkitavujen 
vokaalijonoissa. Kysymyksessä on ollut todennäköisesti pyrkimys äännesystee-
min balanssiin (ks. taulukko 2). 
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Taulukko 2. Jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen diftongiutumiskehitys 
vienalaismurteissa. 

aa > oa (> ua) 

ää > eä (> iä, öä > yä) 

iA > ie  

eA >> ie  

UA > UO  

OA >> UO  

Jälkitavujen oa-, eä-, ie- ja UO-diftongit muodostavat harmonisen kokonaisuu-
den, jossa diftongin komponenttien ero on aina samansuuruinen: suppeasta puo-
lisuppeaan tai puolisuppeasta väljään. Samanlaisen havainnon on tehnyt Alpo 
Räisänen (1972: 246–247) Keski-Suomen ja Kainuun murteiden vokaalisystee-
mistä61. Vienalaismurteiden jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen kehityksessä 
on siis nähtävissä pyrkimys kohti fonologisen järjestelmän symmetrisyyttä, mikä 
on tyypillistä äänteenmuutoksille universaalistikin (ks. luku 4.3.1). A-loppuisissa 
vokaalijonoissa on tapahtunut useita äänteenmuutoksia, kuten pitkien a:n ja ä:n 
diftongiutuminen sekä iA- ja UA-yhtymien diftongiutuminen. Lisäksi eA- ja OA-
yhtymät ovat läpikäyneet useita muutoksia, joiden päämääränä on ollut ie- ja UO-
diftongi. Tämä osoittaa, että vokaalijonojen muutokset ovat olleet luonteeltaan 
osin erilaisia, mutta ne ovat muodostaneet keskenään eräänlaisen muutosten sala-
liiton (conspiracy) (ks. tästä esim. Hock 1986: 159). Muutoksia on yhdistänyt yh-
teinen päämäärä: muuttaa koko A-loppuisten vokaalijonojen sarja sellaiseksi, että 

                                                        
61 Paralleellista jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen diftongiutumista kuin vienalaismurteissa ta-
vataan (tai on tavattu) myös laajalti suomen savolaismurteissa, kaakkoismurteissa ja kaakkoishämä-
läisten murteiden Hollolan ryhmässä. Myös meänkielen puhuma-alueella, Vittangin ja Nattavaaran 
murteissa, jotka vanhastaan on luettu suomen murteiksi, on esiintynyt ie-varianttia iA- ja eA-
vokaalijonoissa sekä UO-varianttia UA- ja OA-vokaalijonoissa. (N. Määttä 2000: 37–40, 50–52, 58–
59, 67–68, 73–75, 80–81.) Koska olen tutkinut diftongiutuneiden muotojen levikkiä suomen murteissa 
jo pro gradu -tutkielmassani (N. Määttä 2000), en tässä tutkimuksessa paneudu vienalaismurteiden ja 
suomen murteiden välisiin yhtäläisyyksiin tämän enempää. Diftongiutumisen on täytynyt joka tapauk-
sessa tapahtua savolaismurteissa, ns. Suur-Savossa, (aivan kuten karjalassakin) viimeistään 1500-
luvulla, koska savolaisekspansio alkoi 1540-luvulla ja saavutti huippunsa seuraavalla vuosisadalla. 
Kainuun ja Koillismaan murteissa tavattavien ”vienalaismurteisten” muotojen säilymistä ovat saatta-
neet tukea vilkkaat ja satoja vuosia kestäneet kontaktit vienalaisten kanssa (ks. luvut 3.5.1 ja 3.5.2). 
Kaakkoismurteissa tavattava diftongiutumisilmiö lienee lainaa savolaismurteista, ja analogisen laaje-
nemisen johdosta se on tarttunut kaikkiin pitkiin puolisuppeisiin ja väljiin vokaaleihin. Kaakkois-
Hämeen Hollolan ryhmän diftongiutumisilmiötä voitaneen sen sijaan pitää omapohjaisena, mutta siel-
lä savolaismurteet ovat saattaneet aiheuttaa ”paineita” diftongiutumisen alkamiselle. Vittangin ja Nat-
tavaaran murteiden pappie-, pimie-, piippuo- ja maituo-tyyppiset muodot voivat olla vanhaa karjalai-
suutta, mutta toisaalta kyse voi olla myös omaehtoisesta äännekehityksestä. (N. Määttä 2000: 84–87 ja 
siinä mainitut lähteet.)   
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komponenttien ero on aina samansuuruinen. Tavoitteena on ollut koko vokaali-
jonosysteemin muutos62.  

Eri diftongiutumismuutosten takana lienee vaikuttanut analoginen mekanismi 
niin, että yksi muutos on aiheuttanut toisen, toinen kolmannen ja niin edelleen 
(ks. Anttila 1972: 181). Analogian taustalla lienee assosiaation varassa saatu yhte-
ys toisiin jälkitavujen vokaalijonoihin ja näiden mukauttava eli ns. ”joukon vaiku-
tus” (engl. gang effect) (Skousen 1989: 120–123; Palander 1997: 180). Esimer-
kiksi UA-yhtymien diftongiutuminen UO:ksi (piippua > piippuo) on luultavasti 
ollut mallina myös OA >> UO -muutokseen, jolloin UA olisi luonnollinen väli-
vaihe (maitoa > maitua > maituo). Taulukosta 2 ilmenee myös, että fonologiset 
muutokset eivät välttämättä ole aina ääntämistä helpottavia, vaan niiden seurauk-
sena artikulaatioelinten rasitus saattaa myös lisääntyä (ks. E. Itkonen 1966: 188). 
Esimerkiksi jälkitavujen aa-jonon oa > ua -jatkokehityksessä diftongin kom-
ponentit loittonevat artikulatorisesti yhä kauemmaksi toisistaan: komponenttien 
ero ei ole enää puolisuppeasta väljään vaan suppeasta väljään63. 

Edellä olen tehnyt selkoa siitä, minkälaisen kuvan aiempi tutkimus on antanut 
vienalaismurteiden jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen kehityksestä. Olen 
myös esitellyt eri tutkijoiden näkemyksiä siitä, miksi jälkitavujen A-loppuiset vo-
kaalijonot ovat alkaneet karjalan kielessä diftongiutua. Analyysiosiossa peilaan 
omia tuloksiani aiemman tutkimuksen antamaan kuvaan vokaalijonojen edustuk-
sesta ja tarkastelen sitä, minkälaista vokaalijonoissa esiintyvä variaatio nykyisin 
on. 

                                                        
62 Merkille pantavaa on, että Lehtinen (1982: 13–14) on havainnut vienalaismurteiden supistumaverbi-
en imperfektinmuodostuksessa myös pyrkimyksen paradigman symmetriaan: s-ttömiä imperfektejä 
(esim. makain) on alettu yleistää *AδA-verbeistä ensin *eδe- ja *eδA-verbeihin (rupein) sekä lopulta 
myös *UδA- ja *iδA-verbeihin (huhuin, häviin). 
63 Zaikovin (2006b: 270) mukaan oa on siis vanhempi kanta ja oa-diftongillisia muotoja käyttäisi 
enemmän ”vanhempi polvi”. 
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5.3 Tutkimuskysymykset 

Esittelen seuraavaksi tutkimuskysymykseni ja hypoteesini. Etsin työssäni vasta-
uksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Vokaalijonojen variaatio ja muuttuminen 

– Minkälaista variaatiota Jyskyjärven ja Kalevalan murteiden jälkitavujen 
A-loppuisten vokaalijonojen edustuksessa on havaittavissa 1970-luvun 
taitteessa ja 2000-luvun taitteessa?  

– Miten vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on muuttunut 30 vuoden aika-
na? 

– Miten nykyvienankarjalaisten kielessä heijastuvat Karjalan yhteiskunnal-
liset muutokset, alati muuttunut kielipolitiikka sekä kielen uhanalaisuus?  

Kohdan 1 tutkimuskysymyksiin liittyy seuraava hypoteesi:  

Hypoteesi a) Vienalaismurteissa on tapahtunut fonologista lainaamista suomen 
kielestä. 

2. Diffuusioteorioiden testaaminen 

– Ovatko kielenmuutokset edenneet, kuten leksikaalisen diffuusion teoria 
olettaa?  

– Mitkä muut seikat kuin frekvenssi vaikuttavat lekseemin muutosherkkyy-
teen?  

– Etenevätkö kielenmuutokset, kuten morfologisen diffuusion teoria olet-
taa?  

– Toimivatko äänteenmuutoksia varten kehitetyt diffuusioteoriat edustuk-
senmuutoksia tarkasteltaessa? 

Kohdan 2 tutkimuskysymyksiin liittyvät seuraavat hypoteesit: 

Hypoteesi b) Fysiologisesti motivoituneet tai muuten kielensisäisesti motivoitu-
neet muutokset leviävät kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-
sessä, kun taas sellaiset muutokset, joiden syyt ovat kielenulkoiset tai jotka ovat 
kontaktilähtöisiä, leviävät kielessä käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukai-
sessa järjestyksessä. 

Hypoteesi c) Kielellisen muutoksen luonne vaikuttaa siihen, alkaako muutos tien-
sä leksikon suurtaajuisesta vai pientaajuisesta osasta. Alhaalta leviävissä muutok-
sissa suurifrekvenssiset lekseemit alkavat muuttua ensin, kun taas ylhäältä leviä-
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vissä muutoksissa innovatiivinen ääntämys tarttuu ensin ”opittuihin” lekseemei-
hin, jotka ovat puheessa harvinaisempia (ks. Yager-Dror 1996).  

3. Kielikontaktin vaikutukset 

– Ovatko kielessä meneillään olevat muutokset omapohjaisia vai kielikon-
taktin synnyttämiä? 

4. Idiolekteittaiset erot variaatiossa 

– Pystyykö sosiaalinen verkko ja sen rakenne selittämään variaation 
idiolekteittaisia eroja?  

– Miten informanttien kieliasenteet vaikuttavat heidän kielelliseen variaati-
oonsa?  

– Minkälaisiin idiolekteihin yhtäältä alhaalta leviävät muutokset ja toisaalta 
ylhäältä leviävät muutokset tarttuvat herkimmin?  

Kohdan 4 tutkimuskysymyksiin liittyy seuraava hypoteesi: 

Hypoteesi d) Karjalan kielelle lojaalit informantit eivät sisällytä puheeseensa yh-
tä paljon fonologisia lainoja kuin sellaiset informantit, jotka ovat lojaalimpia 
suomen kielelle tai jotka kärsivät kielellisestä epävarmuudesta. 
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II Analyysi 
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6 Jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen 
edustus Jyskyjärven ja Kalevalan murteissa 
1970-luvun ja 2000-luvun taitteessa 

6.1 iA-vokaalijonon edustus  

Useimpien varhaisempien vienalaismurteiden vokaalistoa sivuavien tutkimuksien 
mukaan jälkitavujen ia- ja iä-vokaalijonot ovat vienalaismurteissa assimiloituneet 
ie-diftongeiksi, esim. pappie, eččie (Genetz 1880: 172; Ojansuu 1918: 108–110; 
Kettunen 1940a: 294, 1960: 12; Zaikov 1987: 50, 99). J. Mustakallio (1883: 43) 
puolestaan on esittänyt, että 1800-luvulla Kontokin ja Akonlahden pitäjien mur-
teessa ii-jono olisi ollut valtavariantti iA-jonon jatkajana etenkin partitiivimuo-
doissa, esim. tautii, karjalaisii. Aunukselaismurteiden alueella on vanhastaan ta-
vattu iA-yhtymässä ie-diftongin lisäksi iA- ja ii-variantteja, esim. karzia, eččiä, 
korvii, hebozii (E. Leskinen 1933: 14–17; Ahtia 1936: 21). Sisä-Venäjän saareke-
murteiden tilanteesta ei voi antaa tarkkaa kuvaa, koska Karjalan kielen murrekar-
tastossa (KKM) ei ole karttaa iA-jonon edustuksesta. Kuitenkin sekä Ljudmila 
Gromovan (2002) laatimassa tverinkarjalan oppimateriaalissa että Alexandra 
Punžinan (2001) julkaisemassa Valdain ja djoržalaismurteiden kielennäyteko-
koelmassa esiintyy sekä iA- että ie-variantteja. Myös iØ-variantti (esim. ečči ’et-
siä’) on mahdollinen (Õispuu 1994: 56). 

H. Leskinen (1987: 79) esittää, että jälkitavujen iA > ie -muutos olisi alkanut 
”karjalaispohjaisissa kielimuodoissa suhteellisen varhain, ainakin 1500-luvun lo-
pulla, sillä muuten se ei olisi ennättänyt tarttua Sisä-Venäjälle muuttaneiden karja-
laisten puheeseen”. Itse katson, että muutoksen ajoituksessa on kaksi vaihtoehtoa: 
ensinnäkin ie-variantilla on voinut olla vahva asema jo niissä entisen Käkisalmen 
läänin eteläkarjalaismurteissa, joiden puhujista Sisä-Venäjän karjalaisasutus 1500-
luvulta alkaen sai pääasiallisen alkunsa (ks. Lehtinen 1982: 18). Toisaalta on 
myös mahdollista, että iA > ie -muutos on ollut eteläkarjalassa vasta aluillaan 
1500-luvun lopulla ja edennyt loppuun rinnakkaiskehityksenä saarekemurteissa. 
Joka tapauksessa iA > ie -muutosta voidaan pitää luontevan foneettisena, koska 
siinä ääntämys helpottuu: puolisuppean ja suppean vokaalin muodostama diftongi 
on helpompi ääntää kuin suppean ja väljän. 

Tarkastelen seuraavaksi jälkitavujen iA-vokaalijonon edustusta Jyskyjärven ja 
Kalevalan murteissa. Luon aluksi katsauksen koko aineistoon ja sen jälkeen tar-
kastelen variaatiota erikseen muotoryhmittäin. Tutkimani muotoryhmät ovat 1) i-
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vartaloisten sanojen yksikön partitiivi (esim. pappie, kilometrie), 2) A-, e- ja i-
vartaloisten sanojen monikon partitiivi (esim. poikie, kivie, rukkie), 3) i-
vartaloisten verbien A-infinitiivi (esim. tanssie) ja *iδA-vartaloiset supistumaver-
bit ja niistä muodostetut johdokset (esim. lämpiemään, siämehelämpiejä) sekä 4) 
iA-vartaloiset nominit (esim. asie) ja eräät adverbit (esim. äkkie). 

Taulukko 3. Jälkitavujen iA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 
1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa64. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ie 574 77,8 696 76,2 556 68,2 932 77,2 
iA 68 9,2 110 12 110 13,5 176 14,6 
ii 71 9,6 75 8,2 107 13,1 52 4,3 
ijA 20 2,7 12 1,3 35 4,3 31 2,6 
iØ 2 – 7 – 6 – 14 1,2 
ee 1 – – – – – – – 

iö 1 – – – – – – – 

ua 1 – 4 – – – – – 

aa – – 3 – – – – – 

oa – – 2 – – – – – 

jua – – 1 – – – – – 

io – – 1 – – – – – 

iu – – – – 1 – – – 

ejA – – 2 – – – 3 – 

yht. 738  913  815  1 208  

Jälkitavujen iA-vokaalijonossa valtavariantti on ie niin Jyskyjärvellä kuin Kaleva-
lassakin, joskaan variantin edustus ei ole kategorinen. Kalevalassa ie-variantin 
suosio on kuitenkin kasvanut 9 prosenttiyksiköllä 30 vuodessa. Toiseksi suosituin 
variantti, iA-yhtymä, on yleistynyt kummassakin kylässä, mutta ii-variantin suo-
sio on laskenut. Se, että ii-variantti (esim. poikii) ei ole yleistynyt kummassakaan 
kylässä, on hieman yllättävää, koska variantti on nykypuhesuomessa kuitenkin 
varsin yleinen ja koko ajan yleistymässä (esim. Mantila 1997: 16). Vain suomen 
yleiskielen mukainen iA-yhtymä näyttää kuitenkin olevan tämän aineiston perus-
teella yleistymään päin.  

                                                        
64 Jos variantin suhteellinen osuus kaikista esiintymistä on alle yhden prosenttiyksikön verran, en ole 
merkinnyt kyseistä prosenttilukua taulukkoon. Tällöin kerron vain sen, kuinka monta kertaa kyseinen 
variantti esiintyy tutkimuksen kohteena olevassa kontekstissa. 



 141 

ijA-variantin käyttö on ollut yleisempää 1970-luvun taitteessa, kun taas iØ-
variantti on suositumpi 2000-luvun taitteen aineistoissa. Merkille pantavaa on se, 
että Jyskyjärven murteessa variaatio on selvästi runsaampaa kuin Kalevalan mur-
teessa. Jyskyjärven aineistossa esiintyy sporadisesti variantteja ee, iö, ua, aa, oa, 
jua ja ejä; Kalevalan vanhassa aineistossa on puolestaan yksi iu-esiintymä. Tar-
kastelen sporadisesti esiintyviä variantteja tarkemmin niiden muotoryhmien koh-
dalla, joissa kyseisiä variantteja esiintyy. 

6.1.1 Yksikön partitiivi 

Taulukosta 4 ilmenee iA-vokaalijonon edustus Kalevalan ja Jyskyjärven murteissa 
yksikön partitiivimuodoissa.  

Taulukko 4. iA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) yksikön 
partitiivimuodoissa.  

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ie 125 80,1 184 72,2 127 74,3 212 81,5 
iA 11 7,1 35 13,7 19 11,1 34 13,1 
ii 19 12,2 23 9 20 11,7 11 4,2 
iØ – – 1 – 1 – 2 – 

aa – – 3 1,2 – – – – 

oa – – 2 – – – – – 

ua 1 – 4 1,6 – – – – 

jua – – 1 – – – – – 

io – – 1 – – – – – 

ijA – – 1 – 4 2,3 1 – 

yht. 156  255  171  260  

Kummassakin kylässä käytetään yksikön partitiivissa eniten ie-varianttia. Jysky-
järvellä ie-variantin suosio on laskenut, mutta Kalevalassa ie-variantin suosio on 
kasvanut. iA-variantti on yleistynyt kummassakin kylässä. ii-variantin suhteelli-
nen osuus on sitä vastoin pienentynyt, ja iØ-varianttia esiintyy sporadisesti. Eten-
kin Jyskyjärven uudessa aineistossa esiintyy useita odotuksenvastaisia variantteja, 
kuten pitkää a:ta sekä oa- ja ua-diftongia. io-diftongia voitaneen pitää yksittäise-
nä lipsahduksena. 
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Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(5) monta tuntie  
(6) seitsemeŋ kilometrie välie 
(7) kesseli₍ä kuvottih 
(8) kaks piikkii 
(9) koti 
(10) ei ollul lääkärijä 
(11) kriisua (pro kriisie) 

Uusi aineisto 

(12) valssie, sotiisie polkkua, siitä kantrillie kisattih vielä (Oksenie) 
(13) mie olen syntyn, tästä kakstoista kilometrie alespäin (Maikki) 
(14) klubi₍ahan ei pienissä kylissä ollut (Mari) 
(15) kandrullii toose em maha kisata (Aino) 
(16) kolme kilometri siitä, sinne kotih (Jouki) 
(17) čäijyö juomme televiizoraa (pro televiizorie) kačomme (Marina) 
(18) ennev vet ei ollul lesopuŋktoa (pro lesopuŋktie) (Marina) 
(19) eik siel – – olluŋ kolhoozua (pro kolhoozie) (Sylvi) 
(20) keryämmä – – keryämmä – – grusjua (pro grusie) (Lempi) 
(21) kun ei konsa klupio (pro klupie) ollu (Oksenie) 
(22) oli tuota kaverija, kolme, kaikki kuoltih (Palaka). 

Odotuksenvastaisia variantteja – aa-, oa- ja (j)ua-jonoja – esiintyy vain uudeh-
koissa venäläislainoissa; ua esiintyy kerran myös suomalaislainassa (sipuli). Tä-
mä lienee osoitus siitä, etteivät kaikki lainasanat ole vielä täysin mukautuneet 
vienankarjalan taivutukseen. Esimerkiksi sanoja televiizori, lesopunkti ja kolhoozi 
käsitellään esimerkeissä 17, 18 ja 19 a-vartaloisina. Tämä johtunee siitä, että ve-
näjän kielen originaalit ovat maskuliineja ja päättyvät konsonanttiin (televizor, 
lesopunkt, kolhoz), joten venäjä ei anna mallia siitä, millainen vokaalivartalo sa-
nalla on. Esimerkit 17, 18 ja 19 osoittavat myös, että karjalan kielessä i ei ole it-
sestään selvä sidevokaali, vaan lainasanaa taivutettaessa muistista haetaan en-
simmäinen mieleentuleva vokaali sidevokaaliksi. Kun vielä otetaan huomioon se, 
että ainakin tässä aineistossa yksikön partitiivimuotoja esiintyy eniten a-
vartaloisissa sanoissa (ks. lukua 6.5.1), variantteja aa, oa ja ua saatetaan alkaa 
yleistää myös sellaisten sanojen taivutukseen, jotka eivät ole a-vartaloisia.  
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6.1.2 Monikon partitiivi 

Zaikovin (1987: 50, 2002: 59) mukaan jälkitavujen iA-vokaalijono edustuu viena-
laismurteiden monikon partitiivimuodoissa ie-diftongina lukuun ottamatta i-
vartaloisia sanoja. Vienankarjalan kirjakielessä i-vartaloisten sanojen partitiivin 
pääte on monikossa tyyppiä jA, esim. rukkija (Zaikov 2002: 59). Tarkastelen seu-
raavaksi, miten iA-vokaalijono edustuu omassa aineistossani monikon partitiivi-
muodoissa. Taulukosta 5 ilmenee iA-vokaalijonon edustus A-, e- ja i-vartaloisten 
sanojen monikon partitiivimuodoissa Kalevalassa ja Jyskyjärvellä 1970-luvun 
taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

Taulukko 5. iA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) monikon 
partitiivimuodoissa.  

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ie 354 73,6 446 76,1 353 64,3 586 73,2 
iA 52 10,8 71 12,1 87 15,8 135 16,9 
ii 51 10,6 50 8,5 74 13,5 36 4,5 
iØ 2 – 6 1 5 – 11 1,4 
ijA 20 4,2 11 1,9 29 5,3 30 3,7 
ee 1 – – – – – – – 
iö 1 – – – – – – – 
iu – – – – 1 – – – 
ejA – – 2 – – – 3 – 

yht. 481  586  549  801  

Kummassakin kylässä iA-vokaalijono edustuu monikon partitiivissa useimmiten 
ie-varianttina, ja sen suosio on kasvanut niin Jyskyjärvellä kuin Kalevalassakin. 
Myös iA-variantin suosio on jonkin verran lisääntynyt, kun taas ii-variantin suh-
teellinen osuus kaikista tapauksista on pienentynyt. ijA-variantin käyttö on ollut 
yleisempää 1970-luvun taitteessa kuin 2000-luvun taitteessa. iØ-variantti sen si-
jaan on yleistymään päin. Lipsahduksenomaisia yksittäisiä esiintymiä ovat ee, iö, 
iu ja ejä.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(23) usi₍empie venehie 
(24) ei ole niemie eikä laksie 
(25) suurimaitosie lehmie 
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(26) mitä heit oli – – nimi₍ä 
(27) lampahi₍a 
(28) vassallehtii 
(29) kerättih ennen sieni 
(30) rukkija 
(31) niitä šanomma tuas čuarivallan niitä – – palvelijee (pro palvelijie) 
(32) myö olema sen aijan ’ajan’ niin, rahvahiö (pro rahvahie) 
(33) sarviu (pro sarvie) – – luatiu. 

Uusi aineisto 

(34) mitä on tiälä noita uusie puita ta pensahie ta kasvie ta kaikkie vet – – 
oikein äijä levittimä niitä (Mari) 

(35)  meitä koululaisi₍a aina sinne työnnettih, keröämäh niitä tähkii, pellolta 
(Venla) 

(36)  hoti mie, piäsen tuota liikuttelomah niitä sormii (Olga) 
(37)  hän näitä – – kalavesi₍ä tälläisi₍ä näitä kaikki oikeim piti ja mie olem 

myöskin oikeiŋ kova kalastaja (Katti) 
(38) ylen suurie moottorija (Muarie) 
(39) niitä jälkejä (pro jälkie) on (Valentina)65. 

Tämän tutkimuksen aineisto ei ainakaan tue sitä jaottelua, että vienalaismurteissa 
vain i-vartaloisten sanojen monikon partitiivi olisi muotoa rukkija ja että muissa 
tapauksissa partitiivin pääte olisi e, esim. pensahie. Aineistoissani on esimerkke-
jä, joissa i-vartaloiset sanat saavat monikon partitiivissa e-päätteen, esim. kasvie, 
ja toisaalta sellaisia tapauksia, joissa e-vartaloisten sanojen monikon partitiivi-
muoto on tyyppiä järvijä. Aineistossani on myös useita tapauksia, joissa ä-
vartaloinen sana (esim. lehmä) saa monikon partitiivissa jA-päätteen (siel oli, 
lehmijä). Nähdäkseni vienalaismurteiden monikon partitiivin edustus vaatisikin 
tarkempaa ja laajempaa selvitystä, jotta esimerkiksi vienankarjalan kielioppien 
kuvaus saataisiin asian osalta selkeämmäksi ja todellista kielenkäyttöä vastaa-
vammaksi. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa ainakin siltä, että e-pääte on 
yleistymässä ja jA-pääte on käymässä harvinaisemmaksi.  

                                                        
65 jälkejä-muodossa i-vartaloisten sanojen monikon partitiivin muodostustapa (esim. pappe|j|a) on ol-
lut mallina e-vartaloista sanaa taivutettaessa. Näin on syntynyt suomalaisillekin tyypillinen analoginen 
monikon partitiivimuoto. Merkille pantavaa on, että esimerkiksi Loimaan murteessa on vanhastaan 
esiintynyt melko paljonkin ejA-varianttia iA:n sijaan (esim. riihejä pro riihiä) (Kurki 2005: 184). 
Myös Pohjois-Pohjanmaan murteissa ejA-variantti (esim. kivejä) on varsin yleinen. 
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6.1.3 A-infinitiivi ja supistumaverbit johdoksineen 

Kuviosta 2 ilmenee iA-vokaalijonon edustus Kalevalan ja Jyskyjärven murteissa 
i-vartaloisten sanojen A-infinitiivissä. Koska esiintymiä on alle 100 kussakin ai-
neistossa, en ole laskenut varianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän varianttien 
jakauman vain frekvensseinä.  

Kuvio 2. iA-vokaalijonon edustus Jyskyjärven (J) ja Kalevalan (K) murteiden A-
infinitiivimuodoissa. 

Niin 1970-luvun taitteessa kuin 2000-luvun taitteessakin iA-jono on edustunut A-
infinitiivissä useimmiten ie-diftongina. iA- ja ii-variantteja esiintyy myös jonkin 
verran, ja Kalevalan uudessa aineistossa esiintyy kerran iØ-variantti. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(40)  piti haŋkkie  
(41)  se pitäy kahta vertua, [yskäisee] pitempi luatie  
(42)  niitä aletah ečči₍ä  
(43)  Jumaloa käski vaim molii (pro molie). 

Uusi aineisto 

(44)  miäm piti luikkie pihalla (Muarie)  
(45)  siitä vielä kivie piti lykkie sinne apajah (Venla)  
(46)  lehti kun alko kasvaa ni siit alkoma lehtie riipi₍ä (Iro)  
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(47)  kaikki piti ičen suattua, luatii (Vieno)  
(48)  omah tapahah halutah tanssi (pro tanssie) (Iro). 

Koko aineistossani esiintyy vain yksi *iδA-vartaloinen supistumaverbi, nimittäin 
lämmitä ’olla lämpiämässä’ (KKS). Se esiintyy MA-infinitiivin illatiivimuodos-
sa66 Kalevalan vanhassa aineistossa kaksi kertaa, Jyskyjärven uudessa aineistossa 
kaksi kertaa ja Kalevalan uudessa aineistossa kerran. Lekseemin vokaalivartalo 
on kaikissa sanaesiintymissä ie-diftongillisessa asussa.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(49)  lämpiemääh  
(50)  panel lämpiemäh. 

Uusi aineisto 

(51)  kiukualla kum mäntih lämpiemäh illalla – – siitä siel sanottih starinoja 
(Veera)  

(52)  miät kučuttii lämpiemääh (Arina)  
(53)  taloho, jotta lämbiemäh (Outi). 

Lisäksi aineistossani on kuusi tapausta, joissa lämmitä-verbistä on muodostettu 
aktiivin 1. partisiippi67. Vienankarjalan kirjakielessä aktiivin 1. partisiipin tunnus 
on jA, esim. haukkuja koira ’haukkuva koira’, läsijä lapsi ’sairastava lapsi’ (Zai-
kov 2002: 128–129). Aineistossani on yhteensä 5 aktiivin 1. partisiipin muotoa, 
joista neljässä partisiipin tunnus on jA ja yhdessä vA. Kummankin kylän vanhassa 
aineistossa on yksi esiintymä, mutta 2000-luvun taitteen esiintymät ovat kaikki 
Kalevalasta. Jälkitavujen iA-vokaalijono edustuu myös kaikissa aineiston *iδA-
supistumaverbien johdoksissa ie-diftongina. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(54)  uloslämpievä 
(55)  siämehelämpiejä. 

                                                        
66 MA-infinitiivistä käytetään myös nimitystä 3. infinitiivi.  
67 Aktiivin 1. partisiipista käytetään nykyisin myös nimitystä VA-partisiippi (ks. ISK s. 148–149), 
mutta tässä yhteydessä käytän aktiivin 1. partisiippi -nimitystä sen vuoksi, että se on tutumpi karjalai-
sille tutkijoille (professori Pekka Zaikov suullisesti 20.2.2007). 



 147 

Uusi aineisto 

(56)  siämeh vain oli lämpiejä (Muarie)  
(57)  ne oli – – riihet – – siämehlämpiejät, semmoset oli kiukuat niissä (Venla)  
(58)  [koulut olivat] halolla lämpiejät – – kaikki koulut lämpiejät tai 

internaatit halolla (Veera). 

6.1.4 iA-nominit ja -adverbit 

Aineistossani esiintyy seitsemän iA-nominia ja yksi iA(i)n-nomini, joiden on kat-
sottu (esim. Ojansuu 1918: 108–109) edustuvan vienalaismurteissa tavallisesti ie-
diftongillisessa asussa, nimittäin asie, (puu)astie, haltie, hartie, lattie68, piblie, ra-
sie ja morsien. Lisäksi olen ottanut laskelmiini mukaan kaksi erisnimeä, nimittäin 
proprit Anglie (< ven Anglija ’Englanti’) ja Muarie sekä johdoksen anglielaini. 
Sen sijaan ias-loppuista nominia kauppias en ole ottanut laskelmiini mukaan, 
koska se esiintyy aineistossani aina suomen yleiskielen mukaisessa asussa. Ai-
neistossani on lisäksi neljä iA-adverbia, nimittäin kahtie, takie, yhtäkkie ja äkkie. 

Kuviossa 3 on esitetty iA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 
iA-nomineissa ja -adverbeissa. Koska kussakin aineistossa on alle 100 iA-nominia 
tai -adverbia, en ole laskenut varianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän variant-
tien jakauman vain frekvensseinä. 

                                                        
68 Käsittelen lattie-nominia yhdessä iA-nominien kanssa, vaikka sen perusmuoto vienalaismurteissa 
onkin nykyisin late. Mainitussa nominissa on tapahtunut ia > ie -muutos (lattia > lattie), minkä jäl-
keen se on alkanut taipua kuten *ek-loppuiset sanat. *ek-loppuisten sanojen vokaalivartalossa tapahtu-
nut ee > ie -äännekehitys (esim. kaste : kastien) lienee antanut mallin analogisen late-nominatiivin 
syntyyn. (Ojansuu 1905: 14–15.)    
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Kuvio 3. iA-vokaalijonon edustus iA-nomineissa ja -adverbeissa Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K). 

iA-vokaalijono edustuu tavallisesti ie-varianttina myös iA-aineksisissa nomi-
neissa ja adverbeissa. Jyskyjärven uudessa aineistossa ie-variantti on yksinomai-
nen, eikä vanhassakaan aineistossa esiinny ie-variantin ohella kuin hieman iA-
varianttia. Kalevalan aineistoissa esiintyy hiukan enemmän variaatiota, mutta 
muita kuin ie-variantteja esiintyy Kalevalassakin vain muutamalla kielenoppaalla 
sporadisesti. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(59)  muattih lattiel 
(60)  otti sem morsiemen 
(61)  Aŋlie se ei tullun 
(62)  hyvä on astie, puuastie 
(63)  Muarie 
(64)  sen takie 
(65)  rasi₍aa 
(66)  yhtäkkii 
(67)  paremmat asijat. 

71

29
39

72

5 0 1 3 0 0 3 1 0 0 2 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

f

ie iA ii ijA

J. 1970-l.
J. 2000-l.
K. 1970-l.
K. 2000-l.



 149 

Uusi aineisto 

(68)  kun nakrista pilkot pilkot ja panet hautumah – – kuumah astieh sehän 
tulou oikeim makie ta hyvä (Mari) 

(69)  suatettih siitä se morsien siih taloh (Vieno) 
(70)  siitä ne lyhteet pantih lattiella (Venla) 
(71)  nyt on toisella tapua asi₍et (Pekka) 
(72)  enneŋ ku juataan ne, kahtie kalat (Iro) 
(73)  ”em mie siun, takie, tyrmäh halu₍ol lähtie” (Hilma) 
(74)  satakaksi vuotta oli [äidillä ikää] ja kaikki muisti asi₍at (Katti) 
(75)  hiän, yleensä luki sitä piblietä – – hänel oli piplii (Iro). 

6.1.5 Kokoava katsaus 

Tulokset osoittavat, että vienalaismurteiden jälkitavujen iA-vokaalijonoissa on ol-
lut jo 1970-luvun taitteessa melko suurta variaatiota eikä ie-diftongi ole ollut yk-
sinomainen variantti kummassakaan tutkimistani kylissä. Tulokseni ovat saman-
suuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa siinä, että ii-varianttia on esiintynyt 
1970-luvun taitteessa enemmän Kalevalassa kuin Jyskyjärvellä. Tämä on odotet-
tavaa, sillä Kalevalan aineistossa on enemmän kielenoppaita, jotka ovat lähtöisin 
aivan läntisimmistä vienalaispitäjistä. Myös se, että suomenmukainen iA-variantti 
on ollut 1970-luvun taitteessa suositumpi Kalevalan kuin Jyskyjärven murteessa, 
on odotuksenmukaista juuri samasta syystä. 

Kun tarkastelee sitä, minkälaisia muutoksia Kalevalan ja Jyskyjärven mur-
teen jälkitavujen iA-loppuisissa vokaalijonoissa on tapahtunut 30 vuoden aikana, 
mainittakoon ensimmäisenä ie-variantin suosion kasvu Kalevalassa: ie-variantin 
käyttö on lisääntynyt siellä 9 prosenttiyksiköllä. Jyskyjärven ja Kalevalan aineis-
toja yhdessä tarkatessa myös iA-variantti on kasvattanut suosiotaan yhteensä 2 
prosenttiyksiköllä. Koska kyseessä on ns. pieni muutos, olen testannut muutoksen 
tilastollisen merkitsevyyden erikseen kummassakin kylässä. Tarkasteltaessa iA-
variantin yleistymistä pelkästään Jyskyjärven aineistossa muutosta eriaikaisten 
aineistojen välillä on 2,8 prosenttiyksikköä. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti 
merkitsevä (p ≈ 0,24). Kalevalassa iA-variantti on puolestaan kasvattanut suosio-
taan 1,1 prosenttiyksiköllä, mutta tässä kohden ero onkin tilastollisesti merkitsevä 
(p ≈ 0,0), kun on verrattu toisiinsa varianttien kokonaisjakaumaa 1970-luvun tait-
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teessa ja 2000-luvun taitteessa69. Koska iA-variantti on kuitenkin yleistymään 
päin kummassakin kylässä, olen päättänyt tarkastella iA-variantin yleistymistä 
muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain sekä Kalevalassa että Jyskyjär-
vellä. Yhdistämällä kummankin kylän aineiston muotoryhmittäisessä ja leksee-
meittäisessä tarkastelussa pyrin siihen, että diffuusioteorioiden testaaminen onnis-
tuisi paremmin suurempien frekvenssien vuoksi. Yhdistetyssä aineistossa tutkitta-
via esiintymiä on 2 121. 

Kokoavan katsauksen aloitan tarkastelemalla iA-variantin yleistymistä Jysky-
järven ja Kalevalan murteissa muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain. 
Tämän jälkeen luon katsauksen ie-variantin yleistymiseen Kalevalan murteessa.  

iA-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä ja Kalevalassa muotoryhmittäin ja 
lekseemeittäin 

Katson, että iA-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä ja Kalevalassa on ylhäältä 
leviävä muutos, jota on ainakin tukenut kontakti suomen kielen kanssa. Näin ajat-
telen, koska iA-variantti kuuluu suomen yleiskieleen ja koska varianttia voi pitää 
tunnusmerkillisenä sen vuoksi, että se ei ole vienalaismurteiden prototyyppinen 
variantti iA-jonoissa (ks. s. 100). Tämän vuoksi oletan, että iA-variantti olisi yleis-
tynyt kielessä muotoryhmittäin käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa 
järjestyksessä.  

Jyskyjärven ja Kalevalan aineistoja yhdessä tarkasteltaessa iA-variantin suo-
sio on kasvanut yksikön ja monikon partitiivimuodoissa sekä A-
infinitiivimuodoissa mutta ei lainkaan supistumaverbeissä ja nomineissa. Siksi 
muotoryhmittäisissä laskelmissani ovat mukana vain partitiivimuodot ja A-
infinitiivimuodot. Muotoryhmittäiset laskelmat olen tehnyt niin, että olen laske-
nut, kuinka suuri osa vanhan aineiston iA-tapauksista on partitiivimuodoissa (yk-
sikön ja monikon partitiivimuodot on laskettu yhteen) ja kuinka suuri A-
infinitiivimuodoissa. Tämän jälkeen olen laskenut, kuinka suuri osa uuden aineis-
ton iA-tapauksista on partitiivimuodoissa ja kuinka suuri A-infinitiivimuodoissa. 
Tulokset näkyvät kuviosta 4. 

                                                        
69 Tilastolliset laskelmat on tehty taulukosta 3. Tilastollisen testauksen ajaksi sporadiset variantit ee, 
iö, ua, aa, oa, jua, io, iu ja ejä on yhdistetty ryhmäksi ”muut variantit” varianttien pienten esiintymä-
frekvenssien vuoksi. 
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Kuvio 4. iA-variantin suhteellinen yleistyminen Jyskyjärven ja Kalevalan aineistoissa. 

Kuviosta 4 käy ilmi, että iA-variantti on kasvattanut suosiotaan enemmän partitii-
vi- kuin A-infinitiivimuodoissa. Partitiivissa variantin suhteellinen osuus on li-
sääntynyt 2,1 prosenttiyksiköllä ja A-infinitiivissä 0,2 prosenttiyksiköllä. iA-
variantin yleistyminen on siis muutos, joka etenee kielessä käänteisessä morfotak-
tisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä: muutos on voimakkaampaa muoto-
ryhmässä, jossa muutoksenalainen äännejono sisältää päätteen, kuin muotoryh-
mässä, jossa muutoksenalainen äännejono sisältää tunnuksen. Tulos antaa jonkin-
laista tukea hypoteesilleni, jonka mukaan ylhäältä leviävä muutos leviää kielessä 
käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  

Merkille pantavaa kuviossa 4 on, että iA-variantin suosion kasvu on ollut 
voimakkaampaa suurtaajuisissa muotoryhmissä. Kalevalan ja Jyskyjärven uusissa 
aineistoissa on yhteensä 515 yksikön partitiivitapausta ja 1 387 monikon partitii-
vitapausta; A-infinitiivimuotoja sen sijaan on vain 101. Tulokseni ovat saman-
suuntaisia Lehtimäen (1995) havaintojen kanssa (ks. s. 114) ja tukevat hypo-
teesiani siitä, että iA-variantin yleistyminen on vienalaismurteessa kontaktilähtöi-
nen muutos. Nimittäin myös Lehtimäen aineistossa kontaktilähtöinen muutos on 
alkanut tiensä suurtaajuisimmasta muotoryhmästä. Katsonkin, että tapauksessa, 
jossa kaksi hyvin läheistä sukukieltä on kontaktissa keskenään, on odotettavaa, 
että mallinmukaiset muutokset alkavat tiensä suurtaajuisista muotoryhmistä. Kuu-
leehan vienankarjalainen vaikkapa suomalaiselta ystävältään huomattavan paljon 
enemmän partitiivimuotoisia nomineja kuin esimerkiksi verbin imperatiivimuoto-
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ja, ja siksi on luontevaa, että iA-variantti alkaa yleistyä vienankarjalassakin parti-
tiivimuodoista käsin. 

Tarkastelen seuraavaksi iA-variantin yleistymistä lekseemeittäin. iA-variantin 
käyttö on yleistynyt koko aineistoa tarkatessa eniten yksikön partitiivimuodoissa. 
Kyseisessä muotoryhmässä variantin suhteellinen osuus on kasvanut vanhaa ja 
uutta aineistoa verratessa 1,4 prosenttiyksiköllä70. Selvitän seuraavaksi, minkälai-
sissa lekseemeissä yksikön partitiivissa iA-varianttia esiintyy eniten ja leviääkö 
muutos – iA-variantin yleistyminen – kenties taajuushypoteesin mukaisesti. Kos-
ka katson, että iA-variantin yleistyminen on vienankarjalassa ylhäältä leviävä 
muutos ja variantin yleistymiseen on vaikuttanut kontakti suomen kielen kanssa, 
olisi odotuksenmukaista, että muutosta olisi eniten harvinaisissa lekseemeissä (ks. 
Yager-Dror 1996: 277).  

Olen jaotellut kaikki yksikön partitiivissa esiintyvät lekseemit taajuusluokkiin 
niiden frekvenssin mukaan. Taajuusluokat ilmenevät liitteen 10 taulukosta 1. Liit-
teen 14 taulukosta 1 puolestaan ilmenee, minkätaajuisissa lekseemeissä iA-
varianttia esiintyy suhteessa eniten ja minkätaajuisissa suhteessa vähiten yksikön 
partitiivimuodoissa. Liitteen 14 taulukko 1 osoittaa, että suuressa osassa ensim-
mäiseen taajuusluokkaan kuuluvien lekseemien sanaesiintymissä ei ole variaatiota 
lainkaan. Nämä ääripään tapaukset muodostavatkin eräänlaisen knockout-
asetelman (ks. tästä esim. Kurki 2005: 45): koska variaatiota ei ole, on harhaan-
johtavaa verrata näitä tapauksia sellaisiin lekseemeihin, joissa variaatiota esiintyy. 
Siksi tarkastelenkin leksikaalista diffuusiota erikseen vielä sellaisissa lekseemeis-
sä, joissa iA-variantti kilpailee jonkin toisen variantin kanssa. Nämä laskelmat il-
menevät oheisesta taulukosta 6.  

                                                        
70 Olen saanut kyseisen prosenttiluvun niin, että olen laskenut ensin yhteen iA-variantin esiintymät 
kummankin kylän vanhassa aineistossa yksikön partitiivissa ja laskenut sitten, kuinka suuri variantin 
suhteellinen osuus on vanhojen aineistojen kaikista iA-jonoesiintymistä. Sitten olen menetellyt samoin 
uusien aineistojen kohdalla. Tämän jälkeen olen tarkastellut, kuinka suuri erotus kahta prosenttilukua 
verratessa jää. 
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Taulukko 6. iA-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön 
partitiivissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

iA-jonoll.  

esiint. 

(f) 

iA-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

salaatti 3 2 66,7 % I 

leikki 5 3 60 % I 

juonti 2 1 50 % I 

lääkäri 2 1 50 % I 

malli 2 1 50 % I 

pomitoori 2 1 50 % I 

puhvetti 2 1 50 % I 

täti 2 1 50 % I 

haitari 5 2 40 % I 

kolhoosi 10 4 40 % II 

tukki 5 2 40 % I 

klubi 6 2 33,3 % II 

kortteeri 3 1 33,3 % I 

moottori 3 1 33,3 % I 

tomaatti 8 2 25 % II 

kiisseli 5 1 20 % I 

tili 5 1 20 % I 

ammatti 6 1 16,7 % II 

metri 6 1 16,7 % II 

piiri 6 1 16,7 % II 

tunti 24 4 16,7 % V 

šotiisi 7 1 14,3 % II 

tanssi 9 1 11,1 % II 

väli 9 1 11,1 % II 

kyyti 12 1 8,3 % III 

kilometri 65 5 7,9 % XII 

katrilli 20 1 5 % IV 

kaali 26 1 3,8 % VI 

Taulukosta 6 ilmenee, että iA-variantin yleistyminen on ollut voimakkaampaa 
pientaajuisemmissa kuin suurtaajuisemmissa lekseemeissä. Tulos tukee hypo-
teesiani, jonka mukaan ylhäältä leviävät muutokset alkavat tiensä leksikon pien-
taajuisimmasta päästä. Kun tarkastelee taulukon 6 kärkipään lekseemeitä, huo-
maa, että iA-varianttia on suhteessa paljon juuri ”opituissa” – puheessa salianteis-
sa – lekseemeissä, kuten lääkäri ja malli, jonkalaisiin lekseemeihin Yager-Drorkin 
(1996) olettaa ylhäältä leviävän muutoksen tarttuvan ensin. Sen sijaan suhteessa 
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vähiten iA-varianttia on sellaisissa lekseemeissä, kuten kaali, katrilli ja kilometri, 
jotka kuuluvat useimpien iäkkäiden vienankarjalaisten perussanastoon ja ovat 
näin hyvin frekventtejä.  

Tulokseni ovat samansuuntaisia kuin muissakin tutkimuksissa, joissa kielelli-
sen muutoksen on todettu etenevän leksikossa eri tavoin pieni- ja suurifrekvenssi-
sissä lekseemeissä. Kuten sivuilta 106 ja 107 käy ilmi, pienifrekvenssisten muoto-
jen on todettu olevan alttiimpia muutoksille lainaamistapauksissa. Sen sijaan taa-
jaan käytettyjen muotojen on todettu vastustavan lainaperäistä muutosta. (Anttila 
1972: 180–181.) Luultavasti nämä erot liittyvät muistin rajallisuuteen ja siihen, 
että taivutusmuotoja tuotetaan kahdella eri prosessointitavalla: Sääntömuodos-
tuksessa muoto koostetaan osista sääntöjen avulla. Leksikaalisessa haussa taas 
muoto haetaan kokonaisena leksikosta. (Riionheimo 1998b: 2; ks. myös s. 115.) 
Usein suurtaajuiset muodot tuotetaan juuri ulkomuistin avulla kokonaisuudessaan, 
kun taas pienifrekvenssiset muodot tuotetaan sääntöjen avulla osista. Näin ollen 
on ymmärrettävää, että kontaktilähtöinen muutos ei ole niin frekventti suurtaajui-
sissa sanoissa. Kun suurtaajuisten sanojen taivutusmuodot haetaan kokonaisina 
leksikosta, eivät taivutuselementit pääse helposti muuttumaan. Sen sijaan pientaa-
juisissa lekseemeissä, etenkin lainasanoissa, sääntömuodostus saattaa ottaa mallia 
lainanantajakielestä ja näin taivutusmuodosta tulee herkästi lainanantajakielen 
mallin mukainen. Näin käy ymmärrettäväksi esimerkiksi se, että suomen kielestä 
karjalaan lainattua lääkäri-lekseemiä taivutetaan partitiivissa suomen mallin mu-
kaisesti (lääkäriä). 

Sanan vartalotyypin, tavuluvun, ensi tavun ominaisuuden sekä paino-
suhteiden vaikutus muutoksen etenemiseen 

Kuten sivulla 109 on esitetty, myös monet muut seikat kuin taajuus voivat vaikut-
taa lekseemin muutosherkkyyteen. Tässä luvussa tarkastelen, miten sanan vartalo-
tyyppi, tavuluku, ensi tavun ominaisuus sekä painosuhteet vaikuttavat muutoksen 
etenemiseen. Otan tarkastelun kohteeksi monikon partitiivimuodot, koska näissä 
edellä mainittujen seikkojen tarkastelu onnistuu kaikilta osin.  

Liitteen 15 taulukkoon 1 olen koonnut kummankin kylän uusista aineistoista 
ne monikon partitiivimuodot, joissa esiintyy iA-variantti. Taulukosta ilmenevät 
sanan alivartalon tavuluku, sanan vartalovokaali sekä se, onko sanan ensi tavu ly-
hyt vai pitkä. Lisäksi olen lihavoinut sanoista sellaiset sivupainolliset tavut, joihin 
sisältyy iA-yhtymän ensi tai jälkikomponentti. -han-liitepartikkelit olen kursivoi-
nut, jotta ne erottuisivat taulukosta paremmin. Liitteen 15 taulukon 1 perusteella 
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vaikuttaa nimittäin siltä, että ennen liitepartikkelia -hAn jälkitavujen iA-
vokaalijono edustuu monikon partitiivissa aina iA-variantillisena, esim. juhliahan. 
Ilmeisesti tämä johtuu eräänlaisesta regressiivisestä assimilaatiosta: liitepartikke-
lin a-vokaali assimiloi edeltävän vokaalin kaltaisekseen. 

Kuviossa 5 on esitetty, miten iA-variantti on jakautunut erivartaloisten lek-
seemien kesken. Kuvion prosenttiluvut osoittavat, kuinka suuri iA-variantin suh-
teellinen osuus on e-, i- ja A-vartaloisten sanojen monikon partitiivimuodoissa. 
Frekvenssiluvut on ilmoitettu sulkeissa. 

Kuvio 5. iA-variantin osuus erivartaloisten sanojen monikon partitiivimuodoissa. 

Kuvio 5 osoittaa, että monikon partitiivissa iA-variantti on selvästi suosituin i-
vartaloisissa sanoissa (esim. mökki). Vähiten iA-varianttia puolestaan esiintyy e-
vartaloisten sanojen (esim. nimi) monikon partitiivimuodoissa. Kun ottaa huomi-
oon sen, mitä esimerkiksi vienankarjalan oppikirjoissa on esitetty ijA-variantin 
käytöstä (ks. lukua 6.1.2), vaikuttaa siltä, että i-vartaloiset sanat houkuttelevat 
monikon partitiivissa helpommin sellaisen päätteen, jossa on vokaali A kuin vo-
kaali e, esim. mökkiä ~ mökkijä pro mökkie. Ilmeisesti siihen, että iA-variantti on 
yleisin juuri i-vartaloisissa sanoissa, vaikuttaa se, että i-vartaloiset sanat ovat 
usein lainasanoja germaanisista kielistä tai venäjästä (esim. lääkäri < läkare, mal-
li < mall, kortteeri < kvartira, klubi < klubb) ja että ne ovat myöhemmin vienan-
karjalaan omaksuttuja kuin vanhat itämerensuomalaiseen sanakerrostumaan kuu-
luvat sanat. Kun esimerkiksi kaikki edellä mainitut lainasanat tunnetaan myös 
suomen yleiskielessä ja ne saavat suomen kielessä partitiivissa A-päätteen, tämä 
on voinut tukea iA-variantin yleistymistä myös vienalaismurteissa.  
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Uskon, että sanan tavuluvun lisäksi muutoksen etenemiseen vaikuttaa myös 
se, onko sanan ensi tavu lyhyt vai pitkä. Kuviosta 6 näkyykin, miten iA-variantti 
on jakautunut monikon partitiivissa sen mukaan, onko sanan ensi tavu lyhyt vai 
pitkä.  

Kuvio 6. iA-variantin distribuutio uudessa aineistossa monikon partitiivissa ensi tavun 
ominaisuuden perusteella. 

Kuviosta 6 ilmenee, että iA-variantti on monikon partitiivissa suositumpi sellaisis-
sa sanoissa, joiden ensi tavu on lyhyt (esim. kiviä), ja harvinaisempi puolestaan 
sellaisissa sanoissa, joiden ensi tavu on pitkä (esim. haukia). Tulos on odotuk-
senmukainen, kun tarkasteltavana on ylhäältä leviävä muutos. Uuden aineiston 
monikon partitiivimuodoissa esiintyy nimittäin paljon vähemmän sellaisia sanoja, 
joiden ensi tavu on lyhyt (f = 255), kuin sanoja, joiden ensi tavu on pitkä (f = 1 
132). Tulos tukee hypoteesiani, jonka mukaan ylhäältä leviävät muutokset alkavat 
tiensä harvinaisista sanoista. 

Myös sanan tavuluvulla ja painosuhteilla on todettu olevan vaikutusta muu-
toksen etenemiseen (ks. s. 109). Esimerkiksi Nahkola (1987b: 184–190) on ha-
vainnut, että hämäläismurteissa geminaatio on voimakkaampaa sivupainollisen 
kuin pääpainollisen tavun jäljessä. Toisaalta esimerkiksi Zaman-Zadeh (1995: 72) 
on saanut Kuusamon murteen jälkitavujen vokaalijonoja tutkiessaan sellaisia tu-
loksia, että (murre)kontaktilähtöiset variantit ovat hiukan yleisempiä painottomas-
sa asemassa kuin sivupainollisessa asemassa. Kuviossa 7 on esitetty, kuinka suuri 
iA-variantin suhteellinen osuus on iA-jonojen monikon partitiivimuodoissa sellai-
sissa tapauksissa, joissa äännejono sijaitsee sivupainollisessa asemassa, ja tapauk-
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sissa, joissa muutoksenalainen äännejono sijaitsee painottomassa asemassa. Ku-
viossa 8 puolestaan on esitetty iA-variantin suhteellinen osuus yhtäältä 2-
tavuisissa sanoissa ja toisaalta useampitavuisissa sanoissa. 

Kuvio 7. iA-variantin suhteellinen osuus eri painoasemissa. 

Kuvio 8. iA-variantin suhteellinen osuus 2-tavuisissa ja useampitavuisissa sanoissa. 

Kuviosta 7 ilmenee, että uuden aineiston monikon partitiivimuodoissa ylhäältä 
leviävä iA-variantti on yleisempi kahden painottoman tavun rajalla (esim. ku|vi|a) 
kuin sivupainollisen ja painottoman tavun rajalla (esim. nuo|rem|pi|a). Lisäksi ku-
viosta 8 käy ilmi, että iA-variantti on selvästi yleisempi 2-tavuisissa sanoissa kuin 
useampitavuisissa sanoissa. Tulos käy ymmärrettäväksi, kun ottaa huomioon ne 
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tutkimustulokset, joita aiemmin on saatu kielen muuttumisesta. On nimittäin ha-
vaittu, että kielenkäyttäjä pystyy kontrolloimaan helpommin murrepiirteitä sanan 
alussa kuin kauempana sanassa (esim. Lehtimäki 1983: 38; Palander 2005: 41–42 
ja siinä mainitut lähteet). On ymmärrettävää, että iA-varianttikin on saanut enem-
män jalansijaa sellaisissa asemissa, jotka ovat lähempänä sanan kantaa kuin sel-
laisissa asemissa, jotka ovat kauempana kannasta. H. Leskinen (1981: 88) näet 
toteaa, että tilanteessa, jossa puhuja pyrkii muuttamaan puhettaan tietoisesti, hä-
nen huomionsa keskittyy paremmin sanan alkuosaan kuin jälkimmäisiin tavuihin. 
Näin ollen tietoiset muutokset, joilla puhuja pyrkii muuttamaan kieltään lähem-
mäs prestiisikieltä, toteutuvat tavallisesti ensin sanan alkupäässä ja vasta sitten 
kauempana sanassa (H. Leskinen mp.; ks. Palander 1987: 40). 

Etymologian vaikutus sanan muutosherkkyyteen 

Sivulla 109 on mainittu siitä, että myös etymologia saattaa vaikuttaa sanan muu-
tosherkkyyteen. Vanhat omaperäiset sanat voivat käyttäytyä muutosprosessissa eri 
tavoin kuin uudemmat lainasanat. Koska vienankarjala ja suomi ovat erittäin lä-
heisiä sukukieliä, myös niiden sanastot ovat hyvin samankaltaisia. Monesti onkin 
vaikea määritellä esimerkiksi sitä, onko vienankarjalassa esiintyvä lainasana saatu 
suomesta vai venäjästä. Myös lainasanojen ikääminen on hankalaa. Joka tapauk-
sessa otan esimerkiksi iA-variantin, jonka yleistymistä suomi–vienankarjala-
kielikontakti lienee tukenut, ja tarkastelen sitä, minkälaisissa verbeissä iA-
varianttia käytetään A-infinitiivissä – muotoryhmässä, jossa variantin suhteellinen 
osuus on kasvanut 30 vuoden aikana.  

Taulukko 7. iA-variantin sisältävät A-infinitiivimuodot Jyskyjärven ja Kalevalan 
uusissa aineistoissa.  

lekseemi iA-variantillisia  

esiintymiä 

karsia 1 

luatia 1 

piliä 1 

riipiä 1 

suoria 1 

tanssia 1 

Taulukosta 7 ilmenee, että iA-variantilliset esiintymät ovat A-infinitiivissä suh-
teellisen harvinaisia. Joka tapauksessa merkille pantavaa on, että iA-varianttia 
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esiintyy Kalevalan ja Jyskyjärven murteissa sellaisissakin verbeissä, jotka ovat 
tunnettuja vienalaismurteissa mutta joita ei tunneta suomen yleiskielessä (esim. 
piliä ’sahata’, suoria ’valmistautua’). Näin ollen kontaktilähtöiset variantit voivat 
pureutua vienalaismurteissa myös sellaisiin lekseemeihin, jotka eivät ole tunnettu-
ja lähdekielessä.  

iA-variantin yleistyminen idiolekteittain Kalevalassa 

Kalevalan uudessa aineistossa iA-variantin suhteellinen osuus kaikista iA-
jonotapauksista on 15,2 prosenttiyksikköä. Pidän tätä prosenttilukua vertailuluku-
na. Vertailulukua enemmän iA-varianttia on Palakan (f = 32/99), Katin (f = 
19/63), Pekan (f = 27/91), Jyrkin (f = 20/97), Joukin (f = 12/68) ja Venlan (f = 
12/78) idiolekteissa. Mikä heitä yhdistää? Tarkastelen ensiksi sitä, kuinka suuria 
edellä mainittujen informanttien suomi-indeksit ja karjalaindeksit ovat ja onko iA-
variantin taaja käyttö kenties yhteydessä suureen suomi-indeksiin. 

Kuviosta 9 näkyy, kuinka suuri iA-variantin suhteellinen osuus on kaikista iA-
jonotapauksista Palakan, Katin, Pekan, Jyrkin, Joukin ja Venlan idiolekteissa. Ku-
viossa 9 on myös esitetty kielenoppaiden suomi- ja karjalaindeksien suuruus sekä 
vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri suomi- tai karjalaindeksi on keski-
määrin Kalevalan aineistossa. Kuviossa suomi-indeksipylväs on ruudullinen ja 
karjalaindeksipylväs pilkullinen. 
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Kuvio 9. iA-variantin taajan käytön ja suomi- ja karjalaindeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Kalevalan uuden aineiston informanteilla71. 

iA-variantin taaja käyttö näyttää olevan yhteydessä keskimääräistä suurempaan 
suomi-indeksiin. Vain iA-varianttia eniten käyttävän Palakan suomi-indeksi on 
keskimääräistä pienempi. Katin, Pekan, Jyrkin, Joukin ja Venlan suomi-indeksit 
ovat puolestaan kaikki keskimääräistä (huomattavasti) suurempia, ja Katin ja Jou-
kin karjalaindeksitkin ovat odotuksenmukaisesti keskimääräistä pienempiä.  

Miten sitten voi selittää sen, että Palaka käyttää iA-varianttia varsin taajaan? 
Palakan suomi-indeksi on melko pieni, mikä johtuu siitä, että hän ei haastattelun 
tekemisen aikaan ollut tekemisissä suomalaisten tuttaviensa ja turistien kanssa, 
vaikka aikaisemmin hän on omien sanojensa mukaan ollut. Lisäksi Suomi-
kontaktien laadulla tuntuu olevan määrää suurempi merkitys: Palakalla on aino-
astaan ns. hyöty-ystäviä (termistä ks. liite 13 alav. 1) Suomessa, mikä käy ilmi 
hänen kommenteistaan: 

(76) kiitoksie paljo niillä, kaikilla [suomalaisille] – – paljoŋ kiitoksie nii- 
niistä heijäm markoista (Palaka). 

Aiemman tutkimuksen perusteellahan (ks. liite 13 alav. 1) nimenomaan hyöty-
ystävillä on todettu olevan suuri vaikutus ihmisen puheeseen, mikä tuntuu pitävän 
paikkansa tässäkin kohden. Palakasta saa haastattelun aikana sellaisen kuvan, että 

                                                        
71 Lyhenteiden selitykset: iA-% = iA-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista iA-
vokaalijonotapauksista, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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hän on pitänyt yllä suhteita suomalaisiin ainostaan rahan ja lahjojen toivossa. 
Merkille pantavaa on myös, että Palakan perheessä tuntuu vallitsevan yleisesti so-
lidaarisuus nimenomaan suomea eikä vienankarjalan kieltä kohtaan. Tämä näkyy 
muun muassa siinä, että Palakan poika on alkanut opettaa lapsilleen suomea, ei 
karjalaa. 

Myös se, että Katti suosii iA-varianttia, on hyvin odotuksenmukaista: hänel-
läkin on Suomessa hyöty-ystäviä, jotka lähettävät hänelle lahjoja. Lisäksi Katti 
ilmaisee haastattelussa hyvin suorasti, että hänestä suomen kieli on parempi kuin 
hänen oma äidinkielensä vienankarjala:  

(77) Mie tykköäŋ karjalaŋ kieltä – – a mutta suomeŋ kieltä oikein tykkyän. – 
– suomeŋ kieli, semmoni oikeim, pehmie semmoni – – oikein tykköän 
suomen – – oikein tykköän suomeŋ kieltä, – – kum paissah, suomeŋ 
kielellä ni miusta miellyttäy suomeŋ kieli. Se on, niim pehmie – – oikeim 
pehmieltä se tuntuu kum puhutah tai paissah. Miusta niim miellyttäy se 
heijeŋ kieli. Suomeŋ kieliä [!] tykköän, vaik oŋ karjalaŋ kieli hyvä no 
suomeŋ kieltä tykköän oikein, on pehmie semmoni [henkäisee], lämmin 
semmoni – – miellyttäy. – – Karjalaisieŋ kieli – – ei ole niim pehmie 
kun suomeŋ kieli. – – Karjalaŋ kieli – – ei ole niin, puhas – – kun 
suomeŋ kieli – – jotta karjalaksi – – et suata niin, puhtahasti sanu₍ok 
kun suomi sanoo. 

Monissa kieliasennetutkimuksissa on havaittu, että ihmiset pitävät usein vieraita 
varieteetteja omituisina, karkeina ja käsittämättöminä (Dorian 1981: 87). Katin 
kieliasenteet ovat aivan erilaisia: hän pitää suomea puhtaampana ja pehmeämpä-
nä kuin omaa äidinkieltään ja kuvaa suomea muun muassa adjektiivilla lämmin. 
Käsittääkseni esimerkistä 77 käy ilmi, että Katin etninen lojaalisuus on heikko ja 
se kieli, jota kohtaan hän on solidaarinen ja jolla on eniten prestiisiä hänen silmis-
sään, on suomi. Näin ollen on hyvin odotettavaa, että Katin puheessa on variantte-
ja, joita voi pitää fonologisina lainoina suomesta. Nähdäkseni Katti on hyvä esi-
merkki myös siitä, että kieliasenteet ovat aina yhteydessä ihmisen kielelliseen it-
setuntoon (ks. Mielikäinen & Palander 2002: 101). Katti, kuten muutkin ihmiset, 
jotka pitävät omaa varieteettiaan vähemmän arvokkaana kuin jotakin toista va-
rieteettia, kärsivät Labovin (1966: 474–480, 2001: 277–278) ja Downesin (1984: 
167) mukaan kielellisestä epävarmuudesta (linguistic insecurity). Kielellisen 
epävarmuuden on havaittu olevan tyypillistä juuri periferioiden asukkaille, koska 
syrjäseuduilla arvostetaan usein suurten kaupunkikeskusten varieteetteja korkean 
elintason ja poliittisen ja taloudellisen vallan keskittyessä niihin (Palander & 
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Nupponen 2005: 48 ja siinä mainitut lähteet). Koska Karjalan suurissa kaupun-
geissa karjalan kielen puhuminen on harvinaista ja kielen käyttö on keskittynyt 
maaseudulle, on ymmärrettävää, että monilla ”prestiisikeskus” onkin Suomi. 
Myös esimerkiksi Englannissa on havaittu, että urbaanikielimuodoilla ei välttä-
mättä olekaan suurinta prestiisiä vaan sellaisilla varieteeteilla, joihin yksinkertai-
sesti vain yhdistetään mielikuva houkuttelevammasta elämäntyylistä (Trudgill 
& Giles 1978: 181–186; Palander & Nupponen 2005: mp.). Nähdäkseni myös 
eräiden vienankarjalaisten suomi-ihannointi saattaa johtua siitä, että suomalaista 
elämäntyyliä pidetään karjalaista elämäntyyliä houkuttelevampana. (Fonologiset) 
lainat suomesta ovat hyvä esimerkki ns. prestiisin siirrosta (ks. lukua 4.3.2): vaik-
ka suomalaisten houkutteleva elämäntyyli onkin monen karjalaisen saavuttamat-
tomissa, omaa kieltään voi kuitenkin helposti muokata suomen kielen suuntaan. 
Esimerkistä 77 ilmenee myös, että kielillä tuntuu olevan Katille vain välinearvo, 
eikä hän ajattele esimerkiksi sitä, mikä merkitys äidinkielellä on ihmisen identi-
teetille. Katti pitää vienankarjalaakin parempana kielenä kuin livviä vain sen ta-
kia, että vienankarjala on väline, jonka avulla on mahdollista kommunikoida 
suomalaisten kanssa (Kunnas 2006: 239–240). Katin mielipiteiden taustalla vai-
kuttaakin instrumentaalinen kieli-ideologia (ks. tästä tarkemmin Kunnas 2006), ja 
juuri hänen kaltaisensa ihmiset ovat niitä, jotka jouduttavat vähemmistökielen 
sammumista. 

Entä miksi Pekka ja Jyrki käyttävät paljon iA-varianttia, vaikka heidän karja-
laindeksinsä ovat keskimääräistä suuremmat? Tähän on monia mahdollisia syitä. 
Ensinnäkin molemmat miehet ovat kotoisin läntisestä Vienasta (Pekka Akonlah-
desta ja Jyrki Jyvyälahdesta). Länsi-Vienan asujaimisto on jo syntyessään ollut 
suomalaisvoittoisempi kuin esimerkiksi Keski-Vienan, ja monet informantit ovat 
itsekin todenneet, että Länsi-Vienan kylissä suomen kielen vaikutus on ollut jo 
vanhastaan voimakkaampaa kuin muualla Vienassa (ks. lukuja 3.1 ja 3.3). Saattaa 
siis olla, että iA-varianttia on käytetty jo Pekan ja Jyrkin synnyinkylien murteissa 
taajaan ja he ovat omaksuneet sen jo varhain. Toisaalta esimerkiksi Pekka kertoo, 
että hän osaa suomea jopa paremmin kuin karjalaa ja että hän on lukenut paljon 
suomenkielistä kirjallisuutta. Näin ollen ei ole mitenkään ihmeellistä, että hän vil-
jelee puheessaankin suomenmukaista iA-varianttia. Se, että Pekalla on korkean 
suomi-indeksin ohella myös korkea karjalaindeksi, saa selityksensä siitä, että hän 
on yleisesti kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta. Pekka on lukenut paljon myös 
(osittain) karjalankielisiä teoksia ja lehtiä ja laatinut karjalankielisiä sanastoko-
koelmia. Vaikka siis Pekka on ollut paljon suomen kielen kanssa tekemisissä ja 
osaa kieltä hyvin, hän tuntuu kuitenkin olevan solidaarinen vienankarjalan kielel-
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le. Yksi selitys iA-variantin yleisyyteen Pekan idiolektissa voi olla myös se, että 
häneltä on kielennäytteenä tässä tutkimuksessa nauhoite, joka on tehty vuonna 
1997 ja jossa eräät haastateltavat puhuvat suomea. 

Jyrkin tapauksessa keskimääräistä suurempi karjalaindeksi ei sulje pois 
myönteistä asennoitumista suomen kieltä kohtaan. Vaikka Jyrki on kiinnostunut 
karjalan kielestä ja sen säilymisestä (ks. liite 5), hän ajattelee silti, että suomen 
kieli sopisi hyvin karjalaisten kirjakieleksi (Kunnas 2006: 240). Hän on siis taval-
laan solidaarinen kummallekin kielelle (ks. lukua 4.3.2). Samaan aikaan kun Jyrki 
ponnistelee karjalan kielen säilymiseksi puhumalla eräille lapsenlapsilleen karja-
laa, hän on valmis hylkäämään vienankarjalan kirjakielen ja ottamaan tilalle suo-
men kirjakielen. Nähdäkseni Jyrkin asenteista heijastuu lievä kielellinen epävar-
muus (linguistic insecurity). Näin ollen on odotettavaa, että hänenkin idiolektis-
saan kontaktilähtöinen prestiisivariantti on hyvin yleinen.  

Lopuksi on vielä huomautettava siitä, että iA-variantin suosijoista kolme (Pa-
laka, Jyrki ja Pekka) kuuluu samaan sosiaaliseen verkkoon. En kuitenkaan usko, 
että tämä olisi vaikuttanut heidän iA-variantin suosimiseensa, koska kyseiset in-
formantit eivät ole juuri keskenään tekemisissä (ks. luku 4.7.1) ja verkolla vaikut-
taa olevan ennemminkin taipumus säilyttää ei-kontaktilähtöisiä variantteja (ks. s. 
171 ja 204). Kaiken kaikkiaan iA-variantin suosiminen näyttää siis Kalevalassa 
olevan yhteydessä informantin korkeaan suomi-indeksiin. Etenkin suomalaisten 
hyöty-ystävien kanssa tekemisissä oleminen sekä kielellinen epävarmuus vaikut-
tanevat myös taajaan iA-variantin käyttöön. 

iA-variantin yleistyminen idiolekteittain Jyskyjärvellä 

Jyskyjärven uudessa aineistossa iA-variantin suhteellinen osuus kaikista iA-
jonotapauksista on 11,9 prosenttia. Pidän tätä prosenttilukua vertailuprosenttina. 
Keskimääräistä enemmän iA-varianttia esiintyy Huotin (f = 10/50), Santran (f = 
13/70), Oksenien (f = 13/81), Arinan (f = 10/64), Man’un (f = 7/47), Sylvin (f = 
7/48), Marinan (f = 7/52) ja Lempin idiolekteissa (f = 9/73). Seuraavassa etsin 
vastauksia siihen, miksi he suosivat iA-varianttia puheessaan.  

Kuviossa 10 on esitetty, kuinka suuri iA-variantin suhteellinen osuus on kai-
kista iA-jonotapauksista edellä mainittujen informanttien idiolekteissa. Kuviosta 
10 ilmenevät lisäksi kielenoppaiden suomi- ja karjalaindeksien suuruus sekä ver-
tailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri suomi- tai karjalaindeksi on keskimää-
rin Jyskyjärven uudessa aineistossa. Kuviossa suomi-indeksipylväs on ruudulli-
nen ja karjalaindeksipylväs pilkullinen. 
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Kuvio 10. iA-variantin taajan käytön ja suomi- ja karjalaindeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Jyskyjärven uuden aineiston informanteilla72. 

Kuviosta 10 ilmenee, että eräiden kielenoppaiden iA-variantin taaja käyttö on sel-
västi yhteydessä suureen suomi-indeksiin: Santran, Oksenien, Arinan ja Marinan 
suomi-indeksit ovat kaikki selvästi keskimääräistä suurempia, joten heidän koh-
dallaan iA-variantin käyttö on nähdäkseni odotuksenmukaista. Erityisen odotetta-
vaa on Arinan iA-variantin suosiminen, koska omieni ja Erkkilän (2003) havainto-
jen mukaan Arina on todellinen Suomi-ihailija: Arina ”tykkää suomalaisuudesta. 
Hän lukee suomalaisia lehtiä ja kirjoja ja ostaa kylän kaupoista mielellään suoma-
laista ruokaa.” (Erkkilä 2003.) Kun Suomella ja suomalaisuudella on selvästi 
prestiisiä Arinan silmissä, on hyvin odotettavaa, että hän suosii myös puheessaan 
suomenmukaisia variantteja.  

Myös Marinan iA-variantin suosiminen on odotettavaa, sillä paitsi että hänen 
suomi-indeksinsä on keskimääräistä suurempi, myös hänen karjalaindeksinsä on 
keskimääräistä pienempi. Itse asiassa Marinan karjalaindeksi on Jyskyjärven ai-
neiston pienin, eikä hän tunnu olevan erityisen lojaali karjalan kielelle. Vaikka 
Marina onkin ollut vähän aikaa mukana karjalankielisessä laulu- ja tanssiryhmäs-
sä, hänen perheensä sisäiset kielivalinnat (ks. liite 5) paljastavat, että äidinkieltä ei 
ole edes yritetty siirtää tuleville sukupolville. Käsittääkseni tämä on merkki kie-

                                                        
72 Lyhenteiden selitykset: iA-% = iA-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista iA-
vokaalijonotapauksista, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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lellisestä epävarmuudesta, joten pidän odotuksenmukaisena myös sitä, että Mari-
nan idiolektiin tarttuvat herkästi kontaktilähtöiset variantit.  

