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Abstract
This volume honours Professor Helena Sulkala's 60th birthday. Sulkala is the Professor of Finnish
language at the University of Oulu. The volume contains articles that represent the versatility of
Sulkala's research, and the authors are her colleagues, friends and former students. The first part of
the volume 'Texts and meanings' includes contributions by text linguists and semanticists. Sulkala
indeed started her career as a participant in a research project on stylistics, which was lead by
Professor Pauli Saukkonen, and she also wrote her doctoral thesis on semantics. The articles in the
second part are closely connected to Sulkala's contacts in Estonia and to the many research interests
that she has with respect to the Estonian language. During the past couple of years, Sulkala has
concentrated on the language planning of Finnic minority languages. Consequently, the third part is
devoted to articles written by researchers of these languages. The articles in the volume have been
written not only in Finnish but also in Estonian and Meänkieli. 

Keywords: text analysis, semantics, Estonian, minority languages, language planning





Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen (toim.)
Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin. 
Juhlakirja professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä
Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, Oulun
yliopisto, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 79, 2007
Oulu

Tiivistelmä
Tämä teos ilmestyy Oulun yliopiston suomen kielen professorin professori Helena Sulkalan 60-vuo-
tispäivän kunniaksi. Se sisältää artikkeleita Sulkalan eri tutkimusaiheiden piiristä, ja kirjoittajat ovat
hänen kollegoitaan, ystäviään ja entisiä opiskelijoitaan. Ensimmäisessä osiossa Tekstit ja merkitykset
esiintyvät tekstintutkijat ja semantikot. Sulkala nimittäin aloitti uransa osallistumalla Professori Pauli
Saukkosen johtamaan tyylintutkimushankkeeseen, ja väitöskirjansa hän kirjoitti semantiikan alalta.
Toisen osan artikkelit liittyvät Helena Sulkalan Viron-kontakteihin ja moniin viron kieleen liittyviin
tutkimusintresseihin. Viime vuosina Sulkala on keskittynyt itämerensuomalaisten vähemmistökiel-
ten suunnitteluun, ja kolmannessa osassa kirjoittavatkin näiden kielten tutkijat. Kirjan tekstit ovat
paitsi suomeksi myös viroksi ja meänkielellä. 

Asiasanat: tekstintutkimus, semantiikka, viron kieli, vähemmistökielet, kielensuunnittelu
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Esipuhe 

Professori Helena Sulkala on tunnettu monipuolisesta tutkijanprofiilistaan. Hänen 
aiheensa ovat liikkuneet semantiikasta viron ja suomen väliseen kontrastiiviseen 
tutkimukseen ja itämerensuomalaisiin vähemmistökieliin. Tässä juhlakirjassa olem-
me halunneet tuoda esiin nämä hänen tutkimusaiheidensa kolme pääsuuntausta. 
Kirjoittajat ovat Sulkalan kollegoita, oppilaita ja ystäviä, jotka ovat olleet mukana 
tekemässä yhteistyötä hänen tutkijantaipaleensa eri vaiheissa.  

Helena Sulkala aloitti suomen kielen opiskelut Oulun yliopistossa syksyllä 1966 
ja oli uuden ja vasta perustetun laitoksen ensimmäisten opiskelijoiden joukossa. 
Tästä lähtien laitos onkin ollut keskeinen osa hänen elämäänsä, nimittäin jo toisena 
opiskeluvuotenaan hän tuli laitokseen tuntiassistentiksi. Vuonna 1972 hän saikin jo 
vakituisen pestin, kun hänet nimitettiin suomen kielen amanuenssiksi. Tuossa virassa 
Sulkala toimi aina vuoteen 1985, jolloin hän sai nimityksen suomen kielen lehtoriksi. 
Virkaura huipentui vuonna 1997, jolloin Helena Sulkala nimitettiin Oulun yliopiston 
suomen kielen professoriksi. Välillä hän on hoitanut myös muita tehtäviä. Vuosina 
1977–1980 hän toimi Suomen akatemian tutkimusassistenttina, ja vuonna 1986 hän 
oli Tukholman yliopiston virkaa tekevä suomen kielen professori. 

Helena Sulkalan ensimmäinen tieteellinen julkaisu on Oulun yliopiston suomen 
ja saamen kielen laitoksen sarjassa julkaistu Adverbit, postpositiot, prepositiot ja 
interjektiot 1960-luvun suomen yleiskielessä (1975). Teos pohjautuu hänen pro gradu 
-tutkielmaansa (1971), joka muuten oli ensimmäinen lajiaan Oulun yliopistossa. 
Julkaisu liittyy laitoksessa tuolloin käynnissä olleeseen 1960-luvun yleiskielen 
tyylintutkimusprojektiin, jota johti professori Pauli Saukkonen. Tässä hankkeessa 
Sulkalakin oli mukana vuosia ja oli myöhemmin toimittamassa esimerkiksi hankkeen 
aineistojen pohjalta tehtyä ensimmäistä suomen kielen taajuussanastoa (1979). 

Väitöskirjassaan Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa (1981) Sulkala 
syventyy tarkemmin jo ensimmäisessä julkaisussa mukana olleisiin ajan adverbeihin 
ja tarkastelee niitä sekä osana lauseen merkitystä että yksittäin piirreanalyysin avulla. 
Kansainväliseen tietoisuuteen Helena Sulkala on tullut erityisesti teoksen Finnish 
myötä, jonka hän kirjoitti yhdessä Merja Karjalaisen kanssa ja joka ilmestyi vuonna 
1992 Routledgen kustantamana Descriptive Grammars -sarjassa. Kirjaa on siteerattu 
kansainvälisesti hyvin laajasti. Viro ja viron kieli ovat olleet Helenan sydäntä lähellä 
koko sen ajan, kun hän on fennistiikan alalla liikkunut. Hän puhuu viroa sujuvasti, ja 
hänellä on laajat ystävä- ja yhteistyöverkostot Virossa. Tämä harrastuneisuus näkyy 
Helenan julkaisuluettelossa monina suomea ja viroa kontrastiivisesti käsittelevinä 
artikkeleina.  
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1990-luvun lopussa Helena sai ajatuksen koota yhteen pienten itämeren-
suomalaisten vähemmistökielten tutkijat ja näiden kielten parissa toimivat aktivistit. 
Näin sai alkunsa projekti, jossa on ollut mukana kahdeksan yliopistoa Latviasta, 
Virosta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Mukana olevat kielet ovat olleet liivi, võro-
seto, ruotsinsuomi, meänkieli, kveeni, karjala ja vepsä. Helena on ollut projektin 
johtaja ja hankkinut rahoituksen, jota on saatu kahteen otteeseen Pohjoismaiden 
ministerineuvostolta. Hankkeen yhteydessä on laitoksessa syntynyt tutkimusryhmä, 
jossa paraikaa on valmisteilla useita väitöskirjoja pohjoisten itämerensuomalaisten 
vähemmistökielten tilanteesta. Tässä yhteydessä Helena on osoittanut myös 
tutkimusjohtajan ja rahoituksen hankkijan taitonsa, ja meneillään on tätä 
kirjoitettaessa Suomen Akatemian myöntämä nelivuotinen rahoituskausi. 

Taitavalle ja tunnolliselle professorille on yliopistossa aina tarjolla myös hallin-
nollisia tehtäviä. Helena Sulkala on toiminut laitoksen johtajana useaan otteeseen 
yhteensä noin 15 vuotta. Noina vuosina hän on joutunut sopeutumaan aina uusiin 
tilanteisiin ja ottamaan vastaan uusia haasteita, kun tiedekunnan rakenteellisten 
uudistusten myötä suomen kielen oppiaine on muodostanut uuden laitoksen erilaisten 
oppiaineiden kanssa. Aineen kumppaneina ovat olleet saamen kieli, logopedia ja 
viimeksi informaatiotutkimus. Humanistisen tiedekunnan varadekaanina Helena 
toimi vuosina 2001–2005. Mainittujen lisäksi Helenaa ovat työllistäneet lukuisat työ-
ryhmät, johtokuntien jäsenyydet ja erilaiset kehityshankkeet. Esimerkkinä viime-
aikaisista mainittakoon Bolognan prosessin mukaisen tutkinnonuudistuksen huma-
nistisen alan valtakunnallinen HUMALA-projekti. 

Helenan johtajuuskaudella laitoksen toiminta on monipuolistunut ja vilkastunut 
monella tapaa. Suoritettujen tutkintojen määrät ovat koko ajan olleet kasvussa, ja 
suomen kielen oppiaineesta valmistuukin nykyään vuosittain keskimäärin 22 maiste-
ria ja yksi tohtori. Yksi merkittävistä toiminnan laajennuksista on kansainvälistymi-
nen, ja siihen liittyvä suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen käynnistyminen. 
Laitoksessa on myös järjestetty suomen kielen kesäkursseja ulkomaalaisten yli-
opistojen suomen kielen opiskelijoille vuodesta 2000 lähtien. Erasmus-vaihtoyli-
opistojen määrä on kasvanut myös viime vuosina, ja Helena on ollut paitsi innokas 
vaihtoon lähtijä myös yksi tehokkaimmista yhteyksien luojista koko tiedekunnassa. 
Kansainvälisten suhteiden luominen tuli korkeasti huomatuksi vuonna 2005, kun 
Helena Sulkala vihittiin Petroskoin valtionyliopiston kunniatohtoriksi. 

Paitsi tutkijana ja hallintovirkamiehenä Helena Sulkala on tunnettu hyvänä 
opettajana ja kannustavana pro gradu -töiden ja jatkotutkimusten ohjaajana. Opettaja-
na hän on kouluttautunut koko virkauransa ajan, ja vuonna 1993 hän sai Oulun yli-
opiston hyvän opettajan tunnustuspalkinnon. Ohjattuja pro gradu -tutkielmia on 
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karttunut tähän mennessä jo noin 150. Lisensiaatintöitä on valmistunut hänen 
ohjauksessaan peräti 23, ja väitöskirjojen saldo on tällä hetkellä 11. Väitöskirjojen 
aihepiirit ovat suurimmaksi osaksi liikkuneet semantiikan ja tekstintutkimuksen 
alueella, mutta Helenan monipuolisuus näkyy myös tällä saralla siten, että mukana 
on jopa yksi nimistöntutkimus. 

Jo yli neljänkymmenen vuoden ajan ovat nainen ja laitos kulkeneet samaa mat-
kaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijasta on tuona aikana kasvanut arvostettu pro-
fessori ja tunnettu asiantuntija. Takana on 60 vuotta komiaa elämää ja edessä tulevai-
suus uusien haasteiden muodossa. Näihin kuuluvat paitsi uusia tutkimusideoita myös 
mummun tehtävät – lastenlapsia on tähän mennessä 13. Me Helenan työtoverit 
haluamme tämän kirjan muodossa onnitella päivänsankaria ja toivottaa hänelle 
menestystä ja kaikkea hyvää tulevassa elämässä. 

Oulussa 9.3.2007 Harri Mantila 
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Tekstin semantiikasta 

Vesa Heikkinen 

Ennen sitä kutsuttiin saivarteluksi, nykyään se on tekstintutkimusta. 

– Merkintä kahvipöytäkirjassa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. 

Teksti on kudelma, kutomisen tulos, kutomateos. Tekstin laatiminen, käyttäminen ja 
purkaminen puolestaan ovat tekemistä eli prosesseja, ja näissä prosesseissa teksti 
näyttäytyy merkityksellisenä: sekä merkittävänä, tärkeänä, että merkitystä kantavana. 
Viime vuosituhannen alun kielifilosofia Valentin Vološinovia mukaillen teksti – puhe 
ja kirjoitus – on merkitysten materiaa (ks. Vološinov 1990 [1929]: 31). Ilman tekstiä 
ei ole merkitystä; ilman merkitystä ei ole tekstiä. 

Tekstin merkitysten tutkiminen on ehkä jossakin katsannossa uhkarohkeaa puu-
haa. On nimittäin arvioitu, että kielitiede on saavuttanut suurimmat edistysaskeleensa 
kielelliseen muotoon keskittyvällä analyysilla ja että kielitieteellisiä analyyseja on 
yleensä pidetty sitä elegantimpina, mitä pelkistetymmäksi merkityksen kuvaus on 
niissä saatu supistettua (Onikki 2000: 89). Silloin kun merkityksiä on empiirisessä 
kielitieteessä tutkittu, on eritelty lähinnä sanojen ja lauseiden merkityksiä (Niiniluoto 
2000: 14). Mitä siis pitäisi ajatella niistä, jotka antautuvat tutkimaan sanoja ja lausei-
ta suurempien kielellisten kokonaisuuksien merkityksiä? Jos jo sanojen ja lauseiden 
merkityksen tutkiminen on koettu mutkikkaaksi, suorastaan epä(kieli)tieteelliseksi-
kin, eikö ole edusvastuutonta alkaa analysoida sanojen ja lauseiden kudoksia, 
tekstejä? 

Tällaiset kysymykset eivät tulleet mieleen, kun aloitin suomen kielen opintoni 
Oulun yliopistossa 1984. Opettajani eivät antaneet mitään aihetta epäillä, että merki-
tysten tutkiminen olisi jotenkin epätieteellistä tai muuten kyseenalaista, saati epäele-
ganttia. Päinvastoin: monet Oulussa tehdyt tutkimukset kannustivat aloittelevaa fen-
nistiä analysoimaan juuri merkityksiä (esim. Matihaldi 1979; Saukkonen 1984; 
Sulkala 1981; myöhemmin Jämsä 1986; Kangasniemi 1992). Opettajilleni oli itses-
tään selvää se, mikä edelleen nähdään tarpeellisena todeta semantiikan oppikirjoissa: 
kielentutkimus on epätäydellistä ilman semantiikkaa (esim. Saeed 2005: 7). Jokaisen 
ihmisen kokemukset puoltanevat näkemystä, jonka mukaan kielen avulla ”me voim-
me käsitellä ja välittää merkityksiä” (Kangasniemi 1997: 9). Tässä valossa tuntuukin 
uhkarohkealta – ei merkitysten tutkiminen vaan sellainen kielitiede, jossa merkitystä 
ei tutkita. 
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Mutta mitä merkitys on? Miten sitä voi ja kannattaa tieteellisesti analysoida? 
Mielestäni modernin kielentutkimuksen historia on täynnä puutteellisia mutta toisi-
aan täydentäviä vastauksia näihin kahteen peruskysymykseen. En kykene antamaan 
tähän informaatiotulvaan mitään uutta. En myöskään kykene innovatiivisesti 
erittelemään kilpailevia merkitysteorioita tai ruotimaan uutta luovalla tavalla esimer-
kiksi semantiikan ja pragmatiikan rajankäyntejä, saati tekstilingvistiikan historiaa ja 
kehitystä (siitä yleisesitys ks. de Beaugrande 1995). Sen sijaan ajattelin 
demonstroida: ottaa käsittelyyni yhden tekstin ja avata hieman, mitä tekstin merki-
tysanalyysi käytännössä voi olla. Lähtökohtani on laajasti ajatellen funktionaalinen 
(esim. Halliday 2004) siinäkin perustavassa mielessä, että ymmärrän kielen pikem-
minkin voimavarana ja mahdollisuuksina kuin sääntöinä ja rajoituksina (ks. 
Heikkinen 2007). 

Demonstraationi nojaa muutamiin teoreettisiin hypoteeseihin: Oletan, että teksti 
on merkityskokonaisuus ja että jokainen valinta tekstissä tukee ja tuottaa tekstin 
kokonaismerkityksiä. Oletan, että tekstin merkityksiä luonnehtii monitasoisuus ja 
moniulotteisuus. Teksteillä kuvataan maailmaa, luodaan vuorovaikutusta, rakenne-
taan kielellistä kokonaisuutta; teksteihin valitaan tilanteeseen, kulttuuriin sekä 
yleisemmin yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin sopivaa kieltä (joskus 
tosin valitaan tietoisesti ”sopimatonta” kieltä). Oletan myös, että aineistolähtöisessä 
tekstianalyysissa on mahdollista avata tekstissä näkyviä valintoja kahteen suuntaan, 
sekä kielen järjestelmään tai järjestyneisyyteen (johon on monesti viitattu kielioppi-
na) että tekstin ”ulkopuoliseen” todellisuuteen (johon on monesti viitattu konteksti-
na). Tämä on paitsi mahdollista myös välttämätöntä, jos ymmärtää merkityksen 
laajasti sosiaalisena ja kognitiivisena pääomana ja tekstit tämän abstraktin ”pääo-
man” konkreettisina ilmentyminä. 

Monesti fennistiikassa ja laajemminkin lingvistiikassa on ajateltu, että aineisto-
jen on oltava isoja, jotta voidaan sanoa jotain yleispätevää ”kielestä”. Tässä yhtey-
dessä haluaisin kuitenkin puolustaa pienuutta. Voi nimittäin ajatella, että pienen 
aineiston moninäkökulmainen ja läpikotainen ruotiminen kertoo kiinnostavia asioita 
paitsi kyseisen aineiston merkityksistä myös yleisemmin merkityksen olemuksesta. 
Yhtäältä tekstin mahdolliset merkitykset rakentuvat yksittäisistä kielellisistä valin-
noista ja niiden välisistä suhteista; toisaalta yksittäisten kielellisten valintojen mah-
dolliset merkitykset täsmentyvät tietynlaisiksi vasta teksteissä. 

Jotain tekstianalyysien olemuksesta kertonee sekin, että tällaisessa artikkelissa 
on mahdotonta eritellä edes pienen tekstin jokaista valintaa. Perusteellisissa teksti-
analyyseissa – jollaisesta nyt ei tosin ole kyse – tapaa olla niin, että aineistoa on 
vaikea tehdä tutkimusta raportoivissa teksteissä näkyväksi. Tällöin analyysi voi 
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näyttää tekstin kommentoinnilta ja merkitysten sattumanvaraiselta tulkitsemiselta. 
Jos analysoidaan esimerkiksi lautakunnan pitkää esityslistaa (ks. Heikkinen 2000), 
aineistoa ei ole mahdollista kokonaan upottaa analyysitekstiin. Vaikka koko aineisto 
ei tutkimuksessa näykään, koko aineisto on analysoitava. Erityisesti silloin, kun on 
kyse tekstin merkitysten tutkimisesta, on tärkeää osoittaa, miten tulkitut merkitykset 
ankkuroituvat tekstipintaan, niihin kielellisiin ja muihin valintoihin, joita tekstissä 
näkyy, sekä tekstin kokonaisuuteen. 

Annan nyt joitakin esimerkkejä siitä, miten eräiden tekstin pinnassa näkyvien 
seikkojen perusteella on mahdollista eritellä tekstistä monitasoisia ja moniulotteisia 
merkityksiä. Tarkoituksenani ei ole esittää tyhjentävää analyysia esimerkkiteks-
tistäni, jos nyt ”tyhjentävän analyysin” tekeminen muutenkaan on mahdollista. 
Koska teksti on etymologisesti tietynlainen kudos ja sukua tekstiilille (esim. Harper 
2001: s.v. text, textile), valitsin esimerkkitekstiksi Suuren Käsityölehden 2/2006 alku-
kirjoituksen. Pohdin, millainen teksti tämä Yhteisiä iloja on, kenen yhteisistä iloista 
on kyse ja mitä iloja oikeastaan tarkoitetaan. 

1 Teksti tekstiiliteksteistä 

Esimerkkitekstini on lehden eräänlainen pääkirjoitus tai päätoimittajan tervehdys 
lukijoille: 

Yhteisiä iloja 

Käsityölehden tekijänä on saanut tottua siihen, että uusia ihmisiä tavatessa kä-
sityöt nousevat väistämättä puheenaiheeksi. 

Usein keskustelukumppani valittelee, että hänellä on ikävä kyllä peukalo 
keskellä kämmentä. Niinpä käsitöiden tekemisestä ei tule mitään, vaikka innos-
tusta olisi. 

Yhtä usein, ellei kenties useamminkin, uusi tuttava kertoo mitä kaikkea hän 
osaa tehdä. Muistan aina, miten istuin lounaalla erään lehden miespäätoimittajan 
vieressä, ja hän kertoi heti kättelyssä ylpeänä, miten osaa vaihtaa housujen 
vetoketjun. 

Eipä silti, menee juttu välillä toisinkin päin –w aina kuin näen jonkun yllä mie-
lenkiintoisen vaatteen, on ihan pakko kysyä että itsekö teit. 

Usein on ilo kuulla, että kyllä ja vieläpä Suuren Käsityölehden ohjeella. 
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Jotta jokainen lukijamme voisi tuntea tekemisen ja onnistumisen iloa, pyrimme 
laittamaan lehteemme eri tasoisia ohjeita. 

Jo ompelu- ja neulontaohjeiden yhteydessä olevat pallot kertovat, mikä on 
ohjeen vaativuustaso. Yhden pallon ohjeesta selviää vähäisilläkin taidoilla, 
kolmen pallon ohjeen toteutus vaatii jo enemmän kokemusta. 

Mutta ainahan sitä on jokainen ollut aloittelija, ja heitä rohkaisemassa on 
joka numerossamme Helppokaava, jonka ohje on kuvitettu selkein tee näin 
-piirroksin. 

Niille, joilla ei ole paljon aikaa, on lehdessämme palstat, joille olemme anta-
neet rohkaiseviksi nimiksi Pikatikki ja Yhden illan juttu. Niiden ohjeet ovat sel-
laisia, jotka tosiaankin valmistuvat yhdessä illassa kunhan kaikki tarvittavat 
materiaalit ovat käden ulottuvilla. 

Hauskoja hetkiä lehtemme parissa! 

[PÄÄTOIMITTAJAN ALLEKIRJOITUS] 

Tekstissä käsitellään useita aiheita, jotka kietoutuvat toisiinsa ja joita kuvaavat sanat 
rakentavat osin päällekkäisiä merkityskenttiä: 

1. lehden tekeminen, lehden ja lukijan suhde (käsityölehden tekijänä, jokainen 
lukijamme, pyrimme laittamaan, ohje on kuvitettu) 

2. lehden sisältö (Suuren Käsityölehden ohjeella, eri tasoisia ohjeita, ompelu- ja 
neulontaohjeiden, lehdessämme palstat) 

3. käsityöt tai kokemukset ja keskustelut niistä (käsityöt nousevat väistämättä 
puheenaiheeksi, usein keskustelukumppani valittelee, uusi tuttava kertoo). 

Teksti on sijoitettu lehteen ensimmäisen aukeaman vasempaan laitaan, kuten tässä 
lehdessä tapana on. Sen vieressä on tietoa lehden toimituskunnasta (ns. apinalaatik-
ko) ja lehden sisällöstä (mm. sisällysluettelo). Aukeamalla on monta juttuihin liitty-
vää kuvaa, ja kaikki kuvatut ihmiset ovat naisia. Useimmat heistä hymyilevät. Alku-
tekstin alla on kuva iloisesti hymyilevästä naisesta, ilmeisesti juuri päätoimittajasta. 
Heti aloitustekstin jälkeen on jatkoteksti, joka on otsikoitu ”Viisi suosikkiani tässä 
kuussa”. Siinä päätoimittaja kertoo lyhyesti, mihin vaatteisiin hän on mieltynyt. 

Kysymys tekstien visuaalisuuden ja kirjoitettuuden suhteesta verbaalisiin ainek-
siin on nytkin kiinnostava. Monestihan tapana on ollut myös merkityksiä tutkivassa 
kielitieteessä jättää esimerkiksi typografiset valinnat, kuvat, värit ynnä muut sellaiset 
analyysin ulkopuolelle. On siis ikään kuin irrotettu kieli kirjoituksesta ja välittömistä 
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puitteistaan. Lähtökohta on tietenkin kestämätön, jos nojataan oletukseen teksteistä 
toimintana ja sitä myötä merkityskokonaisuuksina.  

Tekstissä on seuraavat muodolliset osat: otsikko, leipäteksti, allekirjoitus ja 
kuva. Leipätekstissä on neljä osaa, jotka on erotettu toisistaan tyhjin rivein. Ensim-
mäisessä osassa on kolme kappaletta, toisessa kaksi, kolmannessa neljä ja neljän-
nessä yksi (toivotus). Muodollisten osien erittely ei vielä vaadi kielianalyysia, mutta 
antaa sille kyllä pohjaa: tästä olisi mahdollista edetä erittelemään tekstilajia siitä 
näkökulmasta, millaisia funktionaalisia jaksoja tekstissä on ja missä järjestyksessä 
(ks. Hasan 1985: 59–61; myös Laaksonen 2002; Tiililä 2007). Mahdollista olisi suun-
nata analyysi myös tekstin makrorakenteeseen, siis tekstin ”tekstimerkitystä hallitse-
vaan tasoon” (kuten Saukkonen 2001). Tyydyn tässä artikkelissani kuitenkin pienem-
pään urakkaan ja jätän jakso- ja makrorakenteen erittelyn vähemmälle, samoin te-
maattisen rakenteen ja informaatiorakenteen ruotimisen (ks. kuitenkin Heikkinen 
2003: 85–87). 

Esimerkkitekstin kaltaisia aloitustekstejä on muissakin Suuren Käsityölehden 
numeroissa ja yleisemmin monissa aikakauslehdissä, juuri sisällysluettelon yhtey-
dessä. Jos yhtä lehden numeroa ajatellaan kokonaisuutena, tämä aloitusteksti on 
eräänlaista metatekstiä, muusta tekstistä kertovaa tekstiä. Kun lehti muuten on 
paljolti tekstiilien ja niiden suunnittelijoiden esittelyä, tässä tekstissä esitellään lehteä 
lukijoille – ja kuten pian osoitan, teksti ei ole pelkästään informatiivista esittelyä. 
Teksti on kokonaisuutena myös vahvasti lukijaa suostuttelevaa ja joihinkin perusta-
viin ideologisiin merkityksiin taivuttelevaa (ks. esim. Heikkinen 1999). 

2 Tekijöiden ja lukijoiden yhteisiä iloja? 

Jutun otsikko on Yhteisiä iloja. Monikko kertoo, että kyse on useammasta kuin 
yhdestä ilosta. Adjektiiviattribuutti viittaa siihen, että kyse on iloista, jotka joko a) 
ovat samanaikaisesti kahden tai useamman omistuksessa, hallussa tai käytössä tai 
koskevat kahta tai useampaa tai b) jotka tapahtuvat tai tehdään yhdessä (KS 2004: 
s.v. yhteinen). Partitiivin valitseminen nominatiivin asemesta aktivoi rajattomuuden 
ja määrän epävarmuuden merkityksiä (ks. ISK 2004: 1186): tässä käsitellään nyt 
joitakin iloja, mutta on niitä varmaan muitakin. Rajoittavaan ja samalla staattistavaan 
nominatiiviin verrattuna partitiivi luo otsikkoon myös dynaamisuuden merkitystä. 
Otsikkoon ei ole valittu omistusliitettä, joten siinä ei viitata suoraan keneenkään 
ihmiseen tai ihmisryhmään (vrt. ”Yhteisiä ilojamme”), ei persoonaan eikä omis-
tukseen tai muuhun jollekin kuuluvuuteen (mt. 122–123). Niin yksikkö, nominatiivi 
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kuin omistusliitekin rajaisivat kukin omalla tavallaan iloja ja niitä kokevien ryhmää. 
Otsikko jättää auki, mitä iloja tekstissä tarkoitetaan ja kenen yhteisiä nämä ilot ovat. 
Sanojen ja niistä muodostuvan lausekkeen merkitysten analyysi ei vielä kerro kovin 
paljon siitä, mitä merkityksiä niille aktivoituu tekstikokonaisuudessa. Pikemminkin 
otsikko antaa lukijalle temaattisen tulkintahorisontin ja lukuohjeen: nyt on tarkattava 
sitä, mistä iloista on kyse ja keitä ne koskevat. 

Voisivatko ilot olla lehdentekijöiden ja lukijoiden yhteisiä? Tekstissä on useita 
sekä kirjoittajaan ja lehdentekijöihin että lukijakuntaan viittaavia valintoja. 

Tekstin ensimmäisessä ja toisessa osassa viitataan kirjoituksen minään yksikön 
ensimmäisen persoonan persoonamuodoin: muistan, istuin, näen. Ensimmäisessä 
virkkeessä ”jonkin jonakin + 3. persoona” -rakenne luo kirjoittajalle tietyn roolin: 
käsityölehden toimittajana on saanut tottua. Tällainen essiivin käyttö voidaan erityi-
sesti lauseen alussa tulkita kausaaliseksi (ISK 2004: 1206), niin tässäkin: koska olen 
käsityölehden toimittaja, olen saanut tottua. Samalla aloituslauseessa annetaan lähtö-
kohtana käsityölehden toimittajuus. Mahdollista olisi ollut valita myös eksplisiitti-
sempi persoonaviittaus (esim. ”olen saanut käsityölehden toimittajana tottua”), jol-
loin lähtökohdaksi olisi otettu selvemmin ”minä”. Nyt tehty valinta antaa ymmärtää, 
että käsityölehden toimittajat ovat ehkä yleisemminkin saaneet tottua siihen, että he 
joutuvat puhumaan käsitöistä ventovieraidenkin kanssa. 

Kolmannessa osassa viitataan lehdentekijöihin monikon ensimmäisen persoonan 
persoonamuodoin ja omistusliittein: lukijamme, pyrimme, lehteemme, numerossam-
me, lehdessämme, olemme. Kirjoittajan henkilökohtaisten kokemusten asemesta nyt 
puhutaan kaikkien lehdentekijöiden nimissä siitä, miksi lehti on sellainen, kuin on. 
Me-viittauksia ei uloteta koskemaan lukijoita. Lehti olisi siis tämän perusteella 
pikemminkin tekijöidensä ”omaisuutta” kuin tekijöiden ja lukijoiden yhteinen ilo. 

Persoonan käytön vaihtelussa voi nähdä merkkejä funktionaalisesta jaksottumi-
sesta: tekstin eri osissa siis tehdään keskenään erilaisia asioita. Alkupuolella viitataan 
suoremmin kirjoittaja-minään, kun käsitöiden kiinnostavuutta ja yleistä merkitystä 
taustoitetaan kuvauksin henkilökohtaisista kokemuksista. Loppupuolella taas viita-
taan ”meihin”, kun kerrotaan lehdentekijöiden yhteisistä pyrkimyksistä ja suostutel-
laan lukijaa käsityöharrastukseen ja lehden ohjeiden noudattamiseen. 

Siinä missä kirjoittajaan ja lehdentekijöihin viitataan ensimmäisen persoonan 
persoonamuodoin, lukijoita ei tekstissä suoraan puhutella toisessa persoonassa. 
Lukijoista puhutaan ikään kuin ulkopuolisina. Kirjoituksessa vältellään suoria lukija-
viittauksia, ja lukijoihin epäsuorasti viittaavissa kohdissa käytetään kolmatta 
persoona: 
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– ohjeesta selviää vähäisilläkin taidoilla (yleistävä lause; vrt. esim. ”selviät 
ohjeesta”) 

– toteutus vaatii jo enemmän kokemusta (kieliopillisesti metaforinen lause, jossa 
vältetään sanomasta, kuka toteuttaa, ja kenen kokemuksesta on kyse; vrt. esim. 
”sinulla pitää olla enemmän kokemusta, jotta selviät”) 

– tosiaankin valmistuvat yhdessä illassa (itsestään tapahtumisen prosessia kuvaava 
lause; vrt. esim. ”pystyt valmistamaan ne yhdessä illassa”). 

Silloin kun lukijoihin viitataan pronominein, käytössä ovat monikon kolmannen 
persoonan persoonapronomini he ja demonstratiivipronomini ne: 

– heitä rohkaisemassa on joka numerossamme Helppokaava 
– Niille, joilla ei ole aikaa. 

Myös nämä pronominivalinnat tuottavat merkitystä lukijasta ikään kuin puheenaihee-
na, ei tekstin aktiivisena osapuolena. Toisinkin olisi ollut mahdollista valita: 

– ”teitä aloittelijoita rohkaisemassa” 
– ”teille, joilla ei ole aikaa, on lehdessämme palstat”. 

Sellainenkin tulkinta on tekstikokonaisuudessa mahdollinen, että näissä kohdissa 
kerrotaan innokkaimmille käsityöihmisille ja lehden lukijoille niistä, jotka eivät ole 
yhtä innokkaita tai eivät vielä yhtä pitkällä. Asiaan paneutuneille voi olla tarpeen 
selittää, ehkä hieman anteeksipyytäväänkin sävyyn, miksi lehdessä on helppoja 
ohjeita ja ohjeita kiireellisille. 

Kaikissa teksteissä rakennetaan merkityksiä, jotka liittyvät kirjoittajan ja lukijan 
välisiin suhteisiin – viitataanpa teksteissä kirjoittajaan ja lukijoihin suoraan tai ei. 
Myös esimerkkitekstissäni on paljon sellaisia valintoja ja sellaisia lukijaa suostuttele-
via kohtia, jotka ovat mielekkäitä vain, kun lukijaksi ajatellaan käsitöihin ja käsillä 
olevaan lehteen suopeasti suhtautuva lukija. Käsityöt esitetään kautta tekstin ikään 
kuin itsestään selvästi iloisena asiana ja vieläpä kiinnostavana, kaikkia puhuttavana 
asiana. Kirjoitus on täynnä kaikkitietävästä ja opastavasta kirjoittajasta kieliviä 
valintoja, ja samalla näillä valinnoilla rakennetaan suopeaa lukijaa. Esimerkiksi virk-
keessä Jotta jokainen lukijamme voisi tuntea tekemisen ja onnistumisen iloa, pyrimme 
laittamaan lehteemme eri tasoisia ohjeita oletetaan, että kaikki lukijat ovat myös 
käsitöiden tekijöitä ja voivat siten tuntea onnistumisen iloa. Kvanttoripronomini 
jokainen tähdentää tässä, että sanottu pätee kaikkiin lukijoihin, mutta asiaa tarkastel-
laan yksittäisten lukijoiden kannalta (ISK 2004: 734–735; vrt. ”kaikki lukijat”). 
Tekstissä on myös useita sävypartikkeleita. Liitepartikkeli -pä tuo ilmauksiin Eipä 
silti ja että kyllä ja vieläpä Suuren Käsityölehden ohjeella rentouden merkitystä, 
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ikään kuin kirjoittaja juttelisi kuulijoilleen. Lauseessa Mutta ainahan sitä on jokainen 
liitepartikkeli -han antaa ymmärtää, että lauseessa ilmaistu asiaintila on kirjoittajan 
ja lukijan itsestään selvää tuttua tietoa (mt. 796–797), ainakin sen pitäisi olla. 

3 Aloittelijoiden ja kokeneiden yhteisiä iloja? 

Otsikossa ei siis täsmennetä, mistä iloista nyt on kyse. Ilojen merkitys alkaa tarken-
tua jo leipätekstin ensimmäisessä sanassa: Käsityölehden. Kolmannen osan alussa 
asia tehdään täysin selväksi: kyse on iloista, jotka syntyvät, kun tehdään käsitöitä ja 
onnistutaan noissa tekemisissä. Käsitöistä puhutaan tekstissä siinä mielessä, joka 
sanalle annetaan sanakirjassa ensimmäisenä erikoismerkityksenä: ”neulomisesta, 
virkkaamisesta, ompelemisesta yms.”. Tekstin perusteella on itsestään selvää, että 
käsityöt viittaa juuri tämänkaltaisiin käsitöihin, ei yleisesti käsin tehtäviin töihin tai 
esimerkiksi niin sanottuihin teknisiin töihin (koulussa jako tekstiilityöt ja tekniset 
työt). (KS 2004: s.v. käsityö.) Käsityöt ei tässä viittaa myöskään itsetyydytykseen, 
kuten sotilasslangissa, jossa käsityölehti voi tarkoittaa pornolehteä (Penttinen 1984: 
s.v. käsityölehti). 

Käsityöt annetaan lukijalle ja kirjoittajalle tuttuna yhteisenä tietona esimerkiksi 
ensimmäisen virkkeen jälkiosassa: uusia ihmisiä tavattaessa käsityöt nousevat 
väistämättä puheenaiheeksi. Tässä kuvataan prosessia, jossa käsityöt näyttäytyy 
oliona, joka toimii ikään kuin itsestään. Mahdollista olisi ollut valita toisinkin ja esit-
tää käsityöt vähäisemmässä roolissa, keskustelun aiheena tai kohteena ja ikään kuin 
lukijalle uutena tietona (esim. ”Kun tapaan uusia ihmisiä, puhumme käsitöistä.”). 

Tekstissä kuvataan todellisuutta, jossa on monenlaisia käsitöiden tekijöitä. Teki-
jöitä voi luokitella tekstin perusteella ainakin kahdella tavalla: osaamisen ja koke-
muksen perusteella. 

Osaamisen perusteella jako on tällainen: 

1. osaamattomat (peukalo keskellä kämmentä) 
2. jotain osaavat (vähäisilläkin taidoilla) 
3. enemmän osaavat (itsekö teit – – kyllä). 

Kokemuksen perusteella jako on tällainen: 

1.  aloittelijat (aloittelija) 
2. jotain tehneet (osaa vaihtaa housujen vetoketjun) 
3. kokeneet (enemmän kokemusta). 
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Näiden lisäksi on lehdentekijöiden joukko, johon kuuluvat kuvataan ohjeiden antaji-
na ja luokittelijoina. Lehdentekijät pystyvät määrittelemään ohjeiden vaativuustason 
ja antavat ohjeille palloja. Yksi pallo tarkoittaa helpointa ohjetta, kolme palloa 
vaikeinta. Pallottelussa näyttäytyy mielenkiintoisena osaamisen ja kokemuksen 
suhde. Tekstissä tuotetaan merkitystä, jonka mukaan osaaminen ja kokemus käyvät 
käsi kädessä: yhden pallon ohjeesta selviää vähäisilläkin taidoilla, mutta kolmen 
pallon ohjeen toteutus vaatii enemmän kokemusta (ei siis ”paljon taitoja”). Näin 
tekstissä yhdistetään kahdenlaiset luokitukset. Tekstin perusteella osaaminen paranee 
kokemuksen karttumisen myötä. Tämä on käsityölehden näkökulmasta ymmärrettä-
vää: lehteä lukemalla ja sen ohjeiden mukaisesti tekemällä ihminen voi kehittyä. 
Vaikka lukijalla olisi peukalo keskellä kämmentä, käsitöitä voi tehdä ja tekemisessä 
voi tulla paremmaksi ja paremmaksi. 

Tekstissä vahvistetaan perustavalla merkitystasolla ajatusta ihmisestä oliona, 
jonka on mahdollista muuttua parempaan suuntaan. Teksti yhtyy siihen jo ennestään 
runsaslukuiseen tekstien joukkoon, jossa suostutellaan lukijoita itsensä hallitsemi-
seen ja ihmisenä kasvamiseen. Jatkuva itsensä kehittämisen ja hallitsemisen ideo-
logia on yksi aikamme suurista merkityksistä (ks. Heikkinen 2007; Karkama 1998). 
Kaikki on pystyttävä mittaamaan ja arvioimaan; toisaalta työ ja tekeminen ja niissä 
onnistuminen on kaiken mitta. Itseä on jatkuvasti pystyttävä tarkkailemaan ja 
arvioimaan kuin ulkopuolisena. 

4 Naisten ja miesten yhteisiä iloja? 

Tekstit ammentavat merkityksiä toisistaan, tai pikemminkin tekstien tekijät ja lukijat 
yhdistävät yhden tekstin merkityksiä toisiin. Myös fennistisissä tutkimuksissa on 
puhuttu paljon intertekstuaalisuudesta ja tekstien välisiä suhteita on luokiteltu luke-
mattomin tavoin (ks. esim. Heikkinen 2000; Tiililä 2007). Käytännössä esimerkiksi 
yksittäiset sanat monesti laukaisevat merkitystulkinnan, joka ammentaa muista 
teksteistä. 

Esimerkkitekstissäni on muutamia sellaisia valintoja, jotka tekstikokonaisuudes-
sa aktivoivat sukupuoliin liittyviä, jyrkän sukupuolittaviakin merkityksiä. Triviaalein 
sukupuolimerkitys kytkeytyy kirjoittajaan. Sekä kirjoittajaa esittävästä kuvasta että 
hänen allekirjoituksestaan käy ilmi, että kirjoittaja on nainen.  

Ensimmäisen osan kolmannessa kappaleessa kirjoittaja kertoo istuneensa lou-
naalla erään miespäätoimittajan vieressä. Kyseinen mies on kertonut kirjoittaja-
minälle heti kättelyssä ylpeänä osaavansa vaihtaa housujen vetoketjun. Ylpeys mer-
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kityksessä ’(itse)tyytyväisyys’ (ks. KS 2004: s.v. ylpeä) annetaan tekstissä ikään kuin 
objektiivisena totuutena eikä kirjoittajan subjektiivisena arviona (vrt. ”minusta hän 
vaikutti itseensä tyytyväiseltä”). Tapaus on kirjoittajalle erityisen mieleenpainuva: 
hän väittää muistavansa sen aina. Universaalista ajan kvanttoriadverbia aina käyte-
tään tässä epämääräisesti yleistävässä merkityksessä (ks. ISK 2004: 641) tai ehkä 
tuottamassa merkitystä, jonka mukaan kirjoittaja muistaa asian toistuvasti, aina 
silloin tällöin (ks. Sulkala 1981: 77–78, 126–127). 

Ihmisen nimeäminen miespäätoimittajaksi aktivoi merkitystä, jonka mukaan bio-
logisella sukupuolella on tässä kohdassa erityistä merkitystä. Päätoimittajan suku-
puolen kertominen ohjaa tulkintaan, jonka mukaan miehet eivät yleensä osaa tehdä 
käsitöitä: käsityöt ovat siis naisten maailmaa. Mahdollinen lienee myös tulkinta, 
jonka mukaan harvinaista ei välttämättä ole se, että miehet osaavat tehdä käsitöitä, 
vaan se, että he uskaltavat siitä kertoa ylpeinä. Miespäätoimittajasta puhuminen 
tarkoittaa sitä, että käsitöiden tekijänä nainen on normi, ja jos halutaan poiketa 
normista, se täytyy kielellisesti osoittaa. Monissa muissa yhteyksissä juuri mies on 
normi, ja ”maskuliininen sukupuoli on tunnusmerkitön eli peruskategoria” (Karlsson 
1974: 32; ks. myös Mantila 1998; Niemikorpi 1998). 

On esitetty, että naisen alisteinen ja marginaalinen asema yhteiskunnassa heijas-
tuu sekä siinä, miten naisesta puhutaan, että siinä, miten nainen itse puhuu (esim. 
Tainio 2001: 30; ks. myös Lakoff 1973). Tässä jutussa näytetään, että ”puhuja” on 
nyt nainen. Tämän jutun tekijä ja lehdentekijät yleisemminkin ottavat opastavalla 
lehdellään sitä roolia, joka perinteisesti on ollut perheissä äideillä ja mummoilla: 
nuorille, kokemattomille naisille opetetaan käsityöohjeita ja siinä samalla – naisen 
paikkaa maailmassa. Samalla lukijoille opetetaan ulkonäön tärkeyttä: ei ole se ja 
sama, millaisiin vaatteisiin nainen pukeutuu. 

Tekstissä aktivoidaan sukupuolimerkityksiä muinkin tavoin. Lauseke Yhteiset 
ilot on ollut käytössä esimerkiksi kontakti-ilmoitusten nimimerkkinä 1960-luvulta 
lähtien, ja sillä on viitattu lyhytkestoiseen seksisuhteeseen (ks. Muikku-Werner 2005: 
228). Myös nykyisissä verkkoteksteissä se näytetään usein yhdistettävän miehen ja 
naisen väliseen suhteeseen. Tekstissä kerrotaan myös palstoista, joka on nimetty 
Pikatikiksi ja Yhden illan jutuksi. Pikatikki on väännös tutummasta vikatikistä, joka 
viittaa erehdykseen (KS 2004: s.v. vikatikki), ja sillä on mahdollista viitata myös epä-
onnistuneeseen kumppanin valintaan. Yhden illan juttu -lauseke puolestaan on usein 
käytössä silloin, kun kerrotaan lyhytkestoisesta seksisuhteesta. Tällaiset seksi-
vihjailut ovat havaintojeni mukaan yleistyneet joukkotiedotusvälineissä: nykyään on 
”seksikästä” puhua seksistä. 
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5 Alentuva, ärsyttävä, laimeahko 

Käyn edellä läpi joitakin mahdollisia merkityksiä, joita tekstistä on eriteltävissä siinä 
näkyvien valintojen perusteella. Tämäntapainen kvalitatiivinen tekstianalyysi on 
ensimmäinen ja välttämätön vaihe hahmottelemassani yleisessä (kon)tekstintutki-
muksen mallissa (ks. Heikkinen 2004; 2005). Tekstien merkityksiin antaa lisävaloa 
myös kvantitatiivisen korpusanalyysin yhdistäminen kvalitatiiviseen tekstianalyysiin 
(ks. esim. Heikkinen ym. 2005). Näiden lisäksi on mahdollista esimerkiksi haasta-
tella tekstien tekijöitä ja tehdä kyselytutkimuksia (esim. Tiililä 2007). Yksi mahdolli-
nen menetelmä on tekstistä tehtyjen tulkintojen erittely. Tätä menetelmää voi 
puolustaa ajatuksella, jonka mukaan kirjoitettukin teksti on – jopa ennen kaikkea – 
kirjoittajan ja lukijan välistä vuorovaikutusta (esim. Hoey 2001). 

Annoin esimerkkitekstin kolmen naisen luettavaksi. Pyysin naisia 1) kuvaamaan 
ensivaikutelmiaan tekstistä, 2) luonnehtimaan tekstin sävyä tai tyyliä, 3) kertomaan, 
mihin tekstin kohtiin huomio erityisesti kiinnittyi ja miksi sekä 4) kertomaan, hou-
kutteliko teksti lukemaan siinä mainittua lehteä ja miksi houkutteli tai ei houkutellut. 

Yksi lukijoista piti tekstiä ärsyttävänä ja liian mainostavana, eikä teksti siksi 
houkutellut lukemaan. Toinen piti tekstiä helppolukuisena ja laimeahkona, tuttaval-
lisena ja jutustelevana: ”kaikille jotakin”. Juttu ei häntä innostanut, ”koska en harras-
ta käsitöitä”. Kolmas vastaaja ei ensin ymmärtänyt, mistä jutussa on kyse: ”Sitten 
tuli syyllinen olo siitä, etten itse osaa tehdä mitään, en edes yhden illan juttuja. 
Ahdistavan painostava.” Hän piti tekstin sävyä käsityönopettajamaisena ja alentuva-
na. Erityistä huomiota kiinnittivät miespäätoimittajan ja vetoketjun lisäksi ”suku-
puoliset vihjailut”. Teksti ei houkutellut lukemaan: ”Ei todellakaan. Pelottaa, että 
pikatikki olisi liian vaikea.” 

Lukijat ottivat esille samoja merkityksiä, jotka tulevat vastaan myös tekstin va-
lintojen analyysissa: lehden ja lukijoiden suhde (ärsyttävä, tuttavallinen, kosiskeleva, 
ahdistava, alentuva), tekstilaji (mainosmaisuus, opettavaisuus, jutustelevuus) ja 
perustavat vastakkainasettelut ja luokittelut, joihin tekstissä nojataan ja joita siinä 
vahvistetaan (nainen ja mies, osaavat ja osaamattomat, tekevät ja tekemättömät). 
Testilukijoiden kommenteista käy selvästi ilmi, että käsitykset teksteistä ja niiden 
merkityksistä muodostetaan aidoissa lukutilanteissa kokonaisuuden perusteella. 
Kaksi lukijoista kiinnitti huomiota kertomukseen miespäätoimittajasta ja vetoketjun 
vaihtamisesta, mutta tulkinnat poikkesivat toisistaan, vaikka molemmat lukijat 
tulkitsivat tätä yksityiskohtaa koko jutun valossa. Toisen mukaan tällä tavalla oli 
otettu huomioon miehet mahdollisina lukijoina (juttu muuten kokonaisuutena naisille 
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suunnattu); toisen mukaan taas olisi ollut kiinnostava tietää, mihin keskustelu veto-
ketjusta johti (tekstissä enemmänkin tämänkaltaisia sukupuolisia vihjailuja). 

Niin demonstroiva analyysini kuin testilukijoiden kommentitkin osoittavat, että 
tässäkin tekstissä on kyse myös monista muista kuin ilmeisimmistä merkityksistä. 
Voi ajatella, että teksteistä muodostuu semanttinen kokonaisuus lopulta niiden merki-
tysten ansiosta, jotka liittyvät kirjoittajan ja lukijan suhteeseen, yleisemmin tekstin 
lajiin ja tarkoituksiin sekä ihmisten identiteetteihin ja yhteisöjen perustaviin merki-
tyksiin. Helena Sulkala on tutkinut, miten vähemmistökieliset tekstit luovat ja 
vahvistavat vähemmistön identiteettiä (2000). Sulkala kiteyttää näin: ”Tekstien ling-
vistinen ja yhteiskunnallinen merkitys tulee esiin analyysin tulkinta- ja evaluaatio-
osioissa: mitä teksti merkitsee ja miksi ja onko teksti tarkoitukseensa sopiva.” 
(Mt.10.) Tämä tekstiiliteksti tuottaa ja uusintaa sellaisia ihmisenä olemiseen liittyviä 
perusmerkityksiä, joihin myös lingvistin on uskallettava tarttua. Mielelläni yhdyn 
Pauli Saukkosen näkemykseen, jonka mukaan tekstintutkimusta on Suomessa 
”harjoitettu liian vähän siihen nähden, miten ratkaiseva merkitys kaikenkaltaisilla 
teksteillä, puhutuilla ja kirjoitetuilla, yksilöille ja yhteisöille on” (2001: 9). 

Teksti sanoineen, lauseineen ja suhteineen on paitsi kielenkäytön perusyksikkö 
myös yhteiskunnallisten merkitysten – yhteisten merkitysilojemme – kudelma. Näin 
tekstisemantikko on väistämättä aina myös jonkin sortin sosiaalitieteilijä. 

Kiitokset 

Kiitän testilukijoita yhteistyöstä sekä Marianne Torisevaa ja Ulla Tiililää 
kommenteista. 
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Nimityksistä ja merkityksistä neuvotellaan lapsen 
ja aikuisen välisessä keskustelussa 

Merja Karjalainen 

1 Lapsi ja aikuinen tekevät yhteistyötä 

Vastikään kaksi vuotta täyttänyt lapsi on sanastonkehityksensä alkuvaiheessa: hänellä 
on käytössään vain muutamia satoja sanoja (esim. Clark 1993: 31) ja useimpien sa-
nojen merkitykset poikkeavat vielä aikuisen sanojen merkityksistä. Sanaston kehi-
tyksen varhaisvaiheessa lapsella on merkityksiltään supistuneita tai laajentuneita 
sanoja (ks. esim. Clark 1993: 33–36), osittain päällekkäisiä tai jopa täysin erilaisia 
sanoja kuin aikuisella (Reich 1986). Sanat eivät myöskään fonologis-foneettisesti 
vastaa aina aikuisten sanoja: niitä muokkaavat vielä monet fonologiset prosessit 
(esim. Iivonen 1994), mikä osaltaan lisää ymmärtämisen haastetta lapsen kanssa 
keskustelevalle. 

Lapsen ja aikuisen välisissä keskustelussa tehdään yleensä aktiivisesti yhteis-
työtä. Tärkeä osa yhteistyötä liittyy sanoihin, niiden käyttömahdollisuuksiin ja mer-
kityksiin. Keskustelu sujuu hyvin, vaikka lähtötilanne on hyvin epätasainen, kun toi-
nen keskustelijoista on kielellisiltä taidoiltaan toista paljon edellä.  

Kaksivuotiaan ja vanhemman välisissä keskusteluissa toisinaan sanaongelma si-
vuutetaan (luku 1.1) ja toisinaan aikuinen toimii aktiivisesti käsitteiden ja sanojen 
opettajana (luvut 1.2 ja 1.3). Mahdollista on myös, että lapsi tekee aloitteen siirtymi-
sestä sanoihin liittyvään keskustelutopiikkiin (luvut 1.4, 1.5 ja 1.6). Tässä artikkelis-
sa olevat esimerkit ovat Oulun lapsenkielen1 arkiston kokoelmista neljältä kaksivuo-
tiaalta lapselta. Kuvauksen teoreettisena ja menetelmällisenä taustana on keskuste-
lunanalyysi (ks. Sacks ym. 1974; myös esim. Heritage 1996; Hakulinen 1997: 13–
17). 

Kohteiden nimeämiseen ja käsitteiden avaamiseen liittyvä neuvottelu alkaa usein 
vierusparilla (ks. vierusparista esim. Heritage 1996: 240–242), jossa etujäsenenä on 
kysymys ja jälkijäsenenä vastaus. Kysymyksen ja vastauksen muodostamat vierus-
parit ovat muutoinkin usein toistuvia sekvenssejä lapsen ja aikuisen keskustelussa. 
                                                        
1Helena Sulkala on koko professorikautensa ajan edistänyt toiminnallaan lämpimästi ja aktiivisesti oululaista 
lapsenkielen tutkimusta. 
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Kysymyksen esittäjä vaihtelee tilanteen mukaan.  

1.1 Ongelma sivuutetaan 

Lasten ja aikuisten välisissä keskusteluissa esiintyy usein topiikkeja, joissa lapsen 
sanaston ja samalla myös yleisten kognitiivisten taitojen rajat ovat erityisen selvästi 
havaittavissa. Yksi tällainen topiikki ovat numeroilmaukset. Tyypillistä on, että 
aikuinen ymmärtää lapsen mahdollisuudet käsittää numeroilmauksia eikä pyri täydel-
liseen yhteisymmärrykseen. Näin käy seuraavassakin Nelosauto-esimerkissä:  

(1)  [Nelosauto] 

01   Ä: minkä merkkisen sää ostat. ((nimittäin auton)) 
02  → M: nelosen. 
03   Ä: ai semmosen (.) nelosauton. 
04   M: mm. 
05   Ä: joo no osta vaan. 
06  → M: minä minä paan siihen hinnan. 
07  → Ä: ostak sää (.) kalliin auton. 
08  → paljonko se maksaa. 
09  → M: viistoista. minä ostan sinulle kohta. kohta minä ostan auton. 
10   Ä: minullekko. 
11   M: niin. 

Esimerkin (1) ensimmäinen numeroilmaus tulee vastauksena kysymykseen, jossa äiti 
tiedustelee Martilta auton merkkiä. Koska Martti on vasta 2 vuoden ja 3 kuukauden 
ikäinen, voi olla, ettei hän tiedä tarkasti, mitä auton merkki oikein tarkoittaa. Lapsi 
tuottaa kuitenkin oletuksensa mukaan sopivan jälkijäsenen vieruspariin. Litteroija on 
merkinnyt alkuperäiseen litteraattiin, että lapsi saattaa viitata vastauksellaan auton 
neljään vaihteeseen, koska niistä on kerrottu lapselle. Martin vastauksen numero-
ilmaus merkitsisi siinä tapauksessa ’nelivaihteinen auto’. Siinäkään tapauksessa se ei 
olisi odotuksenmukainen eli preferoitu (ks. esim. Heritage 1996: 265) vastaus. Äiti ei 
hahmota lapsen vastausta vaan yrittää kuitata sen muodostamalla yhdyssanan 
nelosauto. Hän sanoo kuitenkin ennen uudismuodostetta proadjektiivin (kielioppi-
termit ks. ISK 2004) semmonen. Tämä, samoin kuin pieni tauko adjektiivin jäljessä, 
voi viitata siihen, että äiti käyttää aikaa sananmuodon prosessointiin. 

Esimerkin rivillä 06 Martti tarkentaa topiikkia auton hintaan, jolloin lähestytään 
taas numeroilmausta. Rivillä 08 äiti fokusoi hintaan liittyvää keskustelua esittämällä 
kysymyksen, joka vaatii preferoidusti jo numeroilmausta vastaukseksi. Martti 
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ilmoittaa rivillä 09 auton hinnaksi viistoista. Äidin aiempi kysymys (rivi 07) viittaa 
kalliiseen autoon, joten lapsi voi antaa mielestään kalliin auton hinnan. Juuri kaksi 
vuotta täyttänyt lapsi tajuaa yleensä luvut 1, 2 ja 3, joten sen yli menevät saattavat 
kuulua luokkaan PALJON. Esimerkissä äiti hyväksyy siis lapsen epätäsmälliset 
numeroilmaukset eikä millään tavalla osoita niitä vääriksi. Lapset tuottavat usein 
preferoituja vastauksia numeroihin liittyviin kysymyksiin siinä mielessä, että he 
valitsevat vastauksiinsa oikean kategorian – vaikka luku ei olekaan oikea.  

Pelkästään numeroilmaukset eivät ole lapselle haasteellisia. Lapsen ja aikuisen 
välisissä keskusteluissa on usein muitakin kategorioita, jotka ovat lapselle outoja. 
Lapselle vieraita sanoja tuovat keskusteluun molemmat osapuolet, vaikka aikuiset 
yksinkertaistavatkin käyttämäänsä sanastoa hoivakielen mukaisesti (ks. esim. 
Karjalainen 1991: 15–16). Kun keskustellaan jostakin poissa olevasta kohteesta, on 
hyvin tavallista, että aikuinen laajentaa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa jonkin 
topiikin fokuksena olevan käsitteen alaa. Vaikka aikuinen saattaa panna lapsen tietä-
myksen koetteellekin näissä keskusteluissa, lopulta ongelma yleensä sivuutetaan. 
Tällaisesta tilanteesta on seuraava esimerkki, jossa äiti ja Martti keskustelevat 
pankista: 

(2)   [Pankki] 

12   Ä: mistä sä saat rahaa siihen autoon. 
01   M: pankista. =minä meen ensin pankkiin. 
02   Ä: ai jassoo? pankista saat rahaa ja entäs sitten mihin meet. 
03   M: maksamaan auton. 
04   Ä: niin. 
05   M: mää (.) minä (.) tilalle ostan auton (.) tilalle. minulla ei oo vielä autoa. 
06   Ä: no mistä ne (.) rahat sinne pankkiin tulee. 
07  → M: sieltä pankista. 
08  → Ä: ahaa? 

Pankki-keskustelusta huomaa, että lapsi on jo jollakin tasolla hahmottanut asioiden 
peräkkäisyyksiä: ensin käydään hakemassa pankista rahaa ja sitten maksetaan rahalla 
ostos. Äiti haluaa kuitenkin kuulla lapsen selityksen siitä, mistä rahat tulevat 
pankkiin. Vastauksesta rivillä 08 paljastuu, ettei lapsi pysty hahmottamaan asioiden 
järjestyksiä ennen pankkia. Tätä hän ei kuitenkaan itse osoita vaan tokaisee vas-
tauksensa ikään kuin reagointina äidin tyhmään kysymykseen. Tässäkin tapauksessa 
äiti lopulta ohittaa ongelman ja hyväksyy lapsen vastauksen dialogipartikkelilla, 
minkä jälkeen topiikki vaihtuu. Keskustelu päättyy siis näennäiseen yhteis-
ymmärrykseen. 
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1.2 Aikuinen korjaa ja tarkentaa 

Aikuinen ei aina sivuuta lapsen epätäsmällistä tai puutteellista sanankäyttöä vaan 
saattaa myös korjata tai tarkentaa lapsen ilmaisua. Korjaukset liittyvät tilanteisiin, 
joissa sanalla on keskustelutilanteen tai lapsen sanaston kannalta merkitystä. 

Lapsen ja aikuisen välisissä keskusteluissa käsitellään usein vain pieniä lukuja 
sisältäviä numeroilmauksia. Tavallinen diskurssi on esimerkiksi sellainen, jossa 
lasketaan muutaman kohteen lukumäärää. Vaikka kaksivuotias luettelee numeroita 
yhdestä eteenpäin, hän ei yleensä tuota sarjaa esimerkiksi kymmeneen saakka oikein, 
vaan siitä puuttuu numeroita. Myös numeroiden järjestys on usein väärä, jolloin lapsi 
luettelee numeroita mekaanisesti. Ihan alussa luetteleminen ei olekaan yhteydessä 
määrän käsitteeseen (Siegel 1982: 35). Lapset osaavat kuitenkin tehdä eron numeroi-
den ja ei-numeroiden välillä (Fuson ym. 1982: 124). 

(3)   [Montako hevosta] 

01   Ä: montako hevosta siinä on. 
02  → T: yksi kaks kolm nelj viis. 
03   Ä: ↑o:nko. 
04   T: on. 
05  → Ä: kolme. 
06  → T: °kolme°. 

Esimerkissä (3) luettelee 2 vuoden 1 kuukauden ikäinen Tuukka numerot yhdestä 
viiteen (rivi 2) vastauksena äidin tiedusteluun hevosten lukumäärästä. Äiti kyseen-
alaistaa lapsen väärän vastauksen vaihtoehtokysymyksellään. Lapsi ilmoittaa rivillä 
04 pysyvänsä kannassaan, minkä jälkeen äiti ilmaisee oikean luvun (rivi 05). Lapsi 
osoittaa samanmielisyyttään äidin kanssa toistamalla oikean luvun rivillä 06. Koska 
kyseessä on pieni luku, joka lapsen on mahdollista ymmärtää, aikuinen opastaa lasta 
numeroilmausten oikeaan käyttöön.  

Lapset saattavat myös sivuuttaa lukumäärää koskevan kysymyksen, jolloin van-
hemmat usein vastaavat itse ja opettavat samalla lapsille numeroilmausten käyttöä. 
Tällainen on esimerkki (4), jossa aikuinen tarjoaa Martille oikean vastauksen rivillä 
05: 

(4)   [Montako rengasta] 

01   Ä: montako rengasta niissä autoissa on? 
02   M: siellä (2.0) alla on tommonen (.) pyöleä lengas se pyölii. 
03   Ä: onko. 
04   M: ↑on. 
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05  → Ä: niin, neljä rengasta niissä. 
06   M: niin. 

Lasten varhaisessa sanastossa on yleensä myös eläinten nimityksiä. Esimerkiksi 
Clarkin (1993: 31) tutkimalla lapsella oli noin kaksivuotiaana 25 eri eläintä nimittä-
vää sanaa. Seuraavassa keskustelussa ongelmasana tulee juuri eläinten aihepiiristä: 

(5)   [Käärme] 

01   Ä: (– –). mutta jos avataan tuo toinen ovi niin mikä sieltä löytyy. 
02   V: mato:. 
03  → Ä: mato (.) tai onkohan se käärme. 
04  → V: on käämme. 

Käärme-keskustelussa katsellaan kuvakirjaa. Äiti tiedustelee lapselta kuvassa oven 
takana olevaa kohdetta. Veera (2 v 2 kk) ehdottaa kohteen nimeksi matoa. Äiti toistaa 
väärän nimeämisen rivillä 03 ja esittää oikean eläimen nimityksen tunnustelevasti 
liitepartikkelilla pehmennetyn vaihtoehtokysymyksen avulla (rivi 03). Lapsi 
hyväksyy äidin tarjouksen oikeasta nimityksestä vastauksessaan rivillä 04. 

Käärme-esimerkissä Veera on tilanteessa, jossa hänen tarjoamansa sana ei ole 
riittävän oikea eikä kelpaa vastaanottajalle. Näin käy huolimatta siitä, että madossa 
ja käärmeessä on paljon yhteisiä merkityspiirteitä. Clarkin (1993: 90–91) mukaan 
uuden sanan mukaantulo aiheuttaa lapselle tilanteen, jossa tämä joutuu vertailemaan 
uutta sanaa olemassa oleviin ja miettimään, miten se eroaa aiemmista: sanathan ovat 
pääsääntöisesti lapsella kontrastissa keskenään. Tässäkin tapauksessa lapsen saman-
mielisyys rivillä 04 viittaa siihen suuntaan, että jonkinlainen kontrasti madon ja käär-
meen välillä on löydettävissä. 

Myös seuraavassa esimerkissä lapsi ei osaa nimetä kohdetta juuri sillä sanalla, 
johon aikuinen kysymyksillään pyrkii. Esimerkissä äiti kysyy Tuukalta nimitystä 
maalivahdille: 

(6)   [Maalivahti] 

01   Ä: mikä (.) mikä tämä on. 
01  → T: mies. 
02  → Ä mikä tämä on. 
03   T: jääpellaaja 
04  → Ä: se on maalivahti. 
05   T: maalivahti. 
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Lapsi antaa äidin kysymykseen vastaukseksi (rivi 02) perustason käsitteen mies. Äiti 
ei hyväksy vastausta, koska etsii täsmällisempää nimitystä kohteelle. Niinpä hän 
esittää kysymyksensä uudestaan (rivi 03). Lapsi vastaa uudissanalla jääpellaaja. 
Sanassa edustuvat molemmat kontekstin kannalta keskeiset elementit: jää ja pelaava 
henkilö. Clark (1993: 42) toteaa, että jo kaksivuotiaat täydentävät sanavarastonsa 
aukkoja uudissanoilla. Myös suomenkielisille lapsille on melko tyypillistä joko luoda 
uusia yhdyssanoja tai uusia johdoksia (ks. esim. Karjalainen 1992: 121–125). 
Vänttilän (1996: 58) aineistossa on myös useita esimerkkejä jääpelaajan tapaisista 
uudisyhdyssanoista, joissa perusosana on tekijää ilmaiseva verbikantainen johdos. 
Maalivahti-esimerkissä lapsen vastaus ei kuitenkaan tyydytä äitiä, vaan tämä tarjoaa 
rivillä 05 oikean nimityksen, jonka lapsi sitten kuittaa samanmielisyyttä osoittaen. 

Seuraava Kello-esimerkki alkaa äidin kysymyksellä, jossa hän selvittää, osaako 
lapsi nimetä kellon hyponyymin kaappikello. Veera tarjoaa vastaukseksi kellon äänen 
jäljittelyn, minkä jälkeen äiti kertoo vaihtoehtokysymyksen muodossa oikean vas-
tauksen (rivi 03).  

(7) [Kello] 

01  → Ä: minkälainen kello se tämä on. 
02   V: tiktak. tiktak. 
03  → Ä: onko se kaappikello. 
04   V: on. kaappikello. 

Kello-esimerkissä äidin tapa aloittaa hakukysymys minkälainen-adjektiivilla saattaa 
hämmentää lasta vastaamaan nimeämistä kuvaavammin. Kyseessä on myös kohde, 
jonka nimitys ei kuulu lapsen tavalliseen sanastoon. Lapsi yrittää toimia preferenssin 
mukaisesti ja vastaa kysymykseen sopivaksi katsomallaan tavalla eli jäljittelee kellon 
ääntä. Kohteiden äänen matkiminen on melko tavallista pienten lasten maailmassa, 
mikä ei ole kummakaan, koska aikuiset esittävät lapsille paljon erilaisten kohteiden 
ääniä. Kun aikuiselle osoitetaan vastaavanlainen kysymys, hän alkaa pohtia, mihin 
kysymyksellä pyritään. Jos kyseessä on selvästi prototyypistä poikkeava objekti, 
aikuinen yrittää löytää poikkeavia piirteitä tyypittelevän nimityksen. Tässä 
yhteydessä nimettävän kellon erottelee muista kelloista juuri kaappiin sijoittumisen 
merkityspiirre, joten aikuinen nimeää kohteen luontevasti kaappikelloksi. Aikuisella 
suomalaisella tämä sana kuuluu sanavarastoonkin.  

Kaksivuotiaalla lapsella on käytössään hyvä valikoima deiktisiä sanoja, esimer-
kiksi paikkaa ilmaisevia demonstratiivisia proadverbeja tai demonstratiiviprono-
mineja ja demonstratiivisia proadjektiiveja. Esimerkiksi Niemisen (1991: 84) aineis-
tossa jo alle kaksivuotiailla oli joitakin deiktisiä sanoja. Näitä lapset käyttävät 
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keskustelutilanteissa usein. Toisinaan deiktinen sana liittyy tilanteeseen, jossa 
aikuinen tavoittelee kohteen tarkempaa nimeämistä kysymyksellään. Aikuinen 
käyttäytyy näissä tilanteissa tavallisesti niin, että hän aloittaa korjauksen ja esittää 
deiktisen sanan tilalle jonkin substantiivin, kuten seuraavassakin äidin ja Tuukan 
välisessä keskustelussa äiti tekee rivillä 03: 

(8)   [Pensas] 

01   Ä: minne se lentää. 
02   T: tuone. 
03  → Ä: pensaaseen. 
04   T: nii. 

Toisinaan aikuinen ei tarjoa deiktisen sanan tilalle heti jotakin substantiivia vaan 
saattaa aluksi pyytää lasta tarkentamaan ilmaustaan, kuten seuraavan Vesisaavi-esi-
merkin rivillä 04. Jos lapsi ei tiedä kohteen nimeä, niin kuin seuraavassa esimerkissä 
lapsi itse toteaa (rivi 05), aikuinen nimeää kohteen. Näin käy myös esimerkin (9) 
rivillä 06: 

(9)   [Vesisaavi] 

01   T: tuossa se lenti: nulin. ((nimittäin hevonen)) 
02   Ä: mihin se putuaa. 
03   T: tuonne. 
04  → Ä: mikä se on, 
05  → T: en tiiä. 
06  → Ä: vesisaavi. 
07   T: vesisaavi (.) putos sinne. 
08   Ä: niin. 
09   T: putos sinne. 

Nimeämistapauksissa on tyypillistä, että lapsi vahvistaa aikuisen tarjoaman sanan 
oikeaksi, niin kuin Vesisaavi-esimerkissäkin Tuukka tekee. 

1.3 Aikuinen laajentaa käsitteen alaa 

Seuraavassa keskustelussa ongelmallinen on yhdyssana ajokortti. Määriteosassa 
oleva deverbaalisubstantiivi ajo voi olla lapselle läpinäkyvä, koska ajaa-verbi kuuluu 
erityisesti poikalapselle hyvin tuttuihin verbeihin. Myös perusosana oleva kortti 
lienee tavallisena sanana lapselle tuttu. Yhdysosien kokonaismerkitys on kuitenkin 
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vielä kaukana ajokortti-sanan merkityksestä: se on sanakirjamääritelmän (ks. esim. 
PS 1990) mukaan ’moottorineuvon ajamiseen oikeuttava lupa’ eli kortti, jonka omis-
tajalla on lupa ajaa autoa. Läpinäkyvältä vaikuttava yhdyssana sisältää siis muutakin 
informaatiota kuin yhdysosiensa summan. Tämä on yleensäkin haasteena yhdys-
sanoissa, sillä lapselle oudot yhdyssanat koostuvat vain harvoin pelkästään osiensa 
merkityksistä. Tosin kaksivuotiailla lapsilla on jo mahdollisuuksia analysoida myös 
kompleksisia sanoja, ja he voivat tehdä tätä spontaanistikin. (Clark 1993: 109, 110.) 

(10)  [Ajokortti] 

01   Ä: onko sinulla ajokortti. 
02  → M: minulle pitäs ostaa. (3.2) 
03  → Ä: se a- ajokortti täytyy kuule (2.1) hakea opetella  
04  →  ja (.) käydä koulua siihenkin. Kenellä on ajokortti. 
05   M: °sinulla°. 
06  → Ä: no onkos muilla. 
07   M: e:i. 
08   Ä: o:n isilläkin ajokortti. 
09  → M: missä isillä, 
10   Ä: se voi olla kukkarossa. sun pitää joskus kysyä niin isi näyttää sinulle. 
11   M: isi näyttää. 

Ensimmäinen epäselvyys ajokortti-sanan merkityksestä paljastuu esimerkin rivillä 
02: kortti-sana johdattelee Martin ajattelemaan kaupasta ostettavaa korttia. Äiti tuo 
omassa vastauksessaan (rivit 03–04) runsaasti informaatiota käsitteen alaan liittyvis-
tä piirteistä: ajokortti haetaan, sitä varten täytyy opetella ja käydä koulua. Näiden 
tietojen lisäksi äiti alkaa selventää käsitteen alaa kyselemällä, keillä kaikilla ajokortti 
on (rivit 04 ja 06). Tämä keskustelu tuo lisätietoa esimerkiksi siitä, että ajokortti liit-
tyy nimenomaan aikuisten elämänpiiriin. Kiinnostavaa keskustelussa on myös se, 
että lapsi muuttaa yhtäkkiä keskustelua konkreetimpaan suuntaan tiedustelemalla 
ajokortin (rivi 09) sijaintia: hän haluaa sijoittaa isän habitiivisiin oikeuksiin kuuluvan 
ajokortin johonkin tiettyyn paikkaan. 