Monen Jyskyjärven informantin iA-variantin suosiminen on siis odotuksen-
mukaista, mutta miten selittää se, että esimerkiksi Man’u, jonka suomi-indeksi on 
0 prosenttiyksikköä, suosii iA-varianttia? Entä miksi Huoti, Sylvi ja Lempi, joiden 
suomi-indeksit ovat keskimääräistä pienempiä, käyttävät myös taajaan iA-
varianttia?  

Ensinnäkin indeksit ovat vain mekaanisia lukuja, joiden taakse piiloutuu pal-
jon. Esimerkiksi Sylvin suomi-indeksi on hieman keskimääräistä pienempi, mutta 
kuitenkin hän on tekemisissä suomalaisten kanssa. Sylvi on myös itse käynyt 
Suomessa, mikä ei ole kovin yleistä informanttieni keskuudessa. (Liite 5.) Sylvin 
suomi-indeksiä laskee se, että hänellä ei ole suomalaisia hyöty-ystäviä. Sylvin 
kohdalla vaikuttaa kuitenkin siltä, että myös tunneystävillä (ks. liite 13 alav. 1) 
voi olla vaikutusta toista varieteettia puhuvien kieleen. Odotuksenmukaista on, 
että Sylvin karjalaindeksi on keskimääräistä pienempi.  

Entä miten selittyy Huotin iA-variantin suosiminen ja keskimääräistä pie-
nempi suomi-indeksi? Huotin suomi-indeksiä laskee muun muassa se, että hän ei 
ole lukenut lainkaan suomenkielisiä lehtiä tai kirjoja. Tämä johtuu yksinkertaises-
ti siitä, että hän ei osaa lukea suomea eikä liioin karjalaa (liite 5). Kuitenkin Huoti 
majoittaa kesäisin suomalaisturisteja kotiinsa, ja voi olla, että tämän seurauksena 
hänenkin kielessään on fonologisia lainoja suomesta.  

Se, että Man’u suosii iA-varianttia, saattaa johtua hänen asuinhistoriastaan: 
Man’u on syntynyt aivan läntisimmässä Vienassa (Akonlahdessa) ja asunut useis-
sa länsivienalaisissa pitäjissä (muun muassa Vuokkiniemellä ja Kalevalassa). 
Länsi-Vienan asujaimisto on jo syntyessään ollut suomalaisvoittoisempi kuin 
esimerkiksi Keski-Vienan, ja monet informantit ovat itsekin todenneet, että Länsi-
Vienan kylissä suomen kielen vaikutus on ollut jo vanhastaan voimakkaampaa 
kuin muualla Vienassa (ks. lukuja 3.1 ja 3.3). On siis mahdollista, että iA-variantti 
on Man’un puheessa vanhaa perua niistä läntisen Vienan kylistä, joissa hän on 
asunut.  

Lempin idiolektissa iA-varianttia on vain hieman keskimääräistä enemmän. 
Vaikka Lempin suomi-indeksi onkin keskimääräistä pienempi, hän on kuitenkin 
ollut suomen kielen kanssa tekemisissä. Lempi on käynyt koulunsa viimeistä 
luokkaa lukuun ottamatta suomeksi, eli hän hallitsee kielen ilmeisesti hyvin. Neu-
vostoaikoina Lempi on myös lukenut ideologisista syistä paljon suomenkielisiä 
lehtiä, kuten ”Neuvosto-Karjalaa”, ”Totuutta” ja ”Kalevalan Kommunistia”. (Liite 
5.) Lisäksi Lempin eräs kommentti osoittaa, että suomella on prestiisiä hänen sil-
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missään: suomeŋ kieli om mukava kuulla, mie tykkyän suomeŋ kieltä oikeiŋ kuun-
nella. Vaikka Lempillä ei siis haastatteluhetkellä ollutkaan juuri kontakteja suo-
malaisten tai suomen kielen kanssa, on silti odotettavaa, että hänenkin kielessään 
esiintyy fonologisia lainoja suomesta.  

Kaiken kaikkiaan iA-variantin taaja käyttö tuntuu kytkeytyvän suureen suo-
mi-indeksiin selvemmin Kalevalan kuin Jyskyjärven uudessa aineistossa. Jysky-
järvellä iA-varianttia suosivat myös sellaiset kielenoppaat, joiden suomi-indeksit 
eivät ole keskimääräistä suurempia. Kuitenkin kun informanttien henkilöhistoriaa 
ja suomalaiskontakteja tarkkailee syvällisemmin, iA-variantin suosimiselle löytyy 
useimpien kohdalla potentiaalisia selityksiä.  

ie-variantin yleistyminen Kalevalassa muotoryhmittäin ja lekseemeittäin 

Kalevalan aineistossa ie-variantin suhteellinen osuus kaikista varianteista on kas-
vanut kolmessakymmenessä vuodessa 9 prosenttiyksiköllä. Katson, että ie-
variantin yleistyminen Kalevalassa on alhaalta leviävä muutos, koska pu-
hesuomessa ie-variantti ei ole kovin laajalti käytössä iA-jonoissa ja koska iA > ie 
-muutosta voi pitää fysiologisesti motivoituneena – onhan kyseessä assimilaa-
tiotapaus (ks. s. 107). Lisäksi ie-variantin yleistymistä voi pitää alhaalta leviävänä 
muutoksena sen vuoksi, että kyseessä on tunnusmerkittömän muodon yleistymi-
nen – ie-varianttihan on selvästi frekventein iA-jonon edustustapa tutkimissani 
murteissa.  

Koska ie-variantin yleistymistä voi pitää alhaalta leviävänä muutoksena, ole-
tukseni on, että variantti on yleistynyt kielessä muotoryhmittäin morfotaktisen 
hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Kuviosta 11 ilmenee ie-variantin suhteelli-
sen osuuden kasvu yksikön ja monikon partitiivissa, A-infinitiivissä sekä nomi-
neissa. Supistumaverbitapauksissa ie-variantti on aina yksinomainen, joten en ole 
ottanut kyseistä muotoryhmää mukaan laskelmiini.  



 167 

Kuvio 11. ie-variantin yleistyminen muotoryhmittäin Kalevalassa. 

Kuvio 11 osoittaa, että ie-variantin suosio on kasvanut eniten A-
infinitiivimuodoissa. Vähiten variantti on taas yleistynyt yksikön partitiivimuo-
doissa, mikä onkin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että iA-variantin suosio 
on kasvanut eniten juuri kyseisessä muotoryhmässä (ks. s. 151). Tulokset osoitta-
vat, että ie-variantin yleistyminen ei ole edennyt muotoryhmittäin aivan morfotak-
tisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä: monikon partitiivi sijoittuisi hierarki-
assa nominimuotojen jälkeen. Tässä kohden aineistoni ei siis anna tukea sille hy-
poteesilleni, että alhaalta leviävät, kielen sisäisesti motivoituneet muutokset eteni-
sivät kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Toisaalta tulok-
sia saattaa jonkin verran vääristää aineiston pienuus: esimerkiksi nominin pieneh-
köön muutosprosenttiin saattaa vaikuttaa se, että iA-nominiesiintymiä on alle sata 
kummassakin Kalevalan aineistossa. Jos nominimuodot jättäisi pois laskuista, tu-
los olisi odotuksenmukainen. Tällöin muutosta olisi tapahtunut enemmän muoto-
ryhmässä, jossa muutoksenalainen äännejono sisältää tunnuksen, kuin muotoryh-
missä, joissa muutoksenalainen äännejono sisältää päätteen.  

Koska ie-variantin suosio on kasvanut Kalevalassa suhteessa voimakkaimmin 
A-infinitiivissä, olisi loogista tarkastella variantin yleistymistä myös lekseemeit-
täin kyseisessä muotoryhmässä. Kalevalan uutta aineistoa tarkasteltaessa huomaa 
kuitenkin, että sellaisia iA-jonon sisältäviä A-infinitiivimuotoja, joissa ie-variantti 
kilpailee jonkin toisen variantin kanssa, on ainoastaan viisi kappaletta (riipie, lua-
tie, krassie, tanssie ja juhlie). Näitäkään verbejä ei voi luotettavasti verrata keske-
nään leksikaalisen diffuusion kannalta, koska suuria eroja niiden taajuudessa ei 
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ole: pienifrekvenssisin verbi (juhlie) esiintyy aineistossa 2 kertaa ja suurifrek-
venssisin (luatie) 13 kertaa. Odotuksenmukaisesti ie-variantti on kuitenkin ylei-
sempi suurtaajuisimmassa luatie-verbissä, jonka esiintymistä 10 on ie-
variantillisia. juhlie-verbin esiintymistä toinen on ie-variantillinen ja toinen ia-
variantillinen.  

Koska A-infinitiivimuotojen tarkastelu leksikaalisen diffuusion kannalta on 
hankalaa esiintymien vähyyden vuoksi, tarkastelen ie-variantin yleistymistä lek-
seemeittäin monikon partitiivimuodoissa, joissa ie-variantti on yleistynyt muoto-
ryhmistä toiseksi eniten. Koska pidän ie-variantin yleistymistä alhaalta leviävänä 
muutoksena, olisi odotettavaa, että ie-varianttia esiintyisi suhteessa eniten taaja-
frekvenssisissä sanoissa. ie-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeis-
sä monikon partitiivissa näkyy taulukosta 1, jonka olen sijoittanut liitteeseen 16 
taulukon laajuuden vuoksi.  

Liitteen 16 taulukko 1 osoittaa, että ie-variantin edustus on sataprosenttinen 
hyvin harvafrekvenssisissä sanoissa. Toisaalta taas taulukko osoittaa myös sen, 
että suuressa osassa ensimmäiseen taajuusluokkaan kuuluvien lekseemien sana-
esiintymissä ei ole ie-varianttia ollenkaan. Ääripään tapaukset muodostavatkin 
knockout-asetelman: näissä osissa aineistoa ei ole variaatiota lainkaan (ks. Kurki 
2005: 45 ja s. 152). Siksi on syytä tarkastella leksikaalista diffuusiota erikseen 
vain sellaisissa lekseemeissä, joiden sanaesiintymissä ie-variantti kilpailee jonkin 
toisen variantin kanssa. Nämä laskelmat ilmenevät oheisesta taulukosta 8.  

Taulukko 8. ie-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä monikon 
partitiivissa.  

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

semmoni 40 37 92,5 VIII 

poika 11 10 90,9 III 

mies 10 9 90 II 

lehti 16 14 87,5 IV 

hyvä 13 11 84,6 III 

kaikennäköni 6 5 83,3 II 

vanhempi 6 5 83,3 II 

kaikki 46 37 80,4 X 

juhla 10 8 80 II 

särki 5 4 80 I 

ihmini 4 3 75 I 

ahven 4 3 75 I 
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lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

eläjä 4 3 75 I 

kirjani 4 3 75 I 

laulaja 4 3 75 I 

oppilas 4 3 75 I 

ovi 4 3 75 I 

suomalaini 4 3 75 I 

suuri 8 6 75 II 

vuosi 4 3 75 I 

kaikenmoini 11 8 72,7 III 

lapsi 46 33 71,7 X 

opettaja 10 7 70 II 

iltamat 3 2 66,7 I 

kylä 6 4 66,7 II 

nuotta 3 2 66,7 I 

nälkävuosi 3 2 66,7 I 

oma 6 4 66,7 II 

vaikeus 3 2 66,7 I 

lehmä 23 15 65,2 V 

nuorempi 5 3 60 II 

pikkaraini 5 3 60 I 

sieni 13 7 53,8 III 

hauki 2 1 50 I 

heponi 2 1 50 I 

itkijä 2 1 50 I 

järvi 2 1 50 I 

karjalaini 6 3 50 II 

kuva 2 1 50 I 

kysymys 4 2 50 I 

Larini 2 1 50 I 

matoni 2 1 50 I 

nappi 2 1 50 I 

prosentti 2 1 50 I 

sanki 2 1 50 I 

sota 4 2 50 I 

stuula 2 1 50 I 

tuttava 2 1 50 I 

työmies 2 1 50 I 

tälläni 2 1 50 I 

uusi 4 2 50 I 

yksinäini 2 1 50 I 
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lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

hevoni 3 1 33,3 I 

juurikasvi 3 1 33,3 I 

kankassieni 3 1 33,3 I 

moni 3 1 33,3 I 

päivä 3 1 33,3 I 

kivi 4 1 25 I 

leikki 4 1 25 I 

tanssi 9 1 11,1 II 

Taulukosta 8 ilmenee, että ie-varianttia on suhteessa eniten suurtaajuisissa lek-
seemeissä. Sen sijaan taajuusluokkaan I tai II kuuluvien lekseemien sanaesiinty-
missä ie-varianttia on suhteessa vähiten. Tulos tukee hypoteesiani, jonka mukaan 
alhaalta leviävät muutokset alkavat tiensä suurtaajuisista sanoista ja leviävät niistä 
pientaajuisempiin sanoihin. 

ie-variantin yleistyminen Kalevalassa idiolekteittain 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, mikä yhdistää niitä kalevalaisia kielenoppaita, joiden 
idiolekteissa ie-varianttia esiintyi suhteessa eniten 2000-luvun taitteessa. Kaleva-
lan uudessa aineistossa ie-variantin suhteellinen osuus kaikista iA-jonotapauksista 
on 77,7 prosenttiyksikköä. Pidän tätä prosenttilukua vertailulukuna. Vertailulukua 
enemmän ie-varianttia on Iron (f = 118/131), Annin (f = 59/66), Olgan (f = 
77/87), Marin (f = 77/87), Veeran (f = 69/81), Muarien (f = 71/87), Venlan (f = 
63/78) ja Hilman (f = 44/55) idiolekteissa. Kuviosta 12 ilmenee, kuinka suuri ie-
variantin suhteellinen osuus on kaikista iA-jonotapauksista edellä mainittujen kie-
lenoppaiden idiolekteissa. Kuviosta 12 ilmenevät lisäksi kielenoppaiden karjala- 
ja suomi-indeksien suuruus sekä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri 
karjala- tai suomi-indeksi on keskimäärin Kalevalan aineistossa. Kuviossa karja-
laindeksipylväs on pilkullinen ja suomi-indeksipylväs ruudullinen. 
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Kuvio 12. ie-variantin taajan käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Kalevalan uuden aineiston informanteilla73. 

Kuviosta 12 ilmenee ensinnäkin, että muutoksen johtajien idiolekteissa ei ole ko-
vin suuria eroja ie-variantin käytössä. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että kai-
killa informanteilla, joilla ie-varianttia on keskimääräistä enemmän puheessaan, 
karjalaindeksi on suomi-indeksiä huomattavasti korkeampi. Tämä on tietysti odo-
tuksenmukaista, koska ie-variantin yleistyminen on mitä todennäköisimmin kie-
lensisäisesti motivoitunut muutos. Se, että juuri Anni, Olga, Muarie ja Hilma 
käyttivät runsaasti ie-varianttia 2000-luvun taitteessa, on hyvin odotuksenmukais-
ta, koska heidän karjalaindeksinsä ovat selvästi keskimääräistä suurempia ja päin-
vastoin suomi-indeksinsä taas merkittävästi keskimääräistä pienempiä. Lisäksi he 
kaikki kuuluvat samaan sosiaaliseen verkkoon, joka tuntui toimivan 2000-luvun 
taitteessa nimenomaan ei-kontaktilähtöisiä variantteja säilyttävänä voimana (ks. 
esim. s. 204). 

Miten sitten selittää se, että Iro käytti 2000-luvun taitteessa ie-varianttia suh-
teessa eniten mutta että hänen karjalaindeksinsä on keskimääräistä pienempi? En-
tä miten selittää se, että myös Veera ja Venla käyttivät 2000-luvun taitteessa taa-
jaan ie-varianttia mutta että heidän karjalaindeksinsä ovat keskimääräistä pienem-
piä? Myös Venlan suomi-indeksi on keskimääräistä suurempi.  

                                                        
73 Lyhenteiden selitykset: ie-% = ie-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista iA-
vokaalijonotapauksista, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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Tulokset osoittavat jälleen, että indeksien takana on paljon sellaista, mitä 
pelkkä numero ei riitä kuvaamaan. Esimerkiksi se, että Venlan suomi-indeksi on 
korkea ja karjalaindeksi keskimääräistä pienempi, ei tarkoita välttämättä sitä, että 
hän olisi ollut lojaali suomen eikä karjalan kielelle. Vaikka Venla oli yhteydessä 
suomalaisten kanssa ja vaikka Venlan idiolektissa esiintyi myös hieman keski-
määräistä enemmän iA-varianttia (ks. s. 160), ie-variantti oli kuitenkin selvä val-
tavariantti hänen puheessaan 2000-luvun taitteessa. Oma tuntumani on, että Ven-
lalla oli matalasta karjalaindeksistään huolimatta hyvä kielellinen itsetunto ja että 
hänen asenteensa vienankarjalaa kohtaan oli myönteinen. Venla oli esimerkiksi 
hyvin huolissaan siitä, että hänen lapsenlapsensa eivät osanneet karjalaa: 

(78) – – a bunukat ’lapsenlapset’ ei suateta karjalaksi paissa. Olgalla [Venlan 
tytär] kun on siitä venäläini se i mies, ta kun on [lapsenlapset] venäläistä 
kouluo käyty ni ei suateta paissa karjalaksi – –. Mie vaikka kuin sanon 
että: ”Pitäy opastuo teiäm pakajamah karjalaksi – –!” Kun oltais tässä 
miuŋ kera ka mie hei₍ät opastaisin ka kun erikseh ollah, a siellä kotona, 
isä kun ov venäläini – –.  

Iron tavanomaista pienempi karjalaindeksi puolestaan saa selityksensä siitä, että 
hän oli käyttänyt sekä työelämässään että kotonaan paljon venäjää, koska hän oli 
ollut venäläisen miehen kanssa naimisissa. Veeran keskimääräistä pienempi karja-
laindeksi taas johtuu siitä, että hän ei tunnu olevan erityisen kiinnostunut karjalan 
kielestä (esimerkiksi karjalankielisistä televisio-ohjelmista) tai kieleen liittyvistä 
harrastuksista. Hän ei yksinkertaisesti ole mikään etninen aktivisti, mutta tämä ei 
tarkoita sitä, että hänen idiolektissaan olisi paljon muodikkaita kontaktilähtöisiä 
innovaatioita.  

Iroa, Veeraa ja Venlaa yhdistää myös yksi tärkeä taustatekijä: he ovat kaikki 
syntyneet tai asuneet elämänsä aikana useita vuosia Keski-Vienassa (Kurjessa, 
Jyskyjärvellä, Paanajärvellä ja Suopassalmella). Kun ottaa huomioon sen, että 
Keski-Vienan asujaimisto on jo syntyessään ollut karjalaisvoittoisempi kuin vaik-
kapa Länsi-Vienan asujaimisto ja toisaalta sen, että suomalaiset kulttuurivaikut-
teet ovat ylipäänsä olleet runsaampia Länsi- kuin Keski-Vienassa (ks. lukua 3.1), 
on odotuksenmukaista, että juuri Keski-Vienassa asuneiden kielessä ie-variantti 
on keskimääräistä yleisempi ja kontaktilähtöinen iA-variantti puolestaan harvinai-
sempi.  

Kaiken kaikkiaan valtaosalla Kalevalan ie-varianttia suosivista informanteista 
on keskimääräistä korkeampi karjalaindeksi ja keskimääräistä pienempi suomi-
indeksi. Vaikuttaakin siltä, että ie-variantin yleistyminen on kielensisäisesti moti-
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voitunut muutos ja että muutosta johtavat karjalan kielelle myötämieliset henkilöt. 
Annin, Olgan, Muarien ja Hilman ie-variantin suosimista saattoi 2000-luvun tait-
teessa tukea myös heidän sosiaalisen verkkonsa paine. 

Kokoava katsauksen perusteella ie-variantin yleistyminen on mitä todennä-
köisimmin alhaalta leviävä, kielensisäisesti motivoitunut muutos. Muotoryhmit-
täin ie-variantti on yleistynyt osin morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-
sessä, ja lisäksi ie-variantti on suositumpi suur- kuin pientaajuisissa sanoissa. 
Idiolekteittainen tarkastelu paljastaa, että ie-variantin suosiminen on yhteydessä 
informantin keskimääräistä korkeampaan karjalaindeksiin ja keskimääräistä pie-
nempään suomi-indeksiin. 

6.2 eA-vokaalijonon edustus 

Tässä luvussa tarkastelen jälkitavujen eA-vokaalijonon edustusta Jyskyjärven ja 
Kalevalan murteissa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. Esittelen 
aluksi aiempien tutkimusten tuloksia eA-jonon kehityksestä karjalan kielessä. 

Ojansuu (1905: 14, 1918: 109–110) katsoo, että jälkitavujen eA-vokaalijono 
on kehittynyt karjalan kielessä ie-diftongiksi (esim. korkea >> korkie) mutta että 
murteittain tavataan myös iA-jonollisia muotoja (esim. korkia) (ks. Ahtia 1936: 
21). Zaikovkin (1987: 99, 118) on esittänyt, että vienalaismurteissa eA-
vokaalijono edustuu tavallisesti ie-diftongina. J. Mustakallio (1883: 43) sitä vas-
toin on havainnut, että Akonlahdessa ja Kontokissa eA-vokaalijono on edustunut 
1800-luvulla niin ie-, iA-, ee- kuin ii-varianttinakin (esim. lähtie, hopia, pehmiä, 
pimeetä, valkiita). Eteläkarjalan puhuma-alueilla tavataan sekä ie- että iA-
varianttia (esim. pimie, pimiä). Livvissä taas tavataan variantteja ei (esim. pimei), 
ee (esim. pimee), iA (esim. pimiä) ja ee (esim. pimee). Tverin karjalaismurteissa 
ie-variantti on yleisin lukuun ottamatta djoržalaismurteita, joissa valtavariantti on 
ì, esim. pimì. Djoržalaismurteissa tavataan myös iØ-varianttia (esim. lugi ’lukea’). 
(E. Leskinen 1933: 14–17, 83–85; Õispuu 1994: 56; KKM, kartat 12, 13.) 

Siitä, kuinka karjalassa on päädytty ie-varianttiin, esiintyy eriäviä mielipitei-
tä. Ojansuun (1905: 14, 1918: 118) mukaan äännekehitys on edennyt eA > iA > ie. 
iA-diftongillista välivaihetta Ojansuu (1923: 10–11) pitää varmana, koska karja-
lassa esiintyy murteittain korkia- ja pimiä-tyyppisiä muotoja. Toisella kannalla on 
Kettunen (1910: 128), joka katsoo, että ie-diftongia on edeltänyt pitkä e, esim. 
korkee (ks. myös H. Leskinen 1998: 379). Kantaansa Kettunen (1910: 128) perus-
telee sillä, että korkee > korkie -kehitys olisi rinnakkainen ensi tavun vastaavan 
äännekehityksen kanssa (esim. *tee > tie) (ks. luku 5.2.1). Myös Juho Kujola 
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(1910: 24) on esittänyt mahdollisuuden, että äännekehitys olisi edennyt pitkävo-
kaalisen välivaiheen kautta. 

Martti Rapola (1923a: 18, 56) olettaa, että eA-yhtymä on kehittynyt ie-
diftongilliseen asuun eri teitä eri tavuasemissa, niin että painottomassa asemassa 
kehitys on kulkenut eA > ee > ie ja sivupainollisen tavun rajalla eA > iA > ie. 
Myös R. E. Nirvi (1932: 50–51) asettuu kysymyksessä Rapolan kannalle ja kat-
soo, että sanan absoluuttisessa lopussa äännekehitys olisi edennyt eA > ee > ie ja 
muissa asemissa eA > iA > ie. Kettunenkin (1940a: 294) on myöhemmin esittänyt, 
että eA >> ie -muutoksessa äännekehitys on voinut olla erilainen eri tavuasemissa 
ja että sekä ee- että iA-vokaalijono ovat voineet molemmat edeltää ie-diftongia.  

Tarkastelen seuraavaksi eA-jonon edustusta Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 
oman aineistoni valossa. Luon aluksi katsauksen koko aineistoon ja sen jälkeen 
tarkastelen variaatiota erikseen muotoryhmittäin. Tutkimani muotoryhmät ovat 1) 
e-vartaloisten sanojen yksikön partitiivi (esim. nimie), 2) e-vartaloisten verbien A-
infinitiivi (esim. lukie), 3) *eδA-vartaloiset supistumaverbit (esim. laŋkiemma) 
sekä 4) *eδA-vartaloiset nominit (esim. valkie) ja adverbit (esim. ilkiesti). Taulu-
kosta 9 ilmenee eA-vokaalijonon edustus koko aineistossa. 

Taulukko 9. Jälkitavujen eA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 
1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ie 327 88,9 372 93,2 371 90,5 407 94,4 
iA 17 4,6 8 2 10 2,4 7 1,6 
ii 13 3,5 10 2,5 26 6,3 6 1,4 
eA 4 1,1 1 – 1 – 7 1,6 
ee 3 – 7 1,8 1 – 4 – 

iØ 1 – – – – – – – 

ua 1 – – – – – – – 

yä 1 – – – 1 – – – 

yy 1 – 1 – – – – – 

yht. 368  399  410  431  

eA-vokaalijono edustuu kummassakin kylässä tavallisesti ie-varianttina, ja varian-
tin käyttö on yleistynyt kolmessakymmenessä vuodessa. Muita variantteja esiin-
tyy ie-varianttiin verrattuna huomattavasti vähemmän. iA- ja ii-varianttien suosio 
on laskenut kummassakin kylässä, kun taas ee-varianttia esiintyy odotuksenmu-
kaisesti enemmän uusissa kuin vanhoissa aineistoissa. Suomenmukaista eA-
varianttia on vain yksi Jyskyjärven uudessa aineistossa, mutta Kalevalassa varian-
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tin käyttö on lisääntynyt. iØ-, ua-, yä- ja yy-variantit ovat erittäin sporadisia. Tar-
kastelen seuraavaksi jälkitavujen eA-vokaalijonon edustusta muotoryhmittäin. 

6.2.1 Yksikön partitiivi 

Taulukossa 10 on esitetty jälkitavujen eA-vokaalijonon edustus Jyskyjärven ja 
Kalevalan murteiden yksikön partitiivimuodoissa 1970-luvun taitteessa ja 2000-
luvun taitteessa.  

Taulukko 10. eA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) yksikön 
partitiivimuodoissa. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ie 116 87,2 145 92,9 132 85,2 132 93 

iA 8 6 4 2,6 8 5,2 3 2,1 

ii 6 4,5 4 2,6 13 8,4 2 1,4 

eA 1 – – – 1 – 4 2,8 

ee 2 1,5 2 1,3 1 – 1 – 

yy – – 1 – – – – – 

yht. 133  156  155  142  

Kummankin kylän yksikön partitiivimuodoissa jälkitavujen eA-jono edustuu ta-
vallisesti ie-diftongina, ja ie-variantin suosio on kasvanut 30 vuoden aikana – Ka-
levalassa jopa 7,8 prosenttiyksiköllä. Sen sijaan iA- ja ii-varianttien suosio on las-
kenut kummassakin kylässä, ja ainoastaan Kalevalassa eA-variantti on hivenen 
yleistynyt. ee-varianttia esiintyy sporadisesti, ja yy-variantti on Oksenien tuottama 
yksittäinen lipsahdus. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(79)  omua nimie 
(80)  kolme heŋkie 
(81)  nurmia 
(82)  kaks veljii 
(83)  väke₍ä 
(84)  paissah kaikkee. 

Uusi aineisto 
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(85)  kaikkie kalua – – haukie – – vaikka mitä kalua on meillä, särkie on 
(Santra)  

(86)  kuni Kemih mänet tätä Kemijokie myöti ni, siel om monta mutkua 
(Man’u)  

(87)  se on Vuokkiniemiä Tollojjoki (Marina)  
(88)  ei lähten tyhjyä rekii ’rekeä’ vetämääh (Outi)  
(89)  meitä kun oli siinä, kolme heŋke₍ä (Katti)  
(90)  se kun oli suomee (Vieno)  
(91)  kakskymmentä heŋkyy (pro henkie) ajamassa meitä (Oksenie). 

6.2.2 A-infinitiivi 

Kuviossa 13 on esitetty eA-vokaalijonon edustus A-infinitiivimuodoissa. Koska 
kussakin aineistossa on alle 100 eA-vokaalijonon sisältävää A-infinitiivimuotoa, 
en ole laskenut varianttien suhteellisia osuuksia vaan ilmoitan ainoastaan eri va-
rianttien esiintymämäärät. 

Kuvio 13. eA-vokaalijonon edustus A-infinitiivissä Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

A-infinitiivissä varianttien suhteet ovat pysyneet melko samankaltaisina 30 vuo-
den ajan. ie-variantti on selvä valtavariantti kummassakin kylässä niin vanhassa 
kuin uudessakin aineistossa. Kummankin kylän murteessa on esiintynyt ja esiin-
tyy toiseksi eniten ii-varianttia ja kolmanneksi eniten iA-varianttia. eA-varianttia 
tavataan vain Jyskyjärven vanhassa aineistossa ja ee-varianttia vain Jyskyjärven 
uudessa aineistossa. ua-, yy- ja yä-variantteja voi pitää yksittäisinä lipsahduksina. 
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iØ-varianttia ei kuitenkaan voine verrata muihin satunnaisiin lipsahduksiin, sillä 
myös muiden vokaalijonojen A-infinitiivissä esiintyy VØ-varianttia (ks. esim. lu-
kua 6.5.2). 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(92)  se piti särkie 
(93)  sait sie laskie 
(94)  laski₍a  
(95)  lukkuo ei voitais särkii ’särkeä’ 
(96)  särke₍ä 
(97)  pitäy laski ’laskea’ 
(98)  tuŋkua (pro tuŋkie ’tunkea’) pitäy – – villat 
(99)  lähtyy (pro lähtie) 
(100)  itkyä ’itkeä’ eŋ kehtua. 

Uusi aineisto 

(101)  sanotah: ”teän ei pie, niminne lähtie” (Mari) 
(102)  en suata nyt lukie (Jouki) 
(103)  rauvvuskoivulla voit kaks kolme kertua kyl- kylpie hiän on, semmoin pe- pehmie (Maikki) 
(104)  ei sitä ollum meillä varoa millä – – tuonne Petroskoihi jonneki lähti₍ä 

(Katti) 
(105)  astumal ’kävellen’ emmä voi kulkii (Veera) 
(106)  mie ev voi nikunne lähtee (Lempi). 

6.2.3 Supistumaverbit 

Kuviosta 14 ilmenee jälkitavujen eA-vokaalijonon edustus *eδA-vartaloisissa su-
pistumaverbeissä Kalevalassa ja Jyskyjärvellä. Koska esiintymiä on kummankin 
kylän eri aikaa edustavissa aineistoissa alle 100, en ole laskenut varianttien suh-
teellisia osuuksia, vaan ilmoitan ainoastaan eri varianttien esiintymämäärät. 
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Kuvio 14. eA-vokaalijonon edustus supistumaverbeissä Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K). 

Supistumaverbeissä ie-diftongi on selvä valtavariantti, ja sitä esiintyy enemmän 
uusissa kuin vanhoissa aineistoissa. Tämä ei kuitenkaan kerro muutoksesta vaan 
ainoastaan siitä, että uusissa aineistoissa on enemmän tapauksia ylipäänsä. Uusis-
sa aineistoissa esiintyy sporadisesti myös iA-varianttia. ii-varianttia esiintyy muu-
taman kerran Kalevalan vanhassa aineistossa. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(107)  laŋkiemma toičči ’toisinaan kaadumme’ 
(108)  en enempyä rupie kertomah 
(109)  ei ne kerkii. 

Uusi aineisto 

(110)  mie vielä ajattelen että ei miule kyllä rupie [käsiä] kivistämä(h) šiulla se 
ba- baabuška kivistää [käsiä] – – vain miulla ei rupie kivistämää (Olga) 

(111)  et kerkie levähtyä enneŋ kuolemua pitäy hoti nyt levähtyä (Veera) 
(112)  myö teit emmä, nyt rupia häiriččemäh työ tanssikkua omah tapah (Iro). 
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6.2.4 *eδA-nominit ja -adverbit 

Jälkitavujen eA-vokaalijonon edustus *eδA-vartaloisissa nomineissa ja adverbeis-
sa Jyskyjärven ja Kalevalan aineistoissa näkyy taulukosta 11. 

Taulukko 11. Jälkitavujen eA-vokaalijonon edustus *eδA-nomineissa ja -adverbeissa 
Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ie 144 90,6 157 96,3 184 96,3 169 95,5 
iA 8 5 – – 2 1 1 – 

ii 5 3,1 2 1,2 5 2,6 – – 

eA 1 – 1 – – – 3 1,7 
ee 1 – 3 1,8 – – 3 1,7 
ei – – – – – – 1 – 
yht. 159  163  191  177  

*eδA-nomineissa ja -adverbeissa ie on niin ikään valtavariantti. ie-variantin osuus 
on kategorinen kaikissa aineistoissa, ja Jyskyjärvellä ie-variantti on kasvattanut 
suosiotaan kolmessakymmenessä vuodessa. Seuraavaksi eniten esiintyy Jyskyjär-
ven uudessa aineistossa ee-varianttia ja Kalevalan uudessa aineistossa sekä eA- 
että ee-variantteja. Toiseksi suosituimpien varianttien frekvenssi on kuitenkin 3, 
joten ie-variantin hallinta on selvää. ii-variantin suosio on laskenut Jyskyjärvellä, 
eikä Kalevalan 2000-luvun aineistossa ole yhtään ii-varianttia. iA- ja ei-varianttia 
esiintyy kerran kumpaakin Kalevalan uudessa aineistossa. Jyskyjärvellä iA-
variantin osuus on ollut vanhassa aineistossa 5 prosenttiyksikköä mutta vanhassa 
aineistossa iA-variantillisia esiintymiä ei ole ainuttakaan. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(113)  kai hirvie 
(114)  valkiet lehet 
(115)  usiemmaŋ kerran 
(116)  oikiella 
(117)  ilkiesti sitä höpötät 
(118)  kiinti₍ät lehet 
(119)  pimii 
(120)  kiinte₍äksi 
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(121)  varajan että nyt siitä tulou huikee (pro huikie). 

Uusi aineisto  

(122)  toini koivu [saunavastassa], ni hiän on lipie – – kerraŋ kylven taa siitä 
lipieks tuloo (Maikki)  

(123)  aika vaikie elyäʔ ʔollun (Matr’o)  
(124)  ennen oli hampahat miulla valkiet (Venla)  
(125)  miul on sydän oikeiŋ kipie (Lempi)  
(126)  kai hirvi₍ä (Muarie)  
(127)  se on lehti pehmii hänessä (Huoti)  
(128)  se kiukuas ičestäh ni paistuu tulou oikeim make₍a nakris (Mari)  
(129)  heinänsuanta tietysti oli – – melko vaikeeta (Pekka)  
(130)  joka aika – – pimi₍ellä i valkeilla (Iro)74. 

Eräissä suomen murteiden tutkimuksissa *eδA-nomineissa on havaittu paradig-
maattista vaihtelua niin, että painottomassa asemassa eA-yhtymä edustuu her-
kemmin pitkävokaalisena (esim. korkee), kun taas painottoman tavun ja sivupai-
nollisen tavun rajalla eA-yhtymä edustuu useammin eA- tai iA-jonollisena (esim. 
kor|ke|al|la ~ kor|ki|al|la) (Rapola 1966: 413–427; Paunonen 1995b: 108). Tällai-
sia havaintoja on muun muassa Kannaksen kaakkoismurteista (esim. korkee : kor-
kial) ja Inkerin äyrämöismurteista (esim. valkee : valkialle) (Kettunen 1940c: 
335–337; ks. myös Turunen 1959: 271–272). Kettusen (1940a: 294) mukaan kar-
jalan kielessä esiintyy puolestaan korgie : korgialla ∼ korgealla -tyyppistä para-
digmaattista vaihtelua.  

Omassa aineistossani vienalaismurteiden tyypillisimmästä edustuksesta 
(esim. pimie) poikkeavia variantteja on varsin vähän, joten tyhjentävää kuvaa 
murteen paradigmaattisesta vaihtelusta ei voi antaa. Joka tapauksessa vaikuttaa 
siltä, että tilanne tutkimissani kylissä ei ole sellainen kuin Kettusen (1940a: 294) 
aikana. ie-variantti on nimittäin Kalevalan uudessa aineistossa jopa yleisempi ob-
liikvisijoissa (f = 86, esim. korkiella, oikiessa) kuin nominatiivimuodoissa (f = 83, 
esim. jykie, makie). Jyskyjärvenkin uudessa aineistossa variantin jakauma no-
minatiivi- ja obliikivisijaisten muotojen kesken on varsin tasainen: obliikvisijai-
sissa sanoissa ie-varianttia esiintyy 78 kertaa (esim. pehmiet, vihrienä) ja no-
minatiivisijaisissa 79 kertaa (esim. vaikie, silie).  

                                                        
74 Iron tuottama ei-variantti saneessa valkeilla lienee yksittäinen lipsahdus. Ilmeisesti Iro on tuottanut 
odotuksenvastaisesti korrektin monikkomuodon. 
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Entä muiden varianttien edustus? Ovatko esimerkiksi iA- ja eA-variantit kes-
kittyneet vain obliikvisijoihin? Koko aineistoni *eδA-nomineissa iA-varianttia 
esiintyy 11 kertaa ja eA-varianttia vain 4 kertaa. Näin ollen havaintoni ovat kor-
keintaan vain hieman suuntaa antavia. Joka tapauksessa iA-variantti esiintyy ob-
liikvisijaisissa saneissa 6 kertaa (esim. komiaa, kiintiät) ja nominatiivimuotoisissa 
saneissa 5 kertaa (esim. kipiä, makia). eA-varianteista 2 esiintyy obliikvisijaisissa 
saneissa (esim. kiinteäksi) ja 2 nominatiivissa (esim. valkea). Suhde on siis hyvin 
tasainen, ja tämän aineiston perusteella vaikuttaakin siltä, että vienalaismurteiden 
*eδA-nomineissa myös iA- ja eA-variantit esiintyvät nominatiivimuotoisissa sa-
neissa ja toisaalta ie-varianttia esiintyy paljon obliikvisijaisissa saneissa. Ainoa 
seikka, joka *eδA-nominien edustuksessa viittaisi jonkinlaiseen tietyn variantin 
keskittymiseen vain yhteen sijamuotoon, on ii-variantin distribuutio. Koko aineis-
toni *eδA-nominitapauksista 12:ssa esiintyy ii-variantti, ja kaikki ii-variantin si-
sältävät sanat esiintyvät nominatiivissa, esim. kipii, pimii. Näin ollen paradig-
maattisesta vaihtelusta ei ehkä voi puhua vienalaismurteiden kohdalla, vaikka sel-
laista muissa karjalan murteissa esiintyisikin. Sen sijaan ii-variantti tuntuu keskit-
tyneen ainakin tässä aineistossa vain nominatiivimuotoisiin saneisiin. 

6.2.5 Kokoava katsaus 

Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat sen, että eA-vokaalijonon edustus on ollut 
vaihtelevaa niin Kalevalassa kuin Jyskyjärvelläkin jo 1970-luvun taitteessa. Esi-
merkiksi iA- ja ee-variantteja (esim. korkia, korkee) esiintyy enemmän Jyskyjär-
ven kuin Kalevalan vanhassa aineistossa, vaikka aikaisemman tutkimuksen perus-
teella kyseiset variantit ovat olleet luonteenomaisia nimenomaan läntisimpien 
vienalaispitäjien puheenparrelle. Myös ii-varianttia esiintyy tutkimieni kylien 
vanhoissa aineistoissa yhtä paljon. iA-, ii- ja ee-variantteja käyttävät Jyskyjärvellä 
myös muut kuin Länsi-Vienasta syntyisin olevat, joten tulokseni antavat olettaa, 
että variaatio eA-vokaalijonon edustuksessa on ollut vanhastaan runsasta myös 
Keski-Vienassa.  

Kun tarkastelee Jyskyjärven ja Kalevalan aineistoja yhdessä, havaitsee, että 
eA-jonon edustuksessa ei ole tapahtunut kolmessakymmenessä vuodessa muuta 
muutosta kuin se, että ie-variantin suhteellinen osuus on kasvanut 4,2 prosenttiyk-
siköllä. Koska kyseessä on ns. pieni muutos, olen testannut muutoksen tilastolli-
sen merkitsevyyden erikseen kummankin kylän aineistosta. Tarkasteltaessa ie-
variantin yleistymistä pelkästään Jyskyjärven eA-jonoissa muutosta eriaikaisten 
aineistojen välillä on 4,3 prosenttiyksikköä. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti 



 182 

merkitsevä (p ≈ 0,14). Kalevalassa ie-variantti on puolestaan kasvattanut suosio-
taan 3,9 prosenttiyksiköllä, mutta tässä kohden ero onkin tilastollisesti merkitsevä 
(p ≈ 0,0)75. Koska ie-variantti on kuitenkin yleistymässä kummassakin kylässä, 
tarkastelen ie-variantin yleistymistä muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolek-
teittain sekä Jyskyjärvellä että Kalevalassa. Yhdistämällä kummankin kylän ai-
neiston muotoryhmittäisessä ja lekseemeittäisessä tarkastelussa pyrin siihen, että 
diffuusioteorioiden testaaminen onnistuisi paremmin suurempien frekvenssien 
vuoksi. Yhdistetyssä aineistossa tutkittavia esiintymiä on 1 608. 

ie-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä ja Kalevalassa muotoryhmittäin ja 
lekseemeittäin 

Katson, että ie-variantin yleistyminen Kalevalassa ja Jyskyjärvellä on alhaalta le-
viävä muutos, koska puhesuomessa ie-variantti eA-vokaalijonon jatkajana ei ole 
kovin taajaan käytetty. Lisäksi ie-variantin yleistymistä voi pitää alhaalta leviävä-
nä muutoksena sen vuoksi, että kyseessä on tunnusmerkittömän muodon yleisty-
minen. ie-varianttihan on kaikkein frekventein eA-jonon edustustapa tutkimissani 
murteissa. 

Tarkastelen seuraavaksi, mistä muotoryhmistä ie-variantin yleistyminen on 
alkanut tiensä ja missä järjestyksessä se etenee kielessä. Hypoteesini on, että tut-
kimani muutos on edennyt kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjes-
tyksessä. Laskelmissani ovat mukana vain ne muotoryhmät, joissa ie-variantti on 
yleistynyt, kun kummankin kylän esiintymät on laskettu yhteen, eli yksikön parti-
tiivi, A-infinitiivi sekä *eδA-vartaloiset supistumaverbit. Tulokset näkyvät kuvios-
ta 1576. 

                                                        
75 Tilastolliset laskelmat on tehty taulukosta 9. Tilastollisen testauksen ajaksi kaikkein pienifrekvenssi-
simmät variantit (iØ, ua, yä ja yy) on yhdistetty ryhmäksi ”muut variantit”. 
76 Olen tehnyt laskelmat niin, että olen laskenut yhteen vanhojen aineistojen ie-variantin sisältävät ta-
paukset kussakin muotoryhmässä ja laskenut sitten, kuinka suuri variantin suhteellinen osuus on van-
hojen aineistojen kaikista eA-jonoesiintymistä. Sitten olen menetellyt samoin uusien aineistojen koh-
dalla. Tämän jälkeen olen tarkastellut, kuinka suuri erotus kunkin muotoryhmän kohdalla prosenttilu-
kuja verratessa jää. 
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Kuvio 15. ie-variantin yleistyminen muotoryhmittäin koko aineistossa. 

Kuviosta 15 ilmenee, että kun Jyskyjärven ja Kalevalan aineistojen ie-
variantilliset tapaukset on laskettu yhteen, ie-variantin yleistyminen vaikuttaa 
muutokselta, joka leviää morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Eni-
ten variantti on yleistynyt supistumaverbeissä, joissa muutoksenalainen vokaali-
jono sisältyy sanan vartaloon (esim. ei rupie). Toiseksi eniten ie-variantti on yleis-
tynyt A-infinitiivimuodoissa, joissa muutoksenalainen vokaalijono sisältää infini-
tiivin tunnuksen (esim. laski|e). Vähiten ie-variantti on puolestaan yleistynyt yk-
sikön partitiivimuodoissa, joissa muutoksenalainen vokaalijono sisältää partitiivin 
päätteen (esim. hauki|e). Vaikka erot eri muotoryhmien välillä muutoksen omak-
sumisessa eivät ole kovin suuria, tulos on kuitenkin odotuksenmukainen ja antaa 
tukea sille hypoteesilleni, että alhaalta leviävät, kielensisäisesti motivoituneet 
muutokset etenevät kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  

Seuraavaksi olisi loogista tarkastella ie-variantin yleistymistä lekseemeittäin 
supistumaverbeissä, joissa ie-variantti on kasvattanut eniten suosiotaan. Tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista, sillä uusien aineistojen eA-vokaalijonotapauksissa 
esiintyy ainoastaan kolme eri supistumaverbiä: keretä, revetä ja ruveta. Lisäksi 
näistä vain viimeksi mainitun verbin esiintymissä on vaihtelua ie-variantin ja 
muiden varianttien välillä. Toiseksi eniten ie-variantin suosio on kasvanut A-
infinitiivimuodoissa, mutta myös kyseisessä muotoryhmässä esiintymiä on niin 
vähän, että olen päätynyt tarkastelemaan ie-variantin yleistymistä lekseemeittäin 
vain yksikön partitiivimuodoissa ja *eδA-nomineissa ja -adverbeissa. Koska kat-
son, että ie-variantin yleistyminen on alhaalta leviävä muutos, hypoteesini on, että 
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variantti on yleisempi suur- kuin pientaajuisissa sanoissa. Taulukosta 12 ilmenee 
ie-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa sanoissa yksikön partitiivissa.  

Taulukko 12. ie-variantin osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön partitiivissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

särki 16 15 93,8 IV 

kaikki 136 125 92,6 XXVIII 

henki 40 35 87,5 VIII 

joki 13 11 84,6 III 

ičče 10 8 80 II 

ovi 4 3 75 I 

suomi 7 5 71,4 II 

Taulukosta 12 käy ilmi, että ie-variantti on jonkin verran yleisempi suurtaajuisissa 
kuin pientaajuisissa sanoissa. Tulos tukee hypoteesiani, jonka mukaan alhaalta 
leviävät muutokset alkavat tiensä suurtaajuisista sanoista ja etenevät niistä pien-
taajuisempiin. Koska yksikön partitiivissa tarkasteltavia saneita on kuitenkin mel-
ko vähän, tarkkailen variantin esiintymämääriä eritaajuisissa sanoissa vielä *eδA-
vartaloisissa nomineissa, joissa on varsin paljon esiintymiä muihin muotoryhmiin 
verrattuna. Taulukosta 13 ilmenee ie-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa 
sanoissa *eδA-nomineissa. 

Taulukko 13. ie-variantin osuus eritaajuisissa lekseemeissä *eδA-nomineissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(f) 

ie-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

valkie 28 27 96,4 VI 

vaikie 90 85 94,4 XVIII 

korkie 18 17 94,4 IV 

makie 17 16 94,1 IV 

kauhie 15 14 93,3 III 

pehmie 5 4 80 I 

sokie 5 4 80 I 

usiempi 3 2 66,7 I 

Taulukosta 13 ilmenee, että myös *eδA-nomineissa ie-variantti on odotuksenmu-
kaisesti suositumpi suurtaajuisissa kuin pientaajuisissa sanoissa. Tässäkin kohden 
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aineistoni tukee hypoteesiani, jonka mukaan alhaalta leviävät muutokset alkavat 
tiensä suurtaajuisista sanoista. 

Tässä alaluvussa olen selvittänyt, miten ie-variantti on edennyt muotoryhmit-
täin ja lekseemeittäin Jyskyjärven ja Kalevalan murteiden eA-vokaalijonoissa. Tu-
lokset tukevat niin morfologisen diffuusion teoriaan kuin leksikaalisen diffuusion 
teoriaankin liittyviä hypoteesejani. ie-variantti on edennyt muotoryhmittäin siinä 
järjestyksessä kuin oletan alhaalta leviävien muutosten etenevän. Lisäksi ie-
variantti on yleisempi suur- kuin pientaajuisissa sanoissa. 

ie-variantin yleistyminen idiolekteittain Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 

Sekä Jyskyjärvellä että Kalevalassa ie-variantti oli 2000-luvun taitteessa suosituin 
eA-vokaalijonon edustustapa kaikkien kielenoppaiden idiolekteissa. Tämän vuok-
si variantin suhteellinen osuus kaikista eA-vokaalijonotapauksista on varsin kor-
kea kummankin kylän uudessa aineistossa. Tarkkailen kuitenkin sitä, ketkä infor-
mantit suosivat varianttia eniten. Olen rajannut idiolekteittaisen tarkasteluni niihin 
kielenoppaisiin, joiden puheessa ie-variantin osuus kaikista eA-vokaali-
jonotapauksista oli 2000-luvun taitteessa 97,1 prosenttia tai enemmän. Aloitan 
tarkastelun Jyskyjärven kielenoppaista.  

Jyskyjärven uudessa aineistossa ie-variantin osuus kaikista eA-vokaali-
jonotapauksista on 97,1 prosenttia tai enemmän Maikin (f = 47/47), Sylvin (f = 
19/19), Ul’l’anan (f = 18/18), Lempin (f = 39/40) ja Matr’on (f = 33/34) idiolek-
teissa. Kuviossa 16 on esitetty heidän ie-variantin suosimisprosenttinsa sekä kar-
jala- ja suomi-indeksiensä suuruus. Lisäksi kuviosta 16 selviää, kuinka suuria ky-
seiset indeksit ovat keskimäärin Jyskyjärven uudessa aineistossa. Kuviossa karja-
laindeksipylväs on pilkullinen ja suomi-indeksipylväs ruudullinen.  
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Kuvio 16. ie-variantin taajan käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Jyskyjärven uuden aineiston informanteilla77. 

Kuvio 16 osoittaa, että kaikista eniten ie-varianttia oli 2000-luvun taitteessa Mai-
kin idiolektissa, mikä onkin odotuksenmukaista: Maikin karjalaindeksi on keski-
määräistä suurempi, ja hänen suomi-indeksinsä arvo on 0. Lisäksi Maikki tuntuu 
olevan kiinnostunut äidinkielestään: hän on kerännyt muun muassa vienankarja-
laisia sananlaskuja ja arvoituksia, ja hänen kontaktinsa suomalaisiin ovat vain sa-
tunnaisia (ks. liite 5). Onkin odotettavaa, että juuri hänen kaltaistensa ihmisten 
puheeseen kontaktilähtöiset innovaatiot eivät kovin herkästi tartu. 

Myös Sylvin ja Ul’l’anan idiolekteissa ie-variantti oli erittäin yleinen 2000-
luvun taitteessa. Ul’l’anan tapauksessa tämä on odotettavaa, koska hänen 
karjalaindeksinsä on hieman keskimääräistä suurempi ja suomi-indeksinsä taas 
keskimääräistä pienempi. Sylvin ie-variantin suosiminen sen sijaan on hieman 
odotuksenvastaista, kun ottaa huomioon sen, että hänen karjalaindeksinsä on 
keskimääräistä pienempi ja toisaalta sen, että hän suosii esimerkiksi iA-
vokaalijonossa keskimääräistä useammin suomenmukaista iA-varianttia (ks. s. 
164). Käsittääkseni Sylvi on kuitenkin viime kädessä solidaarinen karjalan 
kielelle, vaikka hänen karjalaindeksinsä onkin keskimääräistä pienempi. Sylvi on 
nimittäin aiemmin tilannut karjalankielistä lehteä ja harrastanut näyttelemistä ja 
laulamista karjalankielisessä ryhmässä (ks. liite 5), ja näiden harrasteiden 

                                                        
77 Lyhenteiden selitykset: ie-% = ie-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista eA-
vokaalijonotapauksista, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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päättymiseen on vaikuttanut Sylvin toisen silmän sokeutuminen eikä esimerkiksi 
lopahtanut kiinnostus harrastusta kohtaan. Jos Sylvin karjala-indeksi olisi laskettu 
vuosia aiemmin, se olisi ollut paljon korkeampi. Myös eräs Sylvin haastattelussa 
esittämä kommentti osoittaa, että hän on todella närkästynyt karjalan kielen 
käytön vähenemisestä: ”Kačokkua vain takapuolehenne – – pakajatta vielä i 
karjalaksi”, Sylvi kertoo sanovansa niille karjalaisille, jotka puhuvat hänelle 
venäjää. Ilmeisesti Sylvin suomenmukaisen variantin suosiminen on rajoittunut 
vain tiettyyn vokaalijonoon – iA-jonoon.  

Lempin ie-variantin suosiminen on odotuksenmukaista, koska hänen karja-
laindeksinsä on keskimääräistä suurempi ja suomi-indeksinsä keskimääräistä pie-
nempi. Myös Matr’on ie-variantin taaja käyttö on siinä mielessä odotettavaa, että 
hänen suomi-indeksinsä arvo on 0. Toisaalta Matr’on karjalaindeksi on hieman 
keskimääräistä pienempi, mutta tämä johtunee vain siitä, että hänen naapuristoon-
sa ja ystäväpiiriinsä kuuluu paljon vain venäjänkielisiä, minkä vuoksi Matr’onkin 
on puhuttava usein venäjää. 

Kalevalan uudessa aineistossa ie-variantin osuus kaikista eA-vokaali-
jonotapauksista on 97,1 prosenttia tai enemmän Hilman (f = 29/29), Venlan (f = 
44/44), Palakan (f = 34/34) ja Marin (f = 39/40) idiolekteissa. Kuviosta 17 näky-
vät heidän ie-variantinkäyttöprosenttinsa sekä karjala- ja suomi-indeksien suuruus 
suhteutettuna vertailuindekseihin, jotka osoittavat, kuinka suuria karjala- ja suo-
mi-indeksit ovat keskimäärin Kalevalan aineistossa.  
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Kuvio 17. ie-variantin käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen yhteys 
eräillä Kalevalan uuden aineiston informanteilla78. 

Kuviosta 17 käy ilmi, että ie-variantin suosijoista Hilman, Venlan ja Marin karja-
laindeksit ovat keskimääräistä suurempia ja että kaikkien ie-variantin suosijoiden 
karjalaindeksit ovat joka tapauksessa suomi-indeksiä korkeampia. Odotuksenvas-
taista on se, että Palakan eA-vokaalijonoissa ie-variantti on yksinomainen. Aiem-
min on tullut ilmi, että Palaka on lojaali suomen kielelle ja esimerkiksi iA-
vokaalijonoissa hän käyttää taajaan suomenmukaista iA-varianttia (ks. s. 160). On 
kuitenkin huomattava, että eA-vokaalijonossa ei 2000-luvun taitteessa esiintynyt 
mitään suomenmukaista varianttia, joka olisi ollut selvästi yleistymässä. Koska 
tällaista ulkopuolelta tulevaa, selvää prestiisivarianttia ei esiintynyt, on ymmärret-
tävää, että tuolloin Palakan eA-vokaalijonojen edustuskin oli varioimaton.  

Kuviossa 17 huomiota herättää myös Venlan keskimääräistä suurempi suomi-
indeksi. Kuten sivulta 172 käy ilmi, Venla vaikuttaa korkeasta suomi-indeksistään 
huolimatta olleen solidaarinen vienankarjalan kielelle. Lisäksi Venla suosi myös 
iA-vokaalijonoissa ie-varianttia, joten tämä on saattanut tukea taajaa ie-variantin 
suosimista myös eA-vokaalijonoissa.  

Olen tässä alaluvussa tarkastellut sitä, mikä yhdistää niitä informantteja, jotka 
suosivat puheessaan ie-varianttia kaikkien eniten. Sekä Jyskyjärven että Kaleva-
lan aineistossa ie-variantin taaja käyttö tuntuu kytkeytyvän korkeahkoon karja-

                                                        
78 Lyhenteiden selitykset: ie-% = ie-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista eA-
vokaalijonotapauksista, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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laindeksiin ja tätä pienempään suomi-indeksiin. Poikkeuksia on toki kummassa-
kin aineistossa, mutta kaikkien informanttien ie-variantin suosimiselle tuntuu kui-
tenkin löytyvän hyviä syitä heidän kieliasenteistaan sekä henkilöhistorioistaan. 
Idiolekteittainen tarkastelu osoittaa myös sen, että jos tarkastelun kohteena ole-
vassa vokaalijonossa ei ole mitään parhaillaan yleistyvää, ylhäältä leviävää va-
rianttia, tällöin myös muulle kuin omalle murteelleen solidaariset henkilöt saatta-
vat suosia puheessaan oman murteensa tyypillisintä varianttia.  

6.3 UA-vokaalijonon edustus 

Suurimmassa osassa varsinaiskarjalan tai vienalaismurteiden vokaaleita käsittele-
vissä tutkimuksissa esitetään, että jälkitavujen UA-vokaalijono edustuisi viena-
laismurteissa tavallisesti UO-diftongina, esim. koivuo, eksyö (esim. Genetz 1880: 
216–217; Ojansuu 1905: 13, 1918: 110–111; Kettunen 1960: 12; Zaikov 1987: 
49). J. Mustakallion (1883: 43) mukaan puolestaan 1800-luvulla Akonlahdessa ja 
sitä ympäröivissä pienissä vienalaiskylissä jälkitavujen UA-jono olisi edustunut 
pitkänä u:na tai y:nä (esim. koivuu, eksyy). Eteläkarjalan puhuma-alueilla tavataan 
UO- ja UA-varianttia. Aunuksenkarjalassa taas esiintyy ainakin UO-, UA- ja UU-
varianttia. Sisä-Venäjän saarekemurteissa UO-variantti on yleisin, mutta myös 
UU- ja uØ-variantteja (esim. ei ole koivu ’koivua’) esiintyy. (Nirvi 1932: 52; E. 
Leskinen 1933: 14–17; Õispuu 1994: 56; KKM, kartta 9; Punžina 2001: 55.)  

Karjalan kielen jälkitavuissa tapahtunutta UA > UO -muutosta on pidetty 
melko nuorena, koska UA-varianttia tavataan edelleen eräissä murteissa (Ojansuu 
1918: 111). Kuitenkin UO-variantti on valtaedustuksena myös Sisä-Venäjän saa-
rekemurteissa, joten voisi olettaa UA > UO -muutoksen alkaneen ainakin osassa 
karjalan puhuma-aluetta jo ennen 1500-lukua, jolloin karjalaisia alkoi muuttaa 
Sisä-Venäjälle (ks. lukua 3). Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että saarekemur-
teissa on tapahtunut samanlaista rinnakkaiskehitystä kuin muissakin karjalan mur-
teissa.  

UA > UO -muutosta voidaan pitää luontevan foneettisena, koska siinä ääntä-
mys helpottuu: puolisuppean ja suppean vokaalin muodostama diftongi on hel-
pompi ääntää kuin suppean ja väljän. Lisäksi pyöreiden etuvokaalien tuottaminen 
vaatii vähemmän artikulatorisia ponnistuksia kuin laveiden etuvokaalien tuotta-
mista. yö-difongia voidaan siis pitää tunnusmerkittömämpänä yä-diftongiin näh-
den. (Karlsson 2000: 80.) 

Tarkastelen seuraavaksi jälkitavujen UA-vokaalijonon edustusta Jyskyjärvellä 
ja Kalevalassa 1970-luvun ja 2000-luvun taitteissa. Luon aluksi katsauksen koko 
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aineistoon ja tarkastelen sen jälkeen variaatiota muotoryhmittäin. Tutkimani muo-
toryhmät ovat 1) U-vartaloisten sanojen yksikön partitiivi (esim. piruo), 2) U-
vartaloisten verbien A-infinitiivi (esim. kypsyö), 3) passiivin 2. partisiippi79 (esim. 
on tullun sanottuo, rysäh mäntyö), 4) *UδA-vartaloiset supistumaverbit (esim. en 
haluo) sekä 5) Ut-nominit (esim. tanhut). Taulukosta 14 ilmenee UA-vokaalijonon 
edustus Kalevalassa ja Jyskyjärvellä 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taittees-
sa. 

Taulukko 14. Jälkitavujen UA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 
1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

UO 97 73,5 131 72 129 66,8 211 83,1 
UU 17 12,9 31 17 44 22,8 22 8,7 
UA 17 12,9 20 11 18 9,3 17 6,7 
UØ 1 – – – 1 – 4 1,6 
UvA – – – – 1 – – – 

yht. 132  182  193  254  

Taulukosta 14 ilmenee, että UA-vokaalijono edustuu useimmiten UO-varianttina 
sekä Jyskyjärvellä että Kalevalassa mutta variantin edustus ei kuitenkaan ole ka-
tegorinen kummassakaan kylässä. Kalevalassa UO-variantin suosio on kasvanut 
kolmessakymmenessä vuodessa 16,3 prosenttiyksiköllä, mutta Jyskyjärvellä va-
riantin suosio on laskenut. Jyskyjärven uudessa aineistossa esiintyy UU- ja UA-
variantteja enemmän kuin Kalevalan aineistossa, jossa kyseisten varianttien käyt-
tö on selvästi vähentynyt eriaikaisia aineistoja verrattaessa. UØ-variantti esiintyy 
kerran Jyskyjärven vanhassa aineistossa; Kalevalassa variantti on yleistymään 
päin. Kalevalan vanhassa aineistossa on yksi UvA-tapaus. Tarkastelen seuraavaksi 
UA-jonon edustusta tutkimissani kylissä muotoryhmittäin. 

                                                        
79 Passiivin 2. partisiipista käytetään nykyisin myös nimitystä TU-partisiippi (ks. ISK s. 148–149), 
mutta käytän tässä yhteydessä perinteisempää nimitystä sen vuoksi, että TU-partisiippi on terminä 
vieras monille karjalaisille tutkijoille (professori Pekka Zaikov suullisesti 20.2.2007).  
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6.3.1 Yksikön partitiivi 

Jälkitavujen UA-vokaalijonon edustus yksikön partitiivissa näkyy taulukosta 15. 

Taulukko 15. UA-vokaalijonon edustus yksikön partitiivissa Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K). 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

UO 59 67,8 87 80,6 85 62,5 90 83,3 
UU 14 16,1 17 15,7 37 27,2 14 13 
UA 13 14,9 4 3,7 13 9,6 3 2,8 
UØ 1 1,1 – – 1 – 1 – 

yht. 87  108  136  108  

Yksikön partitiivissa valtavarianttina on UO kummassakin kylässä, ja sen suosio 
on noussut kolmessakymmenessä vuodessa. Sitä vastoin UU- ja UA-varianttien 
suosio on laskenut kummassakin kylässä, vaikka etenkin UU-variantti oli varsin 
suosittu 2000-luvun taitteessakin. UØ-varianttia esiintyy sporadisesti. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(131)  naruo paksuo pantih 
(132)  olik siit apuo 
(133)  huttuu 
(134)  kruusu₍a (pro kruusuo) vejettih sieltä, Suomesta 
(135)  vuosiluku ’vuosilukua’. 

Uusi aineisto 

(136)  pölyö sitä voi olla (Outi) 
(137)  enemp ei ilmam maksuo ruveta – – auttamah (Hekla) 
(138)  vaikka piruo voit tapahtuo (Oksenie) 
(139)  ei ole täst elämästä i mitä tolkkuu (Sylvi) 
(140)  [piti] pölkky₍ä vety₍ä (Huoti) 
(141)  ei ollut urheilu (Pekka). 
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6.3.2 A-infinitiivi 

UA-jonon edustus A-infinitiivimuodoissa näkyy kuviosta 18. Koska A-
infinitiivimuotoja on kussakin aineistossa alle 100, en ole laskenut esiintymien 
suhteellisia osuuksia vaan esitän eri varianttien välisen jakauman frekvensseinä. 

Kuvio 18. UA-jonon edustus A-infinitiivimuodoissa Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

Kuviosta 18 ilmenee, että A-infinitiivissä UA-jono on edustunut tavallisesti UO-
varianttina niin 1970-luvun taitteessa kuin 2000-luvun taitteessakin. Kalevalassa 
varianttien suhteet ovat samanlaisia sekä vanhassa että uudessa aineistossa: niin 
1970-luvun taitteessa kuin 2000-luvunkin taitteessa on esiintynyt toiseksi eniten 
UU-varianttia ja kolmanneksi eniten UA-varianttia. Jyskyjärven aineistossa sen 
sijaan UU-variantti on hieman kasvattanut suosiotaan. Kalevalan uudessa aineis-
tossa on myös yksi uØ-esiintymä.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(142)  alko – – loppuo 
(143)  alkau jo kypsyö 
(144)  siitä saip posahuttu₍aʔ ʔampuo 
(145)  alko liikkuu 
(146)  alko tämä mua₍ilma, sivisty₍ä. 
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Uusi aineisto 

(147)  mie ev voi liikkuo paljo ei minne (Valentina) 
(148)  ku marjat aletah – – kypsyö ni siitä aina viemmä šillä mummolla ta 

ukolla – – niku mitä aletah kypsyö ni šiitä aina viemmä heillä maissella 
(Olga) 

(149)  niitä myötem pitäy astuo (Iro) 
(150)  hyö alettii tottuu (Tuarie) 
(151)  piti tuulta istu₍a ’odottaa, että tuuli laantuu’ (Vieno) 
(152)  meil ei ollun paperiekana sovan aikana meil ei ollun paperie, me emmä 

suanun opastu (pro opastuo) (Anni). 

6.3.3 Passiivin 2. partisiippi 

Aineistossani on 10 tapausta, joissa UA-jono esiintyy passiivin 2 partisiipin muo-
dossa. Kyseiset muodot esiintyvät joko temporaalirakenteeseen sisältyvässä infi-
niittisessä kiteymässä tai verbiliitossa80. Passiivin 2 partisiipin muodoissa UA-
vokaalijono edustuu aina UO-variantillisena yhtä tapausta lukuun ottamatta (ks. 
esim. 159). 

Kalevalan vanhassa aineistossa on yksi tapaus, jossa passiivin 2 partisiipin 
muoto on predikatiivina (maijoŋ kera keitettyö). Verbiliittoihin sisältyviä passiivin 
2 partisiipin muotoja taas on Jyskyjärven vanhassa aineistossa yksi (tuli olduo) ja 
Kalevalan uudessa aineistossa kolme: 

(153)  tak ’no’ johan tässä nyt on tullun, sanottu₍o ihaŋ kylliksi (Vieno) 
(154)  on sitä tullut tehtyö työtä (Pekka) 
(155)  [sain] hommattuop pyssyn (Pekka).  

Kalevalan vanhassa aineistossa on viisi temporaalirakennetta, joihin sisältyy pas-
siivin 2 partisiippi81:  

(156)  harjattuo siitä ’harjattuaan siitä’ 
(157)  rysäh mäntyö ’rysään mentyään’ 
(158)  pavost tultuo – – pavost tultuo ’evakosta tultuaan’  
(159)  [päivän] noustu₍a ’auringon noustua’. 

                                                        
80 Temporaalirakenteesta on käytetty myös nimitystä temporaalinen lauseenvastike. 
81 On huomautettava siitä, että vienankarjalan kielessä passiivin 2 partisiipin muotoihin ei sisälly pos-
sessiivisuffiksia, kuten suomen kielessä sisältyy. 
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6.3.4 Supistumaverbit 

Jälkitavujen UA-vokaalijonon edustus supistumaverbeissä Kalevalassa ja Jysky-
järvellä ilmenee kuviosta 19. Esiintymien vähyyden vuoksi en ole laskenut va-
rianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän niiden välisen distribuution vain frek-
vensseinä. 

Kuvio 19. Jälkitavujen UA-vokaalijonon edustus supistumaverbeissä Jyskyjärvellä (J) 
ja Kalevalassa (K). 

Jyskyjärven vanhassa aineistossa ei ole yhtään *UδA-vartaloista supistumaverbiä, 
mutta 2000-luvun taitteen aineistossa on 5 UO-variantin ja 3 UU-variantin sisäl-
tävää tapausta. Kalevalan vanhan aineiston kaikki esiintymät ovat UO-
variantillisia. Sitä vastoin Kalevalan uudessa aineistossa esiintyy kerran myös 
UA-variantti. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(160)  mie en, halu₍ok kuŋ keittyä  
(161)  ei hää halu₍o. 

Uusi aineisto 

(162)  ei hyö voitu meitä ruveta ei kiruomah (Iro) 
(163)  en nikellä halu₍o – – em mie halu₍o tämämmoist elämyä i kellä (Aino) 
(164)  eŋkä haluu lähtii (Oksenie) 
(165)  jos halu₍atta voitte kačču₍o (Palaka). 
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6.3.5 Ut-nominit 

Aineistossani esiintyy yhteensä neljä Ut-nominia, joihin sisältyy UA-jono. Nämä 
ovat kätkyt, tanhua, Tunkua ja Uhtua. Mainituista nomineista vain kätkyt-sanassa 
Ut-nomininjohdin on selvästi nähtävissä, kun taas muissa nomineissa Ut-johdin ei 
kaikissa sananmuodoissa ole eksplisiittisesti näkyvissä. Tämän vuoksi selvitän 
hieman tanhua, Tunkua ja Uhtua-sanojen historiaa. 

tanhua on germaaninen lainasana, jonka nominatiivi tavataan myös tanhut-
muotoisena eräissä suomen murteissa ja karjalan kielessä. Uhtua puolestaan on 
Uhut-muotoon palautuva paikannimi, joka sisältää kantasuomesta juurensa juon-
tavan Ut-johtimen. (Hakulinen 1979: 141–142.) Samankaltaisia ua-yhtymän ta-
voin edustuvia mutta ut-asuun palautuvia paikannimiä on Kainuussa runsaasti, 
esim. Kuhmon Tunkkuovvoara ja Suomussalmen Kuottuo (A. Räisänen 1972: 
235). Myös iiläinen Kuotkuanniemi ja haukiputaalainen Kuotkua ovat karjalaispe-
räisiä paikannimiä ja palautuvat appellatiiviin kuotkuo ’kannas, tyveltä kaita nie-
mi’ (Nissilä 1948: 217–218). Edelleen muun muassa Halsua ja Lapua saattavat 
olla alkuaan Ut-loppuisia paikannimiä (Hakulinen 1979: 142)82. Koska Kuhmon 
Tunkkuovvoaran määriteosaa pidetään ut-asuun palautuvana, käsittelen aineistos-
sani esiintyviä Tunkua-propreja myös Ut-nomineina. 

Valtaosa kaikista aineistossani esiintyvistä Ut-nomineista on Uhtua-
lekseemin sananmuotoja. Koko aineistossa esiintyy kätkyt-sana 4 kertaa ja tan-
hua-sana 5 kertaa. Tunkua-propri esiintyy kaksi kertaa Jyskyjärven 2000-luvun 
taitteen aineistossa. 

Kuviossa 20 on esitetty UA-jonon edustus Ut-nomineissa Kalevalassa ja Jys-
kyjärvellä 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. Koska kussakin aineis-
tossa on esiintymiä alle 100, esitän varianttien jakauman vain frekvensseinä. 

                                                        
82 Myös Ranua-paikannimeä Hakulinen (1979: 142) pitää alkuaan Ut-loppuisena, mutta toisella kan-
nalla on A. Räisänen (2003: 197–198), joka katsoo, että Ranua- ja Ranu-alkuiset paikannimet liittyisi-
vät hämäläismurteissa tunnettuun sanaan (k)ranu ’huono, käyttökelvoton esine; kitulias, kitukasvui-
nen’. 
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Kuvio 20. Jälkitavujen UA-vokaalijonon edustus Ut-nomineissa Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K). 

Kuviosta 20 ilmenee, että jälkitavujen UA-jono edustuu Ut-nomineissa tavallisesti 
UO-varianttina. Kuitenkin melkein puolet kaikista Jyskyjärven 2000-luvun tait-
teen aineiston tapauksista on UA-jonollisia. Myös Kalevalan uudessa aineistossa 
esiintyy UA-varianttia jonkin verran. UU- ja UvA-variantteja esiintyy kumpaakin 
kerran Kalevalan vanhassa aineistossa.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(166)  kätkyötä 
(167)  tanhuot oldii vanhat tanhuot semmoset 
(168)  ken tanhuossa piti heposie 
(169)  yks on Uhtuolla 
(170)  Uhtuoŋ kylästä, ei ole eläjyä 
(171)  Uhtuusta 
(172)  Uhtuvalla. 

Uusi aineisto 

(173)  kätkyössä (Katti) 
(174)  Tuŋkuom piiri (Tuarie) 
(175)  vaimo löyty Uhtuolta (Pekka) 
(176)  tiältä tulimma Uhtuolta (Valentina)  
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(177)  tänne Uhtu₍oh piti tulla (Jyrki)  
(178)  a sovasta tulima, tänne, Uhtu₍alla (Palaka). 

Uhtua on aineistossani esiintyvistä Ut-nomineista ainoa, jossa esiintyy variaatio-
ta: lekseemin sanaesiintymissä ua-vokaalijono voi edustua joko uo:na, ua:na, 
uu:na tai uva:na. Sen sijaan kätkyt-, tanhua- ja Tunkua-lekseemien sanaesiinty-
missä UA-vokaalijono edustuu aina UO-diftongina. Se, että juuri Uhtua-
paikannimessä esiintyy variaatiota enemmän kuin muissa Ut-nomineissa, on ym-
märrettävää: Uhtua on melko frekventti sana, ja vienankarjalaiset kuulevat sen 
usein juuri Uhtua-muodossa suomalaisilta turisteilta ja tuttaviltaan. Myös kartois-
sa Uhtua esitetään useimmiten ua- eikä uo-loppuisena. 

6.3.6 Kokoava katsaus 

Kaiken kaikkeaan tulokset jälkitavujen UA-vokaalijonon edustuksesta ovat hie-
man ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa: UO-variantti on toki omassakin 
aineistossani selvästi suosituin, mutta UA-vokaalijonossa on esiintynyt paljon va-
riaatiota molemmissa tutkittavissa kylissä jo varhain. Aiemmissa karjalan murtei-
den tutkimuksissa UO-varianttia on pidetty yksinomaan diftongina, mutta omassa 
aineistossani se on joskus myös vokaaliyhtymä (esim. ei hää halu₍o). Myös UA-
variantti esiintyy aineistossani tavallisesti vokaaliyhtymänä (esim. jos halu₍atta). 
Varhaisempaan tutkimukseen verrattuna odotuksenmukaista on, että Kalevalan 
vanhassa aineistossa esiintyy enemmän UU-varianttia kuin Jyskyjärven vanhassa 
aineistossa. Kalevalan aineistoissa on nimittäin paljon Akonlahdessa syntyneitä 
kielenoppaita, ja UU-variantin on todettu olevan yleinen nimenomaan Akonlah-
den ja sen lähikylien murteelle.  

Eri aikoina kerättyjä murreaineistoja vertailtaessa jälkitavujen UA-
vokaalijonon edustuksessa on tapahtunut vain yksi merkittävä muutos: Kalevalas-
sa UO-variantti on kasvattanut suosiotaan 16,3 prosenttiyksiköllä. Pienempiäkin 
muutoksia on toki tapahtunut: esimerkiksi Jyskyjärvellä UU-variantin suhteelli-
nen osuus on kasvanut kolmessakymmenessä vuodessa 4,1 prosenttiyksiköllä. 
Koska kyseessä on ns. pieni muutos, olen testannut muutoksen tilastollisen mer-
kitsevyyden. Khiin neliö -testiä käytettäessä ero Jyskyjärven vanhan ja uuden ai-
neiston välillä ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä (p ≈ 0,51)83. Joka tapa-

                                                        
83 Tilastolliset laskelmat on tehty taulukosta 14. Jyskyjärven vanhassa aineistossa esiintyvä yksi UØ-
esiintymä on laskettu mukaan UA-esiintymiin. Tämä johtuu siitä, että testaus kahden muuttujan väli-
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uksessa ajattelen, että UU-variantin pienikin yleistyminen eriaikaisia aineistoja 
verrattaessa voi olla merkki orastavasta muutoksesta. Myös tilastotieteilijät itse 
(esim. Heikkilä 2002: 195–196) korostavat sitä, että tilastollisen merkitsevyystes-
tauksen yhteydessä on syytä pohtia myös tulosten sisällöllistä merkitsevyyttä. 
”Johtopäätöksiä tehtäessä ei saisi mustavalkoisesti tuijottaa vain saatuun riski-
tasoon, vaan tulisi myös pyrkiä selvittämään sisällöllinen merkitys” (Heikkilä 
mts. 196). Koska myös vienalaismurteiden muissa jälkitavujen vokaalijonoissa 
(ks. lukuja 6.5 ja 6.6) pitkävokaaliset variantit ovat alkaneet yleistyä, katson, että 
murteessa voi olla meneillään iduillaan oleva, pitkävokaalisuutta suosiva systee-
minmuutos. Tämän vuoksi lienee paikallaan selvittää myös sitä, minkälainen 
muutos UU-variantin yleistyminen on luonteeltaan. Tämän jälkeen siirryn tarkas-
telemaan UO-variantin yleistymistä Kalevalassa kokoavasti. 

UU-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä 

UU-variantin muotoryhmittäistä yleistymistä on hankala tarkkailla morfologisen 
diffuusion kannalta, koska ainoat muotoryhmät, joissa UU-variantti on yleistynyt, 
ovat supistumaverbit ja A-infinitiivi. Näissäkin muotoryhmissä UU-jonollisia 
esiintymiä on vain 17, kun vanhan ja uuden aineiston tapaukset on laskettu yh-
teen, joten suhteellisia osuuksia ei kannattane laskea.  

UU-variantin yleistymistä ei voi tarkastella myöskään leksikaalisen diffuusi-
on valossa, koska Jyskyjärven aineistossa on vain 4 verbiä (astuo, istuo, tottuo ja 
opastuo), joissa UU-variantti vaihtelee jonkin toisen variantin kanssa. Lisäksi 
kolme näistä verbeistä kuuluu taajuusluokkaan I ja yksi taajuusluokkaan II, joten 
edes suuntaa-antavia havaintoja muutoksen etenemisen ja sanan taajuuden väli-
sestä yhteydestä ei voi tehdä. Koska UU-variantillisia esiintymiä on hyvin vähän, 
en tarkastele myöskään tavuaseman tai sanan ensi tavun ominaisuuden mahdollis-
ta vaikutusta muutoksen etenemiseen.  

Joka tapauksessa katson, että UU-variantin iduillaan oleva yleistyminen Jys-
kyjärven murteessa on ylhäältä leviävä muutos, jota on vahvistanut kontakti suo-
men kielen kanssa. Näin ajattelen, koska pitkä U on myös puhesuomessa jonkin 
verran yleistyvä variantti (ks. esim. Mantila 1997) ja koska se ei ole prototyyppi-
nen edustustapa vienalaismurteiden UA-vokaalijonoissa. Tarkastelen seuraavaksi 
UU-variantin yleistymistä Jyskyjärven murteessa idiolekteittain. Koska UA-

                                                                                                                                    
sen riippuvuuden löytämiseksi on mahdollista vain, kun jokaisen odotetun frekvenssin arvo on suu-
rempi kuin 1 (esim. Manninen 1999: 4). 
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vokaalijonoesiintymiä on kunkin informantin haastattelussa hyvin vähän, en ole 
laskenut UU-variantin suhteellisia osuuksia kielenoppaittain. Eniten UU-
varianttia on Tuarien, Oksenien ja Marinan idiolekteissa. Miksi juuri he suosivat 
UU-varianttia? Pyrin löytämään tähän vastauksia tarkastelemalla edellä mainittu-
jen informanttien suomi- ja karjala-indeksejä. 

Kuviossa 21 on esitetty Tuarien, Oksenien ja Marinan suomi- ja karjalaindek-
sien suuruus sekä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri suomi- tai karja-
laindeksi on keskimäärin Jyskyjärven aineistossa. Kuviossa suomi-indeksipylväs 
on ruudullinen ja karjalaindeksipylväs pilkullinen. Kielenoppaiden nimien perässä 
oleva numero ilmaisee, kuinka monta UU-variantillista esiintymää heidän pu-
heessaan esiintyy aineistossani. 

Kuvio 21. Tuarien, Oksenien ja Marinan keskimääräistä taajemman UU-variantin 
käytön ja suomi- ja karjalaindeksien suuruuden välinen yhteys84. 

Kuvio 21 osoittaa, että UU-variantillisia esiintymiä on hyvin vähän kaiken kaik-
kiaan. Niillä kielenoppailla, joilla UU-varianttia on eniten puheessaan, suomi-
indeksi on kuitenkin keskimääräistä suurempi. Marinalla myös karjalaindeksi on 
keskimääräistä pienempi. Tämän perusteella vaikuttaisi siltä, että UU-variantin 
yleistyminen Jyskyjärvellä on todellakin ylhäältä leviävä, kontaktilähtöinen muu-
tos. Toisaalta myös Tuarien ja Oksenien karjalaindeksit ovat keskimääräistä suu-
rempia. Miksi he kuitenkin suosivat UU-varianttia?  

                                                        
84 Lyhenteiden selitykset: S-ind. = suomi-indeksin suuruus, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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Ensinnäkin vaikka Tuariella on keskimääräistä suurempi karjalaindeksi ja hän 
tuntuu olevan lojaali karjalan kielelle, hän myöntää suomalaisten läsnä ollessa 
”muokkaavansa” kieltään suomen suuntaan:  

Tuarie:  – – vähäsen niiŋkun tarom ’hutiloin’ myö paissa niiŋku suomeksi. – – jos 
suomalaiseŋ keralla [puhumme] ni pitäy pikkuni – – piätä vaivata ta 
kieldä käännellä siitä.  

NK:  Sie niiŋku muokku₍at sitä kieltä?  
Tuarie:  Kieldä muokata noo ’kyllä’. 

Idiolekteittaiset erot suomenmukaisten muotojen käytössä voivatkin johtua myös 
siitä, että kielenpuhujilla on erilainen tilannetajun herkkyys (ks. Nisula 2003: 28–
29). Jotkut informantit ajattelevat toisia enemmän haastattelun tilannekontekstia 
ja haastattelijan taustaa. Tällaiset kielenoppaat saattavat yrittää stilisoida puhet-
taan enemmän haastattelijan äidinkielen tai -murteen suuntaan. Kielen muokkaa-
minen tai stilisointi on tyypillistä paitsi suuren yleisön edessä myös kahdenkeski-
sissä dialogeissa (Rickford 2001: 230; Nisula 2003: 23). Vaikka siis Tuarien kar-
jalaindeksi onkin keskimääräistä suurempi, voi hän suomalaisten kanssa puhues-
saan käyttää taajaan suomenmukaisia variantteja. Tämä on hyvä esimerkki juuri 
naisille tyypillisestä kommunikointistrategiasta – yksi heidän tapansa osoittaa so-
lidaarisuutta puhekumppania kohtaan (ks. luku 4.4.3). 

Myös Oksenien karjalaindeksi on korkea ja hän haluaisi äidinkielensä säily-
vän, mutta silti hänen kielensä tuntuu olevan hyvin altis kontaktivaikutteille. Tä-
mä näkyy esimerkiksi siinä, että Jyskyjärven kielenoppaista Oksenien idiolektissa 
on kaikkein eniten venäjän transferia. Oksenien puhuma vienankarjala ei olekaan 
enää mitään traditionaalista karjalaa, vaan sitä voisi kuvata Sarhimaan lanseeraa-
malla termillä Russian-Karelian (ks. s. 103–104). Otan esimerkiksi teemahaastat-
telusta Oksenien vastauksen kysymykseen: ”Seuraatko televisiosta karjalankieli-
siä ohjelmia?”  

(179) Ei  näytä             kaikičči se  
 Ei  näyttää-3YKS aina       se 
 karjalan,      programma (< ven programma ) 
 karjala-GEN ohjelma  
 no  ni    kačomma       myö,  
 no  niin katsoa-3MON me 
 klysäisemme (< ven vkljutšit ’kytkeä virta’) seŋ 
 avata-3MON                                                   se-GEN 
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 karjalan,      programman.  
 karjala-GEN ohjelma-GEN 
 – – kaačomma myö  
 katsoa-3MON    me 
 interesuitsimma (< ven interesovatsja)  
 harrastaa-3MON 
 se seŋ      karjalam      programma  kaike,  
 se se-GEN karjala-GEN ohjelma-GEN kaikki-GEN 
 tai kons oŋ 
 ja  kun  on 
 karelskaja  peredats  pa (ven po) televiizori 
 karjalainen lähetys    PREP               televisio 
 ni    kaikičči kačomma.  
 niin aina       katsoa-3MON 

’Ei karjalaista ohjelmaa tule aina televisiosta. No katsomme me, avaamme sen 
[television] karjalaisen ohjelman. Katsomme, harrastamme karjalaisten ohjelmien 
katsomista, ja kun on karjalankielinen lähetys televisiossa, niin katsomme sen ai-
na.’ 

Esimerkki 179 osoittaa, että Oksenie on luonut jo hyvin yksilöllisen vienan-
karjalan kielioppinsa ja hänen kielessään on monentasoista transferia venäjästä. 
Käsittääkseni tällaisessa tilanteessa on ymmärrettävää, että transferia siirtyy myös 
toisesta läheisestä kontaktikielestä, suomesta.  

UU-variantin yleistymisen idiolekteittainen tarkastelu tukee näkemystäni sii-
tä, että variantin yleistyminen on ylhäältä leviävä muutos: niillä informanteilla, 
joilla varianttia esiintyy eniten, on myös keskimääräistä korkeampi suomi-
indeksi. Toisaalta variantin suosimiseen vaikuttanevat myös henkilökohtaiset 
taustatekijät, kuten taipumus stilisoida kieltä keskustelukumppanin puheenpartta 
kohtaan tai idiolektin yleinen alttius kontaktivaikutteille.  

UO-variantin yleistyminen Kalevalassa muotoryhmittäin ja lekseemeittäin 

Tässä luvussa tarkastelen kokoavasti UO-variantin yleistymistä Kalevalassa muo-
toryhmittäin ja lekseemeittäin. Katson, että UO-variantin yleistyminen Kalevalan 
murteessa on alhaalta leviävä muutos, koska UO-variantti ei ole taajaan käytetty 
suomen murteiden jälkitavujen UA-jonoissa ja koska UO-varianttia voi pitää tun-
nusmerkittömänä – onhan se kaikkein frekventein edustustapa UA-jonoissa Jysky-
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järven ja Kalevalan murteissa. Hypoteesini onkin, että UO-variantti on yleistynyt 
vienalaismurteissa morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  

Kuviosta 22 näkyy, missä määrin UO-variantti on yleistynyt Kalevalassa eri 
muotoryhmissä. Olen ottanut laskelmiini mukaan vain ne muotoryhmät, joissa 
UO-variantin suhteellinen osuus on kasvanut kolmessakymmenessä vuodessa. 
Nämä ovat yksikön partitiivi ja A-infinitiivi.  

Kuvio 22. UO-variantin yleistyminen muotoryhmittäin Kalevalassa. 

Kuviosta 22 ilmenee, että UA-vokaalijonon edustuksessa tapahtunut muutos – 
UO-variantin yleistyminen – ei ole edennyt Kalevalassa muotoryhmittäin morfo-
taktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. UO-variantti on yleistynyt selvästi 
voimakkaammin yksikön partitiivimuodoissa kuin A-infinitiivimuodoissa. Muo-
toryhmittäinen tarkastelu ei täten anna tukea hypoteesilleni, jonka mukaan alhaal-
ta leviävät muutokset etenisivät kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa jär-
jestyksessä.  

Tarkastelen seuraavaksi muutosta – UO-variantin yleistymistä – lekseemeit-
täin yksikön partitiivimuodoissa, joissa muutosta on tapahtunut selvästi eniten. 
Hypoteesini on, että UO-variantti olisi suosituin taajafrekvenssisissä sanoissa. 
Lekseemien taajuusluokat ilmenevät liitteen 10 taulukosta 1. Taulukossa 16 on 
puolestaan esitetty, minkätaajuisissa sanoissa yksikön partitiivissa UO-varianttia 
on eniten ja minkätaajuisissa taas vähemmän. 
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Taulukko 16. UO-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön 
partitiivissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

UO-jonoll.  

esiint. 

(f) 

UO-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

čäijy 25 22 88 V 

kyly 8 7 87,5 II 

koulu 94 81 86,2 XIX 

piru 5 4 80 I 

kerppu 4 3 75 I 

hyöty 3 2 66,7 I 

tolkku 3 2 66,7 I 

juttu 8 5 62,5 II 

urheilu 5 3 60 I 

huilu 2 1 50 I 

kurkku 4 2 50 I 

lintu 2 1 50 I 

maksu 2 1 50 I 

olkimöykky 2 1 50 I 

Taulukosta 16 käy ilmi, että UO-varianttia on suhteessa eniten sanoissa, jotka 
ovat melko tai erittäin taajafrekvenssisiä. Sen sijaan UO-variantin osuus on pie-
nempi sanoissa, jotka kuuluvat taajuusluokkaan I. On kuitenkin korostettava, että 
sanojen taajuusluokat eivät pienene asteittain sitä mukaa kuin UO-variantin suh-
teellinen osuus niissä pienenee: taajuusluokasta XIX hypätään suoraan taajuus-
luokkaan I. Tulos kuitenkin tukee ainakin jossain määrin hypoteesiani, jonka mu-
kaan alhaalta leviävät muutokset leviävät kielessä suurtaajuisista sanoista pientaa-
juisempiin.  

UO-variantin yleistyminen Kalevalassa idiolekteittain 

UO-variantti on suosituin variantti jokaisen Kalevalan uuden aineiston informan-
tin idiolektissa, ja variantin suhteellinen osuus on varsin korkea kaikkien infor-
manttien puheessa. Tarkkailen kuitenkin sitä, ketkä informantit suosivat varianttia 
2000-luvun taitteessa eniten ja pohdin syitä siihen, miksi juuri kyseiset kielenop-
paat käyttivät varianttia niin taajaan. Idiolekteittaiseen tarkasteluun olen ottanut 
mukaan ne viisi informanttia, jotka käyttivät UO-varianttia eniten, eli Hilman (f = 
19/19), Joukin (f = 8/8), Veeran (f = 17/18), Muarien (f = 13/14) ja Olgan (f = 
13/14). 
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Kuviossa 23 on esitetty, kuinka suuri UO-variantin suhteellinen osuus oli kai-
kista UA-jonotapauksista Hilman, Joukin, Veeran, Muarien ja Olgan puheessa 
2000-luvun taitteessa. Kuviossa on myös esitetty kielenoppaiden karjala- ja suo-
mi-indeksien suuruus sekä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuria indek-
sit ovat keskimäärin Kalevalan aineistossa. Kuviossa karjalaindeksipylväs on pil-
kullinen ja suomi-indeksipylväs ruudullinen. 

Kuvio 23. UO-variantin taajan käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Kalevalan uuden aineiston informanteilla35. 

Eniten UO-varianttia käyttävistä Hilman, Muarien ja Olgan karjalaindeksit ovat 
odotuksenmukaisesti keskimääräistä suurempia ja suomi-indeksit keskimääräistä 
pienempiä. Hilma, Muarie ja Olga kuuluivat 2000-luvun taitteessa myös samaan 
sosiaaliseen verkkoon, joka tuntui tuolloin toimivan nimenomaan ei-
kontaktilähtöisiä variantteja säilyttävänä voimana (ks. s. 171). Näin ollen on odo-
tettavaa, että UO-variantti oli heidän kielessään hyvin frekventti.  

Entä miten selittyy Joukin ja Veeran UO-variantin taaja käyttö? Heidän karja-
laindeksinsä ovat hieman keskimääräistä pienempiä, ja Joukin suomi-indeksi on 
myös keskimääräistä suurempi. Lisäksi Jouki suosi esimerkiksi iA-
vokaalijonoissaan suomenmukaista iA-varianttia, joka oli 2000-luvun taitteessa 
yleistymässä Kalevalan murteessa. Käsittääkseni Joukin UO-variantin suosiminen 
on kuitenkin odotettavaa, sillä hänen karjalaindeksinsä olisi paljon suurempi, jos 
se olisi laskettu aiemmin. Haastatteluhetkellä Joukin karjalaindeksiä pienensivät 
muun muassa se, että Jouki asui vanhainkodissa ja että hän oli jo hyvin huo-
nonäköinen. Joukin huono näkö esti häntä muun muassa lukemasta karjalankieli-
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siä lehtiä, ja eräs vanhainkodin venäläinen asukas kielsi häntä seuraamasta televi-
siosta karjalankielisiä ohjelmia. Lisäksi Jouki joutui käyttämään arjessaan enim-
mäkseen venäjää, koska hänen huonetoverinsa oli venäjänkielinen. Koska Jouki 
oli haastattelun tekemisen aikaan jonkin verran tekemisissä suomalaisten tuttavi-
ensa kanssa, on ymmärrettävää, että Kalevalan murteessa yleistyvä iA-variantti oli 
yleinen myös hänen kielessään (ks. s. 160). On kuitenkin otettava huomioon se, 
että UA-vokaalijonossa ei 2000-luvun taitteessa ollut mitään nopeasti yleistyvää 
varianttia, jota olisi voinut pitää kontaktilähtöisenä. Koska tällaista ulkopuolelta 
tulevaa, selvää prestiisivarianttia ei ollut, on ymmärrettävää, että Joukin UA-
vokaalijonojen edustus oli tuolloin varioimaton. 

Veeran tapauksessa UO-variantin taaja käyttö on siinä mielessä odotuksen-
mukaista, että hän suosi 2000-luvun taitteessa myös iA-vokaalijonoissaan viena-
laismurteille tyypillisintä ie-varianttia. Kuten jo aiemmin on tullut esille (s. 171–
172), Veeran keskimääräistä pienempi karjalaindeksi johtuu siitä, että hän ei yk-
sinkertaisesti ole mikään etninen aktivisti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
Veera ei voisi olla lojaali karjalan kielelle. Veeraa ja Joukia yhdistää lisäksi yksi 
erittäin tärkeä taustatekijä: Veera on syntynyt ja Jouki asunut Keski-Vienassa Kur-
jen kylässä. Kun ottaa huomioon sen, että Keski-Vienan asujaimisto on jo synty-
essään ollut karjalaisvoittoisempi kuin Länsi-Vienan ja toisaalta sen, että suomen 
vaikutusta katsotaan olevan vähemmän Keski-Vienan pitäjänmurteissa (ks. luvut 
3.1 ja 3.3), on odotuksenmukaista, että juuri Keski-Vienassa asuneiden kielessä 
vienalaismurteille tyypillisin UO-variantti oli 2000-luvun taitteessa frekventti. 

Olen tässä ja edellisessä alaluvussa tarkastellut kokoavasti UO-variantin 
yleistymistä Kalevalan murteessa muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteit-
tain. Muotoryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että UO-variantti ei ole yleistynyt 
Kalevalan murteessa morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Tulokset 
eivät siis tue hypoteesiani, jonka mukaan alhaalta leviävät muutokset leviäisivät 
kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Lekseemeittäinen 
tarkastelu sitä vastoin vahvistaa hypoteesiani, että alhaalta leviävät muutokset 
etenevät taajafrekvenssisistä sanoista pientaajuisempiin sanoihin. Idiolekteittainen 
tarkastelu antaa tukea sille näkemykselleni, että UO-variantin yleistyminen on al-
haalta leviävä muutos: valtaosalla niistä informanteista, joiden puheessa UO-
variantti on kaikkein frekventein, karjalaindeksi on suomi-indeksiä suurempi. 
UO-varianttia suosivista monet sijoittuvat myös muiden vokaalijonojen kohdalla 
kärkipäähän vienalaismurteen tyypillisimmän variantin käytössä.  
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6.4 OA-vokaalijonon edustus 

Aiemmat karjalan kieltä käsittelevät tutkimukset poikkeavat toisistaan varsin pal-
jon jälkitavujen OA-vokaalijonon edustuksen kuvaamisessa. Ojansuun (1905: 13, 
1918: 111, 114) mukaan kaikissa karjalan murteissa ja Ahtian (1936: 41) mukaan 
vienalaismurteissa jälkitavujen OA-vokaalijono edustuu aina UO-diftongina 
(esim. maituo). Genetz (1880: 172) sitä vastoin on esittänyt, että varsinaiskarja-
lassa OA-vokaalijono edustuisi joko UA-varianttina (esim. maitua) tai UO-
varianttina. Samalla kannalla on Karjalan kielen murrekartasto, jonka mukaan 
vienalaismurteissa jälkitavujen OA-vokaalijono edustuu partitiivimuodoissa taval-
lisesti UO-varianttina. Sen sijaan A-infinitiivimuodoissa tavataan UO-variantin 
ohella myös UA-varianttia (esim. sanua). (KKM kartat 8 ja 174.) Aivan edellisistä 
poikkeavan kuvan vienalaismurteiden tilanteesta on antanut J. Mustakallio (1883: 
43), joka on esittänyt, että Akonlahdessa ja sitä ympäröivissä vienalaiskylissä jäl-
kitavujen OA-vokaalijono on edustunut 1800-luvulla UA-, UU- tai OO-varianttina 
(esim. tyttyä, peltoo, eluu ’eloa’). 

Eteläkarjalan ja livvin puhuma-alueilla OA-vokaalijonossa on havaittu UO-, 
OA-, UA- sekä OO-variantteja. Sisä-Venäjän saarekemurteissa UO-variantti on 
(ollut) suosituin, mutta myös variantteja ù (esim. maitù) ja uØ (esim. ei ole maitu) 
esiintyy. (E. Leskinen 1933: 14–17, 82–83; Ahtia 1936: 41; Zaikov 1987: 49; 
Õispuu 1994: 56; KKM, kartat 8 ja 174.) Nirvin (1932: 49–50) mukaan aunukse-
laismurteissa OA-vokaalijono edustuu partitiivimuodoissa tavallisesti pitkänä 
O:na ja A-infinitiivi- sekä supistumaverbitapauksissa UO-diftongina.  

Kysymys siitä, kuinka karjalan kielessä on päädytty OA-yhtymästä UO-
diftongilliseen edustukseen, on kiistanalainen. Ojansuun (1905: 13, 1918: 114) 
mukaan äännekehitys on edennyt OA > UA > UO. UA-jonollista välivaihetta 
Ojansuu (1923: 11) pitää varmana, koska karjalassa tavataan murteittain vielä 
verkkua-tyyppisiä muotoja. Toisella kannalla ovat Kettunen (1910: 128), Kujola 
(1910: 25) ja H. Leskinen (1998: 379), jotka katsovat, että UO-diftongia on 
edeltänyt pitkä O, esim. verkkoo. Kettunen (mp.) perustelee kantaansa sillä, että 
livvissä esiintyy verkkoo-tyyppisiä muotoja, ja sillä, että jälkitavujen OO > UO 
-muutos olisi rinnakkainen ensi tavun vastaavan kehityksen kanssa (esim. *soo > 
suo) (ks. lukuja 5.2.1 ja 6.2).  

Kiistanalaiseen asiaan on ottanut kantaa myös Rapola (1923a: 18), jonka mu-
kaan äännekehitys on voinut edetä karjalassa eri tavoin eri muotoryhmissä: A-
infinitiivissä ja imperatiivimuodoissa UO-diftongia olisi edeltänyt UA-
vokaalijono, kun taas partitiivimuodoissa kehitys olisi edennyt pitkävokaalisen 
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välivaiheen kautta. Myös Nirvi (1932: 50) on Rapolan kanssa samaa mieltä siitä, 
että partitiivimuodoissa äännekehitys olisi edennyt OA > OO > UO, kun taas A-
infinitiivissä ja supistumaverbeissä kehitys olisi OA > UA > UO, esim. vetoa > 
vetoo > vetuo; sanoa > sanua > sanuo. Myöhemmin myös Kettunen (1940a: 294) 
on muuttanut kantaansa ja katsoo, että OA >> UO -muutoksessa on voinut olla 
välivaiheena sekä UA- että OO-vokaalijono tavuasemasta riippuen. Joka tapauk-
sessa UO-variantti lienee ollut olemassa karjalan kielessä jo 1500-luvulla, koska 
muuten se ei olisi ehtinyt tarttua Sisä-Venäjälle muuttaneiden karjalaisten kieleen 
(ks. lukua 3). Toisaalta Sisä-Venäjän saarekemurteiden edustuksessa on otettava 
huomioon myös konvergenssin mahdollisuus.  

Tarkastelen seuraavaksi, miten jälkitavujen OA-vokaalijono on edustunut 
Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. Luon 
aluksi katsauksen koko aineistoon ja sen jälkeen tarkastelen variaatiota erikseen 
muotoryhmittäin. Tutkimani muotoryhmät ovat 1) O-vartaloisten sanojen yksikön 
partitiivi (esim. kivikkyö), 2) O-vartaloisten verbien A-infinitiivi (esim. kiskuo), 3) 
*OδA-vartaloiset supistumaverbit (esim. kohuomah) ja 4) *ainoγa-nomini. Taulu-
kosta 17 käy ilmi jälkitavujen OA-jonon edustus eri aikoina tutkimissani kylissä. 

Taulukko 17. Jälkitavujen OA-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 
1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

UO 158 70,2 260 84,4 258 77,2 313 87,7 
UU 36 16 26 8,4 48 14,4 18 5 
UA 25 11,1 19 6,2 20 6 17 4,8 
OO 6 2,7 1 – 5 1,5 4 1,1 
UØ – – – – 3 – 2 – 

OA – – 2 – – – 2 – 

OØ – – – – – – 1 – 

yht. 225  308  334  357  

Taulukko 17 osoittaa, että sekä Kalevalassa että Jyskyjärvellä jälkitavujen OA-
vokaalijono edustuu tavallisesti UO-variantillisena. Huomionarvoista on se, että 
UO-variantin suhteellinen osuus on kasvanut kummassakin kylässä yli 10 pro-
senttiyksiköllä 30 vuoden aikana; toisin sanoen varianttia voidaan pitää selvästi 
yleistyvänä. Seuraavaksi eniten kummassakin kylässä esiintyy UU-varianttia, 
mutta sen suosio on selvästi laskenut kolmessakymmenessä vuodessa. Myös UA- 
ja OO-varianttien osuudet ovat laskeneet. UØ- ja OØ-variantteja esiintyy sporadi-
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sesti Kalevalan aineistossa, mutta OA-vokaalijonossa VØ-variantit eivät ole sel-
västi yleistymässä, kuten eräissä muissa vokaalijonoissa (ks. esim. luvut 6.1 ja 
6.5). Yllättävän vähän esiintyy suomen yleiskielen mukaista OA-varianttia (esim. 
autoa): sitä ei esiinny lainkaan vanhoissa aineistoissa, ja uusissakin aineistoissa 
on yhteensä 4 OA-variantillista esiintymää.  

6.4.1 Yksikön partitiivi 

Taulukosta 18 ilmenee jälkitavujen OA-vokaalijonon edustus yksikön partitiivissa 
Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. Olen 
ottanut laskelmiini mukaan myös o-vartaloisten erisnimien (esim. Ortjo) taivu-
tusmuodot.  

Taulukko 18. Jälkitavujen OA-vokaalijonon edustus yksikön partitiivissa Jyskyjärvellä 
(J) ja Kalevalassa (K).  

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

UO 121 73,3 191 85,3 201 76,4 240 87,3 
UU 23 13,9 16 7,1 41 15,6 12 4,4 
UA 17 10,3 16 7,1 14 5,3 15 5,5 
OO 4 2,4 – – 4 1,5 3 1,1 
UØ – – – – 3 1,1 2 – 

OA – – 1 – – – 2 – 

OØ – – – – – – 1 – 

yht. 165  224  263  275  

Jälkitavujen OA-vokaalijono edustuu yksikön partitiivissa tavallisesti UO-jonona 
kummassakin kylässä. Merkille pantavaa on se, että UO-variantin suhteellinen 
osuus on kasvanut eriaikaisia kielennäytteitä verrattaessa Jyskyjärvellä 12 pro-
senttiyksiköllä ja Kalevalassa 10,9 prosenttiyksiköllä. Kalevalan 2000-luvun tait-
teen aineistossa UO-variantin edustus on jo kategorinen. Selvin väistyjävariantti 
kummassakin kylässä on pitkä U, jonka suhteellinen osuus on laskenut Jyskyjär-
vellä yli 6:lla ja Kalevalassa yli 11 prosenttiyksiköllä. UA-variantillisia esiintymiä 
on lähes yhtä paljon kaikissa aineistoissa, vaikka variantin suhteellinen osuus on-
kin Jyskyjärvellä pienentynyt ja Kalevalassa kasvanut hivenen. OO-, UØ-, OA- ja 
OØ-variantteja esiintyy sporadisesti. Näistä OØ-varianttia esiintyy vain kerran 
yhdellä kielenoppaalla, kun taas UØ-varianttia esiintyy useammalla kielenoppaal-
la. Koska kuitenkin samankaltaisia muodosteita esiintyy muissakin vokaalijonois-
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sa (ks. esim. luvut 6.1 ja 6.3), VØ-variantit eivät luultavasti ole vain satunnaisia 
lipsahduksia. Lisäksi uØ-variantti on ainakin vanhastaan ollut djoržalaismurteissa 
valtavarianttina, joten samanlainen rinnakkaiskehitys muissa karjalan murteissa 
on tavallaan odotettavaakin. OA-varianttia en myöskään pitäisi varsinaisena lip-
sahduksena, vaikka se esiintyy Jyskyjärven 2000-luvun taitteen aineistossa vain 
kerran yhdellä informantilla ja Kalevalan uudessa aineistossa kaksi kertaa samalla 
kielenoppaalla. Ennemminkin uskoisin, että kyseessä on kontaktilähtöinen muo-
doste – fonologinen laina suomen kielestä – ja voi olla, että kyseinen variantti al-
kaa yleistyä vienalaismurteissa. OA-variantin kontaktilähtöisyyttä tukee se seikka, 
että varianttia käyttävät Olga ja Santra, jotka ovat molemmat paljon tekemisissä 
suomalaisten kanssa. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(180)  ualtuo kohen ’aaltoa kohti’ 
(181)  jiäverkkuo 
(182)  lukkuo ei voitais särkii 
(183)  čiekeryö ympäri käyväh kaččomah 
(184)  kolme tyttyy 
(185)  puuru₍a 
(186)  muamoo 
(187)  kuus kilu ’kuusi kiloa’. 

Uusi aineisto 

(188)  Man’u se autto muamuo äijän (Mari)  
(189)  vetimä kivikkyö myöten (Katti)  
(190)  miäŋ kyläs ei ollun sähkyö (Vieno)  
(191)  jauhuu annettih vähä (Vieno)  
(192)  maitu₍aham meillä ennen tietysti kun elukkoita piettii ta maitu₍a ta – – 

kaikkieham meil sitä semmoista ruokua oli (Venla)  
(193)  hiihtoo (Pekka)  
(194)  kaksi tytty on (Jyrki)  
(195)  hän oli auto₍a justiin ostamassa samammoista autuo niiŋku tämä nyt, 

Juural on, no uutta autuo hän halusi ostoa (Olga) 
(196)  kuusikko ’kuusikkoa’ (Muarie). 
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6.4.2 A-infinitiivi 

Kuviossa 24 on esitetty jälkitavujen OA-vokaalijonon edustus O-vartaloisten sa-
nojen A-infinitiivimuodoissa Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 1970-luvun taitteessa ja 
2000-luvun taitteessa. Esiintymien vähyyden vuoksi en ole laskenut varianttien 
suhteellisia osuuksia vaan esitän varianttien jakauman vain frekvensseinä. 

Kuvio 24. Jälkitavujen OA-vokaalijonon edustus A-infinitiivissä Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K).  

A-infinitiivissä OA-vokaalijono on edustunut ja edustuu tavallisesti UO-
varianttina kummassakin kylässä. Sekä Jyskyjärvellä että Kalevalassa kolmen 
päävariantin – UO-, UU- ja UA-variantin – suhteet ovat pysyneet samanlaisina 30 
vuoden ajan: UU on ollut niin 1970-luvun taitteessa kuin 2000-luvun taitteessakin 
toiseksi suosituin variantti ja UA puolestaan kolmanneksi suosituin variantti. OO- 
ja OA-variantteja esiintyy sporadisesti.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(197)  miul on, kebie kaččuo ’näen helposti’  
(198)  kettu piti pois kiskuo ’[puun] kuori piti kiskoa pois’  
(199)  piti äijälti survuo ’piti kovasti survoa’  
(200)  en voi sanuu  
(201)  sanu₍ahan ne voi  
(202)  [ei] voi sanoo. 
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Uusi aineisto 

(203)  nuorena piti paljon, valvuo ei suanut ni muata (Veera)  
(204)  nyt nakramm‿et nyt ei ole mitä kiskuo kaikki [hampaat] ol lähetty 

(Hilma) 
(205)  siihe aikaah kun Jumalua ei – – annettu u- uskuo (Hekla)  
(206)  ei annettu uskuu Jumalua (Aino)  
(207)  em maha sanu₍a (Ul’l’ana)  
(208)  voitta kaččoo (Sylvi)  
(209)  ei ne muisseta, titä [!] sano₍a (Matr’o). 

6.4.3 Supistumaverbit johdoksineen 

Kuviossa 25 on esitetty OA-vokaalijonon edustus Kalevalassa ja Jyskyjärvellä 
*OδA-vartaloisissa supistumaverbeissä ja niiden johdoksissa. Koska esiintymiä 
on kussakin aineistossa vähän, esitän varianttien jakauman pelkkinä frekvenssilu-
kuina. 

Kuvio 25. OA-vokaalijonon edustus supistumaverbeissä Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K). 

Kuviosta 25 ilmenee, että *OδA-vartaloisia supistumaverbejä tai niistä muodostet-
tuja johdoksia on sattunut aineistooni hyvin vähän. Toisaalta UO-diftongi vaikut-
taisi kuitenkin olevan tässäkin muotoryhmässä valtavariantti, ja UA- ja UU-
variantteja esiintyy vain sporadisesti. 
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Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(210)  ne rupieu – – kirpuomah 
(211)  häntä kiruoj jotta 
(212)  panet sen [taikinan] kohuomah – – piäsöy piältä i alta kohuomah 
(213)  kiru₍amaa ’kiroamaan’. 

Uusi aineisto  

(214)  mamma ruato siivuojana (Valentina) 
(215)  pihoja siivuoŋ kovasti tuota tässä (Palaka) 
(216)  täti rupesi se, kiruomah jotta: ”Miksi sie lampahan otit?” (Vieno) 
(217)  a mie en uinuo ’nuku’ (Maikki) 
(218)  muisti rupi- rupei katuamah (Matr’o) 
(219)  emmä – – kiruu ’kiroa’ (Tuarie). 

6.4.4 *ainoγa-nomini 

Aineistossani esiintyy yhteensä 4 *ainoγa-nominin esiintymää. Kolmessa tapauk-
sessa ainoa-nominin vokaalivartalo on uo-variantillinen ja kerran oo-
variantillinen. 

Esimerkit 

Vanha aineisto 

(220)  joka ainu₍ota  
(221)  ainoot. 

Uusi aineisto  

(222)  joka ainuolla (Oksenie)  
(223)  muamol oli ainuot korvireŋkahat (Iro). 

6.4.5 Kokoava katsaus 

OA-vokaalijonon kehityksestä saamani tulokset osoittavat, että variaatio on muut-
tunut kummassakin kylässä hieman moninaisemmaksi 30 vuoden aikana. Toisaal-
ta sekä Kalevalassa että Jyskyjärvellä UA-, UU- ja OO-varianttien suhteellinen 
osuus on laskenut eri-aikaisia aineistoja verrattaessa. Mielenkiintoista on, että 
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suomenmukaista OA-varianttia ei ole lainkaan vanhoissa aineistoissa ja uusissakin 
aineistoissa OA-variantillisia esiintymiä on vain neljä. Suomen yleiskielen mu-
kainen variantti ei siis ole yleistymässä OA-vokaalijonossa. 

Edellä esittämäni muotoryhmittäinen tarkastelu ei tue mitään niistä aiemmin 
esitetyistä teorioista (ks. luvun 6.4 alku), joiden mukaan OA >> UO -kehitys olisi 
kulkenut karjalassa eri vokaalijonojen kautta eri muotoryhmissä. Esimerkiksi Ka-
levalassa OO-variantin suhteellinen osuus on lähes samansuuruinen sekä partitii-
vimuodoissa että A-infinitiivimuodoissa, vaikka OO-variantin onkin oletettu kes-
kittyneen vain partitiivimuotoihin. Lisäksi UA-variantti on kummankin kylän ai-
neistoissa selvästi yleisempi partitiivissa kuin A-infinitiivissä, vaikka esimerkiksi 
Karjalan kielen murrekartaston mukaan UA-variantti olisi keskittynyt vienalais-
murteissa A-infinitiivimuotoihin. Omien tulosteni perusteella vaikuttaisi siltä, että 
äännekehitys OA-yhtymästä UO-diftongiin on edennyt UA-jonon kautta. Tätä nä-
kemystäni tukee käsittääkseni se, että UA-variantti on OO-varianttia selvästi ylei-
sempi kaikissa aineistoissa. Jos äännekehitys on todella edennyt olettamassani jär-
jestyksessä, UO-variantin yleistymistä voi pitää fysiologisesti motivoituneena 
muutoksena – onhan UA > UO -kehityksessä kyse assimilaatiosta (ks. s. 107). 

Kun tutkittavien kylien eriaikaisia aineistoja vertaa keskenään, havaitsee, että 
OA-vokaalijonon edustuksessa on tapahtunut vain yksi merkittävä muutos: UO-
variantti on yleistynyt kummassakin kylässä. Kun tarkastelee Jyskyjärven ja Ka-
levalan aineistoja yhdessä, UO-variantti on yleistynyt kolmessakymmenessä vuo-
dessa 11,8 prosenttiyksiköllä. Tarkastelen seuraavaksi kokoavasti UO-variantin 
yleistymistä kummankin kylän aineistoissa muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja 
idiolekteittain. 

UO-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä ja Kalevalassa muotoryhmittäin ja 
lekseemeittäin 

Tarkastelen seuraavaksi, missä järjestyksessä UO-variantti on yleistynyt muoto-
ryhmittäin Jyskyjärvellä ja Kalevalassa. Katson, että UO-variantin yleistyminen 
on alhaalta leviävä muutos, koska puhesuomen OA-vokaalijonoissa UO-variantti 
ei ole kovin yleinen ja koska UO-varianttia voi pitää tunnusmerkittömänä – onhan 
se kaikkein yleisin variantti aineistoni OA-vokaalijonoissa. Näin ollen hypoteesini 
on, että UO-variantti olisi yleistynyt Jyskyjärven ja Kalevalan murteissa muoto-
ryhmittäin morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. 

UO-variantin suhteellinen osuus on kasvanut eri-ikäisiä aineistoja verrattaes-
sa vain kahdessa muotoryhmässä: yksikön partitiivissa ja A-infinitiivissä. Myös 
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supistumaverbien ryhmässä UO-variantti on yleistynyt, mutta koska koko aineis-
tossani on vain 29 OA-vokaalijonon sisältävää supistumaverbitapausta, en ole tar-
kastellut variantin suhteellisen osuuden kasvua kyseisessä muotoryhmässä. Kuvi-
osta 26 näkyy UO-variantin suhteellinen osuus Jyskyjärven ja Kalevalan murteen 
yksikön partitiivi- ja A-infinitiivimuodoissa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun 
taitteessa.  

Kuvio 26. UO-variantin yleistyminen muotoryhmittäin Jyskyjärven ja Kalevalan 
aineistoissa. 

Kuviosta ilmenee, että UO-variantin suhteellinen osuus on kasvanut lähes yhtä 
paljon niin yksikön partitiivimuodoissa kuin A-infinitiivimuodoissakin. Yksikön 
partitiivissa muutosta on tapahtunut 13,5 prosenttiyksikön verran ja A-
infinitiivissä 13,6 prosenttiyksikön verran. Vaikka erot kahden vertailtavan muo-
toryhmän välillä muutoksen omaksumisessa ovat minimaalisen pieniä, tulos ei 
ainakaan ole hypoteesini vastainen: UO-variantin yleistyminen on ollut hieman 
voimakkaampaa muotoryhmässä, jossa muutoksenalainen vokaalijono sisältää 
tunnuksen, kuin muotoryhmässä, jossa muutoksenalainen vokaalijono sisältää 
päätteen. Tulos tukee siis ainakin lievästi hypoteesiani, jonka mukaan alhaalta le-
viävät muutokset etenevät kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-
sessä. 

Tarkastelen seuraavaksi UO-variantin yleistymistä lekseemeittäin. Koska tä-
män aineiston valossa UO-variantin yleistymistä johtaa yksikön partitiivi, tarkas-
telen, mitkä lekseemit kyseisessä muotoryhmässä ovat muutoksen kärjessä ja 
minkälaisissa lekseemeissä UO-varianttia esiintyy vähemmän. Koska pidän UO-
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variantin yleistymistä alhaalta leviävänä muutoksena, olisi odotuksenmukaista, 
että UO-varianttia olisi enemmän suur- kuin pientaajuisissa sanoissa. Laskelmani 
näkyvät taulukosta 19, ja niissä on mukana vain ne lekseemit, joiden sananmuo-
doissa esiintyy kilpailua UO-diftongin ja muiden varianttien välillä. 

Taulukko 19. UO-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön 
partitiivissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

UO-jonoll.  

esiint. 

(f) 

UO-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

halko 19 18 94,7 IV 

viikko 19 18 94,7 IV 

verkko 17 16 94,1 IV 

tyttö 30 28 93,3 VI 

kalakukko 12 11 91,7 III 

pallo 12 11 91,7 III 

pelto 10 9 90 II 

maito 37 33 89,2 VIII 

sähkö 9 8 88,9 II 

hillo 35 31 88,6 VII 

ruato 14 12 85,7 III 

jauho 18 15 83,3 IV 

auto 10 8 80 II 

luukko 5 4 80 I 

muamo 4 3 75 I 

talo 44 31 70,5 IX 

nuoriso 10 7 70 II 

huono 3 2 66,7 I 

karpalo 3 2 66,7 I 

kielto 3 2 66,7 I 

pullo 3 2 66,7 I 

paino 7 4 57,1 II 

kino 24 13 54,2 V 

elinkeino 2 1 50 I 

hiihto 2 1 50 I 

jouto 2 1 50 I 

vihko 2 1 50 I 

Taulukko 19 osoittaa, että UO-variantti on – ainakin jossain määrin – yleistynyt 
leksikaalisen diffuusion teorian olettamassa järjestyksessä. Variantin käyttö on 
suhteessa taajinta suurifrekvenssisissä sanoissa ja vähäisempää pienifrekvenssi-
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sissä sanoissa. On kuitenkin korostettava, että sanojen taajuusluokat eivät pienene 
asteittain sitä mukaa kuin UO-variantin suhteellinen osuus sanoissa pienenee: 
esimerkiksi kaikkein suurifrekvenssisimmässä sanassa (talo) UO-variantin osuus 
on vain 70,5 prosenttiyksikköä. Tulos kuitenkin tukee hypoteesiani, jonka mu-
kaan alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä suurtaajuisista sanoista pien-
taajuisempiin.  

UO-variantin yleistyminen Kalevalassa ja Jyskyjärvellä idiolekteittain 

Kalevalan uudessa aineistossa UO-variantti on selvä valtavariantti kaikkien kie-
lenoppaiden kielessä. Tarkastelen kuitenkin vielä niitä viittä informanttia, jotka 
suosivat varianttia eniten, ja pohdin, miksi juuri heidän kielessään UO-variantti 
oli niin frekventti 2000-luvun taitteessa. Eniten UO-varianttia esiintyi haastattelu-
hetkellä Palakan (f = 25/25), Veeran (f = 23/23), Jyrkin (f = 15/16), Annin (f = 
24/26) ja Olgan (f = 35/38) idiolekteissa. 

Kuviosta 27 näkyy, kuinka suuri UO-variantin suhteellinen osuus oli kaikista 
OA-jonotapauksista edellä mainittujen informanttien idiolekteissa 2000-luvun 
taitteessa. Kuviossa 27 on myös esitetty kielenoppaiden karjala- ja suomi-
indeksien suuruus sekä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri karjala- tai 
suomi-indeksi on keskimäärin Kalevalan aineistossa. Kuviossa karjalaindeksipyl-
väs on pilkullinen ja suomi-indeksipylväs ruudullinen. 
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Kuvio 27. UO-variantin taajan käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Kalevalan uuden aineiston informanteilla85. 

Odotuksenmukaista on, että UO-variantti oli 2000-luvun taitteessa hyvin suosittu 
Jyrkin, Annin ja Olgan idiolekteissa. Heidän karjalaindeksinsä ovat keskimääräis-
tä suurempia, ja Annin ja Olgan suomi-indeksit ovat myös keskimääräistä pie-
nempiä. Sen sijaan Palakan ja Veeran karjalaindeksit ovat keskimääräistä pienem-
piä, ja silti UO-variantti oli tutkimushetkellä yksinomainen heidän puheessaan. 
Miten tämä selittyy?  

Aiemmin (s. 160–161) on käynyt ilmi, että Palaka on lojaali nimenomaan 
suomen kielelle eikä vienankarjalalle ja että iA-vokaalijonoissa hän käytti tutki-
mushetkellä taajaan suomenmukaista iA-varianttia. Toisaalta Palaka käytti 2000-
luvun taitteessa eA-vokaalijonoissaan yksinomaisesti vienalaismurteille tyypil-
lisintä ie-varianttia. Vaikuttaakin siltä, että jos vokaalijonoissa, kuten eA- ja OA-
vokaalijonoissa, ei esiinny yleistymässä olevaa, kontaktilähtöistä prestiisivariant-
tia, niin myös suomimyönteisen kielenoppaan edustus voi olla kyseisissä vokaali-
jonoissa hyvin vakaa ja varioimaton. 

Veeran UO-variantin taaja käyttö on siinä mielessä odotuksenmukaista, että 
hän suosii myös iA- ja UA-vokaalijonoissa vienalaismurteiden tyypillisintä va-
rianttia. Kuten jo aiemmin on tullut esille (esim. s. 171–172), Veeran keskimää-
räistä pienempi karjalaindeksi johtuu siitä, että hän ei ole ns. etninen aktivisti. 

                                                        
85 Lyhenteiden selitykset: UO-% = UO-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista 
OA-vokaalijonotapauksista, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, vert.% 
= suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Veera voisi olla lojaali karjalan kielelle. Li-
säksi Veera on syntynyt Keski-Vienassa Kurjen kylässä. Kun ottaa huomioon sen, 
että Keski-Vienan asujaimisto on jo syntyessään ollut karjalaisvoittoisempi kuin 
Länsi-Vienan ja toisaalta sen, että suomalaisvaikutteet ovat olleet runsaampia 
Länsi- kuin Keski-Vienassa (ks. lukuja 3.1 ja 3.3), on odotuksenmukaista, että 
Keski-Vienassa asuneen Veeran kielessä vienalaismurteiden tyypillisin variantti 
on keskimääräistä yleisempi.  

Myös Jyskyjärven uudessa aineistossa UO-variantti on selvä valtavariantti 
kaikkien kielenoppaiden kielessä. Tarkastelen kuitenkin myös jyskyjärveläisistä 
niitä viittä informanttia, jotka suosivat UO-varianttia eniten. Jyskyjärven infor-
manteista UO-varianttia esiintyi 2000-luvun taitteessa eniten Outin (f = 16/16), 
Arinan (f = 10/10), Santran (f = 26/27), Maikin (f = 28/31) ja Lempin (f = 19/22) 
idiolekteissa. 

Kuviosta 28 näkyy, kuinka suuri UO-variantin suhteellinen osuus on kaikista 
OA-jonotapauksista Outin, Arinan, Santran, Maikin ja Lempin idiolekteissa. Ku-
viossa 28 on myös esitetty kielenoppaiden karjala- ja suomi-indeksien suuruus 
sekä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri karjala- tai suomi-indeksi on 
keskimäärin Jyskyjärven aineistossa. Kuviossa karjalaindeksipylväs on pilkulli-
nen ja suomi-indeksipylväs ruudullinen. 
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Kuvio 28. UO-variantin taajan käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen 
yhteys eräillä Jyskyjärven uuden aineiston informanteilla86. 

Kun tarkastelee kuviota 28, oikeastaan vain Maikin ja Lempin taaja UO-variantin 
käyttö vaikuttaa odotuksenmukaiselta. Heidän karjalaindeksinsä ovat keskimää-
räistä suurempia, ja Maikin suomi-indeksin arvo on 0 ja Lempinkin suomi-indeksi 
keskimääräistä pienempi. Lisäksi Maikki ja Lempi käyttivät 2000-luvun taitteessa 
myös esimerkiksi iA-vokaalijonoissaan taajasti vienalaismurteille tyypillisintä ie-
varianttia.  

Myös Outi suosi tutkimushetkellä UO-varianttia, vaikka hänen karjalaindek-
sinsä onkin keskimääräistä pienempi. Mistä tämä johtuu? Outin karjalaindeksin 
pienuuteen vaikuttaa se, että hän on ollut valkovenäläisen ja venäläisten miesten 
kanssa naimisissa, ja näin ollen hän on käyttänyt elämänsä aikana paljon venäjää. 
Myös lapsilleen ja lapsenlapsilleen Outi on puhunut enimmäkseen venäjää. (Ks. 
liite 5.) Toisaalta vaikuttaa siltä, että Outi on tästä huolimatta lojaali karjalan kie-
lelle, sillä hän pyrkii muun muassa edistämään karjalan kielen käyttöä. Outi osaa 
omien sanojensa mukaan paljon karjalankielisiä lauluja, ja hän opettaa niitä laulu-
ryhmänsä muille jäsenille. Haastattelusta saa sellaisen kuvan, että ennen laulu-
ryhmän ohjelmistossa on ollut enimmäkseen suomenkielisiä kappaleita, mutta 
Outin toiminnan myötä valtaosa ohjelmistosta on muuttunut karjalankieliseksi. 

                                                        
86 Lyhenteiden selitykset: UO-% = UO-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista 
OA-vokaalijonotapauksista, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, vert.% 
= suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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Näin ollen on ymmärrettävää, että solidaarisuus karjalan kieltä kohtaan näkyy 
myös hänen kielellisissä valinnoissaan.  

Arinan ja Santran karjalaindeksit ovat keskimääräistä suurempia, mutta toi-
saalta myös heidän suomi-indeksinsä ovat paljon keskimääräistä suurempia. Li-
säksi Santra myöntää hyvin avoimesti, että suomalaisten läsnä ollessa hän pyrkii 
stilisoimaan kieltään suomen suuntaan: 

Santra:  Ku suomalaiset tullaa ni pitäishän se puhu₍o, puhu₍o tät  
 paremmin suomeŋ kieleh, suomeŋ kieltä.  
NK:  Muokku₍atko sie sitte kieldä sillä? 
Santra:  Muokkuan, muokkuan [nauraa] 
NK:  Suomeh? 
Santra:  mmm [myöntävästi]. 

Miksi sitten Santra ja Arina suosivat OA-vokaalijonoissaan vienalaismurteiden 
tyypillisintä varianttia eivätkä esimerkiksi suomenmukaista OA-varianttia? Ensin-
näkin on todettava, että Arina ja Santra ovat paljon tekemisissä vienankarjalan 
normitetun kielen kanssa: Arina lukee usein karjalankielisiä lehtiä, ja Santra (ku-
ten Outikin) on mukana tanssi- ja lauluryhmässä, jonka ohjelmistoon kuuluu vie-
nankarjalan kirjakielellä kirjoitettuja kappaleita (ks. liite 5). Tämä on osittain voi-
nut tukea kirjakieleen kuuluvan ja vienalaismurteen tyypillisimmän variantin 
asemaa heidän idiolekteissaan. Toisaalta on otettava huomioon se, että vaikka 
suomalainen olenkin, en kuitenkaan puhunut Arinan ja Santran haastattelujen ai-
kana suomea vaan vienankarjalaa ja välillä vaihdoin koodia myös venäjään. En 
siis omalla puheellani mitenkään provosoinut kielenoppaitani käyttämään suo-
menmukaisia muotoja. Kolmanneksi Jyskyjärven murteen OA-vokaalijonoissa ei 
tiettävästi esiintynyt 2000-luvun taitteessa mitään nopeasti yleistyvää varianttia, 
jota voisi pitää kontaktilähtöisenä. Koska tällaista ulkopuolelta tulevaa, selvää 
prestiisivarianttia ei ollut, on ymmärrettävää, että myös sellaiset kielenoppaat, 
joiden suomi-indeksi on korkea, suosivat eräissä vokaalijonoissaan vienalaismur-
teiden tyypillisintä varianttia. 

Olen tarkastellut edellä kokoavasti UO-variantin yleistymistä Jyskyjärven ja 
Kalevalan murteissa muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain. Muoto-
ryhmittäisen tarkastelun tulokset tukevat ainakin lievästi hypoteesiani, jonka mu-
kaan alhaalta leviävät muutokset leviävät kielessä morfotaktisen hierarkian mu-
kaisessa järjestyksessä. Myös lekseemeittäinen tarkastelu antaa vahvistusta hypo-
teesilleni, että alhaalta leviävät muutokset etenevät taajafrekvenssisistä sanoista 
pientaajuisempiin sanoihin.  
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Idiolekteittaisen tarkastelun kohdalla näyttää siltä, että vain puolella Jysky-
järven ja Kalevalan informanteista UO-variantin taaja käyttö on odotuksenmu-
kaista, koska heillä on keskimääräistä korkeampi karjalaindeksi ja keskimääräistä 
pienempi suomi-indeksi. Toisaalta idiolekteittainen tarkastelu on osoittanut myös 
se, että indeksit ovat mekaanisia lukuja, joiden taakse piiloutuu paljon. Esimer-
kiksi Outi, jolla on keskimääräistä pienempi karjalaindeksi, on kuitenkin Jysky-
järven aineistossa melkein ainoa informantti, joka pyrki konkreettisesti lisäämään 
karjalan kielen käyttöä haastattelun tekemisen aikaan. Lisäksi vaikuttaa siltä, että 
suomenmukaisten muotojen taaja käyttö ja korkea suomi-indeksi kietoutuvat toi-
siinsa vain sellaisessa tapauksessa, kun tarkasteltavassa vokaalijonossa esiintyy 
kontaktilähtöinen prestiisivariantti, joka on yleistymässä. 

6.5 aa-vokaalijonon edustus 

Aiemmissa suomalaisten tutkijoiden tekemissä karjalan äännerakenteen tutkimuk-
sissa huomio kiinnittyy siihen, että oa-varianttia pidetään yksinomaisena aa-
vokaalijonon jatkajana vienalaismurteissa. Esimerkiksi Arvid Genetzin (1880: 
172) mukaan jälkitavujen pitkä a edustuu vienalaismurteissa aina oa-diftongina. 
Genetzin näkemystä voi kuitenkin pitää epäluotettavana, koska hän myöntää tut-
kimuksensa esipuheessa, että on yhdenmukaistanut kielennäytteitään: ”Kielen-
näytteet on julkaistu melkein semmoisinaan kuin sain ne itse paikalla kirjaan; ai-
noa suurempi muutos on se, että joka paikassa olen käyttänyt diftongia oa, vaik-
ka sen asemesta paikoin kuului melkein puhdas pitkä a – – tai diftongi ua – –” 
(Genetz 1880: V, lihavoinnit minun). Muutamaa vuotta Genetziä myöhemmin 
vienalaismurteista tutkimuksen julkaissut J. Mustakallio (1883) ei ota kantaa aa-
jonon edustukseen, mutta hänen artikkelinsa esimerkeissä aa-jonon jatkajana on 
aina oa-diftongi. 

Myös Heikki Ojansuu (1918: 105–107) on esittänyt, että vienalaismurteiden 
jälkitavujen aa-vokaalijonot edustuisivat aina oa-diftongillisina. Koska Ojansuun 
tutkimukset perustuvat vienalaismurteiden osalta Genetzin (1880) kielennäyttei-
siin (ks. alkusanat Ojansuu 1905, 1918), niitä ei voi pitää kaikilta osin luotettavi-
na. Itse asiassa Penttilä (1926: 17–18) katsoo, että koko Ojansuun ”Karjala-
aunuksen äännehistorian” (1918) pitkien vokaalien historiaa käsittelevä luku on 
epäluotettava eikä anna oikeaa kuvaa vienalaismurteiden fonologisesta systeemis-
tä. Myöhemmin useat karjalan kielen tutkimukset ovat nojautuneet Genetzin ja 
Ojansuun teoksiin, joten ei ole yllättävää, että vienalaismurteiden jälkitavujen aa-
vokaalijonon jatkajana on pitkään pidetty ainoastaan oa-diftongia.  
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Huolimatta siitä, että Genetz ja Ojansuu ovat propagoineet oa-variantin yk-
sinomaisuutta vienalaismurteiden aa-jonoissa, Rapola (1923a: 23) on jo 1920-
luvun alussa esittänyt, että karjalan kielessä ua-variantti olisi yleisin aa-
vokaalijonoissa. Myös Lauri Kettusen (1922: 109) mukaan aa-jonon kehitys kar-
jalan jälkitavuissa on edennyt seuraavasti: aa > oa > ua. Näin syntyneitä vokaali-
jonoja Kettunen (mp.) pitää nimenomaan diftongeina eikä vokaaliyhtyminä. Ket-
tunen (mp.) arvosteleekin Rapolaa (1923a) siitä, ettei tämän tutkimuksesta aina 
ilmene, kumpina tämä samankaltaisia vokaalijonoja suomen murteissa pitää. 
Omassa aineistossani oa- ja ua-variantit ovat tavallisesti diftongeja, mutta etenkin 
A-infinitiivissä ja *aγa-nomineissa ne voivat olla myös vokaaliyhtymiä. Myös 
Penttilä on vuonna 1926 otaksunut, että karjalaisten kielessä ua-variantti olisi 
saanut jo enemmän jalansijaa kuin oa-diftongi mutta että nämä ovat keskenään 
kilpailevia variantteja (Penttilä 1926: 19–21, 25–27).  

Zaikovin (1987: 48–49, 1999b) mukaan jälkitavujen aa-vokaalijono edustuu 
vienalaismurteissa tavallisesti ua-diftongina (esim. kalua). Myös Karjalan kielen 
murrekartaston (kartat 6, 198) mukaan nomineissa ja A-infinitiivissä jälkitavujen 
aa-vokaalijonon jatkajana on aina ua-diftongi niin Kalevalassa kuin Jyskyjärvel-
läkin. Imperatiivissa aa voi sen sijaan edustua sekä ua- että oa-diftongina (KKM: 
kartta 157; Zaikov 2000: 190).  

Muissa karjalan murteissa valtavariantti saattaa vaihdella kylittäin pienelläkin 
alueella. Aunuksen puhuma-alueella käytetään enimmäkseen pitkää a:ta sekä oa- 
ja ua-diftongia. Eteläkarjalan murteissa puolestaan esiintyy oa- ja ua-variantteja 
sekä pitkää a:ta ja o:ta. (Nirvi 1932: 48; E. Leskinen 1933: 14–17; Zaikov 1987: 
49, 2000: 130, 193–194; KKM, kartta 6.) Tverin karjalaismurteissa tavataan 
muun muassa ua-, ù- ja uØ-variantteja, esim. oštua, oštù, ostu ’ostaa’ (Õispuu 
1994: 56; KKM, kartta 6). Tihvinän murteessa esiintyy puolestaan i̬a-varianttia, 
esim. harppi ̬an ’harppaan’ (Zaikov 2000: 130). 

Tarkastelen seuraavaksi, millainen jälkitavujen aa-vokaalijonon edustus on 
ollut Jyskyjärven ja Kalevalan murteissa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun tait-
teessa. Luon aluksi katsauksen koko aineistoon ja sen jälkeen tarkastelen variaa-
tiota erikseen muotoryhmittäin. Tutkimani muotoryhmät ovat 1) a-vartaloisten 
sanojen yksikön partitiivi (esim. nuottua), 2) a-vartaloisten verbien A-infinitiivi 
(esim. antua), 3) *aδa- ja *aiδa-vartaloiset supistumaverbit (esim. makuan), 4) 
imperatiivin monikon 2. persoonan muodot (esim. ottakkua) sekä 5) *aγa-nominit 
(esim. harmua) ja eräät yksittäiset sanat (esim. Kajuani). Taulukossa 20 on esitet-
ty jälkitavujen aa-vokaalijonon edustus tutkimissani kylissä vertailtavina ajanjak-
soina. 
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Taulukko 20. Jälkitavujen aa-vokaalijonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 
1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ua 868 91,1 1 341 91 1 001 89,5 1 086 75 
aa 50 5,2 78 5,3 26 2,3 84 5,8 
oa 13 1,4 25 1,7 21 1,9 245 16,9 
uo 10 1 10 – 19 1,7 6 – 

uu 6 – 3 – 17 1,5 5 – 

oo 4 – 4 – 26 2,3 4 – 

yä 1 – – – – – – – 

aØ 1 – 9 – 4 – 11 – 

öö – – 1 – – – – – 

uØ – – 1 – 3 – 3 – 

ie – – 1 – – – – – 

au – – 1 – – – – – 

öä – – – – – – 2 – 

oØ – – – – – – 1 – 

ea – – – – 1 – – – 

yht. 953  1 474  1 118  1 447  

Taulukosta 20 ilmenee, että jälkitavujen aa-vokaalijonon variaatio on säilynyt 
Jyskyjärvellä hämmästyttävän samankaltaisena vuosikymmenien ajan. 1970-
luvun taitteessa valtavarianttina on ollut ua (esim. kalua), ja variantin suhteellinen 
osuus on 2000-luvun aineistossa lähes täsmälleen yhtä suuri kuin vanhassakin ai-
neistossa. Toiseksi eniten esiintyy pitkää a:ta (esim. kačokaa), jonka osuus kum-
massakin aineistoissa on 5 prosenttiyksikön tienoilla. Kiinnostavin on oa-
variantin (esim. rahoa) asema. Sen osuus vanhassa aineistossa on vain 1,4 % ja 
uudessa aineistossa 1,7 % kaikista tapauksista. Variantin käyttö on siis ainakin 
Jyskyjärvellä ollut jo vanhastaan hyvin vähäistä, joten voi vain ihmetellä, miksi 
oa-varianttia on pidetty pitkään vienalaismurteiden yksinomaisena edustuksena. 
Yksi potentiaalinen selitys asiaan on se, että suomalaiset tutkijat ovat kuulleet 
vienalaisten tuottaman ua-diftongin oa-diftongina. Marja Torikka (2005: 49) on 
kiinnittänyt asiaan huomiota perustellessaan sitä, miksi Karjalan kielen sanakirjan 
hakusanojen esimerkeissä jälkitavujen aa-vokaalijono edustuu useimmiten oa-
diftongina eikä ua-diftongina. Torikan (mp.) mukaan valtaosa KKS:n vienalais-
murteiden esimerkeistä on peräisin Pertti Virtarannan keräämistä sanalipuista, ja 
on mahdollista, että Virtaranta on tulkinnut vienankarjalaisten tuottamat ua-
diftongit oa-diftongeiksi. Nähdäkseni tätä ”väärinkuulemista” on saattanut tukea 
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vanhojen karjalan äännehistorioiden ja myös muun muassa Kalevala-eepoksen 
antama kuva oa-variantin yksinomaisuudesta vienalaismurteiden aa-jonoissa. 
Kun tutkija odottaa kuulevansa oa-diftongin, vienalaisen tuottama ua-diftongi al-
kanee sellaiselta herkästi kuulostaakin.  

uo-varianttia (esim. kačokkuo) esiintyy Jyskyjärven eri-ikäisissä aineistoissa 
yhtä paljon. Myös uu- ja oo-variantteja (esim. ruatuu, heimokuntoo) esiintyy Jys-
kyjärven eri-ikäisissä kielennäytteissä jonkin verran, ja aØ-variantin suosio (esim. 
yheksänsata y. p.) on kasvamaan päin. öö-, uØ-, ie- ja au-variantteja esiintyy vain 
kerran kutakin Jyskyjärven 2000-luvun aineistossa. Valtaosaa näistä voikin käsit-
tääkseni pitää lipsahduksina, idiolektin yksilöllisenä horjuntana (ks. Paunonen 
2005b: 21). Analysoin kyseisiä esiintymiä tarkemmin niiden muotoryhmien koh-
dalla, joissa niitä esiintyy. 

Kalevalassa jälkitavujen aa-vokaalijonon edustuksessa on tapahtunut radikaa-
limpia muutoksia kuin Jyskyjärvellä. Kuitenkin myös Kalevalassa aa-jono edus-
tuu tavallisesti ua-varianttina (esim. virstua) niin vanhassa kuin uudessakin ai-
neistossa. Mielenkiintoinen on jälleen oa-variantin asema. Vanhassa aineistossa 
sen osuus on vain 1,9 % kaikista tapauksista eli suunnilleen saman verran kuin 
Jyskyjärvenkin aineistoissa. Uudessa aineistossa oa-varianttia sen sijaan esiintyy 
selvästi enemmän (16,9 %). Tämä ei ainakaan tue sitä oletusta, että oa-diftongi 
olisi syrjäytynyt ua-variantin tieltä, vaan päinvastoin ainakin Kalevalassa oa-
variantin käyttö on lisääntynyt. Tämä voi kuitenkin johtua kielenoppaiden synty-
mäkylien murteen vaikutuksesta tai sosiaalisista verkoista ja niiden paineesta, mi-
hin palaan tuonnempana.  

Kalevalan aineistossa aa-variantin suhteellinen osuus on kasvanut eriaikaisia 
kielennäytteitä verrattaessa, kun taas oo- ja uu-varianttien suosio on laskenut. 
Myös Kalevalan murteessa VØ-variantit ovat yleistymään päin. ea- ja öä-variantit 
lienevät yksilöllisiä lipsahduksia, ja analysoin kyseisiä esiintymiä tarkemmin nii-
den muotoryhmien kohdalla, joissa niitä esiintyy. 

6.5.1 Yksikön partitiivi 

Taulukosta 21 ilmenee aa-vokaalijonon edustus yksikön partitiivissa Jyskyjärvel-
lä ja Kalevalassa 1970-luvun ja 2000-luvun taitteessa. 
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Taulukko 21. Jälkitavujen aa-jonon edustus yksikön partitiiviissa Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K).  

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ua 635 91,2 913 91,6 747 90,7 743 75 
aa 38 5,5 53 5,3 16 1,9 65 6,6 
oa 8 1,1 14 1,4 8 1 163 16,4 
uo 8 1,1 5 – 16 1,9 5 – 

uu 4 – 2 – 15 1,8 2 – 

oo 2 – 2 – 19 2,3 3 – 

yä 1 – – – – – – – 

aØ – – 4 – 1 – 5 – 

öö – – 1 – – – – – 

uØ – – 1 – 2 – 2 – 

ie – – 1 – – – – – 

au – – 1 – – – – – 

öä – – – – – – 2 – 

oØ – – – – – – 1 – 

yht. 696  997  824  991  

Jyskyjärven murteen yksikön partitiivimuodoissa aa-vokaalijonon variaatio on 
säilynyt hyvin samankaltaisena vuosikymmenten aikana, eikä yksikään variantti 
näytä olevan nopeasti yleistymässä. ua on valtavariantti sekä vanhassa että uudes-
sa aineistossa, ja sen edustus on kategorinen. Seuraavaksi eniten esiintyy aa-
varianttia, jonka osuus kaikista tapauksista on noin viiden prosentin luokkaa. Täs-
sä näkyy hyvin se, että aa >> ua -muutos on hidastunut saavutettuaan 80 prosen-
tin osuuden kaikista tapauksista ja toisaalta se, että muiden varianttien osuus on 
selvästi pienempi kuin 20 prosenttia (ks. luku 4.4.2). oa-variantin osuus on hyvin 
samansuuruinen vanhassa ja uudessa aineistossa, mutta sitä esiintyy huomattavas-
ti vähemmän kuin ua- ja aa-variantteja. uo-, uu- ja oo-variantteja esiintyy spora-
disesti sekä vanhassa että uudessa aineistossa. Selvästi lipsahduksenomaisia esiin-
tymiä ovat vanhan aineiston yä-diftongi sekä uuden aineiston öö-, ie- ja au-
esiintymät. Sen sijaan uudessa aineistossa esiintyvä aØ-variantti (ja kenties myös 
uØ-esiintymä) voivat olla jo merkki orastavasta muutoksesta, koska myös iA-
vokaalijonossa iØ-variantti on yleistymään päin. 

Kalevalan murteen yksikön partitiivimuodoissa esiintyy eniten ua-varianttia 
niin vanhassa kuin uudessakin aineistossa; tosin variantin suosio on laskenut 30 
vuodessa. aa-variantti on sitä vastoin kasvattanut suosiotaan Kalevalassa. Merkil-
le pantavaa on oa-variantin suosion muutos: eri-ikäisiä aineistoja verrattaessa sen 
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suosio on kasvanut 15,4 prosenttiyksiköllä. Sen sijaan uu-, uo- ja oo-varianttien 
suosio on laskenut selvästi. Uuden aineiston ainoa öä-diftongillinen esiintymä on 
selvä lipsahdus, mutta aØ-, uØ- ja oØ-variantit voivat olla jo innovaatioasteella ja 
kertoa orastavasta muutoksesta.  
Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(224)  siikua 
(225)  kuusi virstua oli välie 
(226)  kaheksaa litrua sait 
(227)  kaloa käymää 
(228)  sotuu ’sotaa’ 
(229)  aikoo 
(230)  ahmuo ’ahmaa’ 
(231)  ei ollun sitä parempu ’parempaa’, Akollahes‿ei ollum parempua vot 
(232)  paikka ’paikkaa’ 
(233)  montakiŋ kammiččyä (pro kammiččua). 

Uusi aineisto 

(234)  sulččinua paissettii (Ul’l’ana) 
(235)  sieldä suan mondua lajie kalua (Maikki) 
(236)  kirjaa (Arina) 
(237)  navettoa rakentimma (Huoti) 
(238)  en suata morkofkuo issuttaa (Maikki) 
(239)  sillä tapuu (Huoti) 
(240)  mitä aikoo (Matr’o) 
(241)  tällä kerta en en nimitä (Oksenie)  
(242)  [kasvimaassa] porkkanua – – potakku on ’perunaa on’ (Lempi) 
(243)  viinöö elkäh juokah (Oksenie) 
(244)  kaks juhlie, kaksi juhlu₍a (Lempi) 
(245)  em mie monta kertau en (Man’u) 
(246)  tuhat rublöä piti maksua (Venla) 
(247)  siitä mie olin tuolla, tieosastolla vähän aiko (Venla). 