Aikuinen yrittää usein kysymyksillään laajentaa jostakin sanasta jutustelua pois 
tässä ja nyt -tilanteesta lapsen aiempaan kokemusmaailmaan. Tällainen keskustelu 
käydään seuraavassakin esimerkissä, jossa aikuinen pyrkii yhdistämään Lego-raken-
nelmaa reaalimaailman kohteeseen:  
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(11)   [Kirkko] 

01   H: ki:lkko. (3.1) kilkko. ((rakennellaan Legoista)) 
02  → Ä: on hieno kirkko °tehhään° niinkö  ↑Oulussaki on se tuomiokirkko  
03   eikö ↑niin. 
04   H: (ää tee) kiltto. tato kilkko. (27.1) (( rakentelevat)) 
05   Ä: °mm? (.) laitappa siihen niin°. ((Lego-palikka)) 
06   H: mm. (.) 
07  → Ä: mikä siellä kirkossa on mikä. 
08   H: kaatuu tämä. ((torni)) 
09  → Ä: mikä siellä kirkossa on? 
10   H: nuin. (0.3) tehhään kilkko. 
11  → Ä: onko siellä pappi. (20.9) (- -) 
12   (12.1) ((H rakentelee)) 
13  → Ä: mikä °>kato<° muistatko ku kesällä oltiin siellä kirkossa siellä oli häissä. 
14   mikä siellä oli siellä kirkon eessä. muistatko. 
15   H: muistan. ↑kilkko. 
16   Ä: niin? 
17   H: nyt (-) kilkko. 
18   Ä: niin. 

Esimerkissä (11) Henri (2 v 2 kk) kokoaa palikoista rakennelmaa, jonka hän nimeää 
kirkoksi. Rivillä 03 äiti alkaa taustoittaa kohdetta rinnastamalla sitä eikö-tarkistus-
kysymyksen avulla Oulun tuomiokirkkoon. Lapsi ei ainakaan selvästi reagoi äidin 
yritykseen laajentaa keskustelua rakentelun ulkopuolelle vaan kiinnittää äidin huo-
miota katso-huomionkohdistimen (ks. myös Mustonen 2002: 64) avulla palikkakirk-
koon. Rivillä 07 äiti johdattelee topiikkia kirkossa toimivaan pappiin, mikä paljastuu 
rivillä 11. Henri ei vastaa äidin aloitteeseen vaan keskittyy tornin kaatamiseen. Tauon 
jälkeen riveillä 13 ja 14 äiti käyttää pitkän puheenvuoron ja yrittää vedota lapsen 
muistikuvaan kesähäistä ja papista. Henri reagoi äidin muistatko-kysymykseen 
vastaamalla odotuksenmukaisesti muistan. Hän ei selvästikään paneudu asiaan vaan 
nimeää palikoita käsitellen uudestaan kirkon (rivi 15). Äidin aloite laajentaa 
keskustelua Lego-rakentamisen ulkopuolelle ei siis onnistu. 

1.4 Lapsi vetoaa tietämättömyyteensä 

Keskusteluissa kohteiden nimistä oikea vastaus tulee toisinaan vasta pitkähkön 
neuvottelun jälkeen. Lapsi saattaa myös jossakin vaiheessa neuvottelua ilmoittaa 
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keskustelukumppanilleen mentaaliverbillä, ettei tiedä kohteelle nimeä. Tällaiset 
tilanteet eivät ole harvinaisia, sillä aikuisilla on tapana pyytää lasta nimeämään 
kohteita, joihin lapsen sanavarasto – eikä ehkä maailmantietämyskään – ei riitä.  

(12)  [Tennispallo] 

01   Ä: mikäs tää on. 
02  → T: en tiiä. (5.2) su:lkia. 
03  → Ä: ei oo sulkia. 
04   T: °ei oo°.  
05   Ä: palloja, tennispalloja.  
06  → T: tennispalloja. tuoki on tennispallo. 
07   Ä: nii. 

Esimerkissä (12) äiti aloittaa keskustelun tiedustelemalla nimitystä tennispallolle. 
Tuukka ilmoittaa rivillä 02, ettei tiedä kohteen nimeä. Harkinnan jälkeen hän tosin 
yrittää ehdottaa, että kyseessä on sulkia. Lapsi ei nimeä kohdetta palloksi, vaikka se 
on sanana varmasti hänelle tuttu. Syynä voi olla se, että pallon käsite on lapsella 
jonkin verran supistunut tai että lapsi etsii jotain sanaa, joka kuvaisi kohdetta spesi-
fimmin. Ehkä tennispallon toiminnalliset piirteet korostuvat ja viittaavat johonkin 
toiseen pelivälineeseen, tässä tapauksessa sulkapalloon, mikä selittäisi lapsen 
nimeämisyrityksen sulkia. Näin toisen pelivälineen nimen määriteosa siirtyisi tai 
laajentuisi toisen pelivälineen väliaikaiseksi nimitykseksi. Äiti hylkää rivillä 03 
vastauksen, ja lapsi ilmoittaa olevansa samaa mieltä. Keskustelu päättyy yhteis-
ymmärrykseen siitä, että pelivälineet ovat tennispalloja. Lapsi ottaa sanan heti 
käyttöönsä (rivi 06) ja nimeää myös toisen samanlaisen kohteen tennispalloksi.  

Myös Kilpikonna-esimerkissä Tuukka ilmoittaa, ettei tiedä äidin kysymän koh-
teen nimitystä. 

(13)   [Kilpikonna] 

01   Ä: (- -) mikä ↑tämä on. (1.8) 
02  → T: °en tiiä°. 
03   Ä: tiiäthän, 
04   T: lokotiili. 
05   Ä: ei se oo rokotiili. 
06   T: se on ↑mato. 
07   Ä: ei se oo matokaan. (2.5) 
08   T: sulenkolento 
09   Ä: e(h)i oo s(h)udenkorento. ((naureskellen)) 



 45 

10  → T: k(h)ilpi. 
11   Ä: mikä? 
12  → T: kilpi 
13   Ä: ki(h)lpik(h)onna. 
14   T: kilpikonna. 
15   Ä: mm. 

Kilpikonna-keskustelussa katsellaan eläinten kuvia ja liikutaan lapselle harvinaisissa 
alatason käsitteissä. Useimmin pienen lapsen sanat liittyvät kuitenkin käsitehierar-
kiassa perustasoon (esim. Clark 1993: 50–51). Lapset saattavat omaksua paljon myös 
alatason käsitteitä, jos ne jostakin syystä liittyvät kodin puhetilanteiden erityis-
intresseihin, esimerkiksi lapsen kuvakirjoihin. Esimerkin kontekstissa lapsen tulisi 
nimetä kilpikonna. Lapsi ei tunnista eläintä tai ei muista sen nimitystä. Niinpä hän 
toteaa rivillä 02, ettei tiedä vastausta. Äiti olettaa lapsen kuitenkin tuntevan 
nimityksen ja kannustaa tätä vastaamaan. Tuukka ehdottaakin rivillä 04, että 
kyseessä on krokotiili. Kun äiti osoittaa tämänkin nimeämisen vääräksi, Tuukka joko 
muistaa kilpikonna-yhdyssanan määriteosan tai nimeää pelkästään eläimen päällä 
olevan kilven (rivit 10 ja 12). Kilpikonnan nimeäminen pelkästään yhdyssanan 
määriteosalla kilpi näyttää huvittavan äitiä, koska hän täydentää sanan nauraen 
kilpikonnaksi. Tässä tapauksessa äidin kannustava palaute lapsen en tiedä 
-vastaukseen sai aikaan pitkän keskustelun kohteen nimityksestä. 

Myös seuraavassa Hauki-keskustelussa Tuukka ilmoittaa rivillä 04, ettei tiedä 
kohteen nimeä. Äiti tiedustelee taas alatasoon kuuluvaa sanaa, eikä nimeäminen ole 
lapselle helppoa.  

(14)  [Hauki] 

01   T: se on °kala°. 
01   Ä: iso kala. tiiäkkö mikä [kala] se on? mikä kala se on? 
02   T:            [too  ]  
03  →      en tiiä. 
04   Ä: onko se hauki. 
05  → T: on haukikala. 
06   Ä: mm. 
07  → T: on haukikala °haukikala°. 

Keskustelussa on havaittavissa, miten lapsi yhdistää uuden alatason käsitteen perus-
tason kautta (06 ja 08) sanastoonsa. Clarkin (1993: 98) mukaan lapset kahden vuoden 
iästä lähtien keksivät, että monet leksikaaliset kentät ovat järjestäytyneet 
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hierarkkisesti useampaan kuin yhteen tasoon ja että sama termi saattaa palvella kahta 
eri tasoa. Lapset eivät siis enää nojaa pelkästään yhden tason oletukseen eivätkä oleta 
myöskään sitä, ettei ole mitään päällekkäisyyttä.  

1.5 Lapsi kysyy 

Aikuinen ei ole aina keskustelun aloittaja silloin, kun etsitään sopivaa nimitystä 
jollekin kohteelle. Myös kaksivuotias lapsi tekee aloitteita. Seuraavana on tyypillinen 
esimerkki keskustelun kulusta: 

(15)  [Ruohonleikkuri] 

01  → T: mikä siinä. 
02   Ä: se on ruohonleikkuri. 
03  → T: luoholleikkuli. 
04  → Ä: niin. 

Ruohonleikkuri-esimerkissä Tuukka kysyy aluksi aikuiselta kohteen nimeä (rivi 01). 
Aikuinen tarjoaa nimityksen, jonka lapsi toistaa samanmielisyyttään osoittaen rivillä 
03 ja aikuinen vielä vahvistaa rivillä 04. Keskustelu päättyy yhteisymmärrykseen 
lyhyesti eikä jatku esimerkiksi laitteen hahmotettavien tai toiminnallisten piirteiden 
tarkentamiseen. 

Lapsi ei kuitenkaan aina hyväksy aikuisen antamaa sanaa. Näin käy erityisesti 
silloin, jos kohteessa on harhauttavia merkityspiirteitä, jotka sopivat lapsen mielestä 
paremmin jollekin toiselle, lapselle tutummalle kohteelle. Seuraavassa esimerkissä 
Tuukka kysyy kohteen nimeä rivillä 01. Äiti tarjoaa nimitykseksi leikkuupuimuria, 
mutta lapsi kiistää aikuisen tarjouksen rivillä 03 ja nimeää kohteen auraksi: 

(16)   [Leikkuupuimuri] 

01  → T: mikä si:elä. 
02   Ä: no se on semmonen (.) se on semmonen leikkuupuimuri, 
03  → T: (ei ku) aula. 
04   Ä: ei se oo aura ku se on leikkuupuimuri (.) sillä leikataan (.) semmosta heinää. 
05   T: heinää. 
06   Ä: mm. 
07   T: heinää, kauha on (.) tuosa on kauha. 
08   Ä: no on se vähän kauhan näkönen. 
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Sanan merkityksen laajentumiseen viittaava nimeämisvirhe rivillä 03 on hyvin 
ymmärrettävä. Onhan leikkuupuimurissa paljon yhtenäisiä muodon piirteitä auran 
kanssa, esimerkiksi rattaat, koneosa, istuin, ratti ja kauhamainen osa edessä. Samoin 
toiminnalliset piirteet, kuten ajettavuus, ohjattavuus, liikuteltavuus ja käyttö työ-
koneena, ovat lähellä auran toimintoja. Nimeämisen kohteena on ajoneuvo, ja 
Clarkin (1993: 35) mukaan esimerkiksi juuri ajoneuvot kuuluvat niihin kenttiin, 
joihin kuuluvat sanat laajentuvat herkemmin kuin toisten. Toisaalta aikuisen demon-
stratiivinen adjektiivi semmoinen saattaa viitata lapselle, ettei aikuinen ole varma 
nimityksestä ja että hän tarjoaa siksi lapselle tilaisuuden korjaukseen. 

1.6 Lapsi opettaa aikuista 

Puhuvalla kaksivuotiaalla lapsella itselläänkin on jo hyvät edellytykset johtaa 
keskustelu haluamaansa suuntaan. Niinpä merkityksiin ja toimintoihin liittyvät 
neuvottelut eivät aina ole aikuisvetoisia. Seuraavassa esimerkissä äiti tosin aloittaa 
topiikin lintujen lentotaidosta, mutta myöhemmin aloitteisuus siirtyy lapselle.  

(17)  [Papukaija] 

01   Ä: linnut (.) osaako linnut lentää. 
01  → M: °ossaa°. kato, tää:llä kato. ((näyttää kirjasta)) 
02   Ä: voi (- - ). 
03   M: santtuja. ((’papukaijoja’)) 
04   Ä: niin on (- - ). 
05   M: papuka(ijoja). 
06   Ä: joo. 
07  → M: metsässä (2.1) papukai↑jat ossaa uijja. 
08   Ä: aha. (2.3) osaavatko. 
09  → M: se panee pyrstönsä sinne (.) oikein sy:välle. 
10   Ä: ja sit (- - ). 
11  → M: ja (mahan) sinne syvälle. 
12   Ä: ja mitä se sit- 
13  → M: ja pään veteen. 
14  → Ä: oho? mit(h)äs- ((nauraa)) 
15   M: sinisekki ossaa. 

Esimerkin (17) rivillä 02 Martti vastaa äidin kysymykseen lintujen lentotaidosta ja 
osoittaa kohteen kirjasta. Hän laajentaa keskustelua lintujen taidoista ja väittää rivillä 
07, että papukaijat osaavat myös uida. Näin hän yhdistää papukaijojen toiminnallisiin 
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piirteisiin lentotaidon lisäksi myös uintitaidon. Lisäksi hän kuvailee riveillä 09, 11 ja 
13 tarkasti, miten papukaija ui. Kuvaus on niin yksityiskohtainen, että äiti reagoi 
siihen nauraen (rivi 15). Keskustelu jatkuu tässä esimerkissä kauan samasta pää-
topiikista, koska se selvästi kiinnostaa lasta. Lapsilla onkin, kuten myös Clark (1993: 
35) toteaa, suurempi tarve puhua niistä asioista, jotka kiinnostavat heitä.  

2 Päätteeksi 

Aikuisen ja kaksivuotiaan lapsen arkikeskusteluissa nousee jatkuvasti esille topiik-
keja, jotka koskevat kohteiden nimityksiä. Tämän yhteisymmärrykseen pyrkivän 
keskustelun avulla lapsi laajentaa sanavarastoaan ja tietoaan sanojen merkityksistä ja 
käyttötehtävistä. Aikuinen toimii usein sanojen ja käsitteiden opastajana. Toisinaan 
aikuinen päättää keskustelun näennäiseen yhteisymmärrykseen silloinkin, kun lapsi 
on käyttänyt jotakin sanaa aikuiskielen vastaisesti. Näin tapahtuu usein esimerkiksi 
lukuilmausten kohdalla. Aikuinen ottaa selvästi huomioon lapsen kognitiiviset 
mahdollisuudet ymmärtää sanoja ja niiden taustalla olevia käsitteitä. 

Myös lapsi on aloitteellinen sanoihin liittyvässä keskustelussa: hän etsii itsekin 
nimityksiä kohteille. Hän saattaa myös pohtia uusia nimityksiä tuntemiensa sanojen 
kannalta ja täyttää sanastonsa aukkoja luomillaan uudissanoilla. Lapsi ei myöskään 
aina heti hyväksy aikuisen tarjoamaa nimitystä. Toisinaan lapsi osoittaa aikuiselle 
suoraan, ettei hän tiedä jotakin sanaa, jolloin aikuinen tarjoaa lapsen käyttöön uuden 
sanan. Joskus aikuisen ja lapsen keskustelu jostakin kohteesta saattaa jatkua pitkään-
kin. Samalla taustalla oleva käsite alkaa avautua lapselle monipuolisemmin ja 
lähestyä aikuisen vastaavaa käsitettä. 
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Uuden testamentin talous-metaforia 

Aila Mielikäinen 

1 Johdanto 

Vuoden 1938 raamatunkäännöksen valmistelu osuu suomen kirjakielen vaiheissa 
nykysuomen kauden (n. 1870–) alkuun, sillä sen ensimmäinen käännöskomitea 
asetettiin jo vuonna 1861. Kirjasuomi muuttui 1800-luvun aikana paitsi äänne- ja 
muoto-opilliselta rakenteeltaan ennen kaikkea sanastoltaan. Kielen monipuolistuva 
käyttö vaati runsain määrin uusia sanoja, joita aiempien vuosisatojen – pääosin hen-
gellisessä – kirjallisuudessa ei vielä ollut. Uudissanasto otettiin käyttöön myös 
raamatunsuomennostyössä, ja helpoimmin havaittavat erot ns. vanhan ja uuden 
kirkkoraamatun (1776 ja 1938) välillä ovatkin sananvalinnoissa.  

Sanat talous, taloudenhoitaja ja taloudenhoito esiintyvät ensi kerran Raamatun 
kielessä vasta 1900-luvulla. Talous, joka on talo-sanan johdos, on kuitenkin kuulunut 
jo Agricolan kieleen. Murteissa se on tarkoittanut alkuaan ’saman talon väkeä, 
ruokakuntaa’, ja tästä sen merkitys on siirtynyt luontevasti talon tai kodin toiminta-
piiriin, tarkoittamaan kaikkea taloon kuuluvaa. (Rapola 1949: 168–170.) Gananderin 
sanakirjassa (1787 s.v. talous) talous-sanalle mainitaankin merkitykseksi jo ’hela 
hushållningen, ens egendom’. Hoito-sanan kirjallinen ensiesiintymä on vuodelta 
1776, hoitajan vuodelta 1745 ja hoitaa-verbin vuodelta 1690. Sen sijaan yhdyssanat 
taloudenhoitaja ja taloudenhoito ovat 1800-luvun uudissanoja. Niitä ovat 1500–
1700-luvun kirjasuomessa vastanneet käännöslainat huoneenhaltija ja huoneen-
hallitus, jotka tunnetaan murteissa vain kirjallisesta vaikutuksesta. Huone-sana on 
vanhassa kirjasuomessa tarkoittanut asuinhuoneen lisäksi taloa tai rakennusta, taloa 
kiinteistöineen, irtaimistoineen ja palkollisineen, taloutta, perhekuntaa ja sukua. 
Haltijalla on puolestaan ollut myös ’hoitajan’ merkitys, ja esimerkiksi vuoden 1642 
Bibliassa puhutaan omaisuuden, tilan, kodin, varastojen ja rahojen haltijasta. 
Hallituksen merkitys on ollut mm. ’hallitseminen, johtaminen, ohjaus, hoito, huolen-
pito’. (Rapola 1960 s.v. talous, taloudenhoitaja; Jussila 1998 s.v. talous; SMS s.v. 
huoneenhallitus, huoneenhaltija; VKS s.v. hallitus, haltija, huone, huoneenhallitus, 
huoneenhaltija.) 1800-luvulla alkanutta siirtymää huoneenhallituksesta talouden-
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hoitoon kuvastanee se, että Lönnrotin sanakirjassa (1874–1880) esiintyy näiden 
hakusanojen lisäksi myös sana taloudenhallitus ’hushållning, hushållsskötsel’. 

Kreikankielisessä Uudessa testamentissa ’taloudenhoitajan’ originaalina on 
oikonomos, ’taloudenhoidon’ originaalina oikonomia. Nämä on muodostettu sanoista 
oikos ’talo’ ja nemo ’johtaa, jakaa’ (Novum 5:3106).1 Sanoilla voidaan kreikan 
kielessä viitata myös muuhun hallintoon; kreikkalais-saksalaisen sanakirjan mukaan 
oikonomian päämerkitykset ovat ’Haushaltung’ ja ’Verwaltung’ (Menge–Güthling 
1913 s.v. oikonomia). Sanat esiintyvät Uudessa testamentissa sekä konkreettisessa 
että kuvallisessa merkityksessä. Konkreettisesti näitä sanoja käytetään mm. Jeesuk-
sen vertauksessa väärästä huoneenhaltijasta eli epärehellisestä taloudenhoitajasta 
(Luuk. 16). Roomalaiskirjeessä (16:23) oikonomos on käännetty 1900-luvulla 
rahainhoitajaksi ja varainhoitajaksi, aiemmin rahanhaltijaksi. 

Uuden testamentin kirjeissä sanoja käytetään useimmiten metaforisesti: 
oikonomos on niissä ”Jumalan taloudenhoitaja”, siis apostoli tai seurakunnan 
paimen, oikonomia puolestaan ”Jumalan taloudenhoitoa”. Tällaisia jakeita on kuu-
dessa eri kirjeessä kaikkiaan 10, ja oikonomos esiintyy niissä neljästi, oikonomia 
kuudesti. Jakeiden suomennoksissa ei ole kuitenkaan aina käytetty ’taloudenhoitajaa’ 
tai ’taloudenhoitoa’ vastaavia sanoja, vaan samankin käännöksen sananvalinnoissa 
on vaihtelua. Sama epäjohdonmukaisuus käy ilmi myös muunkielisistä raamatun-
käännöksistä. Syynä on ilmeisesti kielen kuvallisuus. Metaforien kääntäminen on 
yleensäkin ongelmallista, varsinkin jos kielet ja kulttuuri ovat kaukana toisistaan, 
sillä sanatarkka vastine johtaa usein kohdekielelle vaikeaselkoiseen tai täysin vieraa-
seen ilmaukseen. Käännettäessä voidaankin toimia eri tavoin: (1) kääntää metafora 
sellaisenaan, (2) muuttaa metafora vertaukseksi, (3) vaihtaa metaforan tilalle toinen, 
kohdekielessä tuttu metafora, (4) kääntää metafora ja selittää se sekä (5) kääntää vain 
metaforan merkitys ei-metaforisesti. (Larson 1984: 250–254; Raamatun metaforien 
kääntämisestä esim. Harviainen 1986; ks. myös Kela 1996 ja 1998.) 

Vertailen tässä artikkelissa edellä mainittujen oikonomia-metaforien vastineita 
eri raamatunsuomennoksissa 1500-luvulta nykypäivään. Alkusysäyksenä analyy-
silleni on ollut vuoden 1938 suomennokseen otettu erikoinen yhdyssana armotalous, 

                                                        
1Käytän tässä artikkelissa originaaleista oikonomí, oikonómos kirjoitusasua, josta puuttuvat diakriittiset 
merkit.  
– Oikonomia-pesyeen kreikankielisiin originaaleihin perustuvat vierassanat ekonomia, ekonomi ja 
ekonominen ovat lainautuneet latinan kautta (oeconomus ’taloudenhoitaja’, oeconomicus ’taloudenhoitoon 
liittyvä’) suomen kieleen. Vanhassa kirjasuomessa näitä käytettiin latinalaisessa asussa oeconomia, 
oeconomus, oeconominen. Nykysuomen ekonomi pohjautuu ruotsinkieliseen originaaliin ekonom, joka vielä 
1800-luvun sanakirjoissa on käännetty suomeksi. Adjektiivijohdos ekonominen (ekonomillinen) esiintyy 
sanakirjaselitteessä jo 1877. (Koukkunen 1990 s.v. ekonomi; VKS s.v. ekonomus, ekonominen). 



 53 

jolla on Uuden testamentin kirjeissä kolme kertaa korvattu originaali oikonomia. 
Sanaa ei ole esimerkiksi Lönnrotin sanakirjassa 1874–1880, eikä se esiinny myös-
kään Suomen kielen perussanakirjassa. Sen sijaan Nykysuomen sanakirjassa (s.v. 
armotalous) se on hakusanana, ja se määritellään seuraavasti: ”usk. Jumalan suuret 
pelastusaikomukset ja pelastusteot, jotka kutoutuvat läpi historian vaikuttavaksi 
a:deksi (A. J. Pietilä)”. Muissa virallisissa raamatunsuomennoksissa armotalous ei 
esiinny, mutta sanakirja-artikkeli viittaa siihen, että se on teologisessa kielessä 
tunnettu termi, ei vain hetkellinen erikoisuus. Internetin hakuohjelmat (esim. Google) 
tuottavat pelkällä sanan perusmuodolla suuren määrän sivuja ja esiintymiä. Viitteet 
osoittavat mm. teologiseen kirjallisuuteen, herätysliikkeiden sivuihin ja keskustelu-
palstoihin, mutta niiden mukaan sana on käytössä myös muissa uskonnollisissa ja 
maailmankatsomuksellisissa liikkeissä. 

Otan vertailussani huomioon sekä viralliset että epäviralliset Uuden testamentin 
suomennokset, niin että aineistoon sisältyy ns. formaalisen (esim. UT 1913, R 1938) 
ja dynaamisen periaatteen (R 1992) mukaan laadittuja käännöksiä sekä parafraaseja 
(EU 1979). Tavoitteenani on selvittää, miten kyseiset ilmaukset on eri aikoina kään-
netty. Miten pitkälle kääntäjät ja suomennosten muokkaajat ovat säilyttäneet alku-
tekstin originaaleihin liittyvän semanttisen yhtenäisyyden? Mitä seurauksia on siitä, 
että sanoja on käännetty eri tavoin? Käytän taustojen selvittämisessä myös joidenkin 
Uuden testamentin selitysteosten tulkintoja aineistoni jakeista. Muunkielisten kään-
nösten valinnat jäävät tässä yhteydessä muutamien viittausten varaan, ja käännösten 
keskinäisen vaikutuksen joudun jättämään kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. 

2 Talous-metaforat Uudessa testamentissa 

Kreikan oikonomos ’taloudenhoitaja’ on eri-ikäisten raamatunsuomennosten perus-
teella ollut helpompi käännettävä kuin oikonomia ’taloudenhoito’. Tekijännimi on 
nimittäin yleensä korvattu vastaavalla suomenkielisellä johdoksella, eli metafora on 
säilynyt. Sen sijaan teonnimijohdoksen kääntämisessä on enemmän kirjavuutta. 
Tarkastelemissani 1500–1900-luvun raamatunsuomennoksissa on ainoastaan yksi, 
jossa molemmat sanat on suomennettu kirjaimellisesti taloudenhoitajaksi ja 
taloudenhoidoksi tai taloudenhoitamiseksi myös silloin kun niitä on käytetty kuvalli-
sesti. Tämä käännös on vuonna 1913 väliaikaiseen käyttöön hyväksytty Uuden testa-
mentin käännösehdotus. Sen jakeissa on vain yksi pieni poikkeus: yhdessä jakeessa 
’taloudenhoito’ on korvattu ilmauksella taloudenhoitajan toimi. 
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Seuraavassa esittelen kyseiset 10 jaetta vuoden 1913 Uuden testamentin mukai-
sessa kieliasussa. Liitän niihin myös Novumin (3–4) mukaisen interlineaarisen 
käännöksen (merkintä tässä ja myöhemmin *), joka ei teoksen alkusanojen mukaan 
ole sanatarkka. Vaihtoehtoisten lukutapojen tai eri lähtötekstien mukaiset sanan-
valinnat ovat hakasulkeissa. Sisällön selventämiseksi olen kaarisulkeisiin lisännyt 
edellisen tai seuraavan jakeen tai osia näistä: 

Alkutekstissä oikonomos ’taloudenhoitaja’ 

1. Kor. 4:1–2 Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja 
Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajina. Sitä tässä taloudenhoitajilta ennen 
muuta vaaditaan, että he havaitaan uskollisiksi. 
*Siten meitä pitäköön ihminen kuin palvelijoina Kristuksen ja 
taloudenhoitajina salaisuuksien Jumalan. Mutta sitä [tässä] lopulta etsitään 
taloudenhoitajista että uskolliseksi joku havaitaan. 
Tit. 1:7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan taloudenhoitajan 
tulee, oltava nuhteeton – –. 
*Pitää sillä piispan nuhteeton olla kuin Jumalan taloudenhoitajan – –. 
1. Piet. 4:10 palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, 
Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina. 
*jokainen kuten sai armolahjan, toisianne sillä palvellen, kuten hyvät 
taloudenhoitajat monenlaisen armon Jumalan 

Alkutekstissä oikonomia ’taloudenhoito’ 

1. Kor. 9:17 (Voi minua, ellen evankeliumia julista!) Jos näet vapaasta 
tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka; mutta jos en tee sitä vapaasta 
tahdostani, niin on taloudenhoitajan toimi kuitenkin minulle uskottu. 
*Jos sillä vapaaehtoisena tätä teen, palkan omistan, mutta jos vastentahtoen, 
taloudenhoito (minulle) on uskottu. 
Ef. 1:10 (Tätä armoa hän on runsaasti antanut meille – – kun teki meille 
tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän 
oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä) siitä taloudenhoidosta, minkä hän aikojen 
täyttyessä aikoi panna toimeen, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, 
mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 
*(– – minkä päätti itsessään) taloudenhoidoksi täyttymisen aikojen, 
kootakseen yhteen kaiken Kristuksessa – –. 
Ef. 3:2 (Sen takia minä Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki teidän, pakanain, 
tähden notkistan polveni –) olette kai kuulleet siitä Jumalan armon 
taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, (että näet tämä 
salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi – –). 
*kaiketi kuulitte taloudenhoidosta armon Jumalan annetusta minulle varten 
teitä 
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Ef. 3:9 (Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa 
pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta) ja saattaa 
kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista 
ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa. 
*ja valaista kaikille mikä taloudenhoito [yhteys] salaisuuden kätketyn 
aikakausista Jumalassa, kaiken luoneessa kautta Jeesuksen Kristuksen – –. 
Kol. 1:25 (– – seurakunta,) jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan 
taloudenhoidon mukaan, joka minulle on uskottu teitä varten, täydellisesti 
julistaakseni Jumalan sanan, (sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä 
ikuisista ajoista ja sukupolvista asti, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen 
pyhillensä) – –. 
*jonka tulin minä palvelijaksi mukaan taloudenhoidon Jumalan annetun 
minulle vuoksi teidän täyttääkseni sanan Jumalan – –. 
1. Tim. 1:4 (– – kehoittaaksesi eräitä, etteivät muuta oppia esittäisi) eivätkä 
puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin antavat 
aihetta riitakysymyksiin, kuin edistävät Jumalan taloudenhoitamista, joka 
perustuu uskoon – –. 
*eikä puuttumaan taruihin ja sukuluetteloihin loppumattomiin, jotka kiistoja 
tarjoavat ennemmin kuin taloudenhoitoa Jumalan uskossa – –. 

Vaikka jakeet ovat peräisin kuudesta eri kirjeestä, useimpien sisällöllinen yhteys on 
selvä. Taloudenhoitajalla viitataan apostolin ja seurakunnan kaitsijan tehtävään, 
mutta myös armolahjojen käyttöön, siis seurakuntalaisten yleiseen pappeuteen. 
Taloudenhoitajan tehtävä on Uuden testamentin kirjeiden syntyaikoihin, 1. vuosi-
sadalla, ollut tilan asioiden hoitaminen isännän, tilanomistajan, poissa ollessa. 
Taloudenhoitaja, joka on ollut yleensä orjan asemassa, on huolehtinut töistä ja työn-
tekijöiden ruokkimisesta ja toiminut isäntänsä edustajana vastuullisemmissakin 
tehtävissä. (IRT s.v. huoneenhaltija; Giertz 1985: 37.) Metafora on ollut tuttu myös 
muussa kultillisessa käytössä: stoalaisessa filosofiassa on viisaustieteilijää nimitetty 
oikonomokseksi (Haapa 1978: 38; Gyllenberg 1978: 56). Taloudenhoito kuuluu 
mutkikkaampiin konteksteihin. Näissäkin on silti kyse samankaltaisesta sisällöstä, 
sillä useimmissa jakeissa toistuvat samat käsitteet ja kuvaukset: Jumalan suunnitelma 
ja päätös, salaisuuden ilmoittaminen, ’taloudenhoidon’ toimeenpano ja tehtävänanto. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen suomennosvaihtoehtoja Agricolan Uudesta tes-
tamentista nykykäännöksiin sen mukaan ryhmiteltynä, onko ’taloudenhoitoon’ 
viittaava metafora säilytetty, onko sen tilalle valittu jokin neutraali saman käsite-
kentän vastine vai onko se vaihdettu muihin ilmauksiin ja poistettu kokonaan. 
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3 Talous-metaforien suomennokset 

3.1 Sanatarkat käännökset 

Sanatarkoilla käännöksillä tarkoitan tässä kaikkia niitä suomennoksia, joissa kreikan-
kielisille originaaleille on valittu taloudenhoitoon tai taloudenhoitajaan viittaava 
sana. Seuraavassa kaaviossa esitän näiden osuuden viidessä eri-ikäisessä suomen-
noksessa. Rinnalle olen merkinnyt Luther-Bibelin 1534 ja sen vuonna 1984 
uudistetun nykyversion (LB 1985) vastineet. 
      
 UT 1548 B 1685 B 1776 R 1938 LB 1534 
 B 1642    LB 1985 
      
oikonomos      
1. Kor. 4:1  huoneenhaltija huoneenhaltija huoneenhaltija Haushalter 
1. Kor. 4:2  huoneenhaltija huoneenhaltija huoneenhaltija Haushalter 
Tit. 1:7 huoneenhaltija huoneenhaltija huoneenhaltija huoneenhaltija Haushalter 
1. Piet. 4:10 huoneenhaltija huoneenhaltija huoneenhaltija huoneenhaltija Haushalter 
      
oikonomia      
1. Kor. 9:17    huoneenhaltija(n toimi) 
Ef. 1:10    armotalous  
Ef. 3:2   huoneenhallitus taloudenhoito  
Ef. 3:9    taloudenhoito  
Kol. 1:25    armotalous  
1. Tim. 1:4    armotalous  

Tekijännimi oikonomos on käännetty vuosien 1548–1938 suomennoksissa melko 
johdonmukaisesti huoneenhaltijaksi. Kahdessa vanhimmassa käännöksessä (UT 1548 
ja B 1642) sanan vastineena on kahdesti pelkkä haltija, mutta jo vuoden 1685 
Bibliaan on tullut huoneenhaltija (ks. seuraavaa lukua). Vanhaan kirjasuomeen 
kuulunut huoneenhaltija on säilytetty myös vuoden 1938 Raamatussa. Sen avulla on 
kerran ilmaistu myös ’taloudenhoito’: 1. Kor. 9:17 huoneenhaltijan toimi, vrt. UT 
1913 taloudenhoitajan toimi. Huoneenhaltija kuuluu vuoden 1938 kirkkoraamatussa 
muihinkin Uuden ja Vanhan testamentin kirjoihin, ja uudissana taloudenhoitaja 
esiintyy koko käännöksessä vain kerran: Luuk. 8:3 Herodeksen taloudenhoitaja. 
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Huoneenhaltijaa vastaavaa teonnimijohdosta huoneenhallitus on käytetty kysei-
sissä kirjeiden jakeissa vain kerran, vuoden 1776 käännöksessä.2 

Ef. 3:2 

B 1776 Jos te muutoin kuullet olette Jumalan armon huonenhallituxesta, joka 
minulle teidän puoleenne annettu on. 

Sana esiintyy silti muissa yhteyksissä, ja se on säilynyt myös vuoden 1938 käännök-
sessä (Luuk.16). Taloudenhoitaja ja taloudenhoito tulevat ensi kerran Raamatun 
kieleen vasta vuoden 1913 Uudessa testamentissa, mutta käännösehdotuksen sanan-
valinnoista huolimatta lopullisessa suomennoksessa (1938) on kirjeisiin kelpuutettu 
vain taloudenhoito. Sen rinnalle on valittu kolmeen jakeeseen yhdyssana armotalous, 
esim. 

Ef. 1:9–10 

R 1938 että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään 
tehdä – siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, – 
oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan 
päällä. 
Vrt. UT 1913 siitä taloudenhoidosta 

Armotalous on sikäli erikoinen uudismuodoste, että siinä on merkitykseltään muut-
tuneen talous-sanan määritteeksi liitetty Agricolan ajoista saakka säilynyt, 
teologiseksi termiksi muuttunut sana armo (< germ., murt. mm. ’huolenpito, sääli’, 
vrt. armas; SSA s.v. armo). Muodostukseltaan se on eräänlainen tiivistelmä 
sanaliitosta (Jumalan) armon taloudenhoito (Ef. 3:2). Sanaa on vaikea ymmärtää 
ilman kontekstia. Raamatun selitysteosten perusteella se on kuitenkin nopeasti 
vakiintunut teologiseksi termiksi, ja sen rinnalla mainitaan Nykysuomen sanakirjassa 
semanttisesti yhtä vaikeatulkintainen pelastustalous (s.v. talous). Armotalous on 
säilytetty myös vuoden 1938 käännöksen pohjalta laadituissa epävirallisissa 
suomennosversioissa. Uuras Saarnivaaran korjaamassa raamatunsuomennoksessa 
(JKR 1993) se esiintyy kaikissa kolmessa jakeessa, Aapeli Saarisalon alkutekstin 
syntaksia mukailevassa suomennoksessa (UT-AS 1991) kahdessa ja Raamattu 
Kansalle ry:n uudistamassa suomennoksessa (UT-RK 1999) yhdessä jakeessa. 

Armotaloudella ei ole aiemmissa raamatunsuomennoksissa selvää vastinetta, 
mutta 1700-luvun suomenkielisissä ja suomennetuissa hengellisissä teksteissä on 
käytetty sellaisia ilmauksia kuin armohuoneenhallitus, armohallitus ja armon 

                                                        
2Antti Lizelius toimitti 1700-luvulla kaksi painosta Bibliasta. Edellinen julkaistiin vuonna 1759, toinen 
vuonna 1776. Tässä yhteydessä en ole tarkistanut edellisen laitoksen sananvalintoja. 
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hallitus: 1763 Jumalan armo-huonen-hallituxeen wanhasa Testamendisä; 1747 itzens 
Jumalan Armo-hallituksesta [= Jumalan huolenpidosta]; 1780 Hänen [Jumalan] 
armonsa hallituxelle (VKS s. v. armohallitus, armohuoneenhallitus, hallitus). 
Ganander selittää sanakirjassaan esimerkin Jumalan armon hallitus ruotsinkielisellä 
ilmauksella ’Guds nådes hus hållning’ (1787 s.v. armo). Tässä yhteydessä ei ole 
mahdollista selvitellä tarkemmin armohuoneenhallituksen ja armotalouden, tai jopa 
mahdollisen armotaloudenhoidon, käyttöä ja vaihtelua 1700-luvulta 1900-luvulle, 
mutta tuon ajan teologinen kirjallisuus saattaisi tarjota enemmänkin aineistoa näiden 
vertailuun. 

3.2 Yläkäsitteiden käyttö 

Toinen tapa, jolla talous-metaforia on Uuden testamentin kirjeissä käännetty, on 
neutraalin yläkäsitteen käyttö: taloudenhoidon ja taloudenhoitajan sijasta puhutaan 
vain tehtävästä ja sen suorittajasta. Tehtävä on taas voitu määritellä tarkemmin saar-
naamiseksi. Tällaisia ilmauksia on käytetty vanhan kirjasuomen aikaisissa käännök-
sissä (1548–1776), ja niihin on palattu taas vuoden 1992 kirkkoraamatussa. Kahdessa 
vanhimmassa suomennoksessa on 1. Korinttilaiskirjeen 4. luvun alussa 
huoneenhaltijan sijasta pelkkä haltija. Vuoden 1685 käännökseen on otettu jo 
huoneenhaltija. 

1. Kor. 4:1–2 

UT 1548 Sixi iocainen meite piteken / ette me olema Christusen Palueliat / ia 
haltiat Jumalan salaisudhen ylitze. Nyt se waiuoin Haltijoilda etziten / ette he 
leuteisijt vskolisexi. 
B 1642 Jocainen pitäkön meitä Christuxen palweliana / ja Jumalan salaisuden 
haldiana. Ainoastans se haldioilta edzitän / että he löyttäisin uscollisixi. 
B 1685 Jumalan salaisuden huonenhaldiaina – – huonenhaldiain seas – –. 
B 1776/1991 Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelioina ja Jumalan 
salaisuutten huoneenhaltioina. Mutta ainoastaan se huoneenhaltiain seassa 
etsitään, että joku uskolliseksi löydettäisiin. 

Sanaa haltija käytetään myös uusimmassa kirkkoraamatussa 1992, mutta eri ja-
keessa: 1. Piet. 4:10 (Palvelkaa – –) Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. 
Edellä mainitussa Korinttilaiskirjeen kohdassa on puolestaan palvelija, ja pari vuosi-
kymmentä aikaisemmin ilmestyneessä Uudessa testamentissa nykysuomeksi (UTN 
1976) esiintyy lisäksi hoitaja. 

’Taloudenhoidon’ vastineena on eri-ikäisissä suomennoksissa käytetty mm. ylä-
käsitteitä virka, saarnavirka, toimitus ja tehtävä. Vanhimmissa suomennoksissa (UT 
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1548 ja B 1642) esiintyy kahdesti virka ja kerran saarnavirka, ja molemmat valinnat 
ovat Lutherin alkuperäisen käännöksen mukaisia (ampt, predigampt). Vuosien 1685 
ja 1776 suomennoksissa niissä on tapahtunut seuraavanlaiset muutokset: 1. Kor. 9:17 
virka on säilynyt molemmissa, Ef. 3:2 (Jumalan armon) virka on muuttunut 1776 
huoneenhallitukseksi (ks. edellistä lukua), ja saarnavirka on muuttunut jo 1685 
toimitukseksi: 

Kol. 1:25 

UT 1548 [seurakunta] Jonga Palueliaxi mine olen tullut / sen iumalisen 
Sarnanwirghan cautta / ioca minulle ombi annettu teiden keskenen – –. 
(samoin B 1642) 
B 1685 Jumalan toimituxen jälken – –. (samoin B 1776) 
LB 1534 nach dem Göttlichen predigampt / das mir gegeben ist vnter euch – –. 
LB 1985 durch das Amt, das Gott mir gegeben hat – –. 

Vuoden 1992 kirkkoraamatun sananvalinnoissa on päädytty parissa kohdassa 
tehtävään ja sen suorittamiseen. Samantapaisia vastineita käytetään UTN:ssä sekä 
parafraasikäännöksessä Elävä uutinen (EU 1979); niissä on tehtävän ohella käytetty 
sanoja luottamustehtävä ja erityistehtävä. Kaikissa kolmessa 1900-luvun lopun suo-
mennoksessa on käännetty dynaamisen menetelmän mukaisesti sisältöjä tai kerrottu 
ne täysin vapaasti. Yhteistä näille käännöksille on se, ettei tekijännimeä ja teonnimeä 
aina eroteta selvästi toisistaan eli ne eivät jakaudu kahtia alkutekstin mukaan. Ne 
eivät myöskään osu aina täsmälleen kreikankielisten originaalien vastineiksi. Lisäksi 
tekijä ja toiminta on toisinaan ilmaistu muilla rakenteilla, kuten R 1992 hoitaa 
tehtävää, UTN 1976 olla vastuussa, EU 1979 välittää Jumalan hyvyyttä. 

1. Kor. 9:17 (oikonomia) 

R 1992 Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, 
joka on minulle uskottu. 
UTN 1976 Mutta minä toimin pakosta; minulle on tämä työ annettu 
tehtäväksi. 
EU 1979 Mutta Jumala on asettanut minut tähän luottamustehtävään, eikä 
minulla ole valinnanvaraa. 
Vrt. UT 1913 taloudenhoitajan toimi; R 1938 huoneenhaltijan toimi 

Tit. 1:7 (oikonomos) 

R 1992 Seurakunnan kaitsijan täytyy näet olla nuhteeton, koska hän hoitaa 
Jumalan hänelle uskomaa tehtävää. 
UTN 1976 Koska seurakunnan johtaja on vastuussa Jumalan työstä, hänen 
täytyy olla nuhteeton. 
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EU 1979 Seurakuntien johtajissa ei osaa olla moitteen sijaa, koska he ovat 
Jumalan palvelijoita. 
Vrt. UT 1913 Jumalan taloudenhoitaja; R 1938 Jumalan huoneenhaltija 

Tehtävän ja sen suorittajan ilmaiseminen neutraalilla yläkäsitteellä on tuttua muiden-
kin kielten käännöksissä. Esimerkiksi eri englanninkielisissä käännöksissä käytetään 
sanoja steward, servant ja manager sekä task ja work, ruotsinkielisissä sanoja 
förvaltare ja uppdrag (BittiPiplia 2000). 

3.3 Muut tulkinnat 

Sekä vanhoissa että uusimmissa raamatunsuomennoksissa on myös tapauksia, joissa 
’taloudenhoito’ on ilmaistu kokonaan tähän merkityskenttään kuulumattomin sanoin. 
Esimerkiksi 1500–1700-luvun käännöksissä on käytetty sanoja osallisuus ja 
parannus. Näistä osallisuus selittyy sillä, että eri alkuteksteissä käytetään eri sanaa: 
toisissa on oikonomia, toisissa koinonia ’yhteys, osallisuus’ (Novum 4). Parannuksen 
alkuperä jää tässä selvittämättä. Molemmat sananvalinnat seurailevat Lutherin alku-
peräistä saksannosta. 

Ef. 3:9 

UT 1548 ia walkeisa ne edeskandaman iocahitzen edes. Mingemodhoinen 
Osaliseus ombi sijnä Salaudhesa – –. 
B 1776/1991 Ja jokaiselle valkeuteen saattaisin, mikä osallisuus siinä 
salaisuudessa on – –. 
LB 1534 welche da sey die gemeinschafft des geheimnis – –. 
LB 1985 wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt – –. 
Vrt. R 1938 salaisuuden taloudenhoito 

1. Tim. 1:4 

UT 1548 eike mös tottelisi Juttuia / ia poluilukuia ioilla ei loppu ole / iotca 
Tutkimiset matkan saattauat / enämin quin paranuxen Jumalan tyge Vskosa. 
B 1776/1991 Eikä juttuja tottelisi ja polvilukuja, joilla ei loppua ole, jotka 
enemmin tutkimiset matkaan saattavat kuin parannuksen Jumalan tykö joka 
on uskossa – –. 
LB 1534 und bringen fragen auff / mehr denn besserung zu Gott im glauben. 
LB 1985 und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im 
Glauben dienen. 
Vrt. R 1938 Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon – –. 

Suomennosten sananvalinnat ovat muuttuneet vasta vuoden 1938 käännökseen. 
Lutherin käännöksen myöhempiin laitoksiin on tullut näihin jakeisiin jossain 
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vaiheessa sana Ratschluss ’nach Überlegung gefasster Beschluss’, sm. 
’(neuvo)päätös’. Se esiintyy kirjallisuudessa ja sanakirjoissa ensimmäisen kerran 
vasta 1660-luvulla. Uudemmat sanakirjat osoittavat sen kuuluvan lähinnä uskonnolli-
seen kieleen: ’[göttlicher] Beschluss, Wille’. (Weigand 1910 s.v. Rat; Duden s.v. rat-, 
Rat-; Hirvensalo 1966 s.v. Ratschluss). 

Yhdestä jakeesta (Ef. 1:10) on oikonomia-ilmaus jätetty 1500–1700-luvun 
käännöksissä kokonaan pois aivan kuten Lutherin saksannoksestakin, esim. B 
1776/1991 Kuin aika täytetty oli, että hän kaikki kappaleet päältä-iskein [’lopulta, 
vihdoin’] Kristuksessa yhdistäis; LB 1534 da die zeit erfüllet war / auff das alle ding 
zusammen verfasset würden / inn Christo. LB 1985 on säilyttänyt rakenteen entisel-
lään. Jae on yksi niistä kolmesta, joihin vuoden 1938 käännöksessä on valittu 
armotalous. Käyttämäni interlineaarinen käännös (Novum 4) ei osoita vaihtelua 
lähtöteksteissä. 

Uusimmissa suomennoksissa on otettu ’taloudenhoidon’ vastineeksi käyttöön 
suunnitelma. Vuoden 1992 kirkkoraamatussa se kuuluu kaikkiin kuuteen jakeeseen, 
ja sana esiintyy myös muissa vapaammissa suomennoksissa. UTN:ssä ja EU:ssa sen 
rinnalla on yhdyssana pelastussuunnitelma, joskus myös verbi suunnitella. 
Semanttisesti lähellä suunnitelmaa on myös UTN:n käyttämä tarkoitus. Suunnitelma, 
pelastussuunnitelma ja tarkoitus eivät kuitenkaan ole aina täsmällisesti alkuperäisen 
metaforan vastineina. 

Ef. 3:9 

R 1992 ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on 
ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan. 
UTN 1976 Minun tehtäväni on selvittää kaikille, mikä on Jumalan 
salaisuuden tarkoitus. Jumala, joka on luonut kaiken, piti alusta lähtien 
suunnitelmansa salassa. 
EU 1979 Saan selvittää jokaiselle, että Jeesus on pakanoidenkin pelastaja ja 
että Jumala – kaiken Luoja – oli alusta saakka näin suunnitellut. 
Vrt. R 1938 salaisuuden taloudenhoito 

1. Tim. 1:4 

R 1992 Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin eivätkä palvele Jumalan 
suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle. 
UTN 1976 Heidän on hylättävä tarunsa ja loputtomat sukuluettelonsa; ne 
aiheuttavat vain turhaa pohdiskelua eivätkä valaise Jumalan 
pelastussuunnitelmaa, jonka vain usko ymmärtää. 
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EU 1979 Sellainen julistus synnyttää vain tarpeettomia kiistoja sen sijaan että 
auttaisi ihmisiä hyväksymään Jumalan pelastussuunnitelman ja uskomaan 
siihen. 
Vrt. R 1938 Jumalan armotaloutta 

Suunnitella ja suunnitelma ovat 1800-luvun uudissanoja, joten ne eivät esiinny vielä 
vanhan kirjasuomen aikaisissa raamatunkäännöksissä. Suunnitelmalla ei ole myös-
kään alkutekstissä selvää vastinetta, mutta se käy ilmi sisällöstä. Kielellisten vertai-
lujen perusteella alkuperäinen metafora on siis poistettu ja korvattu toisella asia-
yhteyteen kuuluvalla käsitteellä. Tällainen ratkaisu on helppo toteuttaa silloin, kun 
lähtökielen teksti on tiivistä, abstraktia ja runsasmääritteistä kuten Uuden testamentin 
kirjeissä; näin voidaan väljentää ja yksinkertaistaa jakeiden sisältöä. Samaan ratkai-
suun on päädytty eräissä muidenkin kielten käännöksissä (rts. plan, engl. plan; 
BittiPiplia 2000), ja suunnitelma-sanan valinnalle on tässä tapauksessa myös 
teologisia perusteluja (näistä jäljempänä). 

3.4 Suomennosten vertailua 

Raamatunsuomennokset voidaan jakaa kahtia kahdesta eri näkökulmasta. 
Semanttisin perustein ne jakautuvat niihin, joissa alkuperäinen ’talous’-käsite on 
säilytetty jossain muodossa, ja niihin, joissa se on ilmaistu muunmerkityksisten 
vastineiden avulla. Johdonmukaisimmin alkuperäiset käsitteet on käännetty formaa-
lisin periaattein laadituissa 1900-luvun virallisissa käännöksissä (UT 1913, R 1938) 
ja niiden mukaisissa versioissa (UT-AS 1991, UT-RK 1999, JKR 1993). Muissa 
vanhoissa ja uusissa suomennoksissa on oikonomos yleensä erotettu oikonomiasta: 
tekijään viitataan ’taloudenhoitajalla’, toimintaan jollakin yläkäsitteellä tai kokonaan 
toisen käsitepiirin sanalla. Joissakin käännöksissä myös ’taloudenhoitaja’ on korvattu 
muilla vastineilla tai eri rakenteilla, ja esimerkiksi vuoden 1992 kirkkoraamatussa 
taloudenhoitoon ja -hoitajaan viittaavat kuvat ovat kadonneet kaikista jakeista. 
Leksikaalisin perustein käännökset jakautuvat samoin kahtia sen mukaan, onko 
sananvalinnoissa toteutettu sanakonkordanssin eli lähtö- ja kohdekielen sanojen 
vastaavuuden periaatetta. Ainoa johdonmukainen käännös on tässä suhteessa UT 
1913. Muissa formaalisissa käännöksissä on käytetty eri aikakausien vastineita ja 
uudismuodosteita (huoneenhaltija, taloudenhoito, armotalous). Vaikka sanat on 
valittu semanttisesti samasta aihepiiristä, niiden käyttö hajottaa alkutekstin 
sananvalinnan eikä lukija tunnista välttämättä niiden yhteenkuuluvuutta. 

Käännösten ikä ei ratkaise sananvalintojen semanttista tai leksikaalista yhtenäi-
syyttä. Vanhan kirjasuomen aikaiset raamatunsuomennokset ovat huomattavasti 
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”dynaamisempia” kuin 1900-luvun formaaliset käännökset. Jo Agricolan on todettu 
kääntäneen pikemmin Raamatun sisältöä kuin alkutekstin mukaista muotoa, ja tässä 
hän on luonnollisesti turvautunut myös käyttämiensä lähtötekstien esikuviin (esim. 
Tarkiainen–Tarkiainen 1985: 193; muiden käännösten vaikutuksesta ks. esim. 
Itkonen-Kaila 1997: 71–73). Muodollinen kääntäminen huipentuu suomennosten 
historiassa vasta 1800-luvun loppuvuosikymmeninä alkaneeseen työhön ja vuoden 
1938 kirkkoraamattuun. Käännösperiaatteiden erot ovat aiheuttaneet suuriakin 
vaihteluja eri-ikäisten suomennosten sananvalintoihin. Esimerkiksi Kolossalais-
kirjeen jakeessa 1:25 on oikonomialla Agricolan Uudesta testamentista vuoden 1992 
Raamattuun seuraavat vastineet: UT 1548 ja B 1642 saarnavirka – B 1685 ja B 1776 
toimitus – UT 1913 taloudenhoito – R 1938 armotalous – R 1992 suunnitelma. 

4 Raamatun kääntämisen taustamuuttujia 

Lähes kaksi tuhatta vuotta vanhojen tekstien kääntämiseen liittyy useita ”tausta-
muuttujia”, jotka aiheuttavat semanttisia ongelmia. Raamatun kuvailmauksissa nämä 
ongelmat tulevat esiin vielä korosteisemmin kuin jokapäiväisen elämän neutraaleissa 
kuvauksissa. Jo kulttuurin erilaisuus – alueellinen ja ajallinen etäisyys – tekee 
metaforista usein vaikeita käännettäviä. Vielä keskeisempi, kulttuuriin läheisesti 
liittyvä muuttuja on kieli. Vanhimmallakin raamatunsuomennoksella on ajallista 
etäisyyttä alkutekstiin pitkälti toista tuhatta vuotta, ja lisäksi suomen kieli on 
muuttunut huomattavasti niinä muutamana vuosisatana, joiden aikana Raamattua on 
suomennettu. 

Uuden testamentin talous-metaforissa kielen ja kulttuurin erot ja muutokset nä-
kyvät hyvin selvästi. Taloudenhoidolla samoin kuin taloudenhoitajan ammatilla ja 
tehtävillä ymmärretään nykyään muuta kuin kirjeiden syntyaikaan. Vanhan kirja-
suomen aikainen huoneenhaltija on ollut ehkä helpompi mieltää raamatulliseksi 
ammattinimikkeeksi kuin taloudenhoitaja, onhan se jo alun perin vieraiden mallien 
mukainen käännöslaina.1900-luvulla sen arkaistisuus on vielä tukenut tätä Uuden 
testamentin aikaista erikoismerkitystä, mikä selittänee sen säilymisen vuoden 1938 
Raamatussa. Tässä käännöksessä on tehty vanhojen ja uusien sanojen työnjaossa 
toinenkin kiinnostava ratkaisu: myös huoneenhallitus on säilytetty, mutta vain 
konkreettisessa merkityksessä, esim. Luuk. 16:2 Tee tili huoneenhallituksestasi. 
Kirjeisiin valituilla sanoilla taloudenhoito ja armotalous on siis erotettu kuvallinen 
käyttö ja luotu pohjaa teologisille termeille. 
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Uudissana taloudenhoito ei ole yhdyssanana täysin vakiintunut yhden käsitteen 
vastine, vaan se voidaan tietyissä yhteyksissä kirjoittaa myös sanaliitoksi. Kummas-
sakin tapauksessa siinä korostuu toiminta, siis talouden hoitaminen. Vuoden 1913 
Uuden testamentin suomennoksessa onkin kerran konkreettistettu ’taloudenhoito’ 
taloudenhoitamiseksi (1. Tim. 1:4). Lopulliseen käännökseen 1938 on kuitenkin 
valittu sen tilalle abstraktiojatkumon toista ääripäätä edustava armotalous, jossa ei 
ole enää kyse toiminnasta. Taloudenhoidon semanttiseksi ongelmaksi nouseekin 
tekijä ja hänen roolinsa, ja lisäongelmia aiheuttavat Uuden testamentin kirjeissä 
monet muut määritteet. Esimerkiksi ilmauksen Jumalan taloudenhoito voi tulkita 
kahdella tavalla: ’Jumalalla on talous, jota hän hoitaa’ tai ’Jumalalla on talous, jota 
joku hoitaa’. Jos otetaan huomioon samoissa yhteyksissä mainittu ’taloudenhoitaja’ 
ja tehtävänanto, tulkinta kallistuu jälkimmäisen merkityksen kannalle; ilmauksen 
voisi tällöin jakaa myös sanaliitoksi Jumalan talouden hoito.3 Taloudenhoito 
selitetään sanakirjoissa (NS, PS) kuitenkin myös ’taloudenpidoksi, taloudeksi’, 
jolloin sen leksikaalistunut merkitys ei korosta enää toimintaa. 

Kolmas tärkeä, yhä edellisiin liittyvä taustamuuttuja on teologinen ajattelu. 
Kulttuurin ja kielen kehityksessä on yhtenä muutostyyppinä sanojen merkitysten 
abstraktistuminen. Näin on käynyt tavallisessa jokapäiväisessä kielessä, ja erityisen 
altista tällaiselle kehitykselle on ollut uskonnollinen kieli. Raamatun tulkitseminen ja 
selittäminen tuovat ajan mittaan uusia näkökulmia, jotka taas luovat uusia merkityk-
siä ja ilmaisutapoja, ja kieli ja sisältö ovat siten koko ajan vuorovaikutuksessa keske-
nään. Esimerkiksi Suomessa Agricolan aikainen Raamatun sanasto alkoi saada 1700-
luvun herätysliikkeiden aikana abstraktimpia, teologisempia merkityksiä. (Ks. esim. 
Huhtala 1971; Vartiainen 1988; Mielikäinen 2001.) 

Raamatun selitysteokset valaisevat omalta osaltaan sitä, miksi oikonomia-pesye 
on käännetty usealla eri tavalla. Yksinkertaisempi selitettävä näyttää olevan tekijän-
nimi oikonomos. Se on tulkittu selvimmin metaforan pohjalta, ja siinä toimijana on 
ihminen. (Gyllenberg 1978: 56, 104; Haapa 1978: 38; Giertz 1985: 37, 71.) Teonnimi 
huoneenhallitus, taloudenhoito on sen sijaan saanut kirjavampia tulkintoja. Se on 
toisaalta selitetty vastaavan tekijännimijohdoksen tapaan: taloudenhoito on Jumalan 
toimeenpanema, ja hän on antanut sen tehtäväksi Paavalille ja apostoleille (esim. 
Kaila 1936: 85). Toisaalta tälle toiminnalle on annettu myös abstraktimpi sisältö. 

                                                        
3Haapa (1978: 101) huomauttaa jakeen Ef. 3:2 käännöksestä vuoden 1938 Raamatussa: ilmauksessa 
Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu on antaa-verbin objektina 
alkutekstissä armo eikä taloudenhoito. – Jakeissa 1. Kor. 9:17 ja Kol. 1:25 ei kuitenkaan tällaisia tulkintaa 
häiritseviä lisämääritteitä ole, vaan tehtävä eksplikoidaan selvemmin kirjoittajalle. Jakeessa Ef. 1:10 ei 
tehtävää ole mainittu. 
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1920-luvulla ilmestyneessä selitysteoksessa taloudenhoito on määritelty (Ef. 3:2) 
”Jumalan armon talousmenoksi” ja (Kol. 1:25) ”Jumalan armon antotavaksi ja 
järjestykseksi” (Heman 1926: 616; Kaila 1926: 667–668). Myöhemmissä selityksissä 
on valittu nykyaikaisemmat sanat ja päädytty mm. ’pelastussuunnitelmaan’ (esim. 
Haapa 1978: 38; ks. myös Nikolainen 1987: 75─76 ja 1976: 169─171). Myös 
Raamatun sanakirjat mainitsevat ’suunnitelman’ yhtenä oikonomia-sanan 
merkityksenä (esim. Novum 5:3106). Pelastussuunnitelmasta on puolestaan palattu 
kiinnostavalla tavalla alkuperäiseen kuvaan, kun käsitettä on selitetty uudestaan 
modernin yritysmaailman termein Jumalan ’taloussuunnitelmaksi’ ja ’talousarvioksi’ 
(Haapa 1978: 101; Giertz 1984: 42, 108). 

Joissakin selitysteoksissa Efesolaiskirje on erotettu muista kirjeistä. Haavan 
mukaan (1978: 86–87, 140) alkuaan kuvailmauksena käytetty sana on saanut tässä 
kirjeessä kokonaan uuden merkityssisällön, ja siitä on tullut ”Paavalin koulun” 
käsite, oikonomia theou.4 Saksalaisessa selitysteoksessa todetaan oikonomian merki-
tyksen laajentuneen jakeissa Ef. 3:9 ja 1:10 alkuperäisestä talouden hoitamisesta ja 
viranomaisten toiminnasta yleensä Jumalan toimeenpanemaan pelastukseen 
(Heilsveranstaltung, Heilsplan, Heilsordnung), ja samaa merkitystä voi uumoilla 
myös jakeissa Ef. 3:2 ja Kol. 1:25. Kyseinen tulkinta on selityksen mukaan 
vahvistunut jo varhaisten kirkkoisien kirjoituksissa. (Goetzmann 1970: 643.) Edellä 
tarkastelemani suomennokset tai muutkaan käännökset eivät näytä erottavan tässä 
suhteessa Efesolaiskirjeen jakeita sananvalinnoillaan muista konteksteista. Sen sijaan 
Uuden testamentin uudessa vironnoksessa on selvä kahtiajako: Efesolaiskirjeeseen ja 
Kolossalaiskirjeen jakeisiin on otettu sanat korraldus, korraldamine ’järjestely, 
järjestäminen, määräys’, kun muualla on käytetty vastineita majapidamine ja 
majapidaja: Ef. 1:10 aegade täiuse korraldamiseks; Ef. 3:2 Jumala armu 
korraldamisest; Ef. 3:9 selle saladuse korraldus; Kol. 1:25 Jumala korralduse järgi 
(UTL 1990). 

Suunnitelma-sanan valinta vuoden 1992 kirkkoraamattuun ja muihin uusiin 
suomennoksiin perustuu siis sanan abstraktiin tulkintaan. Vaikuttaa siltä, että 
merkityksen laajentuminen on tapahtunut kielellisistä syistä, jakeiden muun sisällön 
perusteella (ks. esim. Itkonen 1966: 366–367, 373–377). Jos näin on, ’pelastus-
suunnitelmalla’ selitetään oikeastaan kokonaisuudessaan nämä tiivissisältöiset jakeet. 
Selitys näyttää sen jälkeen siirtyneen myös alkuperäisen oikonomia-sanan 

                                                        
4Vierassana ekonomia tunnetaan myös teologisen kielen terminä, ja sillä viitataan nimenomaan tätä 
metaforaa käyttävien raamatunjakeiden tulkintaan, siis pelastussuunnitelmaan: ”ekonomia (kr. oikonomia) 
taloudenhoito, huoneenhallitus, talous, hallinto, (Jumalan) pelastussuunnitelma, pelastuksen järjestely, 
pelastusjärjestys, pelastustalous, armotalous” (Teinonen 2002 s.v. ekonomia). 
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merkitykseksi. Tällainen siirtymä näkyy Luther-Bibelin 1985 uudissanassa 
Ratschluss ’jumalallinen päätös’, sillä se vastaa yhdessä jakeessa sanatarkasti 
lähtötekstissä olevaa päättää-verbiä, kahdessa suoraan ’taloudenhoitoa’: Ef. 1:9 nach 
seinem Ratschluss < *minkä päätti itsessään (1:10 ’taloudenhoidolla’ ei vastinetta); 
Ef. 3:9 wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt; 1. Tim. 1:4 als das sie dem 
Ratschluss Gottes im Glauben dienen. 

Olennainen vaikutus oikonomia-sanan tulkinnassa ja suomennoksissa on siinä, 
ilmaistaanko sillä toimintaa vai ei ja jos ilmaistaan, kuka on toimija. Talouden-
hoidolle määritelty toissijainen merkitys ’talous’ rinnastaa käsitteen muihin raama-
tullisiin kuvailmauksiin ’Jumalan huoneesta’ ja ’Jumalan valtakunnasta’, mutta ei 
kerro mitään tehtävästä tai tekijästä. Sen sijaan suunnitelma-sanaan sisältyy aivan 
toinen näkökulma, aikomus5 (vrt. Nikolainen 1987: 75–76), ja samalla tapahtuu 
muutos semanttisissa rooleissa, sillä Jumalasta tulee agentiivi. Eri käännökset antavat 
jakeiden sisällöistä näin ollen erilaisen kuvan, sillä osa valituista vastineista liittää 
toiminnan selvemmin ihmiseen, osa Jumalaan. 

Tässä yhteydessä jää monia kiintoisia arvoituksia vielä selvittämättä. Raamatun 
lähtötekstien huomioiminen ja erikielisten käännösten syvällisempi vertailu selittäisi 
varmasti paremmin käännösten kirjavuutta. Teologiset tulkinnat varhaisista 
kirkkoisistä lähtien antaisivat kielentutkijallekin lisävaloa siihen, miten oikonomian 
merkityksen abstraktistuminen on tapahtunut. Perustuuko se puhtaasti vaikea-
tajuisten, tiivissisältöisten jakeiden teologisiin selityksiin vai onko siihen pohjaa 
myös muussa kielenkäytössä? Millaiset ovat olleet kreikankielisten originaalien 
semanttiset vaiheet, eli miten ja milloin sanat ovat saaneet uusia merkityksiä? 
Esimerkiksi kreikkalais-saksalaisessa sanakirjassa oikonomia selitetään toisen 
päämerkityksen ’Verwaltung’ yhteydessä myös sanoilla Einrichtung, Ordnung ja 
Gesetz (Menge–Güthling 1913). Näilläkin on saattanut olla vaikutusta raamatun-
käännösten sananvalintoihin. Semanttisen ja etymologisen taustan tarkempi tuntemus 
voisi ratkaista senkin kysymyksen, onko Uuden testamentin kirjeissä, saman-
sisältöisissä konteksteissa, todella käytetty samoja sanoja sekä konkreettisina kuva-
ilmauksina että teologisesti laajentuneessa, abstraktiotasoltaan aivan toisenlaisessa 
merkityksessä. 

                                                        
5Suunnitella semanttisen komponenttianalyysin mukaan: ”x [Jumala] vaikuttaa niin, että tapahtuu sellainen 
muutos, että tavoitteellinen propositio tai propositiodiskurssi y [talous, taloudenhoito tai tehtävä] on 
olemassa” (Jämsä 1986: 120). 
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5 Metaforat Raamatun kielen ongelmana 

Harvoin Raamatussa esiintyvät metaforat ovat ongelmallisimpia käännettäviä, ja jos 
ne nousevat kohdekieleen verrattuna täysin vieraasta kulttuuriympäristöstä ja 
aikakaudesta, niiden sanatarkka kääntäminen ei ole mielekästä. Sen sijaan kun sama 
metafora toistuu useammin, se voidaan ymmärtää keskinäisten yhteyksiensä 
perusteella, sillä kontekstit selittävät ja tukevat toisiaan ilmausten tulkinnassa. Apuna 
voi olla myös yhteinen tieto ja kokemus: jos metaforat on otettu eri kulttuureille ja 
aikakausille yhteisistä käsitepiireistä, kuten ihmisruumiista, luonnosta, yhteis-
kunnasta ja hallinnosta, niiden universaalius tekee niistä entistä läpinäkyvämpiä. 
Tällöin tosin lähtö- ja kohdekielen erot voivat luoda esteitä metaforien käytölle. (Ks. 
esim. Kela 1996 ja1998: 59–60.) 

Oikonomos, oikonomia -metaforat toistuvat Uuden testamentin kirjeissä kaik-
kiaan 10 kertaa, ja tarkastelemieni esimerkkien samoin kuin sanatarkimpien 
käännösten perusteella ne voi kaikki ymmärtää samalla tavalla, varsinkin jos ajatte-
lee alkutekstin aikaista yhteiskuntaa. Metaforien yhdenmukaista tulkintaa tukee vielä 
se, että molemmat sanat esiintyvät Uudessa testamentissa myös konkreettisissa 
merkityksissä, ja abstraktimpien kontekstien tulkinnassa voi tukeutua näihin. Ajatus 
’Jumalan taloudesta, omaisuudesta’ ja sen hoidosta tulee muutenkin esiin useissa 
Jeesuksen vertauksissa. Kun kreikan kielen oikonomia tarkoittaa myös hallintoon 
liittyvää toimintaa, se on kytkettävissä käsitteellisesti ja tulkinnallisesti muihin 
raamatullisiin kuvailmauksiin, kuten ’Jumalan valtakuntaan’. Jopa vanhan kirja-
suomen aikaiset suomennokset huoneenhallitus ja huoneenhaltija liittyvät kreikan 
kielen originaalin tapaan selvästi ’Jumalan huone’ -metaforaan’ (kr. oikos ja sm. 
huone mm. ’talo, perhe, pyhäkkö, seurakunta’). 

Metaforisten ilmausten tulkintamahdollisuudet heikkenevät, jos useammassa 
kohdassa toistuvan metaforan kääntämisessä käytetään säilyttämisen ja kirjaimellisen 
käännöksen rinnalla muita tapoja (ks. Larson 1984: 254). Talous-metaforien pois-
tamiseen ja selittämiseen ei tässä mielessä olisi käännöksissä ollut tarvetta. Eri asia 
on se, että käsitteiden (omaisuus, ammatit, tehtävät) sisällöt ovat vuosisatojen ja 
-tuhansien myötä muuttuneet, niin että sanatarkka käännös ei aina vastaa täsmälli-
sesti lähtökielen ilmauksia. Myös puhtaat kielelliset muutokset voivat aiheuttaa 
kiusallisia ongelmia metaforien kääntämiseen. Näin ollen metaforan säilyttämisessä 
joudutaan miettimään erilaisia leksikaalisia vaihtoehtoja, jotka kuvaavat samaa 
käsitettä ja nousevat samasta aihepiiristä: esimerkiksi ’taloudenhoidon’ vastineeksi 
saattaisi joissakin tapauksissa sopia pelkkä hoito, joissakin taas talous. Jälkim-
mäiseen valintaan on pyritty ilmeisesti myös armotalous-yhdyssanalla, joka on 
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määriteosansa vuoksi vain saanut turhan vaikeasti avautuvan merkityksen. Sanan 
vakiintuminen uskonnolliseen kieleen osoittaa, miten alkuaan konkreettisesta, 
kuvallisesti käytetystä Raamatun ilmauksesta voi pitkän ajan kuluessa, useiden 
käännösten ja tulkintojen kautta, tulla tarkkaan määriteltävä opillinen termi. 
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Aspektin ontologia ja kognitiivinen semantiikka 

Jari Sivonen 

1 Johdanto 

Yksi professori Helena Sulkalan semanttisten tutkimusten teemoista on ollut aspekti. 
Sulkala on käsitellyt suomen kielen aspektia muun muassa väitöskirjassaan Suomen 
kielen ajan adverbien semantiikkaa (1981), mutta myös useat muut hänen tutkimuk-
sistaan ovat liittyneet aspektin fennistiseen analyysiin. Aspektin voikin sanoa olevan 
yksi Sulkalan keskeisimmistä semanttisista kiinnostuksen kohteista, ja siksi se itse-
oikeutetusti ansaitsee tulla huomioon otetuksi myös professori Sulkalan 60-
vuotisjuhlakirjassa. 