Miten sitten selittyvät lipsahdukset ja sporadiset variantit ja miten ne ovat synty-
neet? Useimmat odotuksenvastaiset muodosteet selittynevät siten, että kielenpu-
hujat tekevät omia analyysejaan siitä, miten tietyt muodot voivat edustua (Lind-
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gren 2002). Eri vokaalijonot saattavat mennä sekaisin ja kietoutua toisiinsa puhu-
jien mielissä. Esimerkiksi uo-varianttia tuotettaessa (esim. ahmuo) on ilmeisesti 
tapahtunut niin, että a-vartaloinen sana on sekoittunut u-vartaloisiin (esim. piip-
pu) sanoihin, ja näin on sitten muodostettu u-vartaloisille sanoille odotuksenmu-
kainen o:hon päättyvä partitiivimuoto (esim. piippuo). Kyseessä on eräänlainen 
analoginen muodoste. Niin ikään yä-, öä- ja öö-variantteja tuotettaessa a-
vartaloisia sanoja on tiettävästi käsitelty taivutettaessa ä-vartaloisina. 

uu- ja oo-variantit (esim. sotuu, aikoo) lienevät syntyneet niin, että informant-
ti on alkanut tuottaa ua- tai oa-diftongia, joka onkin lopulta oiennut uu:ksi tai 
oo:ksi. au-varianttia tuotettaessa ua-variantin foneemit lienevät vaihtaneet keske-
nään paikkaa (kertau pro kertua). Esimerkin 244 ie-variantti selittynee puolestaan 
niin, että juhla-sanasta on muodostettu monikon partitiivi yksikön partitiivin si-
jaan. Ilmeisesti juhlie-sananmuodon edellä esiintyvä lukusana kaks on ohjannut 
muodostamaan monikollisen muodon. 

Entä miten sitten selittyvät sellaiset variantit, joista partitiivin pääte puuttuu 
(esim. kuoliju ’kuolijaa’, aiko ’aikaa’)? Luultavasti kyse on siitä, että syntaktiset 
seikat kirjavoittavat vaihtelua entisestään. Esimerkiksi lauseessa porkkanua – – 
potakku on partitiivisubjekti potakku on partitiivin sijaan nominatiivimuotoinen. 
Aineistossani on myös esimerkkejä, joissa objekti on partitiivin sijaan nominatii-
vissa, esim. ei niitä keŋkän oiken, suvannu niitä kolhoosi ’ei niistä kolhooseista 
oikein kukaan pitänyt’ (Oksenie). Pyöli (1996: 273–276) on havainnut aunuksen-
karjalassa samanlaisen ilmiön objektin sijanvalinnan kohdalla. Hänen aineistos-
saan objekti on usein odotetun partitiivin sijaan nominatiivissa, esim. minä 
suvaičen ruado (pro ruaduo) ’pidän suuresti työstä’, ei osteta tavaru (pro tava-
ruo). Tätä ilmiötä Pyöli nimittää syntaktiseksi poikkeamaksi. Kyseessä on to-
dennäköisesti molemmissa tapauksissa venäjästä heijastuva morfologinen malli 
(ks. Pyöli 1996: 275). Venäjässä ei ole lainkaan partitiivia, ja venäjän elottomien 
maskuliinien ja neutrien akkusatiivi on nominatiivin kaltainen. Usein onkin niin, 
että karjalankielisessä lauseessa oleva partitiivi edustuu venäjännetyssä lauseessa 
nominatiivin kaltaisena. Siksi subjekti (tai objekti) saattaa myös karjalan kielessä 
jäädä taivuttamatta (Pyöli mp.). Sama ilmiö on tuttu myös muissa kielikontaktiti-
lanteissa: esimerkiksi virolais-suomalaisilla kaksikielisillä lapsilla on havaittu 
täsmälleen samankaltaisia poikkeamia tuotoksissaan, esim. hän saa paljon raha 
(viroksi ta saab palju raha) (Hassinen 2003: 146). Esimerkkivirkkeessä suomen 
raha-sana on oletetun partitiivin sijasta nominatiivimuotoinen, ja tässäkin viron 
morfologinen malli selittänee poikkeuksen. Virossahan kahdesta lyhyestä tavusta 
muodostuvien nominien (esim. raha) yksikön partitiivi on nominatiivin kaltainen.  
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Se, että VØ-variantit ovat alkaneet yleistyä iA- ja aa-jonoissa kummassakin 
kylässä, on tavallaan odotettavaa, sillä VØ-variantteja on vanhastaan esiintynyt 
paljon myös eräissä Tverin karjalaismurteissa, joihin venäjä lienee vaikuttanut 
karjalan murteista kaikkein eniten. Kun venäjän kielen valta-asema on jatkuvasti 
vahvistunut Karjalassa ja kun kielen näkyvyys esimerkiksi joukkoviestimissä on 
aivan ylivoimainen, on odotettavaa, että vienankarjalassakin on havaittavissa 
edustuksenmuutoksia, joihin vaikuttaa vahvasti venäjän kielen morfologia. 

6.5.2 A-infinitiivi 

Taulukosta 22 ilmenee aa-vokaalijonon edustus A-infinitiivissä Jyskyjärvellä ja 
Kalevalassa 1970-luvun ja 2000-luvun taitteessa. 

Taulukko 22. aa-jonon edustus A-infinitiivissä Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

ua 98 91,6 238 91,5 108 85 210 71,9 
aa 4 3,7 9 3,5 1 – 13 4,5 
oa 1 – 4 1,5 5 3,9 62 21,2 
uo – – 3 1,2 2 1,6 1 – 

uu 2 1,9 1 – 2 1,6 3 1 
oo 1 – 2 – 6 4,7 – – 

aØ 1 – 3 1,2 1 – 2 – 

uØ – – – – 1 – 1 – 

ea – – – – 1 – – – 

yht. 107  260  127  292  

Jyskyjärven murteen A-infinitiivimuodoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 30 
vuoden aikana. ua on valtavariantti, ja seuraavaksi eniten esiintyy aa-varianttia. 
oa-, uo- ja aØ-varianttien käyttö on lisääntynyt hivenen; uu- ja oo-variantteja sitä 
vastoin esiintyy sporadisesti. Kalevalan murteessa muutosta on tapahtunut enem-
män: ua-variantin suhteellinen osuus on pienentynyt eriaikaisia aineistoja verrat-
taessa, kun taas oa-variantin osuus on kasvanut yli 17 prosenttiyksiköllä. Myös 
aa-variantti on lisännyt suosiotaan. Kalevalassa esiintyy lisäksi sporadisesti uo-, 
uu-, aØ- ja uØ-variantteja. 
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Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(248)  piti niil antua lahjua  
(249)  ken voit ni juottaa mie en voinun juottu₍a  
(250)  voi puserto₍a  
(251)  puolentuo (pro puolentua)  
(252)  pitäy hoituu  
(253)  ei kehattu ruatoo  
(254)  millä niin äijyä osta  
(255)  pitäis se varvas liikuttu eli sormi liikuttu₍a 
(256)  muistea. 

Uusi aineisto 

(257)  muamol oli vähä aikua ompelukseeh kum piti kasvattu₍a, karjat tai kaikki 
taloustyöt ruatua (Mari) 

(258)  eŋ kerkie niille tikuttaa ’neuloa’ niille pikkupojilla (Hilma) 
(259)  niitä [sieniä] pitäy livottoa ja – – suolata siitä (Olga) 
(260)  sieltä kaikki piti kanduo ’kantaa’ (Maikki) 
(261)  kumartuu (Muarie) 
(262)  ruatoo piti yöt (Aino) 
(263)  pitäy se i tiällä hot kenen työ jälel otta (Venla) 
(264)  omasta piti kaikki laittu ’laittaa’ (Vieno). 

6.5.3 Supistumaverbit 

*aδa- ja *aiδa-vartaloiset supistumaverbit ovat vienalaismurteissa – kuten suo-
menkin murteissa – langenneet jossain määrin yhteen niin, että *aiδa-vartaloiset 
verbit ovat mukautuneet *aδa-vartaloisten verbien taivutukseen. Alun perin 
*aiδa-verbien diftongin i siirtyi *δ:n kadon jälkeen konsonantin funktioon seu-
raavan tavun alkuun, ja näin syntyi j-äänteen sisältäviä varajan ’pelkään’, avajan 
-tyyppisiä muotoja. (Genetz 1880: 207; Ojansuu 1918: 143; ks. myös Rapola 
1966: 167; A. Räisänen 1972: 200–201, 306.) Myöhemmin osa *aiδa-verbeistä 
mukautui *aδa-verbien taivutukseen, ja vienalaismurteissa näin syntyneet muodot 
diftongiutuivat (esim. avaan > avuan) (Zaikov 1993: 18).  

On huomattava, että *aiδa-verbeistä erottuu kaksi pääryhmää 1) sekatyypin 
verbit (esim. *avaiδa-, *osaiδa-) ja 2) kontinuatiiviverbit. Ensin mainittuun 
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ryhmään kuuluvat verbit vaihtelevat merkitykseltään, johtosuhteiltaan ja fonotak-
siltaan. Vienalaismurteissa nimenomaan sekatyypin verbit ovat mukautuneet 
*aδa-verbien taivutukseen (esim. avuan, osuan), kun taas kontinuatiiviverbeissä 
aja-johdin on säilynyt, esim. murajau ’haukkuu lasta’, kolajau87. (Lehtinen 1979: 
4–6, 1982: 2; Zaikov 1993: 18–19, 1999b.) Ekspressiivisiä kontinuatiiviverbejä, 
joissa aja-johdin on säilynyt (esim. halajan), esiintyy myös laajalti suomen savo-
lais-, kaakkois- ja Etelä-Pohjanmaan murteissa (Lehtinen 1979: 232–237; Juusela 
1989: 102; Palander 1996: 122). Lehtisen (1979: 200–201) mukaan *aiδa- ja 
*aδa-verbien sekaantumisen syy saattaa löytyä näiden imperfektimuotojen yh-
teenlankeamisesta: *aiδa-verbien lyhytdiftongisia muotoja *avaǐsin : avaǐs(i) ei 
olisi kyetty pitämään erillään *aδa-verbien liudentuneen ś:n sisältävistä muodois-
ta *makaśin : *makaś(i), ja vähitellen muukin taivutus olisi yhdenmukaistunut 
(ks. Palander 1996: 124). 

Tarkastelen seuraavaksi *aδa- ja *aiδa-vartaloisten supistumaverbien edus-
tusta Kalevalan ja Jyskyjärven murteissa 1970- ja 2000-luvun taitteessa. Tulokset 
olen koonnut kuvioon 29. Koska kussakin aineistossa on alle sata supistumaver-
biesiintymää, en ole laskenut varianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän variant-
tien jakauman vain frekvensseinä. 

Kuvio 29. Jälkitavujen aa-jonon edustus *aδa- ja *aiδa-verbeissä Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K). 

                                                        
87 Poikkeuksellisia ovat vienalaismurteissa sekatyypin verbit varata ’pelätä’ ja karata, joiden vokaali-
vartaloissa  aja-johdin on säilynyt (esim. karkajan, varajan). 
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Kummankin kylän murteessa jälkitavujen aa-jono edustuu tavallisesti ua-
varianttina myös supistumaverbeissä. Jyskyjärvellä varianttien suhteet ovat sa-
mankaltaisia vertailuaineistossa ja 2000-luvun aineistossa: oa on toiseksi suosi-
tuin variantti ja aa kolmanneksi suosituin variantti. Kalevalassa sen sijaan oa-
variantti on selvästi yleisempi 2000-luvun taitteen aineistossa. uo- ja aØ-
varianttia esiintyy erittäin sporadisesti. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(265)  ruvettih suoluamah  
(266)  osrat leikkuat  
(267)  makoamaa  
(268)  harjaamma  
(269)  puhku₍ot (pro puhkuat). 

Uusi aineisto 

(270)  pellot djäätii korjuamatta (Outi)  
(271)  meit on opassettu kirjoja paikkuamah ja korjuamah (Arina)  
(272)  mie seŋ kaks heŋkie kun otan tuonne huoneheh, missä myö, tämän, 

starikaŋ kera makoamma (Marina)  
(273)  näit ei kehtaa täs sanuo (Valentina)  
(274)  potakat d’iähää mulduomatta (Sylvi)  
(275)  miksi että arva ’arvaa’ (Muarie). 

6.5.4 Imperatiivin monikon 2. persoonan muodot 

Kuviosta 30 näkyy jälkitavujen aa-jonon edustus imperatiivin monikon 2. per-
soonan muodoissa tutkimissani kylissä 1970-luvun ja 2000-luvun taitteessa. Kos-
ka kussakin aineistossa on alle sata supistumaverbiesiintymää, en ole laskenut va-
rianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän varianttien jakauman vain frekvenssei-
nä. 
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Kuvio 30. Jälkitavujen aa-jonon edustus imperatiivin monikon 2. persoonan 
muodoissa Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

Sekä Jyskyjärvellä että Kalevalassa käytetään imperatiivin monikon 2. persoonan 
muodoissa eniten ua-varianttia. Jyskyjärvellä esiintyy seuraavaksi eniten aa-
varianttia ja Kalevalassa oa-varianttia. oa-variantin asema on siinä mielessä mie-
lenkiintoinen, että sitä ei esiinny lainkaan vanhoissa aineistoissa eikä liioin Jysky-
järven uudessakaan aineistossa. Uusien aineistojen uo-esiintymiä voi pitää lipsah-
duksina; aØ-variantti saattaa sen sijaan olla merkki jo orastavasta muutoksesta, 
koska variantti on yleistymässä myös yksikön partitiivissa ja koska myös muiden 
vokaalijonojen kohdalla VØ-variantti on yleistymään päin (ks. esim. luku 6.1). 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(276)  ”tulkua miulla apuh”  
(277)  kačokkua  
(278)  juohattakaa  
(279)  vuottakka ’odottakaa’. 

Uusi aineisto 

(280)  ”täs om pila, pilikkyä, luajikkua ičellännä, asunto” (Outi)  
(281)  no istuutukkua d’uokua (Matr’o)  
(282)  olkaa niin hyvät (Arina)  
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(283)  ”ottakkoa miulta vastah [tentti] että minä [!] pikemmim pääsen poikes” 
(Katti)  

(284)  no kačokkuo (Sylvi)  
(285)  kačokka täs oŋ kysytty (Sylvi). 

6.5.5 *aγa-nominit ja eräät yksittäiset sanat 

Tarkastelen seuraavaksi aa-jonon variaatiota *aγa-nomineissa, Kajuani- ja siirua-
sanoissa sekä eräissä adverbeissa. Aloitan *aγa-nomineista. Aineistossani esiintyy 
viisi *aγa-nominia: harmua, piirua, vainua, vajua ja kiukua. Koska aiemmassa 
fennistisessä tutkimuksessa kiuas-sanan historiasta ja siitä, onko kyseessä *aγa-
nomini, ei ole oltu yksimielisiä, esittelen seuraavassa eräiden tutkijoiden näke-
myksiä asiasta. 

Rapola esittää, että kiuas-sana palautuisi joko asuun *kiukaγa tai *kiukuγa. 
Edellistä vaihtoehtoa tukevat Rapolan mukaan karjalan ja savolaismurteiden kiu-
koa-muodot, jälkimmäistä taas muun muassa Päijät-Hämeen ja Tytärsaaren mur-
teissa esiintyvät kiukua-muodot. (Rapola 1966: 133.) Toisella kannalla ovat Ojan-
suu (1913: 7) ja A. Räisänen (1972: 199). Ojansuun (mp.) mukaan kiuas-sana pa-
lautuu alkumuotoon *kiukoδa (ks. myös Lindén 1944: 62). A. Räisänen (mp.) 
puolestaan vetoaa Suomen kielen etymologiseen sanakirjaan ja katsoo, että kiuas-
sana pohjautuu *kivikota-yhdyssanaan. Suomen sanojen alkuperä -teoksessa (s.v. 
kiuas) todetaan, että kiuas-sanan lähtömuotona on pidetty usein *kivikota-
yhdyssanaa, josta olisi myöhemmin kehittynyt *kiukoδa-nomini. Sen sijaan 
*kiukaγa- ja *kiukuγa-lähtömuotoja pidetään ”reaalitaustaltaan” hämärinä (SSA 1, 
mp.).  

Joka tapauksessa käsittelen vienalaismurteiden kiukua-nominia *aγa-
nominina, vaikka esimerkiksi Lindén (1944: 62), A. Räisänen (1972: 199) ja Mie-
likäinen (1994: 138) sijoittavat sanan omissa vokaaliston tutkimuksissaan eri ka-
tegoriaan. Nähdäkseni kiukua-sana käyttäytyy kuitenkin vienankarjalassa muiden 
*aγa-nominien tavoin. Jos sen luokittelisi esimerkiksi *oδa-nominiksi (*kiukoδa), 
voisi kuvitella sanassa tapahtuneen oa >> uo -muutoksen (*kiukuo). Kun kiukua-
sana esiintyy vain yhden kerran yhdellä kielenoppaalla koko aineistossa uo-
diftongillisena, tämä ei nähdäkseni tue näkemystä, että kiukua olisi *oδa-nomini. 

Ojansuun (1918: 105) mukaan *aγa-nomineihin spirantin kadon myötä syn-
tyneet aa-vokaalijonot ovat vienalaismurteissa diftongiutuneet ja esiintyvät taval-
lisesti oa-diftongillisina. Tarkastelen seuraavaksi, tukeeko oma aineistoni Ojan-
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suun (mp.) havaintoja. Taulukosta 23 ilmenee aa-vokaalijonon edustus *aγa-
nomineissa tutkimissani kylissä. 

Taulukko 23. aa-jonon edustus *aγa-nomineissa Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 
1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

variantti J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. 

 f % f % f % f % 

ua 49 94,2  66 91,7 110 95,6 38 79,2 
oa – – 2 2,8 1 – 9 18,8 
aa 1 1,9 4 5,6 2 1,7 1 2 

uo 1 1,9 – – – – – – 

oo 1 1,9 – – 1 – – – 

aØ – – – – 1 – – – 

yht. 52  72  115  48  

Taulukko 23 osoittaa, että jälkitavujen aa-jono edustuu tavallisesti ua-varianttina 
kummankin kylän murteen *aγa-nomineissa mutta että variantin suosio on laske-
nut eriaikaisia kielennäytteitä verrattaessa. Merkille pantava on oa-variantin 
osuus. Se ei ole yksinomainen variantti kummassakaan kylässä, kuten Ojansuu 
(1918: 105) esittää, eikä esimerkiksi Jyskyjärven vanhassa aineistossa ole ainutta-
kaan oa-diftongillista *aγa-nominin esiintymää. oa-variantti on kuitenkin yleis-
tymään päin. uo-, oo- ja aØ-variantteja esiintyy sporadisesti vanhoissa aineistois-
sa.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(286)  olkie pantih kiukuam pohjalla  
(287)  kuvoiŋ kiukuan 
(288)  harmu₍ampi 
(289)  ämmö-vaino₍a 
(290)  se oŋ kiukuo, vanhanaikuni kiukoo  
(291)  kiukah. 

Uusi aineisto 

(292)  Huoti-vainu₍an (Muarie) 
(293)  kiukuaŋ korval istuuhuin (Lempi) 
(294)  om miula i rukki – – mamma-vainuar rukki (Man’u) 
(295)  ne harmoat semmoset [sienien] piät ollah (Olga) 
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(296)  sriäpittii – – piiroata (Jyrki)  
(297)  siitä vajoata kaksi vuotta kun Juura synty (Olga)  
(298)  kiukaas paistuu leipä (Aino). 

Propri Kajaani88 esiintyy Kalevalan vanhassa aineistossa 6 kertaa ja Jyskyjärven 
uudessa aineistossa 3 kertaa. Vanhan aineiston esiintymistä 1 on ua-diftongillinen 
(Kajuanih) ja 5 oa-diftongillista (esim. Kajoanih). Uuden aineiston tapauksista 
yksi on ua-variantillinen ja kaksi aa-variantillista, esim. Kajaanistako se oli, Ka-
juanissako hän oli (Man’u).  

siirua-nominin merkitys on KKS:n (s.v. siiroa) mukaan ’rahka, johon syötä-
essä lisätään (hapan)kermaa; rahkasta valmistettu juuston tapainen kakkara tai 
(pääsiäis)jälkiruoka, pasha’. siirua-nomini esiintyy vanhoissa aineistoissa yhteen-
sä 6 kertaa ja aina ua-variantillisena, esim. siiruata hyö vietihki kirkkoh. Jyskyjär-
ven uudessa aineistossa esiintymiä on neljä, ja ne ovat myös kaikki ua-
variantillisia, esim. kaikki pitäy ostu₍a, siirua da kai (Lempi).  

Paikan adverbia taku₍ata ~ taku₍aks esiintyy kaikissa aineistoissa. Yhteensä 
esiintymiä on 7, ja ne ovat kaikki ua-variantillisia. Lisäksi Kalevalan uudessa ai-
neistossa esiintyy yksi ua-variantillinen liittoadverbi taku₍ata päin ja Jyskyjärven 
vanhassa aineistossa yksi ua-variantillinen liittoadverbi kahtu₍alle päin.  

Kalevalan vanhassa aineistossa esiintyy vielä yksi ua-variantillinen äänen 
voimakkuutta kuvaileva tavan adverbi hiljua, yksi ua-variantillinen liittoadverbi 
sitä muku₍a, yksi ua-variantillinen substantiivi vastuaja sekä yksi oa-
variantillinen A-infinitiivin translatiivimuoto muisto₍akseni. 

6.5.6 Kokoava katsaus 

Aiempiin vienalaismurteen äännerakenteen tutkimuksiin verrattuna omat tulokse-
ni ovat hyvin erilaisia: oa-variantti ei ole kummankaan tutkimani kylän murteessa 
valtavarianttina, vaan ua-variantti on selvästi suosituin sekä Jyskyjärvellä että Ka-
levalassa. Omien tulosteni valossa myös Karjalan kielen murrekartaston antama 
kuva aa-jonon edustuksesta tuntuu harhaanjohtavalta. Kuten luvun 6.5 alussa olen 
esittänyt, Karjalan kielen murrekartaston mukaan jälkitavujen aa-jono edustuu 
vienalaismurteissa tavallisesti ua-varianttina lukuun ottamatta imperatiivimuotoja, 
                                                        
88 Kajaani on Kainuu-nimen venäläistynyt muoto. Venäläiset kutsuivat muinoin Kainuun asukkaita 
kajane-nimellä, ja ruotsalaiset hallintoviranomaiset suosivat itäisissä paikannimissämme yleensä venä-
läisiä muotoja. Kajaanin seuduthan kuuluivat Täyssinän rauhaan (1595) asti idän valtapiiriin: ensin 
Novgorodille ja sen jälkeen Moskovan valtakunnalle. (Mikkola 1932: 110; Vilkuna 1957: 20; A. Räi-
sänen 1972: 237.)  
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joissa tavataan myös oa-varianttia. Omassa 1970-luvun taitteen aineistossani ei 
kuitenkaan esiinny ainuttakaan oa-diftongillista imperatiivimuotoa, ja uusistakin 
aineistoista vain Kalevalan aineiston imperatiivimuodoissa esiintyy oa-varianttia. 
Ainakin Jyskyjärven ja Kalevalan murteissa oa-varianttia esiintyy siis paljon 
enemmän muissa muotoryhmissä kuin juuri imperatiivissa.  

Kaiken kaikkiaan jälkitavujen aa-vokaalijonon edustus on säilynyt hyvin sta-
biilina Jyskyjärven murteessa kolmenkymmenen vuoden aikana. Kalevalan mur-
teessa sen sijaan on tapahtunut enemmän muutoksia: oa-variantti on yleistynyt 15 
prosenttiyksiköllä ja aa-variantti 3,5 prosenttiyksiköllä. Koska aa-variantin yleis-
tymistä voisi kuvailla ns. pieneksi muutokseksi, olen testannut muutoksen tilastol-
lisen merkitsevyyden. Ero vanhan ja uuden aineiston välillä on tilastollisesti mer-
kitsevä (p ≈ 0,0)89. Tarkastelen seuraavaksi oa- ja aa-varianttien yleistymistä Ka-
levalassa kokoavasti muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain.  

oa-variantin yleistyminen Kalevalassa muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja 
idiolekteittain 

oa-variantin yleistyminen Kalevalan murteessa on luonteeltaan hieman ristiriitai-
nen muutos. Yhtäältä oa-variantin yleistyminen näyttäytyy helposti alhaalta le-
viävänä muutoksena, koska puhesuomessa variantti lienee jo harvinainen jälkita-
vujen aa-jonoissa. Toisaalta oa-variantti ei kuitenkaan ole prototyyppisin variantti 
Kalevalan aa-jonoissa (toisin kuin eräissä vanhemmissa karjalan äännerakenteen 
kuvauksissa väitetään), joten sitä ei voi pitää tunnusmerkittömänä. Pidän joka ta-
pauksessa oa-variantin yleistymistä Kalevalan murteessa alun perin kielensisäi-
sesti motivoituneena muutoksena ja katson, että intensiteetti- ja intonaatioseikat 
ovat vaikuttaneet aa > oa -muutokseen syntyyn. Kun jälkitavuihin spiranttien ka-
toamisen myötä syntyi pitkiä tavuja, ennen voimakkaimman painon saanut pää-
painollinen tavu oli vaarassa menettää intensiteettivahvemmuutensa, etenkin jos 
pääpainollinen tavu oli lyhyt (esim. ka|laa). Kun jälkitavun pitkä vokaali on kor-
vattu diftongilla, jonka ensi komponentti on korkeampi kuin jälkikomponentti 
(esim. oa), ääntämys on muuttunut lähemmäksi karjalan kielelle tyypillistä, las-
kevaa intonaatiota. (Ks. luku 5.2.2.) Näin ollen muutokselle on ollut kielessä tila-
usta. 

                                                        
89 Tilastolliset laskelmat on tehty taulukosta 20. Tilastollisen testauksen ajaksi sporadiset variantit uØ, 
öä, oØ ja ea on yhdistetty ryhmäksi ”muut variantit” varianttien pienten esiintymäfrekvenssien vuoksi.  
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Tarkastelen seuraavaksi oa-variantin muotoryhmittäistä yleistymistä Kaleva-
lan aineistossa. Kuviossa 31 on esitetty, kuinka paljon variantin suhteellinen 
osuus on lisääntynyt kussakin muotoryhmässä eriaikaisia kielennäytteitä verratta-
essa. Koska pidän oa-variantin yleistymistä alhaalta leviävänä muutoksena, hypo-
teesini on, että muutos on edennyt morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-
sessä90. 

Kuvio 31. oa-variantin suosion kasvu muotoryhmittäin Kalevalan aineistossa. 

Kuvio 31 osoittaa, että oa-variantti on yleistynyt Kalevalan murteessa täsmälleen 
morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Suhteellisesti eniten variantin 
suosio on kasvanut muotoryhmissä, joissa muutoksenalainen vokaalijono sisältää 
johdinaineksen, eli supistumaverbeissä (esim. muldu|a|n, oa > 25,9 %) ja nomi-
neissa (esim. harmu|a, oa > 17,9 %). Seuraavaksi eniten variantti on yleistynyt 
muotoryhmässä, jossa muutoksenalainen vokaalijono sisältää tunnuksen, eli A-
infinitiivissä (esim. antu|a, oa > 17,3 %). Vähiten variantin osuus on kasvanut yk-
sikön partitiivissa, jossa muutoksenalainen vokaalijono sisältää päätteen (esim. 
kalu|a, oa > 15,4 %). Tulos oa-variantin muotoryhmittäisestä etenemisestä tukee 
hypoteesiani, jonka mukaan alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä morfo-
taktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  

Olisi johdonmukaista tarkastella oa-variantin yleistymistä Kalevalassa lek-
seemeittäin supistumaverbeissä, mutta kyseissä muotoryhmässä on vain 8 verbiä, 

                                                        
90 Olen jättänyt laskelmista pois imperatiivin monikon 2. persoonan muodot, koska etenkin Kalevalan 
vanhassa aineistossa kyseisiä esiintymiä on hyvin vähän  (f = 15) ja uudessakin aineistossa alle sata (f 
= 55). 
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joissa oa-variantti kilpailee jonkin toisen variantin kanssa. Lisäksi nämä kaikki 
verbit kuuluvat taajuusluokkaan I tai II, joten oa-variantin yleistymisen ja lek-
seemin taajuuden välisestä yhteydestä ei voi tehdä mitään päätelmiä supistuma-
verbien osalta. Seuraavaksi eniten oa-variantti on yleistynyt nomineissa, mutta 
tässäkin muotoryhmässä on vain kolme substantiivia, joissa oa-variantti kilpailee 
jonkin toisen variantin kanssa. A-infinitiivien ryhmässä oa-varianttia esiintyy 
hieman taajemmin: muotoryhmässä on 21 verbiä, joissa oa-variantti kilpailee jon-
kin toisen variantin kanssa. Tämän vuoksi tarkastelen seuraavaksi oa-variantin 
yleistymistä lekseemeittäin A-infinitiivissä. Taulukossa 24 on esitetty oa-variantin 
suhteellinen osuus eritaajuisissa verbeissä A-infinitiivissä Kalevalan uudessa ai-
neistossa. 

Taulukko 24. oa-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä A-
infinitiivissä. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

oa-jonoll.  

esiint. 

(f) 

oa-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

muistua 5 3 60 I 

ostua 16 9 56,3 IV 

alottua 2 1 50 I 

muuttua 2 1 50 I 

suorittua 4 2 50 I 

alkua 5 2 40 I 

ottua 10 4 40 II 

kala(i)stua 6 2 33,3 II 

kasvattua 9 3 33,3 II 

maksua 12 4 33,3 III 

opastua 3 1 33,3 I 

hoitua 7 2 28,6 II 

ajua 4 1 25 I 

kantua 9 2 22,2 II 

paistua 9 2 22,2 II 

antua 10 2 20 II 

laittua 5 1 20 I 

ruatua 76 12 15,8 XVI 

tikuttua 8 1 12,5 II 

kirjuttua 11 1 9,1 III 

auttua 12 1 8,3 III 
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Taulukosta 24 käy ilmi, että oa-varianttia esiintyy suhteessa eniten pientaajuisissa 
verbeissä. Taulukossa ei oikeastaan kovin suurtaajuisia verbejä olekaan, mutta 
kaikkein suurtaajuisimmassa verbissä (ruatua) oa-variantin suhteellinen osuus on 
pienehkö. Hypoteesinihan oli, että alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä 
suurtaajuisista sanoista pientaajuisempiin, joten tässä kohden tulos ei tue hypo-
teesiani. Vaikuttaakin siltä, että oa-variantin yleistyminen on todella muutos, jon-
ka luonne ei ole aivan yksiselitteinen. Yhtäältä variantti on edennyt kielessä muo-
toryhmittäin sellaisessa järjestyksessä kuin oletan alhaalta leviävien muutosten 
etenevän, mutta toisaalta variantti ei ole yleisin suurifrekvenssisissä sanoissa. Us-
kon, että idiolekteittainen tarkastelu valaisee enemmän, minkäluonteinen muutos 
oa-variantin yleistyminen lopulta on. 

Aloitan idiolekteittaisen tarkastelun sen selvittämisestä, onko oa-variantin 
suosiminen kytköksissä siihen, mistä kylistä informantit ovat syntyisin. Kuviossa 
32 on esitetty oa-variantin distribuutio informanttien syntymäkylien perusteella. 
 
1970-LUVUN TAITTEEN AINEISTO 2000-LUVUN TAITTEEN AINEISTO 
 

 

 

 

 

 

Kuvio 32. oa-variantin distribuutio informanttien syntymäkylien perusteella Kalevalan 
1970-luvun taitteen aineistossa ja 2000-luvun taitteen aineistossa (Alaj = Alajärvi). 

Kuviosta 32 ilmenee, että oa-varianttia on sekä vanhassa että uudessa aineistossa 
selvästi eniten sellaisten kielenoppaiden idiolekteissa, jotka ovat syntyisin Jyvyä-
lahdesta. Toiseksi eniten oa-varianttia on Kontokissa syntyneiden kielessä. Kuviot 
osoittavat myös sen, että oa-variantti on levinnyt alueellisesti 40 vuodessa. Van-
hassa aineistossa oa-varianttia ei esiinny lainkaan Keski-Vienasta kotoisin olevien 
kielessä, mutta uudessa aineistossa oa-varianttia on myös niiden idiolekteissa, 
jotka ovat kotoisin Keski-Vienasta, ts. Kurjen ja Jyskyjärven kylistä. Toisaalta on 

Kontokki
  %13

Akonlahti
  %8

Tollonjoki
  %6

Jyskyjärvi
  %6

.Alaj
  %5Röhö

  %5

Kurki
  %1

Jyvyälahti
 %  56

Jyvyälahti
 %47

Kontokki
 %24

Kalevala
 %5Akonlahti

 %10

Tsiksa
 %14



 240 

mahdollista, että oa-variantti on tarttunut muuttajien kieleen vasta heidän muutet-
tuaan Kalevalaan. 

Koko Kalevalan uudessa aineistossa oa-variantin osuus on 17,2 % kaikista 
aa-vokaalijonotapauksista. Tätä enemmän oa-varianttia esiintyi 2000-luvun tait-
teessa Olgan (55,6 %, f = 90/162), Annin (32,7 %, f = 19/58), Jyrkin (24,7 %, f = 
22/89) ja Vienon (21,6 %, f = 16/74) idiolekteissa eli toisin sanoen vain niillä in-
formanteilla, jotka kuuluivat Kalevalan aineiston sosiaaliseen verkkoon (ks. luku 
4.7.1). Kaikkein yleisin oa-variantti oli verkon keskushenkilön, Jyvyälahdesta 
syntyisin olevan Olgan, idiolektissa. Ilmeisesti onkin niin, että Olgan puheessa 
hyvin taajaan esiintyvä oa-variantti on tukenut variantin käyttöä myös hänen lähi-
piirissään, ja suurin syy oa-variantin yleistymiseen Kalevalassa on sosiaalisen 
verkon paine. Jos Kalevalasta kerättäisiin kokonaan uusi aineisto toisilta ihmisil-
tä, oa-variantin osuus saattaisi olla hyvinkin erilainen. Tämän perusteella vaikut-
taa siltä, että Olga on omassa sosiaalisessa verkossaan eräänlainen manipuloija 
(broker) ainakin tiettyjen kielenpiirteiden suhteen. Manipuloijien puhe vaikuttaa 
paljon verkon muiden jäsenten puheeseen, ja manipuloijat ovat usein juuri omien 
sosiaalisten verkkojensa keskushenkilöitä. (Boissevain 1978: 147–149, 154, 157–
158.) 

oa-variantin yleistymisen muotoryhmittäinen, lekseemeittäinen ja idiolekteit-
tainen tarkastelu osoittavat, että kyseessä ei ole aivan tavanomainen diakroninen 
muutos. oa-variantin yleistyminen on toki edennyt morfotaktisen hierarkian mu-
kaisessa järjestyksessä, mutta lekseemeittäinen tarkastelu osoittaa, että variantti 
on pikemminkin suosittu pien- kuin suurtaajuisissa sanoissa. Idiolekteittainen tar-
kastelu osoittaa lisäksi, että variantin taajaan käyttöön vaikuttanevat eniten infor-
mantin syntymäkylän murre ja toisaalta sosiaalisen verkon paine: Kalevalan uu-
dessa aineistossa oa-varianttia käyttävät eniten saman sosiaalisen verkon jäsenet. 
Katsonkin, että alkuperäinen aa > oa -muutos on kielensisäisesti motivoitunut ja 
alussa muutos on ollut luonteeltaan alhaalta leviävä. Siksi on odotettavaa, että oa-
variantti on yleistynyt muotoryhmittäin morfotaktisen hierarkian mukaisessa jär-
jestyksessä. Kalevalan 2000-luvun aineistossa oa-variantin taaja käyttö kytkeytyy 
kuitenkin vain yhteen sosiaaliseen verkkoon ja sen jäsenten idiolekteihin. Jos to-
della on niin, että verkon jäsenet ovat ottaneet vaikutteita ennen mutta verkkonsa 
keskusjäsenen kielestä, tarkastelun kohteena oleva muutos on ikään kuin muutta-
nut luonnettaan ja oli 2000-luvun taitteessa ylhäältä leviävä, mallinmukainen 
muutos. oa-variantin yleistymistä voisi luonnehtia ylhäältä leviäväksi muutoksek-
si minikoossa, koska siihen ei kuitenkaan liity verkon ulkopuolista, laajempaa 
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prestiisiä. Näinkin ajateltuna on odotuksenmukaista, että variantti on yleisempi 
pien- kuin suurtaajuisissa sanoissa.  

Katson, että oa-variantin yleistyminen on hyvä esimerkki sellaisesta muutok-
sesta, jonka luonnetta ei voi tyhjentävästi kuvata ilman moniulotteista analyysia. 
Ei yksin muotoryhmittäinen tai lekseemeittäinen tarkastelu pysty selittämään 
muutoksen luonnetta, vaan siihen tarvitaan myös idiolekteittainen tarkastelu. Ku-
ten Downes (1984: 155) on otaksunut, sosiaalisen verkon käsitteen yhdistäminen 
kielenmuutoksen diffuusiota koskeviin teorioihin vaikuttaa oikealta tieltä teorioita 
kehitettäessä. Tällainen menettely auttaa näkemään niin muutoksen sisäiset kuin 
ulkoisetkin syyt ja sen, miten ne kietoutuvat toisiinsa.  

aa-variantin yleistyminen Kalevalassa muotoryhmittäin 

aa-variantti on yleistynyt jonkin verran Kalevalan eriaikaisia murrenäytteitä ver-
rattaessa. Oletan, että pitkän a:n yleistymiseen on vaikuttanut kielikontakti, ts. in-
formanttien suomen kielen kanssa tekemisissä oleminen heidän kouluajoistaan 
lähtien. Periaatteessa variantti voi olla fonologinen laina suomesta, mutta toisaalta 
taas oa ~ ua → aa -muutosta voi pitää myös palauttavana muutoksena (esim. ka-
lua ~ kaloa → kalaa) (ks. s. 108). Yhtä kaikki aa-variantin yleistyminen Kaleva-
lan murteessa lienee ylhäältä leviävä muutos, ja näin ollen on oletettavaa, että 
muutoksen eteneminen on ollut toisenlaista kuin vaikkapa vienalaismurteiden 
tyypillisimpien varianttien yleistyminen. Tarkastelen seuraavaksi aa-variantin 
yleistymistä Kalevalan murteessa muotoryhmittäin.  

Kuviossa 33 on esitetty, missä järjestyksessä aa-variantti on yleistynyt muo-
toryhmittäin Kalevalan aineistossa. Mukaan olen ottanut vain ne muotoryhmät, 
joissa aa-variantin suhteellinen osuus on kasvanut, ts. yksikön partitiivin, A-
infinitiivin ja nominit. 
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Kuvio 33. aa-variantin yleistyminen muotoryhmittäinen Kalevalan aineistossa. 

aa-variantin suosio on kasvanut eniten partitiivimuodoissa, toiseksi eniten infini-
tiivimuodoissa ja vähiten nomineissa. Tulos on hypoteesini kannalta odotuksen-
mukainen, sillä muutos on edennyt käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukai-
sessa järjestyksessä. Hypoteesinihan oli, että kontaktilähtöiset ja ylhäältä leviävät 
muutokset etenisivät kielessä käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa 
järjestyksessä (ks. luku 5.3). Ainakin tämä tuloksen perusteella näin vaikuttaisi 
olevan.  

Merkille pantavaa on myös se, että aa-variantin suosio on kasvanut eniten 
suurtaajuisimmassa muotoryhmässä, yksikön partitiivissa. Kalevalan aineistoissa 
on yhteensä 1 815 yksikön partitiivimuotoa. Seuraavaksi eniten on A-infinitiivin 
muotoja (419) ja kolmanneksi eniten nomineja (163). Tulokseni ovat samansuun-
taisia Lehtimäen (1995) tulosten kanssa (ks. s. 114) ja tukevat hypoteesiani siitä, 
että aa-variantin yleistyminen Kalevalan murteessa on kontaktilähtöinen muutos. 
Nimittäin myös Lehtimäen aineistossa kontaktilähtöinen muutos leviää suurtaa-
juisemmasta muotoryhmästä pientaajuisempiin. Katson, että tapauksessa, jossa 
kaksi hyvin läheistä sukukieltä on kontaktissa keskenään, on odotettavaa, että 
mallinmukaiset muutokset alkavat tiensä suurtaajuisista muotoryhmistä.  

aa-variantin yleistyminen Kalevalassa lekseemeittäin 

Koska aa-variantti on yleistynyt Kalevalan murteessa eniten yksikön partitiivi-
muodoissa, selvitän seuraavaksi, minkätaajuisissa lekseemeissä aa-varianttia 
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esiintyy eniten yksikön partitiivissa ja leviääkö muutos – aa-variantin yleistymi-
nen – kenties taajuushypoteesin mukaisesti. Koska oletan, että pitkän a:n yleisty-
minen Kalevalan murteessa on ylhäältä leviävä muutos ja variantin yleistymistä 
on tukenut kontakti suomen kielen kanssa, olisi odotuksenmukaista, että aa-
varianttia olisi eniten pientaajuisissa lekseemeissä (ks. Yager-Dror 1996: 277 ja 
luku 5.3).  

Alla olevasta taulukosta 25 ilmenee, minkätaajuisissa lekseemeissä aa-
varianttia esiintyy suhteessa eniten ja minkätaajuisissa suhteessa vähiten yksikön 
partitiivimuodoissa. Taajuusluokat ilmenevät liitteen 10 taulukosta 1. 

Taulukko 25. aa-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön par-
titiivissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

aa-jonoll.  

esiint. 

(f) 

aa-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

lisäraha 3 2 66,7 I 

Juura 2 1 50 I 

sotka 2 1 50 I 

sata 32 12 37,5 VII 

rupla 27 9 33,3 VI 

opettaja 3 1 33,3 I 

sika 3 1 33,3 I 

raja 4 1 25 I 

suurempi 4 1 25 I 

palkka 5 1 20 I 

vanha 5 1 20 I 

kirja 6 1 16,7 II 

markka 6 1 16,7 II 

mukava 6 1 16,7 II 

raha 30 8 16,6 VI 

poika 8 1 12,5 II 

luokka 36 4 11,1 VIII 

malina 9 1 11,1 II 

elukka 10 1 10 II 

kalitta 14 1 7,1 III 

aika 74 5 6,8 XV 

ruoka 17 1 5,9 IV 

sota 19 1 5,3 IV 

marja 20 1 5 IV 

kala 67 2 3 XIV 
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Taulukko 25 osoittaa, että aa-varianttia esiintyy suhteessa enemmän pientaajuisis-
sa kuin suurtaajuisissa sanoissa. Tulos on siis odotuksenmukainen ja tukee hypo-
teesiani, jonka mukaan ylhäältä leviävät muutokset leviävät kielessä pientaajuisis-
ta sanoista suurtaajuisempiin. On kuitenkin korostettava sitä, että sanojen taajuus-
luokat eivät suurene asteittain sitä mukaa kuin aa-variantin suhteellinen osuus sa-
noissa pienenee. Esimerkiksi sata-, rupla- ja raha-lekseemien sanaesiintymissä 
aa-varianttia esiintyy varsin paljon, vaikka lekseemit ovatkin vienankarjalaisten 
puheessa hyvin frekventtejä. Yksi selitys tälle voi olla se, että karjalaiset joutuvat 
väistämättä keskustelemaan suomalaisten (etenkin turistien) kanssa raha-asioista, 
joten vienankarjalaiset kuulevat suomalaisten käyttävän usein kyseisiä lekseeme-
jä. Ehkä pitkävokaaliset sataa-, rahaa- ja ruplaa-taivutusmuodot ovat alkaneet 
yleistyä näin myös vienankarjalassa. Merkille pantavaa on myös se, että sata-, ra-
ha- ja rupla-lekseemit kuuluvat läheisesti yhteen ja samaan semanttiseen verkos-
toon. Ilmeisesti myös se, että lekseemit linkittyvät toisiinsa semanttisesti, on vai-
kuttanut siihen, että niiden sananmuodot yksikön partitiivissa ovat samankaltaisia 
(ks. s. 109). Myös esimerkiksi Mantila (1987: 125) on havainnut, että murteen 
kannasta poikkeavilla muodoilla on tapana ”kasautua” ja että yleiskielinen edus-
tus on tyypillinen tietyistä aiheista puhuttaessa.  

Sivulta 109 ilmenee, että myös monet muut seikat kuin lekseemin taajuus 
saattavat vaikuttaa sen muutosherkkyyteen. Liitteen 17 taulukkoon 1 olenkin 
koonnut kaikki Kalevalan uuden aineiston yksikön partitiivissa esiintyvät aa-
variantin sisältävät tapaukset. Taulukosta ilmenevät sanan vartalon tavuluku ja 
ensi tavun ominaisuus.  

Luvussa 6.1 on ollut jo puhetta siitä, miten etymologia saattaa vaikuttaa sa-
nan muutosherkkyyteen. Liitteen 17 taulukosta 1 ilmenee, että aivan kuten toden-
näköisesti kontaktilähtöistä iA-varianttia iA-vokaalijonossa, myös suomenmukais-
ta aa-varianttia esiintyy Kalevalan murteen jälkitavujen aa-jonoissa sellaisissa 
sanoissa, joita ei tunneta suomen yleiskielessä. Tällaisia sanoja ovat muun muassa 
ikra, kalitta, malina ja sakona. Ylhäältä leviävät variantit voivat siis tarttua myös 
sellaisiin sanoihin, joita ei mahdollisessa mallinantajakielessä tunnetakaan.  

Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten sanan ensi tavun ominaisuus sekä sanan 
tavuluku vaikuttavat lekseemin muutosherkkyyteen. Kuviossa 34 on esitetty, 
kuinka suuri aa-variantin suhteellinen osuus on yhtäältä sellaisissa sanoissa, joi-
den ensi tavu on lyhyt, ja toisaalta sellaisissa sanoissa, joiden ensi tavu on pitkä. 
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Kuvio 34. aa-variantin distribuutio Kalevalan uudessa aineistossa yksikön partitiivissa 
ensi tavun ominaisuuden perusteella. 

Kuviosta 34 ilmenee, että aa-variantti on yksikön partitiivissa suositumpi sellai-
sissa sanoissa, joiden ensi tavu on lyhyt (esim. kala), ja harvinaisempi puolestaan 
sellaisissa sanoissa, joiden ensi tavu on pitkä (esim. palkka). Tulos on odotuk-
senmukainen, kun tarkasteltavana on ylhäältä leviävä muutos. Kalevalan uuden 
aineiston yksikön partitiivimuodoissa on nimittäin paljon vähemmän sellaisten 
lekseemien sanaesiintymiä, joiden ensi tavu on lyhyt (f = 371), kuin sellaisten 
lekseemien sanaesiintymiä, joiden ensi tavu on pitkä (f = 620). Tulos tukee hypo-
teesiani, jonka mukaan ylhäältä leviävät muutokset alkavat tiensä pientaajuisista 
sanoista. 

Kuten sivuilla 109 ja 156–158 on tullut esiin, painosuhteilla on myös vaiku-
tusta muutoksen etenemiseen. Esimerkiksi ylhäältä leviävä iA-variantti on ylei-
sempi kahden painottoman tavun rajalla kuin sivupainollisen ja painottoman ta-
vun rajalla. Lisäksi variantti on yleisempi kaksitavuisissa sanoissa kuin useampi-
tavuisissa sanoissa. Yksi selitys tähän lienee se, että kielenkäyttäjä pystyy kont-
rolloimaan helpommin murrepiirteitä sanan alussa kuin kauempana sanassa. Tie-
toiset muutokset, joilla puhuja pyrkii muuttamaan kieltään lähemmäs prestiisikiel-
tä, toteutuvat tavallisesti ensin sanan alkupäässä ja vasta sitten kauempana sanas-
sa. (Ks. s. 157–158.) Tilanne on samankaltainen aa-variantin kohdalla: aa-
variantti on yleisempi kaksitavuisissa sanoissa, joissa muutoksenalainen äännejo-
no sijaitsee heti ensi tavun jäljessä ja on sanan kannan ja päätteen rajalla (esim. 
raha|a). aa-variantin suhteellinen osuus kaikista yksikön partitiivissa esiintyvistä 
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2-tavuisista sanoista on 6 prosenttiyksikköä (f = 40/663). Sen sijaan kolmi-, neli- 
ja viisitavuisissa sanoissa, joissa muutoksenalainen äännejono sijoittuu esimerkik-
si johtimen ja päätteen rajalle (esim. mukava|a) tai tunnuksen ja päätteen rajalle 
(suurempa|a), aa-variantti on harvinaisempi. aa-variantin suhteellinen osuus kai-
kista yksikön partitiivissa esiintyvistä 3-, 4- ja 5-tavuisista sanoista on 4,4 pro-
senttiyksikköä (f = 13/296)91. Vaikuttaakin siltä, että morfologisen diffuusion teo-
rian hypoteesi muutoksen etenemismekanismista toimii myös muotoryhmän sisäl-
lä, niin että samaan muotoryhmään kuuluvat lekseemit muodostavat vielä keske-
nään tietyn hierarkian, jonka mukaisesti muutos omaksutaan. Tällainen muoto-
ryhmän sisäinen morfotaktinen muutoshierarkia tuntuu olevan tyypillinen etenkin 
ylhäältä leviäville muutoksille. Toisaalta voi ajatella, että tilanteessa, jossa ylhääl-
tä leviävän muutoksen (esim. kalua → kalaa) on aiheuttanut kielikontakti, muu-
tos leviää muotoryhmän sisällä analogisen mekanismin avulla. Tällöin on ymmär-
rettävää, että innovaatio alkaa tiensä kantasanoista ja leviää vasta sen jälkeen joh-
dettuihin sanoihin, sillä tässä järjestyksessä analogisen muutoksen on oletettu kie-
lessä liikkuvankin (ks. esim. Hock 1986: 212–213). 

aa-variantin yleistyminen Kalevalassa idiolekteittain 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, mikä yhdistää niitä informantteja, jotka käyttivät 
2000-luvun taitteessa aa-varianttia puheessaan eniten. Kalevalan uudessa aineis-
tossa aa-variantin suhteellinen osuus kaikista aa-vokaalijonotapauksista on 5,7 
prosenttia. Pidän tätä prosenttilukua vertailulukuna. Vertailuprosenttia enemmän 
aa-varianttia on Palakan (f = 21/102), Pekan (f = 11/93), Olgan (f = 17/162), Iron 
(f = 10/133) ja Valentinan (f = 6/81) idiolekteissa. Miksi juuri he suosivat aa-
varianttia eniten? Tarkastelen ensiksi sitä, kuinka suuria edellä mainittujen infor-
manttien suomi- ja karjalaindeksit ovat. 

Kuviossa 35 on esitetty, kuinka suuri aa-variantin suhteellinen osuus on kai-
kista aa-jonotapauksista Palakan, Pekan, Olgan, Iron ja Valentinan idiolekteissa. 
Kuviossa on myös esitetty kielenoppaiden suomi- ja karjalaindeksien suuruus se-
kä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuri suomi- tai karjalaindeksi on 
keskimäärin Kalevalan aineistossa. Kuviossa suomi-indeksipylväs on ruudullinen 
ja karjala-indeksipylväs pilkullinen. 

                                                        
91 Laskelmista on jätetty kokonaan pois sata-lekseemin esiintymät, koska joissain tapauksissa on vai-
kea määritellä sitä, onko sata itsenäinen lekseemi vai onko se osa yhdyssanaa. Tällaisia ovat muun 
muassa pitkät vuosiluvut (esim. tuhatyheksänsataayksitoista), jotka periaatteessa voisivat olla yhdys-
sanoja mutta jotka kielenopas kuitenkin tuottaa osissa ja takellellen. 
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Kuvio 35. aa-variantin taajan käytön sekä suomi- ja karjalaindeksien suuruuden 
välinen yhteys eräillä Kalevalan uuden aineiston informanteilla92. 

aa-variantin suosijoista Pekalla ja Irolla on keskimääräistä suurempi suomi-
indeksi. Sen sijaan esimerkiksi Palakan ja Valentinan suomi-indeksit ovat keski-
määräistä pienempiä. Toisaalta myös Palakan ja Valentinan karjalaindeksit ovat 
odotuksenmukaisesti keskimääräistä pienempiä.  

Aiemmissa luvuissa on tullut esille, että Palaka suosi 2000-luvun taitteessa 
vienalaismurteiden tyypillisintä varianttia sellaisissa vokaalijonoissa, joissa ei 
esiintynyt kontaktilähtöistä prestiisivarianttia, joka olisi ollut yleistymässä (eA- ja 
OA-vokaalijonoissa). Sen sijaan esimerkiksi iA-vokaalijonoissa Palaka käytti tut-
kimushetkellä koko Kalevalan aineistoa tarkatessa eniten todennäköisesti kontak-
tilähtöistä iA-varianttia. aa-variantin suosimisen idiolekteittainen tarkastelu vah-
vistaa näkemystäni siitä, että suomen kielelle solidaariset henkilöt, kuten Palaka, 
viljelevät fonologisia lainoja sellaisissa vokaalijonoissa, joissa esiintyy kontakti-
lähtöinen variantti, joka on yleistymässä. Sen sijaan sellaisissa vokaalijonoissa, 
joissa ei esiinny kontaktilähtöistä varianttia, joka olisi yleistymässä, idiolektin 
edustus voi olla hyvinkin konservatiivinen.  

Se, että Valentina suosi 2000-luvun taitteessa aa-varianttia, voi johtua siitä, 
että hän oli syntynyt Kontokissa ja elänyt useissa länsivienalaisissa pitäjissä 
(esim. Akonlahdessa ja Vuokinsalmessa). Kyseisissä pitäjissä suomen kielen vai-

                                                        
92 Lyhenteiden selitykset: aa-% = aa-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista aa-
vokaalijonotapauksista, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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kutus lienee jo varhain ollut voimakasta. Toisaalta uskon, että suurempi syy Va-
lentinan kontaktilähtöisen aa-variantin suosimiseen löytyy siitä, että hän ei ollut 
kovin solidaarinen karjalan kielelle: Valentina oli esimerkiksi puhunut lapsilleen 
aina vain venäjää, eikä hän ollut vanhemmalla iälläkään kiinnostunut karjalan kie-
len emansipaatiosta (liite 5). Katkelmat Valentinan murrehaastattelusta osoittavat 
myös sen, että hänen puhumansa vienankarjala oli haastattelun tekemisen aikaan 
jo melko venäläistynyttä ja että hän vaihteli koodeja taajaan: 

(299) meččö₍ä             mie  oiken   l’jubljuu (< ven ljubit) 
 metsä-YKS.PART minä oikein rakastaa-YKS1 
 tykkyäŋ      käy₍ä meččäh 
 pitää-YKS1 käydä metsä-ILL 
 ’Rakastan kovasti metsää, pidän metsässä käymisestä.’ 
(300) perunaŋ       kera    syöt  
 peruna-GEN kanssa syödä-YKS2 
 ootsen (< ven otšen) harašoo (< ven horošo) 
 oikein                        hyvä 
 ’Perunan kanssa kun syöt, niin se on oikein hyvää.’ 

Esimerkit 299 ja 300 osoittavat, että Valentinan puhumaa vienankarjalaa voisikin 
kuvata Sarhimaan termein venäläistyneeksi karjalaksi (Russianised Karelian) (ks. 
s. 103–104). Valentinan idiolekti tuntui tutkimushetkellä olevan hyvin altis kon-
taktivaikutteille, minkä vuoksi myös se, että hän suosi 2000-luvun taitteessa aa-
varianttia, on odotuksenmukaista. 

Ainoa yllätys kuviossa 35 on nähdäkseni Olgan korkea aa-variantin suosi-
misprosentti. Mistä johtuu, että Olgan idiolektissa esiintyi tutkimushetkellä paljon 
aa-varianttia, vaikka myös oa-variantti oli tuolloin hyvin frekventti hänen pu-
heessaan ja muissakin vokaalijonoissa Olga suosi vienalaismurteiden tyypillisintä 
varianttia (ks. esim. s. 171, 204 ja 217)? Jälleen on otettava huomioon tarkastelta-
van variantin luonne. aa-variantti oli 2000-luvun taitteessa Kalevalan murteessa 
yleistyvä variantti. Lisäksi vaikka Olgan suomi-indeksi onkin keskimääräistä pie-
nempi, hän on kuitenkin suomalaisten kanssa tekemisissä useita kertoja vuodessa. 
Huolimatta siitä, että Olga on solidaarinen vienankarjalan kielelle, hänen puhee-
seensa on voinut tarttua myös muiden kielenoppaiden suosimia suomenmukaisia 
variantteja. Olgahan kuului 2000-luvun taitteessa aa-varianttia taajaan käyttävien 
Pekan ja Palakan kanssa samaan sosiaaliseen verkkoon ja oli heidän kummankin 
kanssaan tekemisissä, joten voi olla, että tämä on jossain määrin vaikuttanut myös 
Olgan aa-variantin suosintaan. Toisaalta uskon kuitenkin, että suurin syy Olgan 
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taajaan aa-variantin käyttöön löytyy hänen murrehaastattelunsa puheenaiheista: 
Olga puhuu haastattelun aikana paljon raha-asioista ja käyttää usein esimerkiksi 
raha-, rupla- ja sata-lekseemien partitiivimuotoja. Kun aa-variantti on näiden 
lekseemien sananmuodoissa hyvin yleinen (ks. s. 243–244), niin kyseisten lek-
seemien käyttö nostaa koko Olgan aa-variantin suosimisprosenttia.  

Olen edellä tarkastellut kokoavasti aa-variantin yleistymistä Kalevalan mur-
teessa muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain. Muotoryhmittäinen tar-
kastelu osoittaa, että variantti on yleistynyt Kalevalassa käänteisessä morfotakti-
sen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Tulokset tukevat siis hypoteesiani, että 
ylhäältä leviävät muutokset leviävät kielessä käänteisessä morfotaktisen hierarki-
an mukaisessa järjestyksessä ja suurtaajuisemmista muotoryhmistä pientaajui-
sempiin. Lekseemeittäinen tarkastelu vahvistaa puolestaan – ainakin osittain – sitä 
hypoteesiani, että ylhäältä leviävät muutokset etenevät pienifrekvenssisistä sa-
noista suurtaajuisempiin sanoihin. Idiolekteittainen tarkastelu osoittaa, että valta-
osalla kalevalaisista aa-variantin suosijoista on keskimääräistä suurempi suomi-
indeksi tai keskimääräistä alhaisempi karjalaindeksi. Selitys variantin suosintaan 
voi löytyä myös yleensä kontaktialttiista idiolektista tai prestiisihakuisuudesta. 
Myös sosiaalisella verkolla tai haastattelun puheenaiheilla voi olla vaikutusta aa-
variantin suosintaan. Kokoava katsaus tukee kaikilta osin näkemystäni siitä, että 
pitkän a:n yleistyminen Kalevalan murteessa on ylhäältä leviävä muutos ja että 
muutosta on tukenut kontakti suomen kielen kanssa. 

6.6 ää-vokaalijonon edustus 

Varhaisia vienalaismurteiden jälkitavujen ää-jonon edustuksesta tehtyjä havainto-
ja leimaa samankaltainen epäluotettavuus kuin aa-jonoistakin tehtyjä (ks. lukua 
6.5). Genetz (1880: 166) esimerkiksi myöntää kuulleensa vienalaismurteiden pu-
hujilta ää-jonon jatkajina niin eä-, iä-, öä- kuin yä-diftongiakin, mutta kuitenkin 
hän käyttää kielennäytteissään pelkästään eä- ja öä-variantteja (ks. Genetz 1880: 
V). J. Mustakallio (1883) puolestaan on merkinnyt Akonlahden ja sitä ympäröivi-
en vienalaiskylien murteiden kielennäytteisiinsä pelkästään eä-diftongia.  

Ojansuun (1918: 105–107) tutkimuksessa, joka perustuu vienalaismurteiden 
osalta Genetzin (1880) kielennäytteisiin, esitetään, että ää-jonon jatkaja viena-
laismurteissa olisi tavallisesti eä-diftongi mutta että Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 
saattaa esiintyä myös öä-diftongia. Kettunen (1922: 109, 1940c: 313–314) puo-
lestaan on esittänyt, että jälkitavujen ää-jonot edustuisivat vienalaismurteissa ta-
vallisesti eä- tai iä-diftongeina ja että kehitys olisi edennyt seuraavasti: ää > eä > 
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iä. ”Omituisuutena” Kettunen (mp.) pitää sitä, että paikoin vienalaismurteissa 
esiintyy myös öä-varianttia, jonka hän katsoo syntyneen analogisesti: kun jälkita-
vujen aa-jonoissa esiintyy kaloa-tyyppisiä muotoja, tämä olisi antanut mallin 
myös leipöä-tyyppisille muodoille.  

Penttilä (1926: 19–21, 25–27) on otaksunut, että iä-variantti olisi karjalaisten 
kielessä eä-varianttia yleisempi ää-jonon jatkajana. Virtaranta (1967: 240, 1968: 
266–267) sen sijaan on ajatellut, että eä-variantti on ollut vanhastaan yksinomai-
nen edustus jälkitavujen ää-jonoissa Suomen puoleisissa vienalaiskylissä ja 
Akonlahdessa, kun taas öä- ja yä-variantteja esiintyisi muualla vienalaismurteissa, 
esimerkiksi Vuokkiniemellä, Kalevalassa ja Jyskyjärvellä. Kaiken kaikkiaan van-
hemmista tutkimuksista saa sellaisen käsityksen, että eä-varianttia on käytetty 
vienalaismurteiden puhuma-alueen läntisemmissä pitäjissä, kun taas öä-varianttia 
ja muita variantteja keskisemmässä Vienassa. 

Zaikovin (1987: 48, 1999b) mukaan jälkitavujen pitkä ä esiintyy vienalais-
murteissa aina yä-diftongina, esim. leipyä. Myös Karjalan kielen murrekartaston 
(kartta 7) mukaan jälkitavujen ää-jonon jatkajana on yä-diftongi niin Kalevalassa 
kuin Jyskyjärvelläkin. Muissa karjalan murteissa jälkitavujen ää-jonon edustuk-
sessa on suurta variaatiota. Livvin ja eteläkarjalan murteissa jälkitavujen ää-jono 
voi edustua eä-, iä- ja ie-varianttina (esim. leipeä, leipiä, leipie) sekä pitkänä ä:nä 
ja e:nä (esim. leipää, leipee). Tunkualla tavataan myös yö-varianttia (esim. elgyö 
mängyö). Sisä-Venäjän saarekemurteissa tavataan eä-, iä-, ie-, í-, äØ- ja yØ-
variantteja (esim. leipeä, leipiä, leipie, elí ’elää’, tiet'ä ’tietää’, el’gie eččikky ’äl-
kää etsikö’). (Nirvi 1932: 48–49; E. Leskinen 1933: 14–17; Õispuu 1994: 56; 
KKM, kartta 7; Zaikov 2000: 130, 190, 193–195; KKS s.v. tieteä.) 

Tarkastelen seuraavaksi jälkitavujen ää-jonon edustusta Jyskyjärven ja Kale-
valan murteissa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. Luon aluksi katsa-
uksen koko aineistoon ja sen jälkeen tarkastelen variaatiota erikseen muotoryh-
mittäin. Tutkimani muotoryhmät ovat 1) ä-vartaloisten sanojen yksikön partitiivi 
(esim. eläjyä), 2) ä-vartaloisten verbien A-infinitiivi (esim. levähtyä), 3) *äδä- ja 
*äiδä-vartaloiset supistumaverbit (esim. lykkyän), 4) imperatiivin monikon 2. per-
soonan muodot (esim. mäŋkyä) sekä 5) yksittäiset sanat kevät, Venäjä, säynyä ja 
enyä.  



 251 

Taulukko 26. Jälkitavujen ää-jonon edustus Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K) 1970-
luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa. 

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

yä 326 84,7 583 90,5 286 67,9 305 57,7 
ää 34 8,8 28 4,3 17 4 29 5,5 
eä 6 1,6 1 – 24 5,7 36 6,8 
öä 3 – 12 1,9 2 – 113 21,4 
iä 7 1,8 1 – 58 13,8 31 5,9 
yö 1 – 4 – 7 1,7 8 1,5 
öö – – 5 – 3 – 1 – 

yy 2 – 1 – 2 – 1 – 

äØ 2 – 5 – 6 1,4 2 – 

yØ – – 2 – – – 1 – 

aØ – – 1 – – – – – 

oa – – 1 – – – – – 

ua 2 – – – 3 – 1 – 

ue 1 – – – – – – – 

ie – – – – 7 1,7 – – 

ii – – – – 2 – 1 – 

ee – – – – 3 – – – 

ya 1 – – – 1 – – – 

yht. 385  644  421  529  

Jälkitavujen ää-jono edustuu sekä Jyskyjärvellä että Kalevalassa tavallisesti yä-
varianttina. Tulokseni ovat siis samansuuntaisia Zaikovin (1987: 48, 1999b) tut-
kimusten ja Karjalan kielen murrekartaston (kartta 7) kanssa. yä-variantin suosio 
on kasvanut Jyskyjärvellä 30 vuodessa mutta laskenut Kalevalan murteessa. 
Kummassakin kylässä esiintyy jonkin verran myös suomenmukaista ää-
varianttia, joskaan sen suosio ei ole merkittävästi nousussa, kuten olisi voinut 
odottaa. Kalevalassa ää-variantti on kasvattanut suosiotaan 1,5 prosenttiyksiköllä, 
mutta Jyskyjärven murteessa ää-variantin käyttö on vähentynyt. eä- ja iä-
variantteja esiintyy enemmän Kalevalan aineistoissa, mikä onkin odotuksenmu-
kaista, sillä Kalevalan aineistoissa on paljon kielenoppaita, jotka ovat syntyneet 
Suomen rajan läheisissä kylissä, kuten Akonlahdessa, Kontokissa ja Vuokkinie-
mellä, ja vanhemmista tutkimuksista saa sellaisen käsityksen, että eä- ja iä-
variantit ovat luonteenomaisia nimenomaan näiden läntisimpien pitäjien murteel-
le. öä-varianttia esiintyy kummassakin kylässä, ja sen osuus on lisääntynyt – Jys-
kyjärvellä hivenen, mutta Kalevalassa yli 20 prosenttiyksiköllä. Luultavasti tilan-
ne on tässä samanlainen kuin aa-vokaalijononkin kohdalla, niin että Kalevalassa 
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samaan sosiaaliseen verkkoon kuuluvilla öä-variantti on yleisempi kuin muilla 
informanteilla. 

Edellä mainittujen varianttien lisäksi aineistossani esiintyy sporadisesti ie-, 
yö-, öö-, yy-, äØ-, aØ- ja yØ-variantteja. Lipsahduksenomaisia esiintymiä ovat 
Jyskyjärven uuden aineiston oa- ja aØ-variantit sekä Kalevalan uuden aineiston 
ua- ja ii-variantit. Pelkästään vanhoissa aineistoissa esiintyviä lipsahduksenomai-
sia muodosteita ovat lisäksi ya- ja ue-diftongit sekä pitkä e. Palaan näihin spora-
disiin esiintymiin niiden muotoryhmien kohdalla, joissa niitä esiintyy. 

6.6.1 Yksikön partitiivi 

Taulukossa 27 on esitetty jälkitavujen ää-jonon edustus ä-vartaloisten sanojen yk-
sikön partitiivissa Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 1970-luvun ja 2000-luvun taittees-
sa. 

Taulukko 27. Jälkitavujen ää-jonon edustus yksikön partitiiviissa Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K).  

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

yä 223 84,8 289 90,3 165 67,9 147 57 
ää 25 9,5 15 4,7 12 4,9 9 3,5 
eä 3 1,1 1 – 12 4,9 16 6,2 
öä 2 – 3 – 1 – 64 24,8 
iä 3 1,1 1 – 34 14 14 5,4 
yö 1 – 2 – 5 2,1 4 1,6 
öö – – 5 1,6 2 – 1 – 

yy 2 – – – 2 – 1 – 

äØ 1 – 2 – – – 1 – 

yØ – – 2 – – – 1 – 

ua 2 – – – 2 – – – 

ya 1 – – – 1 – – – 

ie – – – – 5 2,1 – – 

ee – – – – 2 – – – 

yht. 263  320  243  258  

Yksikön partitiivimuodoissa jälkitavujen ää-jono edustuu kummassakin kylässä 
tavallisesti yä-varianttina. Jyskyjärvellä variantti on selvästi suositumpi kuin Ka-
levalassa, ja Jyskyjärvellä yä-variantti on yleistynyt 30 vuodessa, kun taas Kale-
valassa variantin suosio on laskenut. Kalevalassa sen sijaan öä-variantti on lisän-
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nyt suosiotaan. Myös eä- ja iä-variantteja esiintyy selvästi enemmän Kalevalan 
murteessa. ää-variantin käyttö on vähentynyt kummassakin kylässä, ja sporadi-
sesti esiintyy yö-, öö-, yy-, äØ-, yØ-, ua-, ie-, ee- ja ya-variantteja.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(301)  ei siel olluŋ kovin äijy₍ä vähä oli eläjy₍ä  
(302)  em muiss enämpy₍ä  
(303)  kaks päivää  
(304)  enembeä  
(305)  elämöä  
(306)  monta kyliä  
(307)  enämpyö  
(308)  n'ellä vain čorppua, ei enämpöö  
(309)  eläjyy (pro eläjyä)  
(310)  kolme silhmä [!] – – kolme silmyä  
(311)  heinua (pro heinyä) ruavoin  
(312)  pitkya ’pitkää’ siimua laŋkast kesrättih  
(313)  oliko siinä i perie (pro peryä)  
(314)  oli kolme lehmee. 

Uusi aineisto 

(315)  keräyvyttihi pruašnoimaah Illampäivy₍ä (Man’u)  
(316)  sen kaksi vuotta mi- mie nävin niiŋkun iloist elämyä (Hekla) 
(317)  Hilja se pani sriäpinyä [mukaan] (Sylvi)  
(318)  leipää vaim muissa(n) et leipä antih (pro annettih) seitsemensataa 

rammua päivässä (Oksenie)  
(319)  kaks päiveä livotamme (Marina) 
(320)  Illampäivöä piettih toose (Hilma)  
(321)  seiččimen, kesiä olim paimenena (Pekka)  
(322)  ei hän naverno ei muist enempyö (Anni)  
(323)  ei niit enämböö, miunikiisie ’ikäisiäni’, sie monda ei ole elossa enämböö 

(Ul’l’ana) 
(324)  hätyy ’hätää’(Muarie)  
(325)  siel ei ollun enempä kouluh aikua (Hilma)  
(326)  lihua niistä kovin äijy (pro äijyä) ei ei [saanut] (Maikki) 
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(327)  lähet ostamaa bilettua (pro pilettyä) (Aino).  

Pohdin seuraavaksi, kuinka yksikön partitiivissa esiintyvät sporadiset variantit 
ovat syntyneet. yö-varianttia (esim. enempyö) tuotettaessa ä-vartaloinen sana 
(enempä-) lienee sekoittunut y-vartaloisiin sanoihin (esim. möykky), joiden parti-
tiivin pääte on tavallisesti ö (esim. möykkyö). öö- ja yy-varianteissa (esim. enäm-
böö, hätyy) lienee kysymys siitä, että odotuksenmukainen diftongi öä tai yä onkin 
oiennut öö:ksi tai yy:ksi. 

äØ- ja yØ-tapauksissa odotuksenmukainen partitiivimuoto onkin ilmeisesti 
”jäänyt” nominatiiviin. yØ-tapauksissa on ilmeisesti alettu jo muodostaa yä-
diftongia, mutta partitiivin pääte onkin jäänyt lopullisesta tuotoksesta pois. Joka 
tapauksessa VØ-variantteja ei voi käsittääkseni pitää pelkkinä lipsahduksina, kos-
ka muissakin vokaalijonoissa samankaltaiset variantit ovat yleistymään päin. Ky-
se voi olla orastavasta systeeminmuutoksesta, joka edistää VØ-muotojen käyttöä 
vienalaismurteissa laajemminkin. Luultavasti tähän vaikuttaa venäjän malli. Ve-
näjässä ei ole lainkaan partitiivia, ja venäjän elottomien maskuliinien ja neutrien 
akkusatiivi on nominatiivin kaltainen.  

ua-varianttia tuotettaessa (esim. heinua) ä-vartaloista sanaa on käsitelty a-
vartaloisena. Aineiston ainoassa ya-jonollisessa muodossa (jyvya) partitiivin pääte 
on äännetty takaisena a:na ä:n sijaan.  

ee-variantti lienee syntynyt niin, että on alettu tuottaa eä-diftongia, joka onkin 
oiennut ee:ksi (esim. lehmeä → lehmee). ie-variantin kohdalla lienee tavoiteltu iä-
varianttia, joka onkin sitten edelleen diftongiutunut ie:ksi, esim. periä → perie. 
Tähän lienee mallin antanut i-vartaloisten sanojen taivutus, esim. säppi : säppie. 