Tässä artikkelissa käsittelen suomen kielen aspektia kognitiivisen semantiikan 
näkökulmasta. Otteeni on kohtalaisen teoreettinen: en tarkastele jotakin tiettyä 
suomen kielen aspekti-ilmiötä enkä pohdi aspektia jonkin konkreettisen tutkimus-
aineiston valossa. Suomen kielen aspektin detaljeja kognitiivisessa kehyksessä on 
viime aikoina käsitellyt erityisesti Tuomas Huumo (esim. 2001a, 2001b, 2002, 
2006a, 2006b). Viimeaikaisissa aspektologisissa tarkasteluissa päähuomio on 
kohdistettu etupäässä siihen, miksi jokin tietty kielenilmiö saa tietynlaisen aspek-
tuaalisen tulkinnan, siis ymmärretään joko rajatuksi (perfektiiviseksi, resultatiivi-
seksi) tai rajaamattomaksi (imperfektiiviseksi, irresultatiiviseksi). Sen sijaan itse 
aspektin ”olemukseen” eli siihen, mihin aspekti semanttisena kielenilmiönä pohjim-
miltaan perustuu, kognitivistit eivät ole juuri tarttuneet (ks. kuitenkin Sivonen 1998: 
134–139, 2005: 53). 

Tämän katsauksen keskiössä on juuri aspektin käsite, ilmiön ”ontologia”. 
Tarkastelen sitä, missä määrin kognitiivisen kieliopin tarjoama aspektimääritelmä 
soveltuu suomen kieleen. Vaikka aspektuaalisia kielenilmiöitä on viime aikoina 
käsitelty paljonkin, aspektin ontologian pohdinnalle on nähdäkseni vielä tarvetta. 
Suomen kielessä aspektin määrittäminen on osoittautunut yllättävän vaikeaksi, mikä 
näkyy muun muassa siinä, että ilmiötä on jouduttu tarkastelemaan eri näkökulmista 
ja sille on esitetty monenkirjavia määritelmiä. Erilaisten aspektimääritelmien 
ongelmana on ollut se, että ne näyttävät selittävän hyvin joitakin tapauksia, ikään 
kuin luonnehtimansa semanttisen ilmiön prototyyppejä, mutta ovat vaikeuksissa, kun 



 74 

määritelmää yritetään soveltaa laajemmalle. Niinpä esimerkiksi resultatiivisuudesta 
(tuloksellisuudesta) puhuminen kattaa sellaisia asiaintiloja, joissa on havaittavissa 
selkeä toiminnan lopputulos (esim. Ahkera poika rakensi puuhun majan), mutta 
resultatiiviseksi on vaikeampi ymmärtää tilannetta, jossa (ainakaan konkreettista) 
tulosta ei samassa mielessä esiinny (esim. Viime kesänä nurmikkomme vihersi vain 
viikon). Katsauksessani pyrin osoittamaan, että fennistiikassa esitettyjen aspekti-
näkemysten taustalla on havaittavissa pyrkimys kohti yhä abstraktimpaa aspekti-
määritelmää. Tarkastelen kirjoituksessani, miten kognitiivisen kieliopin aspekti-
määritelmä voisi jatkaa tätä linjausta ja selittää suomen kielen aspektia. 

Kirjoitukseni rakenne on seuraava. Esittelen aluksi (luku 2) pääkohtia keskeisistä 
fennistisistä aspektinäkemyksistä. Tämän jälkeen tarkastelen kognitiivisen kieliopin 
aspektimääritelmää (luku 3). Kirjoitukseni keskeisen osuuden muodostaa 
kognitiivisen kieliopin aspektimääritelmän soveltaminen suomen kielen aspektin 
ilmaisutapoihin (luku 4), jotka olen poiminut Helena Sulkalan artikkelista 
Expressions of Aspectual Meanings (1996). Käsittelen Sulkalan esityksen pohjalta 
objektin ja subjektin sijavariaatiota, leksikaalista semantiikkaa ja derivaatiota. 

2 Aspektin määrittely fennistiikassa: 
resultatiivisuus, teelisyys, perfektiivisyys, 
rajattuus… 

Muun muassa Rot (1987: 145–146) ja Nehls (1992: 255) ovat kiinnittäneet huomiota 
siihen, että lingvistien keskuudessa ei juurikaan ole yksimielisyyttä aspekti-
käsitteestä, vaan kirjallisuudessa esiintyy ilmiöstä useita, toisistaan poikkeavia 
määritelmiä (myös Dahl 1981: 80; Brinton 1988: 4–5). Tavallisesti kuitenkin 
aspektilla viitataan joko slaavilaisten kielten morfologiseen kategoriaan tai 
yleisemmin semanttiseen kategoriaan, joka on havaittavissa myös muissa, ei-slaavi-
laisissa kielissä (Sulkala 1981: 21). Fennisteistä Kangasmaa-Minn (1978a: 86, 1984: 
86, 1985: 430) on tähdentänyt, että aspektia voidaan pitää enemminkin koko lauseen 
semanttis-pragmaattisena kuin pelkästään verbin morfologis-syntaktisena ilmiönä. 
Näin on ainakin suomen kielessä, koska suomessa lähes kaikkia verbejä voidaan 
käyttää lauseessa ilmaisemaan sekä perfektiivisyyttä että imperfektiivisyyttä joko 
rajaamalla prosessi syntaktisin keinoin perfektiiviseksi (1) tai rakentamalla se aspek-
tuaalisesti imperfektiivisen avoimeksi (2), kuten Heinämäki (1994) on kokoavasti 
osoittanut (myös Huumo 2006b: 43–44). Toinen koko lauseen aspektuaalista 
tarkastelua puoltava seikka on se, että myös luontaisesti intransitiivisella verbillä voi 



 75 

resultatiivimuotissa käytettynä ja siis tulosta ilmaisevan adverbiaalin yhteydessä olla 
totaaliobjekti (3) ja siten aspektuaalinen merkintä. Tämäkin pakottaa tarkastelemaan 
pelkän verbin sijasta koko lausekonstruktiota. (Ilmiöön on kiinnittänyt huomiota 
muun muassa Leino 1991: 140.) 

(1) Mies istuu nurkassa tunnin. 
(2) Mies on saapumassa kotiin. 
(3) Lintu lensi päänsä puhki. 

Semanttiselta kannalta tarkasteltaessa aspektista on fennistiikassa vanhastaan erotettu 
kolme dimensiota: prosessin kehitystä kuvaava perfektiivinen–imperfektiivinen, 
tekemisen päätepisteeseen liittyvä teelinen–ateelinen ja tekemisen tuloksellisuutta 
osoittava resultatiivinen–irresultatiivinen (Kangasmaa-Minn 1985: 434, 443–444). 
Myöhemmin on alettu puhua rajattuudesta ja siihen kytkeytyvistä ilmiöistä. Iso suo-
men kielioppi (2004: 1437) jakaakin verbit niiden aspektuaalisen luonteen perus-
teella rajapakoiseen, rajaavaan ja rajahakuiseen tyyppiin. 

Hakulinen ja Karlsson (1979: 183) pitävät resultatiivinen–irresultatiivinen-oppo-
sition olennaisimpana piirteenä sitä, aiheuttaako verbin ilmaisema tekeminen jonkin 
sellaisen ratkaisevan muutoksen objektin tarkoitteessa, että se ikään kuin siirtyy 
uuteen tilaan. Resultatiivisissa ilmauksissa tällainen muutos tapahtuu ja irresultatiivi-
sissa ei. Suurin ongelma oppositioparin käytössä on juuri ”ratkaisevan muutoksen” 
määrittäminen. Kuten Hakulinen ja Karlsson (1979: 184–185) tähdentävät, ei sen 
tarkempi eksplikointi ole helppoa. Esimerkiksi transitiivilauseessa Mies rakensi talon 
on kyse selkeästi resultatiivisesta toiminnasta, jossa rakennustarvikkeista on tullut 
eheä rakennus. Sen sijaan esimerkiksi intransitiivilause Vene ajautui rantaan on 
ongelmallisempi. Vaikka vene on rannalla eikä enää vedessä, ei ratkaisevaa muutosta 
ole tapahtunut ainakaan siinä mielessä kuin taloesimerkin tilanteessa. On myös 
esitetty, että resultatiivisuus–irresultatiivisuus-oppositio on ennemminkin modaali-
suuden kuin aspektin asia (Kangasmaa-Minn 1984: 86). 

Toinen perinteisessä fennistisessä aspektologiassa käytetty käsite on teelisyys. 
Kangasmaa-Minnin (1985: 444) mukaan teelinen verbiprosessi on päämäärähakuista 
ja ateelinen päämäärästä piittaamatonta. Koska päämäärä sekoittuu helposti tavoit-
teellisuuteen, johonkin pyrkimiseen, joka on semanttisesti eri ominaisuus, on 
teelisyyden yhteydessä selkeämpää puhua Leinon tavoin päätepisteestä. Leino (1991: 
152) nimittää teeliseksi sellaista dynaamista tilannetta, joka johtaa selvästi osoitetta-
vissa olevaan päätepisteeseen. Päätepisteen saavuttamisen jälkeen tilanne ei enää voi 
jatkua. Ateelisena Leino pitää tilannetta, johon ei kuulu tällaista päätepistettä. 
Teelisyyttä havainnollistavat esimerkit 4 ja 5. 
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(4) Roskat ovat kulkeutuneet jaloissa sisälle taloon. 
(5) Ajatukseni harhailevat viime kesässä. 

Esimerkkilause 4 on aspektiltaan teelinen, koska sen jälkeen kun roskat ovat sisällä, 
tilanne on kulkeutumisen kannalta ohi eikä voi enää jatkua. Vastaavasti esimerkki 5 
on ateelinen, koska sen kuvaamassa asiaintilassa ajatusten virtuaaliselle siirtymiselle 
ei esitetä mitään päätepistettä, vaan ainoastaan lokaatio, missä kuvitteellinen liike 
tapahtuu. Dahl (1981: 81–82) jakaa teelisyyden vielä kahteen ryhmään sen mukaan, 
onko päätepiste saavutettu. Jos prosessilla on päätepiste, mutta sitä ei ole vielä 
lauseen kuvaamassa asiaintilassa saavutettu (esim. Lautta on ajautumassa rantaan) 
on kyse teelisyyden T-ominaisuudesta, jos taas päätepiste on saavutettu (esim. Lautta 
ajautui rantaan), P-ominaisuudesta. Toisin sanoen Dahlin esittämien teelisyyden P- 
ja T-ominaisuuden avulla kuvataan päätepisteen sisältävien prosessien sisäistä raken-
netta sen suhteen, onko päätepistettä saavutettu. T- ja P-ominaisuuden käyttöarvoa 
semanttisina työkaluina heikentää kuitenkin se, että ne korreloivat aspektin 
perfektiivisyyden kanssa siten, että T-ominaisuus vastaa imperfektiivisyyttä (’pääte-
pistettä ei saavutettu’) ja P-ominaisuus perfektiivisyyttä (’päätepiste saavutettu’), 
kuten Kangasmaa-Minn (1985: 440) toteaa. 

Myös teelisyyden soveltamisalaa kaventaa se, että päätepisteen – kuten pää-
määränkin – esiintyminen tuntuu sopivan luontevasti vain joidenkin verbien 
yhteyteen. Esimerkiksi liikeverbien osoittamissa prosesseissa päätepisteestä on 
luontevaa puhua. Niinpä lause Lautta ajelehti rantaan kuvaa asiaintilaa, jossa 
lokatiiviadverbiaalissa ilmaistu tulosijainen entiteetti hahmottuu luontevasti liikkeen 
päätepisteeksi. Lauseessa ilmaistussa tilanteessa tämä päätepiste saavutetaan, ja koko 
lause saa teelisen tulkinnan. Sen sijaan lauseessa Tunnen hänet hyvin asiaintila 
ilmaistaan rajapakoisella, kognitiivisella verbillä ja asiaintilaa ei luontevasti voida 
kuvata päätepisteen olemassaolon näkökulmasta. 

Ehkä fennistiikassa käytetyin aspektidikotomia on perfektiivisyys–imperfektiivi-
syys-oppositio. Perfektiivisellä aspektilla on viitattu kestoltaan rajattuun ja imperfek-
tiivisellä rajaamattomaan verbiprosessiin, joka ulottuu mittaamattomuuksiin 
(Kangasmaa-Minn 1993: 18). Siteeratuin perfektiivisyyden määritelmä on peräisin 
Comrielta (1976: 5), ja sen mukaan perfektiivinen aspekti edellyttää sitä, että 
tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, aivan kuin ulkoapäin. Imperfektiivisyys taas 
merkitsee sisältäpäin, kehityksenalaiseksi hahmottuvaa tilannetta. Vaikka perfektiivi-
syys näyttäisi kattavan laajan alan tapauksia ja olevan siten riittävän abstrakti 
määritelmä, ei sekään ole aivan ongelmaton. Aspektin perfektiivisyys–imperfektiivi-
syys-oppositio on maailman kielissä hyvin yleinen, kuten Bybee (1985: 141–142) on 
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osoittanut, mutta sen kuvaaminen eksplisiittisesti ja täsmällisesti ei ole helppoa. 
Klein (1994: 27–30, 1995: 673–680) huomauttaakin, että Comrien taajaan käytetty 
aspektimääritelmä on liian metaforinen ja epätäsmällinen (”tilannetta tarkastellaan 
kokonaisuutena”, ”aivan kuin ulkoapäin, - - - sisältäpäin”). On vaikea ymmärtää, 
miten esimerkiksi aspektiltaan imperfektiivisen lauseen 6 esittämää asiaintilaa 
tarkasteltaisiin Comrien määritelmän sanoin ”sisältäpäin”, ja aivan yhtä ongel-
malliselta tuntuisi väittää perfektiivisen lauseen 7 ilmentävän tarkastelua 
”ulkoapäin”. 

(6) Purjekone liitelee taivaalla. 
(7) Polttava kipu viivähti vatsassani. 

Olen edellä pyrkinyt osoittamaan, että fennistiikassa perinteisesti käytetyt aspektin 
dimensiot resultatiivisuus, teelisyys ja perfektiivisyys sopivat kuvaamaan hyvin 
joitakin asiaintiloja, mutta eivät ole riittävän abstrakteja kattamaan kaikkia tapauksia. 
Samankaltainen havainto lienee saanut fennistit etsimään yleisempää aspekti-
määritelmää, ja sellaiseksi on tarjoutunut rajattuus. Pentti Leino lienee ensimmäisenä 
tuonut rajattuus-käsitteen fennistiseen aspektologiaan. Leinon (1991: 168) mukaan 
rajattuudessa on kyse tilasta toiseen siirtymisestä eli sellaisesta tapahtumasta, jonka 
alku- ja lopputila ovat erilaiset. Perfektiivinen, teelinen ja resultatiivinenkin verbi-
prosessi esittävät tilanteen rajattuna, kun taas niiden aspektuaalisissa oppositio-
pareissa vastaava rajaus puuttuu. 

Rajattuutta on sittemmin käsitelty fennistiikassa laajalti. Heinämäki (1994: 208, 
212–218) on kiinnittänyt huomiota siihen, että suomessa rajaaminen voi tapahtua eri 
keinoin, esimerkiksi objektin sijanvalinnalla (Tyttö kutoi sukkaa ~ Tyttö kutoi sukan), 
keston adverbiaalilla (Tyttö kutoi ~ Tyttö kutoi tunnin), välimatkan ilmauksella (Tyttö 
hiihti ~ Tyttö hiihti kilometrin) tai etäisyyden ilmauksella (Tyttö juoksi ~ Tyttö juoksi 
rantaan asti). Kangasmaa-Minn (1978a: 70, 77, 81, 1984: 83, 1985: 435, 1993: 15) 
taas on huomauttanut, että lauseen aspekti ei määräydy niin yksioikoisesti, että 
lokatiiviadverbiaalina toimivan substantiivin tulosija välttämättä tarkoittaisi perfek-
tiivistä (esim. Pekka joutaa metsälle) ja olosija imperfektiivistä aspektia (esim. 
Pekka kävi kaupungissa). 

Hiljattain ilmestynyt Iso suomen kielioppi (ISK 2004) käsittelee aspektia 
yksityiskohtaisesti kokonaisen alaluvun verran. Huomionarvoista on se, että kieli-
opissa ei pyritä löytämään suomen kielen aspektuaalisille ilmiöille eri tapaukset 
kattavaa yleistä määritelmää, vaan kuvauksessa viljellään perinteisen monenkirjavaa 
käsitteistöä. Niinpä Isossa kieliopissa puhutaan aspektin eri ilmentymien yhteydessä 
niin perfektiivisyydestä, resultatiivisuudesta, teelisyydestä, dynaamisuudesta kuin 
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rajattuudestakin. Yhtä kaikki, rajattuus saa Isossa kieliopissa eniten tilaa ja 
esimerkiksi lauseen aspekti määritellään juuri sen avulla: ”Lauseen aspekti tarkoittaa 
näkökulmaa lauseen esittämän tilanteen sisäiseen aikarakenteeseen: tilanne esitetään 
rajattuna tai rajaamattomana” (ISK 2004: 1430). Rajattuutta käsitellään Isossa 
kieliopissa monesta näkökulmasta ja sille esitetään eri ominaisuuksia: 1) rajattu 
tilanne mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi, 2) sillä on alku ja loppu1, 3) se voi olla 
myös punktuaalinen ja 4) se sisältää tyypillisesti muutoksen tai tuloksen. Vastaavasti 
aspektiltaan rajaamattomassa tilanteessa Ison kieliopin mukaan 1) huomio 
kiinnitetään johonkin tilanteen vaiheeseen, 2) tilanne esitetään käynnissä olevana tai 
olleena, 3) keskeneräisenä, 4) tulokseen johtamattomana tai 5) tilanne on habituaali-
nen. (ISK 2004: 1430.) Rajattuuden eri ominaisuuksia tarkastellessa voi huomata, 
että sen piirissä tulevat käsitellyiksi perinteisemmän fennistiikan aspektikäsitteet, 
kuten imperfektiivisyys (”tilanne esitetään käynnissä olevana”), resultatiivisuus 
(”tilanne sisältää tuloksen”) ja teelisyys (”tilanteella on loppu[piste]”). 

Fennistinen aspektologian traditio ilmentää siis pyrkimystä edetä kohti abstraktia 
ja erilaiset tapaukset kattavaa määritelmää – ellei sitten Ison suomen kieliopin 
esitystä katso kannanotoksi päinvastaisesta. Tällaiseksi yleiskattavaksi näkökulmaksi 
suomen aspektiin näyttäisi muodostuneen rajattuus, johon Iso suomen kielioppikin 
pääasiallisesti nojaa. Aspektikäsitteenä rajattuudessa sinänsä ei liene ongelmaa: se on 
suhteellisen selkeästi määriteltävissä, intuitiivisesti uskottava ja soveltuu lukuisiin, 
aiemmin ongelmallisiksi huomattuihin tapauksiin. Tosin Larjavaara (1992: 275, 279–
281) osoittaa, ettei rajattuuskaan ole täysin vailla ongelmia. Yhtenä rajattuuden 
heikkoutena voi pitää myös sen laajaa soveltamisalaa. Tähän on kiinnittänyt 
huomiota Huumo (2006: 511), jonka mukaan näin moniulotteisen ja selitysvoimaisen 
termin merkitys on vaarassa hämärtyä. Samalla virhepäätelmienkin riski kasvaa. On 
esimerkiksi vaarana ajatella ohjelmallisesti, ettei totaaliobjekti voisi milloinkaan 
ilmaista rajaamattomuutta, vaikka todellinen kielenkäyttö osoittaisi toista. 

Yksi rajattuuteen liittyvä keskeinen ja yhä tarkennusta vaativa seikka on se, mikä 
viime kädessä aiheuttaa jonkin kielellisellä ilmauksella kuvatun asiaintilan 
tulkitsemisen rajatuksi tai rajaamattomaksi. Tällaisen pohtimisen tarpeeseen viitan-
nee ehkä jo Larjavaara (1992: 281), kun hän rajattuuden käsitettä puntaroidessaan 
toteaa, ”kuinka kartoittamatonta kognitiomme rajattuuksineen ja muine ydin-
tekijöineen vielä on”. Niinpä varsinkaan kognitiivisesti suuntautunut tutkija ei voi 

                                                        
1Vaikka Iso suomen kielioppi ei rajatun tilanteen ominaisuuksia luetellessaan asiaa mainitsekaan, rajatuksi 
tulkitsemiseen toki riittää, että prosessi on rajattu vain jommastakummasta päästään, joko alusta tai lopusta. 
(Ilmiötä kognitiivisen semantiikan näkökulmasta käsittelee lyhyesti Sivonen 2005: 52.) 
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välttyä kysymästä, onko rajattuudelle löydettävissä kognitiivista perustaa ja sen 
pohjalta yleisempää aspektimääritelmää? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia 
kognitiivisen kieliopin aspektinäkemyksestä. 

3 Kognitiivisen kieliopin aspektinäkemys 

Kuten useissa teorioissa, myös kognitiivisessa kieliopissa prosessit jaetaan 
aspektiltaan perfektiivisiin ja imperfektiivisiin sen mukaan, sisältävätkö ne 
muutoksen vai eivät2 (Langacker 1987a: 254). Tällaisessa dikotomiassa ei sinänsä 
ole mitään uutta. Päinvastoin siinä voi nähdä samankaltaisuutta perinteisiin, jo 
Vendlerin (1967: 103) esittämiin luokituksiin, joissa korostuu muutoksen rooli. 
Samoin Isossa suomen kieliopissa rajattuus yhdistetään tilanmuutokseen, sillä sen 
mukaan ”totaaliobjektin sisältävä lause [= aspektuaalisesti rajattu] ilmaisee 
muutoksen, jonka alku- ja lopputila ovat erilaiset” (ISK 2004: 1442). Uutta 
kognitiivisen semantiikan aspektianalyysissa on kuitenkin se, että teoria pyrkii 
ottamaan kantaa myös aspektuaalisen tulkinnan ytimenä toimivan ”tilanmuutoksen” 
kognitiiviseen perustaan ja siten antamaan välineitä rajattuuden määrittelemiseen 
aikaisempaa kattavammin. 

On yllättävää, että vaikka kognitiivisen kieliopin kehyksessä on tehty suomen 
kielen aspektiin liittyvää tutkimusta, varsinaisesti kognitiivisen kieliopin aspekti-
määritelmän soveltuvuutta suomeen ei ole systemaattisesti käsitelty. Ehkä eniten 
kognitiivista aspektimääritelmää on sivunnut Herlin. Hänen (1998: 48–49) mukaansa 
Langacker yliarvioi muutoksen roolia aspektin määrääjänä, ja Herlin itse katsoo 
rajattuuden keskeisemmäksi aspektuaalisen tulkinnan muodostajaksi. Muutosta ja 
rajattuutta voi tarkastella esimerkkien 8 ja 9 avulla. 

(8) Pekka katsoi ohjelmaa. 
(9) Pekka katsoi ohjelman loppuun saakka. 

Herlinin ajatusta seuraten voisi ajatella lauseiden 8 ja 9 eroavan toisistaan 
aspektuaalisesti juuri siinä, että edellinen on rajaamaton ja jälkimmäinen rajattu. Sen 
sijaan ”katsomisen” kannalta lauseet ovat samanlaisia. Katsomisessa sinänsä ei siis 
kummassakaan tapauksessa ole sellaista olennaista muutosta, joka selittäisi aspektin 
                                                        
2Perfektiivinen prosessi voidaan kognitiivisessa kieliopissa määritellä myös rajatuksi predikaation 
vaikutusalassa ja imperfektiivinen rajaamattomaksi. Perfektiivisen prosessin alku- ja päätepiste ovat siten 
predikaation vaikutusalassa, ja myös aikajanalla perfektiivinen prosessi on tarkkarajainen. Sen sijaan 
imperfektiivinen prosessi voi ulottua predikaation vaikutusalan ulkopuolelle, koska se on kestoltaan 
rajaamaton. (Langacker 1987a: 261, 1999: 223–224.) 
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tulkintaeron. Nähdäkseni kognitiivinen semantiikka tarjoaa kuitenkin myös tällai-
sissa tapauksissa mahdollisuuden tarkastella aspektin määräytymistä (tilan)muutok-
sen näkökulmasta. Perfektiivisessä lauseessa koko asiaintila esitetään ikään kuin 
muuttuneena, jos sitä ei tarkastele pelkästään verbin vaan koko lauseprosessin 
muuttujan (subjektin) ja kiintopisteen (objektin) välisen vuorovaikutuksen 
näkökulmasta. 

Jotta tilanmuutoksen ja siten rajattuuden muodostumista voisi lähemmin 
analysoida, on ensin luotava kuva lauseessa ilmaistun prosessin struktuurista. 
Kognitiivisen kieliopin mukaan nominit ja verbit ovat kategorisesti erilaisia ja niille 
voidaan antaa abstrakti notationaalinen määritelmä. Langacker katsoo, että verbi ja 
nomini eroavat toisistaan siinä, että ne rakentavat tilanteen erilaisten mielikuvien 
varaan. Nomini profiloi osaa jollakin kognitiivisella alueella, kun taas verbi osoittaa 
prosessuaalista relaatiota eli prosessia, jolla on positiivinen temporaalinen hahmo. 
(Langacker 1987b: 57–58, 71–72.) Niinpä verbipredikaatio esittää jonkin tilanteen 
ajallista kehittymistä tai jatkumista. Langackerin (1987a: 143–144, 220, 267) 
mukaan verbiprosessien sisäinen rakenne on kompleksinen ja prosessin muuttujan 
(prototyyppisesti lauseen subjekti) ja kiintopisteen (prototyyppisesti lauseen objekti 
tai adverbiaalitäydennys) välinen konseptuaalinen perusrelaatio esiintyy jokaisessa 
prosessin kehityksen pisteessä. Jokainen näin tarkasteltava kehityshetki siis kuvaa 
konseptuaalisten relaatioiden avulla yksittäistä muuttujan ja kiintopisteen välistä tilaa 
prosessin sisällä, ja koko prosessi voidaan hahmottaa näiden tilojen sarjana. 

Aspektitulkinnan määräytymisen kannalta tärkeä käsite on juuri konseptuaalinen 
perusrelaatio. Tällainen relaatio näkyy esimerkiksi lauseessa 10 subjektin lintu ja 
lokatiiviadverbiaalin oksalla välisenä perussuhteena. 

(10) Lintu istui oksalla. 

Esimerkin 10 esittämässä tilanteessa linnun ja oksan välillä vallitsee tietynlainen 
staattinen yhteys, jota voidaan kutsua KONTAKTIKSI. Langacker (1987a: 222–225) 
tarkastelee relationaalisia predikaatioita yksityiskohtaisesti ja päätyy siihen, että 
niihin osallistuvien entiteettien välisiä suhteita voidaan pitää kognitiiviselta kannalta 
konseptuaalisina perusrelaatioina, koska ne ”luonnehtivat kognitiivisia perus-
operaatioita ja osoittautuvat hyödyllisiksi, elleivät jopa välttämättömiksi, kaikkien 
relationaalisten predikaatioiden kuvauksessa”. Toisin sanoen relationaalinen 
predikaatio, kuten verbin osoittama prosessi, koostuu siis aina vähintään kahdesta 
osallistujasta, ja konseptuaaliset perusrelaatiot ilmentävät sitä, millaisia suhteita 
näiden osallistujien välille voidaan hahmottaa. Langacker (1987a: 225–230) erottaa 
relaatioissa tyypit INKLUUSIO, SEPARAATIO, IDENTTISYYS ja ASSOSIAATIO, ja Lakoff 
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(1987: 420) on lisännyt luetteloon relaation KONTAKTI. Leino (1989: 186, 192–195) 
taas rajaa lisäksi vielä relaatiot PARTIAALINEN INKLUUSIO ja PARTIAALINEN KONTAKTI. 

Kuviossa 1 havainnollistan kognitiivisen kieliopin kuvaustavoin eräiden paikan-
muutosverbien osoittamien prosessien skemaattista struktuuria. Kuviossa vierekkäi-
set suorakaiteet kuvaavat peräkkäisiä, prosessinsisäisiä komponenttitiloja ja muuttu-
jaa edustaa pieni ja kiintopistettä iso ympyrä. Niitä yhdistävät pisteviivat edustavat 
entiteettien identtisyyttä kuvion eri osissa. Kuvio siis osoittaa sitä, kuinka esi-
merkiksi siirtyä, työntyä tai tunkeutua -verbien ilmaiseman prosessin aikana muuttu-
jan ja kiintopisteen välinen konseptuaalinen perusrelaatio kehittyy ajan kuluessa 
SEPARAATIOSTA (kaksi ensimmäistä komponenttitilaa) KONTAKTIN kautta (kolmas 
komponenttitila) INKLUUSIOON (kaksi viimeistä komponenttitilaa). 

Kuvio 1. Paikanmuutosverbin osoittaman prosessin skemaattinen struktuuri 
konseptuaalisten relaatioiden näkökulmasta. 

Prosessien hahmottamien tilasarjojen tarkastelu on tärkeää, sillä juuri se kytkeytyy 
skemaattisella tasolla aspektin tulkintaan. Langacker (1987a: 254, 1987b: 79) 
täsmentää, että perfektiiviseen verbiprosessiin liittyy ajassa tapahtuva muutos ja 
imperfektiivisessä prosessissa komponenttitilat ovat identtisiä prosessin eri vaiheissa 
(myös Chung–Timberlake 1985: 213). Niinpä rajatuksi hahmottuvassa prosessissa 
muuttujan ja kiintopisteen välinen konseptuaalinen perusrelaatio vaihtuu prosessin 
kuluessa, rajaamattomassa se pysyy samana. Aspektuaalisen tulkinnan kannalta ei 
ole merkitystä sillä, miten relaatio muuttuu, vaihtuuko se esimerkiksi SEPARAATIOSTA 
KONTAKTIKSI tai INKLUUSIOKSI. Olennaista on ainoastaan relaation vaihtuminen. 
Kognitiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna rajattuudessa on siten kyse verbiprosessin 
muuttujan ja kiintopisteen välisestä suhteesta: relaatiotyypin muutos tässä suhteessa 
aiheuttaa sen, että prosessi hahmotetaan rajattuna, ja rajaamattomana nähdään 

AIKA
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sellaiset verbiprosessit, joissa muuttujan ja kiintopisteen välinen konseptuaalinen 
perusrelaatio pysyy samana koko prosessin ajan. Tällaisella näkemyksellä on kaksi 
merkittävää etua. Ensinnäkin se tarjoaa kielenkuvaukselle eksplisiittisen kannanoton 
aspektuaalisen tulkinnan kognitiivisesta ja kielenulkoisen todellisuuden hahmotta-
mistapaan kytkeytyvästä perustasta. Toiseksi se toimii aspektin eri ilmenemistavat 
kattavana, yleisenä aspektimääritelmänä. 

4 Aspektin keskeiset ilmaisutavat suomen 
kielessä kognitiivisesta näkökulmasta 

4.1 Objektin sijanvalinta 

Keskeisin aspektin ilmaisutapa suomen kielessä on objektin sijanvalinta. Se on niin 
vahva aspektuaalinen merkitsin, että inherentisti (teonlaadultaan) rajattu verbikin saa 
rajaamattoman lausetulkinnan partitiiviobjektin yhteydessä. Esimerkiksi Huumon 
(2006b: 44) mukaan lauseet 11 ja 12 esittävät aspektiltaan rajaamatonta prosessia, 
vaikka niiden predikaattiverbit ilmaisevat rajattua tilannetta. 

(11) Suomi ostaa sähköä Venäjältä. 
(12) Pekka ostaa taloa. 

Esimerkeissä 11 ja 12 aspektuaalisen tulkinnan takana voi nähdä lauseen muuttujan 
ja kiintopisteen interaktion: näiden välinen relaatio pysyy samana koko lauseessa 
kuvatun asiaintilan ajan. Niinpä lauseen Suomi ostaa sähköä Venäjältä esittämässä 
tilanteessa Suomen (prosessin muuttuja) ja sähkön (prosessin kiintopiste) välillä 
vallitsee dynaamisesta verbistä huolimatta staattinen tilanne, jossa Suomi on 
kuvitteellisesti ikään kuin yhteydessä sähköön ja sähköä ”siirtyy” koko ajan tässä 
kontaktissa tasaisesti Suomeen. Samansuuntainen on myös Huumon (2006b: 44) 
määrittely, jonka mukaan lauseessa ”toiminta kohdistuu jatkuvana johonkin kvanti-
teetiltaan rajaamattomaan ainekseen”. Tällainen jatkuvuuden ja aspektuaalisen rajaa-
mattomuuden hahmottuminen pohjaa lauseen muuttujan ja kiintopisteen välisen 
relaation staattisuuteen. Vaikka ”ostaminen” itsessään kuvaa sisäisiä muutoksia, 
kuten esimerkiksi sen, että siinä raha ja hyödyke vaihtavat sijaintiaan3, muuttujan ja 
kiintopisteen välinen konseptuaalinen suhde ei lauseen esittämässä asiaintilassa 

                                                        
3Jaakko Leino (2001: 67–85) on käsitellyt vastaavanlaista kompleksisuutta antamisen osalta. 
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kuitenkaan vaihdu toiseksi vaan säilyy samana, esimerkiksi KONTAKTINA. Toisaalta 
esimerkkiä voi tarkastella myös ”yksittäisen sähkövirran osan”, ikään kuin yhden 
”sähköelementin”, liikkeen kannalta. Tällöin asiaintilassa konseptuaalinen relaatio 
todella muuttuisi prosessin kuluessa INKLUUSIOSTA ’sähkönosa Venäjällä’ 
SEPARAATION kautta ’sähkönosa voimalinjalla rajavyöhykkeellä’ INKLUUSIOON 
’sähkönosa Suomessa’. Koska sähkön määrä on kuitenkin rajaton eikä siitä ole 
helppo erottaa yksittäisiä osia, hahmottuu verbiprosessin muuttujan ja kiintopisteen 
välinen relaatio kokonaisuutena kuitenkin staattisena ja lause aspektiltaan rajaa-
mattomana. 

Totaaliobjektin esiintyminen transitiivilauseessa viittaa prototyyppisesti4 
rajattuun aspektiin. Ison suomen kieliopin (2004: 887) esimerkkilauseessa Söin 
puuron kokonaan prosessin kiintopistettä edustava objekti (puuron) on genetiivissä ja 
lause aspektuaaliselta tulkinnaltaan rajattu. Lauseessa ilmaistu prosessi on sisäisesti 
kompleksinen siten, että asiaintila voidaan nähdä konseptuaalisten perusrelaatioiden 
näkökulmasta kaksiosaisena. Ensimmäisessä vaiheessa puhuja on syömässä eli 
syöminen on vielä kesken. Tilannetta voi kuvata KONTAKTIKSI, sillä siinä muuttujan 
(yks. 1. p.) ja kiintopisteen (puuron) välillä on konkreettinenkin yhteys. Esimerkki-
lause ilmaisee korosteisesti kuitenkin sen, että prosessi johtaa tilanteeseen, jossa 
koko puuro on syöty. Tällöin muuttujan ja kiintopisteen välistä relaatiota voi kuvata 
SEPARAATIOKSI, koska puhujalla ei enää ole yhteyttä syömisen kohteeseen. Toinen, 
ehkä luontevampikin mahdollisuus on pitää prosessin lopputilaa INKLUUSIONA, jos 
tilannetta ajatellaan puuron näkökulmasta ja sen vatsaan päätymisen kannalta. 
Tällöin puuroa syövä ihminen hahmottuu SÄILIÖNÄ, jonka sisään puuro päätyy. 
SÄILIÖ-tulkintaa tukee se, että jos puuron loppulokaatio eksplikoidaan lauseessa, se 
on prototyyppisesti INKLUUSIOTA ilmaisevassa illatiivissa (Söin puuron kokonaan 
vatsaani). Yhtä kaikki, prosessin muuttujan ja kiintopisteen välisen konseptuaalisen 
perusrelaation vaihtuminen prosessin kuluessa tarjoaa kognitiivisen selityksen 
aspektitulkinnalle. 

Puuro-esimerkissä objektin sijanvaihtelu ilmaisee selvää merkityseroa siinä 
kielenulkoisen todellisuuden tilanteessa, johon lauseella viitataan: kun puuroa on 
syöty, on sitä ainakin jonkin verran jäljellä, kun taas silloin, kun puuro on syöty, on 
asiaintila olennaisesti erilainen. Astetta mielenkiintoisempi tilanne on silloin, kun eri 
objektityypit kuvaavat samaa kielenulkoisen todellisuuden asiaintilaa. Tällainen on 

                                                        
4Poikkeuksia ovat kvasiresultatiivirakenteet, kuten lause Laatikko sisältää avaimen (ks. Huumo 2001b, 
2002). 



 84 

muun muassa Ison suomen kieliopin esimerkkipari (13 ja 14), jossa kuvataan samaa 
staattista asiaintilaa5 erilaisten objektityyppien avulla. 

(13) Taloa ympäröi tiheä kuusiaita. 
(14) Talon ympäröi tiheä kuusiaita. 

Iso kielioppi selittää esimerkeissä 13 ja 14 objektin sijanvalinnasta aiheutuvaa 
merkityseroa siten, että ”totaaliobjekti vain saattaa synnyttää mielikuvan täy-
dellisemmästä ympäröinnistä”. (ISK 2004: 1443.) Kognitiivinen semantiikka tarjoaa 
tälle mielikuvalle puhujan virtuaaliseen käsitteistämistapaan perustuvan selityksen. 
Kognitiivisessa kieliopissa esimerkkien 13 ja 14 kaltaista sijaitsemisen ilmaisemista 
dynaamisella liikeverbillä kutsutaan subjektiiviseksi liikkeeksi. Subjektiivisessa 
liikkeessä tilanteen käsitteistäjä seuraa mielessään pitkänomaisen muuttujan hahmoa 
päästä päähän ja konstruoi asiaintilan näin liikeprosessiksi (Leino 1993: 145). Kyse 
on siten käsitteistäjän muodostamien mentaalien tarkastelupisteiden peräkkäisestä 
läpikäymisestä ja tästä rakentuvan kuvitteellisen reitin muodosta. (Ilmiöstä 
tarkemmin ks. Langacker 1987a: 170–173, 1990: 157–160; Talmy 2000a: 99–177; 
suomen kielen osalta Karsikas 2004). 

Esimerkin 14 kaltaisissa tapauksissa totaaliobjektin käyttöä voi pitää odotuksen-
vastaisena, koska lause kuvaa staattista, aspektiltaan rajaamatonta asiaintilaa. Huumo 
(2001b: 98–99) katsoo totaaliobjektin käytön perustuvan subjektiivisen liikkeen 
resultatiivisuuteen, siis rajattuuteen. Tällöin asiaintilan käsitteistäjä seuraa mentaa-
listi sijaintiväylää loppuun saakka. Jos siis subjektiivisen liikkeen esimerkeissä 
rajattu aspekti (totaaliobjekti) viittaa mentaalin tarkastelun viemiseen loppuun 
saakka ja rajaamaton aspekti (partitiiviobjekti) siihen, että näin ei ole, miten selitys-
malli suhteutuu muuttujan ja kiintopisteen välisen relaation kehitykseen? Nähdäkseni 
aspektin määräytyminen perustuu tässäkin predikaation muuttujan ja kiintopisteen 
väliseen interaktioon. Koska subjektiivisessa liikkeessä kielellisellä ilmauksella 
kuvattu asiaintila on faktisesti staattinen ja siinä ei mikään todellisesti muutu, myös 
muuttujan ja kiintopisteen välisen konseptuaalisen perusrelaation kehittymistä tulee 
tarkastella nimenomaan käsitteistäjän mentaalin toiminnan näkökulmasta. Koska 
kognitiivisen selitysmallin mukaisesti partitiivi objektin sijana viittaa subjek-
tiivisessa liikkeessä siihen, että käsitteistäjän fiktiivisen tarkastelun fokus ei ole vielä 
saavuttanut loppupistettään, on luontevaa ajatella, että myös lauseen muuttujan ja 
kiintopisteen välinen, fiktiivisessä tarkastelussa muodostuva konseptuaalinen perus-
                                                        
5Esimerkki 14 on mahdollista tulkita myös siten, että kuusiaita kasvaa pikkuhiljaa talon ympärillä ja lopulta 
ympäröi sen kokonaan (esim. Talon ympäröi tiheä kuusiaita kymmenen vuoden kuluessa). Tässä tapauksessa 
kyse ei luonnollisestikaan ole staattisesta vaan dynaamisesta asiaintilasta. 
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relaatio pysyy samana koko käsitteistyksen ajan (Taloa ympäröi tiheä kuusiaita). 
Toisaalta silloin, kun subjektiivisessa liikkeessä esiintyy totaaliohjekti eli käsitteistä-
jän mentaali fokus saapuu mentaalin tarkastelun loppupisteeseen, relaatio vaihtuu 
toiseksi (Talon ympäröi tiheä kuusiaita). 

4.2 Subjektin sijanvalinta 

Aspektia voidaan suomen kielessä ilmaista myös subjektin sijanvalinnalla. Tällöin 
partitiivi viittaa jaollistarkoitteisen subjektin sijana rajaamattomaan ja nominatiivi-
subjekti rajattuun aspektin tulkintaan lauseessa. (ISK 2004: 1449; Sulkala 1996: 
170–171.) Tyyppiesimerkki on lausepari 15 ja 16. 

(15) Vieraat saapuivat taloon. 
(16) Vieraita saapui taloon. 

Esimerkki 15 saa rajatun ja esimerkki 16 rajaamattoman tulkinnan. Vaikka saapua-
verbi sinänsä viittaa aspektuaalisesti rajattuun prosessiin, sitä voidaan käyttää 
lauseessa ilmaisemaan rajaamattomuutta, esimerkiksi juuri partitiivisubjektin avulla. 
Partitiivisubjekti ymmärretään tarkoitejoukoltaan avoimeksi, ja saapumisten 
määräkin on siten todennäköisesti rajaton. Kognitiivisen semantiikan aspekti-
tulkinnan mukaisesti voi olettaa, että partitiivisubjektin yhteydessä prosessin 
muuttujan ja kiintopisteen välinen relaatio on vaihtumaton. Tämä näkyy esimerkissä 
16 siinä, että muuttujan (vieraita) ja kiintopisteen (taloon) välinen interaktio 
esitetään samanlaisena koko prosessin ajan. Vieraiden muodostaman joukon ja talon 
välillä vallitsee ikään kuin kiinteä yhteys, jota sopii kuvaamaan konseptuaalinen 
perusrelaatio KONTAKTI. Sen sijaan nominatiivisubjektin yhteydessä (15) tilanne 
esitetään kaksiosaisena, itse asiassa saapua-verbin leksikaalisen perusaspektin 
mukaisena6. Niinpä lauseessa ilmaistu predikaatio hahmottaa ensin tilanteen, jossa 
osa vieraista ei ole vielä saapunut taloon. Tässä vaiheessa relaation osallistujien 
välinen suhde on SEPARAATIO tai KONTAKTI. Tämän jälkeen seuraa tila, jossa kaikki 
vieraat ovat sisällä talossa ja relaatio muuttujan ja kiintopisteen välillä on INKLUUSIO. 
Tällä tavoin prosessin muuttujan ja kiintopisteen välisen konseptuaalisen 
perusrelaation vaihtuminen prosessin kuluessa selittää lauseen tulkitsemisen 
rajatuksi. 

                                                        
6Talmy (2000b: 67–69) kiinnittää huomiota siihen, että saapua profiloi luontaisesti rajattua prosessia, koska 
ilmaisee inherenttiä muutosta. 
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4.3 Leksikaalinen semantiikka 

Vaikka suomen kielessä aspektin tulkinta perustuu koko lauseen tarkasteluun, kuten 
olen edellä pyrkinyt havainnollistamaan, on jokaisella verbilekseemillä kuitenkin 
myös oma, inherentti aspektuaalinen käyttäytymisensä. Kangasmaa-Minn (1978b) 
onkin osuvasti nimittänyt tällaista verbin omaa aikaulottuvuutta ”verbin sisäiseksi 
aspektiksi”. Kognitiivisessa kieliopissa verbit jaetaan kahteen aspektuaaliseen pää-
tyyppiin sen mukaan, onko niillä luontainen kyky ilmaista muutosta. Niinpä 
luontaisesti perfektiivisissä (rajatuissa) verbeissä on inherentti muutos, ja imperfek-
tiivisistä (rajaamattomista) se puuttuu (Langacker 1987a: 254). Näin esimerkiksi 
istua ilmaisee imperfektiivistä prosessia, koska se kuvaa muuttumatonta, sisäisesti 
homogeenistä tapahtumaa (Langacker 1999: 223), ja ostaa puolestaan ilmaisee 
rajattua tilannetta (Huumo 2006b: 44), joka sisältää ajatuksen muutoksesta, jossa 
hyödyke siirtyy myyjältä ostajan omistukseen. 

Samoin kuin lauseen, myös verbilekseemin aspektuaalista käyttäytymistä voi 
selittää kognitiivisesti konseptuaalisten relaatioiden avulla. Esimerkiksi liikeverbit 
voivat itsessään sisältää semanttista informaatiota, joka spesifioi muuttujan ja kiinto-
pisteen välistä konseptuaalista relaatiota (Sinha–Kuteva 1995: 169). Tällöin verbi 
ohjaa hahmottamaan muuttujan ja kiintopisteen välisen suhteen kehittymisen tietyn-
laiseksi, ja tämä muodostaa verbiprosessin aspektin. Esimerkiksi ajautua-verbi 
edellyttää, ellei lauseen aspektia syntaktisesti manipuloida esimerkiksi subjektin 
sijanvalinnalla tai adverbiaalien avulla, muuttujan siirtymistä joko KONTAKTIIN tai 
INKLUUSIOON suhteessa kiintopisteeseen, mikä tekee verbistä inherentisti rajatun. 
Ajautua-verbin luontainen INKLUUSIOON siirtymisen tarve näkyy siinä, että verbi 
ottaa prototyyppisesti tulosijaisen, muutosta implikoivan lokatiiviadverbiaalin (Vene 
ajautui rantaan ~ *rannassa) eikä voi esiintyä ilman tätä täydennystään (*Vene 
ajautui). 

Jäädä ja pysyä -verbit tarjoavat mahdollisuuden lähestyä lähimerkityksisten 
verbien aspektuaalista eroa kognitiivisesti, kuten Huumo (2005) on yksityiskohtai-
sessa analyysissaan osoittanut. Huumon verbien aspektierolle antama selitys pohjaa 
pääosin asiaintilassa mukana olevaan vaihtoehtoiseen tapahtumaketjuun, joka jää 
toteutumatta. Verbien semanttista eroa voi kuitenkin tarkastella myös konseptuaa-
listen perusrelaatioiden näkökulmasta. Verbeistä ovat esimerkkeinä lauseet 17 ja 18. 

(17) Pekka jäi Ouluun. 
(18) Pekka pysyi Oulussa. 
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Ison kieliopin (ISK 2004: 1434) mukaan molemmilla verbeillä voidaan kuvata samaa 
tilannetta. Ilmaisevathan ne suurin piirtein sitä, että joku on jossakin. Verbeillä on 
kuitenkin aspektuaalinen ero siinä mielessä, että pysyä on tilaverbi, joka ottaa olo-
sijaisen adverbiaalin, kun taas jäädä-verbiä suuntasijaisine adverbiaaleineen voi 
pitää muutosverbin tyyppisenä (ISK 2004: 1434), jopa punktuaalisena (Huumo 2005: 
515). 

Sekä jäädä että pysyä siis profiloivat jossakin tilassa olemista, joten ne osoittavat 
muuttujan ja kiintopisteen välisen konseptuaalisen relaation INKLUUSIOKSI. Jäädä-
verbin predikaatio on kuitenkin siinä mielessä kompleksisempi, että siinä on mukana 
myös INKLUUSIOTA edeltävä vaihe, SEPARAATIO. SEPARAATION aikana muuttuja ei 
vielä ole kiintopisteessä. Vaikka molemmat verbit sallivat mahdollisen aiemmin 
vallinneen tilan (esim. Pekka matkusti Ouluun ja jäi sinne ~ pysyi siellä), vain jäädä 
edellyttää tätä, kun taas pysyä profiloi vain kiintopisteessä sijaitsemista. 

Kuvio 2 havainnollistaa verbien aspektuaalista eroa. (Notaatiotapa on sama kuin 
kuviossa 1.) Kuviossa pysyä-verbin aspektuaalinen rajaamattomuus näkyy siten, että 
prosessin rakenne on mahdollista tiivistää yhteen komponenttitilaan, (kuviossa tum-
mennettuun) INKLUUSIOON, joka on aikajanalla rajaamaton. Sen sijaan jäädä-verbin 
predikaatio implikoi muuttujan poissaolon kiintopisteestä, mikä edellyttää vähintään 
kahden prosessinsisäisen komponenttitilan, SEPARAATION ja INKLUUSION, kuvaamista. 
Jäädä-verbin predikaatiossa prosessin INKLUUSIO-vaihe on kuitenkin korosteinen ja 
SEPARAATIO-vaihe asettuu predikaatiossa taustalle, mutta on kuitenkin siinä mukana. 
Esimerkiksi Huumo (2005: 519) muotoileekin, että jäädä-verbin merkityksessä on 
mukana implisiittinen muutoksellisuus, joka kuitenkin toteutuu staattisuutena. 
Kuviossani tätä vastaa INKLUUSIO-komponenttitilan tummennus. 



 88 

Kuvio 2. Pysyä ja jäädä -verbien skemaattinen struktuuri konseptuaalisten relaatioiden 
näkökulmasta. 

Edellä esittämäni jäädä-verbin kuvaus on siinä mielessä yksinkertaistus, että verbi 
voi paitsi osoittaa faktiivista kiintopisteestä poissaolemista (esim. Pekka matkusti 
Ouluun ja jäi sinne) myös ainoastaan implikoida sitä. Tällöin SEPARAATIO on vain 
implisiittinen mahdollisuus, ikään kuin jostakin lokaatiosta poistumatta jättämistä 
(esim. Pekka syntyi Oulussa ja jäi sinne loppuiäkseen). Tätä kuvitteellista poissaoloa 
voi kutsua fiktiiviseksi muutokseksi. Huumo (2005: 507) määrittelee fiktiivisen 
muutoksen merkitykseksi, joka kontrastoidaan projisoituun, mutta toteutumatta jää-
vään kehityskulkuun. Faktiivisen SEPARAATION tulee olla aikajanalla jäämistä 
aikaisempaa, mitä esitän kuviossa sillä, että SEPARAATIO on aikajanalla INKLUUSION 
vasemmalla puolella. Sen sijaan fiktiivisessä jäämisessä SEPARAATIO-vaihetta ei voi 
kuvata samaan tapaan lineaarisesti aikajanalla aikaisempana, sillä prosessin 
SEPARAATIO-komponenttitila on siinä vaihtoehtoinen, toteutumatta jäävä tapahtuma-
ketju, joka on voimassa koko ajan. (Kuvio 2 havainnollistaa siten ainoastaan 
pysymisen ja faktiivisen jäämisen struktuuria.) 

Adverbiaalitäydennyksen morfologia heijastaa verbien semanttista eroa. Jäädä-
verbin tulosijainen illatiivi viittaa luonnostaan muutokseen, kiintopisteeseen siirtymi-
seen ja siten edellyttää siitä (projisoitua) poissaoloa. Sen sijaan pysyä-verbin olo-
sijainen inessiivi esittää predikaation INKLUUSIONA eikä vastaavalla tavalla implikoi, 
että aiemmin olisi vallinnut eri tila. 

Yksi kognitiivisen kieliopin perusoletuksista on, että kieliopilliset muodot ovat 
semanttisesti motivoituneita, ja jopa usein lingvistiikassa analysoimattomana pidetty 

PYSYÄ JÄÄDÄ 
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metaforinen ja idiomaattinen kielenkäyttö nähdään kognitiivisesta näkökulmasta 
semanttisesti motivoituneena (Lakoff 1987: 450). Semanttinen motivoituminen 
näkyy jäädä-verbin adverbiaalitäydennyksen tulosijassa. Jos hyväksyy esittämäni 
ajatuksen, että jäädä-verbin osoittaman predikaation kehyksessä on taustalla mukana 
prosessin muuttujan ja kiintopisteen SEPARAATIOKSI spesifioiva vaihe, näyttäytyy 
verbin ottaman lokatiiviadverbiaalin tulosija odotuksenmukaisena. Verbiprosessiin 
kuuluva faktiivinen tai fiktiivinen SEPARAATIO selittää siis sen, miksi staattisen 
sijaitsemisen paikka koodataan kaasuksella, joka prototyyppisesti, kuten esimerkiksi 
liikeverbien siirtyä, saapua ja mennä yhteydessä, viittaa dynaamiseen asiaintilaan ja 
todelliseen kiintopisteeseen siirtymiseen7. 

Myös MA-infinitiivin inessiivin muodostama konstruktio kuvastaa pysyä ja 
jäädä -verbien aspektuaalista eroa. Ison kieliopin (ISK 2004: 1434) mukaan raken-
netta ei tavallisesti voi käyttää pysyviä tiloja kuvaavien verbien yhteydessä (esim. 
*Koulu on sijaitsemassa kirkon vieressä). Epäkieliopillisuus perustunee siihen, että 
tilaverbit jo sinällään ilmaisevat staattista INKLUUSIOTA ja infinitiivikonstruktio 
esittäisi asiaintilan toistamiseen rajaamattomana8. Tämän vuoksi rakennetta ei voida 
käyttää tilaa (staattista INKLUUSIOTA) ilmaisevan pysyä-verbin yhteydessä (esim. 
*Pekka on pysymässä Oulussa), mutta jäädä-verbiin se sopii (Pekka on jäämässä 
Ouluun). Vaikka jäädä-verbi siis ilmaisee jossakin olemista siinä missä pysyäkin, sen 
predikaatiossa taustalla mukana oleva SEPARAATIO aiheuttaa sen, että verbi ei kuvaa 
täysin ”puhtaasti” tilaa ja soveltuu luontevasti myös MA-infinitiivin inessiivi 
-konstruktiossa käytettäväksi. 

4.4 Derivaatio 

Kuten Kangasmaa-Minn (1993: 16) toteaa, suomen kielessä verbin omaa aspektuaa-
lista käyttäytymistä, teonlaatua, ilmaistaan tavallisesti johtimilla. Sulkala (1996: 
179–180, 189–209) esittelee kokoavasti eri johtimilla derivoitujen verbien aspektuaa-
lista käyttäytymistä ja osoittaa toisten teonlaatujen yhdistyvän tyypillisesti rajaa-
mattomuuteen (duratiivisuus, habitiivisuus, kontinuatiivisuus, progressiivisuus, 
iteratiivisuus), toisten taas rajattuuteen (punktuaalisuus, semelfaktiivisuus, 
ingressiivisyys, terminatiivisuus). Suomen kielessä on lukuisia johtimia, joilla on 

                                                        
7Huumon (2005: 519–521) jäädä-verbin argumentin sijalle antama selitys perustuu projisoidun muutoksen 
toteutumattomuuteen. Nähdäkseni tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa konseptuaalisten relaatioiden 
kehitykseen perustuvan näkemykseni kanssa. 
8Ilmiö on samankaltainen kuin rajatun tilanteen rajaaminen toiseen kertaan (*Tyttö kutoi sukan tunnin). 
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oma vaikutuksensa derivoidun verbin aspektuaaliseen käyttäytymiseen, mutta tyydyn 
tarkastelemaan tässä vain kahta samasta kannasta derivoitua verbiä. 

Verbit hypähtää ja hyppelehtiä eroavat toisistaan aspektuaalisen tyyppinsä 
perusteella. Hypähtää sisältää AhtA-johtimen, joka ilmaisee tekemisen kertaluon-
toisena ja liittyy siten luontaisesti rajattuun aspektiin (Sulkala 1996: 203). 
Hyppelehtiä puolestaan kuvaa elehti-johtimensa vuoksi tekemisen kontinuatiivisena 
ja siten rajaamattomana (Sulkala 1996: 192–193). Kognitiivisen semantiikan näkö-
kulmasta myös johdinten aiheuttamaa aspektieroa voi tarkastella verbiprosessin 
sisäisten komponenttitilojen valossa. Luontaisesti rajattu hypähtää profiloi kaksi-
osaista prosessin rakennetta. Esimerkkinä on lause 19. 

(19) Poika hypähti ilmaan. 

Esimerkin 19 kuvaamassa tilanteessa muuttujan (poika) ja kiintopisteen (ilmaan) 
välillä vallitsee vaihe, jossa poika ei ole vielä ilmassa vaan jossakin spesifioimatto-
massa lokaatiossa, esimerkiksi seisoo lattialla. Tämä prosessin ensimmäinen kompo-
nenttitila ilmaisee muuttujan ja kiintopisteen välisen relaation SEPARAATIONA. 
Seuraavassa vaiheessa muuttuja siirtyy kiintopisteeseen, ja tätä komponenttitilaa voi 
kuvata INKLUUSIONA9. Muuttujan siirtymistä INKLUUSIOON, kiintopisteen sisälle, 
heijastaa myös se, että verbi saa prototyyppisesti tulosijaisen adverbiaalitäydennyk-
sen. Näin verbin sisäisen aspektityypin takana voi nähdä kognitiivisen perustan: 
verbipredikaatio profiloi konseptuaalisen perusrelaation muuttumisen ja saa siksi 
rajatun tulkinnan. 

Hyppelehtiä-verbissä sen sijaan elehti-johdin antaa verbiprosessiin iteratiivisuu-
den merkityksen (Sulkala 1996: 197), ja verbi ilmaisee ikään kuin sinne tänne suun-
tautuvaa, sattumanvaraisesti toistuvaa hyppäämistä. Tyypillinen esimerkki verbistä 
voisi olla Kielitoimiston sanakirjan (KS s.v. hyppelehtiä) lause, esimerkki 20. 

(20) Koho hyppelehtii laineilla. 

                                                        
9Tarkkaan ottaen esimerkkilauseen Poika hypähti ilmaan tilanteessa voi ajatella kolmannenkin 
komponenttitilan, jossa poika palaa takaisin lähtökohtaansa, esimerkiksi lattialle. Kuitenkaan hypähtää-verbi 
ei varsinaisesti osoita tätä vaihetta, vaan tulkinta tulee pikemminkin lauseen tilanteeseen liittyvästä 
ensyklopedisesta tiedosta. Maailmantiedon perusteella tiedämme, että maan vetovoima vetää pojan ilmasta 
takaisin lähtöpisteeseensä. Sen sijaan vaikkapa Kielitoimiston sanakirjan (KS s.v. hypähtää) esimerkissä 
Hypähti kevyesti satulaan muuttujan paluuta lähtöpisteeseensä ei ole, mutta prosessin rakenne on muutoin 
samankaltainen. 
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Lauseen 20 kuvaama asiaintila käsitteistetään10 siten, että koho on jossakin tietyssä 
kohdassa veden pinnalla, sitten lennähtää toiseen paikkaan, ja tämä toistuu aika 
ajoin. Tässä kirjoituksessa esittämäni näkemys, jonka mukaan aspektuaalisella tul-
kinnalla on kognitiivinen perusta prosessin muuttujan ja kiintopisteen välisen 
relaation kehittymisessä, näyttää saavan koetinkivekseen juuri hyppelehtiä-verbin 
kaltaiset, sisäisesti kompleksiset, mutta kuitenkin kokonaisuutena rajaamatonta 
prosessia ilmaisevat verbit. 

Esimerkin 20 pohjalta hyppelehtiä-verbin osoittaman prosessin muuttujan (koho) 
ja kiintopisteen (laineilla) välistä relaatiota voisi kuvata komponenttitilojen sarjana, 
jonka kussakin osatilassa vallitsee vuoroin KONTAKTI (’koho laineilla’), vuoroin 
SEPARAATIO (’koho ilmassa’). Jos siis hyppelehtiä-verbin prosessissa muuttujan ja 
kiintopisteen välinen konseptuaalinen perusrelaatio tällä tavoin vaihtuu, eikö verbin 
sitten pitäisi ilmasta luontaisesti rajattua prosessia? Selitys rajaamattomaan aspektiin 
on siinä, että prosessin komponenttitiloiksi ei nyt hahmotukaan yksittäinen muuttujan 
ja kiintopisteen välinen relaatio, siis joko KONTAKTI tai SEPARAATIO, vaan 
pikemminkin yhden KONTAKTIN ja yhden SEPARAATION yhdessä muodostama vaihe. 
Vastaavalla tavalla esimerkiksi verbi kävellä on sisäisesti kompleksinen eli koostuu 
jalkojen siirtymisestä muodostuvista jaksoista. Kuten Langacker (1982: 269) 
huomauttaa, tällainenkin verbi voidaan ymmärtää yleisemmällä tasolla sisäisesti 
homogeenisena. Niinpä hyppelehtiä-verbin osoittama prosessi koostuu peräkkäisistä, 
toisilleen identtisistä komponenttitiloista, jotka tosin ovat sisäisesti kompleksisia. 
Rajaamattoman aspektitulkinnan kannalta olennaista on nimenomaan samanlaisten 
prosessinsisäisten osien toistuminen, jolloin Langackerin (1982: 270) sanoin mikä 
tahansa prosessin vaihe [komponenttitila eli muuttujan ja kiintopisteen välinen 
konseptuaalinen perusrelaatio] on funktionaalisesti samanarvoinen muiden vaiheiden 
kanssa. Aspektiltaan rajatuissa hypätä ja hypähtää -verbeissä näin ei ole, mutta rajaa-
mattomasta hyppelehtiä-verbistä voi irrottaa minkä tahansa prosessin kohdan, yhden 
satunnaisen ”hypyn”, ja valittu vaihe on samanlainen kuin muut prosessin jaksot. 

                                                        
10On myös mahdollista, jopa todennäköistä, että koho ei faktisesti ole ilmassa lainkaan, vaan siirtyy laineen 
päällä, ikään kuin keinuu laineen mukana. Kuitenkin juuri hyppelehtiä-verbin käyttö viittaa siihen, että 
asiaintila käsitteistetään siten, että koho siirtyy ilman kautta toiseen kohtaan, vastaavalla tavalla kuin lintu 
lauseessa Pikkulintu hyppelehtii laudalla. 
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5 Päätäntö 

Olen tarkastellut katsauksessani kognitiivisen kieliopin näkökulmasta aspektin 
määräytymistä suomen kielessä. Olen pyrkinyt osoittamaan, että kognitiivisen kieli-
opin aspektimääritelmä tarjoaa suomen kieleen soveltuvan, riittävän abstraktin 
näkemyksen, joka kattaa prototyyppisten tapausten lisäksi muutkin esiintymät. 
Kognitiivisen näkemyksen mukaan lauseen ja verbin aspektuaalinen tulkinta 
määräytyy prosessin muuttujan ja kiintopisteen välisen konseptuaalisen perus-
relaation kehityksestä. Konseptuaalisen perusrelaation vaihtuminen prosessin 
kuluessa aiheuttaa rajattuuden tulkinnan, ja vastaavasti relaation pysyminen samana 
koko prosessin ajan antaa perusteita pitää prosessia aspektuaalisesti rajaamattomana. 

Olen pyrkinyt esittämään, miten konseptuaalisten relaatioiden näkökulmasta 
selittyy niin objektin ja subjektin sijanvalinnan, leksikaalisen semantiikan kuin 
derivaationkin aspektuaalinen vaikutus. Sen sijaan en ole tarkastellut tässä 
kirjoituksessa syntaktista manipulaatiota lauseen aspektin rakentajana. Sekin selittyy 
samalla tavalla. Niinpä esimerkiksi aspektiltaan rajaamattomassa lauseessa Poika 
juoksee muuttujan ja kiintopisteen välinen konseptuaalinen relaatio pysyy samana 
koko prosessin ajan. Sen sijaan esimerkiksi lokatiiviadverbiaalilla ilmaistu pääte-
piste, kuten lauseessa Poika juoksee kotiin, aiheuttaa relaation vaihtumisen prosessin 
lopussa INKLUUSIOKSI, ja lause saa siten rajatun aspektin tulkinnan. 

Aspekti kielen ilmiönä on moniulotteinen ja monisyinen. Sitä voidaan ilmaista 
suomen kielessä monella tavalla ja sitä voidaan myös tieteellisesti kuvata monesta 
näkökulmasta ja monin käsittein. Olen kirjoituksessani pyrkinyt tuomaan 
fennistiseen aspektin olemusta käsittelevään keskusteluun kognitiivisen kieliopin 
näkemyksen. Uskoakseni kognitiivisen semantiikan aspektikanta on yksi varteen-
otettava vaihtoehto mietittäessä aspektin olemusta, sillä se pyrkii paitsi tarjoamaan 
kattavan aspektimääritelmän myös näkemään aspektuaalisten ilmiöiden takana 
vaikuttavan kognitiivisen perustan. 
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Tunnesanastomme merkitykset 

Seija Tuovila 

Rakkaus on todellisempaa kuin päivänpolitiikka. Japanissa 
omenapuiden kukinta on uutisen aihe. Kaikki me rakastamme, 
vihaamme ja pelkäämme. Se on universaalin olemassaolon ydin. 
(Jaakko Hämeen-Anttila Kalevassa 26.10.2004.) 

Tunteet ovat tärkeä puheenaihe ja mielen ilmiö. Ne ovat kaikille ihmiselle yhteisiä ja 
samalla kulttuurisesti ja yksilöllisesti erityisiä. Kullekin kulttuurille tarpeelliset ja 
merkitykselliset asiat ja ilmiöt saavat kielessä oman nimityksensä. Tunteet ovat 
ihmiselämässä niin olennaisia, että oletettavasti kaikissa kielissä on sanoja, joilla 
niitä nimetään (ks. Wierzbicka 1999: 273–307). Voitaneen ajatella, että mitä merkit-
tävämpi jokin tunne kulttuurissa on, sitä tärkeämpi asema sillä on puhujien kielessä. 

Artikkelini pohjautuu väitöstutkimukseeni (Tuovila 2005), jossa pyrin selvittä-
mään suomen kielen tunnesanaston merkitysulottuvuuksia: millaisia tunteita suoma-
laiset mieltävät ja nimeävät ja mitä he ilmauksillaan tarkoittavat sekä millaisia tunne-
sanojen järjestelmälliset semanttiset analyysit voisivat olla. Toisin sanoen etsin vas-
tauksia esimerkiksi kysymyksiin: Miten kielemme tunnesanasto on hahmotettavissa 
ja kuvattavissa? Millaisiin ryhmiin sanat asettuvat merkityksensä perusteella? Miten 
yksittäisen tunnesanan merkitys on selitettävissä? Mitkä ovat suomalaisille tärkeitä 
tunnesanoja? Tunnesanaston kautta pyrin hieman myös valottamaan suomalaisten 
tunteiden kansanpsykologiaa. (Ks. Karihalme 2006: 272–276.) 

Tunnesanat keräsin sadalta eri-ikäiseltä suomalaiselta, joista miehiä ja naisia oli 
yhtä paljon. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma oli siten seuraava: 

Taulukko 1. Koehenkilöiden sukupuoli ja ikä. 

 –19 20–29 30–39 40–49 50– 

Naiset 10 10 10 10 10 

Miehet 10 10 10 10 10 

Vastaajat saivat kirjoittaa pääasiassa yksilöittäisissä ja ajaltaan rajaamattomissa koe-
tilanteissa tunteiden nimitysten luettelon siinä järjestyksessä kuin ilmaukset tulivat 
mieleen. Kirjallisessa muodossa toteuttamani testaus antoi vastaajille mielestäni 
hienovaraisemman ja keskittyneemmän tilaisuuden luetteloida tunteita kuin niiden 
ääneen sanominen testaajalle. Kyselyn avulla sain aineistoksi 2 020 tunnesanan 
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mainintaa. Vaikka lähdin tutkimuksessani siitä, että kielen avulla voi tutkia myös 
mieltä, ihminen tuskin pystyy selittämään kielellisesti mielensä tiedostamatonta, 
syvintä käsitesisältöä. Tarkkaan ottaen tutkimukseni kohteena olivatkin käsitteellis-
tämisprosessin kielennetyt sisällöt.  

1 Tunnesanojen merkitysten kuvaaminen 

Lähtökohtani oli, että ”suomalaiseen mieleen” on kerääntynyt tunteisiin liittyvää 
yhteistä merkityssisältöä. Toisten ihmisten tunteiden ymmärryksen voi ajatella 
perustuvan muiden yksilöiden sisäisten kognitiivisten tilojen mallintamiselle. 
Aivomme voivat esimerkiksi representoida toisen ihmisen ilmeiden tai kehollisen 
käyttäytymisen perusteella, että tämä pelkää. Vaikka varsinainen pelko on toisen 
aivojen tila, ihminen voi kuitenkin ajatella, että toisella on sellainen sisäinen tila kuin 
hänellä itsellään, kun hän pelkää. (Churchland 2004: 134.) 

Tunteisiin liittyy ajattelua ja tietämistä, joten tunteiden ilmaiseminen kielellä 
vaatii edes jonkinlaista kognitiivisuutta. Tunteiden kognitiivisuuden aste sinänsä voi 
vaihdella. Esimerkiksi inho sisältää vähemmän kognitiivista prosessointia kuin 
häpeä. Kognitiivisuus ei kuitenkaan ole ehdottomasti tietoisuutta:  

To say emotions arise from cognition is to say that they are determined by the 
structure, content, and organization of knowledge representations and processes 
that operate on them. These representations and processes might sometimes be 
available to consciousness, but there is no reason to suppose that they 
necessarily are so. (Ortony–Clore–Collins 1988: 4.) 

Tunnesanojen merkityksen kuvaaminen ei ole mitenkään helppoa, mikä on 
havaittavissa esimerkiksi sanakirjojen tunnesanojen merkitysten määrittelyistä: 
selitykset ovat monesti kehämäisiä ja epämääräisiä. Tunteiden hahmottaminen ei ole 
ollut vaivatonta psykologiselta kannaltakaan. Empiirisen tutkimuksen ainoita konk-
reettisia pääsyteitä tunteisiin on ollut tunteiden vaikutus kehoon. Vaikka filosofit ja 
psykologit eivät olekaan onnistuneet laatimaan adekvaatteja tunteiden määritelmiä, 
tavoite ei silti ole mahdoton. Esimerkiksi Ortonyn, Cloren ja Fossin (1984: 344) 
mukaan tämänsuuntaisia vakavasti otettavia yrityksiä on jo tehty, joista he eritoten 
mainitsevat puolalaisen kielentutkijan Anna Wierzbickan tutkimukset, joita heidän 
mielestään ei ole missään systemaattisesti kumottu tai kiistetty. Wierzbicka koulu-
kuntineen väittää, että tunteiden semanttiset merkitykset ovat selitettävissä proto-
tyyppisinä kognitiivisina skenaarioina luonnollisen semanttisen metakielen avulla. 
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Koulukunnan kehittelemää metakieltä on sovellettu jo moniin kieliin. Halusin 
omassa tutkimuksessani kokeilla, miten semanttisten primitiivien idea soveltuu 
suomen kieleen ja erityisesti suomen kielen tunnesanojen semantiikkaan. 

Monet tutkimukseni teoreettisista ja menetelmällisistä valinnoista perustuvatkin 
Wierzbickan ajatuksiin. Hän on soveltanut kehittelemäänsä luonnollisen semanttisen 
metakielen eli reduktiivisen parafraasin metodia (Natural Semantic Metalanguage = 
NSM) esimerkiksi juuri tunnesanojen merkityksen kuvaamiseen. Tunnesanan käsit-
teellinen sisältö, merkityksen selitys (semantic explication), rakentuu pienestä 
joukosta universaaleja semanttisia primitiivejä, kuten I, YOU, THIS, THINK, 
WANT, BAD, GOOD, A SHORT TIME, LIKE. (Esim. Wierzbicka 1999; Goddard 
2002: 14.) Oletus on, että kunkin kielen vastineet näille edellä englanniksi 
ilmaistuille käsitteille ovat löydettävissä. Esimerkiksi tuntemisen käsitteelle, primi-
tiiville FEEL, näyttää eri kielissä olevan oma vastineensa (Wierzbicka 1999: 275), 
mikä sinänsä jo osoittaa tunteiden tärkeyden ihmisen elämässä. Luonnolliseen 
semanttiseen metakieleen perustuvan merkityksen kuvauksen lähtökohta on, että 
merkitykset, jotka ovat ilmaistavissa tietyllä kielellä, voidaan myös kuvata adek-
vaatisti kyseisen kielen keinoin (Goddard 2002: 5). 