ää-vokaalijonotapauksissa esiintyvä variaatio ja erityisesti lukuisat sporadi-
set, lipsahduksenomaiset muodosteet ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka kirjavaa ja 
runsasta uhanalaisen vähemmistökielen äännerakenteessa ilmenevä variaatio voi 
olla. Kummankin tutkimani kylän murteessa yä-variantti on toki selvästi suosi-
tuin, mutta sen lisäksi kielenoppaiden puheessa vilisee mitä erilaisimpia ja hyvin 
odottamattomia variantteja. Ainakin jälkitavujen ää-vokaalijonon variaation pe-
rusteella vaikuttaa siltä, että Jyskyjärvellä ja Kalevalassa kieliyhteisön sosiaalinen 
kontrolli ei toimi enää uudennoksia karsivana voimana. 
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6.6.2 A-infinitiivi 

Taulukossa 28 on esitetty jälkitavujen ää-jonon edustus ä-vartaloisten sanojen A-
infinitiivimuodoissa Kalevalan ja Jyskyjärven murteissa 1970-luvun ja 2000-
luvun taitteessa. 

Taulukko 28. Jälkitavujen ää-jonon edustus A-infinitiivissä Jyskyjärvellä (J) ja 
Kalevalassa (K).  

J. 1970-l. J. 2000-l. K. 1970-l. K. 2000-l. variantti 

f % f % f % f % 

yä 45 83,3 169 89,9 75 66,4 91 53,8 
ää 4 7,4 7 3,7 5 4,4 15 8,9 
eä 2 3,7 – – 6 5,3 18 10,6 
öä 1 1,9 5 2,7 1 – 29 17,2 
iä 2 3,7 – – 14 12,4 14 8,3 
yö – – 1 – – – 1 – 

öö – – – – 1 – – – 

yy – – 1 – – – – – 

äØ – – 3 1,6 5 4,4 – – 

ua – – – – 1 – – – 

ie – – – – 2 1,8 – – 

ee – – – – 1 – – – 

ii – – – – 2 1,8 1 – 

oa – – 1 – – – – – 

aØ – – 1 – – – – – 

yht. 54  188  113  169  

Jälkitavujen ää-jono edustuu A-infinitiivissä tavallisesti yä-varianttina niin Jysky-
järvellä kuin Kalevalassakin. Jyskyjärvellä yä-variantin käyttö on lisääntynyt 30 
vuodessa, mutta Kalevalassa variantin käyttö on vähentynyt. Kummassakin kyläs-
sä esiintyy myös ää-varianttia, joka on Kalevalassa kasvattanut suosiotaan eriai-
kaisia aineistoja verrattaessa. eä-varianttia esiintyy Jyskyjärvellä ainoastaan van-
hassa aineistossa, mutta Kalevalassa variantin suosio on kasvanut yli 5 prosent-
tiyksiköllä. Niin ikään Kalevalassa öä-variantti on kasvattanut suosiotaan. iä-
varianttia esiintyy kummankin kylän vanhoissa aineistoissa ja Kalevalan uudessa 
aineistossa mutta ei lainkaan Jyskyjärven uudessa aineistossa. äØ-varianttia esiin-
tyy Kalevalan vanhassa aineistossa ja Jyskyjärven uudessa aineistossa. Sporadi-
sesti esiintyy yö-, ua-, ie-, oa-, öö-, yy-, ee- ja ii-variantteja. 
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Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(328)  kevy₍änä tuas kylvy₍äp pitäy se liina  
(329)  oikei hyvä on, jääverkkuo pity₍ä  
(330)  kylvettää  
(331)  siinä alkau ele₍ä  
(332)  voit täs elöä  
(333)  ei pie selälläh haravu₍a heittiä  
(334)  säilyttöö  
(335)  mistä suatanen – – vähäsen tietä ’tietää’ 
(336)  tietua (pro tietyä)  
(337)  keittie (pro keittyä)  
(338)  pitee  
(339)  miäm piti elii (pro elyä). 

Uusi aineisto 

(340)  siinä levähtyä sai (Veera)  
(341)  mie ev voi selvittää mi se tuli (Anni)  
(342)  nuoriso ei kehtuap pite₍äk karjua (Pekka)  
(343)  ne piti käsil lypsöä (Olga)  
(344)  kesällä kolhoosissa autoin, heiniä niittiä – – lampahilla (Jouki)  
(345)  se kuussataa ruploa ei riitä joka paikkaa ni se pitäy – – jättyö joku jättyä 

poikes (Palaka)  
(346)  täyttyy (pro täyttyä) (Arina)  
(347)  saimme tietä et sota loppu (Lempi)  
(348)  hiäŋ kun sai tietä mistä lienöy (Outi)  
(349)  alettih elii (pro elyä) (Pekka)  
(350)  aina sitä joskus, yhen [lampaan] tappaa – – jotta keitto₍a (pro keittyä) 

(Huoti).  

Sporadiset variantit lienevät syntyneet seuraavasti: yö-varianttia tuotettaessa 
(esim. jättyö) ä-vartaloinen verbi on sekoittunut y-vartaloisiin verbeihin, joiden 
A-infinitiivin tunnus on tavallisesti ö (esim. kehittyö). öö- ja yy-varianteissa 
(esim. säilyttöö, täyttyy) odotuksenmukainen diftongi öä tai yä onkin oiennut 
öö:ksi tai yy:ksi.  
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äØ-variantti on yleinen etenkin tietää-verbissä. Voi olla, että kyseisen verbin 
perusmuoto on vanhastaan ollut vienalaismurteissa ja muuallakin karjalassa muo-
toa tietä. Näkemystäni vahvistaa Karjalan kielen sanakirjasta (s.v. tieteä) poimi-
mani esimerkit, jotka on tallennettu 1800-luvun lopun ja 1960-luvun loppupuolen 
välisenä ajanjaksona (ks. KKS 1968: VII, LXV): 

kun še jyreytyy ńin šiitä še antau teilä t'ietä kun että kuuntele. Kieretti | 
pohatta vel'l'i sai tietä, jotta tul'i keyhä vel'l'i nahkan myönnäštä. – – 
Kiestinki | – – sidä ažieda peitettih kylän väel, a katšo ilmavui, rod'ih 
kaikel ilmal t'ietä. Suojärvi | tiet'ä Tver. 

ua- ja oa-variantteja tuotettaessa (esim. tietua, keittoa) ä-vartaloisia sanoja on kä-
sitelty a-vartaloisina. ee-variantti lienee puolestaan syntynyt niin, että on alettu 
tuottaa eä-varianttia, joka onkin oiennut ee:ksi (esim. piteä → pitee). ie-variantin 
kohdalla lienee sitä vastoin tavoiteltu iä-varianttia, joka onkin edelleen diftongiu-
tunut ie:ksi, esim. keittiä → keittie. Tähän on ilmeisesti mallin antanut i-
vartaloisten sanojen taivutus, esim. hyppie. ii-variantin (esim. elii) kohdalla lienee 
myös tavoiteltu iä-varianttia, joka on oiennut ii:ksi. 

Aivan kuten yksikön partitiivissa myös A-infinitiivissä jälkitavujen ää-
jonoissa esiintyy poikkeuksellisen runsasta variaatiota. Sporadisista varianteista 
suurin osa lienee yksilöllisiä lipsahduksia, mutta äØ-variantti on luultavasti luon-
teeltaan toisenlainen. Sitä on esiintynyt vanhastaan yleisesti ainakin tietää-
verbissä.  

6.6.3 Supistumaverbit 

*äδä- ja *äiδä-vartaloiset supistumaverbit ovat vienalaismurteissa – kuten suo-
menkin murteissa – langenneet jossain määrin yhteen, niin että *äiδä-vartaloiset 
verbit ovat mukautuneet *äδä-vartaloisten verbien taivutukseen (ks. tästä enem-
män luvusta 6.5.3). *äiδä-verbeistä erottuu kaksi pääryhmää: 1) sekatyypin ver-
bit (esim. *lykkäiδä-) ja 2) kontinuatiiviverbit (esim. *heläiδä-, *väräiδä-). Vie-
nalaismurteissa nimenomaan sekatyypin verbit ovat mukautuneet *äδä-verbien 
taivutukseen (esim. lykkyän), kun taas kontinuatiiviverbeissä äjä-johdin on säily-
nyt, esim. heläjäy, väräjäy (Lehtinen 1979: 4–6, 1982: 2; Zaikov 1993: 18–19, 
1999b). Ekspressiivisiä kontinuatiiviverbejä, joissa äjä-johdin on säilynyt, esiin-
tyy laajalti myös suomen savolais-, kaakkois- ja Etelä-Pohjanmaan murteissa 
(Lehtinen 1979: 232–237; Juusela 1989: 102; Palander 1996: 122).  
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Kuviossa 36 on esitetty jälkitavujen ää-jonon edustus Kalevalan ja Jyskyjär-
ven murteiden supistumaverbeissä 1970-luvun ja 2000-luvun taitteessa. Esiinty-
mien vähyyden vuoksi en ole laskenut varianttien suhteellisia osuuksia. 

Kuvio 36. Jälkitavujen ää-jonon edustus *äδä- ja *äiδä-vartaloisissa supistumaverbeis-
sä Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

Jälkitavujen ää-jono edustuu kummankin kylän murteen supistumaverbeissä ta-
vallisesti yä-varianttina. Jyskyjärven murteessa yä-variantti on (ollut) lähes yk-
sinomainen: Jyskyjärven vanhassa aineistossa on vain yksi ja uudessa aineistossa 
kaksi muuta esiintymää. Kalevalankin vanhassa aineistossa yä on lähes yksin-
omainen variantti, mutta öä-variantti on yleistynyt selvästi 30 vuoden aikana. ää-, 
eä- ja iä-variantteja esiintyy sporadisesti.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(351)  emännät kezryämää ruvetah paikkuamaah ruvetah  
(352)  hyppyän  
(353)  lähtöy toini lykkyämäh  
(354)  kirjat lykkiän (pro lykkyän) lippaan pohjalla. 

Uusi aineisto 

(355)  gribua niise keryämmä (Maikki)  
(356)  vielä pelkyän jotta mitä tulou (Hekla)  
(357)  mie lykkyän tämäv venehen (Katti)  
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(358)  keräämme marjua (Lempi)  
(359)  toiset mäntih pihalla, lepöämäh (Vieno)  
(360)  konsa, tulou mussikk‿aika siitä mussikkua keriämmä (Jouki)  
(361)  Kalevala täys heitä [valkovenäläisiä] tullut en tykkeäʔ ʔyhtänä (Veera). 

6.6.4 Imperatiivin monikon 2. persoonan muodot 

Kuviossa 37 on esitetty jälkitavujen ää-jonon edustus Kalevalan ja Jyskyjärven 
murteiden imperatiivin monikon 2. persoonan muodoissa 1970-luvun taitteessa ja 
2000-luvun taitteessa. Esiintymien vähyyden vuoksi en ole laskenut varianttien 
suhteellisia osuuksia. 

Kuvio 37. ää-jonon edustus imperatiivin monikon 2. persoonan muodoissa 
Jyskyjärven (J) ja Kalevalan (K) murteissa. 

Kummankin kylän murteen imperatiivimuodoissa ää-jonoissa esiintyvä variaatio 
on lisääntynyt kolmenkymmenen vuoden aikana. Sekä Jyskyjärvellä että Kaleva-
lassa valtavariantti on yä-diftongi, ja muita variantteja esiintyy huomattavasti sitä 
vähemmän. 

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(362)  mäŋkyä työ pois lapset mäŋkyä ku häiriččette tiälä  
(363)  mäŋkyö  
(364)  elkä huolikka  
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(365)  elkue (pro elkyä), lähtekkyä. 

Uusi aineisto 

(366)  ”mäŋkyä vain onnie matkalla mäŋkyä vaim, poikes” (Sylvi)  
(367)  elkyä pepeltäkkyä (Tuarie)  
(368)  mie san [takeltelee]: ”Meŋkää hot Moskovaa suati!” (Outi)  
(369)  pisykköä ’pysykää’ vain ta poimikkua kun suatte vakkasen täyveksi 

[marjaa] – – mie teät vien ni jälelläh (Iro)  
(370)  käykyä miutta, miehän teille juohatin suot käykyö (Hilma)  
(371)  liikuttuat elkua (pro elkyä) (Muarie). 

Sporadinen variantti yö (mäŋkyö) lienee muodostettu niin, että tavoiteltu yä-
variantti onkin edelleen diftongiutunut yö:ksi. ue- ja ua-diftongit puolestaan lie-
nevät tässä kontekstissa yksilöllisiä lipsahduksia.  

6.6.5 Eräät yksittäiset sanat 

Seuraavaksi tarkastelen jälkitavujen ää-jonon edustusta sanojen kevät, Venäjä, 
säynyä ja enyä ’enää’ vokaalivartaloissa.  

kevät 

kevät-sanan vokaalivartalo on Ojansuun (1905: 10, 1918: 31) mukaan karjalassa 
tyyppiä keveä- ja palautuu muotoon *keväδe- (ks. Setälä 1899: 82). Rapola (1966: 
161–162, 450, 452–453) puolestaan katsoo, että kevät-sanan vokaalivartalo voi-
daan palauttaa joko muotoon *keväδe- tai *keväδä-. Karjalais-venäläisessä sana-
kirjassa (1999) kevät-sanasta annetaan esimerkki, jossa vokaalivartalo on yä-
jonollinen (kevyänä). Karjalan kielen murrekartaston (kartta 71) mukaan taas ke-
vät-sanan vokaalivartalo on vienalaismurteissa iä-jonollinen tai päättyy lyhyeen 
i:hin, esim. keviäl, kevil. 

Kuviossa 38 on esitetty jälkitavujen ää-jonon edustus kevät-sanan vokaalivar-
talossa Kalevalassa ja Jyskyjärvellä 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taittees-
sa. Koska kevät-sanan esiintymiä on aineistossani varsin vähän, en ole laskenut 
varianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän vain eri varianttien lukumäärän kus-
sakin aineistossa. 
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Kuvio 38. Jälkitavujen ää-jonon edustus kevät-sanan vokaalivartalossa Jyskyjärvellä 
ja Kalevalassa. 

Kummankin kylän murteessa kevät-sanan vokaalivartalo edustuu tavallisesti yä-
variantillisena. eä- ja äØ-variantteja esiintyy vanhoissa aineistoissa, mutta ei lain-
kaan uusissa. öä-varianttia sitä vastoin esiintyy vain uusissa aineistoissa. iä- ja 
ää-varianttien käyttö on ollut hyvin vähäistä 2000-luvun taitteessa.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto  

(372)  kevy₍ällä uitettih  
(373)  rysällä pyy₍ettih kevy₍ällä  
(374)  kevääl oli  
(375)  keve₍ällä  
(376)  keviäl  
(377)  keväl hyvä, tuloo. 

Uusi aineisto 

(378)  ne oldiih kevyäh šuate valkeiset (Sylvi)  
(379)  kevy₍ällä mejät, laskettii tänne kyläh (Outi)  
(380)  kevöäl oli, kevyäl miul oli vielä, näitä, kanoja (Santra)  
(381)  keviäh asti (Pekka)  
(382)  piti, niiŋku, tentit tehäk keväällä (Maikki). 
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Venäjä 

Venäjä-sana on todennäköisesti vanha germaaninen laina. Sen alkumuotona pide-
tään varhaiskantagermaanin weneđ-sanaa, jolla germaanit ovat vanhastaan nimit-
täneet ilmeisesti kaikkia naapuruudessaan eläneitä slaaveja. (SKES, SSA 3.) Ra-
polan (1966: 164) mukaan Venäjä-sanalle on edellytettävä kantasuomessa 
*venäδä- tai *venäδe-varhaismuotoja (ks. myös Setälä 1899: 82). Suomen itä-
murteiset Vennäelä- ja Vennäil-muodot ja sellaiset h:lliset muodot kuin Venähel 
selittynevät parhaiten *venäδe-muotoon palautuviksi. Toisaalta esim. Tytärsaaren 
murteen Venät : Vennään -tyyppi edellyttäisi mieluummin alkumuotoa *venäδä. 
Suomen länsimurteista periytyvän Venäjä-muodon j:tä on vaikea varmasti selittää. 
Se voi olla joko siirtymä-äänne tai johdinainesta (vrt. jA-johtimiset paikannimet 
esim. *Tyrväjä). (Rapola 1966: 164–165.) Ojansuun (1905: 10, 1918: 33) mukaan 
Venäjä-sanan nominatiivi on karjalassa tavallisesti muotoa Venäh tai Veneäh. 
Loppu-h on ilmeisesti analoginen ja johtuu sanan sekoittumisesta eh-nomineihin 
(esim. veneh). Veneäh-muodot ovat Ojansuun (mp.) mukaan kontaminaatioita 
*veneä ja Venäh-muodoista. Suomen kielen etymologisen sanakirjan (1978) mu-
kaan Venäjä-sanan vokaalivartalo voi edustua karjalan kielessä muun muassa eä- 
(Veneä-), iä- (Veniä-), öä- (Venöä-), yä- (Venyä-), ä- (Venä-) tai äe-loppuisena 
(Venäe-). 

Kuviosta 39 ilmenee jälkitavujen ää-jonon edustus Venäjä-sanan vokaalivar-
talossa Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taittees-
sa. Koska Venäjä-sanan esiintymiä on aineistossani varsin vähän, en ole laskenut 
varianttien suhteellisia osuuksia vaan esitän vain eri varianttien lukumäärän kus-
sakin aineistossa. 
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Kuvio 39. Jälkitavujen ää-jonon edustus Venäjä-sanan vokaalivartalossa Jyskyjärvellä 
ja Kalevalassa. 

Jälkitavujen ää-jono edustuu Venäjä-sanan vokaalivartalossa tavallisesti yä-
diftongina kummassakin kylässä. Uusissa aineistoissa esiintyy myös öä-varianttia 
sekä Jyskyjärvellä myös ää-varianttia. Kalevalassa on esiintynyt lisäksi myös eä- 
ja iä-variantteja.  

Esimerkkejä 

Vanha aineisto 

(383)  venyäheksi myö pakasimma 
(384)  Veneähem puolella 
(385)  veniähtä ’venäjää’. 

Uusi aineisto 

(386)  myöhän ennen sotua venyäheks emme, mahtan yhtä sanua (Tuarie) 
(387)  aa venyähtä – – em mie ymmärrä venyäheksi (Hekla) 
(388)  pajatettih ni venyäheks (Iro) 
(389)  siellähäŋ kaikkie kasvatetaa Venöähellä (Huoti) 
(390)  pakasima, venääheksi (Man’u). 
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säynyä 

Karjalan kielen säynyä-lekseemi esiintyy suomen kirjakielessä joko asussa säynä-
vä tai säyne, ja sen alkuperäiseksi asuksi on rekonstruoitu *säwnä (Häkkinen 
2004: 1243–1244). Nirvin (1932: 48) mukaan kyseessä on *äγä-nomini 
(*säynäγä) (ks. myös A. Räisänen 1972: 197). 

Kuviosta 40 ilmenee, miten jälkitavujen ää-vokaalijono edustuu säynyä-
lekseemin sananmuodoissa Jyskyjärvellä ja Kalevalassa 1970-luvun taitteessa ja 
2000-luvun taitteessa. Kuviossa esitetyt luvut ovat frekvenssitietoja, eivät pro-
senttilukuja. 

Kuvio 40. Jälkitavujen ää-jonon edustus säynyä-lekseemin sananmuodoissa 
Jyskyjärvellä (J) ja Kalevalassa (K). 

säynyä-lekseemi esiintyy aineistossani 25 kertaa. Kuviosta 40 ilmenee, että sanan 
vokaalivartalo on aina yä-variantillinen. säynyä-lekseemi on yleisempi 2000-
luvun taitteen aineistoissa kuin 1970-luvun taitteen aineistoissa. 

Esimerkkejä  

Vanha aineisto 

(391)  pyy₍ettih säynyätä – – sygysyllä matikkua aa, kevy₍ällä säynyätä. 

Uusi aineisto 

(392)  kevy₍ällä suahaa lahnua, säynyätä – – no niitä särkie siitä (Hekla) 
(393)  hyö suatii säynyätä, säynyätä ta siitä lahnua (Maikki). 
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enyä 

Adverbi enyä (suom. enää) palautunee asuun *enäγä (Hakulinen 1979: 238). Sa-
na esiintyy Jyskyjärven uudessa aineistossa kaksi kertaa ja on kummassakin tapa-
uksessa yä-variantillinen.  

Esimerkit 
(394)  toista sitä ei ollun enyä (Santra) 
(395)  toisen päivän ei pitänyt enyä hevoista, lyyvvä (Outi). 

6.6.6 Kokoava katsaus 

Saamani tulokset jälkitavujen ää-vokaalijonon edustuksesta Jyskyjärvellä ja Ka-
levalassa tukevat jossain määrin varhaisemman tutkimuksen antamaa kuvaa. 
Oman aineistoni perusteella eä- ja iä-varianttien käyttö on ollut sekä 1970-luvun 
taitteessa että 2000-luvun taitteessa selvästi yleisempää Kalevalassa kuin Jysky-
järvellä. Tämä on hyvin odotuksenmukaista, koska Kalevalan aineistoissa on pal-
jon aivan läntisimmästä Vienasta syntyisin olevia informantteja, ja esimerkiksi 
eä-variantin käytön on todettu olleen luonteenomaista nimenomaan läntisimmän 
Vienan pitäjille (ks. luvun 6.6 alku). Myös se, että yä-varianttia esiintyy huomat-
tavasti enemmän Jyskyjärvellä niin 1970-luvun kuin 2000-luvunkin taitteen ai-
neistossa, tukee oletusta, että yä-variantti on luonteenomaisempi muiden kuin ai-
van läntisimpien vienalaispitäjien puheenparrelle (ks. luvun 6.6 alku).  

Kun kummankin kylän eri-ikäisiä aineistoja vertaa keskenään, merkittävin 
muutos näyttää tapahtuneen Kalevalassa öä-variantin kohdalla: vanhassa aineis-
tossa öä-variantillisia esiintymiä on 2 ja uudessa aineistossa 113. Variantin suosio 
on siis kasvanut merkittävästi. Lisäksi Kalevalan murteessa ää-variantti on yleis-
tynyt 1,5 prosenttiyksiköllä ja eä-variantti 1,1 prosenttiyksiköllä eriaikaisia kie-
lennäytteitä vertailtaessa. Koska ää- ja eä-variantin yleistymistä voi kumpaakin 
kuvailla ns. pieneksi muutokseksi, olen testannut muutosten tilastollisen merkit-
sevyyden. Erot ää- ja eä-variantin suhteellisissa osuuksissa eriaikaisissa aineis-
toissa ovat tilastollisesti merkitseviä (p ≈ 0,0)93. Jyskyjärvellä variaatiossa ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta yä-variantti on siellä kasvattanut suosio-
taan 5,8 prosenttiyksiköllä. Tarkastelen seuraavaksi edellä mainittuja muutoksia 

                                                        
93 Tilastolliset laskelmat on tehty taulukosta 26. Tilastollisen testauksen ajaksi sporadiset variantit öö, 
yy, äØ, yØ, ua, ie, ii, ee ja ya on yhdistetty ryhmäksi ”muut variantit” varianttien pienten esiintymä-
frekvenssien vuoksi. 
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kokoavasti muotoryhmittäin, lekseemeittäin ja idiolekteittain. Aluksi selvitän öä-
variantin yleistymistä Kalevalassa. 

öä-variantin yleistyminen Kalevalassa muotoryhmittäin ja lekseemeittäin 

Kuviossa 41 on esitetty, kuinka monta prosenttiyksikköä öä-variantti on yleisty-
nyt kussakin tutkimassani muotoryhmässä Kalevalassa. Oletan, että öä-variantin 
yleistyminen on alhaalta leviävä muutos, koska öä-variantti ää-vokaalijonon jat-
kajana ei ole kovin laajalti käytetty suomen murteissa ja koska ää > öä -muutosta 
voi pitää fysiologisesti motivoituneena. Sitä, että ää > öä -muutos on fysiologi-
sesti motivoitunut, tukee se fakta, että kun jälkitavun pitkä vokaali korvataan dif-
tongilla, jonka ensi komponentti on jälkikomponenttia korkeampi, ääntämys 
muuttuu lähemmäksi suomen ja karjalan kielelle tyypillistä, laskevaa intonaatiota 
(ks. luku 5.2.2). Näin ollen hypoteesini on, että öä-variantin yleistyminen olisi 
edennyt morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. 

Kuvio 41. öä-variantin suosion kasvu muotoryhmittäin Kalevalassa. 

Kuviosta 41 ilmenee, että eniten öä-variantin suosio on kasvanut supistumaver-
beissä ja vähiten imperatiivimuodoissa. Muutos on edennyt morfotaktisen hierar-
kian mukaisessa järjestyksessä muiden muotoryhmien paitsi yksikön partitiivin 
osalta. Morfologisen diffuusion teorian mukaanhan muutokset etenevät järjestyk-
sessä johdin > tunnus > pääte, ja näin ollen yksikön partitiivissa muutosta olettaisi 
tapahtuneen vähiten. Kuvio 41 kuitenkin osoittaa, että Kalevalassa öä-variantin 
yleistyminen on ollut toiseksi suosituinta partitiivimuodoissa. Vaikuttaakin siltä, 
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että öä-variantin yleistyminen on saanut alkunsa sellaisista muotoryhmistä, jotka 
sisältävät johdinaineksen, ja että vain jokin tietty lekseemi, joka esiintyy puheessa 
taajaan, on nostanut öä-variantin osuutta partitiivissa. 

Kalevalan uutta aineistoa tarkastellessa öä-varianttia esiintyy kaikkein eniten 
(12 kpl) enempi-komparatiivin partitiivimuodoissa (enempöä ~ enämpöä). Taulu-
kosta 29 näkyvät puolestaan Kalevalan uuden aineiston yleisimmät lekseemit yk-
sikön partitiivimuodoissa. 

Taulukko 29. Kalevalan uuden aineiston yleisimmät lekseemit yksikön partitiivi-
muodoissa. 

lekseemin yleisyyssija lekseemi frekvenssi 

1. aika 76 

2. kaikki 70 

3. kala 68 

4. koulu 47 

5. kilometri 38 

6. luokka 36 

7. leipä 34 

8. enempi 32 

Taulukosta 29 ilmenee, että enempi on kahdeksanneksi yleisin lekseemi kaikista 
Kalevalan uuden aineiston yksikön partitiivimuodoissa esiintyvistä lekseemeistä. 
Yhteensä lekseemejä on 476. Koska öä-variantti on erityisen yleinen nimenomaan 
taajakäyttöisessä enempi-komparatiivissa, tämä yksittäinen lekseemi lienee nosta-
nut öä-variantin suosiota yksikön partitiivissa. 

Koska öä-variantti on yleistynyt eniten supistumaverbeissä, olisi johdonmu-
kaista tarkastella variantin yleistymistä leksikaalisen diffuusion kannalta kysei-
sessä muotoryhmässä. Kalevalan uudessa aineistossa on kuitenkin vain kolme su-
pistumaverbiä, joissa öä-variantti vaihtelee jonkin toisen variantin kanssa (kerätä, 
kesrätä, pärjätä), joten muutoksen etenemisen ja sanan taajuuden välistä yhteyttä 
on vaikea tarkastella kyseisessä muotoryhmässä. Tämän vuoksi tarkastelen öä-
variantin yleistymistä lekseemeittäin niissä yksikön partitiivimuodoissa, joissa öä-
variantti kilpailee jonkin toisen variantin kanssa. Taulukossa 30 on esitetty öä-
variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön partitiivissa. 
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Taulukko 30. öä-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön 
partitiivissa.  

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

öä-jonoll.  

esiint. 

(f) 

öä-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

hätä 2 1 50 I 

lisä 4 2 50 I 

venäjä 2 1 50 I 

äijä 7 3 42,9 II 

sriäpinä 5 2 40 I 

meččä 8 3 37,5 II 

enempi 33 12 36,4 VII 

heinä 22 8 36,4 V 

päivä 27 8 29,6 VI 

hyvä 21 5 23,8 V 

lehmä 31 6 19,4 VII 

eläjä 6 1 16,7 II 

kylä 7 1 14,3 II 

leipä 32 2 6,3 VII 

Taulukosta 30 ilmenee, että Kalevalassa öä-varianttia esiintyy suhteessa eniten 
pientaajuisissa sanoissa. On kuitenkin korostettava sitä, että sanojen taajuusluokat 
eivät suurene asteittain sitä mukaa kuin öä-variantin suhteellinen osuus sanoissa 
pienenee. Suhteessa vähiten öä-varianttia esiintyy kuitenkin varsin suurtaajuisessa 
sanassa leipä. Hypoteesini oli, että alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä 
suurtaajuisista sanoista pientaajuisempiin. Tässä kohden aineisto ei siis tue hypo-
teesiani. Saattaa olla, että aivan kuten oa-variantin yleistyminen, myös öä-
variantin yleistyminen saa selityksensä siitä, että variantin käyttö kytkeytyy vain 
tiettyyn sosiaaliseen verkkoon. Uskon, että idiolekteittainen tarkastelu valaisee 
enemmän, minkälainen muutos öä-variantin yleistyminen on.  

öä-variantin yleistyminen Kalevalassa idiolekteittain 

Kalevalan uudessa aineistossa öä-variantin suhteellinen osuus kaikista ää-
vokaalijonotapauksista on 21,4 prosenttia. Pidän tätä prosenttilukua 
vertailulukuna. Vertailulukua enemmän öä-varianttia esiintyi 2000-luvun 
taitteessa Annin (66 %, f = 31/47), Olgan (60,8 %, f = 31/51), Hilman (27 %, f = 
10/37), Jyrkin (25 %, f = 10/40) ja Valentinan (23,3 %, f = 7/30) idiolekteissa. 
Miksi juuri he suosivat öä-varianttia? Vastaus on varsin selvä. Kaikki muut paitsi 
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Valentina kuuluivat tutkimushetkellä samaan sosiaaliseen verkkoon, ja kyseiseen 
verkkoon kuuluminen tuntui 2000-luvun taitteessa tukevan myös oa-variantin 
käyttöä verkon jäsenien kielessä (ks. s. 240–241). Näin ollen on odotuksen-
mukaista, että kyseisen sosiaalisen verkon jäsenet suosivat myös öä-varianttia 
puheessaan. Vaikuttaakin siltä, että oa- ja öä-varianttien käytöstä oli muodostunut 
osa tutkimani sosiaalisen verkon ryhmäidentiteettiä 2000-luvun taitteessa. 
Puhumalla sosiaalisen verkon sisällä suhteellisen yhtenäisesti ja käyttämällä 
samanlaisia variantteja ryhmän jäsenet vahvistivat kenties ryhmänsä yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. (Ks. luku 4.3.2.) 

Miksi sitten Valentina suosi 2000-luvun taitteessa öä-varianttia, vaikka hän ei 
muiden informanttien kanssa samaan sosiaaliseen verkkoon kuulunutkaan? Ilmei-
sesti Valentinan puheessa näkyi hänen syntymäkylänsä, Kontokin, vanha murre-
pohja. On nimittäin todennäköistä, että öä-variantin käyttö on ollut yleistä Konto-
kissa, koska myös Anni, jonka kielessä öä-variantti on kaikkein suosituin, on syn-
tyisin Kontokista. öä-variantin yleistyminen Kalevalan murteessa johtuneekin sii-
tä, että monet kalevalaiset ovat juuriltaan kontokkilaisia. Jos Kalevalasta kerättäi-
siin kokonaan uusi aineisto, jossa ei olisi ainuttakaan Kontokissa tai muissa aivan 
läntisimmissä vienalaiskylissä syntyneitä informantteja, öä-variantin esiintymis-
määrät saattaisivat olla hyvinkin pieniä.  

Aivan kuten oa-variantinkin, myös öä-variantin yleistymisen muotoryhmit-
täinen, lekseemeittäinen ja idiolekteittainen tarkastelu osoittavat, ettei kyseessä 
ole aivan yksiselitteinen muutos. öä-variantin yleistyminen on edennyt osin mor-
fotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä, mutta lekseemeittäinen tarkastelu 
osoittaa, että variantti on pikemminkin suosittu pien- kuin suurtaajuisissa leksee-
meissä. Idiolekteittainen tarkastelu puolestaan paljastaa, että variantin taajaan 
käyttöön vaikuttanevat informantin syntymäkylän murre ja toisaalta sosiaalisen 
verkon paine: 2000-luvun taitteessa öä-varianttia käyttivät eniten saman sosiaali-
sen verkon jäsenet mutta myös yksi verkon ulkopuolinen jäsen. Katsonkin, että 
alkuperäinen ää > öä -muutos on kielensisäisesti motivoitunut ja alhaalta leviävä, 
joten on odotettavaa, että öä-variantti on yleistynyt muotoryhmittäin ainakin osin 
morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Kalevalan 2000-luvun aineis-
tossa öä-variantin taaja käyttö kytkeytyy kuitenkin lähinnä vain yhteen sosiaali-
seen verkkoon ja sen jäsenten idiolekteihin. Variantin yleistyminen lieneekin 
muuttunut eräänlaiseksi minikokoiseksi ylhäältä leviäväksi muutokseksi, johon ei 
kuitenkaan liity laajempaa prestiisiä. Näin ollen on odotuksenmukaista, että va-
riantti on yleisempi pien- kuin suurtaajuisissa sanoissa.  
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eä-variantin yleistyminen Kalevalassa muotoryhmittäin ja lekseemeittäin 

Seuraavaksi tarkastelen eä-variantin hienoista yleistymistä Kalevalassa muoto-
ryhmittäin ja lekseemeittäin. ää-vokaalijonon edustuksesta laatimani muotoryh-
mittäinen tarkastelu osoittaa, että eä-variantti on yleistynyt Kalevalassa vain kah-
dessa muotoryhmässä, nimittäin yksikön partitiivissa ja A-infinitiivissä. Kuviossa 
42 on esitetty, kuinka monta prosenttiyksikköä eä-variantti on yleistynyt maini-
tuissa muotoryhmissä. Oletan, että eä-variantin yleistyminen on alhaalta leviävä 
muutos, koska puhesuomessa eä-variantti ää-vokaalijonon jatkajana on hyvin 
sporadinen ja koska ää > eä -muutosta voi pitää fysiologisesti motivoituneena 
(ks. edellistä lukua). Näin ollen hypoteesini on, että variantti on yleistynyt muoto-
ryhmittäin morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. 

Kuvio 42. eä-variantin suosion kasvu muotoryhmittäin Kalevalassa. 

Kuviosta 42 ilmenee, että eä-variantin yleistyminen on ollut voimakkaampaa A-
infinitiivimuodoissa kuin yksikön partitiivimuodoissa. Vaikka vertailussa on mu-
kana vain kaksi muotoryhmää, tulos tukee kuitenkin ainakin lievästi hypoteesiani, 
jonka mukaan kielensisäisesti motivoituneet muutokset etenisivät kielessä morfo-
taktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  
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Tarkastelen seuraavaksi eä-variantin yleistymistä lekseemeittäin A-
infinitiivimuodoissa, joissa muutosta on tapahtunut eniten. Taulukossa 31 on esi-
tetty, minkätaajuisissa lekseemeissä eä-varianttia esiintyy eniten ja leviääkö muu-
tos kenties taajuushypoteesin mukaisesti. Koska oletan, että eä-variantin yleisty-
minen on alhaalta leviävä muutos, olisi odotuksenmukaista, että eä-varianttia 
esiintyisi enemmän suur- kuin pientaajuisissa lekseemeissä. 

Taulukko 31. eä-variantin osuus eritaajuisissa lekseemeissä A-infinitiivissä. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

eä-jonoll.  

esiint. 

(f) 

eä-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

kylvyä 2 1 50 I 

ymmärtyä 2 1 50 I 

järjestyä 3 1 33,3 I 

näyttyä 3 1 33,3 I 

keittyä 7 1 14,3 II 

pityä 23 3 13 V 

elyä 39 3 7,7 VIII 

Taulukko 31 osoittaa, että eä-jonollisia muotoja on suhteessa eniten pientaajuisis-
sa sanoissa ja vähemmän suurtaajuisissa sanoissa. Tulos ei siis tue hypoteesiani, 
jonka mukaan alhaalta leviävä muutos leviäisi kielessä suurtaajuisista sanoista 
pientaajuisempiin. Toisaalta saattaa myös olla niin, että eä-variantin yleistymises-
sä ei olekaan kyse tavanomaisesta diakronisesta muutoksesta ja siksi muutos ei 
ole edennyt kielessä leksikaalisen diffuusion teorian olettamalla tavalla. Uskon, 
että idiolekteittainen tarkastelu valaisee muutoksen luonnetta enemmän. 

eä-variantin yleistyminen Kalevalassa idiolekteittain 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, mikä yhdistää niitä kalevalaisia kielenoppaita, joiden 
idiolekteissa eä-varianttia esiintyi 2000-luvun taitteessa suhteessa eniten. Kaleva-
lan uudessa aineistossa eä-variantin suhteellinen osuus kaikista ää-jono-
tapauksista on 6,9 prosenttiyksikköä. Pidän tätä prosenttilukua vertailulukuna. 
Vertailulukua enemmän eä-varianttia on Marin (f = 14/27), Joukin (f = 5/13), Pe-
kan (f = 6/21), Veeran (f = 6/35), Valentinan (f = 3/30) ja Vienon (f = 2/23) 
idiolekteissa. Kuviosta 43 ilmenee, kuinka suuri eä-variantin suhteellinen osuus 
on kaikista ää-jonotapauksista edellä mainittujen kielenoppaiden idiolekteissa. 
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Kuvio 43. eä-variantin suhteellinen osuus ää-jonotapauksista eräiden Kalevalan kielen-
oppaiden idiolekteissa. 

Kuviosta 43 ilmenee, että 2000-luvun taitteessa eä-varianttia käytti kaikkein eni-
ten Mari. Seuraavaksi eniten varianttia käyttivät Jouki, Pekka ja Veera. Valentinan 
ja Vienonkin idiolekteissa eä-varianttia esiintyi hieman keskimääräistä enemmän. 
Mikä heitä yhdistää?  

Merkittävin seikka, joka yhdistää eä-variantin suosijoita toisiinsa, on heidän 
asuinhistoriansa. Mari, Jouki ja Pekka ovat kaikki syntyneet ja eläneet lapsuuten-
sa Akonlahden kylässä. Veera puolestaan on syntynyt Kurjen kylässä, mutta hän-
kin on asunut Akonlahdessa 13 vuotta elämänsä aikana. Valentina oli kotoisin 
Kontokista – Akonlahden naapurikylästä94 –, ja Vieno, jonka idiolektissa eä-
varianttia on vain hiukan keskimääräistä enemmän, on syntyisin Tollonjoelta, joka 
sekin sijaitsee hyvin läntisessä osassa Vienaa. Vaikuttaakin siltä, että eä-variantti 
on tyypillinen nimenomaan Akonlahden murteelle, ja se on säilynyt hyvin synty-
peräisten akonlahtelaisten kielessä. Esimerkiksi yhdenkään Jyvyälahdesta syntyi-
sin olevan kalevalaisen informantin kielessä ei esiinny eä-varianttia lainkaan. 

Saadakseni tukea näkemykselleni, että eä-variantti on nimenomaan ”akonlah-
telainen”, olen käynyt läpi myös Kalevalan vanhan aineiston informanttien ää-
jonojen edustuksen idiolekteittain. Tulos on, että myös Kalevalan vanhassa aineis-
tossa eä-varianttia esiintyy vain akonlahtelaisten ja yhden kontokkilaisen idiolek-
teissa. Vanhassakaan aineistossa eä-varianttia ei esiinny esimerkiksi yhdenkään 
Jyvyälahdesta syntyisin olevan informantin kielessä. Käsittääkseni myös se, että 

                                                        
94 Itse asiassa Akonlahden kylä on vanhastaan kuulunut Kontokin kuntaan.  
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J. Mustakallio (1883) on merkinnyt Akonlahden ja sen lähikylien murteiden kie-
lennäytteisiinsä vain eä-varianttia, osoittaa, että eä on ollut Akonlahden murteen 
tyypillisin variantti ää-jonoissa.  

Kokoava katsaus osoittaa, että eä-variantti on yleistynyt muotoryhmittäin Ka-
levalan murteessa siinä järjestyksessä kuin oletan alhaalta leviävien muutosten 
etenevän. Variantti on suositumpi A-infinitiivissä kuin yksikön partitiivimuodois-
sa, joten se on edennyt morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Sen 
sijaan lekseemeittäinen tarkastelu paljastaa, että eä-variantti ei ole edennyt suur-
taajuisista sanoista pientaajuisempiin. Tulos ei siis tue hypoteesiani, että kielen-
sisäisesti motivoituneet muutokset etenevät kielessä juuri edellä mainitussa järjes-
tyksessä. Idiolekteittainen tarkastelu osoittaa, että eä-varianttia käyttäviä yhdistää 
asuminen Akonlahdessa (tai Kontokissa). Jos Kalevalasta kerättäisiin aineisto, 
jossa ei olisi ainuttakaan Akonlahdessa asunutta henkilöä, eä-varianttia ei esiin-
tyisi välttämättä lainkaan. Koska eä-variantti on niin selvästi sidoksissa tiettyyn 
kylään ja sen murteeseen, saattaa olla, että eä-variantin hienoinen yleistyminen 
Kalevalan aineistossa ei olekaan merkki diakronisesta muutoksesta vaan johtuu 
vain siitä, että Kalevalan uudessa aineistossa on hieman enemmän sellaisia kie-
lenoppaita, jotka ovat asuneet Akonlahdessa tai Kontokissa elämänsä aikana. 
Näin käy ymmärrettäväksi myös se, että eä-variantin lekseemeittäinen distribuu-
tio ei ole sellainen kuin leksikaalisen diffuusion teoria olettaa. 

ää-variantin yleistyminen Kalevalassa lekseemeittäin 

ää-variantin suosion kasvu kahta eriaikaista Kalevalan aineistoa vertailtaessa on 
kaiken kaikkiaan hyvin pientä (1,5 %). Toisaalta myös aa-variantti on kasvatta-
massa suosiotaan jälkitavujen aa-vokaalijonotapauksissa, joten ää- ja aa-
varianttien yleistyminen voi olla merkki orastavasta systeeminmuutoksesta. Kat-
son, että ää-variantin yleistyminen Kalevalan murteessa on ylhäältä leviävä muu-
tos. Yhtäältä kyse voi olla palauttavasta muutoksesta (öä ~ yä → ää), tai toisaalta 
ää-variantin yleistymistä on voinut tukea kontakti suomen kielen kanssa. Voi olla 
myös, että sekä kielensisäiset että ulkoiset syyt ovat vaikuttaneet muutoksen syn-
tyyn. 

ää-variantin yleistymistä on miltei mahdotonta tarkastella morfologisen dif-
fuusion kannalta, sillä esiintymiä eräissä muotoryhmissä on hyvin vähän. Esimer-
kiksi vanhan aineiston supistumaverbeissä ei ole yhtään ää-variantillista esiinty-
mää, ja uudenkin aineiston supistumaverbeissä on vain 1 ää-variantillinen esiin-
tymä. Imperatiivin monikon 2. persoonan muodoissa tilanne on samankaltainen: 
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vanhassa aineistossa ei ole ainuttakaan ää-variantillista esiintymää ja uudessa ai-
neistossakin vain 3. A-infinitiivimuodoissa esiintymiä sen sijaan on hieman 
enemmän: vanhassa aineistossa on 5 ää-variantillista esiintymää ja uudessa ai-
neistossa 15. Tämän vuoksi olen päätynyt tarkastelemaan ää-variantin yleistymis-
tä vain A-infinitiivimuodoissa ja vain leksikaalisen diffuusion kannalta. 

Kalevalan uudessa aineistossa on 4 A-infinitiivimuotoa, joissa ää-variantti 
kilpailee jonkin toisen variantin kanssa. Taulukkoon 32 olen koonnut nämä verbit. 
Taulukossa 32 näkyy ää-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa verbeissä Ka-
levalan uuden aineiston A-infinitiivimuodoissa.  

Taulukko 32. ää-variantin osuus eritaajuisissa lekseemeissä Kalevalan uuden 
aineiston A-infinitiivimuodoissa. 

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

ää-jonoll.  

esiint. 

(f) 

ää-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

selvittyä 4 2 50 I 

tietyä 9 4 44,4 II 

pityä 22 1 4,5 V 

elyä 39 1 2,6 VIII 

Taulukosta 32 ilmenee, että ää-variantti on suositumpi pientaajuisissa sanoissa ja 
harvinaisempi suurifrekvenssisissä verbeissä. Vaikka tarkasteltavia verbejä onkin 
hyvin vähän, tulosta voinee pitää ainakin suuntaa antavana. Taulukon 32 laskel-
mat tukevat hypoteesiani, jonka mukaan ylhäältä leviävät muutokset etenevät kie-
lessä pientaajuisista sanoista suurtaajuisempiin. 

ää-variantin yleistyminen Kalevalassa idiolekteittain 

Idiolekteittaiseen tarkasteluun olen ottanut mukaan ne viisi informanttia, jotka 
käyttivät 2000-luvun taitteessa ää-varianttia eniten, eli Iron (f = 7/46), Olgan (f = 
6/51), Pekan (f = 2/21), Annin (f = 4/47) ja Valentinan (f = 2/30). Kuviossa 44 on 
esitetty, kuinka suuri ää-variantin suhteellinen osuus oli tutkimushetkellä kaikista 
ää-jonotapauksista edellä mainittujen informanttien idiolekteissa. Kuviossa 44 on 
myös esitetty kielenoppaiden suomi- ja karjalaindeksien suuruus sekä 
vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuria indeksit ovat keskimäärin 
Kalevalan aineistossa. Kuviossa suomi-indeksipylväs on ruudullinen ja 
karjalaindeksipylväs pilkullinen. 
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Kuvio 44. Iron, Olgan, Pekan, Annin ja Valentinan keskimääräistä taajemman ää-
variantin käytön ja suomi- ja karjalaindeksien suuruuden välinen yhteys95. 

ää-variantin käyttö tuntuu kietoutuvan yhteen taajan aa-variantin käytön kanssa. 
ää-variantin suosijoista nimittäin 4 on sellaisia kielenoppaita, joiden idiolektissa 
myös aa-variantti on keskimääräistä suositumpi. Nämä ovat Iro, Olga, Pekka ja 
Valentina. (Ks. s. 247.) ää-variantin suosijoista vain Pekan suomi-indeksi on kes-
kimääräistä suurempi, kun taas muilla informanteilla se on keskimääräistä pie-
nempi. Iron ja Valentinan karjalaindeksit ovat puolestaan keskimääräistä pienem-
piä, mikä on odotuksenmukaista, kun tarkastelun kohteena on ylhäältä leviävä 
muutos.  

aa-variantin käytön idiolekteittaisen tarkastelun kohdalla olen huomauttanut, 
että vaikka Olgan karjalaindeksi onkin keskimääräistä suurempi, hän on kuitenkin 
tekemisissä suomalaisten kanssa usein, ja näin myös hänen ää-variantin suosimi-
sensa käy ymmärrettäväksi. Valentinan idiolekti puolestaan tuntui olleen kaiken 
kaikkiaan altis kontaktivaikutteille (ks. s. 248), joten myös hänen ää-variantin 
suosimisensa on odotettavaa. Annin kohdalla ää-variantin taajaan käyttöön lienee 
vaikuttanut ennen muuta hänen miehensä Pekan puhekieli. Vaikka Annin karja-
laindeksi onkin varsin korkea ja hän on lojaali karjalan kielelle, hänen idiolektinsa 
tuntuu olevan altis hänen oman sosiaalisen verkkonsa vaikutteille. Tämä näkyy 

                                                        
95 Lyhenteiden selitykset: ää-% = ää-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista ää-
vokaalijonotapauksista, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Iro Olga Pekka Anni Valentina

%
ää-%

S-ind.
vert.%

K-ind.

vert.%



 276 

siinä, että Anni suosii puheessaan taajaan sellaisia variantteja, jotka ovat ominai-
sia juuri sille sosiaaliselle verkolle, johon hän kuuluu (ks. s. 240 ja 268–269).  

ää-variantin käytön idiolekteittainen tarkastelu osoittaa, että aa-variantin ja 
ää-variantin suosimisen välillä tuntuu olevan selvä yhteys. Ilmeisesti jälkitavujen 
aa- ja ää-jonot kytkeytyvätkin informanttien mielissä yhteen, ja pitkävokaalisen 
variantin käyttö yhdessä vokaalijonossa houkuttelee käyttämään pitkävokaalista 
varianttia myös toisessa, samankaltaisessa vokaalijonossa. Koska aa-variantti on 
yleistynyt eriaikaisia aineistoja verrattaessa suuremmassa määrin kuin ää-
variantti, on mahdollista, että ää-vokaalijonotapauksissa mallia on otettu aa-
vokaalijonossa yleistyvästä aa-variantista96. Joka tapauksessa ää-variantin yleis-
tymistä Kalevalan murteessa voi pitää orastavana muutoksena, ja se on iduillaan 
jo lähes kaikkien Kalevalan informanttieni kielessä. 

yä-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä muotoryhmittäin ja lekseemeittäin 

Tarkastelen seuraavaksi yä-variantin yleistymistä Jyskyjärven murteessa kokoa-
vasti muotoryhmittäin ja lekseemeittäin. Oletan, että yä-variantin yleistyminen 
Jyskyjärvellä on alhaalta leviävä ja kielensisäisesti motivoitunut muutos, sillä pu-
hesuomessa varianttia ei tiettävästi esiinny lainkaan. Lisäksi yä-variantti on proto-
tyyppisin jälkitavujen ää-jonon jatkaja vienalaismurteissa. Näin ollen hypoteesini 
on, että yä-variantin yleistyminen olisi edennyt morfotaktisen hierarkian mukai-
sessa järjestyksessä.  

Kahta eri aikoina kerättyä aineistoa verrattaessa yä-variantti on yleistynyt yk-
sikön partitiivissa, A-infinitiivissä ja supistumaverbeissä. Vertailen seuraavassa 
muutoksen voimakkuutta näissä muotoryhmissä, ja laskelmani näkyvät kuviosta 
45. 

                                                        
96 Merkille pantavaa on, että myös H. Leskinen (1981: 88–89) on havainnut siirtokarjalaismurteita 
tutkiessaan ensi tavun diftongien muuttuvan pitkävokaalisiksi nopeammin takavokaalisessa kuin etu-
vokaalisessa ympäristössä, siis useammin moa → maa kuin peä → pää. Samoin Oulun seudulle muut-
taneiden sortavalaisten kielessä jälkitavujen oa-jonot ovat muuttuneet pitkävokaalisiksi nopeammin 
kuin eä-jonot, siis useammin kaloa → kalaa kuin leipeä → leipää (Hulkkonen 1979: 55). 
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Kuvio 45. yä-variantin yleistyminen eri muotoryhmissä Jyskyjärvellä. 

Kuviosta 45 käy ilmi, että yä-variantin suosio on kasvanut suhteessa eniten A-
infinitiivissä, toiseksi eniten yksikön partitiivissa ja vähiten supistumaverbeissä. 
Mitään kovin suuria eroja muotoryhmien välillä muutoksen etenemisessä ei ole, 
mutta kuvio 45 osoittaa, että muutos ei ole edennyt morfotaktisen hierarkian mu-
kaisesti. Jos muutos olisi edennyt, kuten morfologisen diffuusion teoria olettaa, se 
olisi voimakkainta supistumaverbeissä, toiseksi voimakkainta A-infinitiivissä ja 
vähäisintä yksikön partitiivissa. Tulos ei siis tue hypoteesiani, jonka mukaan kie-
lensisäisesti motivoituneet muutokset etenisivät kielessä morfotaktisen hierarkian 
mukaisessa järjestyksessä. 

Koska yä-variantti on yleistynyt voimakkaimmin A-infinitiivimuodoissa, tar-
kastelen seuraavaksi yä-variantin asemaa eritaajuisissa verbeissä kyseisen muoto-
ryhmän sisällä. Jyskyjärven aineistossa on ainoastaan 5 A-infinitiivimuotoa, joissa 
yä-variantti kilpailee jonkin toisen variantin kanssa. Taulukkoon 33 olen koonnut 
nämä verbit. Taulukossa näkyy yä-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa ver-
beissä. 
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Taulukko 33. yä-variantin osuus eritaajuisissa lekseemeissä Jyskyjärven uuden 
aineiston A-infinitiivimuodoissa.  

lekseemi sanaesiintymiä 

yht.  

(f) 

yä-jonoll.  

esiint. 

(f) 

yä-jonoll.  

esiint. 

(%) 

lekseemin 

taajuusluokka 

elyä 57 53 93 XII 

keittyä 19 14 73,7 IV 

pyytyä 3 2 66,7 I 

täyttyä 3 2 66,7 I 

tietyä 9 4 44,4 II 

Taulukosta 33 ilmenee, että yä-variantin osuus on suurin hyvin taajafrekvenssi-
sessä verbissä elyä. Sen sijaan taajuusluokkaan I ja II kuuluvissa verbeissä varian-
tin osuus on selvästi pienempi. Koska tarkasteltavia verbejä on vain viisi, tulosta 
voi pitää korkeintaan suuntaa antavana. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yä-variantti 
olisi yleisempi suur- kuin pientaajuisissa lekseemeissä, mikä tukee hypoteesiani 
siitä, että alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä suurtaajuisista lekseemeis-
tä pientaajuisempiin.  

yä-variantin yleistyminen Jyskyjärvellä idiolekteittain 

Jyskyjärven uuden aineiston jälkitavujen ää-jonot edustuvat tavallisesti yä-
varianttina. Tarkastelen kuitenkin vielä sitä, ketkä informantit suosivat varianttia 
eniten 2000-luvun taitteessa ja mistä tämä mahdollisesti johtuu. Idiolekteittaiseen 
tarkasteluun olen ottanut mukaan ne viisi informanttia, jotka käyttivät yä-
varianttia eniten, eli Tuarien (f = 55/56), Heklan (f = 49/50), Matr’on (f = 45/46), 
Sylvin (f = 45/47) ja Maikin (f = 39/42). 

Kuviossa 46 on esitetty, kuinka suuri yä-variantin suhteellinen osuus oli kai-
kista ää-jonotapauksista Tuarien, Heklan, Matr’on, Sylvin ja Maikin idiolekteissa 
2000-luvun taitteessa. Kuviossa 46 on myös esitetty kielenoppaiden karjala- ja 
suomi-indeksien suuruus sekä vertailuindeksit, jotka osoittavat, kuinka suuria in-
deksit ovat keskimäärin Jyskyjärven aineistossa. Kuviossa karjalaindeksipylväs 
on pilkullinen ja suomi-indeksipylväs ruudullinen. 
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Kuvio 46. Tuarien, Heklan, Matr’on, Sylvin ja Maikin keskimääräistä taajemman yä-
variantin käytön ja karjala- ja suomi-indeksien suuruuden välinen yhteys97.  

Kuviosta 46 ilmenee, että yä-variantin suosijoista Tuarien, Heklan ja Maikin kar-
jala-indeksit ovat keskimääräistä suurempia ja Maikin suomi-indeksin arvo on 0. 
Nähdäkseni mainittujen informanttien yä-variantin taaja käyttö on siis odotuk-
senmukaista. Sen sijaan Matr’on ja Sylvin karjala-indeksit ovat keskimääräistä 
pienempiä. Miksi he silti suosivat yä-varianttia?  

Aiemmin on jo tullut esiin, että Matr’on karjalaindeksi on keskimääräistä 
pienempi, koska hänen naapuristoonsa ja ystäväpiiriinsä kuuluu paljon vain venä-
jänkielisiä ja näin Matr’onkin on puhuttava usein venäjää. Matr’o kuitenkin suosi 
tutkimushetkellä myös eA-vokaalijonoissa vienalaismurteiden tyypillisintä va-
rianttia (ie-varianttia) ja hänen suomi-indeksinsä on arvoltaan 0, joten käsittääk-
seni hänen yä-variantin suosimistaan voi kuitenkin pitää melko odotuksenmukais-
ta.  

Sylvin karjala-indeksin pienuutta olen pohtinut aiemminkin ja tullut siihen tu-
lokseen, että indeksi olisi korkeampi, jos se olisi laskettu vuosia sitten. Lisäksi 
Sylvi tuntuu olevan selvästi närkästynyt karjalan kielen käytön vähenemisestä. 
(Ks. s. 186–187.) Sylvin kieli ei kuitenkaan ole kaikilta osin konservatiivinen, 
vaan esimerkiksi iA-vokaalijonoissa hän suosi 2000-luvun taitteessa todennäköi-
sesti kontaktilähtöistä iA-varianttia (ks. s. 164). Joka tapauksessa kun tarkkailee 

                                                        
97 Lyhenteiden selitykset: yä-% = yä-variantin suhteellinen osuus informantin idiolektissa kaikista ää-
vokaalijonotapauksista, K-ind. = karjalaindeksin suuruus, S-ind. = suomi-indeksin suuruus, vert.% = 
suomi- tai karjalaindeksin suuruus keskimäärin kylän aineistossa. 
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Sylvin kaikkia vokaalijonoesiintymiä yhdessä, vaikuttaa siltä, että ei-
prototyyppisen variantin suosiminen on rajoittunut vain iA-vokaalijonoon, ja 
muuten hän suosii jälkitavujen vokaalijonoissaan vienalaismurteiden tyypillisim-
piä variantteja.  

Vaikka katsonkin, että Tuarien ja Heklan yä-variantin suosiminen on odotuk-
senmukaista, on kuitenkin huomautettava siitä, että heidän suomi-indeksinsä ovat 
keskimääräistä suurempia. Vilkkaat kontaktit suomalaisten kanssa eivät kuiten-
kaan ole ainakaan merkittävästi vaikuttaneet Tuarien ja Heklan ää-jonojen edus-
tukseen. Ilmeisesti kyse on siitä, että eräissä vokaalijonoissa suomen ja karjalan 
kielen erilainen edustus on tiedostetumpaa kuin toisissa. Toisaalta taas voi olla, 
että Tuarie ja Heklakin stilisoivat puhettaan suomen kielen suuntaan enemmän 
silloin, kun he keskustelevat suomea puhuvien suomalaisten kanssa. Myös se, että 
Jyskyjärven murteen ää-jonoissa ei esiintynyt 2000-luvun taitteessa kontaktiläh-
töistä, yleistymässä olevaa varianttia, tekee ymmärrettävämmäksi sen, että sellai-
setkin informantit, joilla on korkea suomi-indeksi, suosivat tutkimuksen toteutta-
mishetkellä ää-jonoissaan oman kotimurteensa tyypillisintä varianttia.  

Kokoava katsaus osoittaa, että yä-variantin yleistyminen Jyskyjärven mur-
teessa lienee alhaalta leviävä muutos. Variantti ei ole yleistynyt muotoryhmittäin 
morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä, mutta toisaalta yä-variantti on 
yleisempi suur- kuin pientaajuisissa sanoissa. Idiolekteittainen tarkastelu osoittaa, 
että yä-varianttia suosivat 2000-luvun taitteessa eniten sellaiset kielenoppaat, joil-
la on keskimääräistä korkeampi karjala-indeksi tai joiden karjala-indeksin pienuus 
ei ole heidän omista motiiveistaan kiinni. 
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III Kokoava katsaus 
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7 Tutkimustuloksia ja päätelmiä 

Olen etsinyt tässä työssä vastauksia luvussa 5.3 esittelemiini kysymyksiin. Seu-
raavaksi kokoan saamiani tuloksia yhteen ja vastaan tutkimuskysymyksiini.  

Aloitan tutkimustulosten koonnin tarkastelemalla, minkälaista variaatiota 
Jyskyjärven ja Kalevalan murteiden jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen 
edustuksessa on esiintynyt 1970-luvun taitteessa ja 2000-luvun taitteessa ja miten 
vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on muuttunut 30 vuoden aikana. 

7.1 Tapahtuneet muutokset 

7.1.1 iA-vokaalijonon edustuksessa 

Jälkitavujen iA-vokaalijonon edustus on säilynyt Kalevalassa melko stabiilina 30 
vuoden ajan. Kuitenkin Kalevalan murteessa niin ie- kuin iA-varianttikin on kas-
vattanut suosiotaan. Jyskyjärvellä iA-vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on muut-
tunut 30 vuoden aikana moninaisemmaksi, ja sielläkin iA-variantti on alkanut 
yleistyä.  

Sekä Jyskyjärven että Kalevalan murteessa meneillään olevaa iA-variantin 
(esim. tanssia) yleistymistä voi pitää joko palauttavana muutoksena (ie → iA) tai 
kontaktilähtöisenä muutoksena. Muutoksen kontaktilähtöisyyttä tukee se, että Ka-
levalassa valtaosalla iA-variantin suosijoista on keskimääräistä korkeampi suomi-
indeksi. Varianttia käyttävät eniten sellaiset kielenoppaat, joilla on suomalaisia 
hyöty-ystäviä, ja muutamat iA-variantin suosijoista kärsivät myös kielellisestä 
epävarmuudesta. Jyskyjärvellä iA-variantin taaja käyttö kietoutuu puolestaan yh-
teen Suomi-ihannoinnin tai kielellisen epävarmuuden kanssa. Toisekseen Jysky-
järvellä iA-varianttia käyttävät keskimääräistä enemmän myös sellaiset informan-
tit, joilla on suomalaisia tunneystäviä ja jotka ovat suomalaisten kanssa tekemisis-
sä esimerkiksi turismin myötä. iA-variantin yleistyminen on edennyt myös siinä 
järjestyksessä kuin leksikaalisen diffuusion teoria olettaa ylhäältä leviävien muu-
tosten etenevän: variantin yleistyminen on ollut voimakkaampaa pientaajuisissa 
sanoissa kuin suurtaajuisissa sanoissa. Nähdäkseni iA-variantin nimeäminen fono-
logiseksi lainaksi on myös sen vuoksi perusteltua, että esimerkiksi Sarah G. Tho-
mason (1997: 182) viittaa interferenssi-termillä kaikkiin kielenmuutoksiin, joiden 
syynä voidaan kokonaan tai osittain pitää kontaktia toisen kielen kanssa.  
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Kalevalan murteessa meneillään oleva ie-variantin yleistyminen on mitä to-
dennäköisimmin alhaalta leviävä ja kielensisäisesti motivoitunut muutos. Variant-
tia runsaasti käyttävät ovat lojaaleja karjalan kielelle ja heillä on hyvä kielellinen 
itsetunto. Valtaosalla variantin suosijoista on myös keskimääräistä suurempi kar-
jalaindeksi. Eräiden informanttien idiolekteissa vienalaismurteiden tyypillisim-
män variantin vahvaa asemaa lienee tukenut myös sosiaalisen verkon paine ja toi-
saalta asuminen Keski-Vienassa, jossa suomalaisvaikutus on ollut vähäisempää 
kuin Länsi-Vienassa. 

7.1.2 eA-vokaalijonon edustuksessa 

Jyskyjärvellä jälkitavujen eA-vokaalijonon edustuksessa esiintyvä variaatio on 
yksinkertaistunut 30 vuoden aikana. Sekä vanhassa että uudessa aineistossa esiin-
tyy eniten ie-varianttia (esim. korkie), ja se on kasvattanut suosiotaan. Kalevalas-
sa eA-vokaalijonon edustus on säilynyt varianttien lukumäärän suhteen hyvin sa-
mankaltaisena vuosikymmenten ajan, mutta myös siellä ie-variantin käyttö on 
yleistynyt.  

ie-variantin yleistyminen vienalaismurteissa lienee kielensisäisesti motivoitu-
nut ja alhaalta leviävä muutos. Variantin taaja käyttö kytkeytyy Jyskyjärvellä 
usein keskimääräistä suurempaan karjalaindeksiin ja kaikkien muutoksen johtaji-
en kohdalla selvästi keskimääräistä pienempään suomi-indeksiin. Kalevalassa 
puolestaan ie-variantin suosiminen ei ole yhtä selkeästi sidoksissa keskimääräistä 
pienempään suomi-indeksiin tai keskimääräistä suurempaan karjalaindeksiin. Ka-
levalassa myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole solidaarisia karjalan kielelle, suo-
sivat ie-varianttia, mikä johtunee siitä, että eA-jonoissa ei ollut 2000-luvun tait-
teessa mitään yleistymässä olevaa, kontaktilähtöistä prestiisivarianttia. ie-variantti 
etenee kielessä lekseemeittäin, kuten olen olettanut alhaalta leviävien muutosten 
etenevänkin: suurtaajuisista sanoista pientaajuisempiin. 

7.1.3 UA-vokaalijonon edustuksessa 

UA-vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on yksinkertaistunut hivenen 30 vuoden 
aikana. Jyskyjärven uudessa aineistossa esiintyy 3 eri varianttia ja Kalevalassa 4, 
mikä on varsin vähän monen muun vokaalijonon varianttimäärään verrattuna. 
Kummassakin kylässä UA-jono edustuu tavallisesti UO-varianttina (esim. naruo), 
joskaan variantin edustus ei ole kategorinen. Jyskyjärvellä UO-variantin suhteel-
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linen osuus on pienentynyt, mutta Kalevalassa variantin suosio on kasvanut. Jys-
kyjärvellä sen sijaan UU-variantti (esim. huttuu) on yleistynyt. 

Katson, että UU-variantin iduillaan oleva yleistyminen Jyskyjärvellä on yl-
häältä leviävä muutos, jota on ainakin tukenut kontakti suomen kielen kanssa. 
Näin ajattelen, koska pitkä U on myös puhesuomessa jonkin verran yleistyvä va-
riantti (ks. esim. Mantila 1997) ja koska se ei ole prototyyppinen edustustapa vie-
nalaismurteiden UA-vokaalijonoissa (ks. luku 6.3). UU-varianttia suosivatkin 
Jyskyjärvellä eniten informantit, joiden suomi-indeksi on keskimääräistä korke-
ampi. Toisaalta variantin yleistyminen voi johtua myös kielensisäistä syistä: 
muissakin jälkitavujen vokaalijonoissa (aa- ja ää-jonoissa) on näet havaittavissa 
pitkävokaalisen variantin yleistymistä. 

UO-variantin yleistyminen Kalevalassa lienee alhaalta leviävä muutos. Va-
riantti on edennyt suurtaajuisista sanoista pientaajuisempiin, ja lisäksi valtaosalla 
varianttia eniten käyttävistä on keskimääräistä korkeampi karjalaindeksi ja kes-
kimääräistä pienempi suomi-indeksi. Monet variantin suosijoista kuuluvat myös 
sosiaaliseen verkkoon, joka tuntui toimivan 2000-luvun taitteessa ei-
kontaktilähtöisiä variantteja säilyttävänä voimana.  

7.1.4 OA-vokaalijonon edustuksessa 

Jälkitavujen OA-vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on muuttunut tutkimissani ky-
lissä hieman monilukuisemmaksi 30 vuoden aikana. UO-variantin (esim. maituo) 
suosio on kuitenkin kasvanut selvästi, ja se on ehdoton valtavariantti sekä Jysky-
järven että Kalevalan murteessa. OA-jonoissa oli siis 2000-luvun taitteessa me-
neillään selvä murteen sisäinen muutos. 

Sitä, että UO-variantin yleistyminen on kielensisäisesti motivoitunut muutos, 
tukee se seikka, että Kalevalassa valtaosalla varianttia eniten käyttävistä on kes-
kimääräistä suurempi karjalaindeksi ja/tai keskimääräistä pienempi suomi-
indeksi. Jyskyjärvellä UO-variantin käyttö ei ole yhtä selvästi yhteyksissä indek-
sien suuruuteen, vaan siellä myös henkilöt, joilla on tavanomaista suurempi suo-
mi-indeksi tai keskimääräistä pienempi karjalaindeksi, suosivat UO-varianttia. 
Syy tähän lienee se, että OA-jonoissa ei 2000-luvun taitteessa esiintynyt mitään 
nopeasti yleistyvää, kontaktilähtöistä prestiisivarianttia. Eräiden informanttien 
UO-variantin taajaan käyttöön on voinut vaikuttaa myös vienankarjalan kirjakieli. 
Lekseemeittäin UO-variantti on levinnyt kielessä suurtaajuisista sanoista pientaa-
juisempiin. 
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7.1.5 aa-vokaalijonon edustuksessa 

Jälkitavujen aa-vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on kaiken kaikkiaan erittäin 
runsasta. Kalevalan uudessa aineistossa esiintyy 10 varianttia ja Jyskyjärven uu-
dessa aineistossa 11 erilaista varianttia aa-jonon jatkajana.  

Jyskyjärvellä aa-vokaalijonon edustus on säilynyt hyvin samankaltaisena 30 
vuoden ajan. Eniten esiintyy ua-varianttia (esim. kalua), ja vain aa-variantti 
(esim. rahaa) on yleistynyt hivenen. Merkille pantavaa on oa-variantin (esim. na-
vettoa) erittäin vähäinen käyttö, sillä useissa aiemmissa tutkimuksissa (ks. luku 
6.5) oa-varianttia on pidetty vienalaismurteiden tyypillisimpänä varianttina. 

Myös Kalevalassa esiintyy eniten ua-varianttia. Kalevalan murteessa on kui-
tenkin tapahtunut enemmän muutoksia kuin Jyskyjärvellä: oa-variantti on kasvat-
tanut suosiotaan, ja myös aa-variantti on yleistymään päin.  

oa-variantin yleistymisen muotoryhmittäinen, lekseemeittäinen ja idiolekteit-
tainen tarkastelu osoittavat, että kyseessä ei ole aivan tavanomainen diakroninen 
muutos. Luultavasti oa-variantin yleistyminen on alkuaan ollut vaakasuoraan le-
viävää. Kalevalan 2000-luvun aineistossa oa-variantin taaja käyttö kytkeytyy kui-
tenkin vain yhteen sosiaaliseen verkkoon ja sen jäsenten idiolekteihin. Ilmeisesti 
verkon jäsenet ovat ottaaneet vaikutteita verkkonsa keskusjäsenen kielestä, ja tar-
kastelun kohteena oleva muutos on muuttanut luonnettaan niin, että se oli 2000-
luvun taitteessa pystysuoraan leviävä, mallinmukainen muutos.  

aa-variantin yleistyminen Kalevalassa lienee puolestaan kontaktilähtöinen 
muutos: variantti on levinnyt suurtaajuisista muotoryhmistä pientaajuisempiin ja 
muutosta johtavan muotoryhmän – yksikön partitiivin – sisällä pientaajuisista sa-
noista suurtaajuisempiin. Lisäksi valtaosalla aa-variantin suosijoista on joko kes-
kimääräistä suurempi suomi-indeksi tai keskimääräistä alhaisempi karjalaindeksi.  

7.1.6 ää-vokaalijonon edustuksessa 

Myös jälkitavujen ää-vokaalijonoissa esiintyvä variaatio on erittäin runsasta: Jys-
kyjärven uuden aineiston ää-vokaalijonoissa esiintyy 12 eri varianttia ja Kaleva-
lassa 13 eri varianttia. Aivan kuten aiempi tutkimus on esittänytkin (ks. luku 6.6), 
yä-varianttia (esim. liävyä ’läävää’) esiintyy enemmän Jyskyjärvellä, ja Kaleva-
lassa puolestaan esiintyy enemmän eä- ja iä-variantteja (esim. lehmeä, kesiä). 
Kummassakin kylässä ehdottomasti suosituin on yä-variantti, joka on Jyskyjärvel-
lä myös yleistynyt 30 vuodessa. Kalevalassa sen sijaan öä-variantti (esim. heinöä) 
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on lisännyt suosiotaan merkittävästi, ja myös eä- ja ää-variantit (esim. leipeä, 
päivää) ovat kasvattaneet suosiotaan hieman. 

yä-variantin yleistyminen Jyskyjärven murteessa lienee alhaalta leviävä muu-
tos. yä-varianttia suosivat eniten kielenoppaat, joiden karjala-indeksi on keski-
määräistä korkeampi tai joiden karjala-indeksin pienuus ei johdu heidän omista 
motiiveistaan. yä-variantti on myös yleisempi suur- kuin pientaajuisissa sanoissa. 

öä-varianttia suosivat Kalevalan uudessa aineistossa yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta samat informantit, joiden idiolektissa (aa-jonoissa) myös oa-variantti 
on yleinen. Ilmeisesti siis myös öä-variantin yleistymistä on Kalevalassa edistänyt 
sosiaalisen verkon paine. Muotoryhmittäinen ja lekseemeittäinen analyysi osoit-
tavat, että öä-variantin yleistyminen lienee alkuaan ollut vaakasuoraa mutta että 
muutos on muuttanut luonnettaan niin, että se oli 2000-luvun taitteessa pys-
tysuoraan leviävä ja mallinmukainen muutos. 

Se, että eä-varianttia esiintyy suhteessa enemmän Kalevalan uudessa kuin 
vanhassa aineistossa, ei välttämättä ole merkki diakronisesta muutoksesta. eä-
variantti leimautuu nimittäin hyvin vahvasti nimenomaan akonlahtelaiseksi va-
riantiksi, ja erot eri aikoina kerätyissä aineistoissa voivat johtua vain siitä, että 
Kalevalan uudessa aineistossa on hieman enemmän Akonlahdessa (tai Kontokis-
sa) asuneita kielenoppaita. 