Kielten mahdolliset semanttiset primitiivit löytyvät yrityksen ja erehdyksen 
kautta. Koska käytettävissäni ei ollut luonnollisen semanttisen metakielen suomen 
kielen sovelluksia, tutkimukseni suomen kieleen liittyvät yritykset ja erehdykset ovat 
omiani ja nimenomaan tunnesanojen selittämisestä kumpuavia. Tunnesanojen 
merkitysten kuvauksen suomen primitiivejä ovat ehdotukseni mukaan seuraavat: 
 
Prosessin osallisia MINÄ/ITSE, IHMINEN/HÄN/JOKU, ASIA/JOKIN, TÄMÄ, MUU/TOINEN 

Arviointi HYVÄ, PAHA/HUONO 

Kognitiiviset prosessit AJATELLA, TIETÄÄ, HALUTA, TUNTEA, VOIDA (’kyetä’) 

Toiminta TEHDÄ, TAPAHTUA 

Olemassaolo OLLA / OLLA OLEMASSA 

Aika KUN, NYT, ENNEN, JÄLKEEN, KAUAN AIKAA, VÄHÄN AIKAA, JONKIN AIKAA, 

JOSKUS 

Tila, paikka MIELI, RUUMIS, LÄHELLÄ, SISÄLLÄ 

Varmuus, mahdollisuus EI/KIELTO, TOTTA, EHKÄ, SAATTAA, -ISI- 

Logiikka KOSKA/VUOKSI, JOS 

Vahvistaminen  HYVIN (’erittäin’) 

Vertailu KALTAISUUS, ENEMMÄN/LISÄÄ, VÄHÄN. 

Ryhmittely poikkeaa hieman totutusta (vrt. Goddard 2002: 14; Wierzbicka 1999: 36–
37), enkä oleta, että se olisi tarkoituksenmukainen muiden kuin tunneprimitiivien 
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yhteydessä. Ehdottamani tunneprimitiivistö on luonnollisesti hypoteettinen ja 
tarjonnee perustan suomen kielen tunteiden semanttisen kuvauksen kehittämiselle. 

Tunnesanojen selitys esitetään siis prototyyppisen skenaarion muodossa, jossa 
kuvataan ennemminkin abstraktia kognitiivista struktuuria kuin ulkoista tilannetta. 
Kognitiivista perusmallia voi soveltaa yleisesti eri tunteiden merkitysten 
kuvauksessa. Tietyn tunteen merkitys on sama kuin se, mitä ihminen yleensä tuntee 
tiettyine kyseiselle tilanteelle tyypillisine ajatuksineen tuntiessaan tämän tunteen ja 
käydessään läpi tilanteeseen liittyvää sisäistä prosessia. Skenaario on eräänlainen 
todellista tuntemisen tilaa jäljittelevä tarina, johon liitetään myös abstrakti 
universaaliin kognitiiviseen tapahtumaan viittaava osuus. Määrittelin tutkimuksessa-
ni noin 50 tyypillisen tunnesanan ydinmerkityksen. Esimerkiksi tunnesanan riemu 
merkityksen selityksessä päädyin seuraavanlaiseen skenaarioon. 

 
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin (= kaikille skenaarioille yhteinen kognitiivinen perusta) 

 joskus ihminen ajattelee 

  tiedän nyt: jotakin hyvin hyvää tapahtui 

  halusin tätä  

 kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä vähän aikaa 

X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista 

Intuitio ja introspektio ovat merkitysanalyyseissani keskeisessä roolissa, ja niillä on 
kiistämättä omat rajoituksensa. Käytin tukenani sanakirjojen lisäksi Kielipankin 
tekstikorpusten sanomalehtikielen tunnesanoja konteksteineen analysoidessani 
yksittäisten tunnesanojen merkityksiä. Kielellisen ja kulttuurisen intuition käyttö on 
silti jokseenkin välttämätöntä semanttisessa analyysissa ja tekee täsmällistenkin 
kuvaustermien käytöstä yleensä jossain määrin esseististä (Onikki 2000: 103). 

Sanan merkityksen määrittelyssä ja määrittelyn validiuden osoittamisessa 
sanojen välinen vertailu on miltei väistämätöntä, vaikka yksittäisten sanojen merki-
tykset eivät sinänsä ole riippuvaisia muiden tutkittujen sanojen merkityksistä ja 
sanan merkitys voidaan ilmaista viime kädessä omana itsenäisenä selityksenään. 
Semanttinen eksplikaatio on eräänlainen hypoteesi sanan merkityksestä, ja se on 
validi, jos se selittää korrektisti kyseisen sanan merkityksen alan. Merkityksen rajat 
voivat olla sumeat, mutta jopa sumeus pitäisi pystyä ennakoimaan hyvin ilmaistulla 
ja tutkitulla määrittelyllä. Merkitykset voidaan kuvata ja niitä voidaan vertailla 
täsmällisesti, jos niiden luonne universaaleista semanttisista primitiiveistä muodostu-
vina, mutta kulttuurisidonnaisina ilmiöinä ymmärretään. (Wierzbicka 1996: 183.) 

Luonnollisen semanttisen metakielen ajatus soveltui mielestäni ainakin proto-
tyyppisten tunnesanojen ydinsisällön selittämiseen. Skenaarioselitysten työstäminen 
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ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Tutkimuksessani laadin skenaarioesitykset 
tyypillisille tunnesanoille, jotka sijoittuivat mahdollisimman monenlaisiin, toisistaan 
eroaviin merkitysryhmiin, jotka nimesin seuraavin komponentein: ”Jotakin hyvää 
tapahtui tai tapahtuu”, ”Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”, ”En halua”, ”Haluan”, 
”Ajattelen itsestäni jotain”, ”Ajattelen toisista jotain”, ”Tiedän / En tiedä”. Vaikka en 
analysoinut yhtä lähisynonyymeistä muodostunutta tunnesanojen merkitysryhmää, 
oletan kuitenkin, että sanojen merkitysvivahteiden erottelu ja nyanssien kuvailu 
luonnollisen semanttisen metakielen avulla voi olla joidenkin tunnesanojen kohdalla 
vaikeaa. 

2 Suomalaisten tunnesanat 

Suomalaisen tunnesanaluetteloihin oli kirjattu keskimäärin 20 tunnetta. Naisten 
tunnesanaluettelot olivat runsaampia kaikissa ikäryhmissä.1 Keskimäärin 
vuolaimmin sanoja olivat tuottaneet yli 50-vuotiaat naiset ja niukimmin alle 20-
vuotiaat miehet. Suomalaisten naisten voi siis väittää olevan tunne-elämän 
kuvaamisessa sanaston tasolla verbaalisesti tuottavampia kuin miesten. Eri 
ikäryhmien välillä oli jonkin verran eroa mutta tilastollisesti ei kuitenkaan 
merkitsevästi. Seuraavasta kuviosta 1 selviää luetteloiden pituuksien keskiarvot 
ikäryhmittäin ja sukupuolittain. 

                                                        
1Mainittakoon, että myös Vainikin (2004: 64) vastaavantyyppisessä tutkimuksessa naiset olivat samoin 
miehiä monisanaisempia tunteiden nimeämisessä. 
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Kuvio 1. Tunnesanaluetteloiden pituuksien keskiarvot. 

Naisten tunteita nimeävä sanasto on siis runsaampaa kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti 
nuorimpien ikäryhmässä tytöillä oli huomattavasti pitemmät sanaluettelot kuin 
vastaavanikäisillä pojilla. Sanaston perusteella suomalaisten naisten on siis 
oletettavasti helpompi kertoa tunteistaan kuin suomalaisten miesten. Tulos ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että miehillä olisi vähemmän tunteita kuin naisilla. Ehkä 
jossakin tilanteessa miehellä oikean sanailmaisun löytäminen saattaa olla 
”sumeampaa”, tai naisilta voi löytyä sumean tunnealueen kuvaamiseen runsaammin 
sanoja. Toisaalta huomattakoon, että vanhimmilta miehiltä löytyi kielennettyjä 
tunteita enemmän kuin kolmelta nuorimmalta naisryhmältä.  

Kuvasin tunnesanojen asemaa puhujien mielessä kognitiivisen tärkeyden 
käsitteellä. Laskin ilmausten tärkeysindeksit (cognitive salience index) Sutropin 
(2001) luettelointitehtävien analysointiin kehittelemän kaavan2 avulla. Indeksin 
perusteella tyypillisimmille tunnesanoille ominainen tärkeysprofiili ilmenee 
seuraavasta kuviosta (vrt. Vainik 2002: 326–328). 
                                                        
2Kognitiivisen tärkeyden indeksi (S) lasketaan seuraavan kaavan S=F/(N mP) avulla. Indeksin laskemiseen 
tarvitaan ensiksikin sanan kokonaisfrekvenssi (F) eli tieto siitä, kuinka moni sanan on maininnut. Toiseksi 
tarvitaan luettelointitehtävään vastanneiden lukumäärä (N), jonka suositellaan olevan ainakin 20–30. 
Kolmanneksi on tutkittava, kuinka monentena keskimäärin kyseinen sana vastaajien luetteloissa esiintyi 
(mP) eli eräänlainen keskiarvoasema (mean position). (Sutrop 2001: 273–274.) Sanan kognitiivisen 
tärkeyden indeksi voi vaihdella 1–0. Indeksi on ideaalissa tapauksessa 1, jolloin kyseinen sana on esiintynyt 
kaikkien koehenkilöiden luettelossa ensimmäisenä. Vastaavasti luetteloiden loppupään sanojen indeksin 
arvo lähestyy nollaa. 
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Kuvio 2. Tyypillisten tunnesanojen kognitiivinen tärkeys. 

suuttumus
mustasukkaisuus

hämmennys
tyhjyys

innostus
kauhu

halu
himo

hämmästys
rohkeus

raivo
kipu

häpeä
turhautuneisuus

nälkä
ylpeys

luottamus
empatia
helpotus
ärtymys

sääli
huoli

hellyys
apeus

epäilys
epävarmuus

myötätunto
tylsyys

epätoivo
välinpitämättömyys

riemu
katkeruus

toivo
ikävä

rauhallisuus
kaipaus

pettymys
jännitys

inho
tyytyväisyys

ihastus
tuska

masennus
väsymys

ahdistus
kateus

onnellisuus
pelko

suru
rakkaus

ilo
viha

0                      0,05                   0,1                    0,15                   0,2

Kognitiivisen tärkeyden indeksi (S)
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Viha, ilo, rakkaus ja suru osoittautuvat hyvin selkeästi suomalaisten tärkeimmiksi 
tunnesanoiksi. Myös pelko, onnellisuus, kateus ja ahdistus erottuvat indeksin mukaan 
omaksi ryhmäkseen, minkä jälkeen ei yhtä selviä tärkeyseroja eroja enää synny. 

Kognitiivisen tärkeyden indeksi luokittelee käsitteitä kulttuurisen tason näkö-
kulmasta. Yleistystä etsivänä menetelmänä se häivyttää tunteiden kokemisen ja 
kielentämisen subjektiiviset vaihtelut ja hyvinkin kiinnostavat yksilölliset 
hahmotukset. Se antaa kuitenkin mahdollisuuden hahmottaa tunnesanojen asemaa 
esimerkiksi sukupuolen perusteella muodostettujen ryhmien mielissä. Kuviossa 3 
ovat kognitiivisen tärkeyden indeksin mukaisesti miesten 20 tärkeintä tunnesanaa. 

Kuvio 3. Miehille 20 kognitiivisesti tärkeintä tunnesanaa. 

Miehille tärkeistä tunnesanoista erottuvat selvästi jo edellä esillä olleet viha, ilo, 
rakkaus ja suru. Näiden sanojen indeksi pienenee tasaisesti ja sijoittuu arvojen 0,2 ja 
0,1 välille. Miesten viidenneksi tärkein sana on pelko, joka erottuu selvästi ennen 
seuraavia väsymystä, ahdistusta, masennusta, kateutta ja ihastusta, jotka ovat 
miehillä tärkeydeltään keskenään lähes samanarvoisia. Seuraavien sanojen indeksit 
laskevat sitten edelleen hyvin tasaisesti. 

Seuraavassa kuviossa 4 ovat vastaavasti naisten 20 tärkeintä tunnesanaa kogni-
tiivisen tärkeyden indeksin mukaisessa järjestyksessä. 
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Kuvio 4. Naisille 20 kognitiivisesti tärkeintä tunnesanaa. 

Naisten neljä ensimmäistä, keskenään lähes yhtä tärkeää tunnesanaa ovat ilo, 
rakkaus, viha ja suru, joiden jälkeen viidenneksi tärkein sana on onnellisuus. Omaksi 
ryhmäkseen erottuvat seuraavat kolme, jotka ovat kateus, ahdistus ja pelko. Luet-
telosta erottuu vielä tyytyväisyys jonkin verran tärkeämpänä ennen indekseiltään 
tasaisesti vähenevää sanaluettelon loppuosaa. 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna neljän tärkeimmän tunnesanan eli vihan, ilon, 
rakkauden ja surun tärkeys eri ikäryhmillä ilmenee seuraavasta kuviosta: 

Kuvio 5. Vihan, ilon, rakkauden ja surun kognitiivinen tärkeys eri ikäryhmillä. 
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Viha on selvästi tärkein tunnesana nuorimmilla ja 40–49-vuotiailla. 20–29-vuotiailla 
tärkein sana on rakkaus, 30–39-vuotiailla ja yli 50-vuotiailla ilo. Vihan tärkeys vähe-
nee koehenkilöiden iän myötä lukuun ottamatta juuri 40–49-vuotiaita. Tunnesanoista 
rakkaus on tärkeimmillään 20–29-vuotiailla. 30–39-vuotiailla vihan ja rakkauden tär-
keys on vähäinen verrattuna iloon ja suruun. Ilon ja surun tärkeys lisääntyy aina 30–
39-vuotiaisiin saakka, minkä jälkeen sanat menettävät asemiaan. Muilla ikäryhmillä 
neljän tärkeimmän joukkoon kuulunut suru oli nuorimmilla viidenneksi tärkein, ja 
neljäntenä heillä sen sijaan oli pelko. 

Tutkimukseni perusteella kielteiset tunteet ovat suomalaisille tärkeämpiä kuin 
myönteiset. Negatiivisiin tunnesanoihin liittyviä vastauksia (53 %) oli kaiken kaik-
kiaan positiivisia (43 %) enemmän. Ikäryhmittäin tarkasteluna negatiivisiksi luokitel-
tavia tunteita mainitsivat muut paitsi yli 50-vuotiaat useammin kuin positiivisia. Nai-
silla myönteiset tunteet ovat kuitenkin miehiin verrattuna jonkin verran tärkeämpiä. 
Tämä ilmenee erityisesti vanhempien naisten tunnesanoista. Nuoret miehet ovat 
”nuoria vihaisia miehiä”, joiden tunnesanoista yli 60 prosenttia viittasi kielteisiin 
tunteisiin. 

Kansanpsykologisten oletusten luotettava yhdistäminen kielen ilmiöihin vaatii 
uusia perusteltuja menetelmiä (Karihalme 2006: 274). Vaikka tunneilmausten 
perusteella tekemäni kansantaksonomiset päätelmät ovatkin hypoteettisia, niiden 
pohtiminen on kuitenkin kiinnostavaa. Esimerkiksi suomalaisten huonosta itse-
tunnosta puhutaan monissa eri yhteyksissä. Tutkimukseni perusteella suomalaiset 
tosiaan ajattelevat itsestään enemmän huonoa kuin hyvää. Sen sijaan he ajattelevat 
toisista ihmisistä enemmän hyvää kuin huonoa. Tulosta vapaasti tulkitsemalla suo-
malaisia voi pitää empaattisena ja ystävällisenä kansana. Joku voi tietenkin puhua 
myös hyväuskoisuudesta. Miehet ja naiset eivät eroa tässä suhteessa juuri toisistaan. 
Myöskään ikä ei muuta ratkaisevasti käsityksiä muista ihmisistä. Myönteinen käsitys 
vahvistuu iän myötä aina 30–39-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen epäluuloisuus hieman 
lisääntyy. Vastaavasti nuorimmat ja vanhimmat ajattelevat itsestään kielteisemmin 
kuin muut. Eniten hyvää itsestään ajattelevat 20–29-vuotiaat.  

3 Lopuksi 

Sanojen semanttinen verkottuminen ihmisten mielessä on eittämättä vaikuttanut 
siihen, mitä aineistoni tunnesanaluetteloihin on yleensäkin kirjautunut. Esimerkiksi 
ihmisen kautta-aikainen taipumus jakaa maailmaa kahtia ja vastakohtiinsa (esim. 
Ogden 1967: 34) näkyy tunnesanastosta muun muassa siten, että vastausten tär-
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keimmät tunnesanat muodostavat vastakohtaiset parinsa: ilo ja suru, viha ja rakkaus. 
Tutkimuksissa on havaittu, että sana-assosiaatiokokeissa ihmiset antavat vastauk-
seksi mielellään juuri vastakohdan. Kokeissa on lisäksi yleistä vastata saman luokit-
telutason käsitteellä tai kollokaatiolla. Melko usein niissä annetaan vastaukseksi 
myös hyponyymi tai hyperonyymi. (Aitchison 2003: 84–101.) 

Tunnesanojen testaustilanteetkin ovat varsin alttiita erilaisille koehenkilöön 
liittyville, lopulliseen tunnesanaluetteloon vaikuttaville tekijöille. Kun ihmisiä pyy-
detään luetteloimaan tunteita, heidän motiivinsa vastata tehtävään voivat olla hyvin-
kin erilaiset. Yksittäinen koehenkilö voi asettaa itselleen monenlaisia sisäisiä 
kontrolloivia ehtoja. Epäselväksi jää, millainen on mielen ja tietoisen kirjaamis-
tapahtuman järjestyksen suhde. (Ks. Dennett 1999: 193.) Myös tehtävälle uhrattu 
aika ja huomio saattavat vaihdella koehenkilöittäin, vaikka jokainen vastaaja tutki-
mukseni testaustilanteissa ainakin ulkoapäin havainnoituna näytti keskittyvän tehtä-
vään hyvin. 

Tunnesanat muodostavat koherentin, kognitiivisen alan, jonka semanttisen 
rakenteen tutkimisessa on omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Kun tutkittavat sanat 
ovat samalta alalta, ne muodostavat tutkimuksellisen ja ajatuksellisen koko-
naisuuden, jossa sanojen merkitysten vertailu ja yhteyksien hakeminen on luontevaa. 
Sanojen merkitysten analysointi systematisoituu sanoista muodostuneiden takso-
nomioiden ja ryhmittelyihin sisältyvien ehtojen kautta. 

Tutkimukseni oli tietääkseni ensimmäinen luonnollisen semanttisen metakielen 
soveltamisen kokeilu, joka kohdistui suomen kielen tunnesanoihin. Jos luonnollisen 
semanttisen metakielen suomenkielistä kehittelytyötä tunnesanojen osalta jatketaan, 
komponenttien esittämisen systemaattisuutta on edelleen hiottava ja komponentteihin 
sisältyvää redundanssia on karsittava, varsinkin jos kuvauksissa pyritään ekono-
misuuteen. Toisaalta merkitysten selityksiä on mahdollista myös laajentaa ja moni-
sanaistaa, jos yhtenä tavoitteena on sanan semanttisen sisällön rikas kuvaaminen. 
Paljon työtä on edessä, jos luonnollista semanttista metakieltä pyritään soveltamaan 
suomen kielen eri alan sanoihin ja sanastoihin. Kehittelytyötä tarjoaa paitsi opti-
maalisen semanttisen primitiivistön löytäminen myös luonnollisen semanttisen meta-
kielen toistaiseksi vähemmälle jäänyt syntaksin tutkiminen. 

Aiheena tunteet ovat kognitiivisen tutkimuksen keskiössä muun muassa 
tietoisuuden ja käsitteistämisprosessien tutkimuksen kautta. Kognitiivisesti 
suuntautunut kielentutkimus antaa kaikkinensa moniulotteisen lähtökohdan tunteiden 
ja myös tunteiden tutkimiselle. Kognitiotiede puolestaan tarjoaa tunteisiin 
kohdistuvalle kielentutkimukselle käyttökelpoisia menetelmiä (Karihalme 2006: 
273). Tunteet arjessa ja tutkimuksen kohteena ovat olennainen osa ihmisenä olemista 



 108 

ja ihmiseksi tulemista, joten kielentutkijankin on hyvä pysähtyä pohtimaan niiden 
merkitystä. 
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Paholainen vai luonnonkatastrofi?  
– Alkoholiaiheiset perusmetaforat 
alkoholivalistusteksteissä 

Minna Sääskilahti 

1 Johdanto 

Tutkin väitöskirjassani (Sääskilahti 2006) alkoholivalistuksen tekstilajia ja sen 
muuttumista vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. Keskeisinä tavoitteinani oli 
selvittää, millainen tekstilaji alkoholivalistus on ja miten se muuttuu tarkastelujakson 
aikana. Tutkimukseni pohjautui Chaïm Perelmanin (1971) argumentaatioteoriaan, ja 
keskityin kuvaamaan alkoholivalistustekstejä kielellisen vaikuttamisen näkö-
kulmasta. Tutkin muun muassa, miten alkoholivalistusteksteissä argumentoidaan, 
puhutellaan sekä ohjaillaan lukijaa, käytetään varauksia ja nimetään alkoholia sekä 
alkoholikulttuuriin liittyviä toimijoita ja toimintoja. Yhtenä väitöskirjani tarkastelu-
kohteista olivat myös alkoholiaiheiset kognitiiviset perusmetaforat, joita käsittelen 
tässä artikkelissani. Alkoholiaiheisten metaforien lisäksi tarkastelen myös sitä, miten 
alkoholinkäyttäjiä ja alkoholinkäyttöä kuvataan metaforilla. 

Olen hyödyntänyt alkoholiaiheisten perusmetaforien analysoimisessa George 
Lakoffin ja hänen lähipiirinsä kehittelemää kognitiivista metaforateoriaa. Kognitiivi-
sen metaforateorian lähtökohtana on näkemys, että kaikki arkiajattelu on metaforista. 
Kielenkäyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä tiedosta ajattelunsa metaforisuutta. 
Kielenkäytön metaforat puolestaan ovat sidoksissa kognitiivisen tason metaforiin, 
joten perusmetaforiin päästään käsiksi analysoimalla kielenkäytön metaforia. 
Esimerkiksi metaforat Älä tuhlaa aikaa ja Paljonko aikaa on vielä jäljellä pohjautu-
vat perusmetaforaan AIKA ON RAHAA. (Lakoff–Johnson 1980: 3–9.) Lakoffin meta-
forakäsitystä on kritisoitu liiallisesta laajuudesta. Jos lähes kaikki arkiajattelu käsite-
tään metaforaksi, metafora uhkaa muuttua merkityksettömäksi. (Onikki 1992: 35.) 

Perusmetaforista voidaan erotella metaforisen kuvauksen kohde ja lähde. 
Esimerkiksi AIKA ON RAHAA -metaforassa kuvauksen kohteena on aika ja lähteenä 
puolestaan raha. Perusmetaforat voidaan jakaa ryhmiin olemuksensa perusteella. 
Suuntametaforille on tyypillistä jäsentää maailmaa erilaisten suuntien, kuten 
ylhäällä–alhaalla tai sisällä–ulkona, avulla. Rakennemetaforat perustuvat kahden 
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käsitteen välisiin samankaltaisuuksiin. Ontologisissa metaforissa puolestaan 
abstraktit asiat mielletään konkreettisiksi, esimerkiksi elollisiksi olennoiksi. (Lakoff–
Johnson 1980.) 

Lakoffin tapa tarkastella metaforia on monin tavoin holistinen: metaforien 
analysointi kytketään ihmisen käsitejärjestelmään ja ajatteluun, kielijärjestelmään, 
kielenkäyttöön ja viime kädessä myös kulttuuriin (Leino 1983: 108–109). Siksi 
alkoholivalistustekstien perusmetaforia analysoimalla voidaan selvittää, millaisiksi 
alkoholi ja alkoholikulttuuriin liittyvät toiminnot ja toimijat mielletään yhteiskunnas-
samme. Samalla pystytään valottamaan myös alkoholiaiheisten metaforien taustalla 
olevaa ihmiskuvaa.  

Toisaalta Lakoff (esim. 1992: 481) ottaa huomioon myös mahdollisuuden, että 
metaforilla pyritään korostamaan joitakin niiden kuvaamien ilmiöiden puolia ja jättä-
mään joitakin ilmiöiden aspekteja huomiotta. Siten alkoholiaiheisia metaforia analy-
soimalla voidaan ennen kaikkea selvittää, millaisia alkoholin ja alkoholikulttuurin 
piirteitä pidetään erityisen keskeisinä alkoholivalistusteksteissä. Jotta suomalaisten 
alkoholiajattelua pystyttäisiin kuvaamaan mahdollisimman kattavasti metaforia 
analysoimalla, tarkasteltavana tulisi olla myös tekstejä, joissa alkoholia ja alkoholin-
käyttöä käsitellään toisenlaisesta näkökulmasta kuin alkoholivalistusteksteissä. 
Tällaisia tekstejä voisivat olla esimerkiksi juomalaulut. 

2 Alkoholi elollisena olentona 

Kaikkein yleisin alkoholiaiheinen metafora aineistossani on ALKOHOLI ON ELOLLINEN 

OLENTO. Alkoholi saatetaankin elollistaa ihmisen kaltaiseksi olennoksi, joka kykenee 
arvioimaan tekojaan ja suunnittelemaan toimintaansa: 

Juovutusjuomat ovat ”kuoleman oikea käsi”. Nälkä, suru, sota, rutto ovat vain 
pieniä tekijöitä maailmassa juovutusjuomien rinnalla. ”Kuoleman oikea käsi” 
saattaa sanoa itse Kuolemalle: ”Minä saan aikaan yksin kaiken sen, jonka kaikki 
muut yhdessä. Minä saatan ihmiset näkemään nälkää, tuotan heille surua ja 
köyhyyttä. Minä vajotan heidät epätoivoon ja lahjoitan heille sairautta ja 
kaikenlaisia onnettomuuksia, sanalla sanoen kaikkea sellaista, joka vie heidät 
perikatoon ja tekee heistä sinun alamaisiasi. (19331) 

                                                        
1Vuosiluku viittaa tekstin julkaisuvuoteen. 
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Alkoholin elollistaminen ilmenee esimerkissä kieliopillisesti muun muassa siten, että 
se on asetettu useassa lauseessa subjektiksi, jonka semanttisena roolina on TEKIJÄ. 
Lisäksi personifioitu alkoholi käyttää itsestään puhuessaan persoonapronominia 
minä. Alkoholi onkin yllä olevassa esimerkissä kuoleman apulainen, joka pyrkii 
tuottamaan mahdollisimman paljon epäkohtia ihmisten elämään ja siten joudutta-
maan heidän kuolemaansa. 

Alkoholia elollistaville perusmetaforille on tyypillistä, että alkoholia pidetään 
pahana olentona. Äärimmillään alkoholin pahuutta korostavat metaforat voidaan 
tiivistää perusmetaforaksi ALKOHOLI ON PAHOLAINEN. Alkoholista saatetaankin käyt-
tää seuraavanlaisia metaforia: kahle joka sinua Helwettiin siiwittää, taiwaan salpa, 
sielun ja ruumiin murhaaja sekä myrkky sielulle ja ruumiille. Tällaiset metaforat ovat 
tyypillisiä lähinnä aineistoni vanhimmissa, 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa 
julkaistuissa teksteissä, joissa vedotaan verrattain usein uskontoon perusteltaessa 
(liiallisen) alkoholinkäytön haitallisuutta.  

Alkoholi mielletään useissa metaforissa myös viholliseksi. Siihen viitataankin 
muun muassa ilmauksilla kulttuurin vaarallinen vihollinen, julma vihollinen sekä 
kotien pahin vihollinen. Tällaisten metaforien pohjana on perusmetafora ALKOHOLI 

ON VIHOLLINEN.  
Alkoholin pahuuden korostaminen on tyypillistä vielä 1960-luvulla julkaistujen 

valistustekstien perusmetaforissa, mutta aineistoni uusimmissa, 1990-luvulla julkais-
tuissa teksteissä alkoholin pahuutta ei varsinaisesti korosteta. Alkoholia pidettiinkin 
vielä 1960-luvun alkoholipoliittisessa keskustelussa pahan materialisoitumana ja 
varsinkin raittiuspuheessa alkoholista tehtiin suuri syyllinen, ”kuningas alkoholi”, 
josta kaikki paha oli johdettavissa (Kuusi 2004: 117). 

Ajallisesti tarkasteltuna yksi yleisimmistä alkoholia elollistavista perusmetafo-
rista aineistossani on metafora ALKOHOLI ON HALLITSIJA. Varsinkin ajanjaksolle 
1755–1968 ajoittuvissa teksteissä puhutaan wiinan wallasta, kuningas Alkoholista, 
Hänen Ylhäisyydestään, kuninkaan palvelemisesta ja väkijuomien vallan 
kukistamisesta. Myös aineistoni uusimpien tekstien joukosta löytyy esimerkki perus-
metaforasta ALKOHOLI ON HALLITSIJA: 

Jos tuntuu tutulta, ota kunnon aikalisä ja ajattele asioita. Mitä halusitkaan 
elämältä saada, mitä kokea, kenen kanssa? Onnistuuko se, jos annat alkoholille 
määräysvallan? (1993) 

Aineistoni uusimmissa teksteissä alkoholin hallitsevuutta tarkastellaan erilaisesta 
näkökulmasta kuin aineistoni ennen 1990-lukua julkaistuissa teksteissä. Yllä olevan 
esimerkin tavoin uusimmissa teksteissä korostuu yksilön näkökulma: alkoholi ottaa 
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valtaansa sitä liikaa käyttävän yksilön. Kun aineistoni vanhemmissa teksteissä 
tarkastellaan alkoholinkäyttöä yksilön näkökulmasta, ajatellaan, että jo alkoholin 
käyttäminen sinänsä riittää siihen, että alkoholi saa käyttäjästään määräysvallan. 
Lisäksi vanhemmissa teksteissä korostuu myös kollektiivinen näkökulma, sillä alko-
holin katsotaan hallitsevan koko Suomea, mikäli suomalaiset käyttävät alkoholia. 

Selvänä erityispiirteenä 1990-luvulla julkaistujen tekstien alkoholia elollistavissa 
metaforissa on se, että alkoholi saatetaan mieltää niissä myös hyväksi olennoksi. 
Tällöin alkoholiin viitataan tekijännimillä rentouttaja, sosiaalisten suhteiden 
ryydittäjä, tunnelman kohottaja, jännityksen laukaisija sekä stressin lievittäjä. 
Tekijännimillä tarkoitetaan kantaverbin ilmaiseman toiminnan suorittajaa, joka on 
tyypillisesti ihminen, eläin tai muu elollinen olio. Elotontarkoitteisia tekijännimiä 
puolestaan motivoi metafora ihmisenkaltaisesta aktiivisesta toimijasta. (ISK 2004: 
256–258.) Tällaisten alkoholitarkoitteisten tekijännimien taustalta löytyykin perus-
metafora ALKOHOLI ON HYVÄ ELOLLINEN OLENTO. On myös mahdollista, että 
tällaisissa ilmauksissa alkoholin käyttäjän ja alkoholin välinen hallintasuhde käänne-
tään muotoon ALKOHOLI ON PALVELIJA. Tällöin ehtona on, että alkoholia käytetään 
kohtuullisesti.  

Se, että alkoholiin viitataan näin myönteisillä ilmauksilla, kertoo suomalaisten 
alkoholiasenteiden lieventymisestä. Tällöin alkoholia ei pidetä edes alkoholivalistus-
teksteissä pelkästään pahana asiana. Ylipäätään ilmiö kuvastaa muuttunutta suhtautu-
mista hedonismiin. Aineistoni uusimmissa teksteissä hedonismille annetaankin 
paikka valistuksen arvojen joukossa, jolloin myötäillään suomalaisten arvomaailmas-
sa tapahtuneita muutoksia. Suomalaisten arvoja koskevissa tutkimuksissa onkin 
huomattu, että hedonismin ja siihen liittyvän yksilöllisyyden arvostus on lisääntynyt 
varsinkin nuorempien suomalaisten joukossa (Puohiniemi 2002: 95–109). 

Jo 1960-luvun alkoholipoliittisessa keskustelussa alkoholilla myönnettiin olevan 
myös merkittäviä positiivisia ominaisuuksia, mutta alkoholin myönteinen välinearvo 
pyrittiin mitätöimään raittiusliikkeessä (Kuusi 2004: 173–179). Aineistoni 1990-
lukua varhemmissa teksteissä alkoholitarkoitteiset tekijännimet ovat affektiiviselta 
sävyltään huomattavasti negatiivisempia kuin 1990-luvun tekstien tekijännimet. 
Alkoholi on muun muassa suurin sekä hedelmällisin kurjuuden siittäjä, kotien onnen 
hävittäjä, juoppouteen viettelijä, ihmisrodun huonontaja, kansan terveyden hävittäjä, 
tuhonaiheuttaja sekä päihtymyksen ja turtumuksen tuottaja.  
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3 Alkoholi luonnonkatastrofina 

Tutkimusaineistossani on joukko kieltolakiaikana (1919–1932) julkaistuja tekstejä, 
joissa alkoholiin viitataan ilmauksilla väkijuomatulva, väkijuomavirta ja alkoholi-
virta. Tällaisten ilmausten taustalta löytyy perusmetafora ALKOHOLI ON LUONNON-
KATASTROFI. Samantapaisia ilmauksia löytyy myös pakolaisaiheisista sanomalehti-
teksteistä, joissa pakolaisten saapumista Suomeen on kuvattu pakolaisaalloksi, 
-virraksi ja -tulvaksi. Tällaiset metaforat luovat uhkakuvaa suomalaiset alleen hukut-
tavasta pakolaisjoukosta, jolta viranomaiset ja poliitikot yrittävät pelastaa maamme 
rakentamalla patoja ja muureja. Siten katastrofimetaforilla pyritään implisiittisesti 
oikeuttamaan viranomaisten jyrkätkin toimet pakolaisten maahantulon estämiseksi. 
(Blomqvist 1996: 132–133.) 

Alkoholin salakuljetus oli varsin yleistä kieltolakiaikana, mikä selittänee osin 
luonnonkatastrofimetaforien yleisyyttä tämän kauden teksteissä. Kieltolain valvomi-
nen oli varsin ongelmallista salakuljetuksen yleisyyden vuoksi. Tullilaitoksella oli 
oikeus käyttää aseita varoituslaukauksiin ja itsepuolustukseen, mutta aseiden käyt-
töön toivottiin laajennuksia. Rajoitetuista aseenkäyttöoikeuksista huolimatta tulli-
viranomaisten ja salakuljettajien välille syntyi toisinaan yhteenottoja, joissa ei väl-
tytty henkilöuhreilta. (Filpus 2001: 96–116.) 

Yksi selitys luonnonkatastrofimetaforien käyttöön voisi olla se, että ne liittyvät 
epäsuorasti vaatimuksiin kieltolain valvontakeinojen tehostamisesta ja viranomaisten 
oikeudesta entistä jyrkempiin keinoihin alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi. Maa-
tamme uhkaavan viinatulvan estämiseen kaivattiin siis korkeampia patoja. Toisaalta 
aineistoni teksteissä ei käsitellä lainkaan kieltolain noudattamista valvovien viran-
omaisten oikeuksia ja niiden lisäämistä. Siksi yhteys katastrofimetaforien ja viran-
omaisten oikeuksien välillä on aineistoni teksteissä varsin implisiittinen.  

Luonnonkatastrofimetaforien käyttö voi liittyä myös alkoholin ominaisuuksiin 
aineena. Koska kyseessä on nestemäinen aine, on loogista ajatella sen virtaavan ja 
tulvivan. Lisäksi varsin suuri osa kieltolain aikana salakuljetetusta alkoholista kulje-
tettiin Suomeen meriteitse, mikä myös voi selittää luonnonkatastrofimetaforien men-
taalista perustaa. 
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4 Humalaa kuvaavat metaforat 

Alkoholivalistusteksteissä käsitellään usein humalaa ja sitä luonnehditaan esi-
merkiksi eläimellisyyttä korostavilla ilmauksilla, kuten järjellisen ihmisen muutos 
pedoxi, silmi sikana juovuksissa, luontokappalettaki halvempi sekä ihmisen irvikuva. 
Tällaisten ilmausten taustalla on perusmetafora HUMALAINEN ON ELÄIN, ja ne ovat 
vahvasti arvottavia. Ihmistarkoitteiset eläinmetaforat ovatkin usein pejoratiivisia 
(Koski 1992: 25). Länsimaiseen ajatteluun on pitkään liittynyt käsitys, että ihmisyys 
edustaa hyvää ja eläimellisyys pahaa. Ihmistä on pidetty sikäli kaksijakoisena olento-
na, että hänessä on sekä hyvä ihminen että paha eläin ja hänellä on mahdollisuus 
vajota eläimellisyyteen. Adjektiivilla eläimellinen onkin kuvattu erilaisia pahuuden 
ilmenemismuotoja, kuten huonoja käytöstapoja tai humalaa. (Suutala 1996: 68–78.) 