ää-variantin yleistyminen Kalevalan murteessa kietoutuu yhteen aa-variantin 
yleistymisen kanssa. Valtaosa ää-varianttia keskimääräistä enemmän suosivista 
käyttää myös aa-varianttia keskimääräistä enemmän puheessaan (aa-
vokaalijonoissa). Ilmeisesti kyseessä on kontaktilähtöinen muutos, sillä valtaosal-
la ää-variantin suosijoista on joko keskimääräistä suurempi suomi-indeksi tai 
keskimääräistä alhaisempi karjalaindeksi. Lisäksi ää-variantti on levinnyt pientaa-
juisista sanoista suurtaajuisempiin.  

7.2 Vokaalijonoittaiset ja kylien väliset erot variaatiossa ja 
muutoksen suunnassa 

Tutkimissani vokaalijonoissa on eroja siinä, mihin suuntaan variaatio on kehitty-
nyt. Jälkitavujen eA- ja UA-jonoissa variaatio on yksinkertaistunut, kun taas OA- 
ja aa-jonoissa variaatio on muuttunut monilukuisemmaksi. iA-jonon edustus on 
säilynyt varianttien lukumäärän suhteen hyvin stabiilina Kalevalassa; Jyskyjärvel-
lä sen sijaan variaatio on hieman lisääntynyt. ää-jonon edustus on säilynyt Jysky-
järvellä samanlaisena varianttien määrän suhteen, kun taas Kalevalassa ää-jonon 
variaatio on yksinkertaistunut.  
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Taulukosta 34 ilmenee se järjestys, jonka tutkimani vokaalijonot muodostavat 
variaation määrän perusteella uusissa aineistoissa. Kohdassa 1 mainitussa vokaa-
lijonossa variaatiota esiintyy runsaimmin ja kohdassa 6 niukimmin. Vokaalijonon 
jäljessä on mainittu sulkeissa, kuinka monta kertaa vokaalijono esiintyy kyseisen 
kylän uudessa aineistossa. 

Taulukko 34. Variaation määrä eri vokaalijonoissa Jyskyjärven murteessa ja Kalevalan 
murteessa 2000-luvun taitteessa. 

Järj. nro Jyskyjärvi Varianttien 

määrä 

Kalevala Varianttien 

määrä 

1. ää-jono (f = 644) 12 ää-jono (f = 529) 13 

2. aa-jono (f = 997) 11  aa-jono (f = 991) 10 

3. iA-jono (f = 913) 10 OA-jono (f = 357) 7 

4. eA-jono (f = 399) 6  iA-jono (f = 1 208) 6 

5. OA-jono (f = 308) 5  eA-jono (f = 431) 5 

6. UA-jono (f = 182) 3  UA-jono (f = 254) 4 

Taulukko 34 osoittaa, että 2000-luvun taitteessa kummankin kylän murteessa va-
riaatiota esiintyi runsaimmin jälkitavujen ää- ja aa-jonoissa. Vähiten variaatiota 
puolestaan esiintyi jälkitavujen UA-jonossa. Muutoin tutkittavien kylien välillä on 
eroja vokaalijonojen variaation määrässä. Ilmeisesti tutkimieni kylien murteissa 
vokaalijonojen esiintymäfrekvensseillä on jonkinlaista vaikutusta siihen, kuinka 
paljon variaatiota niiden edustuksessa on. UA-jono, jossa on vähiten variaatiota, 
on näet kummankin kylän uudessa aineistossa harvafrekvenssisin vokaalijono. 
Vaikuttaa siltä, että harvemmin puheessa esiintyvissä vokaalijonoissa esiintyy 
myös vähemmän variaatiota.  

Luvussa 5.3 esittämieni tutkimuskysymysten oheen olen kirjannut neljä ai-
neistooni liittyvää hypoteesia. Ensimmäinen hypoteesini on, että tutkimieni kylien 
murteessa on tapahtunut fonologista lainaamista suomen kielestä. Tutkimukseni 
tulokset osoittavat, että hypoteesi pitänee joissain kohdin paikkansa. Katson, että 
fonologisina lainoina voi pitää 

A) kummankin kylän iA-vokaalijonoissa yleistyvää iA-varianttia (esim. hyppiä, 
tanssia), 

B) Jyskyjärven murteen UA-vokaalijonoissa yleistyvää UU-varianttia (esim. 
liikkuu, syksyy), 

C) Kalevalan murteen aa-jonoissa yleistyvää aa-varianttia (esim. rahaa, ruplaa) 
ja 
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D) Kalevalan murteen ää-jonoissa yleistyvää ää-varianttia (esim. kylvettää, sel-
vittää). 

Tiettävästi myös kummankin kylän uusissa aineistoissa esiintyvät sporadiset OA-
variantit (esim. sanoa, autoa) ovat fonologisia lainoja suomesta, koska niitä 
käyttävät paljon suomen kielen kanssa tekemisissä olevat kielenoppaat.  

Se, että vienankarjalaiset ovat omaksuneet suomen kielestä fonologisia laino-
ja, on odotuksenmukaista. Lainaaminen on näet yleistä juuri sellaisista kielistä, 
joiden puhujilla on parempi sosioekonominen status ja prestiisiä lainaajien silmis-
sä. Transferia omaksutaan tyypillisesti myös sellaisista kielistä, joiden puhujien 
kulttuuri on esimerkiksi teknologisesti kehittyneempi. (McMahon 1994: 201; Fo-
ley 1997: 384; Thomason 2001: 66.) On kuitenkin korostettava sitä, että ennen 
tutkimuksen aloittamista oletin havaitsevani kummankin kylän aineistoissa paljon 
enemmän fonologisia lainoja suomen kielestä ja ajattelin, että nämä lainat olisivat 
yleistyneet nopeammin tutkimieni kylien murteissa. Tilanne on kuitenkin se, että 
eniten tutkimieni vokaalijonojen edustuksessa on tapahtunut murteen sisäisiä 
muutoksia. Yhtä vokaalijonoa lukuun ottamatta kaikissa tutkimissani vokaalijo-
noissa oli 2000-luvun taitteessa havaittavissa vienalaismurteiden tyypillisimmän 
variantin yleistymistä. Lisäksi eriaikaisia kielennäytteitä verrattaessa voi havaita 
kolme muutosta, jotka eivät ole aivan tavanomaisia diakronisia muutoksia. Kuten 
aiemmin on tullut esille, oa- ja öä-varianttien yleistymiseen Kalevalan murteen 
AA-jonoissa lienevät vaikuttaneet eniten sosiaalisen verkon paine ja toisaalta se, 
että variantit ovat olleet taajassa käytössä informanttien syntymäkylissä. Lisäksi 
eä-variantin yleistyminen Kalevalan ää-jonoissa ei välttämättä olekaan diakroni-
nen muutos, vaan aineistojen väliset erot voivat selittyä vain sillä, että uudessa 
aineistossa on enemmän Akonlahdessa syntyneitä informantteja. Nimitän kolmea 
viimeksi mainittua muutosta poikkeuksellisiksi muutoksiksi ja tiivistän Jyskyjär-
ven ja Kalevalan murteissa 2000-luvun taitteessa meneillään olleet muutokset tau-
lukkoon 35. 
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Taulukko 35. Jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen edustuksessa 2000-luvun 
taitteessa meneillään olleet muutokset (KM = kontaktilähtöinen muutos, MSM = murteen 
sisäinen muutos, PM = poikkeuksellinen muutos). 

vokaalijono muutos Jyskyjärvi Kalevala 

MSM 
ie-variantti yleistyy 

 ● iA-jono 

KM 
iA-variantti yleistyy 

● ● 
    

eA-jono MSM 
ie-variantti yleistyy 

● ● 
    

MSM 
UO-variantti yleistyy 

 ● UA-jono 

KM 
UU-variantti yleistyy 

●  

    

OA-jono MSM 
UO-variantti yleistyy 

● ● 
    

PM 
oa-variantti yleistyy 

 ● aa-jono 

KM 
aa-variantti yleistyy 

 ● 
    

MSM 
yä-variantti yleistyy 

●  

PM 
öä-variantti yleistyy 

 ● 
PM 

eä-variantti yleistyy 

 ● 

ää-jono 

KM 
ää-variantti yleistyy 

 ● 

Taulukko 35 osoittaa, että jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen variaatio on 
säilynyt stabiilimpana Jyskyjärven murteessa kuin Kalevalan murteessa 30 vuo-
den ajan. Niin kontaktilähtöiset, murteen sisäiset kuin poikkeuksellisetkin muu-
tokset ovat selvästi yleisempiä Kalevalan kuin Jyskyjärven murteessa. 

Se, että Kalevalan aineistossa esiintyy enemmän fonologisia lainoja suomesta  
kuin Jyskyjärven aineistossa, on odotuksenmukaista: Kalevala näet sijaitsee län-
nempänä, ja toisekseen Kalevalan aineistossa on enemmän kielenoppaita, jotka 
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ovat syntyneet Suomen rajan läheisyydessä sijaitsevissa vienalaiskylissä, ns. ”ra-
jakylissä”, joissa suomen kielen vaikutus on ilmeisesti ollut kautta historian run-
saampaa kuin Keski-Vienan karjalaiskylien murteessa. Tulos on myös siinä mie-
lessä odotettava, että suomi-indeksin keskimääräinen arvo on hieman suurempi 
Kalevalan uudessa aineistossa kuin Jyskyjärven uudessa aineistossa. 

Mistä sitten johtuu se, että Kalevalassa on tapahtunut enemmän myös mur-
teen sisäisiä muutoksia? Jollekulle voi tulla mieleen, että yksi selittävä tekijä olisi 
se, että Jyskyjärven vanhan aineiston nauhoitteista valtaosaa ovat olleet tallenta-
massa karjalaiset tutkijat, kun taas Kalevalan vanhassa aineistossa on myös nau-
hoitteita, joiden tallentajat ovat puhuneet haastateltavilleen suomea. Voisi siis aja-
tella, että Kalevalan vanhan aineiston informantteja on enemmän provosoitu tuot-
tamaan heidän kotimurteestaan poikkeavia variantteja, ja siksi eräät vienalaismur-
teen tyypilliset variantit olisivat suositumpia Kalevalan uudessa kuin vanhassa 
aineistossa.  

On kuitenkin korostettava sitä, että myös karjalaiset tutkijat ovat 1970-luvun 
taitteessa viljelleet puheessaan suomenmukaisia variantteja, kuten luvussa 2.7 
olen esittänyt, joten edellä mainitsemani selitys on erittäin hatara. Lisäksi olen 
laskenut kummankin kylän vanhan aineiston informanttien jälkitavujen A-
loppuisissa vokaalijonoissa esiintyvien fonologisten lainojen määrän, ja yllättäen 
näiden lainojen suosiminen on hieman yleisempää Jyskyjärven kuin Kalevalan 
vanhassa aineistossa, vaikka Jyskyjärven vanha aineisto onkin selkeämmin karja-
laisten tallentama. Jyskyjärven vanhassa aineistossa fonologisten lainojen määrä 
on keskimäärin 11,5 % kaikista tutkittavista tapauksista ja Kalevalan vanhassa 
aineistossa 11,3 %. Taulukoihin 36 ja 37 olen koonnut sekä Kalevalan että Jysky-
järven vanhoista aineistoista ne nauhoitteet, joilla esiintyy keskimääräistä enem-
män fonologisia lainoja suomesta. Taulukoista näkyy, kuinka monta prosenttia 
nauhoitteen kaikista tutkittavista esiintymistä on fonologisia lainoja, haastattelija 
sekä haastateltavien synnyinkylät.  
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Taulukko 36. Jyskyjärven 1970-luvun taitteen aineiston nauhoitteet, joissa on 
keskimääräistä enemmän suomenmukaisia variantteja (nro = nauhoitteen numero, 
sm% = suomenmukaisten varianttien suhteellinen osuus kaikista varianteista98, s. 
paikka = haastateltavan syntymäkylä). 

nro sm% haastattelija s. paikka 

151d 24,5 Konkka ym. Jyskyjärvi 

152b 24 Konkka ym. Jyskyjärvi 

6977: 1a 18,6 Virtaranta Jyskyjärvi 

149b 17,4 Konkka ym. Jyskyjärvi 

147d 15,1 Konkka ym. Jyskyjärvi 

148 a ja b 13,3 Konkka ym. Jyskyjärvi 

146 a ja b 13,1 Konkka ym. ? 

152c 13 Konkka ym. Jyskyjärvi 

145 12,6 Fedotova  Vuokkiniemi 

Taulukko 37. Kalevalan 1970-luvun taitteen aineiston nauhoitteet, joissa on 
keskimääräistä enemmän suomenmukaisia variantteja (nro = nauhoitteen numero, 
sm% = suomenmukaisten varianttien suhteellinen osuus kaikista varianteista, s. 
paikka = haastateltavan syntymäkylä). 

nro sm% haastattelija s. paikka 

153 22,4 Fedotova Jyvyälahti 

142a 20,8 Fedotova Kalevala 

142b 16,5 Fedotova Kontokki 

7529: 1 + 2 14,4 Virtaranta Kontokki 

7604: 1 14,3 Kaukonen Akonlahti 

7604 14 Kaukonen Kalevala 

10350: 1 13,5 Sykiäinen  Akonlahti 

                                                        
98 Suomenmukaisia variantteja ovat iA-jonossa suomen yleiskielen mukainen iA-variantti (pappia) ja 
nykypuhesuomessa yleistyvä ii-variantti (pappii). eA-jonossa suomenmukaisia variantteja ovat suo-
men yleiskielen mukainen eA-variantti (korkea) ja nykypuhesuomessa yleistyvä ee-variantti (korkee). 
UA-jonossa suomenmukaisia variantteja ovat suomen yleiskieleen kuuluva UA-edustustapa (piippua) 
ja nykypuhesuomessa yleistyvä UU-variantti (piippuu). OA-jonossa suomenmukaisia variantteja ovat 
suomen yleiskielen mukainen OA-variantti (maitoa) sekä nykypuhesuomessa yleistyvä OO-variantti 
(maitoo). AA-jonoissa suomenmukaisia variantteja ovat suomen yleiskieleen kuuluvat aa- ja ää-
variantit (kalaa, leipää). Tällaisen rajauksen varianttien suhteen olen tehnyt siksi, että uskoakseni vie-
nalaiset ovat kuulleet ja nähneet jälkitavujen vokaalijonoissa eniten mainittuja suomen kielen edustus-
tapoja. En siis ole ottanut laskuihin mukaan kaikkia suomen murteiden edustustapoja, koska en voi 
tietää, miten paljon vienankarjalaiset todella ovat kuulleet tällaisia muodosteita. Suomenmukaisiksi 
varianteiksi olenkin laskenut vain sellaiset variantit, jotka ovat joko yleisiä nykypuhesuomessa tai jot-
ka ovat kirjoitetun suomen kielen muotoja. (Nykypuhesuomessa yleistyvistä piirteistä ks. Mantila 
1997: 16–19.) 
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Taulukoista 36 ja 37 käy ilmi, että haastateltavan suomenmukaisten varianttien 
suosiminen ei välttämättä ole yhteydessä nauhoittajan kansallisuuteen (vrt. Rick-
ford & McNair-Knox 1994). Jyskyjärven vanhassa aineistossa kaikkein eniten 
suomenmukaisia variantteja on sellaisilla nauhoilla, jotka ovat karjalaisten tutki-
joiden tallentamia. Yhdellä Virtarannan tallentamista nauhoitteista toki esiintyy 
paljon fonologisia lainoja, mutta toisaalta toisella Virtarannan tallentamalla nau-
hoitteella suomenmukaisia variantteja on vain 7,1 % tapauksista, joten välttämättä 
fonologisten lainojen suurehko osuus nauhoitteella 6977: 1a ei johdu nauhoitta-
jasta. Erittäin mielenkiintoista on se, että Kalevalan vanhassa aineistossa on vain 
4 karjalaisen tallentamaa nauhoitetta, ja 3 näistä sijoittuu kärkeen, kun tarkastel-
laan suomenmukaisten varianttien määrää. Myös yhdellä Virtarannan tallentamis-
ta nauhoitteista on varsin paljon fonologisia lainoja, mutta toisaalta valtaosalla 
Virtarannan tallentamista Kalevalan nauhoitteista esiintyy hyvin vähän tai ei lain-
kaan suomenmukaisia variantteja. Odotuksenmukaista on, että Kaukosen ja Sy-
kiäisen tallentamilla nauhoitteilla esiintyy keskimääräistä enemmän suomenmu-
kaisia variantteja, koska he ovat puhuneet haastattelutilanteessa suomea (ks. lukua 
6.7). 

Uskon, että vienalaismurteiden tyypillisimmät variantit, jotka ovat samalla 
myös kirjakieleen valittuja edustustapoja, ovat yleistyneet suuremmassa määrin 
Kalevalan kuin Jyskyjärven aineistossa sen vuoksi, että Kalevalan uuden aineis-
ton kielenoppaista valtaosa oli (ollut) jollain lailla tekemisissä vienankarjalan kir-
jakielen kanssa 2000-luvun taitteessa: 15 kielenoppaasta 9 oli lukenut tai tilannut 
vienankarjalankielistä lehteä ja yksi oli mukana lauluryhmässä, jonka ohjelmis-
toon kuului vienankarjalankielisiä kappaleita. Jyskyjärvellä sitä vastoin vain 5 
kielenoppaalle vienankarjalan kirjakieli oli läheinen: kaksi informanteista oli lu-
kenut karjalankielisiä lehtiä ja kolme oli ollut mukana lauluryhmässä, jonka oh-
jelmistoon kuului vienankarjalankielisiä kappaleita. (Ks. liite 5.) Kuten luvussa 
4.2.3 olen esittänyt, standardoiduissa kielissä variaatioon vaikuttaa aina jossain 
määrin myös kirjakieli, koska sen normit ovat läsnä puhujien mielessä. Vaikuttaa 
siis siltä, että Karjalan tasavallassa viitisentoista vuotta käytössä ollut vienankar-
jalan kirjakieli on vähitellen alkanut vaikuttaa myös vienalaismurteiden variaati-
oon – ainakin Kalevalassa. 

Pidän odotuksenmukaisena sitä, että monet vienalaismurteiden tyypillisimmät 
variantit ovat yleistyneet tutkimieni kylien murteessa, koska niin Kalevalaan kuin 
Jyskyjärvellekin on sijoitettu jatkosodan jälkeen ja 1960-luvun taitteessa paljon 
asukkaita pienistä, tuhotuista vienalaiskylistä. Kun saman kielen eri puhuma-
alueilta uuteen paikkaan muuttaneet ihmiset kohtaavat, kieleen syntyy kontaktin 
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seurauksena ikään kuin uusi varieteetti. Tätä varieteettien sulautumisprosessia 
kutsutaan termillä koineization ja sen lopputulosta nimellä koine. (Kerswill 2002: 
669.) Jeff Siegelin (1985: 358) mukaan koinelle on tyypillistä reduktio ja simpli-
fikaatio. Käytännössä simplifikaatiolla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tunnus-
merkkisyyden vähenemistä ja muotorakenteen säännöllisyyden lisääntymistä 
(Kerswill 2002: 671). Näin ollen on odotuksenmukaista, että Kalevalan ja Jysky-
järven murteessa tunnusmerkittömät, ts. vienalaismurteiden tyypillisimmät va-
riantit, ovat alkaneet yleistyä99. 

Kahdessa tuoreessa fennistisessä tutkimuksessa on havaittu, että jälkitavujen 
A-loppuisissa vokaalijonoissa on tapahtunut vain vähän muutoksia vuosikymme-
nen tai -kymmenten aikana (Nahkola & Saanilahti 2001: 194; Kurki 2005: 236; 
vrt. kuitenkin Palander 2005). Mainituissa tutkimuksissa on kuitenkin tarkasteltu 
samojen idiolektien muuttumista, joten välttämättä niiden tulokset eivät ole ver-
tailukelpoisia omien tulosteni kanssa. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että Jys-
kyjärven ja Kalevalan murteiden jälkitavujen A-loppuisissa vokaalijonoissa on 
tapahtunut melko paljon muutoksia ja monet niistä ovat vielä varsin suuria. Ai-
neistossani oli 2000-luvun taitteessa meneillään 7 murteen sisäistä muutosta, jois-
ta kolmea voisi luonnehtia suureksi muutokseksi: kyseisissä tapauksissa vokaali-
jonon edustus oli nimittäin muuttunut 30 vuoden aikana yli 10 prosenttiyksiköllä 
(ks. lukua 4.5.3). Suuria murteen sisäisiä muutoksia aineistossani ovat 

– UO-variantin yleistyminen UA-jonossa Kalevalassa (muutos 16,3 %), 
– UO-variantin yleistyminen OA-jonossa Jyskyjärvellä (muutos 14,2 %) ja 
– UO-variantin yleistyminen OA-jonossa Kalevalassa (muutos 10,5 %). 

Lisäksi poikkeuksellisista muutoksista suuria ovat 

– öä-variantin yleistyminen ää-jonossa Kalevalassa (muutos 20,9 %) ja 
– oa-variantin yleistyminen aa-jonossa Kalevalassa (muutos 15 %). 

Aineistossani esiintyvät kontaktilähtöiset muutokset sen sijaan ovat pienempiä 
muihin muutoksiin verrattuna. Merkittävin kontaktilähtöinen muutos on Jyskyjär-
ven UA-jonoissa esiintyvän UU-variantin yleistyminen: se on kasvattanut suosio-
taan 4,1 prosenttiyksiköllä. Huomattavin kontaktilähtöinen muutos Kalevalan ai-
neistossa sen sijaan on aa-variantin yleistyminen aa-jonoissa: kyseinen variantti 
on kasvattanut suosiotaan 3,5 prosenttiyksiköllä.  

                                                        
99 Toisaalta kielikontaktin myötä myös tunnusmerkkisyys on lisääntynyt eräissä vienalaismurteiden 
vokaalijonoissa: iA-, UA-, aa- ja ää-vokaalijonoissa on havaittavissa ylhäältä leviäviä innovaatioita, 
joita voidaan pitää tunnusmerkillisinä (ks. s. 98–100). 
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Siihen, miksi vienalaismurteiden vokaalijonoissa on tapahtunut enemmän 
muutoksia kuin eräissä suomen murteiden vokaalijonoissa, lienevät vaikuttaneet 
jatkuvat yhteiskunnalliset muutokset. Puheyhteisössä tapahtuvilla sosiaalisilla 
muutoksilla on nimittäin suuri vaikutus kielellisiin muutoksiin, ja staattisissa pu-
heyhteisöissä saattaa kulua vuosikymmeniäkin niin, ettei suuria muutoksia tapah-
du, kun taas nopeasti muuttuvassa yhteisössä kielelliset muutokset voivat edetä 
ikään kuin ”pikakelauksella”. (Paunonen 2005b: 31.) Vienalaismurteissa esiintyvä 
runsas variaatio, suuret muutokset vokaalijonojen edustuksessa sekä poikkeuksel-
liset muutokset ovat ymmärrettäviä, kun ottaa huomioon kaikki ne mittavat yh-
teiskunnalliset muutokset, joita kielenoppaani ovat olleet todistamassa (ks. lukuja 
3.4, 3.5.1, 3.5.2 ja 3.6.7). Monet ovat joutuneet jättämään synnyinkylänsä ja so-
peutumaan täysin uuteen kylä- ja kieliyhteisöön. Monilla koulun opetuskieli on 
muuttunut kaksi kolme kertaa alkeiskoulun aikana. Vienankarjala ei ole ollut kie-
lenoppaiden ainoa kieli, vaan sen rinnalla on käytetty koko ajan venäjää, ja eräät 
informantit ovat olleet varsin paljon tekemisissä suomenkin kanssa. Uuden aineis-
ton kielenoppaat ovat olleet todistamassa niin karjalan kielen sortoa ja halveksin-
taa kuin sen uutta nousua ja uuden kirjakielen luomisprosessiakin. Radikaalit yh-
teiskunnan ja kielipolitiikan muutokset, venäjän ja suomen kielen paine sekä kar-
jalan kielen uhanalainen asema ovat olleet kaikki vaikuttamassa siihen, että viena-
laismurteissa oli havaittavissa 2000-luvun taitteessa jonkinlainen ”variaa-
tiopesäke”. Vienankarjalan puhekieli onkin nykyisin varsin kaukana siitä ”yhte-
näisestä” kielimuodosta, jota vanhat karjalan kielen äännehistoriat kuvaavat.  

7.3 Diffuusioteoriat ja niiden toimivuus tässä aineistossa 

Tässä luvussa kokoan yhteen tuloksiani siitä, miten kielenmuutoksen diffuusiota 
ennustavat teoriat ovat toimineet aineistossani. Aloitan luvun sen tarkastelusta, 
miten muutokset ovat edenneet lekseemeittäin leksikaalisen diffuusion teorian va-
lossa.  

7.3.1 Leksikaalisen diffuusion teoria 

Aineistossani esiintyy kolme ylhäältä leviävää muutosta, joiden kohdalla muutok-
sen etenemistä on voinut seurata lekseemeittäin. Nämä muutokset ovat 1) iA-
variantin yleistyminen iA-vokaalijonossa (esim. hyppiä) kummassakin kylässä, 2) 
aa-variantin yleistyminen aa-vokaalijonossa (esim. ruokaa) Kalevalassa ja 3) ää-
variantin yleistyminen ää-vokaalijonossa (esim. kylää) Kalevalassa. Kaikissa 
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mainituissa tapauksissa muutos – ylhäältä leviävän variantin yleistyminen – on 
ollut voimakkaampaa pientaajuisissa sanoissa ja vähäisempää suurtaajuisissa sa-
noissa. Tulokset tukevat siis luvussa 5.3 esittämääni hypoteesia, jonka mukaan 
ylhäältä leviävissä muutoksissa innovatiivinen ääntämys tarttuu aluksi pientaajui-
siin sanoihin.  

Ylhäältä leviävien muutosten ohella aineistossani esiintyy viisi alhaalta leviä-
vää muutosta, joiden etenemistä on voinut seurata lekseemeittäin. Kyseiset muu-
tokset ovat 1) ie-variantin yleistyminen iA-vokaalijonossa (esim. tanssie) Kaleva-
lassa, 2) ie-variantin yleistyminen eA-vokaalijonossa (esim. korkie) kummassakin 
kylässä, 3) UO-variantin yleistyminen UA-vokaalijonossa (esim. huiluo) Kaleva-
lassa, 4) UO-variantin yleistyminen OA-vokaalijonossa (esim. autuo) kummassa-
kin kylässä sekä 5) yä-variantin yleistyminen ää-vokaalijonossa (esim. heinyä) 
Jyskyjärvellä. Kaikissa mainituissa tapauksissa muutos – alhaalta leviävän varian-
tin yleistyminen – on ollut voimakkaampaa suurtaajuisemmissa sanoissa ja vähäi-
sempää pientaajuisissa sanoissa. Näin ollen myös alhaalta leviäviä muutoksia 
koskevat tulokseni tukevat kaikilta osin luvussa 5.3 esittämääni hypoteesia, jonka 
mukaan alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä suurtaajuisista sanoista 
pientaajuisempiin.  

Kuten jo aiemmin on tullut esille, aineistossani on havaittavissa myös kolme 
poikkeuksellista muutosta, jotka eivät ole aivan tavanomaisia diakronisia muutok-
sia. Kyseiset muutokset ovat oa-, öä- ja eä-variantin (esim. kaloa, leipöä, keseä) 
yleistyminen Kalevalan murteessa. Näistä oa- ja öä-variantin yleistyminen lienee 
alkuaan ollut alhaalta leviävää, mutta varianttien nopea yleistyminen Kalevalan 
murteessa on johtunut ilmeisesti sosiaalisen verkon paineesta ja siitä, että verkon 
keskusjäsenen käyttämät variantit ovat tarttuneet myös verkon muiden jäsenten 
idiolekteihin. Koska varianttien yleistyminen on muuttunut eräänlaiseksi mallin-
mukaiseksi, minikokoiseksi ylhäältä leviäväksi muutokseksi, on odotettavaa, että 
oa- ja öä-variantit ovat suositumpia pien- kuin suurtaajuisissa sanoissa. Myös täl-
tä osin tulokseni tukevat luvussa 5.3 esittämääni hypoteesia, jonka mukaan yl-
häältä leviävät muutokset tarttuvat voimakkaammin pientaajuisiin sanoihin.  

Vain eä-variantin yleistymistä tarkatessa tulokset eivät tue hypoteesiani, jon-
ka mukaan alhaalta leviävät muutokset etenevät kielessä suurtaajuisista sanoista 
pientaajuisempiin. Luultavasti asia on kuitenkin niin, että eä-variantin yleistymi-
nen Kalevalassa ei olekaan diakroninen muutos, vaan erot eä-variantin yleisyy-
dessä Kalevalan vanhassa ja uudessa aineistossa johtuvat vain siitä, että uudessa 
aineistossa on hieman enemmän Akonlahdessa (tai Kontokissa) asuneita kie-
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lenoppaita. eä-variantti vaikuttaa nimittäin tämän aineiston valossa olevan selväs-
ti Akonlahden murteelle tyypillinen variantti.  

Näin ollen voin todeta, että kaikkien tutkimieni diakronisten muutosten koh-
dalla tulokset tukevat hypoteesiani: alhaalta leviävät muutokset tuntuvat etenevän 
kielessä suurtaajuisista sanoista pientaajuisempiin, kun taas ylhäältä leviävät 
muutokset alkavat tiensä pientaajuisista sanoista. Tulokseni osoittavat myös, että 
edustuksenmuutoksia tarkastellessa leksikaalisen diffuusion teoriaa voi toki hyö-
dyntää, mutta ilmeisesti on niin, että tällöin erot muutoksen etenemisessä liittyvät 
siihen, onko muutos luonteeltaan alhaalta vai ylhäältä leviävä. Uskoakseni sillä, 
onko muutos fysiologisesti motivoitunut vai ei, on enemmän merkitystä silloin, 
kun tarkastellaan varsinaisten äänteenmuutosten leviämistä lekseemeittäin.  

Sivulla 109 olen tuonut esiin, että myös muut seikat kuin pelkästään sanan 
frekvenssi saattavat vaikuttaa muutoksen leviämiseen. Aiempien tutkimusten pe-
rusteella esimerkiksi semanttiset tekijät ja etymologia vaikuttavat sanojen muu-
tosalttiuteen (esim. Yager-Dror 1996: 277; Hansen 2001: 212). Myös tavuluvulla 
ja painosuhteilla on havaittu olevan vaikutusta sanan muutosherkkyyteen (Hansen 
mas. 221).  

Omassa tutkimuksessani olen tehnyt vain hyvin satunnaisia havaintoja edellä 
mainittujen tekijöiden vaikutuksesta muutoksen etenemiseen. Tämä johtuu siitä, 
että näkökulmia on muutoinkin paljon ja toisaalta siitä, että monin paikoin muu-
tokseen osallistuneiden sananmuotojen frekvenssi on sen verran pieni, että yleis-
tävien päätelmien tekeminen olisi kovin uskaliasta. Kahden ylhäältä leviävän 
muutoksen, nimittäin iA- ja aa-variantin yleistymisen kohdalla (iA- ja aa-
jonoissa), olen voinut tehdä jonkinlaisia havaintoja muiden tekijöiden kuin frek-
venssin vaikutuksesta lekseemin muutosherkkyyteen. 

Ensinnäkin olen tarkastellut sitä, miten iA-variantti on jakautunut erivartalois-
ten sanojen kesken iA-vokaalijonotapauksissa. Suhteessa eniten iA-varianttia 
esiintyy i-vartaloisissa sanoissa, ja tulos antaakin olettaa, että vienalaismurteiden 
i-vartaloiset sanat houkuttelevat monikon partitiivissa helpommin sellaisen päät-
teen, jossa on vokaali A kuin vokaali e (esim. mökkiä ~ mökkijä pro mökkie). 
Myös ensi tavun ominaisuus vaikuttaa muutoksen omaksumiseen: ylhäältä leviä-
vä iA-variantti on yleisempi sanoissa, joiden ensi tavu on lyhyt.  

Painosuhteet ja sanan tavuluku vaikuttavat niin ikään ylhäältä leviävän va-
riantin etenemiseen kielessä. iA-vokaalijonoissa ylhäältä leviävä iA-variantti on 
yleisempi kahden painottoman tavun rajalla kuin sivupainollisen ja painottoman 
tavun rajalla. Lisäksi sekä iA-variantti että Kalevalan murteen aa-jonoissa yleis-
tyvä aa-variantti ovat yleisempiä 2-tavuisissa kantasanoissa kuin useampitavui-
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sissa sanoissa. Tulos käy ymmärrettäväksi, jos ottaa huomioon ne tutkimustulok-
set, joita aiemmin on saatu kielen muuttumisesta. On nimittäin havaittu, että kie-
lenkäyttäjä pystyy kontrolloimaan helpommin murrepiirteitä sanan alussa kuin 
kauempana sanassa (esim. Lehtimäki 1983: 38; Palander 2005: 41–42 ja siinä 
mainitut lähteet). Kun sekä iA-variantin että aa-variantin yleistymisessä on mitä 
todennäköisimmin kyse kontaktilähtöisestä, ylhäältä leviävästä ja tiedostetusta 
muutoksesta, on ymmärrettävää, että variantit ovat saaneet enemmän jalansijaa 
sellaisissa asemissa, jotka ovat lähempänä sanan kantaa kuin sellaisissa asemissa, 
jotka ovat kauempana kannasta. Pyrkiessään muuttamaan puhettaan tietoisesti 
puhujan huomio keskittyy paremmin sanan alkuosaan kuin jälkimmäisiin tavuihin 
(H. Leskinen 1981: 88). Näin ollen tietoiset muutokset, joilla puhuja pyrkii muut-
tamaan kieltään lähemmäs prestiisikieltä, toteutuvat tavallisesti ensin sanan alku-
päässä ja vasta sitten kauempana sanassa (H. Leskinen mp.; ks. Palander 1987: 
40). 

Etymologian vaikutuksesta sanan muutosherkkyyteen olen tehnyt vain haja-
huomioita. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että suomen yleiskielen mukaisia 
iA- ja aa-variantteja (iA- ja aa-vokaalijonoissa) esiintyy myös sellaisissa verbeis-
sä, jotka ovat tunnettuja vienalaismurteissa mutta eivät suomen yleiskielessä 
(esim. piliä, suoria, malinaa, sakonaa). Näin ollen vienalaismurteissa kontakti-
lähtöinen variantti voi pureutua myös sellaisiin lekseemeihin, joita ei tunneta läh-
dekielessä. 

7.3.2 Morfologisen diffuusion teoria 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten morfologisen diffuusion teoria on toiminut 
aineistossani ja pohdin sen soveltuvuutta edustuksenmuutosten seuraamiseen. Lu-
vussa 5.3 olen esittänyt hypoteesin, jonka mukaan kielensisäisesti motivoituneet 
muutokset leviäisivät kielessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä, 
kun taas sellaiset muutokset, jotka ovat kontaktilähtöisiä, leviäisivät kielessä 
käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  

Aineistossani esiintyy kaksi ylhäältä leviävää muutosta, joiden kohdalla muu-
toksen etenemistä on voinut seurata muotoryhmittäin. Nämä muutokset ovat iA-
variantin yleistyminen iA-vokaalijonossa (esim. lääkäriä) kummassakin kylässä 
sekä aa-variantin yleistyminen aa-vokaalijonossa Kalevalassa (esim. ruplaa). 
Kumpikin tutkimani muutos on edennyt odotuksenmukaisesti eli käänteisessä 
morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. iA-variantin yleistyminen on 
ollut voimakkaampaa yksikön ja monikon partitiivimuodoissa kuin A-
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infinitiivimuodoissa, ja aa-variantti on edennyt muotoryhmittäin järjestyksessä 
yksikön partitiivi > A-infinitiivi > nomini. Kummassakin tapauksessa tulokset tu-
kevat myös oletustani siitä, että muutos ei voi levitä yhtäaikaisesti sekä morfotak-
tisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä että suurtaajuisimmasta muotoryhmästä 
pientaajuisempiin (ks. s. 114–115). iA- ja aa-variantit ovat nimittäin molemmat 
edenneet suurtaajuisimmasta muotoryhmästä pientaajuisempiin. Tulokseni ovat 
esimerkiksi Lehtimäen (1995) tulosten kanssa samansuuntaisia: myös hänen ai-
neistossaan kontaktilähtöinen muutos on alkanut tiensä suurtaajuisesta muoto-
ryhmästä ja levinnyt siitä pientaajuisempaan muotoryhmään. Itse asiassa vaikut-
taakin siltä, että ylhäältä leviävät muutokset etenevät kyllä suurtaajuisemmista 
muotoryhmistä pientaajuisempiin, mutta tällöin ne leviävät nimenomaan kääntei-
sessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä.  

Aineistossani esiintyy viisi alhaalta leviävää muutosta, joiden kohdalla muu-
toksen etenemistä on voinut seurata muotoryhmittäin. Nämä muutokset ovat 1) ie-
variantin yleistyminen iA-vokaalijonossa (esim. lapsie) Kalevalassa, 2) ie-
variantin yleistyminen eA-vokaalijonossa (esim. pimie) kummassakin kylässä, 3) 
UO-variantin yleistyminen UA-vokaalijonossa (esim. ampuo) Kalevalassa, 4) 
UO-variantin yleistyminen OA-vokaalijonossa (esim. verkkuo) kummassakin ky-
lässä sekä 5) yä-variantin yleistyminen ää-vokaalijonossa (esim. lehmyä) Jysky-
järvellä. Luvussa 5.3 olen esittänyt hypoteesin, että fysiologisesti motivoituneet 
tai muuten kielensisäisesti motivoituneet muutokset etenisivät kielessä morfotak-
tisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Pidän kaikkia edellä mainittuja muu-
toksia ensisijaisesti kielensisäisesti motivoituneina, mutta vain kaksi niistä on 
edennyt aineistossani hypoteesini mukaisesti eli morfotaktisen hierarkian mukai-
sessa järjestyksessä. Toinen näistä muutoksista on ie-variantin yleistyminen eA-
vokaalijonossa. Se on edennyt muotoryhmittäin järjestyksessä supistumaverbit > 
A-infinitiivi > yksikön partitiivi. Toinen alhaalta leviävä ja morfotaktisen hierar-
kian mukaisessa järjestyksessä etenevä muutos on UO-variantin yleistyminen OA-
vokaalijonossa. Kyseinen muutos on ollut hieman voimakkaampi A-infinitiivi- 
kuin yksikön partitiivimuodoissa. 

Kiinnostavaa on, että esimerkiksi Mantilan (1987) ja Kurjen (2005) suomen 
murteiden tutkimuksissa alhaalta leviävät vokaalijonojen muutokset ovat alkaneet 
tiensä supistumaverbeistä, mutta muiden muotoryhmien osalta muutoksen etene-
misjärjestyksessä on eroja (ks. luku 4.6.3). Tämän ja muiden tutkimusten perus-
teella vaikuttaakin siltä, että vain harvoin alhaalta leviävä muutos etenee täysin 
morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Voi olla, että alhaalta leviävä 
muutos tarttuu todella ensiksi sellaisiin muotoryhmiin, joissa muutoksenalainen 
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äänne tai äännejono kuuluu sanan kantaan tai sisältää johtimen ja vasta myöhem-
min muotoryhmiin, joissa muutoksenalainen äänne tai äännejono sisältää esimer-
kiksi päätteen. Muutoksen etenemisjärjestys saattaa kuitenkin muuttua radikaalis-
tikin, jos yhdessä muotoryhmässä on vaikkapa vain jokin tietty lekseemi, jossa 
innovatiivista ääntämystä aletaan käyttää runsaasti. Lisäksi muutoksen muoto-
ryhmittäistä etenemistä saattaa ”sekoittaa” muutoksen luonteen muuttuminen. 
Esimerkiksi kaikki edellä mainitsemani alhaalta leviävät muutokset lienevät alku-
aan olleet puhtaasti vaakasuoraan leviäviä, mutta uskon, että tutkimani ajanjakson 
aikana, 1970-luvun taitteen ja 2000-luvun taitteen välillä, nämäkin muutokset 
ovat lievästi muuttaneet luonnettaan: vienalaismurteiden tyypillisimpien variantti-
en suosion nousuun ovat ilmeisesti vaikuttaneet väestön siirrot suuriin taajamiin 
ja tästä johtuva tunnusmerkittömyyden lisääntyminen kielessä (ks. luku 7.2) sekä 
vähitellen 1990-luvun alusta myös vienankarjalan kirjakieli.  

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, aineistossani on havaittavissa kolme poik-
keuksellista muutosta, jotka eivät ole aivan tavanomaisia diakronisia muutoksia. 
Kyseiset muutokset ovat oa-, öä- ja eä-varianttien yleistyminen Kalevalan mur-
teessa. Näistä niin oa- kuin öä-variantinkin yleistyminen lienee alkuaan ollut al-
haalta leviävää, mutta varianttien nopea yleistyminen Kalevalan murteessa on 
johtunut ilmeisesti sosiaalisen verkon paineesta ja siitä, että verkon keskusjäsenen 
käyttämät variantit ovat tarttuneet myös verkon muiden jäsenten idiolekteihin. Jo-
ka tapauksessa oa-variantti on yleistynyt muotoryhmittäin täsmälleen morfotakti-
sen hierarkian mukaisessa järjestyksessä: Suhteessa eniten variantin suosio on 
kasvanut muotoryhmissä, joissa muutoksenalainen vokaalijono sisältää joh-
dinaineksen (supistumaverbit, nominit). Seuraavaksi eniten oa-variantti on yleis-
tynyt muotoryhmässä, jossa muutoksenalainen vokaalijono sisältää tunnuksen (A-
infinitiivi), ja vähiten variantin osuus on kasvanut yksikön partitiivissa, jossa 
muutoksenalainen vokaalijono sisältää päätteen. öä-variantti on yleistynyt muoto-
ryhmittäin niin ikään morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä lukuun 
ottamatta yksikön partitiivimuotoja. Yksikön partitiivimuodoissa muutosta on ta-
pahtunut toiseksi eniten, mikä johtunee nimenomaan siitä, että erään lekseemin 
partitiivimuodoissa öä-variantti on hyvin yleinen. eä-variantin yleistyminen Ka-
levalassa ei liene lopultakaan diakroninen muutos. Se, että vahvasti ”akonlahte-
laista” eä-varianttia esiintyy suhteessa enemmän Kalevalan uudessa kuin vanhas-
sa aineistossa, voi johtua vain siitä, että Kalevalan uudessa aineistossa on hieman 
enemmän Akonlahdessa (tai Kontokissa) asuneita kielenoppaita. Odotuksenmu-
kaista on kuitenkin se, että eä-variantti on pitänyt paremmin pintansa A-
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infinitiivi- kuin partitiivimuodoissa, joihin ilmeisesti muut variantit ovat herkem-
min tarttuneet.  

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että kielenmuutokset muodostavat jonkinlai-
sen säännöllisen hierarkian muotoryhmittäisessä etenemisessään. Kuudessa tar-
kastelemassani diakronisessa muutoksessa muutos on edennyt hypoteesini mukai-
sesti ja kolmessa taas ei. Molemmat ylhäältä leviävät muutokset etenevät kääntei-
sessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä, mutta läheskään kaikki 
alhaalta leviävät muutokset eivät etene morfotaktisen hierarkian mukaisessa jär-
jestyksessä. Katsonkin, että morfologisen diffuusion teoriassa on vielä kehitettä-
vää ainakin siltä osin, minkälaisia ovat luonteeltaan ne muutokset, joiden olete-
taan etenevän morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi teoria 
on siinä mielessä hieman ongelmallinen, että se ei ota huomioon sitä, että dif-
fuusiohierarkia voi muuttua, jos muutoksen luonne muuttuu tai jos yhdessä muo-
toryhmässä on vaikkapa vain jokin tietty lekseemi, jonka sananmuodoissa innova-
tiivista ääntämystä aletaan käyttää hyvin frekventisti (ks. tästä myös Kurki 2005: 
239). Joka tapauksessa tämän tutkimuksen tulokset antavat olettaa, että ylhäältä 
leviävillä muutoksilla olisi taipumus tarttua herkimmin kaikkein suurtaajuisimpiin 
muotoryhmiin ja levitä samanaikaisesti käänteisessä morfotaktisen hierarkian 
mukaisessa järjestyksessä. 

7.3.3 Diffuusioteorioiden yhteispeli 

Tutkimukseni eroaa aiemmista sosiolingvistisistä tutkimuksista siinä, että olen 
tarkastellut kielenmuutoksen etenemistä sekä morfologisen että leksikaalisen dif-
fuusion valossa. Nähdäkseni tämä on auttanut luomaan muutosten etenemismeka-
nismeista syvällisemmän kuvan. Kun tarkastelee aluksi sitä, mikä muotoryhmä 
kielenmuutosta johtaa, ja tämän jälkeen sitä, minkälaisen hierarkian kyseisessä 
muotoryhmässä esiintyvät lekseemit keskenään muodostavat, pääsee käsiksi muu-
toksen todelliseen kärkeen. 

Morfologisen ja leksikaalisen diffuusion teorioiden testaaminen yhdessä on 
auttanut huomaamaan myös sen, että muotoryhmän sisällä sanat eivät muodosta 
keskinäistä muutoshierarkiaa yksin frekvenssin perusteella vaan ainakin ylhäältä 
leviävissä muutoksissa innovaatio on yleisempi sanoissa, joissa muutoksenalainen 
äännejono sijaitsee heti ensi tavun jäljessä ja on sanan kannan ja päätteen rajalla 
(esim. raha|a), ja harvinaisempi puolestaan esimerkiksi johtimen ja päätteen 
(esim. mukava|a) tai tunnuksen ja päätteen (suurempa|a) rajalla. Vaikuttaakin sil-
tä, että morfologisen diffuusion teorian hypoteesi muutoksen etenemismekanis-
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mista toimii myös muotoryhmän sisällä, niin että samassa muotoryhmässä esiin-
tyvät lekseemit muodostavat vielä keskenään tietyn hierarkian, jonka mukaisesti 
muutos omaksutaan. Omassa aineistossani tällainen muotoryhmän sisäinen mor-
fotaktinen muutoshierarkia tuntuu olevan tyypillinen etenkin ylhäältä leviäville 
muutoksille, ja olisi mielenkiintoista tietää, esiintyykö vastaavaa ilmiötä laajem-
minkin. 

Kuten jo Mielikäinen (1995: 323) on todennut, säännöllisiltä vaikuttavat fo-
nologiset muutokset saattavat sulkea piiriinsä hyvinkin erilaisia muotoryhmiä, ku-
ten johdoksia, nominien sijamuotoja ja verbien taivutusmuotoja. Tämän vuoksi 
katson, että agglutinoivia kieliä, kuten suomea ja karjalaa, tutkittaessa kielenmuu-
tosten lekseemeittäinen tarkastelu ei yksin riitä, vaan myös morfologinen aspekti 
on syytä pitää mukana. Lisäksi olen samaa mieltä Downesin (1984: 155) kanssa 
siitä, että sosiaalisen verkon käsite on erittäin tärkeä, kun kielenmuutoksen dif-
fuusiota koskevia teorioita kehitellään. Tutkimukseni on osoittanut, että ilman so-
siaalisten verkkojen ja kielenkäytön välisen kytköksen tarkastelua kuva tiettyjen 
varianttien luonteesta olisi jäänyt varsin kapeaksi. Esimerkiksi pelkästään muoto-
ryhmittäinen tai lekseemeittäinen analyysi eivät olisi valaisseet Kalevalan aineis-
ton AA-jonoissa yleistyvien oa- ja öä-varianttien (esim. kaloa, leipöä) todellista 
luonnetta, vaan vasta idiolekteittainen verkkoanalyysi yhdistettynä muotoryhmit-
täiseen ja lekseemeittäiseen analyysiin ovat auttaneet selvittämään, millaisista 
muutoksista oa- ja öä-varianttien yleistymisessä oikein on kysymys.  

7.4 Kielikontaktin seuraukset ja kieliasenteet variaation 
idiolekteittaisten erojen selittäjinä 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että Jyskyjärven ja Kalevalan murteiden jälkita-
vujen A-loppuisissa vokaalijonoissa esiintyy useita variantteja, joita voidaan pitää 
fonologisina lainoina suomesta, ja eräiden tällaisten varianttien suosio on kasva-
nut 1970-luvun taitteesta 2000-luvun taitteeseen tultaessa. Ilmiötä voitaneen ku-
vata termillä long-term accommodation eli pitkällä aikavälillä tapahtunut mukau-
tuminen (ks. Trudgill 1986: 11–38). Trudgill (mp.) katsoo, että pitkällä aikavälillä 
tapahtuneesta mukautumisesta voidaan puhua silloin, kun yksilön kieli on muut-
tunut sen seurauksena, että hän on ollut kontaktissa toista varieteettia puhuvien 
henkilöiden kanssa (ks. myös Kerswill 2002: 680). Mukautumista katsotaan ta-
pahtuvan erityisen paljon tilanteessa, jossa kaksi hyvin läheistä sukukieltä on kon-
taktissa keskenään (van Coetsem 1988: 13; ks. myös Bortoni-Ricardo 1985: 89–
97).  
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Nähdäkseni vienankarjala–suomi-kontakti on malliesimerkki pitkällä aikavä-
lillä tapahtuneesta kielen mukautumisesta, sillä kielten välinen kontakti on ollut 
hyvin pitkäkestoinen. Suomen kielen vaikutus on ollut läsnä jo vienalaismurtei-
den syntyvaiheissa, ja kielten välinen kontakti on jatkunut pitkään tästä eteen-
päinkin vilkkaiden kauppasuhteiden, avonaisen valtionrajan ja suomen kielen vä-
liaikaisen virallisen aseman vuoksi. Vaikka kielten puhujien väliset kontaktit 
ovatkin eräässä vaiheessa katkenneet, 1990-luvun taitteessa kontakteja on alettu 
luoda uudelleen, ja 10 vuotta tätä myöhemmin kontaktit olivat kenties vilkkaam-
pia kuin koskaan. 

Kuten sivulla 100 olen tuonut esiin, uskon että puheenmukauttamisteoriasta 
(esim. Giles & Powesland 1997 [1975]) löytyy selitys sille, miksi fonologiset lai-
nat ovat lisääntyneet vienankarjalassa: puhujat mukauttavat kieltään vastaanotta-
jien puheen suuntaan saavuttaakseen näiden hyväksynnän. Tässäkin tutkimukses-
sa on tullut esiin, että Suomeen ja suomalaisiin liittyy Vienan Karjalassa monin 
paikoin hyvin voimakasta prestiisiä, joten on ymmärrettävää, että monet karjalai-
set haluavat saavuttaa suomalaisten hyväksynnän muokkaamalla kieltään näiden 
puhuman kielen suuntaan. Fonologiset lainat ovat hyvä esimerkki myös ns. pres-
tiisin siirrosta (ks. luku 4.3.2): suomalaisten houkutteleva elämäntyyli on monen 
vienankarjalaisen saavuttamattomissa, mutta omaa kieltään voi helposti muokata 
suomalaisemmaksi.  

Sitä, mikä suomen kielen varieteeteista on ollut vahvin mallin antaja fonolo-
gisten lainojen omaksumisessa, on vaikea todentaa. Yleistymässä olevista suo-
menmukaisista varianteista 3 (iA, aa ja ää) on yleiskielisiä (esim. pappia, hyppiä, 
kalaa, leipää) ja vain 1 (UU) nykypuhesuomessa yleistyvä variantti (esim. tottuu, 
ryhtyy). Sen sijaan esimerkiksi nykypuhesuomessa yleistyvät pitkävokaaliset va-
riantit, kuten ii (esim. pappii), OO (esim. maitoo) tai ee (esim. korkee) eivät ole 
alkaneet yleistyä vienalaismurteissa. Kalevalan uuden aineiston informanteista 
eniten suomenmukaisia variantteja suosivat Pekka (21,9 %, f = 59/270), Palaka 
(19,8 %, f = 62/313), Vieno (12,6 %, f = 27/214), Valentina (11,8 %, f = 28/238) 
ja Jyrki (11,3 %, f = 32/283). Tulos on saatu laskemalla informanttien murrenau-
hoitteista kaikki suomenmukaiset variantit, minkä jälkeen on laskettu niiden suh-
teellinen osuus kaikista varianteista100. Sulkeissa oleva prosenttiluku ilmoittaa, 
kuinka paljon informantin idiolektissa esiintyi suomenmukaisia variantteja 2000-
luvun taitteessa. Kalevalan uuden aineiston suomenmukaisten varianttien suosijat 
ovat kaikki käyneet ainakin osan alkeiskoulua suomeksi. Vieno on lisäksi opiskel-

                                                        
100 Suomenmukaisten varianttien rajaamisesta ks. alaviite 98. 
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lut suomenkielisessä lyseossa. Kaikki paitsi Palaka osaavat lukea suomea, ja Pek-
ka kertoo jopa lukevansa paremmin suomea kuin karjalaa. Kaikki, jotka osaavat 
suomeksi lukea, ovat myös lukeneet suomenkielisiä lehtiä tai kirjoja. Vieno on 
lisäksi kirjeenvaihdossa suomalaisten tuttaviensa kanssa. Suomenmukaisten va-
rianttien suosijoista ainoastaan Valentinalla ei ollut kontakteja suomalaisiin. (Ks. 
liite 5.) Ainakin Kalevalan aineiston valossa vaikuttaisi siltä, että suomen yleis-
kieli on ollut merkittävä mallin antaja vienalaisten omaksuessa fonologisia laino-
ja. Vaikka monella on myös kasvokkaiskontakteja suomalaisiin, monet nykypu-
hesuomessa yleistyvät variantit eivät ole alkaneet – ainakaan vielä – yleistyä Ka-
levalan murteessa. Täytyy myös ottaa huomioon se seikka, että kun suomalaiset 
tapaavat vienankarjalaisia tuttaviaan, he saattavat puhua yleiskielisemmin kuin 
tavallisesti, jotta tulisivat varmasti ymmärretyiksi. Näin yleiskielisiä variantteja 
on voinut tarttua vienankarjalaisten puheeseen myös kasvokkaiskontaktien kautta. 
Merkille pantavaa on se, että Kalevalan aineiston kummatkin miesinformantit 
ovat niiden viiden kielenoppaan joukossa, jotka suosivat suomenmukaisia variant-
teja eniten. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että ylhäältä leviävissä muutoksis-
sa naiset omaksuvat innovaatioita miehiä nopeammin, mutta toisaalta esimerkiksi 
suomen murteita tutkittaessa on pantu merkille, että ”vanhojen” informanttien 
joukossa naiset suosivat kotimurteensa variantteja miehiä enemmän (ks. lukua 
4.4.3). Oman aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että siinä missä naiset, myös 
vanhat karjalaiset miehet voivat omaksua kieleensä ylhäältä leviäviä innovaatioita 
ja käyttää niitä taajaan. Välttämättä tämä ei kuitenkaan johdu heidän sukupuoles-
taan vaan esimerkiksi kieliasenteista, mihin palaan tuonnempana. 

Jyskyjärven uuden aineiston informanteista eniten suomenmukaisia variantte-
ja suosivat Oksenie (13,8 %, f = 54/390), Arina (12,9 %, f = 29/225), Man’u (10,8 
%, f = 19/176), Aino (10,3 %, f = 33/319) ja Santra (10,2 %, f = 27/264). Sulkeis-
sa oleva prosenttiluku ilmoittaa, kuinka paljon informantin idiolektissa esiintyi 
suomenmukaisia variantteja 2000-luvun taitteessa. Jyskyjärven uuden aineiston 
suomenmukaisten varianttien suosijoista kaikki paitsi Man’u ovat käyneet ainakin 
osan alkeiskoulua suomeksi. Lisäksi Santra osaa lukea suomea, ja Arina ja Ok-
senie osaavat myös kirjoittaa suomeksi. Kaikki, jotka osaavat lukea suomea, lu-
kevat myös ahkerasti suomenkielisiä lehtiä tai kirjoja. Oksenie on käyttänyt myös 
työssään suomea. Jyskyjärven suomenmukaisten varianttien suosijoista kaikilla 
paitsi Okseniella ja Man’ulla oli 2000-luvun taitteessa kontakteja suomalaisiin. 
Santra ja Arina olivat myös itse käyneet Suomessa. (Ks. liite 5.) Jyskyjärven ai-
neiston tarkastelu antaa lisätukea sille oletukselleni, että suomen yleiskieli on ol-
lut merkittävä mallin antaja vienalaisten omaksuessa fonologisia lainoja. Jysky-
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järvellä tosin myös nykypuhesuomessa yleistyvä UU-variantti (esim. piippuu) on 
yleistynyt hivenen, mutta toisaalta sitä esiintyy myös Okseniella, jolla ei ollut 
kasvokkaiskontakteja suomalaisiin 2000-luvun taitteessa. Saattaakin olla, että 
UU-variantin yleistymiseen on vaikuttanut sekä kielisysteemi itsessään ja sen si-
sällä iduillaan oleva muutos, joka suosii pitkävokaalisuutta vienalaismurteiden 
jälkitavuissa, että kontakti suomen kielen kanssa. UU-variantin yleistyminen on-
kin käsittääkseni malliesimerkki siitä, miten uhanalaisten kielten muutoksissa kie-
lensisäisten ja -ulkoisten syiden yhteisvaikutus on erittäin yleistä (ks. s. 101).  

Puheenmukauttamisteoriaa on kritisoitu siitä, että se ei ota huomioon riittävän 
tarkasti niitä motiiveja, joiden vuoksi ihmiset mukauttavat puhettaan. Omassa tut-
kimuksessani olen pyrkinyt löytämään nämä motiivit informanttien kieliasenteista 
ja heidän etnisestä lojaalisuudestaan. Luvussa 5.3 olen esittänyt hypoteesin, että 
sellaiset informantit, jotka ovat lojaaleja karjalan kielelle, eivät sisällytä puhee-
seensa yhtä paljon fonologisia lainoja kuin sellaiset informantit, jotka ovat lojaa-
limpia suomen kielelle tai jotka ovat kielellisesti epävarmoja. Tätä oletustani olen 
testannut tutkimieni vokaalijonojen kohdalla muun muassa tarkastelemalla sitä, 
kytkeytyvätkö fonologisten lainojen taaja käyttö ja suuri suomi-indeksi toisiinsa. 
Olen myös selvittänyt suuren karjalaindeksin ja vienalaismurteiden tyypillisim-
pien varianttien taajan käytön välistä yhteyttä.  

Viiden ylhäältä leviävän muutoksen kohdalla olen tarkastellut, minkälaisia 
muutoksenjohtajien karjala- ja suomi-indeksit ovat suuruudeltaan. Näistä kahdes-
sa tapauksessa – UU-variantin yleistymisessä Jyskyjärven UA-jonoissa ja iA-
variantin yleistymisessä Kalevalan iA-jonoissa – indeksien suuruus on selvästi yh-
teydessä kielellisen variaation kanssa: kaikilla innovatiivista varianttia eniten suo-
sivista on keskimääräistä korkeampi suomi-indeksi tai keskimääräistä pienempi 
karjala-indeksi. Kahdessa ylhäältä leviävässä muutoksessa – aa- ja ää-varianttien 
yleistymisessä Kalevalan AA-jonoissa – valtaosalla innovatiivista varianttia eniten 
käyttävistä on keskimääräistä korkeampi suomi-indeksi tai keskimääräistä pie-
nempi karjalaindeksi. Heikoiten fonologisten lainojen taaja käyttö ja suuri suomi-
indeksi kytkeytyvät toisiinsa Jyskyjärven aineistossa iA-variantin yleistymisen 
kohdalla: vain puolella iA-varianttia eniten suosivista on keskimääräistä korke-
ampi suomi-indeksi. 

Olen tarkastellut myös kuuden alhaalta leviävän muutoksen kohdalla sitä, 
minkälaisia muutoksenjohtajien karjala- ja suomi-indeksit ovat suuruudeltaan. 
Näistä viidessä tapauksessa kaikilla ja yhdessä tapauksessa valtaosalla viena-
laismurteiden tyypillisintä varianttia eniten suosivista on keskimääräistä korke-
ampi karjala-indeksi tai keskimääräistä pienempi suomi-indeksi.  
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Vaikka tulokset antavatkin olettaa, että indeksien suuruus kietoutuu melko 
hyvin yhteen kielellisen variaation kanssa, on kuitenkin huomautettava siitä, että 
informanteilleni laskemani indeksit ovat varsin mekaanisia lukuja ja että niiden 
taakse piiloutuu paljon. Eräiden kohdalla indeksien suuruuden ja kielellisen vari-
aation välillä on havaittavissa selvä yhteys mutta ei läheskään kaikkien. Monien 
kohdalla indeksi ei anna edes täysin oikeaa kuvaa heidän sitoutuneisuudestaan 
karjalan tai suomen kieleen, koska monet eivät ole voineet itse vaikuttaa esimer-
kiksi siihen, mitä kieltä he eniten käyttävät arjessaan tai onko heillä karjalan kie-
leen liittyviä harrastuksia. Hyviä esimerkkejä tästä ovat vaikkapa Jouki ja Sylvi: 
Jouki joutuu vanhainkodissa käyttämään lähes pelkästään venäjän kieltä ja antaa 
ymmärtää, että tilanne ei ole hänelle mieluinen. Sylvi puolestaan on aiemmin ol-
lut mukana karjalankielisessä laulu- ja tanssiryhmässä, mutta joutunut lopetta-
maan harrastuksena vastentahtoisesti toisen silmänsä sokeuduttua. Vaikka sekä 
Joukin että Sylvin karjalaindeksit ovat keskimääräistä pienempiä, he tuntuvat kui-
tenkin olevan solidaarisia karjalan kielelle. Tämän vuoksi onkin odotettavaa, että 
molemmat informantit kuuluvat muutoksenjohtajiin eräissä alhaalta leviävissä 
muutoksissa, joissa vienalaismurteiden tyypillisin variantti on alkanut yleistyä 
kielessä (ks. s. 186 ja 204).  

Tutkimukseni alkupuolella (luvussa 4.3.2) olen tuonut esiin, että etnisen lo-
jaalisuuden ja kielellisen variaation välisen kytköksen tutkimista saattaa hanka-
loittaa se, että tutkittava henkilö haluaa identifioitua sekä omaan vertaisryhmään-
sä että prestiisivarieteettia puhuviin. Aineistossani on yksi tällainen informantti, 
Jyrki. Jyrkillä on sekä keskimääräistä suurempi karjalaindeksi että keskimääräistä 
suurempi suomi-indeksi: samaan aikaan kun hän yrittää edistää karjalan kielen 
käyttöä puhumalla kieltä lapsenlapsilleen, Jyrki olisi valmis hylkäämään vienan-
karjalan kirjakielen ja ottamaan suomen kirjakielen karjalaisten kirjakieleksi. Tä-
mä näkyy myös hänen kielellisissä valinnoissaan. Yhtäältä Jyrki kuuluu muutok-
senjohtajiin, kun tarkastellaan kontaktilähtöisen iA-variantin yleistymistä iA-
vokaalijonoissa Kalevalassa. Toisaalta taas Jyrkin idiolektissa esiintyy myös pal-
jon OA-jonoissa yleistyvää UO-varianttia ja Kalevalan sosiaaliselle verkolle tyy-
pillisiä oa- ja öä-variantteja (AA-jonoissa). Jyrkin ristiriitainen etninen lojaalisuus 
näkyy siinä, että hän suosii eräässä vokaalijonossa kontaktilähtöistä prestiisiva-
rianttia ja eräissä vokaalijonoissa taas vienalaismurteiden tyypillisintä tai omassa 
sosiaalisessa verkossaan taajaan käytettyä varianttia. Nähdäkseni Jyrki kärsiikin 
lievästi kielellisestä epävarmuudesta, ja tässä kohden hypoteesini siitä, että fono-
logisten lainojen omaksumisen ja kielellisen epävarmuuden välillä olisi jonkinlai-
nen kytkös, pitää paikkansa. 
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Idiolekteittainen analyysi paljastaa myös sen tärkeän seikan, että silloin, jos 
tutkittavassa vokaalijonossa on esiintynyt 2000-luvun taitteessa ylhäältä leviävä, 
kontaktilähtöinen prestiisivariantti, sitä ovat käyttäneet eniten informantit, joilla 
on keskimääräistä korkeampi suomi-indeksi tai keskimääräistä pienempi karja-
laindeksi. Sitä vastoin sellaisissa vokaalijonoissa, joissa ei 2000-luvun taitteessa 
esiintynyt ylhäältä leviävää, kontaktilähtöistä varianttia, suomen kielelle solidaa-
ristenkin informanttien edustus saattaa olla paikoin hyvinkin varioimaton ja pro-
totyyppinen. Hyvä esimerkki tästä on Palaka. Palakan suomi-indeksi on keski-
määräistä pienempi, mikä johtuu siitä, että hän ei haastattelun tekemisen aikaan 
ollut juuri tekemisissä suomalaisten kanssa. Palakan haastatteluista saa muutoin-
kin sellaisen kuvan, että hänellä on vain suomalaisia hyöty-ystäviä, joiden kanssa 
yhteyttä on pidetty rahan ja lahjojen toivossa, ja nimenomaan hyöty-ystävillä on 
todettu olevan tehokas vaikutus informanttien kielenkäyttöön (ks. liite 13 alav. 1). 
Lisäksi Palakan perhe tuntuu olevan yleisesti solidaarinen suomen kieltä kohtaan. 
Nämä seikat huomioon ottaen on odotettavaa, että Palaka on varsinainen muutok-
senjohtaja – voisiko sanoa jopa innovaattori – kun tarkastellaan sekä kontaktiläh-
töisen iA-variantin yleistymisestä iA-jonoissa että kontaktilähtöisen aa-variantin 
yleistymistä aa-jonoissa Kalevalassa. Sen sijaan kun tarkastelee Palakan eA- ja 
OA-vokaalijonoja, havaitsee, että eA-jonoissa Palaka käyttää yksinomaan viena-
laismurteille tyypillisintä ie-varianttia, ja OA-vokaalijonoissa vienalaismurteille 
tyypillisin UO-variantti on Kalevalan informanteista suosituin juuri hänen 
idiolektissaan. Koska eA- ja OA-jonoissa ei 2000-luvun taitteessa esiintynyt mi-
tään suomenmukaista prestiisivarianttia, joka olisi ollut yleistymässä, on ymmär-
rettävää, että tuolloin Palakankin eA- ja OA-vokaalijonojen edustus oli varsin pro-
totyyppinen.  

Kuten jo alussa (luvussa 1.2) on tullut esiin, kielikontaktitilanteessa variaati-
on idiolekteittainen tarkastelu on ensiarvoisen tärkeää, koska monesti idiolektien 
välillä on suuria eroja siinä, missä määrin transferia ilmenee. Oma tutkimukseni 
on osoittanut, että myös muutoksen kielensisäistä etenemistä tarkastellessa ja dif-
fuusioteorioita testattaessa idiolekteittainen tarkastelu on auttanut merkittävästi 
muutosten luonteen selvittämisessä. Tässä tutkimuksessa olisi ollut paikoin mah-
dotonta selkeyttää sitä, onko tarkastelun kohteena oleva muutos kontaktilähtöi-
nen, omaehtoinen vai näitä molempia ilman idiolekteittaista analyysia. Mainio 
esimerkki tästä on vaikkapa Jyskyjärven murteen UA-vokaalijonoissa tapahtunut 
UU-variantin yleistyminen. Esiintymien vähyyden vuoksi UU-variantin yleisty-
mistä ei ole voinut tarkastella leksikaalisen tai morfologisen diffuusion valossa, 
mutta idiolekteittainen tarkastelu on vahvistanut näkemystäni siitä, että kyseessä 



 308 

on muutos, johon ovat vaikuttaneet sekä kielensisäiset että ulkoiset syyt. UU-
variantin taaja käyttö on selvästi kytköksissä keskimääräistä korkeampaan suomi-
indeksiin, mutta toisaalta variantin yleistymiseen on voinut vaikuttaa myös kie-
lisysteemi itsessään ja muissa vokaalijonoissa meneillään olevat muutokset, jotka 
suosivat pitkävokaalisuutta jälkitavuissa. 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että pelkkiin indeksilukuihin perustuva ana-
lyysi antaisi paikoin jopa harhaanjohtavan kuvan siitä, miten informanttien kie-
liasenteet ja kielellinen variaatio kietoutuvat yhteen. Jos indeksejä käyttää ana-
lyyttisinä työkaluinaan, tulkinnassa täytyy aina olla hyvin varovainen ja pohtia 
sitä, mitä lukujen taakse kätkeytyy. Katson, että tapauksissa, joissa tarkasteltavia 
idiolekteja on paljon eikä idiolektitason kielenanalyysi ole pääosassa, indeksien 
laskemisesta on kuitenkin se etu, että se jäntevöittää kielenulkoisten tekijöiden 
merkityksen tarkastelua.  

7.5 Sosiaalinen verkko ja sen rakenne variaation idiolekteittaisten 
erojen selittäjänä 

Yksi luvussa 5.3 esittämistäni tutkimuskysymyksistäni on, pystyykö sosiaalinen 
verkko ja sen rakenne selittämään variaation idiolekteittaisia eroja. Tutkimukseni 
tulokset osoittavat, että eräiden varianttien suosiminen on selvästi sidoksissa in-
formanttien sosiaaliseen verkkoon, mutta toisaalta sosiaalisen verkon rakenne yk-
sin ei pysty variaation idiolekteittaisia eroja selittämään. Aiemmissa tutkimuksis-
sa, joissa on kommentoitu sitä, ketkä sosiaalisissa verkoissa johtavat kielenmuu-
toksia, ei nähdäkseni ole otettu riittävästi huomioon sitä, onko tarkasteltava muu-
tos alun perin ylhäältä vai alhaalta leviävä. Eräät tutkijat ovat ajatelleet, että inno-
vaattoreita olisivat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole keskiössä omassa verkossaan. 
Toiset tutkijat puolestaan katsovat, että henkilöt, jotka omaksuvat innovaation 
varhaisessa vaiheessa, ovat keskeisemmässä asemassa omassa verkossaan (ks. lu-
ku 4.7.3). Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että sellaiset henkilöt, 
jotka eivät ole keskiössä omassa verkossaan, ovat innovaattoreita, kun tarkastel-
laan kontaktilähtöisten, ulkoapäin tulevien varianttien leviämistä puhujalta toisel-
le. Esimerkiksi Kalevalan aineistossa Palakan idiolektissa on kaikkein eniten kon-
taktilähtöisiä iA- ja aa-variantteja (esim. pappia, kalaa), ja hän on varsin margi-
naalissa omassa sosiaalisessa verkossaan. Lisäksi Palakan siteitä esimerkiksi 
suomalaisiin voisi kuvailla heikoiksi (weak ties). Tämä tukee aiempien tutkimuk-
sien antamaa kuvaa siitä, että innovaattoreiden siteet oman sosiaalisen verkkonsa 
ulkopuolisiin ryhmiin ovat luonteeltaan heikkoja (ks. lukua 4.7.3). 
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Tutkimukseni tulokset tukevat myös siltä osin aiemman tutkimuksen välittä-
mää kuvaa, että myös Kalevalassa tiettyjen fonologisten varianttien käytöstä on 
muodostunut erottamaton osa erään ryhmän identiteettiä (ks. luku 4.3.2): oa- ja 
öä-varianttien (esim. kaloa, leipöä) käyttö 2000-luvun taitteessa oli luonteen-
omaista nimenomaan Kalevalan sosiaalisen verkon jäsenille. oa-variantti oli ylei-
sin verkon keskushenkilön, Olgan, idiolektissa, ja ilmeisesti Olgan puheessa hy-
vin taajaan esiintyvä oa-variantti tuki variantin käyttöä myös hänen lähipiirissään. 
Niin ikään öä-variantin taaja käyttö kytkeytyi 2000-luvun taitteessa nimenomaan 
tähän samaan sosiaaliseen verkkoon, ja variantti oli kaikkein yleisin Annin ja Ol-
gan idiolekteissa. Anni ja Olga kuuluivat tutkimuksen toteuttamishetkellä verkon 
ytimeen, verkon sisäiseen klusteriin. Edellisen perusteella vaikuttaa siltä, että va-
riantit, joilla vahvistetaan sosiaalisen verkon yhteenkuuluvuuden tunnetta, ovat 
kaikkein yleisimpiä verkon keskushenkilön ja muiden ydinjäsenten kielessä ja et-
tä niiden leviämissuunta on verkon keskiöstä reunoille päin.  

Kalevalan sosiaalista verkkoa tarkatessa on mainittava myös siitä, että aivan 
kuten Marshall (2004: 168, 189, 191, 206) on todennut, vahva verkkoon integroi-
tuminen ei välttämättä tarkoita aina sitä, että henkilö puhuisi hyvin konservatiivi-
sesti, kuten aiemmin on yleisesti ajateltu. Vaikka Olga oli 2000-luvun taitteessa 
oman sosiaalisen verkkonsa keskushenkilö ja paljon tekemisissä verkon muiden 
jäsenten kanssa, hänen jälkitavujen aa-jonoissaan esiintyi varsin runsaasti myös 
kontaktilähtöistä aa-varianttia (ks. s. 246–249). Tämä on ymmärrettävää sen 
vuoksi, että aa-variantti oli 2000-luvun taitteessa Kalevalan murteessa yleistyvä 
prestiisivariantti. Tulos osoittaa käsittääkseni vain sen, että aa-variantti oli tutki-
muksen toteuttamishetkellä leviämisessään jo siinä pisteessä, että se oli edennyt 
verkon reunoilta keskemmälle päin eikä verkon keskushenkilö, Olgakaan, enää 
kokenut varianttia itselleen vieraaksi. 

Entä pystyykö eräiden Jyskyjärven uuden aineiston informanttien muodosta-
ma sosiaalinen verkko ja sen rakenne selittämään variaation idiolekteittaisia ero-
ja? Vastaus on: ei. Voi olla, että se verkko, jonka katson Jyskyjärven informanttie-
ni muodostavan, ei ole lopulta yhtä tiivis kuin vaikkapa Kalevalan verkko, eikä 
sen jäsenillä tunnu olevan suurtakaan vaikutusta toistensa kieleen. Jyskyjärven 
sosiaaliseen verkkoon kuuluvilla Marinalla ja Santralla esiintyi kyllä 2000-luvun 
taitteessa kielessään runsaasti fonologisia lainoja suomesta, mutta tätä en pidä 
missään nimessä verkon vaikutuksena, vaan katson sen johtuvan siitä, että mo-
lempien naisten suomi-indeksit ovat keskimääräistä korkeampia ja että he kohtaa-
vat usein suomalaisia arjessaan. Lisäksi vaikka Santra ja Outi ovat serkuksia ja 
harrastustovereita, Santran viljelemät fonologiset lainat eivät ole tarttuneet aina-
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kaan suuressa määrin Outin idiolektiin. Odotuksenmukaista on, että Jyskyjärven 
verkkoon kuuluvat ystävykset, Outi ja Ul’l’ana, käyttivät 2000-luvun taitteessa 
paikoin molemmat hyvin taajaan vienalaismurteiden tyypillisintä varianttia (Outi 
UO-varianttia OA-jonoissa ja Ul’l’ana ie-varianttia eA-jonoissa). Välttämättä tällä 
ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sosiaalisen verkon kanssa vaan sen kanssa, et-
tä molemmat naiset tuntuvat olevan lojaaleja karjalan kielelle. Niin Outin kuin 
Ul’l’anankin suomi-indeksit ovat keskimääräistä pienempiä, ja Ul’l’anan karja-
laindeksikin on keskimääräistä suurempi. Outi puolestaan on Jyskyjärven aineis-
tossa melkein ainoa informantti, joka pyrki konkreettisesti lisäämään karjalan kie-
len käyttöä 2000-luvun taitteessa.  

Jos Jyskyjärveltä kerättäisiin uusi aineisto, jonka muodostaisivat vaikkapa 
vain yhden harrastusryhmän jäsenet, verkon vaikutus sen jäsenten kielelliseen va-
riaatioon saattaisi näyttäytyä hyvinkin erilaisena. Joka tapauksessa katson kuten 
Marshall (2004: 228, 231–232), että kieliasenteet ja se, mille ryhmälle henkilö on 
solidaarinen, selittävät sosiaaliseen verkkoon kuulumista paremmin murteen käyt-
töä ja muuttumista. Syvällisimmin variaation idiolekteittaisia eroja auttaa ymmär-
tämään analyysi, jossa yhdistetään sekä sosiaalisten verkkojen rakenteen että in-
formanttien kieliasenteiden tarkastelu. Ilman kieliasenteiden ja etnisen lojaalisuu-
den tarkastelua se, miksi tietyt ihmiset tekevät tiettyjä kielellisiä valintoja, olisi 
jäänyt tässäkin tutkimuksessa varsin epäselväksi.  

7.6 Muutosten tiedostaminen 

Murteenpuhujien kyky kuvata metalingvistisesti omaa murrettaan tai muita va-
rieteetteja sekä tarkkailla kielen ilmiöitä varioi suuresti yksilöstä toiseen (esim. U. 
Määttä 1999: 41). Usein vähemmistökielen puhujat myöntävät sekoittavansa 
enemmistökielen sanastoa omaan puheeseensa, mutta läheisen sukukielen stan-
dardikielen vaikutusta ei niin helposti myönnetä (Winsa 1998: 132), tai sitten sitä 
ei havaita.  

Teemahaastatteluissa olen esittänyt kaikille uuden aineistoni informanteille 
kysymyksen: ”Ajatteletko, että suomen kieli olisi vaikuttanut puhumaasi vienan-
karjalaan?” Kaikkiaan 30 informantista vain 8 myöntää suomen kielen vaikutta-
neen jollain tavalla omaan puhekieleensä. Mielenkiintoista on, että Jyskyjärven 
kielenoppaista nimenomaan Arina, Marina, Oksenie, Santra ja Tuarie myöntävät 
suomen kielen vaikutuksen. Tulos on odotuksenmukainen, koska Jyskyjärven uu-
dessa aineistossa Tuarie, Oksenie ja Marina käyttävät eniten suomenmukaista 
UU-varianttia UA-jonoissa, ja kaikki mainitut viisi kielenopasta kuuluvat muu-
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toksenjohtajiin, kun tarkastellaan kontaktilähtöisen iA-variantin yleistymistä Jys-
kyjärven iA-vokaalijonoissa. Tulos tukee näkemystäni siitä, että fonologisten lai-
nojen omaksuminen on ainakin muutostenjohtajien kohdalla tiedostettua. Mielen-
kiintoista on myös se, että ainakin Arina myöntää suomen kielen alkaneen vaikut-
taa omaan idiolektiinsa jo kouluaikoina: 

(396) jo [suomen kieli] vaikutti – – mekuj jo kouluul läksimä – – ni sillonhan se 
suomeksi kaikki matkasi, kaikki ainehisto matkai suomeŋ kielellä, siih 
viitehkymmeneehkuuteh vuoteh asti.  

Arinan kommentti antaa tukea sille oletukselleni, että suomenmukaisten variantti-
en omaksumisessa on todella kyse ns. pitkällä aikavälillä tapahtuneesta mukaut-
tamisesta, johon on vaikuttanut kasvokkaiskontaktien ohella myös se suomenkie-
linen kirjoitettu materiaali, jonka kanssa kielenoppaani ovat olleet tekemisissä. 

Entä ketkä Kalevalassa myöntävät suomen kielen vaikuttaneen omaan 
idiolektiinsa? Vastaus on: Venla, Jyrki ja Katti. Tulos on osin odotuksenmukainen, 
sillä he kaikki kuuluvat muutoksenjohtajiin, kun tarkastellaan kontaktilähtöisen 
iA-variantin yleistymistä Kalevalan murteen iA-jonoissa, ja lisäksi esimerkiksi 
Katin suomen kielen ihannointi on hyvin läpinäkyvää (ks. s. 161). Toisaalta yksi-
kään mainituista informanteista ei suosinut 2000-luvun taitteessa merkittävässä 
määrin vaikkapa aa- ja ää-variantteja AA-jonoissa, eikä esimerkiksi Palaka, jota 
voidaan pitää paikoin jopa eräiden fonologisten lainojen lanseeraajana, myönnä 
lainkaan suomen kielen vaikuttaneen idiolektiinsa.  

Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, yksilöiden välillä on paljon eroja siinä, mis-
sä määrin he pystyvät analysoimaan omaa kieltään ja sitä, miten kielikontaktit 
vaikuttavat heidän idiolekteihinsa. Osa kielenoppaista on selvästi havainnut, että 
heidän kielensä on alkanut muuttua suomi–vienankarjala-kielikontaktin seurauk-
sena, mutta osa ei ilmeisesti ole koskaan tullut edes ajatelleeksi asiaa. 

Teemahaastatteluissa olen yrittänyt selvittää myös sitä, missä määrin kie-
lenoppaat ovat itse tietoisia suomen- ja karjalanmukaisista varianteista jälkitavu-
jen A-loppuisissa vokaalijonoissa. Olen kysynyt informanteiltani, miten heidän 
mielestään suomen kieli ja vienankarjala eroavat toisistaan (ks. liite 11). Vastauk-
set ovat hyvin ympäripyöreitä, ja kaikki informantit, jotka kysymykseen ovat vas-
tanneet, puhuvat kielten välisistä eroista vain sanastotasolla:  

(397)  Suomeŋ, kielessä sanat toisemmoiset kum mi- miäŋ, karjalaŋ kielessä – – 
(Aino). 

(398)  No on siin eruo, erähissä sanoissa vain eruo – – (Oksenie). 



 312 

(399)  Ei siinä suurta eruo ole niiŋku – – on semmosie – – näitä karjalaisie 
sanoja semmosie on, konesno ’tietysti’. Venäjäŋ kielestäkö ne on otettu 
vai mistä – – no niitä sanoja – – että ne mänöö sinne, jo niiŋku 
karjalaŋ kielee [nauraa] että ei ole enämpä suomeŋ kieltä. Äijä niit on 
sanoja semmosie. (Jyrki) 

(400)  Tottahan sanavarasto on e- erimoini vähäsen – – . Ei ole ei – – karjalaŋ 
kieli keyhä sanavarasto kun, voi voi voi kun oŋki rikas. – – Karjalassa 
yhen sanan voit sanuo erähičči kymmeneh luatuuh – – . (Mari) 

(401)  Niiŋku pehmi₍emmästi sanomma niiŋkun venäjäŋ niiŋkun tulou se – – 
pehmi₍emmät ne sanat (Vieno). 

(402)  Niiŋku loppusanat ei, passua ja onhan niitä paljon sanoja ettei ne käy₍ä 
yksih (Veera). 

Vaikka maallikot käyttävätkin usein nimitystä murresana mistä tahansa murteelle 
tyypillisestä äänne- tai muotorakenteen piirteestä (Mielikäinen & Palander 2002: 
97), edellisissä esimerkeissä ainakin Aino, Oksenie ja Jyrki puhuvat nimenomaan 
sanastoeroista, ja Jyrki pystyy esittämään syitäkin näille: karjalassa on enemmän 
venäläislainoja kuin suomessa. Vieno puolestaan toteaa, että vienankarjalassa on 
pehmiemmät sanat. Tässä kohden sanoilla tarkoitettaneen kuitenkin kielten väli-
siä foneettisia eroja: vienankarjalassa esiintyy esimerkiksi runsaasti liudennusta 
(esim. vil’l’a ’vilja’, n’apa ’napa’) toisin kuin kaikissa suomen murteissa ja yleis-
kielessä. Lisäksi ainakin Jyskyjärven murteessa klusiilit äännetään usein soinnilli-
sena, esim. pelduo ’peltoa’, kagrua ’kauraa’ (ks. myös luku 3.1). 

Veera mainitsee omassa vastauksessaan (esimerkki 402), että suomessa ja 
vienankarjalassa loppusanat ei, passua. On mahdollista, että Veera tarkoittaa tässä 
juuri sitä, että suomessa ja vienankarjalassa sanojen jälkitavuissa on eroja, esim. 
kalua ~ kalaa, lukie ~ lukea. Harmillista on, että Veera ei anna yhtään esimerkkiä 
siitä, mitä hän loppusanoilla viime kädessä tarkoittaa. Myöskään muut vastanneet 
eivät mainitse esimerkkejä sanastoeroista, mikä johtuu luultavasti siitä, että suo-
men ja vienankarjalan välisten erojen pohtiminen oli teemahaastattelun viimeinen 
kohta. Ilmeisesti informantit olivat tuossa vaiheessa jo väsyksissä pitkästä äänes-
säolosta, ja näin ollen vastaukset ovat melko lyhyitä. Joka tapauksessa vaikuttaa 
siltä, että vaikka monet kielenoppaat ovatkin havainneet suomen kielen alkaneen 
vaikuttaa heidän puhumaansa vienankarjalaan, heidän on vaikea eritellä sitä, mi-
ten suomi ja vienankarjala oikeastaan eroavat toisistaan ja millä kielen tasoilla 
suomen vaikutus heidän omassa puheessaan näkyy. Oikeastaan tämä oli odotetta-
vissakin, mutta halusin kuitenkin edes yrittää selvittää sitä, ovatko informantit 
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kenties havainneet eroja suomen ja vienankarjalan välillä jälkitavujen A-
loppuisissa vokaalijonoissa. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tehdä syvällisem-
pää kansandialektologista tutkimusta vienankarjalaisten parissa ja pyrkiä moni-
puolisemmin menetelmin (esim. kuuntelutestein ja murrekarttojen piirtämistehtä-
villä) selvittämään heidän käsityksiään ja tietoisuuttaan yhtäältä karjalan murtei-
den välisistä ja toisaalta suomen ja vienankarjalan välisistä eroista.  

7.7 Lopuksi 

Olen tässä työssä tarkastellut sitä, minkälaista variaatiota vienalaismurteiden jäl-
kitavujen A-loppuisissa vokaalijonoissa on esiintynyt 1970-luvun taitteessa ja 
2000-luvun taitteessa. Lisäksi olen selvittänyt sitä, miten variaatio on muuttunut 
ja mitkä variantit ovat alkaneet yleistyä kielessä. Tutkimuksen kohteena on ollut 
niin kielen yhteisöllinen kuin yksilöllinenkin variaatio.  

Tulokset osoittavat, että kaksisuuntainen kielikontaktitilanne (venäjä–karjala 
ja suomi–karjala) on aiheuttanut vienankarjalan äännerakenteeseen monimuotois-
ta vaihtelua. Karjalan kielen vähemmistöasema ja uhanalaisuus sekä tutkimissani 
yhteisöissä tapahtuneet mullistavat yhteiskunnalliset muutokset lienevät kaikki 
olleet vaikuttamassa siihen, että variaatio vienankarjalan jälkitavujen A-
loppuisissa vokaalijonoissa on erittäin runsasta. Kuten luvussa 4.2.3 on tullut esil-
le, uhanalaisessa tilanteessa jokainen kielenpuhuja luo jossain määrin yksilöllisen 
kieliopillisen järjestelmänsä eikä yhteisön sosiaalinen kontrolli enää toimi uuden-
noksia karsivana voimana. Tämä näkyy vienalaismurteiden äännerakenteessakin 
ryöpsähtäneenä variaationa. 

Tutkimuksen kohteina olleissa vokaalijonoissa variaatiota ja muutoksia ovat 
säädelleet muun muassa morfologiset tekijät, lekseemien taajuus sekä jälkitavujen 
vokaalijonojen pyrkimys symmetriaan. 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa jälki-
tavujen vokaalijonoissa on tapahtunut monensuuntaisia muutoksia: eräissä vokaa-
lijonoissa vienalaismurteiden tyypillisin variantti on alkanut yleistyä, ja eräissä 
vokaalijonoissa taas kontaktilähtöinen variantti on lisännyt suosiotaan. Aineistos-
sani on havaittavissa myös muutoksia, joihin lienevät vaikuttaneet sekä kielenul-
koiset syyt (kielikontakti) että kielensisäiset syyt (orastava systeeminmuutos). 
Eräät muutokset ovat kaiketi olleet aluksi luonteeltaan alhaalta päin leviäviä, mut-
ta myöhemmin ne ovat muuttaneet luonnettaan.  

Tutkimuksessa on tarkasteltu sosiaalisen verkon ja sen rakenteen vaikutusta 
ihmisen kielelliseen käyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että joidenkin variantti-
en taaja käyttö selittyy selkeästi sosiaalisen verkon rakenteesta ja verkon jäsenten 
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vaikutuksesta, mutta sosiaaliset verkot yksinään eivät pysty kielen vaihtelua ja 
muuttumista selittämään. Sen sijaan tulokset viittaavat siihen, että kieliasenteilla 
ja ihmisen etnisellä lojaalisuudella on suuri vaikutus siihen, millaisia kielellisiä 
valintoja hän tekee. Valikoimalla puheeseensa tietyn variantin vienankarjalainen-
kin ilmaisee sitä, onko hän solidaarinen omalle äidinkielelleen ja onko hän edel-
leen etnisesti lojaali omalle ryhmälleen vai onko hänen etninen lojaalisuutensa 
heikkenemässä ja suomesta tullut jo karjalaa vetovoimaisempi prestiisikieli. Vii-
me kädessä kielellinen variaatio antaa ihmiselle mahdollisuuden ilmaista omaa 
identiteettiään. 

Mitä uutta tutkimukseni sitten antaa kielitieteelle, erityisesti variaationtutki-
mukselle ja karjalan kielen tutkimukselle? Innovatiivista on ollut tutkia viena-
laismurteiden variaatiota ylipäänsä. Venäjällä harjoitettu karjalan kielen tutkimus 
on näet ollut tähän mennessä luonteeltaan deskriptiivistä, ja esimerkiksi puheyh-
teisön sisäinen tai idiolektitasolla ilmenevä variaatio on sivuutettu lähes täysin. 
Tutkimustulokseni vienalaismurteiden variaatiosta ovat siis aivan uutta ja uniikkia 
tietoa karjalan kielestä.  

Tutkimukseni on tuonut lisävalaistusta myös siihen, millaista uhanalaisen kie-
len variaatio voi olla: miten variaatio on kielensisäisesti strukturoitunutta ja mitkä 
tekijät variaatiota säätelevät. Tätä tutkimusta ennen on tarkasteltu varsin vähän 
myös sitä, miten standardisuomi ja toisaalta puhesuomi vaikuttavat jossain muus-
sa maassa puhuttavaan vähemmistökieleen.  

Väitöstutkimukseni on selkiyttänyt omalta osaltaan kuvaa myös vienalais-
murteiden syntyprosessista ja siitä, miten eräissä vienalaiskylissä suomen kielen 
vaikutus on ollut kautta historian voimakkaampaa kuin toisissa. Tulokset osoitta-
vat, että varhainen asutushistoria ja vienalaiskylien väliset kulttuurirajat näkyvät 
vienalaismurteiden variaatiossa vielä 2000-luvun taitteessakin. 

Innovatiivista tutkimuksessani on ollut morfologisen ja leksikaalisen dif-
fuusion teorian yhdistäminen ja teorioiden testaaminen kielikontaktitilanteessa. 
Tulokset osoittavat, että diffuusioteorioita voi käyttää niin kielensisäisesti moti-
voituneita kuin kontaktilähtöisiäkin edustuksenmuutoksia tarkastellessa mutta että 
vastaisuudessa kannattaisi kiinnittää tarkemmin huomiota siihen, minkälaisia 
muutoshierarkioita eriluonteiset muutokset muodostavat kielessä. Lisäksi teorioita 
kehitettäessä olisi syytä ottaa huomioon myös se, että kielenmuutoksen luonne 
voi muuttua jossain muutoksen vaiheessa, ja pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia 
tällä on muutoksen etenemishierarkiaan. Joka tapauksessa katson, että olen voinut 
tarkentaa ainakin joiltain osin morfologisen ja leksikaalisen diffuusion teorioita, 
mikä on ollut tämän tutkimuksen tavoitekin. 
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Kaiken kaikkiaan olen samaa mieltä Sarhimaan (1995: 316) kanssa siitä, että 
nykykarjalaisessa puheyhteisössä variaatio on luonteeltaan yksilöllistä ja että va-
riaatio on enemmän persoonaan kuin koko yhteisöön sidottua. Siksi katson, että 
vastaisuudessakin vienankarjalan variaatiota tutkittaessa persoonalliset taustateki-
jät ja erityisesti kieliasenteet olisi otettava huomioon. Tässä tutkimuksessa infor-
manttien etnistä lojaalisuutta ja suhdetta karjalan ja suomen kieliin on tarkasteltu 
kahden indeksin valossa, mutta menetelmää ei voi pitää missään nimessä loppuun 
asti viedyn kehittelyn tuloksena (ks. tästä myös Kurki 2005: 83 alav. 2). Toivotta-
vaa olisi, että tulevaisuudessa kielellisen variaation ja ihmisen kieliasenteiden ja 
toisaalta etnisen lojaalisuuden välisen kytköksen tutkimiseksi kehitettäisiin moni-
puolisempia tutkimusmenetelmiä.  

Tässä työssä vienankarjalan kielen reaaliaikaista muuttumista on tarkasteltu 
vain yhteisön tasolla, mutta tarkoituksenani on laajentaa reaaliaikaisen muutoksen 
tutkimista vastaisuudessa myös idiolektitasolle. Olen nauhoittanut kahta Kaleva-
lan uuden aineiston informanttia uudelleen vuonna 2006, ja tarkoituksenani on 
tehdä seuruututkimus heidän kielensä muuttumisesta. Itseäni ainakin kiinnostaa 
se, missä määrin vanhojen ihmisten kieli muuttuu ja mitkä ovat ne piirteet, joissa 
muutosta tapahtuu. Tutkimuksen laajentaminen myös tilanteisen variaation puo-
lelle olisi nähdäkseni hedelmällistä. Mielenkiintoista olisi verrata esimerkiksi sitä, 
miten vienankarjalaisen kieli vaihtelee yhtäältä yksilöhaastattelussa ja toisaalta 
vaikkapa sellaisessa nauhoitustilanteessa, jossa karjalaiset keskustelevat keske-
nään ilman ulkopuolisen haastattelijan läsnäoloa.  

Lopuksi en voi muuta kuin toivoa, että tutkimani kieli ei sammuisi ja että jat-
kuvasti kiihtyvä kielenvaihto karjalasta venäjään saataisiin pysäytetyksi. Ensim-
mäinen edellytys tälle on, että toimiva kaksikielisyys alettaisiin nähdä voimavara-
na Venäjällä ja että oman kielen merkitys ihmisen identiteetille ja henkiselle hy-
vinvoinnille ymmärrettäisiin. Mitä kieltä vienalaiskylissä sitten puhutaan kymme-
nen vuoden päästä tai kahdenkymmenen? Sitä ei tiedä kukaan. Vienankarjalan tu-
levaisuus vaikuttaa erittäin synkältä, mutta silti en olisi vielä valmis heittämään 
toivoa. Toivosta kirjoittaa Nils-Aslak Valkeapää (1980) näin: 

”Kyllä minä tiedän  
että odotat huomista  
kaunista ihmeellistä tulevaisuutta 
Enkä halua sitä sinulta kieltääkään  
unennäköhän on elämän  
rikkautta.”  
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Liite 1 Jyskyjärven 1970-luvun taitteen  
  aineisto 

Karjalan tiedekeskuksen nauhoitteiden kopiot 

nro syntymäpaikka 

ja syntymävuosi 

kotikylä v inf. määrä 

ja sukupuoli 

haastattelija(t) kesto 

138 Jyskyjärvi 

1891 

Jyskyjärvi 1969 1 (n) V. F. 60 min 

139 Sompajärvi 

1895 

Jyskyjärvi 1969 1 (n) V. F. 45 min 

140 Jyskyjärvi 

1891 

Jyskyjärvi 1969 1 (n) V. F. 60 min 

141 Röhö Jyskyjärvi 1969 3 (n) V. F. 60 min 

145 Vuokkiniemi 

1879 

Jyskyjärvi 1969 1 (n) V. F. 60 min 

146 a ja b 1901,1913 Jyskyjärvi 1971 2 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 30 min 

147b 1905 Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

15 min 

147c Kontokki 

1899 

Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 30 min 

147d,151b Jyskyjärvi 

1911 
Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

45 min 

148 a ja b 1904 

1905 

Jyskyjärvi 1971 2 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

45 min 

149a Piismalahti 

1897 

Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 45 min 

149b Jyskyjärvi 

1902 

Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 20 min 

150 Kiestinki 

1901 

Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 60 min 

151d Jyskyjärvi 

1891 

Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

15 min 

152a – Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

15 min 

152b 1900 Jyskyjärvi 1971 1 (n) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

15 min 

152c Jyskyjärvi 

1912 

Jyskyjärvi 1971 1 (m) A. P. K, N. A. L, N. I. L. 

 

30 min 
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Selitykset: 
lyhenne  selitys 
nro  nauhoitteen numero Oulun nauhoitearkistossa (Karjala–vepsä-projekti)  
kotikylä  informantin kotikylä nauhoitushetkellä 
v  nauhoitusvuosi 
inf. määrä  haastateltavien määrä  
n nainen 
m mies 
V. F. Vieno Fedotova 
A. P. K.  A. P. Konkka 
N. A. L.  N. A. Lavonen 
N. I. L.  N. I. Lukina 
kesto nauhoituksesta sen osuuden kesto, joka on mukana kielen ana-

lyysissa 

Suomen kielen nauhoitearkiston nauhat 

nro syntymäpaikka 

ja syntymävuosi 

kotikylä v inf. määrä

ja sukupuoli

haastattelija kesto 

6976: 1 Jyskyjärvi 

1898 

Jyskyjärvi 1967 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

6977: 1a 
Jyskyjärvi 

1898 

Jyskyjärvi 1967 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

 
Selitykset: 
lyhenne  selitys  
nro  nauhoitteen numero Suomen kielen nauhoitearkistossa 
kotikylä  informantin kotikylä nauhoitushetkellä 
v  nauhoitusvuosi 
inf. määrä  haastateltavien määrä  
n  nainen 
m  mies 
kesto  nauhoituksesta sen osuuden kesto, joka on mukana kielen ana-

lyysissa 

Yhteensä Jyskyjärven 1970-luvun taitteen aineistoa on 770 minuuttia eli 12 tuntia 
ja 50 minuuttia.  
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Liite 2  Kalevalan 1970-luvun taitteen aineisto 

Suomen kielen nauhoitearkiston nauhat 

nro syntymäpaikka 

ja syntymävuosi 

kotikylä v inf. määrä 

ja sukupuoli

haastattelija kesto 

7521 Tsiksa 

1889 

Kalevala 1968 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

7525 

 

Akonlahti 

1901 

Kalevala 1968 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

7529: 1 + 2 Kontokki 

1895 

Kalevala 1968 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

7530 Akonlahti 

1895 

Kalevala 1968 1 (n) Pertti Virtaranta 15 min 

7531: 1 Jyvyälahti 

1906 

Jyvyälahti 1968 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

7534: 1 Jyvyälahti 

1900 

Jyvyälahti 1968 1 (n) Pertti Virtaranta 60 min 

7537: 2 Jyvyälahti 

1904 

Jyvyälahti 1968 1 (m) Pertti Virtaranta 30 min 

7604 Kalevala 

1898 

Jyvyälahti 1968 1 (n) Väinö Kaukonen 60 min 

7604: 1 Akonlahti 

1905 

Jyvyälahti 1968 1 (n) Väinö Kaukonen 45 min 

7624: 1 Kontokki 

1888 

Kalevala 1968 1 (n) Väinö Kaukonen 60 min 

14 min 

8168: 2 

8169: 1 

Alajärvi 

1882 

Kalevala 1965 1 (n) Unto Miettinen 30 min 

10350: 1 Akonlahti 

1877 

Kalevala 1971 1 (n) Rudolf Sykiäinen 60 min 

 
Selitykset: 
lyhenne selitys 
nro nauhoitteen numero Suomen kielen nauhoitearkistossa  
kotikylä informantin kotikylä nauhoitushetkellä  
v nauhoitusvuosi 
inf. määrä haastateltavien määrä  
n nainen 
m mies 
haast haastattelija 
kesto nauhoituksesta sen osuuden kesto, joka on mukana kielen ana-

lyysissa 
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Karjalan tiedekeskuksen nauhoitteiden kopiot 

nro syntymäpaikka 

ja syntymävuosi 

kotikylä v inf. määrä 

ja 

sukupuoli 

haastattelija kesto 

142a Kalevala 

1908 

Kalevala 1969 1 (n) Vieno Fedotova 30 min 

142b Kontokki 

– 

Kalevala 1969 1 (n) Vieno Fedotova  30 min 

143a Akonlahti 

1910 

Kalevala 1969 1 (n) Vieno Fedotova 30 min 

153 Jyvyälahti 

1904 

Kalevala 1972 1 (m) Vieno Fedotova 30 min 

 
Selitykset: 
lyhenne selitys 
nro nauhoitteen numero Oulun nauhoitearkistossa (Karjala–vepsä-projekti) 
kotikylä informantin kotikylä nauhoitushetkellä  
v nauhoitusvuosi 
inf. määrä haastateltavien määrä 
n nainen 
m mies 
haast. haastattelija 
kesto nauhoituksesta sen osuuden kesto, joka on mukana kielen ana-

lyysissa 
 
Yhteensä Kalevalan 1970-luvun taitteen aineistoa on 734 minuuttia eli 12 tuntia 
ja 14 minuuttia. 
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Liite 3  Jyskyjärven 2000-luvun taitteen  
  aineisto 

 

nro inf. syntymäpaikka 

ja 

syntymävuosi 

v inf. 

määrä 

ja sukupuoli

haastattelija(t) kesto 

27a Tuarie Jyskyjärvi 

1930 

1997 1 (n) NK, MK, AK, VW 48 min 

84 Arina Vuokkiniemi 

1938 

1997 1 (n) MK, AK, VW 60 min 

86b ja 87 Aino Jyskyjärvi 

1931 

1997 2 (n) NK, MK, AK, VW 30 min 

108 Aino Jyskyjärvi 

1931 

2001 1 (n) NK 30 min 

105 Oksenie Tsiksa 

1925 

2001 1 (n) NK 60 min 

107 Maikki Suopassalmi 

1932 

2001 1 (n) NK 60 min 

106 Matro Piismalahti 

1926 

2001 1 (n) NK 60 min 

109 Marina Kintismä 

1939 

2001 1 (n) NK 54 min 

110 Man'u Kontokki 

1926 

2001 1 (n) NK 60 min 

111 Ul'l'ana Jyskyjärvi 

1927 

2001 1 (n) NK 50 min 

113 Outi Jyskyjärvi 

1924 

2001 1 (n) NK 60 min 

114 Hekla Jyskyjärvi 

1923 

2001 1 (n) NK 45 min 

115 Huoti Jyskyjärvi 

1933 

2001 1 (m) NK 60 min 

116 Santra Jyskyjärvi 

1929 

2001 1 (n) NK 60 min 

118 Lempi Jyskyjärvi 

1923 

2001 1 (n) NK 60 min 

117 Sylvi Suopassalmi 

1929 

2001 1 (n) NK 45 min 
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Yhteensä Jyskyjärven 2000-luvun aineistoa on 842 minuuttia eli 14 tuntia ja 2 
minuuttia. 

 
Selitykset: 
lyhenne selitys 
nro nauhoitteen numero Oulun nauhoitearkistossa (Karjala–vepsä-

projekti)  
inf. informantin peitenimi 
v nauhoitusvuosi 
inf. määrä haastateltavien määrä 
n nainen 
m mies 
NK Niina Kunnas (ent. Määttä)  
MK Maria Koskimäki (ent. Kalenova) 
AK Anu Kynsijärvi  
VW Ville Wittenberg 
kesto nauhoituksesta sen osuuden kesto, joka on mukana kielen ana-

lyysissa 
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Liite 4  Kalevalan 2000-luvun taitteen aineisto 

 

nro inf. syntymäpaikka 

ja 

syntymävuosi 

v inf. määrä ja sukupuoli haastattelija(t) kesto 

19 Muarie Kontokki 

1912 

1997 1 (n) N. Kunnas ja 

N. Kutti 

48 min 

21b Pekka Akonlahti 

1932 

1997 1 (m) N. Kunnas ja 

N. Kutti 

45 min 

22b Katti Jyvyälahti 1997 1 (n) N. Kunnas ja 

N. Kutti 

46 min 

89 Katti Jyvyälahti 

1933 

2001 1 (n) N. Kunnas 10 min 

88 Mari Akonlahti 

1923 

2001 1 (n) N. Kunnas 65 min 

90 Anni Kontokki 

1931 

2001 1 (n) N. Kunnas 45 min 

91 Olga Jyvyälahti 

1939 

2001 1 (n) N. Kunnas 65 min 

93 Valentina Kontokki 

1920 

2001 1 (n) N. Kunnas 50 min 

94 Venla Jyskyjärvi 

1921 

2001 1 (n) N. Kunnas 60 min 

96 Veera Kurki 

1927 

2001 1 (n) N. Kunnas 50 min 

97 Iro Alajärvi 

1920 

2001 1 (n) N. Kunnas 50 min 

99 Jouki Akonlahti 

1919 

2001 1 (n) N. Kunnas 50 min 

100 Hilma Jyvyälahti 

1925 

2001 1 (n) N. Kunnas 60 min 

101 Jyrki Jyvyälahti 

1925 

2001 1 (m) N. Kunnas 60 min 

102 Palaka Röhö 

1933 

2001 1 (n) N. Kunnas 60 min 

103 Vieno Tollonjoki 

1928 

2001 1 (n) N. Kunnas 65 min 

 
Yhteensä Kalevalan 2000-luvun taitteen aineistoa on 829 minuuttia eli 13 tuntia 
49 minuuttia. 
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Selitykset: 
lyhenne selitys 
nro nauhoitteen numero Oulun nauhoitearkistossa (Karjala–vepsä-

projekti) 
inf. informantin peitenimi 
v nauhoitusvuosi 
inf. määrä haastateltavien määrä 
n nainen 
m mies 
kesto nauhoituksesta sen osuuden kesto, joka on mukana kielen ana-

lyysissa 
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Liite 5  2000-luvun taitteen aineiston  
  informanttien esittely 

Jyskyjärven aineisto 

Aino (s. 1931), 70-vuotias nainen, on syntynyt ja asunut koko elämänsä evakko-
aikaa lukuun ottamatta Jyskyjärvellä. Aino on käynyt neljä luokkaa alkeiskoulua. 
Opetusta annettiin karjalaksi ja suomeksi. Aino on tehnyt kolhoosin töitä ja toimi-
nut pyykinpesijänä. Työssään hän on käyttänyt lähinnä karjalaa. Ainolla on ollut 
karjalainen mies, jonka kanssa Aino on puhunut karjalaa. Lapsilleenkin Aino pu-
huu karjalaa, mutta lapsenlapset eivät ymmärrä kieltä lainkaan. Aino osaa lukea ja 
kirjoittaa karjalaksi, mutta hän ei lue aktiivisesti karjalan- tai suomenkielisiä leh-
tiä tai kirjoja. Aino seuraa televisiosta ja radiosta karjalankielisiä lähetyksiä, mutta 
hänellä ei ole karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harrastusta. Ainolla on suomalaisia 
tuttavia, jotka käyvät useita kertoja vuodessa tapaamassa häntä. Aino ei kuiten-
kaan pidä yhteyttä tuttaviinsa puhelimitse tai kirjeitse. Aino ei ole itse käynyt 
Suomessa, eikä hän majoita suomalaisia turisteja kotiinsa. 

Arina (s. 1938), 63-vuotias nainen, on syntynyt Vuokkiniemellä mutta asunut 
Jyskyjärvellä yli 30 vuotta. Lisäksi hän on asunut Kalevalassa, Piismalahdessa ja 
Borovoissa. Evakossa Arina on ollut Arkangelissa. Arina on käynyt 10-luokkaisen 
alkeiskoulun suomeksi ja venäjäksi. Arina on käynyt nelivuotisen ammattiopiston 
ja toiminut virkamiestehtävissä. Työssään hän on käyttänyt enimmäkseen venäjää. 
Arinalla on karjalainen mies, jonka kanssa hän puhuu karjalaa. Arinalla on ollut 
poika, jonka kanssa hän on puhunut sekä karjalaa että venäjää. Arina osaa lukea ja 
kirjoittaa sekä karjalaa että suomea. Hän lukee paljon suomen- ja karjalankielisiä 
lehtiä sekä suomenkielisiä kirjoja. Arina seuraa televisiosta ja radiosta karjalan-
kielisiä ohjelmia, mutta hänellä ei ole karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harrastusta. 
Arinalla on suomalaisia tuttavia, jotka käyvät usein hänen luonaan kylässä. Arina 
ei kuitenkaan pidä tuttaviinsa yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Arina on käynyt 
kerran Suomessa, mutta hän ei majoita suomalaisia turisteja kotiinsa. Arina us-
koo, että suomen kieli on vaikuttanut hänen karjalan kieleensä jo kouluaikana, 
jolloin opetus ja kaikki oppimateriaali oli suomenkielistä.  

Hekla (s. 1923), 78-vuotias nainen, on syntynyt ja elänyt koko elämänsä 
evakkoaikaa lukuun ottamatta Jyskyjärvellä. Hekla on käynyt seitsenvuotisen al-
keiskoulun suomeksi ja venäjäksi. Hekla on tehnyt metsätöitä ja kolhoosin töitä. 
Lisäksi hän on toiminut virkamiestehtävissä. Työssään hän on käyttänyt sekä ve-
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näjää että karjalaa. Heklan mies oli venäläinen, mutta hän oli oppinut karjalan 
kielen niin hyvin, että Hekla saattoi puhua karjalaa miehensä kanssa. Myös lapsil-
leen Hekla on puhunut karjalaa. Sen sijaan Heklan lapsenlapset eivät halua puhua 
karjalan kieltä, vaikka he jonkin verran kieltä ymmärtävätkin. Hekla osaa lukea 
suomea ja karjalaa mutta ei osaa kirjoittaa kummallakaan kielellä. Hekla on tilan-
nut Neuvosto-Karjala-lehteä ja lukee muitakin suomenkielisiä lehtiä ja kirjoja. 
Hekla seuraa televisiosta ja radiosta karjalankielisiä ohjelmia, mutta hänellä ei ole 
karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harrastusta. Heklalla on Suomessa sukulaisia ja 
tuttavia. Heklan luona käy suomalaisia usein, koska Heklan tytär asuu Kostamuk-
sessa ja tuo usein suomalaisia tuttaviaan Jyskyjärveä katsomaan. Lisäksi suoma-
laiset lastenleirin ohjaajat käyvät usein Heklan luona kylässä. Hekla pitää yhteyttä 
suomalaisiin puhelimitse; hän saa heiltä myös kirjeitä ja kortteja. Hekla itse ei ole 
käynyt Suomessa. 

Huoti (s. 1933), 68-vuotias mies, on syntynyt ja eli haastatteluhetkellä Jysky-
järvellä. Evakossa hän on ollut Arkangelissa ja Paanajärvellä. Huoti on käynyt 
viisi vuotta alkeiskoulua. Evakossa opetus tapahtui venäjäksi mutta kotona Karja-
lassa karjalaksi. Huoti on ollut uitto-, metsä- ja rakennustöissä. Hän on myös teh-
nyt kolhoosin töitä. Työssään hän on käyttänyt sekä karjalaa että venäjää. Huotin 
vaimo on karjalainen, ja hänen kanssaan Huoti on puhunut karjalaa. Myös lapsil-
leen Huoti on puhunut karjalaa, mutta lapsenlapset eivät ymmärrä kieltä hyvin. 
Huoti ei osaa lukea karjalaa eikä suomea eikä liioin kirjoittaa kummallakaan kie-
lellä. Huoti seuraa radiosta ja televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä, mutta hänel-
lä ei ole karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harrastusta. Huotilla on suomalaisia tut-
tavia, jotka käyvät satunnaisesti Huotin luona kylässä. Huoti majoittaa myös jos-
kus suomalaisia turisteja. Huoti ei ole käynyt itse Suomessa, mutta hän pitää yh-
teyttä suomalaisiin tuttaviinsa kirjeitse ja puhelimitse.  

Lempi (s. 1923), 78-vuotias nainen, on syntynyt Suomessa evakossa Karjalan 
kapinan aikana, mutta perhe on muuttanut Jyskyjärvelle pian Lempin syntymän 
jälkeen. Lempi on asunut Jyskyjärvellä koko elämänsä evakkoaikaa lukuun otta-
matta. Lempi on käynyt seitsenvuotisen alkeiskoulun suomeksi, karjalaksi ja ve-
näjäksi. Lempi ei oppinut venäjää kunnolla vielä koulussa vaan vasta silloin, kun 
perheeseen tuli venäläinen vävy. Lempillä ei ole alkeiskoulun lisäksi muuta kou-
lutusta. Hän on työskennellyt kolhoosissa, metsätyömailla sekä lämmittäjänä ja 
siivoojana. Työssään hän on käyttänyt sekä karjalaa että venäjää. Lempin mies on 
karjalainen, ja he ovat puhuneet keskenään karjalaa. Myös lapsilleen Lempi on 
puhunut aina karjalaa. Sen sijaan lapsenlapset eivät ymmärrä karjalaa lainkaan. 
Lempi osaa lukea karjalaa ja suomea ja kirjoittaa kummallakin kielellä. Lempi on 
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tilannut kolmea suomenkielistä lehteä: ”Neuvosto-Karjalaa”, ”Totuutta” ja ”Kale-
valan Kommunistia”. Lisäksi hän on lukenut karjalankielisiä lehtiä ja suomenkie-
lisiä kirjoja. Lempi seuraa televisiosta ja radiosta karjalankielisiä ohjelmia. Hän 
on kuulunut nuorempana tanssi- ja lauluryhmään, jonka ohjelmisto oli karjalan-
kielinen. Lempillä on suomalainen serkku, joka on käynyt Lempin luona kylässä 
kerran. He ovat olleet kirjeenvaihdossa, mutta enää Lempi ei näe kirjoittaa kun-
nolla. Lempi ei ole käynyt Suomessa, eikä hän majoita suomalaisia turisteja ko-
tiinsa.  

Maikki (s. 1932), 69-vuotias nainen, on syntynyt Suopassalmessa ja asui 
haastatteluhetkellä Jyskyjärvellä. Lisäksi hän on asunut Ruokosalmessa. Maikki 
on käynyt neljä luokkaa alkeiskoulua suomeksi, karjalaksi ja venäjäksi. Maikki on 
tehnyt metsä-, uitto- ja heinätöitä. Lisäksi hän on työskennellyt ruokaloissa ja sii-
voojana. Työssään hän on käyttänyt sekä venäjää että karjalaa. Maikilla on ollut 
karjalainen mies, jonka kanssa Maikki on puhunut karjalaa. Lapsilleen Maikki on 
puhunut karjalaa, mutta hänen lapsenlapsensa eivät ymmärrä kieltä lainkaan. 
Maikki osaa lukea ja kirjoittaa jotenkuten karjalaa. Hän seuraa televisiosta ja ra-
diosta karjalankielisiä ohjelmia mutta ei lue karjalan- tai suomenkielisiä lehtiä. 
Maikki on kerännyt karjalankielisiä sananlaskuja ja arvoituksia. Maikilla on suo-
malaisia tuttavia, jotka käyvät silloin tällöin hänen luonaan kylässä. Maikki ei 
kuitenkaan ole yhteyksissä suomalaisiin tuttaviinsa kirjeitse tai puhelimitse. 
Maikki ei ole käynyt Suomessa, eikä hän majoita suomalaisia turisteja kotiinsa. 

Man’u (s. 1926), 75-vuotias nainen, on syntynyt Kontokissa ja asui haastatte-
luhetkellä Jyskyjärvellä. Lisäksi hän on asunut Akonlahdessa, Vuokkiniemellä, 
Vuonnisessa, Kepalla, Kalevalassa ja Jyrehmässä. Evakossa Man’u on ollut Ar-
kangelissa. Man’u on käynyt kuusi luokkaa koulua karjalaksi ja suomeksi. Man’u 
on tehnyt metsä- ja uittotöitä. Lisäksi hän on työskennellyt sikalassa ja hiilenpolt-
tajana. Työssään Man’u on käyttänyt sekä venäjää että karjalaa. Man’ulla on ollut 
karjalainen mies, jonka kanssa hän on puhunut karjalaa. Lapsilleen Man’u on pu-
hunut sekä karjalaa että venäjää. Lapsenlapset eivät ymmärrä karjalaa lainkaan. 
Man’u osaa lukea karjalaa mutta ei osaa kirjoittaa äidinkielellään. Man’u ei lue 
karjalan- tai suomenkielisiä lehtiä eikä kirjoja. Hän seuraa silloin tällöin karjalan-
kielisiä ohjelmia televisiosta ja radiosta. Man’ulla ei ole karjalaiseen kulttuuriin 
liittyvää harrastusta. Man’ulla on Suomessa tuttavia, jotka ovat aiempina vuosina 
käyneet Man’un luona useita kertoja. Man’u ei kuitenkaan pidä heihin mitään yh-
teyttä. Man’u ei ole käynyt Suomessa eikä majoita suomalaisia turisteja kotiinsa.  

Marina (s. 1939), 62-vuotias nainen, on syntynyt Kintismässä (nyk. Jyreh-
mä) mutta asunut yli 50 vuotta Jyskyjärvellä. Lisäksi hän on asunut Vuokkinie-
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mellä. Marina on käynyt 8-luokkaisen alkeiskoulun, jossa opetus tapahtui suo-
meksi ja venäjäksi. Marina on käynyt myös puoli vuotta kestäneen kirjanpitäjä-
kurssin Petroskoissa. Marina on työskennellyt virkamiestehtävissä, ja hänen työ-
kielensä on ollut venäjä. Marinan ensimmäinen mies oli venäläinen, ja he puhui-
vat keskenään venäjää. Marinan nykyinen mies on karjalainen, mutta Marina pu-
huu hänenkin kanssa enimmäkseen venäjää. Lapsilleen ja lapsenlapsilleen Marina 
on puhunut vain venäjää. Marina on ainoa informantti, joka arvioi osaavansa pa-
remmin venäjää kuin karjalaa. Marina ei osaa kunnolla lukea eikä kirjoittaa karja-
laksi, mutta hän seuraa radiosta ja televisiosta karjalankielisiä ohjelmia. Marina 
on mukana laulu- ja tanssiryhmässä, jonka ohjelmistoon kuuluu suomen- ja karja-
lankielisiä lauluja ja tansseja. Marinalla on Suomessa paljon tuttavia. Marina on 
tuttujensa kanssa kirjeenvaihdossa. Marina on itse käynyt 6 kertaa Suomessa. Ma-
rina myös majoittaa usein suomalaisia turisteja kotiinsa.  

Matr’o (s. 1926), 75-vuotias nainen, on syntynyt Piismalahdessa mutta asu-
nut yli 60 vuotta Jyskyjärvellä. Matr’o on käynyt viisi luokkaa alkeiskoulua. Ope-
tus tapahtui suomeksi, venäjäksi ja karjalaksi. Matr’o on tehnyt uitto- ja metsätöi-
tä ja toiminut lypsäjänä. Työssään hän on puhunut sekä venäjää että karjalaa. 
Matr’o puhuu lastensa kanssa karjalaa. Hän asuu samassa talossa lapsenlapsiensa 
kanssa ja puhuu heillekin ajoittain karjalaa. Lapset ovat oppineet ymmärtämään 
karjalaa, koska he ovat olleet suomalaisten järjestämillä leireillä, joilla on puhuttu 
suomea. Matr’o osaa lukea ja kirjoittaa karjalaa mutta ei lue aktiivisesti karjalan- 
tai suomenkielisiä lehtiä tai kirjoja. Matr’o seuraa radiosta ja televisiosta karja-
lankielisiä lähetyksiä, mutta hänellä ei ole karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harras-
tusta. Matr’olla on suomalaisia tuttavia ja yksi suomalainen sukulainen. Sukulai-
nen on käynyt hänen luonaan kahdesti, ja tuttavia käy aika ajoin. Matr’o on ollut 
kirjeenvaihdossa suomalaisten kanssa mutta ei ole itse käynyt Suomessa. Matr’o 
ei majoita suomalaisturisteja kotiinsa. 

Oksenie (s. 1925), 76-vuotias nainen, on syntynyt Tsiksassa, joka kuuluu ny-
kyisin Kalevalaan. Oksenie on asunut yli 40 vuotta Jyskyjärvellä mutta myös Pis-
tojärvellä, Vienan Kemissä ja Segežassa. Evakossa Oksenie on ollut Arkangelissa. 
Oksenie on käynyt 7 luokkaa alkeiskoulua. Opetus tapahtui suomeksi ja venäjäk-
si. Oksenie on käynyt puoli vuotta kestäneen kirjanpitäjäkurssin Petroskoissa. 
Hän on työskennellyt kolhoosissa ja kaupoissa sekä toiminut virkamiestehtävissä. 
Työssään Oksenie on käyttänyt venäjää ja suomea. Okseniella on ollut karjalainen 
mies, jonka kanssa hän on puhunut karjalaa. Myös lastensa kanssa Oksenie on 
puhunut aina karjalaa. Oksenie yrittää puhua lapsenlapsilleenkin karjalaa, vaikka 
he ymmärtävät kieltä huonosti. Oksenie osaa lukea suomea ja myös kirjoittaa 
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suomeksi. Hän on lukenut suomenkielisiä kirjoja ja tilannut Uhtuan Uutiset 
-lehteä. Oksenie seuraa radiosta ja televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä. Hän 
osallistuu myös aktiivisesti karjalankielisiin kulttuuri-iltamiin. Nuorempana Ok-
senie oli mukana karjalankielisessä laulu- ja tanssiryhmässä, mutta hänen täytyi 
lopettaa harrastus esimiehensä painostuksesta. Esimies oli todennut: ”Piruako sie 
rupiet siin artistan olomah most ’ehkä’ lähet kokonah artistaksi.” Oksenie sanoo: 
”Siitä heitin pois, jottei, sieltä työstä tulis mitänä pahua.” Okseniella ei ole kon-
takteja Suomeen, eikä hän majoita suomalaisia turisteja kotiinsa.  

Outi (s. 1924), 77-vuotias nainen, on syntynyt ja eli haastatteluhetkellä Jys-
kyjärvellä. Lisäksi hän on asunut Kalevalassa, Kepalla, Korpijärvellä ja Kintis-
mässä. Outi on Santran serkku. Outi on käynyt 6 luokkaa koulua. Opetusta hän 
on saanut suomeksi, karjalaksi ja venäjäksi. Outi on tehnyt aputalouden töitä sekä 
toiminut siivoojana, keittäjänä ja leipurina. Työssään hän on käyttänyt sekä karja-
laa että venäjää. Outilla on ollut kolme miestä. Ensimmäinen oli valkovenäläinen 
ja kaksi seuraavaa venäläisiä. Heidän kanssaan Outi on puhunut venäjää. Outi on 
yrittänyt puhua lapsilleen karjalaa, kun nämä olivat pieniä mutta luovuttanut las-
ten vastustellessa. Eräs hänen lapsistaan on kuitenkin nykyisin avoliitossa suoma-
laisen kanssa, ja hän on tätä kautta oppinut ymmärtämään suomea ja karjalaa. 
Lapsenlapsilleen Outi puhuu pääosin venäjää mutta yrittää opettaa heille karjalai-
sia sanoja ja sanontoja. Outi osaa lukea ja kirjoittaa jotenkuten sekä suomeksi että 
karjalaksi. Hän on lukenut Uhtuan Uutiset -lehteä ja suomalaisia kirjoja. Outi ei 
seuraa karjalankielisiä tv- tai radiolähetyksiä, mutta hän on ollut yli 30 vuotta 
mukana laulu- ja tanssiryhmässä, jonka ohjelmisto on karjalankielinen. Outi on 
myös pyrkinyt lisäämään karjalankielisen ohjelmiston määrää laulu- ja tanssiryh-
mässä. Lauluryhmän mukana Outi on käynyt eri puolilla Suomea yhdeksän ker-
taa. Outilla on paljon suomalaisia ystäviä ja tuttavia, ja he käyvät hänen luonaan 
kylässä useita kertoja vuodessa. Outi on kirjeenvaihdossa suomalaisien kanssa, 
mutta hän ei majoita suomalaisia turisteja kotiinsa. 

Santra (s. 1929), haastatteluhetkellä 72-vuotias nainen, on syntynyt ja eli 
haastatteluhetkellä Jyskyjärvellä. Lisäksi hän on asunut Arkangelissa, Kalevalassa 
ja Kurjen kylässä. Santra on Outin serkku. Santra on käynyt 7 luokkaa koulua 
niin venäjäksi, karjalaksi kuin suomeksikin. Santra on tehnyt metsä- ja uittotöitä 
sekä erilaisia kolhoosin töitä. Lisäksi hän on toiminut virkamiestehtävissä. Työs-
sään hän on käyttänyt sekä venäjää että karjalaa. Santralla on ollut kaksi miestä. 
Ensimmäinen mies oli karjalainen, ja hänen kanssaan Santra puhui karjalaa. Toi-
nen mies oli venäläinen, ja tämän kanssa Santra puhui venäjää. Santralla on ollut 
kaksi lasta, jotka ovat kuolleet. Heille Santra on puhunut karjalaa. Santra osaa lu-
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kea sekä suomea että karjalaa, mutta kirjoitus onnistuu vain venäjäksi. Santra lu-
kee silloin tällöin suomenkielisiä lehtiä. Santra seuraa karjalankielisiä tv- ja radio-
lähetyksiä, ja hän on myös mukana laulu- ja tanssiryhmässä, jonka ohjelmisto on 
karjalankielinen. Tämän ryhmän mukana Santra on myös käynyt eri puolilla 
Suomea 11 kertaa. Santralla on suomalaisia sukulaisia, ystäviä ja tuttavia. Santran 
luona käy useita kertoja vuodessa suomalaisia tuttuja. Lisäksi hän majoittaa turis-
teja kotiinsa. Santra ei ole kirjeenvaihdossa suomalaisien kanssa mutta pitää pu-
helimitse yhteyttä heihin.  

Sylvi (s. 1929), 72-vuotias nainen, on syntynyt Suopassalmessa mutta asunut 
yli 40 vuotta Jyskyjärvellä. Lisäksi Sylvi on asunut Ruokosalmessa, Tunkualla ja 
Kepalla. Sylvi on käynyt neljä luokkaa alkeiskoulua. Opetusta hän on saanut 
suomen, karjalan, komin ja venäjän kielillä. Sylvi on käynyt kolmen kuukauden 
pituisen metsätyökurssin. Sylvi on tehnyt uitto- ja metsätöitä. Lisäksi hän on hoi-
tanut lapsia, työskennellyt leipomossa ja sairaalassa sekä toiminut lämmittäjänä. 
Työssään hän on käyttänyt enimmäkseen venäjää. Sylvillä on ollut suomalainen 
mies, jonka kanssa Sylvi on puhunut karjalaa. Nykyisin Sylvillä on karjalainen 
mies, ja he puhuvat keskenään karjalaa. Lapsilleen Sylvi on puhunut karjalaa, 
mutta lapsenlapsilleen hän puhuu venäjää. Sylvi osaa lukea karjalaa mutta ei osaa 
kirjoittaa äidinkielellään. Hän on tilannut Oma Mua -lehteä ja kuuntelee radiosta 
karjalankielisiä lähetyksiä. Sylvi on harrastanut nuorempana näyttelemistä ja lau-
lamista ja ollut mukana ryhmässä, jonka ohjelmistossa on ollut karjalankielisiä 
lauluja. Sylvillä on sukulaisia ja tuttavia Suomessa. Nämä ovat käyneet useita 
kertoja Sylvin luona kylässä. Sylvi pitää suomalaisiin tuttaviin ja sukulaisiinsa 
yhteyttä puhelimitse ja saa heiltä kirjeitä ja kortteja. Sylvi on käynyt kaksi kertaa 
Suomessa, mutta hän ei majoita suomalaisturisteja kotiinsa. 

Tuarie (s. 1930), haastatteluhetkellä 71-vuotias nainen, on syntynyt ja elänyt 
koko elämänsä evakkoaikaa lukuun ottamatta Jyskyjärvellä. Tuarie on käynyt 4 
vuotta koulua. Opetuskielinä olivat karjala ja suomi. Tuarie on tehnyt uitto- ja 
metsätöitä ja toiminut siivoojana. Työssään hän on käyttänyt enimmäkseen karja-
laa. Tuariella on ollut karjalainen mies, jonka kanssa Tuarie on puhunut karjalaa. 
Lapsilleen ja eräille lapsenlapsilleenkin Tuarie puhuu karjalaa. Tuarie ei ole tie-
toinen nykyisestä karjalan kielisuunnittelusta: hän esimerkiksi luulee, että karjalaa 
kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin. Vienankarjalan kirjakieli ei siis ole hänelle mil-
lään tavalla tuttu. Tuarie ei myöskään osaa lukea eikä kirjoittaa suomea. Tuarie 
seuraa televisiosta karjalankielisiä ohjelmia. Hän on myös harrastanut laulamista 
ja näyttelemistä karjalan kielellä. Tuariella on suomalaisia tuttavia, jotka käyvät 
silloin tällöin Tuarien luona kylässä; haastattelukesänä suomalaisia tuttavia oli 
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käynyt kahdesti. Tuarie ei kuitenkaan ole yhteyksissä suomalaisiin tuttaviinsa kir-
jeitse tai puhelimitse. Tuarie ei ole käynyt Suomessa, mutta hän majoittaa suoma-
laisia turisteja kotiinsa.  

Ul'l'ana (s. 1927), 74-vuotias nainen, on syntynyt ja asunut koko elämänsä 
evakkoaikaa lukuun ottamatta Jyskyjärvellä. Evakossa Ul'l'ana on ollut Paanajär-
vellä. Ul'l'ana on käynyt kuusi luokkaa alkeiskoulua. Opetuskielinä olivat suomi, 
karjala ja venäjä. Muuta koulutusta Ul'l'analla ei ole. Ul'l'ana on tehnyt metsä- ja 
uittotöitä. Lisäksi hän on työskennellyt miinanraivaajana ja leipurina. Työssään 
hän on käyttänyt sekä venäjää että karjalaa. Ul'l'analla on ollut venäläinen mies, 
joka osasi karjalaa niin hyvin, että Ul'l'ana saattoi puhua äidinkieltään miehensä 
kanssa. Myös lapsilleen Ul'l'ana on puhunut karjalaa, mutta lapsenlapset eivät ha-
lua kieltä puhua, vaikka jonkin verran ymmärtävätkin. Ul'l'ana osaa lukea ja kir-
joittaa suomea. Hän on lukenut suomenkielisiä kirjoja ja seuraa televisiosta karja-
lankielisiä ohjelmia, mutta hänellä ei ole karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harras-
tusta. Ul'l'analla on suomalaisia sukulaisia, jotka ovat käyneet hänen luonaan ky-
lässä. Ul'l'ana on ollut sukulaistensa kanssa myös kirjeenvaihdossa mutta ei ole 
itse käynyt Suomessa. Ul'l'ana ei majoita suomalaisia turisteja kotiinsa. 

Kalevalan aineisto 

Anni (s. 1931), haastatteluhetkellä 70-vuotias nainen, on syntynyt Kontokissa ja 
muuttanut Kalevalaan 1960-luvun taitteessa. Anni on käynyt 5 luokkaa koulua, ja 
kaikilla luokilla opetus on tapahtunut suomeksi. Anni on työskennellyt ruokalois-
sa ja kaupoissa. Työssään hän on puhunut sekä karjalaa että venäjää. Anni on pu-
hunut karjalaisen miehensä, Pekan, kanssa karjalaa. Anni osaa lukea karjalaksi ja 
lukeekin usein esimerkiksi tilaamaansa Vienan Karjala -lehteä. Anni ei kuitenkaan 
osaa kirjoittaa karjalaa kovin hyvin. Anni seuraa televisiosta ja radiosta karjalan-
kielisiä ohjelmia. Hän on auttanut miestään sanakokoelmien teossa. Anni ei ole 
itse käynyt Suomessa, mutta hän tapaa joskus Olgan ja Pekan suomalaisia tutta-
via. Turisteja Anni ei majoita kotiinsa. 

Hilma (s. 1928, k. 2002), haastatteluhetkellä 76-vuotias nainen, syntyi Jyvyä-
lahdessa ja kuoli Kalevalassa. Hän asui elämänsä aikana myös Sommalla ja Pet-
roskoissa. Hilma kävi 6 luokkaa koulua, joista 4 ensimmäistä suomeksi ja 2 vii-
meistä venäjäksi. Hilma oli ammatiltaan sihteeri, ja ammattiinsa hän sai 4 kuu-
kautta kestäneen koulutuksen Petroskoissa. Hilma ehti tehdä elämänsä aikana 
monenlaisia töitä: valtaosan elämästään hän toimi virkamiestehtävissä mutta teki 
myös erilaisia kolhoosin ja sovhoosin töitä sekä oli rakentamassa Muurmanskin 
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rataa. Työssään hän käytti enimmäkseen venäjän kieltä. Hilma oli naimisissa Jyr-
kin kanssa, ja he puhuivat keskenään ja lapsilleen karjalaa. Lapsenlapsilleen Hil-
ma puhui välillä karjalaa. Hilma osasi lukea ja kirjoittaa karjalaa, ja heille kotiin 
tilattiin Vienan Karjala -lehti. Hilma seurasi karjalankielisiä ohjelmia televisiosta 
ja radiosta, mutta hänellä ei ollut harrastuksia, jotka olisivat liittyneet karjalaiseen 
kulttuuriin. Hilmalla oli Suomessa ainakin yksi tuttava, joka kävi häntä tapaamas-
sa joka vuosi. Hilma oli myös kirjeenvaihdossa tämän tuttavansa kanssa mutta ei 
itse käynyt koskaan Suomessa.  

Iro (s. 1920, k. 2005), haastatteluhetkellä 81-vuotias nainen, syntyi Alajärven 
kylässä ja kuoli Kalevalassa. Lisäksi Iro asui elämänsä aikana Korpivaarassa, 
Vuonnisessa, Haikolassa, Kurjen kylässä sekä Jyskyjärvellä. Iro kävi 7-
luokkaisen koulun suomeksi. Venäjä oli koulussa oppiaineena kolmella viimeisel-
lä luokalla. Iro oli suorittanut Petroskoissa leipuri- ja keittäjäkurssit ja Pietarissa 
kauppiaan työhön valmistavan kurssin. Iro toimi kauppiaana, leipurina ja keittäjä-
nä sekä teki metsätöitä. Työssään hän puhui enimmäkseen venäjää. Irolla oli ve-
näläinen mies, jonka kanssa hän puhui venäjää. Pojalleen Iro puhui sekä karjalaa 
että venäjää, mutta Iron lapsenlapset eivät osaa karjalaa lainkaan. Iro ei osannut 
omasta mielestään kovin hyvin karjalaa. Tätä hän perusteli sillä, että hänen pu-
humaansa karjalaan sekoittui venäläisiä sanoja. Nähdäkseni Iron puheessa oli kui-
tenkin melko saman verran koodinvaihtoa venäjään kuin muillakin informanteilla. 
Iro ei osannut lukea eikä kirjoittaa karjalaa. Hän luki hyvin vähän suomalaista kir-
jallisuutta ja joskus Oma Mua -lehteä. Iro seurasi televisiosta karjalankielisiä lä-
hetyksiä ja harrasti karjalaisten käsitöiden tekemistä. Irolla oli Suomessa sukulai-
sia ja tuttavia. Suomalaisia kävi Iron luona pari kertaa vuodessa, mutta yhteyttä ei 
pidetty kirjeitse tai puhelimitse. Iro oli käynyt itse useita kertoja Suomessa. Hän 
ei majoittanut suomalaisturisteja kotiinsa.  

Jouki (s. 1919), haastatteluhetkellä 82-vuotias nainen, on syntynyt Akonlah-
dessa ja elää Kalevalassa. Lisäksi hän on asunut Petroskoissa, Vuonnisessa, Ke-
palla ja Kurjen kylässä. Evakossa hän on ollut muista Kalevalan informanteista 
poiketen Leningradin alueella. Jouki on käynyt 7-luokkaisen koulun suomeksi. 
Venäjä oli koulussa oppiaineena. Ammatiltaan Jouki on alkeiskoulun opettaja, ja 
hän on opiskellut alaa 3 vuotta Petroskoissa. Työssään hän on käyttänyt suomea ja 
venäjää. Joukilla oli karjalainen mies, jonka kanssa hän on puhunut vain karjalaa. 
Lapsilleen Jouki on puhunut myös karjalaa. Haastatteluhetkellä hän käytti arjes-
saan sekä karjalaa että venäjää. Jouki ei voi lukea paljoa, koska hänellä on huono 
näkö. Uhtuan Uutiset -lehteä hän on kuitenkin lukenut. Jouki ei seuraa radiosta 
eikä televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä. Hänellä ei myöskään ole harrastuksia, 
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jotka liittyvät karjalaiseen kulttuuriin. Joukilla on suomalaisia sukulaisia, jotka 
käyvät tapaamassa Joukia useita kertoja vuodessa. Jouki saa sukulaisiltaan kortte-
ja mutta ei itse kirjoita heille. Jouki ei pidä yhteyttä sukulaisiinsa puhelimitse, ei-
kä hän ole itse käynyt Suomessa. Jouki ei majoita suomalaisturisteja.  

Jyrki (s. 1925), haastatteluhetkellä 76-vuotias mies, on syntynyt Jyvyälah-
dessa mutta asunut yli 50 vuotta Kalevalassa. Hän on asunut armeija-aikanaan 
myös Saksassa. Jyrki on käynyt 5 luokkaa koulua. Opetus tapahtui suomeksi ja 
venäjäksi. Jyrki on ammatiltaan traktorinkuljettaja, ja ammattiinsa hän on saanut 
5 kuukauden koulutuksen. Jyrki on toiminut paitsi traktorinkuljettajana myös 
puuseppänä. Työssään hän on puhunut karjalaa, kunnes metsätyömaille alkoi vir-
rata siirtotyövoimaa muualta Venäjältä. Jyrki kertoo esimerkiksi valkovenäläisten 
vihastuneen karjalan puhumisesta työmaalla. Jyrkillä oli karjalainen vaimo, Hil-
ma102, jonka kanssa hän puhui karjalaa. Jyrki puhuu karjalaa myös lastensa ja yh-
den lapsenlapsensa kanssa. Jyrki osaa lukea ja kirjoittaa karjalaksi. Hän tilaa Vie-
nan Karjala -lehteä ja on lukenut säännöllisesti Uhtuan Uutiset -lehteä. Jyrki seu-
raa joka päivä karjalankielisiä ohjelmia televisiosta ja radiosta, mutta hänellä ei 
ole harrastuksia, jotka liittyvät karjalaiseen kulttuuriin. Jyrkin luona on käynyt 
suomalaisia tuttavia kylässä, mutta hän ei majoita suomalaisturisteja kotiinsa. 
Jyrki kuitenkin ajattelee, että suomen kieli voisi hyvin olla karjalaisten kirjakieli 
(ks. Kunnas 2006). 

Katti (s. 1933), haastatteluhetkellä 68-vuotias nainen, on syntyisin Jyvyälah-
den kylästä. Hän on asunut Kalevalassa yli neljäkymmentä vuotta. Ennen Kaleva-
laan asettumistaan Katti on asunut Kivijärvellä, Vuonnisessa, Vuokkiniemellä, 
Latvajärvellä ja Muurmanskissa. Koulua Katti on käynyt 7 luokkaa. Opetus ta-
pahtui sekä venäjäksi että suomeksi. Katti on työskennellyt siivoojana ja virka-
miestehtävissä. Työssään Katti on puhunut sekä karjalaa että venäjää. Katilla on 
ollut venäläinen mies, jonka kanssa hän on puhunut venäjää. Katilla on kaksi lasta 
ja lapsenlapsia, joille hän puhuu venäjää. Katti pitää lastensa venäläistymisen 
syynä venäjänkielistä koulua, vaikka hän itse ei koskaan ole puhunut lapsilleen 
kotona karjalaa. Katin paras ystävä on venäläinen, ja hän asuu tyttärensä kanssa, 
joten Katti puhunee enemmän venäjää kuin karjalaa arkenaan. Katti osaa kirjoit-
taa sekä suomeksi että karjalaksi, mutta hän osaa lukea paremmin suomea kuin 
karjalaa. Katti tilaa suomenkielistä Karjalan Heimo -lehteä ja lukee muitakin 
Suomesta saamiaan suomenkielisiä lehtiä sekä kirjoja. Katti kuuluu lauluryh-
mään, jonka ohjelmistossa on sekä venäjän-, suomen- että karjalankielisiä lauluja. 

                                                        
102Hilma kuoli nauhoitusta seuraavana vuonna.  
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Katilla on Suomessa paljon ystäviä ja tuttavia. Katti on käynyt itse useita kertoja 
Suomessa. Suomalaisten tuttaviensa kanssa Katti on kirjeenvaihdossa, ja he soit-
televat usein toisilleen. Suomalaiset lähettävät Katille paketteja.  

Mari (s. 1923), haastatteluhetkellä 78-vuotias nainen, on syntynyt Akonlah-
dessa mutta asunut yli 50 vuotta Kalevalassa. Mari on käynyt 10-luokkaisen kou-
lun. Seitsemällä ensimmäisellä luokalla opetus tapahtui suomeksi. Sen sijaan 
kolmella viimeisellä luokalla opetusta annettiin vain venäjäksi, eikä suomea saa-
nut enää puhua. Mari on koulutukseltaan alkeiskoulun opettaja, ja hän on opiskel-
lut 2 vuotta Petroskoin opettajainstituutissa. Hän on toiminut lähes 30 vuotta al-
keiskoulun ja luonnontieteiden opettajana. Työssään hän on käyttänyt lähinnä ve-
näjää. Marilla oli karjalainen mies, jonka kanssa hän puhui karjalaa. Marilla on 
lapsia, joiden kanssa hän puhuu karjalaa. Lapsenlapset eivät osaa karjalaa, mikä 
vihastuttaa Maria. Mari osaa lukea karjalaa ja suomea ja kirjoittaa kummallakin 
kielellä. Mari lukee Vienan Karjala -lehteä ja on myös lukenut karjalaisten kirjai-
lijoiden suomenkielisiä teoksia. Mari seuraa joskus karjalankielisiä ohjelmia tele-
visiosta mutta ei kuuntele radiota. Mari on kerännyt karjalankielisiä sananlaskuja 
ja lähettänyt niitä piirilehtiin. Marilla on yksi suomalainen sukulaistyttö. Hän on 
käynyt Marin luona pari kertaa, ja he lähettävät toisinaan kirjeitä ja kortteja toisil-
leen. Mari ei majoita suomalaisia turisteja kotiinsa eikä ole itse käynyt Suomessa.  

Muarie (s. 1912, k. 2001), haastatteluhetkellä 89-vuotias nainen, syntyi Kon-
tokissa ja kuoli Kalevalassa. Hän on Annin äiti ja Olgan anoppi. Muarie eli lä-
hes koko elämänsä Kalevalassa lukuun ottamatta evakkoaikaa, josta hän asui osan 
Paanajärvellä. Muarie ei ollut käynyt muuta koulua kuin rippikoulun, joka oli kar-
jalankielinen. Muarie työskenteli hevosten hoitajana, leipurina, rahtarina ja keittä-
jänä. Työssään hän puhui sekä karjalaa että venäjää. Muariella oli karjalainen 
mies, jonka kanssa hän puhui karjalaa. Lapsilleen ja lapsenlapsilleen hän puhui 
myös karjalaa. Muarie tilasi Vienan Karjala -lehteä ja luki suomenkielisiä kirjoja. 
Hän seurasi radiosta ja televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä, mutta hänellä ei 
ollut karjalan kieleen tai kulttuuriin liittyviä harrastuksia. Muariella ei ollut min-
käänlaisia kontakteja Suomeen; ainoastaan hän saattoi joskus tavata Olgan ja hä-
nen miehensä suomalaisia tuttavia. Muarie ei majoittanut suomalaisia turisteja ko-
tiinsa. 

Olga (s. 1939), haastatteluhetkellä 62-vuotias nainen, on syntynyt Jyvyälah-
den kylässä. Sotien jälkeen hän on muuttanut Kalevalaan. Olga on asunut lisäksi 
Petroskoissa, Borovoissa ja Keski-Venäjällä. Olga on käynyt 10-luokkaisen kou-
lun, jossa opetus tapahtui suomeksi ja venäjäksi. Olga on käynyt kolmivuotisen 
ompelijakoulun. Hän on työskennellyt ompelijana ja lypsäjänä. Työssään Olga on 
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puhunut sekä karjalaa että venäjää. Olgan mies on karjalainen, ja he puhuvat kes-
kenään karjalaa. Olgalla on kolme lasta. Olga ja hänen miehensä puhuvat lapsil-
leen enimmäkseen karjalaa. Olga puhuu mielestään hyvin karjalaa, ja hän osaa 
kirjoittaa ja lukea sekä suomea että karjalaa. Olga tilaa Vienan Karjala -lehteä ja 
katsoo televisiosta karjalankielisiä ohjelmia. Joskus hän kuuntelee myös radiosta 
karjalankielisiä ohjelmia. Olgalla ei ole karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harras-
tusta. Olgalla on Suomessa paljon ystäviä ja tuttavia, jotka käyvät hänen luonaan 
useita kertoja vuodessa. Olga pitää suomalaisten kanssa yhteyttä myös kirjeitse ja 
puhelimitse. Olga saa suomalaisilta ystäviltään myös paketteja, mutta itse hän ei 
ole koskaan käynyt Suomessa. Olga majoittaa suomalaisia turisteja kodissaan. 

Palaka (s. 1933), haastatteluhetkellä 68-vuotias nainen, syntyi Röhön kyläs-
sä, joka kuuluu nykyisin Kalevalaan. Palaka on käynyt kolme vuotta alkeiskoulua 
suomeksi. Muuta koulutusta hänellä ei ole. Palaka on työskennellyt lypsäjänä. 
Työssään hän on käyttänyt sekä karjalaa että venäjää. Palaka on elänyt 8 vuotta 
avoliitossa venäläisen miehen kanssa, ja he puhuivat keskenään venäjää. Lapsil-
leen Palaka on puhunut venäjää, mutta nykyisin hän puhuu joillekin suomen kiel-
tä opiskelleille lapsenlapsilleen karjalaa. Palaka osaa lukea karjalaksi mutta ei 
osaa kirjoittaa äidinkielellään. Hän ei lue karjalan- tai suomenkielisiä lehtiä eikä 
kirjoja, eikä hänellä ole harrastuksia, jotka liittyvät karjalaiseen kulttuuriin. Pala-
ka seuraa televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä. Palakalla on Suomessa tuttavia, 
mutta hän ei ole itse käynyt Suomessa. Palaka saa tutuiltaan kirjeitä ja kortteja 
mutta ei itse kirjoita heille. Palaka ei myöskään ole puhelimitse yhteydessä suo-
malaisiin. Aiemmin Palaka on majoittanut ahkerasti suomalaisia turisteja kotiinsa, 
mutta nykyisin tätä tapahtuu harvemmin, kun turistien majoitus on organisoitu 
uudella tavalla (ks. luku 3.5.2).  

Pekka (s. 1932), haastatteluhetkellä 69-vuotias mies, on syntynyt Akonlah-
den kylässä mutta asunut Kalevalassa yli 40 vuotta. Lisäksi hän on asunut Mos-
kovan lähistöllä ja evakossa Suomessa puolitoista kuukautta. Pekka on käynyt 
neljä vuotta koulua. Opetus tapahtui karjalaksi, suomeksi ja venäjäksi. Pekka on 
tehnyt erilaisia kolhoosin töitä ja toiminut kirvesmiehenä. Venäjän kielen Pekka 
oppi armeijassa, ja työssään hän on puhunut enimmäkseen karjalaa. Pekalla on 
karjalainen vaimo, Anni, jonka kanssa hän puhuu karjalaa. Pekka osaa lukea pa-
remmin suomea kuin karjalaa. Pekka on lukenut paljon suomenkielisiä kirjoja 
(mm. Antti Timosen ja Jaakko Rugojevin teoksia) mutta myös esimerkiksi Ortjo 
Stepanovin tuotantoa, jossa repliikit ovat vienankarjalaksi. Pekka on tilannut kar-
jalankielistä Oma Mua -lehteä, suomenkielistä Neuvosto-Karjala-lehteä sekä kar-
jalan- ja suomenkielistä Uhtuan Uutiset -lehteä. Pekka seuraa televisiosta ja radi-
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osta karjalankielisiä ohjelmia. Hän harrastaa sanastusta ja nimestystä ja on kerän-
nyt muun muassa kokoelman karjalankielistä kalastussanastoa. Pekalla on tuttavia 
ja serkku Suomessa. Hänen luonaan käy joka vuosi kylässä vanhoja Suomessa 
asuvia akonlahtelaisia tai näiden jälkeläisiä. Pekka on ollut vuosia kirjeenvaihdos-
sa tuttavansa kanssa, ja serkkunsa kanssa hän puhuu joskus puhelimessa. Pekka ei 
majoita suomalaisturisteja kotiinsa.  

Valentina (s. 1920, k. 2004), haastatteluhetkellä 81-vuotias nainen, syntyi 
Kontokissa ja kuoli Kalevalassa, jossa oli asunut yli kuusikymmentä vuotta. Eva-
kossa hän oli ollut Arkangelissa sekä Siperiassa Tjumenin alueella. Valentina kävi 
10-luokkaisen koulun, jossa opetusta annettiin ensin suomeksi ja myöhemmin ve-
näjäksi. Ammatiltaan Valentina oli alkeiskoulun opettaja. Ammattiinsa hän oli 
saanut 3 kuukautta koulutusta Petroskoissa. Työssään hän käytti sekä karjalaa että 
venäjää. Valentinalla oli venäläinen mies, jonka kanssa hän puhui venäjää. Myös 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen Valentina puhui vain venäjää. Valentina osasi lukea 
ja kirjoittaa karjalaa. Joskus hän luki suomenkielistä Carelia-kulttuurilehteä. Va-
lentina ei seurannut radiosta eikä televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä, eikä hä-
nellä ollut karjalaiseen kulttuuriin liittyviä harrastuksia. Valentinalla ei ollut juuri-
kaan kontakteja suomalaisiin, eikä hän majoittanut suomalaisturisteja kotiinsa. 
Hän oli itse asunut lapsena jonkin aikaa Suomessa evakossa.  

Veera (s. 1927), haastatteluhetkellä 74-vuotias nainen, syntyi Kurjen kylässä. 
Veera on asunut Akonlahdessa 13 vuotta ja Kalevalassa lähes 50 vuotta. Veera on 
käynyt kuusivuotisen alkeiskoulun suomeksi. Lisäksi hän on käynyt puolen vuo-
den pituisen sihteerikurssin Belomorskissa (Sorokassa) sekä 3 kuukauden pituisen 
metsätyökurssin. Veera on tehnyt metsätöitä ja erilaisia kolhoosin töitä. Lisäksi 
hän on työskennellyt kaupanmyyjänä ja virkamiestehtävissä. Työssään hän on 
käyttänyt sekä venäjää että karjalaa. Veeralla oli karjalainen mies, jonka kanssa 
hän puhui karjalaa. Myös lapsilleen Veera on puhunut karjalaa, mutta lapsenlap-
silleen hän puhuu venäjää. Veera ei osaa lukea eikä kirjoittaa karjalaa. Sen sijaan 
suomenkielisiä kirjoja hän saa luettavakseen suomalaisilta lähetystyöntekijöiltä. 
Veera ei seuraa televisiosta eikä radiosta karjalankielisiä lähetyksiä, eikä hänellä 
ole harrastuksia, jotka liittyvät karjalaiseen kulttuuriin. Veeralla on yksi suoma-
lainen tuttava, joka on käynyt kaksi kertaa Veeran luona kylässä. He eivät ole kir-
jeenvaihdossa eivätkä pidä puhelimitse yhteyttä toisiinsa. Lisäksi Veera on teke-
misissä Kalevalassa asuvien suomalaisten lähetystyöntekijöiden kanssa, mutta itse 
hän ei ole käynyt Suomessa. Veera ei majoita suomalaisturisteja kotiinsa.  

Venla (s. 1921, k. 2004), haastatteluhetkellä 80-vuotias nainen, syntyi Jysky-
järvellä ja kuoli Kalevalassa. Venla oli asunut myös Paanajärvellä, Sommalla, 
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Repolassa, Suopassalmessa ja Kurjen kylässä. Venla kävi 9-luokkaisen alkeiskou-
lun suomeksi. Venäjän tunteja oli kaksi viikossa. Lisäksi hän oli suorittanut erilai-
sia ammattikursseja. Venla toimi virkamiestehtävissä koko elämänsä ajan. Työs-
sään hän käytti enimmäkseen venäjää. Venlalla oli karjalainen mies, jonka kanssa 
hän puhui karjalaa. Myös lapsilleen Venla puhui karjalaa, mutta lapsenlapsilleen 
hän puhui venäjää. Venla osasi lukea ja kirjoittaa karjalaa. Hän osasi omasta mie-
lestään hyvin myös suomea. Venla oli tilannut sekä suomenkielisiä lehtiä (muun 
muassa ”Careliaa” ja ”Neuvosto-Karjalaa”) että Vienan Karjala -lehteä. Venla 
seurasi televisiosta karjalankielisiä lähetyksiä, mutta hänellä ei ollut karjalaiseen 
kulttuuriin liittyviä harrastuksia. Venlalla oli Suomessa tuttavia ja sukulainen. 
Venla oli suomalaisten tuttaviensa kanssa kirjeenvaihdossa ja piti heihin yhteyttä 
myös puhelimitse. Lisäksi Venlan luona kävi vuosittain suomalaisia tuttavia. Ven-
la ei ollut itse käynyt Suomessa, eikä hän majoittanut suomalaisturisteja kotiinsa. 
Venla myönsi, että suomen kieli oli vaikuttanut jonkin verran hänen puhumaansa 
karjalaan: Siitä erähičči, tulou se sana – – mintäh se niiŋku sevottau to – – 
suomeŋ kieleh päin.  

Vieno (s. 1928), haastatteluhetkellä 73-vuotias nainen, syntyi Tollonjoella, 
joka kuuluu Vuokkiniemeen. Lisäksi hän on asunut Leningradin alueella ja yli 50 
vuotta Kalevalassa. Vieno on käynyt 5-luokkaisen alkeiskoulun. Neljällä ensim-
mäisellä luokalla opetus tapahtui osin keinotekoisella karjalan kielellä. Viidennel-
lä luokalla opetusta annettiin suomeksi. Lisäksi Vieno on käynyt kaksivuotisen 
suomenkielisen lyseon Petroskoissa. Vieno on työskennellyt 11 vuotta sairaanhoi-
tajana. Hän on tehnyt myös metsätöitä ja työskennellyt lastentarhassa. Työssään 
hän on käyttänyt sekä karjalaa että venäjää. Vienolla oli karjalainen mies, jonka 
kanssa hän puhui karjalaa. Vieno on puhunut myös lapsilleen ja lapsenlapsilleen 
karjalaa. Vain herrojen luona Vieno puhuu venäjää. Vieno osaa lukea ja kirjoittaa 
karjalaksi, mutta hänellä ei ole varaa ostaa lehtiä. Hän seuraa radiosta ja televisi-
osta karjalankielisiä lähetyksiä, mutta hänellä ei ole karjalaiseen kulttuuriin liitty-
viä harrastuksia. Vienolla on Suomessa tuttavia, jotka käyvät silloin tällöin Vie-
non luona kylässä. Yhteyttä pidetään sekä kirjeitse että puhelimitse. Vieno ei ma-
joita suomalaisturisteja kotiinsa. 
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Liite 6 Karjalan kielen murrejako Karjalan 
  kielen sanakirjan mukaan 
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Liite 7 Informanttien syntymäkylät Vienan 
  Karjalan kartalla 
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Liite 8 Karjalan murrealueet Wiikin mukaan 

Viivan paksuus osoittaa murrerajan jyrkkyyttä. 
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Liite 9 Sanasto 

Sanojen merkitykset on poimittu Karjalan kielen sanakirjasta ja Karjalais-
venäläisestä sanakirjasta (KKS = Karjalan kielen sanakirja, KVS = Karjalais-
venäläini sanakirja). Eräitä sanoja ei mainituissa sanakirjoissa ole hakusanoina. 
Tällöin kyse on tavallisesti venäläisestä lainasanasta, ja olen merkinnyt sulkeisiin 
venäjänkielisen originaalin. 

A 
ankiina ’angiina’ 
apaja ’nuotanvetopaikka’ (KKS) 
asuntoini tässä yhteydessä hellittelymuoto sanasta ’asunto’ 
aukusta ’elokuu’ (KKS) 
 
B 
bohatta ’rikas, varakas, hyvin toimeentuleva’ (KKS s.v. pohatta) 
botaniikka ’kasvitiede’ (< ven botanik) 
 
Č 
čiekerö ’poroaitaus’  
čieppi ’ketju’ (KVS) 
čiilahaini ’nokkonen’ (KVS) 
čikko ’sisko’ (KVS) 
čikokset ’siskokset’ (KVS) 
čorppa ’haara, haarukka; (pöydän, tuolin tms.) jalka; pii, piikki’ (KKS s.v. 

tšorppa) 
čuna ’kelkka tai pieni reki’ (KKS s.v. tšunaI) 
 
D 
dielo ’asia, seikka’ (KKS s.v. tielo) 
 
E 
ehättyä ’kuljettaa (tav. veneellä)’ (KKS s.v. ehätteä) 
 
F 
ferma ’maatila’ (< ven ferma) 
flaga ’lippu’ (KKS s.v. flagu) 
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forma ’virkapuku’ (KKS) 
forssie ’komeilla, koreilla, kerskailla, elää komeasti’ (KKS) 
 
G 
garmoni ’hanuri’ (< ven garmon)  
garmuska ’haitari’ (< ven garmoška) 
griba ks. kripa 
grusi ks. krusi 
 
H 
harakteri ’luonne’ (< ven harakter) 
hepokka ’mesimarja’ (KKS) 
hiihhanta tässä yhteydessä ’hiihto’ 
hillo ’suomuurain’ (KVS) 
huikie ’häpeä, ujous; hävettävä, häpeällinen, sopimaton, ilkeä, paha, ujo’ (KKS) 
huilu ’huivi tai huntu, jollaisella esim. morsiamen pää peitetään häiden loppuvai-

heessa’ (KKS) 
 
I 
ikra ’kalanmäti’ (KKS) 
ikruska ’leikkikalu, lelu’ (KKS s.v. ikruška)  
internaatti ’oppilasasuntola’ 
 
J 
jaksautuo ’riisuutua’ (KKS) 
jalačči ’jalkine’ (KKS s.v. jalatšin) 
jiäviytyö ’ilmoittautua’ (KKS s.v. jeäviytyö) 
jouto ’(jouto)aika’ (KKS) 
 
K 
kaimata ’saattaa, seurata’ (KKS)  
kalakurnikka ’kalakukko’ (KKS s.v. kalakurniekka) 
kalitta ’tav. pyöreä piirakka, jonka kuori tehdään hapantaikinasta, täytteeksi pan-

naan ohra-, riisi-, hersryyni- tai perunapuuroa; reunat käännetään’ (KKS) 
kammičča ’yhteen sidottu vasta- tai lyhdepari’ (KKS s.v. kammittša) 
kartoska ’peruna’ (KKS s.v. kartohka) 
kesseli ’tuohikontti’ (KKS) 
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kipätkä ’kiehuva vesi’ (KKS s.v. kip’atka) 
kirjani ’kirje; kirjanen’ (KKS s.v. kirjaine) 
klubi tässä yhteydessä ’kerho- tai kulttuuritalo’ 
kolačču eril. leivonnaisista, esim. ’vesirinkeli’, ’ruis- tai ohrajauhotaikinasta lei-

vottu rinkeli’ (KKS s.v. kolattšu)  
komanta tässä yhteydessä ’joukkue’  
kompotti ’sekahedelmäkeitto’ (< ven kompot) 
kontu ’koti, tila, talo, asumus; tilus, pelto’ (KKS) 
korvike tässä yhteydessä ’kattilan korva’ 
kosse ’tyyni paikka esim. saaren suojassa; tuulensuojainen’ (KKS) 
kossojaiset tässä yhteydessä ’kosimismenot’ 
kostinčča ’tuliaiset, tuomiset, lahja’ (KKS s.v. kostinttša) 
kotletta ’kotletti’ (< ven kotleta) 
kraska ’väri, maali’ (KKS) 
krassie ’maalata, värjätä; koristaa’ (KKS) 
kriisi ’eräs lastentauti, joka iskee vars. napaan t. kiveksiin; tyrä; riisitauti’ (KKS) 
kripa ’sieni, tav. tatti’ (KKS) 
krusi ’rousku’ (KVS) 
kruuka tässä yhteydessä ’piiri’ 
kruusu ’lasti, kuorma’ (KKS) 
kualata ’kahlata, tarpoa, porkata’ (KKS s.v. koaloa) 
Kuitti tässä yhteydessä ’Kuittijärvi’ 
kustikka ’pensas’ (< ven kust) 
 
L 
laki ’väli-, sisäkatto, laipio’ (KKS) 
laučča ’kiinteä seinänvieruspenkki, lavitsa’ (KKS s.v. lauttša) 
lesopunkti ’metsätyömaa’ (< ven lesopunkt) 
liina ’hamppu’ (KVS) 
lipie ’liukas, sileä’ (KKS) 
luukko ’sipuli’ (KKS) 
 
M 
maija ’toukokuu’ (KKS) 
malina ’vadelma’ (KKS) 
minja ’miniä; nuorikko’ (KKS) 
molie ’rukoilla, anoa rukoillen’ (KKS) 
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morkofka ’porkkana’ (KKS) 
myötämänijäiset tässä yhteydessä ’kestitys sulhasen kodissa hääpäivän iltana’ 

(KKS) 
 
N 
naverno ’varmaan(kin)’ (KKS) 
 
O 
opastuo ’oppia, opiskella’ 
osrikka ’eräs pesäpallon tapainen pallopeli’ (KKS s.v. osriika) 
otski ’silmälasit’ (< ven otški) 
 
P 
paissa (: pakisou ~ pakajau) ’yl. puhumisesta; sanoa, kertoa’ (KKS) 
pajattua ’laulaa’ (KKS s.v. pajattoa) 
pepelteä ’sekoittaa, sotkea, myllätä’ (KKS) 
pila ’saha’ (KKS) 
pilata ’sahata’ (KKS) 
pilettä ’ilmoitus- tai pääsylippu, piletti’ (KKS s.v. piliettä) 
pilie ks. pilata 
pomitoori ’tomaatti’ (< ven pomidor) 
puhkata tässä yhteydessä ’perata (kalaa)’ (KKS)  
puola ’puolukka’ (KKS) 
puolentua ’vähentää, pienentää’ (KVS) 
pyrri ’merta’ (KKS) 
pölvän ’tolvana, tollo’ (KKS s.v. pölvänä) 
 
R 
ruato ’työ, tekeminen, työnteko; ansiotyö’ (KKS s.v. roatoI) 
ruskiehattuni ’punahattuinen’ 
 
S 
sakona ’laki, käsky, määräys; tapa’ (KKS)  
sanki ’tav. happamattomasta taikinasta tehty kakkara, jonka päälle levitetään ryy-

ni-, peruna- tai marjatäyte’ (KKS) 
sarkajupka ’sarkahame’ 
sotka ’aari’ (< ven sotka) 
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sriäppie ’leipoa, paistaa, laittaa (parempaa) ruokaa’ (KKS s.v. sreäppie) 
sriäpinä tässä yhteydessä ’leipomus’ (KKS s.v. sreäpnä) 
starikka ’vanha mies, ukko, vanhus’ (KKS) 
stola ’pöytä’ (KKS) 
stuula ’tuoli’ (KKS) 
suorie ’valmistautua, varustautua, suoriutua; tehdä lähtöä; lähteä’ (KKS s.v. 

šuorieII) 
syrjäläini ’vieraspaikkakuntalainen, muualta kotoisin oleva’ (KKS s.v. syrjäläine) 
 
T  
tanhua ’karjapiha, -tarha, -kuja’ 
televiisori ’televisio’ (KVS) 
tuulata ’puhdistaa tuulen avulla (harv. koneella) viljaa, marjoja tms.; tuultaa’ 

(KKS s.v. tuultoaI) 
 
U 
uinota ’nukkua, nukahtaa’ (KVS) 
 
V 
vahvoni ’karvarousku, karvalaukku’ (KVS) 
varata ’pelätä’ (KVS) 
viskata ’erotella jyvät ruumenista viskaamalla puidut viljat riihen seinään’ (KKS 

s.v. viskataII) 
voitajaini tässä yhteydessä ’vastapaistetusta ja voidellusta leipomuksesta annettu 

maistiainen; lämpimäiset’ (KKS s.v. voitajaine) 
värčči ’säkki, säkillinen’ (KKS) 
 
Ä 
äijä(n) ’paljon’ (KKS) 
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Liite 10 Eri muotoryhmissä esiintyvien  
  sanojen taajuusluokat 

Taulukko 1. Eri muotoryhmissä esiintyvien sanojen taajuusluokat. 

Sanan 

frekvenssi 

Taajuus- 

luokka 

Sanan 

frekvenssi 

Taajuus- 

luokka 

Sanan 

frekvenssi 

Taajuus- 

luokka 

1–5 I 51–55 XI 101–105 XXI 

6–10 II 56–60 XII 106–110 XXII 

11–15 III 61–65 XIII 111–115 XXIII 

16–20 IV 66–70 XIV 116–120 XXIV 

21–25 V 71–75 XV 121–125 XXV 

26–30 VI 76–80 XVI 126–130 XXVI 

31–35 VII 81–85 XVII 131–135 XXVII 

36–40 VIII 86–90 XVIII 136–140 XXVIII 

41–45 IX 91–95 XIX   

46–50 X 96–100 XX   
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Liite 11 Teemahaastattelun kysymykset 

LAPSUUDEN KIELI 
 

1. Mikä on äidinkielesi? Mitä kieltä lapsuudenkodissasi puhuttiin? 
2. Millä kielillä olet käynyt koulusi? 
3. Järjestettiinkö koulussa suomen tai karjalan opetusta? Kuinka monta oppitun-

tia opetusta annettiin viikossa? 
4. Kuinka monta vuotta olet käynyt koulua? 
5. Missä kylässä olet käynyt koulusi? 
6. Milloin opit venäjän kielen? 

 
KOULUTUKSEN, TYÖELÄMÄN JA PERHEEN KIELI 

7. Oletko opiskellut alkeiskoulun jälkeen? Missä ja kuinka kauan? 
8. Mitä kieltä olet käyttänyt työelämässä? 
9. Minkä kansallisuuden edustaja puolisosi on? Mitä kieltä puhut hänen kans-

saan? 
10. Puhuitko lapsillesi karjalaa, kun he olivat pieniä? Entä mitä kieltä puhut hei-

dän kanssaan nykyisin? Mitä kieltä puhut lapsenlapsiesi kanssa? 

 
NYKYINEN KIELENKÄYTTÖ JA KARJALAN KIELEN KÄYTTÖ ERI YHTEYKSISSÄ 

11. Mitä kieltä osaat parhaiten? Mitä kieltä puhut eniten? 
12. Mitä kieltä puhut eniten naapuriesi ja ystäviesi kanssa?  
13. Mitä kieltä puhut eniten sukulaistesi kanssa? 
14. Mitä kieltä puhut a) kaupassa, b) postissa, c) pankissa? 
15. Onko sellaisia asioita, joista puhut vain karjalaksi tai venäjäksi? 
16. Kuinka hyvin itsesi mielestä a) puhut, b) kirjoitat, c) luet karjalaksi? 
17. Luetko tai tilaatko mitään karjalan- tai suomenkielisiä lehtiä? 
18. Luetko suomen- tai karjalankielistä kirjallisuutta? 
19. Seuraatko televisiosta karjalankielisiä ohjelmia? 
20. Seuraatko radiosta karjalankielisiä ohjelmia? 
21. Onko sinulla karjalaiseen kulttuuriin liittyvää harrastusta? 
22. Mitä ajattelet siitä, että vienan- ja aunuksenkarjalalla on erilliset kirjakielet? 
23. Puhuvatko tämän kylän lapset vielä vienankarjalaa? 
24. Oletko sitä mieltä, että karjalan kielen tulisi säilyä? Uskotko sen elpymiseen? 
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25. Mitä pitäisi tehdä, jotta karjalan kieli ei kuolisi? 

 
KONTAKTIT SUOMALAISIIN JA NÄKEMYKSET SUOMEN VAIKUTUKSESTA KARJALAAN 
 

26. Onko sinulla Suomessa sukulaisia, ystäviä tai tuttavia? Kuinka paljon heitä 
on ja missä he asuvat? 

27. Käyvätkö suomalaiset tuttavasi sinun luonasi kylässä? Kuinka usein? 
28. Pidätkö suomalaisten kanssa yhteyttä puhelimitse? 
29. Oletko suomalaisten kanssa kirjeenvaihdossa? 
30. Oletko käynyt itse Suomessa? Kuinka monta kertaa ja millä paikkakunnilla? 
31. Majoitatko suomalaisia turisteja? 
32. Ajatteletko, että suomen kieli olisi vaikuttanut puhumaasi vienankarjalaan? 

Millä tavoin? Miten suomen kieli ja vienankarjala eroavat toisistaan? 
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Liite 12 Karjalaindeksi ja sen    
  laskentaperusteet 

(Lyhenteiden selitykset: ka = karjalaa, ve = venäjää) 
     ka  ka + ve ve + ka ve 
 
1. Mitä kieltä  3 2 1 0 
informantti on 
puhunut 
työelämässään? 
 
2. Mitä kieltä informantti on 3  2  1   0 
puhunut puolisolleen? 
 
3. Mitä kieltä informantti on 3  2  1   0 
puhunut lapsilleen? 
 
4. Mitä kieltä informantti 3  2  1  0 
puhuu lapsenlapsilleen? 
 
5. Mitä kieltä informantti 3  2  1   0 
puhuu eniten 
arjessaan? 
 
6. Mitä kieltä informantti 3  2  1  0 
puhuu naapureidensa ja 
ystäviensä kanssa? 
 
7. Mitä kieltä informantti 3  2  1   0 
puhuu eniten 
sukulaistensa 
kanssa? 
 lukee paljon  lukee  ei lue 
8. Lukeeko informantti  
karjalankielisiä 2   1  0 
lehtiä?  
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9. Seuraako informantti  seuraa   ei 
karjalankielisiä  1   0 
tv-ohjelmia?  
 
10. Seuraako informantti   seuraa  ei 
karjalankielisiä radio-ohjelmia? 1 0 
 
11. Onko informantilla karjalaiseen  on   ei 
kulttuuriin liittyvää 1   0 
harrastusta? 
 
12. Uskooko informantti karjalan  uskoo  epäröi  ei 
kielen elpymiseen? 2  1  0 
 
13. Pyrkiikö informantti  kyllä  ei 
tai joku perheenjäsen 1  0 
edistämään karjalan kielen 
käyttöä tai tutkimusta? 
 
Indeksi on laskettu seuraavasti: Kullekin informantille on laskettu henkilökohtai-
nen pistemäärä. Maksimipistemäärä kaikista kysymyksistä on 29, mutta koska 
kaikki informantit eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin (esim. lapsettomat 
eivät ole vastanneet kysymyksiin 3 ja 4), joidenkin maksimipistemäärä on tätä al-
haisempi. Henkilökohtainen pistemäärä on kerrottu sadalla ja jaettu sitten maksi-
mipistemäärällä. Näin kullekin informantille on saatu yhden ja sadan väliltä jokin 
luku, joka osoittaa kuinka lojaali hän on karjalan kieltä kohtaan.  
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Liite 13 Suomi-indeksi ja sen    
  laskentaperusteet 

1. Onko informantilla     on  ei 
suomalaisia ystäviä? 1  0 
 
2. Onko informantilla suomalaisia on ei 
hyöty-ystäviä103? 1  0 
 
3. Majoittaako informantti   usein   silloin tällöin  ei lainkaan 
suomalaisia turisteja?  2 1 0 
 
4. Osaako informantti  osaa ei 
kirjoittaa suomeksi?   1 0 
 
5. Lukeeko informantti  lukee paljon  lukee  ei lue 
suomenkielisiä lehtiä? 2   1  0 
 
6. Lukeeko informantti  lukee paljon lukee ei lue 
suomenkielisiä kirjoja? 2 1 0 
 
7. Ihannoiko informantti    kyllä  ei  
suomen kieltä  
tai suomalaisuutta? 1 0 
 
8. Myöntääkö informantti  myöntää ei myönnä 
suomen kielen vaikutuksen  1  0 
omaan puhekieleensä? 
 

 
 

                                                        
103 Termi hyöty-ystävä on suomennos Boissevainin käyttämästä termistä instrumental friend. Hyöty-
ystävään pidetään yllä lämpimiä välejä, koska hänestä saattaa olla materiaalista hyötyä. Toisin kuin 
tunneystävällä (engl. emotional friend), hyöty-ystävällä ei ole tutkittaville henkilöille juurikaan tun-
nearvoa. (Boissevain 1978: 47–48, 1987: 166.) Eräät vienankarjalaisetkin pitävät yllä lämpimiä välejä 
suomalaisiin ystäviinsä osittain siksi, että heiltä saa joulu- ja syntymäpäiväpaketteja ja että he maksa-
vat hyvin yöpymisestään kylissä. Sosiaalisia verkkoja tutkittaessa on havaittu, että nimenomaan hyö-
ty-ystävillä on tehokas vaikutus informanttien kielenkäyttöön. (Boissevain 1978: 47, 1987: 166–167.)  
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9. Onko informantti  kyllä ei 
käyttänyt suomea 1 0 
työelämässään? 

Indeksi on laskettu seuraavasti: Kullekin informantille on laskettu henkilökohtai-
nen pistemäärä. Maksimipistemäärä kaikista kysymyksistä on 12, mutta koska 
kaikki informantit eivät ole vastanneet selkeästi kaikkiin kysymyksiin (esim. ky-
symykseen 8), joidenkin maksimipistemäärä on tätä alhaisempi. Henkilökohtai-
nen pistemäärä on kerrottu sadalla ja jaettu sitten maksimipistemäärällä. Näin kul-
lekin informantille on saatu yhden ja sadan väliltä jokin luku, joka osoittaa kuinka 
lojaali hän on suomen kieltä kohtaan. 



 393 

Liite 14  iA-variantin suhteellinen osuus 
eritaajuisissa lekseemeissä yksikön 
partitiivissa 

Taulukko 1. iA-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä yksikön 
partitiivissa. 

lekseemi sanaesiintymiä  
yht. (f) 

iA- jonoll.  
esiint. (f) 

iA- jonoll.  
esiint. % 

lekseemin  
taajuusluokka 

Anni 1 1 100 % I 
filmi 1 1 100 % I 
romaani 1 1 100 % I 
tentti 1 1 100 % I 
tilli 5 5 100 % I 
torni 1 1 100 % I 
viesti 1 1 100 % I 
viinanjuonti 1 1 100 % I 
žurnaali 1 1 100 % I 
ämpäri 1 1 100 % I 
salaatti 3 2 66,7 % I 
leikki 5 3 60 % I 
juonti 2 1 50 % I 
lääkäri 2 1 50 % I 
malli 2 1 50 % I 
pomitoori 2 1 50 % I 
puhvetti 2 1 50 % I 
täti 2 1 50 % I 
haitari 5 2 40 % I 
kolhoosi 10 4 40 % II 
klubi 6 2 33,3 % II 
kortteeri 3 1 33,3 % I 
moottori 3 1 33,3 % I 
tomaatti 8 2 25 % II 
kiisseli 5 1 20 % I 
tili 5 1 20 % I 
tukki 5 1 20 % I 
ammatti 6 1 16,7 % II 
metri 6 1 16,7 % II 
piiri 6 1 16,7 % II 
tunti 24 4 16,7 % V 
tanssi 9 1 11,1 % II 
kyyti 13 1 7,7 % III 
katrilli 20 1 5 % IV 
kilometri 65 3 4,6 % XII 
kaali 26 1 3,8 % VI 



 394 

 



 395 

Liite 15 iA-variantilliset esiintymät uusien 
aineistojen iA-vokaalijonon sisältävissä 
monikon partitiivimuodoissa 

Taulukko 1. iA-variantilliset esiintymät uusien aineistojen iA-vokaalijonon sisältävissä 
monikon partitiivimuodoissa. 

sane ia-variantillisia 

esiintymiä 

alivartalon 

tavuluku 

sanan 

vartalo- 

vokaali 

ensi tavu 

lap|si|a 12 2 e pitkä 

suu|ri|a 8 2 e pitkä 

leh|mi|ä 7 2 ä pitkä 

sie|ni|ä 7 2 e pitkä 

pii|ri|leik|ki|ä 6 4 i pitkä 

tans|si|a 6 2 i pitkä 

kaik|ki|a 5 2 e pitkä 

hy|vi|ä 4 2 ä lyhyt 

jy|vi|ä 4 2 ä lyhyt 

o|mi|a 4 2 a lyhyt 

ki|vi|ä 3 2 e lyhyt 

mök|ki|ä 3 2 i pitkä 

ni|mi|A 3 2 e lyhyt 

o|pet|ta|ji|A 3 4 a lyhyt 

poi|ki|a 3 2 a pitkä 

päi|vi|A 3 2 ä pitkä 

e|lä|ji|ä 2 3 ä lyhyt 

juh|li|a 2 2 a pitkä 

juu|ri|kas|vi|a 2 4 i pitkä 

jäl|ki|ä 2 2 e pitkä 

kan|kas|sie|ni|ä 2 4 e pitkä 

kas|vi|a 2 2 i pitkä 

klu|bi|a 2 2 i pitkä 

kos|ki|a 2 2 e pitkä 

ky|li|ä 2 2 ä lyhyt 

leik|ki|ä 2 2 i pitkä 

mie|hi|ä 2 2 e pitkä 

nuo|rem|pi|a 2 3 a pitkä 

o|mi|a 2 2 a lyhyt 

tent|ti|ä 2 2 i pitkä 

uu|si|a 2 2 e pitkä 

e|lok|si|a 1 3 e lyhyt 
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sane ia-variantillisia 

esiintymiä 

alivartalon 

tavuluku 

sanan 

vartalo- 

vokaali 

ensi tavu 

en|ti|si|ä 1 3 e pitkä 

hau|ki|a 1 2 e pitkä 

hei|mo|lai|si|a 1 4 e pitkä 

hei|ni|ä 1 2 ä pitkä 

he|po|si|a 1 3 e lyhyt 

he|vo|si|ä 1 3 e lyhyt 

hir|vi|ä 1 2 e pitkä 

hu|li|gaa|ni|a 1 4 i lyhyt 

hu|vi|pe|li|ä 1 4 i lyhyt 

ih|mi|si|a 1 3 e pitkä 

i|ki|ä 1 2 ä lyhyt 

jo|ki|ä 1 2 e lyhyt 

juh|li|a|han 1 2 a pitkä 

jär|vi|ä 1 2 e pitkä 

kai|ken|nä|kö|si|ä 1 5 e pitkä 

ka|la|mök|ki|ä 1 4 i lyhyt 

ka|la|ve|si|ä 1 4 e lyhyt 

kap|pa|le|hi|a 1 4 e pitkä 

kar|ja|lai|si|a 1 4 e pitkä 

kat|ril|li|ä 1 3 i pitkä 

ke|sä|juh|li|a 1 4 a lyhyt 

ke|sä|mök|ki|ä 1 4 i lyhyt 

kir|ja(i)|si|a 1 3 e pitkä 

kop|pi|a  1 2 i pitkä 

kou|lu|lai|si|a 1 4 e pitkä 

kuk|ki|ä 1 2 a pitkä 

ku|vi|a 1 2 a lyhyt 

ky|sy|myk|si|ä 1 4 e lyhyt 

kä|si|ä 1 2 e lyhyt 

käy|ji|ä 1 2 ä pitkä 

köy|hi|ä 1 2 ä pitkä 

lam|pa|hi|a 1 3 a pitkä 

lap|si|a|han 1 2 e pitkä 

La|ri|si|a 1 3 e lyhyt 

la|si|a 1 2 i lyhyt 

la|si|purk|ki|a 1 4 i lyhyt 

leh|ti|ä 1 2 e pitkä 

lei|pi|ä 1 2 ä pitkä 

lii|vi|ä 1 2 i pitkä 

lu|mi|a 1 2 e lyhyt 
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sane ia-variantillisia 

esiintymiä 

alivartalon 

tavuluku 

sanan 

vartalo- 

vokaali 

ensi tavu 

mai|sel|ma|ku|vi|a 1 5 a pitkä 

mat|ka|lai|si|ä 1 4 e pitkä 

ma|to|si|a 1 3 e lyhyt 

mes|ta|ri|a 1 3 i pitkä 

met|ri|ä 1 2 i pitkä 

mi|lii|si|ä 1 3 i lyhyt 

mo|ni|a 1 2 e lyhyt 

nap|pi|a 1 2 i pitkä 

ni|mi|päi|vi|ä 1 4 ä lyhyt 

nuot|ti|a 1 2 a pitkä 

näl|kä|vuo|si|a 1 4 e pitkä 

ol|ki|a 1 2 e pitkä 

om|pe|luk|si|a 1 4 e pitkä 

o|vi|a 1 2 e lyhyt 

pa|pe|ri|a 1 3 i lyhyt 

pik|ka|rai|si|a 1 4 e pitkä 

pik|ku|ky|li|ä 1 4 ä pitkä 

pol|vi|a 1 2 e pitkä 

Po|po|vi|a 1 3 i lyhyt 

pro|sent|ti|a 1 3 i pitkä 

puh|ta|hi|a 1 3 a pitkä 

pul|li|a 1 2 a pitkä 

puo|li|a 1 2 a pitkä 

rah|ti|mie|hi|ä 1 4 e pitkä 

ret|ki|ä 1 2 e pitkä 

ruk|ki|a 1 2 i pitkä 

sa|laat|ti|a 1 3 i lyhyt 

sem|mo|si|a 1 3 e pitkä 

sor|mi|a 1 2 e pitkä 

so|ti|a 1 2 a lyhyt 

sto|li|a 1 2 a pitkä 

stuu|li|a 1 2 a pitkä 

sua|ri|a 1 2 e pitkä 

suk|si|ä 1 2 e pitkä 

suo|la|sie|ni|ä 1 4 e pitkä 

sär|ki|ä 1 2 e pitkä 

tak|ki|a 1 2 i pitkä 

tat|ti|a 1 2 i pitkä 

tau|ti|a 1 2 i pitkä 

teh|tä|vi|ä 1 3 ä pitkä 
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sane ia-variantillisia 

esiintymiä 

alivartalon 

tavuluku 

sanan 

vartalo- 

vokaali 

ensi tavu 

toi|si|an|ne 1 2 e pitkä 

trak|to|ris|ti|a 1 4 i pitkä 

tu|han|si|ä 1 3 e lyhyt 

tuk|ki|ä 1 2 i pitkä 

tun|ti|a 1 2 i pitkä 

tyt|tä|ri|ä 1 3 e pitkä 

työ|mie|hi|ä 1 3 e pitkä 

täh|ki|ä 1 2 ä pitkä 

täl|läi|si|ä 1 3 e pitkä 

va|ka|vi|a 1 3 a lyhyt 

van|hem|pi|a 1 3 a pitkä 

ve|ne|hi|ä 1 3 e lyhyt 

ve|si|ä 1 2 e lyhyt 

yk|si|näi|si|ä 1 4 e pitkä 
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Liite 16 ie-variantin suhteellinen osuus 
eritaajuisissa lekseemeissä monikon 
partitiivissa Kalevalan uuden aineiston 
iA-vokaalijonotapauksissa 

Taulukko 1. ie-variantin suhteellinen osuus eritaajuisissa lekseemeissä monikon 
partitiivissa Kalevalan uuden aineiston iA-vokaalijonotapauksissa.  

lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

aikani 1 1 100 I 

arvautus 6 6 100 II 

asetus 1 1 100 I 

asuja 1 1 100 I 

asuntoini 2 2 100 I 

čiilahaini 1 1 100 I 

čikokset 1 1 100 I 

ensimmäini 3 3 100 I 

eräs 3 3 100 I 

haitarimies 2 2 100 I 

hautajaiset 5 5 100 II 

heimolaini 6 6 100 II 

heinä 2 2 100 I 

hetelmä 1 1 100 I 

huavottunut 1 1 100 I 

huoneh 1 1 100 I 

inkeriläini 1 1 100 I 

isi 1 1 100 I 

jalačči 1 1 100 I 

juna 1 1 100 I 

jälkeläini 1 1 100 I 

kaikenlaini 7 7 100 II 

kalastaja 2 2 100 I 

kasvattaja 2 2 100 I 

kasvi 2 2 100 I 

kaunis 1 1 100 I 

keittosieni 1 1 100 I 

kenkä 5 5 100 I 

kiitos 4 4 100 I 

kinnas 1 1 100 I 

kolme 1 1 100 I 

koneh 2 2 100 I 
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lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

korvike 1 1 100 I 

kossojaiset 1 1 100 I 

krusi 2 2 100 I 

kuiva 1 1 100 I 

kuolija 3 3 100 I 

kuollut 2 2 100 I 

kymmenen 1 1 100 I 

käsi 2 2 100 I 

laji 1 1 100 I 

lapsenlapsi 1 1 100 I 

lausuma 1 1 100 I 

leikkikohta 1 1 100 I 

lepopäivä 2 2 100 I 

likani 1 1 100 I 

lyhde 3 3 100 I 

lähini 1 1 100 I 

lämmitys 1 1 100 I 

matkustaja 1 1 100 I 

meččä 2 2 100 I 

milla(i)ni 1 1 100 I 

mimmoni 3 3 100 I 

moini 1 1 100 I 

monenmoini 2 2 100 I 

monivuotini 1 1 100 I 

mujeh 1 1 100 I 

mukava 2 2 100 I 

mutka 1 1 100 I 

muutama 1 1 100 I 

myötämänijäiset 1 1 100 I 

mänöväini 1 1 100 I 

naini 1 1 100 I 

nel'l'ä 1 1 100 I 

nimipäivät 1 1 100 I 

nuorisoliittolaini 1 1 100 I 

Nykäni 1 1 100 I 

ompelukoneh 1 1 100 I 

onkelma 1 1 100 I 

onnellini 1 1 100 I 

otski 1 1 100 I 

pahempi 2 2 100 I 

pakkani 1 1 100 I 
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lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

parempi 1 1 100 I 

pari(s)kunta 1 1 100 I 

pensas 2 2 100 I 

pienempi 4 4 100 I 

pieni 6 6 100 II 

pienoni 1 1 100 I 

pruasniekkapäivä 1 1 100 I 

puhelin 1 1 100 I 

puoli 1 1 100 I 

puska 1 1 100 I 

puuttehini 1 1 100 I 

rahvas 2 2 100 I 

rakennusmies 1 1 100 I 

rakentama 1 1 100 I 

riihi 1 1 100 I 

rikas 1 1 100 I 

rikkahus 2 2 100 I 

ristitanssi 1 1 100 I 

rukkani 2 2 100 I 

ruokalaji 1 1 100 I 

rupla 1 1 100 I 

ruskiehattuni 1 1 100 I 

rysä 2 2 100 I 

röhöläini 1 1 100 I 

samanlaini 1 1 100 I 

sarkajupka 1 1 100 I 

sarkani 1 1 100 I 

seinä 1 1 100 I 

sella(i)ni 11 11 100 III 

seppele 2 2 100 I 

siemen 4 4 100 I 

sivumännyn 1 1 100 I 

soittaja 1 1 100 I 

sormikas 1 1 100 I 

sotilas 2 2 100 I 

starinansanoja 1 1 100 I 

sukka 3 3 100 I 

sukulaini 4 4 100 I 

suolasieni 1 1 100 I 

suurempi 2 2 100 I 

syrjäläini 1 1 100 I 
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lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

syvä 1 1 100 I 

syömini 2 2 100 I 

tapahus 2 2 100 I 

termä 1 1 100 I 

tervehyini 1 1 100 I 

tikutus 1 1 100 I 

tilaus 2 2 100 I 

toini 24 24 100 V 

tollonjokilaini 2 2 100 I 

tuhat 2 2 100 I 

tulijaiset 3 3 100 I 

tulos 1 1 100 I 

tuommoni 3 3 100 I 

tyhjänpäiväni 1 1 100 I 

työihmini 1 1 100 I 

työpäivä 1 1 100 I 

työtön 3 3 100 I 

tämmöni 1 1 100 I 

täti 1 1 100 I 

täysi 2 2 100 I 

usiempi 2 2 100 I 

vahvoni 1 1 100 I 

valkovenäläini 1 1 100 I 

vanhanaikuni 3 3 100 I 

vapaampi 2 2 100 I 

vastaanottohuoneh 1 1 100 I 

veneh 1 1 100 I 

venäläini 6 6 100 II 

vieras 2 2 100 I 

vihannes 1 1 100 I 

viimevuotini 4 4 100 I 

viinimarjapensas 1 1 100 I 

viisiseinäni 2 2 100 I 

voitajaini 1 1 100 I 

yrittäjä 2 2 100 I 

ystävä 3 3 100 I 

äijä 1 1 100 I 

semmoni 40 37 92,5 VIII 

poika 11 10 90,9 III 

mies 10 9 90 II 

lehti 16 14 87,5 IV 
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lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

hyvä 13 11 84,6 III 

kaikennäköni 6 5 83,3 II 

vanhempi 6 5 83,3 II 

kaikki 46 37 80,4 X 

juhla 10 8 80 II 

särki 5 4 80 I 

ihmini 4 3 75 I 

ahven 4 3 75 I 

eläjä 4 3 75 I 

kirjani 4 3 75 I 

laulaja 4 3 75 I 

oppilas 4 3 75 I 

ovi 4 3 75 I 

suomalaini 4 3 75 I 

suuri 8 6 75 II 

vuosi 4 3 75 I 

kaikenmoini 11 8 72,7 III 

lapsi 46 33 71,7 X 

opettaja 10 7 70 II 

iltamat 3 2 66,7 I 

kylä 6 4 66,7 II 

nuotta 3 2 66,7 I 

nälkävuosi 3 2 66,7 I 

oma 6 4 66,7 II 

vaikeus 3 2 66,7 I 

lehmä 23 15 65,2 V 

nuorempi 5 3 60 II 

pikkaraini 5 3 60 I 

sieni 13 7 53,8 III 

hauki 2 1 50 I 

heponi 2 1 50 I 

itkijä 2 1 50 I 

järvi 2 1 50 I 

karjalaini 6 3 50 II 

kuva 2 1 50 I 

kysymys 4 2 50 I 

Larini 2 1 50 I 

matoni 2 1 50 I 

nappi 2 1 50 I 

prosentti 2 1 50 I 

sanki 2 1 50 I 
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lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

sota 4 2 50 I 

stuula 2 1 50 I 

tuttava 2 1 50 I 

työmies 2 1 50 I 

tälläni 2 1 50 I 

uusi 4 2 50 I 

yksinäini 2 1 50 I 

hevonen 3 1 33,3 I 

juurikasvi 3 1 33,3 I 

kankassieni 3 1 33,3 I 

moni 3 1 33,3 I 

päivä 3 1 33,3 I 

kivi 4 1 25 I 

leikki 4 1 25 I 

tanssi 9 1 11,1 II 

elos 1 0 0 I 

entini 1 0 0 I 

hammas 1 0 0 I 

huvipeli 1 0 0 I 

ikä 1 0 0 I 

jyvä 4 0 0 I 

jälki 4 0 0 I 

kalamökki 1 0 0 I 

kalavesi 1 0 0 I 

kappale 1 0 0 I 

katrillivirsi 1 0 0 I 

klubi 2 0 0 I 

kohta 1 0 0 I 

koululaini 1 0 0 I 

kukka 2 0 0 I 

käyjä 1 0 0 I 

köyhä 1 0 0 I 

laksi 1 0 0 I 

lammas 1 0 0 I 

lampi 1 0 0 I 

lasi 1 0 0 I 

lastenkoti 1 0 0 I 

lavantauti 1 0 0 I 

leipä 1 0 0 I 

lumi 1 0 0 I 

lypsylehmä 1 0 0 I 
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lekseemi sanaesiintymiä  

yht. (f) 

ie-jonoll. 

esiint. (f) 

ie-jonoll.  

esiint. % 

lekseemin  

taajuusluokka  

matkalaini 1 0 0 I 

mestari 1 0 0 I 

metri 1 0 0 I 

miliisi 1 0 0 I 

miärä 1 0 0 I 

moottori 2 0 0 I 

mökki 3 0 0 I 

niemi 1 0 0 I 

nimi 2 0 0 I 

olki 1 0 0 I 

ompelus 1 0 0 I 

paperi 1 0 0 I 

peili 1 0 0 I 

piirileikki 4 0 0 I 

Popov 1 0 0 I 

potakkasanki 2 0 0 I 

puhas 1 0 0 I 

pulla 1 0 0 I 

pyrri 1 0 0 I 

rahtimies 1 0 0 I 

rotulehmä 1 0 0 I 

ruataja 1 0 0 I 

ryyni 1 0 0 I 

salaatti 1 0 0 I 

sormi 2 0 0 I 

stola 1 0 0 I 

suari 1 0 0 I 

suksi 1 0 0 I 

tauti 2 0 0 I 

tehtävä 1 0 0 I 

tentti 2 0 0 I 

traktoristi 1 0 0 I 

tunti 3 0 0 I 

tytär 1 0 0 I 

tähkä 2 0 0 I 

vakava 1 0 0 I 

valssi 1 0 0 I 

vassas 1 0 0 I 

vesi 1 0 0 I 

vihani 1 0 0 I 
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Liite 17 aa-variantilliset esiintymät Kalevalan 
uuden aineiston aa-vokaalijonon 
sisältävissä yksikön partitiivimuodoissa 

Taulukko 1. aa-variantilliset esiintymät Kalevalan uuden aineiston aa-vokaalijonon 
sisältävissä yksikön partitiivimuodoissa. 

lekseemi aa-variantillisia 

sanaesiintymiä 

vartalon 

tavuluku 

ensi tavu 

sata 12 2 lyhyt 

rupla 9 2 pitkä 

raha 5 2 lyhyt 

aika 5 2 pitkä 

luokka 4 2 pitkä 

kala 2 2 lyhyt 

lisäraha 2 4 lyhyt 

biologia 1 5 lyhyt 

elukka 1 3 lyhyt 

ikra 1 2 pitkä 

Juura 1 2 pitkä 

kalitta 1 3 lyhyt 

kirja 1 2 pitkä 

kuula 1 2 pitkä 

leipäraha 1 4 pitkä 

malina 1 3 lyhyt 

marja 1 2 pitkä 

markka 1 2 pitkä 

mesta 1 2 pitkä 

muailma 1 3 pitkä 

mukava 1 3 lyhyt 

opettaja 1 4 lyhyt 

palkka 1 2 pitkä 

poika 1 2 pitkä 

raja 1 2 lyhyt 

rakentama 1 4 lyhyt 

ruoka 1 2 pitkä 

sakona 1 3 lyhyt 

sika 1 2 lyhyt 

sota 1 2 lyhyt 

sotka 1 2 pitkä 

suurempi 1 3 pitkä 

vanha 1 2 pitkä 
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Liite 18 Litteraationäyte Jyskyjärven vanhasta 
aineistosta 

Näyte on nauhalta nro 140. H = haastateltava ja VF = Vieno Fedotova.   
 
H: Riihie puimma samal tapua sygysyllä – – riihes olimma – – aina illalla rii-

heh kahentoist aikana. 
VF:  Yhy. 
H:  Huomeneksee šuate siellä. Päriellä, ei ollun silloiv vielä lamppuloita eikä 

mitä, päriellä puimma, viskuamma kaivuamma mi pitää riihes olla. 
VF:  Sa- sanokkua mitäpä siellä riihessä ruatua, ihan, alusta šuaten. 
H:  Ku mänemmä riihessä [!], puimme – – vil’l’at, siitä viskuamma, päivällä 

tuuluamma, värččilöih, no, ennein semmoni elämä. – – ahtamini samal ta-
pua – – puimme riihen – – tuuvvaa heposella, riihee, vil’l’at vejetää. Siit 
ahamma. Siit lämmitämmä ta kuivuamma päivän. – – Päiväl lämmitetäh. 

VF:  Mimmosel halol lämmitetäh? 
H: Ka, mimmoist on halkuo semmosella halolla – – loppumatoin oŋ kaikičči 

ollun halko. – – Taloloissa bohatoilla, bohatoilla kuin. 
VF:  – – leivät missä niitä piettih niitä leipie? 
H:  Ka kon- ken oli voipasa koji- kodiloissa, piettiih, varas- taloloissa, omis 

taloloissa, no, dai siinä i myö elimmä – – annettiih ku köyhät olimma myö. 
A bohatammat ked oldii ka niise, omahassee varastoosee vietii.  

 – –   
VF:  A äijäŋkö oli bohattua tiällä – –? 
H:  Ka oli heitä – –. 
VF:  Heil äijän pelduo oli, niin? 
H:    Kaikkie – –  a köyhemmil – – ei ollun äijyä pelduo. Silloin ei köyhemmillä 

annettu jotta – – köyhäl vähemb oli, pelduo. Myö ku- myö ku jäimme siro-
taks ’orvoiksi’, ni meil ei ollum monta sotkua pelduo silloiv vielä. 

 – –  
VF:  Mimmosie lapsie oli teijäm perehessä? 
H:  No oli perehessä muamolla ni, kaksi poikua, tyttyö oli, kolme niit oli, kolme 

tytärtä – –. Mie häneŋ [veljen] keral yhessä i kazvoin – – . 
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Liite 19 Litteraationäyte Kalevalan vanhasta 
  aineistosta 

Näyte on nauhalta nro 7525. H = haastateltava ja PV = Pertti Virtaranta. 
 
PV:  No mi se on se siun syntymäkylä? 
H:  Miun syntymäkylä! Aakollahessa aivaŋ kun olen syntyt. 
PV:  Ahaa. Akollahessa. 
H:  Noo. 
PV:  No siinä Akollahessa siinä niitä kyl₍iä oli, oli monta. Missä, millä kohalla? 
H:  Akollahessa, se kun oli niin repaleh, uhu, a soli järvi suuri. A siellä oli ylen 

äijä niitä, pikkaraisie kylijä, Akollahessa, järver rannoilla. 
PV:  Nii. 
H:  No, se‿oli, Tetriniemi, Sappovuara, siitä oli, se oli järver rannalla, ne. Sii-

tä, oli, Lyttä siinä, viisi virstoa, tuas sinne, kunne lienöy päin hiän ollun. Nii-
tähän oli hot. 

PV:  No kussa sie olet syntyn? 
H:  Ihan itsenä itsenä [!] Jehrimävvuarassa, siinä Akollahessa. Se on, viisi virs-

toa siitä, viisi virstoa. 
PV:  Ta miehellä sie olit kussa [kylässä] – – ? 
H:  [nauraa] O- olim mie i miehellä. 
PV:  Missä kylässä olit miehellä? 
H:  Siinä samassa. 
PV:  Jehrimävvuarassa? 
H:  Nii.  
PV:  Ta siula iköä on? Konsa olet syntyn? 
H:  No miul on ikyä, kuin se on, no kuusikymmentäseiččemes, vuosi se kuusi, jo. 
PV:  Konsa täyttyy? 
H:  No sykysyllä – – ihan olem pölvän. Ihan totta – – se kun on piä männym pa-

haks a tämä oŋ käsi kahičči katet – – kahičči kahičči. Ka, tämä käsi oŋ 
kahičči katet ni tämä om miuv vie koko pöljäks. Aina sytämestä priistupat (< 
ven. prižat ’puristaa’) ottau, niin olem pa-, kačo sie, muzikkarukka. Kahičči 
kun on tämä käsi katet miulta, ni miulta on tämä sydämev viek kai. Vaikka 
hyö, jo siellä kun olimma silloin ni ei voitu suaha kun ei ollut silloin, niih 
vanhoihi aikoih.  

PV:  Ei liäkä-? 
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H:  Vot. Vanhoih aikoih ei ollul lääkärijä. – – No, ta mitäpä siitä, niistä tuli? Ta 
miulla semmoni gor’äi ’vaiva’ tuli siitä, ijäksi sytämmee. 

PV:  No kuule – – missä se mäni? 
H:  Mäni, ei nimissä hän mäni, ičče laŋkein rytkähin, pertissä kynnystä vassen 

[nauraa] tuoh tötteröh, tuliŋ, kalalta ta vaiput oliv vanha [nauraa]. Mitä sei 
mäne käsi? A voi voi, vanhuutta tai nuoruutt‿aikua ni, en tiijä.  

PV:  No kuule ku sie laŋkeit niin, kuin siitä?  
H:  Kuin siitä – –  plastoih ’lastaan’ pistälti ta, pintillä ’nauhalla’ kiäri vanha(h) 

aikah – – siih aikaah ei ollun niitä vielä meillä siellä niketä, ei ollun sitä pa-
rempu, Akollahess‿ei ollum parempua vot. Elimmä sitä aikua.   

 
 



 413 

Liite 20 Litteraationäyte Jyskyjärven uudesta 
aineistosta 

Haastateltavana Maikki (nauha nro 107) ja haastattelijana Niina Kunnas (NK). 
 
Maikki: Tänä vuonna mie en voi mitänä panna [kasvimaahan] ku miulla tämä 

kä- kiäŋ [käden] kera, jo tyttölöille sanom mie san(om) miusta 
kačokkua tänä vuonna ei nimitä liene. En šuata morkofkuo [istuttaa]. 
Noni sev verrahan se [käsi] pareni, a mie vot nyt heinätöijeŋ kera, vie-
lä ičče, hänem [käden], murhasin. 

NK:  Oijoi. 
Maikki:  Äijä nossella piti, liikuttua kiännellen, niittyä, poik‿ei maha hyvin 

tiältä niittyä, mečässä niittää täš ei rupie niittämää, hiän ei šuata hy-
väsisti niittyä, mi- mium pitäy kaikki, niittyä dai – – hiäŋ kandau siitä 
mitä ni. Halkojeŋ kera mie, kaikičči olin. Kačo tässä oŋ kuva ku meitä 
šuomalaisek kuvaa otettih.  

NK:  Oo-o. 
Maikki:  Mie ku [nauraa] mie tuossa [kuvassa] töitä teen, halkoliiterie laittoma, 

niitä lautoja kuoritin. 
NK:  Noo-o. 
Maikki:  No, hyö šanotaa: ”Kunneka šie niitä kuo- kuoritad?” Mie sanon: ”Hal-

koliiterie ru- rupien luajimaah.” No hyö milma – – snäpsattii [nappasi-
vat valokuvan]. Siitä kolmem mieheŋ kera naini tuloo sanoo: ”Oi kun 
siel on siuŋ, kuva sanou kaunis sanou seinälle [!].” – – Toini naini taas 
sanou: ”Mie jo olem meinan varastua sieltä seinäldä poikes jotta anne-
taak hyö siul(a) vain ei .” – – No šiitä hiän toi [kuvan] ni mie tuoh pa-
nin [naurua]. – – 

NK:  Noo. 
Maikki:  Da niin, niin pikku- pikkuhiljua vain elämme. Yksim mie täs piiitält [!] 

eliŋ gu mies kuoli ni, kai oldii, Kostamuksessa da tä- Borovoissa. No, 
kymmenen vuotta mie naverno enemmän elin, kakskymmendä jo ku 
miehestä on – – iihan viiztoista vuotta viizi vuotta naverno miul poika 
nyt tässä on aa, hiän oli niis Kostamuksessa. – –   

NK:  Silloŋ ko siulla vielä käsi ruato ni, kävikkö sie marjua poimimas? 
Maikki:  Käävin, oi kävin, mie miehän tuonne koko ajan, authua [!] meil ei ole. 

Da kun ei ollum miulla ei poikua tiällä tai ei sei benziinie 
kaikičč‿ollu. Mie tuonne, naverno kilometrie kolme tulou juossa siitä 
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kun sieldä kannan, šiitä miulla tämäŋ, kiän niät sie i kipeytti. Selkää 
panen, ta käzissä kannan, poimet poimet a kannan da kui, bu- pu- puo-
li₍a, hilloja, jaa mustikoita. Sieltä kaikki mie kannoin tuolta.     
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Liite 21 Litteraationäyte Kalevalan uudesta 
aineistosta 

Haastateltavana Olga (nauha nro 91) ja haastattelijana Niina Kunnas (NK). 
 
NK:  No mitäpä ne lapšet leikittih keskenäh? 
Olga:  No mitähän silloin, sovaj jälkeeh ni kun ei ollum millä ei leikkie kun, rik-

kauhutah tämmöset aštiet, mitä muruja löyvvät ni siitä niitä, niijeŋ kera 
leikit’ää [!]. Sitte oli niitä potkupalluo, pallojahan niitä jo siitä luatima 
ičče kun ei ollun vielä palloja, siitä jo loppusella tuli pallo₍a, palloja niitä 
potkupalloja pelasimma ta šiitä, oii miksi se nazavaitšiutu [miten sitä ni-
mitettiin], ku keppi oli, sillä lykättiih ja siitä jä [!] sitä juostiih, kačohaŋ 
kun em muissa nyt. 

NK:  Noo noo. 
Olga:  Em muissa. Siitä kaikin juostiih siitä kepillä jälkeeh ken šuau ja se, tuas 

pitäy jälelläh työntyä, no niin – –. Nyt ajattelen, ičekseni jotta kuim meil-
lä oli äijä sitä voimua kum myö, huomenekšesta iltaa šuahe juoksima 
laukkasimma. A siitä vielä oli šem piällä se urakka jotta, jokahi- joka pe-
rehessähän oli tämä, [maiskaus] lehmä. Sen turviihan elettii siitä, kun se 
ensimmäini vuosi kum mäni siitähäm meillä annettiihi, kolhoosi kun tuli 
ni annettii lehmät joka, joka taloh annettiih lehmät. No ta sen turvim mai-
jon turvinhan sitä elettih rahvas ta pot- perunat jo kylvettii šiitä toisena 
vuotena meil oli jo parempi. Meillä oli omat perunat ta meille siitä tuli 
joo, se hot ne, laput kortit annettiih leipälaput ta niitä – – no niillä, niillä 
alkoma piässä tä, marjat ja šienet jo saimma siitä jä, kalua järvestä jä. A 
sovaj jälkeehän sit oli kalua kun oli vähä, pyyetty ni sit oli oikeim paljo 
kalua sitä. 

NK:  Mitä kaloa oli?  
Olga:  Vaikka mitä, ahventa, šiikua, no us- paremmin ahventa, šärkie, no särkie 

sitä myö pui- pyytimä ihan, läheltä siinä kun ä- lapset käymme ke-
räyhymme pienet ne oŋket suamme. Assumme sinne veteeh ja siitä lykke-
lemme niitä särkie pikkaraisi₍a ahvenie myö šaimme joka päivä niitä, ee 
[narinaa] jotta niitä voi keittöä vaikka kalakeittuo taikka, paištua taikka 
mitä. Še oli jo meillä tuas, e- eteh päij jo, niikun, eliŋkeinuo, no. [huokai-
see] Siitä se i urakka, niin urakka. Še oli jokahisella jotta ee-, huomenek-
sella lapset vietiih ne lehmät laitumella.  

 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Distributed by
OULU UNIVERSITY LIBRARY

P.O. Box 7500, FI-90014
University of Oulu, Finland

Book orders:
OULU UNIVERSITY PRESS
P.O. Box 8200, FI-90014
University of Oulu, Finland

S E R I E S  B  H U M A N I O R A

62. Dieners, Ingo (2005) Medialität. Ein Kategorisierungsversuch am Beispiel von
sieben Prosawerken aus der Literatur nach 1945    

63. Kim, Jong-Dae (2005) Beschreibung der Alltäglichkeit. Eine Studie zur
existenzialistischen Schreibweise bei Martin Walser    

64. Rossi, Paula (red.)  (2005) Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali
på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005    

65. Tuovila, Seija (2005) Kun on tunteet. Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa    

66. Olga Haurinen ja Helena Sulkala (toim.)  (2005) Tutkielmia vähemmistökielistä
Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston
raportti IV    

67. Väyrynen, Pertti (2005) Perspectives on the utility of linguistic knowledge in
English word prediction   

68. Xaviera, Torres Joerges (2005) Importancia de la viruela, gastroenteritis aguda y
paludismo en Finlandia entre 1749 y 1850   

69. Olga Haurinen ja Helena Sulkala (toim.)  (2006) Tutkielmia vähemmistökielistä
Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston
raportti V    

70. Sääskilahti, Minna (2006) Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji
ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana    

71. Keisanen, Tiina (2006) Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives
and tag questions in American English conversation    

72. Schmitt, Gerhard (2006) Sieben Aufsätze um Nietzsche   

73. Paavola, Leila (2006) Maternal sensitive responsiveness, characteristics and
relations to child early communicative and linguistic development   

74. Niemelä, Raimo (2006) Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen. Laadullinen
tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta    

75. vom Schemm, Axel (2006) Dichter am Ball. Untersuchungen zur Poetik des
Sports am Beispiel deutschsprachiger „Fußball-Literatur”    

76. Taramaa, Raija (2007) Stubborn and Silent Finns With 'Sisu' in Finnish-American
Literature. An Imagological Study of Finnishness in the Literary Production of
Finnish-American Authors    

77. Paso, Eija (2007) Työkyky merkitsee. Työkyvyn merkityksen ja maailman
rakentuminen lehtiteksteissä       

B78etukansi.fm  Page 2  Friday, May 18, 2007  10:34 AM



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU  P .O .  Box  7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

EDITORIAL SECRETARY

Professor Mikko Siponen

Professor Harri Mantila

Professor Juha Kostamovaara

Professor Olli Vuolteenaho

Senior Assistant Timo Latomaa

Communications Officer Elna Stjerna

Senior Lecturer Seppo Eriksson

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-951-42-8494-6 (Paperback)
ISBN 978-951-42-8495-3 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
B

HUMANIORA

B
 78

AC
TA

 N
iina K

unnas

OULU 2007

B 78

Niina Kunnas

MITEN MUUTTUU 
RUNOKYLIEN KIELI
REAALIAIKATUTKIMUS JÄLKITAVUJEN
A-LOPPUISTEN VOKAALIJONOJEN
VARIAATIOSTA VIENALAISMURTEISSA

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA,
SUOMEN KIELEN, INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA LOGOPEDIAN LAITOS,
OULUN YLIOPISTO

B78etukansi.fm  Page 1  Friday, May 18, 2007  10:34 AM


	Abstract
	Tiivistelmä
	Alkusanat
	Sisällys
	I Tausta
	1 Johdanto
	1.1 Tutkimuksen motiivit
	1.2 Teoreettiset ja metodiset lähtökohdat
	1.3 Tutkimuksen rakenne

	2 Tutkija, aineisto ja sen hankinta
	2.1 Tutkijan positio
	2.1.1 Taustaa
	2.1.2 Ulkopuolinen tutkija – etu vai haitta?

	2.2 Aineiston esittely
	2.3 Kielenoppaat ja heidän valintakriteerinsä
	2.4 2000-luvun aineiston keruu
	2.5 1970-luvun taitteen aineiston hankinta
	2.6 Yksilöhaastattelu puhekielen tallennusmenetelmänä
	2.7 Haastattelijan kieli
	2.8 Aineiston käsittely ja transkriptio

	3 Tutkimusalue ja kohdekieli
	3.1 Informanttien kotikylien murre
	3.2 Karjalan alueen ja kielen varhaishistoria
	3.3 Vienan Karjalan asutushistoriaa
	3.4 Karjalan ja suomen kielen asema Karjalassa 1800-luvun lopulta1990-luvulle
	3.5 Suomi–vienankarjala-kielikontaktin tausta ja nykytilanne
	3.5.1 Kulkukaupan vuosisadat
	3.5.2 Eristäytyneestä neuvostoajasta vilkkaan suomalaisturisminaikaan
	3.5.3 Suomen kieli karjalan radiossa ja televisiossa
	3.5.4 Kontaktien merkitys informanteille

	3.6 Karjalaiset nykyisenä kielivähemmistönä
	3.6.1 Elvytysprosessin alku
	3.6.2 Karjalaisten äidinkielet ja kaksikielisyys
	3.6.3 Karjalan opetus kouluissa ja yliopistossa
	3.6.4 Karjalan kieli mediassa
	3.6.5 Karjalan kielensuunnittelu
	3.6.6 Karjalan kielen elvytys osana maailmanlaajuista vähemmistökieltenrevitalisaatiota
	3.6.7 Miksi vienankarjalan revitalisaatio on edennyt hitaasti?
	3.6.8 Karjalan kielen elpymismahdollisuudet


	4 Teoriat ja metodit
	4.1 Kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimuksen juuret
	4.2 Sosiolingvistiikka tutkimusalana
	4.2.1 Dialektologian ja sosiolingvistiikan suhteesta
	4.2.2 Labovilainen variaationtutkimus ja sen kritiikki
	4.2.3 Uhanalaisten kielten variaationtutkimus

	4.3 Kielenmuutoksen synty ja leviäminen
	4.3.1 Lingvistinen tausta
	4.3.2 Sosiaalinen tausta

	4.4 Kielenmuutoksen luonne
	4.4.1 Erilaisia muutoksia
	4.4.2 Muutoksen suunta, nopeus ja vaihe
	4.4.3 Innovaattorit
	4.4.4 Idiolektin muuttuminen

	4.5 Kielenmuutoksen seuraamiseen käytettävä menetelmä
	4.5.1 Valmistuneita reaaliaikatutkimuksia
	4.5.2 Reaaliaikametodin ongelmat
	4.5.3 Vaihtelu, muutos ja innovaatio

	4.6 Teorioiden esittely
	4.6.1 Kielikontaktiteoria
	4.6.2 Leksikaalisen diffuusion teoria
	4.6.3 Morfologisen diffuusion teoria

	4.7 Sosiaalinen verkko ja sen rakenne variaation selittäjänä
	4.7.1 Kalevalan verkko
	4.7.2 Jyskyjärven verkko
	4.7.3 Muutoksen leviäminen sosiaalisen verkon sisällä
	4.7.4 Sosiaalinen verkko ja vähemmistökielen muuttuminen
	4.7.5 Sosiaalisen verkon kritiikki ja tämän tutkimuksen vastaussiihen

	4.8 Kieliasenteet ja etninen lojaalisuus variaation idiolekteittaistenerojen selittäjinä
	4.8.1 Kieliasenteen määrittelyä
	4.8.2 Kieliasenteiden tutkimiseen käytettävä menetelmä

	4.9 Teorioiden ja menetelmien soveltaminen tässä tutkimuksessa

	5 Tavoitteet
	5.1 Tutkittavien kielenpiirteiden valinta
	5.2 Aiemman tutkimuksen antama kuva tutkittavasta kielenilmiöstä
	5.2.1 Ensi tavun väljien vokaalien diftongiutuminen
	5.2.2 Jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen kehitys

	5.3 Tutkimuskysymykset


	II Analyysi
	6 Jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojenedustus Jyskyjärven ja Kalevalan murteissa1970-luvun ja 2000-luvun taitteessa
	6.1 iA-vokaalijonon edustus
	6.1.1 Yksikön partitiivi
	6.1.2 Monikon partitiivi
	6.1.3 A-infinitiivi ja supistumaverbit johdoksineen
	6.1.4 iA-nominit ja -adverbit
	6.1.5 Kokoava katsaus

	6.2 eA-vokaalijonon edustus
	6.2.1 Yksikön partitiivi
	6.2.2 A-infinitiivi
	6.2.3 Supistumaverbit
	6.2.4 *eδA-nominit ja -adverbit
	6.2.5 Kokoava katsaus

	6.3 UA-vokaalijonon edustus
	6.3.1 Yksikön partitiivi
	6.3.2 A-infinitiivi
	6.3.3 Passiivin 2. partisiippi
	6.3.4 Supistumaverbit
	6.3.5 Ut-nominit
	6.3.6 Kokoava katsaus

	6.4 OA-vokaalijonon edustus
	6.4.1 Yksikön partitiivi
	6.4.2 A-infinitiivi
	6.4.3 Supistumaverbit johdoksineen
	6.4.4 *ainoγa-nomini
	6.4.5 Kokoava katsaus

	6.5 aa-vokaalijonon edustus
	6.5.1 Yksikön partitiivi
	6.5.2 A-infinitiivi
	6.5.3 Supistumaverbit
	6.5.4 Imperatiivin monikon 2. persoonan muodot
	6.5.5 *aγa-nominit ja eräät yksittäiset sanat
	6.5.6 Kokoava katsaus

	6.6 ää-vokaalijonon edustus
	6.6.1 Yksikön partitiivi
	6.6.2 A-infinitiivi
	6.6.3 Supistumaverbit
	6.6.4 Imperatiivin monikon 2. persoonan muodot
	6.6.5 Eräät yksittäiset sanat
	6.6.6 Kokoava katsaus



	III Kokoava katsaus
	7 Tutkimustuloksia ja päätelmiä
	7.1 Tapahtuneet muutokset
	7.1.1 iA-vokaalijonon edustuksessa
	7.1.2 eA-vokaalijonon edustuksessa
	7.1.3 UA-vokaalijonon edustuksessa
	7.1.4 OA-vokaalijonon edustuksessa
	7.1.5 aa-vokaalijonon edustuksessa
	7.1.6 ää-vokaalijonon edustuksessa

	7.2 Vokaalijonoittaiset ja kylien väliset erot variaatiossa jamuutoksen suunnassa
	7.3 Diffuusioteoriat ja niiden toimivuus tässä aineistossa
	7.3.1 Leksikaalisen diffuusion teoria
	7.3.2 Morfologisen diffuusion teoria
	7.3.3 Diffuusioteorioiden yhteispeli

	7.4 Kielikontaktin seuraukset ja kieliasenteet variaationidiolekteittaisten erojen selittäjinä
	7.5 Sosiaalinen verkko ja sen rakenne variaation idiolekteittaistenerojen selittäjänä
	7.6 Muutosten tiedostaminen
	7.7 Lopuksi


	Lähteet ja lyhenteet
	Liitteet
	Liite 1 Jyskyjärven 1970-luvun taitteenaineisto
	Liite 2 Kalevalan 1970-luvun taitteen aineisto
	Liite 3 Jyskyjärven 2000-luvun taitteenaineisto
	Liite 4 Kalevalan 2000-luvun taitteen aineisto
	Liite 5 2000-luvun taitteen aineistoninformanttien esittely
	Liite 6 Karjalan kielen murrejako Karjalankielen sanakirjan mukaan
	Liite 7 Informanttien syntymäkylät VienanKarjalan kartalla
	Liite 8 Karjalan murrealueet Wiikin mukaan
	Liite 9 Sanasto
	Liite 10 Eri muotoryhmissä esiintyviensanojen taajuusluokat
	Liite 11 Teemahaastattelun kysymykset
	Liite 12 Karjalaindeksi ja senlaskentaperusteet
	Liite 13 Suomi-indeksi ja senlaskentaperusteet
	Liite 14 iA-variantin suhteellinen osuuseritaajuisissa lekseemeissä yksikönpartitiivissa
	Liite 15 iA-variantilliset esiintymät uusienaineistojen iA-vokaalijonon sisältävissämonikon partitiivimuodoissa
	Liite 16 ie-variantin suhteellinen osuuseritaajuisissa lekseemeissä monikonpartitiivissa Kalevalan uuden aineistoniA-vokaalijonotapauksissa
	Liite 17 aa-variantilliset esiintymät Kalevalanuuden aineiston aa-vokaalijononsisältävissä yksikön partitiivimuodoissa
	Liite 18 Litteraationäyte Jyskyjärven vanhastaaineistosta
	Liite 19 Litteraationäyte Kalevalan vanhastaaineistosta
	Liite 20 Litteraationäyte Jyskyjärven uudestaaineistosta
	Liite 21 Litteraationäyte Kalevalan uudestaaineistosta



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