Aineistossani on myös useita tekstejä, joissa korostetaan humalaan liittyvää 
tajunnan hämärtymistä. Humalaa ja humalaista luonnehditaankin muun muassa 
ilmauksilla ehdollinen riiwaus, juopumushulluus, mielettömyyden tila, juomasta 
mieletön ihminen, sairas ja mielipuoli sekä mielipuoli omasta aloitteestaan. Ilmauk-
set ovat affektiiviselta sävyltään vahvoja, sillä humalaa pidetään niissä mielentervey-
dellisenä ongelmana.  

Humalan mieltäminen äkilliseksi mielenterveysongelmaksi on tyypillisintä 
1700-luvun lopun ja 1800-luvun alkupuoliskon teksteissä. Myöhempien kausien 
teksteissä puolestaan korostetaan lähinnä humalaan liittyvää tajunnan hämärtymistä, 
jolloin käytetään esimerkiksi ilmauksia tiedoton juopumus, surkea sekoilu, tolkuton 
kunto, mykkyrässä taju kankaalla, tolkuttomassa änkyrässä naulan työntyessä 
päähän sekä päihtyneessä, arvostelukyvyn menettäneessä tilassa.  

Kun humalaa luonnehditaan sen mielettömyyttä korostavilla ilmauksilla, 
tukeudutaan suuntametaforaan HUMALAINEN ON JÄRJETÖN OLENTO. Myös tämän 
metaforan voidaan tulkita kuvaavan humalaa ja humalaista eläimelliseksi. Länsi-
maisessa ajattelussa nimittäin eläimellistä irrationaalisuutta on pidetty järjen vasta-
kohtana. Järki puolestaan on mielletty ihmisyyden merkiksi. (Suutala 1996: 78.) 
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5 Alkoholinkäyttö perusmetaforissa 

Alkoholivalistusteksteissä sivutaan luonnollisesti alkoholin käyttöä ja käyttäjiä, mikä 
ilmenee myös aineistoni perusmetaforissa. Kaikkein useimmin perusmetaforilla 
kuvataan alkoholismia ja alkoholisoitumista. Kun alkoholistia kuvaillaan esimerkiksi 
ilmauksilla juoppouden orjuuteen vajonnut ihminen sekä väkijuomain orjuuteen 
vajonnut työmies, tukeudutaan perusmetaforaan ALKOHOLISMI ON ALHAALLA.  

Leinon (1983: 109; ks. myös Lakoff–Johnson 1980: 15–17) mukaan tiladimensio 
’ylhäällä’ : ’alhaalla’ on keskeinen kulttuurissamme. Tähän dimensioon pohjautuvat-
kin monet spatiaaliset metaforat, kuten ’enemmän on ylhäällä’ ja ’vähemmän on 
alhaalla’, ’hyvä on ylhäällä’ ja ’huono on alhaalla’ sekä ’korkea status on ylhäällä’. 
Alkoholi olisi siis mahdollista sijoittaa metaforisessa ajattelussa sekä ylhäälle että 
alhaalle. Koska alkoholismiin liittyy runsas alkoholinkäyttö, se voitaisiin rinnastaa 
Leinon hahmottelemaan metaforaan ’enemmän on ylhäällä’. Koska alkoholismi 
kuitenkin sijoitetaan aineistoni metaforissa alhaalle, perusmetafora ALKOHOLISMI ON 

ALHAALLA saa luontevimmaksi parikseen metaforan ’huono on alhaalla’. Näin alko-
holismi arvotetaan myös perusmetaforilla ei-toivotuksi ilmiöksi. 

Perusmetafora ALKOHOLISMI ON ALHAALLA esiintyy aineistossani koko tarkaste-
lujakson ajan 1750-luvulta 1990-luvulle. Toinen kaikenikäisissä tekstikerrostumissa 
ilmenevä alkoholinkäyttöä kuvaava perusmetafora on ALKOHOLISOITUMINEN ON 

MATKA, joka löytyy muun muassa seuraavista esimerkeistä: 

Kaiken sen tähden minä en taida teille parempaa neuwoa antaa, kuin että neki 
teistä, jotka kohtuullisesti wiinaa ryyppääwät, luopuisiwat kokonansa siitä 
tawasta. Jos se tulisi jolle kulle waikiaksi tehdä, niin se on warma merkki siihen, 
ettei hänellä enää ole monta askelta juomarien joukkoon, jonka tähden se on 
sitä tarpeellisempi tehtäwä. (1854.) 
Koska runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy päinvastoin lisääntynyt 
sydäninfarktin ja sydänkuoleman vaara, ei harvoin alkoholia nauttivia tai 
raittiita siksi pidä neuvoa juomaan kohtuullisesti päivittäin. Joillekin se voi olla 
ensimmäinen askel alkoholiriippuvuuteen. (1990.) 

Kun alkoholisoituminen mielletään matkaksi, korostetaan, että kyseessä on vähitel-
len etenevä prosessi eikä hetkellinen, äkillinen tapahtuma. Matka-metaforaa voi pitää 
jopa sävyltään toiveikkaana, sillä matkan ja alkoholisoitumisen rinnastaminen 
viestittää, että alkoholisoitumisen voi keskeyttää samalla tavoin kuin matkankin. 
Lisäksi samoin kuin matkalta voidaan palata lähtöpaikkaan, myös alkoholisoitunut 
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ihminen voi palata prosessia edeltävään tilaan, raittiuteen tai alkoholin 
kohtuukäyttöön. 

Matka-metaforaa käytetään usein esimerkiksi viktoriaanisissa kuolinilmoituk-
sissa, jolloin kuolemaa luonnehditaan perusmetaforalla KUOLEMA ON MATKA. Myös 
kuolemaa kuvattaessa matka-metaforaa on pidetty sävyltään lohduttavana ja 
eufemistisena. (Crespo Fernández 2006: 113–117.) 

Aineistoni teksteissä alkoholin käyttäjistä ja alkoholisteista käytetään 1960-
luvulle asti esimerkiksi nimityksiä wiinan orja, alkoholin orja sekä juomistavan orja, 
joiden pohjana on perusmetafora ALKOHOLISMI ON ORJUUTTA. Alkoholismin 
mieltäminen orjuudeksi korostaa, että alkoholisti on menettänyt itsemääräämisoi-
keutensa täydellisesti, jolloin hänestä on tullut elollistetun alkoholin omaisuutta. 
Tosin alkoholistin tilannetta ei kuitenkaan pidetä toivottamana, sillä vastaavasti 
raitistumista kuvaavissa ilmauksissa aktivoituu perusmetafora RAITISTUMINEN ON 

VAPAUTUMISTA: päästä irti wiinan pauloista, pyrkiä irti wiinan pauloista, vapautua 
alkoholin ikeestä, päästä vapauteen juoppouden kahleista, päästä himonsa 
orjuudesta, päästä vapaaksi himostaan, vapautua väkijuomien pauloista sekä 
vapautua raittiiseen elämäntapaan.  

Aineistoni 1990-luvun teksteissä erityisen keskeisenä tavoitteena on opettaa 
lukijalle alkoholin kohtuukäyttöä, jolloin tukeudutaan perusmetaforaan KOHTUU-
KÄYTTÖ ON HALLINTAA: 

Alkoholinkäytön hallinta ja runsaan käytön vähentäminen on taito, jonka voi 
oppia. (1998) 

Kun alkoholin kohtuukäyttö mielletään alkoholinkäytön hallinnaksi, taustalla on 
myös ajatus kohtuullisesta alkoholinkäytöstä alkoholin hallintana. Näin alkoholin 
kohtuukäytöstä tulee perusmetaforien tasolla keino, jolla ihminen voi ottaa alkoholin 
hallintaansa ja vapautua tai välttyä alkoholin vallan alaisuudesta. 

Aineistoni vanhimmissa, 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa julkaistuissa 
teksteissä alkoholin käyttäjiä nimetään ilmauksilla, jotka korostavat heidän tunteen-
omaista ja intohimoista suhdettaan alkoholiin. Alkoholin käyttäjiä kutsutaankin 
muun muassa wiinan ystäwiksi, wiinaan rakastuneiksi, juomien ystäviksi, juoma-
himoisiksi kansalaisiksi ja nautintohimoiseksi peluriksi. Tällaisten ilmausten taustalla 
on käsitys ihmisestä hedonistisena ja himojaan seuraavana olentona sekä perus-
metafora ALKOHOLI ON VOIMAKKAIDEN TUNTEIDEN KOHDE. Varsinkin alkoholisuhteen 
kuvaaminen voimakkaaksi himoksi viittaa siihen, että alkoholinkäyttöä pidetään 
verrattain eläimellisenä. Länsimaisessa ajattelussa nimittäin himoja ja haluja on 
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tyypillisesti pidetty eläimellisinä vastakohtina rationaaliselle ihmisyydelle (Suutala 
1996: 78–96). 

Tunteenomaista alkoholisuhdetta korostavat metaforat ovat mielenkiintoisia, 
sillä esimerkiksi ystävyyttä ja rakkautta pidetään kulttuurissamme arvokkaina 
asioina. Aineistoni teksteissä näin ei kuitenkaan ole: 

Misä siis seiso Juopumisen syndi? Wastaus. 
Se seiso siinä, että wäkewitä juotawita, olutta ja wiina rakastetan, niin kuin 
parasta hekumatans, ja niitä nautitan enämmin kuin ruumin ylöspitämisexi ja 
kohtullisexi wirwotuxexi tarwitan, josta halut syttywät enämmin ja enämmin 
niiden jälken palamaan, niin että wiimmein tullaan täydexi Juomarixi, joka 
alinomaa jois, jos wara ja tila myöden annais. (1755) 

Esimerkki kuvastaa ajatusta rakkaudesta äärimmäisen voimakkaana tunteena, joka 
herättää yksilön halut ja saa hänet kohdistamaan kaiken aikansa ja rahansa rakastet-
tuunsa. Koska rakkauden kohteena on alkoholi, tunnetta ei pidetä toivottavana vaan 
syntinä. 

Aiemmin käsittelemäni alkoholinkäyttäjää kuvaava ilmaus nautintohimoinen 
peluri kuvastaa paitsi tunteenomaista suhtautumista alkoholiin myös sitä, että 
alkoholinkäyttö mielletään uhkapeliksi. Ilmauksen taustalla on perusmetafora 
ALKOHOLINKÄYTTÖ ON UHKAPELIÄ, joka esiintyy myös seuraavassa esimerkissä: 

Tarkista tästä, ovatko omat tietosi ajan tasalla. Osaat välttää vaaroja ja tiedät, 
paljonko panoksia on pelissä, kun/jos seuraavan kerran korkkaat. (1993) 

Perusmetaforalla ALKOHOLINKÄYTTÖ ON UHKAPELIÄ luodaan mielikuvaa siitä, että 
alkoholinkäyttöön liittyy monia arvaamattomia riskitekijöitä, jotka voivat viedä 
peliin ryhtyneen vaikeaan ahdinkoon. Toisaalta perusmetafora ALKOHOLINKÄYTTÖ 

ON UHKAPELIÄ on sikäli mielenkiintoinen, että uhkapelissä voi sopivan onnen myötä 
käydä hyvinkin. Viime kädessä tällaisen perusmetaforan toimivuus alkoholivalistus-
tekstissä perustuu siihen, kumpi tulkinta lukijan mielessä ensisijaisesti aktivoituu. 
Yllä olevassa esimerkissä tosin vaaroja-sanan käyttö ohjannee lukijaa negatiivisem-
man ja valistuksen tavoitteiden kannalta toimivamman tulkinnan suuntaan. 
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6 Raittiustyö perusmetaforissa 

Aineistoni teksteissä arvioidaan raittiustyötä 1960-luvulle saakka. Raittiustyötä 
käsiteltäessä käytetään esimerkiksi seuraavanlaisia ilmauksia: ruweta sotaan wiinaa 
wastaan, sota wiekasta, ylen kawalaa wihollista wastaan, taistelu väkijuomahimon 
hirmuvaltaa vastaan, sota väkijuomain valmistamista ja kauppaa vastaan, taistelu 
juoppoutta vastaan, sota alkoholinkäyttöä vastaan sekä taistelu kansanraittiuden 
puolesta. Tällaisissa ilmauksissa aktivoituu perusmetafora RAITTIUSTYÖ ON SOTAA.  

Varsinkin aineistoni vanhimmille, 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa 
julkaistuille teksteille on sotametaforien lisäksi tyypillistä, että raittiustyötä luon-
nehditaan sen opettavaista ja neuvomaan pyrkivää luonnetta korostavilla ilmauksilla, 
kuten waroittaa juopumisesta, raittiuteen neuwoa, saarnata wiinan pahennusta, 
saarnata wiinan kauhistusta, pitää neuwoja juoppouden estämiseksi sekä lewittää 
sanoilla ja töillä raittiutta ympärillensä. Vaikka myös aineistoni vanhimmissa 
teksteissä käytetään sotametaforaan perustuvia ilmauksia puhuttaessa raittiustyöstä, 
on mielenkiintoista, miksi 1800-luvun loppupuoliskon ja 1900-luvun alkupuoliskon 
teksteissä opetusmetaforaa ei käytetä lainkaan ja sotametaforan käyttö vastaavasti 
lisääntyy. Yksi selitys muutokselle voi olla se, että 1800-luvun puolivälin jälkeen 
alkoholivalistus muuttuu monin tavoin kollektiivisemmaksi kuin sitä aiempi valistus 
(Sääskilahti 2006: 238–240). Sotaan yhdistyykin kollektiivisuus sekä yhtenäisyyden 
ja yhteisen kokemuksen tunne (Karjula 1996: 46). 

Sotametaforat antavat raittiustyöstä varsin erilaisen kuvan kuin opetusmetaforat. 
Ne häivyttävät raittiustyöhön liittyviä opettavaisia ja hyvinvointia edistäviä piirteitä, 
jolloin raittiustyön keskeisimmäksi tavoitteeksi nousee vihollisen eli elolliseksi 
olennoksi mielletyn alkoholin kukistaminen. Vastaavasti puhumalla politiikasta 
sotana hämärretään sen yhteyttä asioiden hoitamiseen ja kansalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseen (Karjula 1996: 126). 

Lakoff (1992: 466–467) on havainnut Persianlahden sotaa käsitteleviä metaforia 
analysoidessaan, että sota asetetaan metaforisessa puheessa sadunomaiseen tilanne-
kehykseen. Silloin etsitään vastauksia kysymyksiin Kuka on uhri?, Kuka on roisto?, 
Kuka on sankari?, Mikä on rikos? ja Mikä on voitto?. Alkoholivalistusteksteissä 
asetelma on monin tavoin erilainen, koska kuvauksen kohteena ei ole oikea sota vaan 
sotametaforilla kuvataan raittiustyötä. Vastaavanlainen sadunomainen tilanne syntyy 
kuitenkin alkoholivalistuksessakin. Tällöin alkoholin uhreina esitetään tavallisesti 
alkoholia käyttävien miesten vaimot ja lapset. Pääroistoksi mielletään alkoholi sekä 
sen valmistajat ja myyjät. Rikoksena pidetään alkoholin valmistusta, myyntiä ja 
käyttämistä. Voitoksi puolestaan määrittyy alkoholin valmistuksen, myymisen ja 
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käyttämisen täydellinen lakkauttaminen Suomessa, ja viattomia uhreja puolustavia 
sankareita ovat raittiusliike ja sen yksittäiset jäsenet. 

7 Lopuksi 

Alkoholivalistustekstien perusmetaforien analyysi osoittaa, että alkoholiin ei 
suhtauduta aineistossani neutraalisti. Tämä ei ole sinänsä yllätys, sillä alkoholi-
valistustekstien suhde alkoholiin on lähtökohdiltaan monin tavoin värittynyt. 
Alkoholivalistuksen keskeisenä tavoitteena onkin vaikuttaa vastaanottajansa 
alkoholiasenteisiin siten, että hän käyttää alkoholia mahdollisimman vähän tai alkaa 
täysin raittiiksi. 

Tutkimusaineistossani tyypillisimpiä alkoholiaiheisia perusmetaforia ovat 
alkoholia elollistavat ontologiset metaforat. Alkoholia pidetään perusmetaforien 
tasolla elollisena olentona 1700-luvulta nykypäivään saakka. Tavallisesti alkoholia 
mielletään pahaksi, jopa demoniseksi olennoksi, joka pyrkii tietoisesti aiheuttamaan 
mahdollisimman paljon tuhoa ihmiskunnalle. Tällainen suhtautuminen alkoholiin on 
tyypillistä vielä 1960-luvullakin julkaistuissa teksteissä. Uusimmissa, 1990-luvun 
teksteissä asenteet ovat lieventyneet. Alkoholi mielletään edelleen myös elolliseksi 
olennoksi, mutta sen pahuutta ei korosteta samassa määrin kuin vanhemmissa 
teksteissä. Lisäksi uusimmissa teksteissä alkoholia saatetaan luonnehtia perusmeta-
forilla jopa hyväksi elolliseksi olennoksi. Muutos kuvastaa suomalaisten alkoholi-
asenteiden lieventymistä ja varsinkin muuttunutta suhtautumista alkoholin kohtuu-
käyttöön, sillä alkoholin myönteinen välinearvo liitetään aineistossani nimenomaan 
kohtuulliseen alkoholinkäyttöön. 

Elolliseksi olennoksi mielletty alkoholi saa aineistossani paljon aikaan. Se tekee 
käyttäjistään alamaisia, joita se kohtelee tyrannihallitsijan ottein. Äärimmäisenä 
uhkana on alkoholisoituminen ja oman itsemääräämisoikeuden menettäminen, jolloin 
alkoholi onnistuu tekemään ihmisestä orjansa. Alkoholi voi myös viedä käyttäjältään 
järjen ja ihmisyyden, mikä ilmenee aineistossani varsinkin humalan eläimellisyyttä 
ja järjettömyyttä korostavissa perusmetaforissa. Toisinaan alkoholinkäyttäjä 
suhtautuu alkoholiin liian tunteenomaisesti, jolloin alkoholista tulee käyttäjänsä 
rakastettu. Perusmetaforien alkoholi voi olla myös luonnonkatastrofi, joka uhkaa 
hukuttaa maamme tulvan alle. Alkoholi mielletään lisäksi vaaralliseksi viholliseksi, 
jonka vastustamiseksi joudutaan turvautumaan äärimmäisiin keinoihin, jopa sotaan. 

Kaiken kaikkiaan valtaosassa tutkimusaineistoni perusmetaforista alkoholia 
arvotetaan kielteisesti. Toisaalta kielteisten alkoholimielikuvien taustalla voi olla 
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jopa pelonsekaista kunnioitusta. Joka tapauksessa on selvää, että alkoholi on 
kulttuurisessa ajattelussamme erittäin voimakkaaksi mielletty toimija.  

Varsinkin humalaa kuvaavat perusmetaforat kertovat, että alkoholivalistusteks-
tien ihmiskuvassa arvostetaan rationaalisuutta, jonka humala uhkaa viedä ihmiseltä. 
Näin on vaarana, että ihminen päätyy jopa eläimen asteelle. Tämä puolestaan kertoo, 
että ihminen arvotetaan alkoholivalistuksen perusmetaforissa eläimen yläpuolelle, 
jolloin hämärretään sitä seikkaa, että ihminenkin luokitellaan biologisissa 
kuvauksissa eläimeksi. Toinen tärkeä ihmiseen liitetty ominaisuus aineistoni perus-
metaforissa on vapaus ja itsemääräämisoikeus. Alkoholia elollistavien perusmeta-
forien pohjana onkin todennäköisesti pelko yksilöllisen vapauden ja itsemääräämis-
oikeuden menettämisestä, jolloin alkoholista tulee ihmisen mielivaltainen hallitsija. 
Perusmetaforien tasolla alkoholivalistuksen keskeisenä viestinä lukijalle onkin: älä 
päästä alkoholia itsesi hallitsijaksi vaan pidä alkoholi omassa hallinnassasi. 
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Specimen eruditionis ehstonicae 

Heli Laanekask 

1 Sissejuhatus 

Vaatlen järgnevas artiklis põhjalikumalt ühte mitmetest 19. sajandi esimese 
kolmandiku ratsionalistlikest eesti keele korraldusprojektidest, mille eesmärgiks oli 
ühise eesti kirjakeele loomine ja üldisesse kasutusse võtmine. Tõstan esile siinses 
kavandis sisalduvaid ajastuomaseid elemente, kuid pööran tähelepanu ka mõnedele 
uudsetele joontele.  

2 Boubrig Tartu ülikooli eesti keele lektoriks 

1822. aasta lõpuks jäi Tartu ülikooli eesti keele lektori tool tühjaks, sest senine lektor, 
Tartu Jaani kiriku pastor Ludwig Wilhelm Moritz oli septembris esitanud 
tagasiastumistaotluse; ülikooli nõukogu palvel jätkas ta siiski lektoritegevust veel 
sügissemestri lõpuni (Laanekask 2003a: 65). 1803. aastast alates Tartu ülikooli 
koosseisus olevas eesti ja soome keele ühislektoraadis olid seni eesti keelt (s.t. 
mõlemat eesti kirjakeelt, toetudes Hupeli grammatikale ja sõnaraamatule, mille 
esmatrükk oli ilmunud aastal 1780) õpetanud Lõuna-Eesti taustaga baltisaksa 
vaimulikud-literaadid Friedrich David Lenz aastatel 1803–1809, Georg Philipp 
August Roth 1810–1817 ja juba nimetatud Ludwig Wilhelm Moritz 1817–1822 
(Vihma 1972, Rätsep 1979a: 27–29, Aabrams 2003: 35–37, Tamul 2003: 21–26). 
1822. aastal tekkinud vakants suudeti likvideerida alles 1825. aasta lõpul, kui 
ülikooli nõukogu otsustas eesti keele lektoriks valida Riiast pärit Johann Samuel 
Friedrich Boubrigi, ema poolt eestlase, kes ühtlasi oli ka Tartu Jaani kiriku abipastor 
ja Tartu kreiskooli õpetaja (Ariste 1979). Olen pika vakantsi taustast ja põhjustest, 
miks kuue taotleja hulgast peeti kohale sobivaks just Boubrigit, kelle praktiline eesti 
keele oskus polnud ehk parim, kirjutanud üksikasjalikumalt mujal (Laanekask 
2003a). Lühidalt kokku võttes lugegem siinkohal probleemid üles: 1) ratsionalismi ja 
pietismi vahelised vastuolud usu- ja hariduselus; 2) karmistuvad tsensuurinõuded – 
Tartu ülikooli eesti keele lektori üks kohustusi oli eestikeelse kirjasõna tsenseerimine 
–; 3) eriarvamused eesti kultuuri eluvõimelisuse suhtes; 4) tallinna ja tartu keele 
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pooldajate suured lahkarvamused ühise eesti kirjakeeleni jõudmise asjus. Keerulistes 
tingimustes soovis ülikooli nõukogu lektorikohal näha kompromissivõimelist 
kandidaati, keda polnud kerge leida.  

3 Uudseid momente lektorikoha täitmisel 

Siinse teemaga seoses toonitagem, et selline konkurents Tartu ülikooli eesti keele 
lektori väikesepalgalisele, enamasti muu töö kõrvalt täidetavale ametkohale1 oli 
esmakordne. Ehkki palk polnud kuigi võistlusvõimeline, võib kohalepürgijate 
rohkust pidada tunnistäheks eesti keele kasvavast staatusest tollases 
keelesituatsioonis. Uus moment seekordsel kohatäitmisel oli ka see, et 1820. aasta 
algul ilmunud valitsuse määruse kohaselt tuli vakantsetele kohtadele leida Tartu 
ülikooli enda kasvandikke (Tamul 2003: 25). Siinkirjutaja ebaleb, kui täpselt just 
ülikoolis selle määruse kirjatähte järgiti; tollasest kuuest lektorikandidaadist olid küll 
neli, sh. Boubrig, Tartu vilistlased. Esmakordne ja lausa erakordne oli aga seegi, et 
ainsal lõpuks sobivaks peetud kohataotlejal Boubrigil palus ülikooli nõukogu esitada 
kirjalik töö, specimen eruditionis ehstonicae, millest ilmneks tulevase lektori eesti 
keele alane pädevus. Kui Boubrig oli soovitud kirjutise 1825 aasta oktoobri lõpus 
loovutanud, valiti ta 21. detsembril lektoriks suure enamusega (21 häält poolt ja 1 
vastu). Ei ole teada, et vastavat tunnistust oleks nõutud Boubrigi kaaskonkurentidelt, 
ning ka varasematele ega hilisematele eesti keele lektoritele 19. sajandil sellist 
künnist ei seatud. Tõsi küll, Friedrich Robert Faehlmann avaldas lektoriametisse 
astumisel nn. programmina teadusliku artikli eesti verbikonjugatsioonidest 
(Faehlmann 1842), kuid see oli pigem osutus lektori tõsistest teaduslikest 
kavatsustest, mitte ex officio tehtud suletöö (Aaver, Laanekask 1988: 498). 
Boubrigile esitatud nõude üheks põhjuseks võis olla see, et ülikooli nõukogu soovis 
tõrjuda visalt püsivaid ja mitte päris põhjendamatuid kuuldusi võimaliku uue eesti 
lektori kehvapoolsest praktilisest keeleoskusest (vt. lähemalt Laanekask 2003a). 

                                                        
1Kui teised Tartu ülikooli keelelektorid (vene, saksa, prantsuse, itaalia, inglise) teenisid 300 – 600 rubla 
aastas (Tamul 2003: 20), siis nt. Boubrigi aastapalk oli 236 rubla, mis ei võimaldanud seisusekohast 
toimetulekut ja eeldaski põhisissetuleku hankimist mujalt (Ariste 1979: 45).   
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4 Pingeid ja lahkarvamusi ühiskonnas ja eesti 
keelesituatsioonis 

Raskused eesti keele lektori koha täitmisel olid seotud tõsiste vastuoludega 1820. 
aastate ühiskondlikus õhustikus. Ühelt poolt olid need kirikuelu ratsionalistliku ja 
pietistliku suuna vahelised pinged, mis väga mitmeti kajastusid tolleaegses 
hariduselus, muuhulgas ka Tartu ülikoolis ja selle juures tegutsevas 
tsensuurikomitees (vt. nt. Anvelt jt. 1995: 17–21, Leppik 2001: 166–171, Laanekask 
2003a: 64–70). Teiselt poolt aga oli seoses seisuseühiskonna lagunemisega ning eriti 
pärast hiljutist pärisorjuse kaotamist (1816 Eestimaa, 1819 Liivimaa kubermangus) 
tõusmas eestlaste osatähtsus eri elualadel, mis omakorda tõi kaasa mitmeid 
lahkarvamusi eesti kultuuri eluvõime ja arenguteede osas (vt. nt. Anvelt 1982, Jansen 
2000: 1171–1173, Jürjo 2004: 480–483).  

Lahkarvamused olid eriti teravaks muutunud eesti kirjakeele alal: senised kaks 
lokaaldialektidel põhinevat monofunktsionaalset eesti pisikirjakeelt ei suutnud enam 
rahuldada ärkava rahvuse identiteedi- ja infovajadusi. Oli alanud pürgimine ühise, 
senisest rikkama ja polüfunktsionaalsema eesti kirjakeele poole, mille loomiseks 
tehti juba 19. sajandi esimesel kolmandikul nii praktilisi samme kui ka esitati 
mitmesuguseid teoreetilisi ettepanekuid ja projekte. Osa neist ettepanekutest jõudis 
avalikkuse ette publitseeritud kujul, muuhulgas 1813–1832 ilmunud ajakirjas 
Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache (vt. Laanekask 1983), osa 
sai tuttavaks kitsamale asjahuviliste ringile seltsitegevuse kaudu (nt. Tartu Eesti 
Õpetatud Seltsi ringkirjad ehk missiivid aastatest 1819–1824, vt. Laanekask 2003a: 
71) või erakirjavahetuses (nt. Otto Wilhelm Masingu kirjad Beiträge publitseerijale 
Johann Heinrich Rosenplänterile, vt. Anvelt jt. 1995, 1996a, 1996b, 1997). Osa 
arvamusavaldusi aga jäi "ametlike seisukohavõttudena" mõjutama vaid tolleaegseid 
otsuspädevaid ametiasutusi või üksikisikuid ning on hiljem arhiividest leituna 
aidanud ühelt poolt lisada ja tõlgendada eesti standardkeele tekkeloo detaile (vt. nt. 
Laanekask 1984, Laanekask 2003b), teisalt aga ka täpsustada meie tervikpilti eesti 
eelärkamisajast. 

5 Boubrigi moto: sit venia verbo 

Just selline ametlik dokument on ka Boubrigi artikkel "Ueber die Dialecte der 
ehstnischen Sprache und ihre mögliche Vereinigung zu einer allgemeinen 
Schriftsprache", mille ta esitas oma oskuste tunnistusena ülikooli nõukogule 30. 



 128 

oktoobril 1825. Artikli puhtandit säilitatakse Eesti Ajalooarhiivis (f. 402, n. 3, s. 191, 
l. 10–32), rohkete parandustega mustand leidub Eesti Kirjandusmuuseumi 
kultuuriloolises arhiivis (f. 192, m. A 195: 16). Artiklit on põgusalt refereeritud 
varemgi (Ariste 1979: 47–48, Kask 1984: 104–105, Laanekask 2003a: 71–72), kuid 
see sisukas töö väärib põhjalikumat ülevaadet ning kõrvutamist teiste samast 
perioodist pärit eesti keelekorraldusideedega. 

Boubrig on artikli motoks pannud Sit venia verbo (Lubatagu öelda) ja julgelt 
valinud aineks probleemi, mis oli teravalt päevakorras juba teist aastakümmet. 1811. 
aastal oli Liivimaa ülemkonsistoorium, soovides vähendada kulusid kahes eri eesti 
kirjakeeles raamatute väljaandmisel, küsinud tartukeelse ala pastorite arvamust ühise 
eesti kirjakeele kasutuselevõtu asjus. Juba siis sai selgeks, et ühine kirjakeel oleks 
küll soovitatav, kuid administratiivsete vahenditega ja kiiresti seda ei saavutata. 
(Laanekask 1984). Hiljem laienes poleemika Beiträge lehekülgedele ning jätkus ka 
varjatumal kujul, erakirjavahetustes ning ametiasutustes, seda eriti seoses 
eestikeelsete raamatute tsenseerimise ja väljaandmisega. Tallinnakeelse ala pastorid, 
nende hulgas Beiträge väljaandja Rosenplänter ja tema sõber, mõjukas vaimulik ja 
literaat Masing pooldasid tallinna keele saamist ühiseks kirjakeeleks, kusjuures 
muude murrete abil oleks seda kirjakeelt võinud rikastada. Tartukeelse ala pastorid 
(vähesed erandid välja arvatud) pooldasid üldiselt kas senise olukorra säilimist või 
siis soovisid lükata probleemi lahendamise edasi umbmäärasesse tulevikku. Teine 
osa tartu keele sõpradest (sh. ka käesoleva artikli peategelane Boubrig) aga pooldas 
kahe kirjakeele järk-järgulist lähendamist ja ühtesulatamist üheks kirjakeeleks, kes 
radikaalsemaid, kes leebemaid abinõusid soovitades. Mõne olulisema teose 
väljaandmisel muutus kirjakeelepoleemika 19. sajandi teise kümnendi lõpus ja 
kolmanda alguses väga ägedaks, näiteks tartukeelse Vastse Testamendi uustrüki 
puhul või ka Liivimaa talurahvaseaduse tõlkimisel saksa keelest eesti keelde (vt. 
lähemalt Laanekask 2003b). 

6 Murded: põhimõistetest ja keelevaidlustest 

Boubrig on oma kirjutise jaganud kahekümne kuueks paragrahviks. Esimeses 
paragahvis räägib ta lühidalt eesti murrete senisest käsitlemisest grammatikates, 
mainides Anton Thor Helle (1732) ja August Wilhelm Hupeli (1818) keeleõpetusi. 
Ainsa 18. sajandi lõpu – 19. sajandi algupoole eesti keele grammatika ja sõnastikuna 
(1. trükk ilmus 1780) oli just Hupeli teos see, mida Tartu ülikooli esimesed eesti 
keele lektorid kasutasid oma õpetustöös. Helle grammatika poole oktaavlehekülje 
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pikkust murdeülevaadet peab Boubrig liiga kehvaks, sest ühtki murret pole isegi 
nimepidi nimetatud ega ka täpsemalt räägitud murdeerinevustest. Hupeli 
murdekäsitlusse suhtub Boubrig positiivsemalt: talle meeldib, et Hupel on eraldi osas 
veidi põhjalikumalt kirjeldanud kahe peamurde iseärasusi ja üles lugenud ka 
silmapaistvamad kõrvaldialektid. Kui asi oleks piirdunud ainult sellega, olnuks 
käsitlus Boubrigi meelest ikkagi ebapiisav. Kuid õnneks on Hupelil ka grammatika 
üksikute lõikude selgitamisel iga kord käsitletud kumbagi peamurret eraldi. Boubrig 
arvab, et selline ülesehitus teisalt pigem raskendab kui kergendab ülevaate saamist 
murrete erinevusest. Mõnel pool, eriti aga süntaksi osas on Hupel siiski käsitlenud 
mõlemat dialekti koos ja seal olevat Boubrigi meelest murrete võrdlemine ja üldiste 
keelereeglite abstraheerimine lihtsam. Respekteerides küll Hupeli teeneid, arvab 
Boubrig ometi, et Hupeli esitusviis jätab korrapära ja selguse poolest veel palju 
soovida, samuti puuduvat selles ehtsa keeleteaduse sügavuti minev vaim. Boubrigi 
sõnutsi on aktiivsel ja uurimishimulisel teadlasel eesti keele grammatika näol olemas 
lai ja viljakas tööpõld. Kuivõrd Boubrig siinkohal end selgesti Hupelile vastandab, 
võrdlen järgnevas ülevaates tema seisukohti mõnigi kord just Hupeli grammatika 
omadega.  

Teises paragrahvis räägib Boubrig kaasaegsest eesti keelesituatsioonist. Eesti 
dialektoloogia tähtsus on tema arvates uuemal ajal kasvanud, sest on esitatud murrete 
võimaliku lähendamise ja üldiseks kirjakeeleks liitmise idee, millele on pühendatud 
juba suurt tähelepanu ja ohtraid lehekülgi. Üldise kirjakeele plaanil on aga ka 
vastaseid, kes on sellele väga ägedalt vastu vaielnud: kavatsust polevat võimalik 
teoks teha, ning eriti võimatu olevat saavutada kaugemat eesmärki, nimelt arendada 
selle üldise kirjakeele abil välja rahvuse poolt üldkasutatav rahvakeel. Boubrig arvab, 
et juhul, kui üldse keelekokkuleppest rääkida, siis on esmatähtis, et iga keele murded 
väärivad erilist tähelepanu, kuivõrd 1) põhjalikule keeleteadlasele on keelevaramu 
iga üksikosa tähtis liitdetail, mida ei tohi unarule jätta ja 2) iga üksiku murde juba 
olemasolev kirjakeel võib teiste murrete varal oluliselt rikkamaks muutuda. 

Kolmandas paragrahvis sõnastab Boubrig oma artikli eesmärgi. Ta ei ole oma 
ülesandeks seadnud ammendavalt käsitleda eesti keele murrete erinevusi, sest kui 
selline käsitlus praegu üldse võimalik oleks, peaks see koosnema suurest 
sõnaraamatust, fraseoloogiasõnaraamatust ning eri murrete grammatikast. Boubrig 
soovib üksnes defineerida dialekti mõiste ja kindlaks määrata eesti keeles 
aktsepteeritavate murrete arvu, et seejärel üldarusaadavas vormis kirjeldada 
kriteeriume, mis võimaldaksid eesti keele õppimist alustaval inimesel otsekohe ära 
tunda ja eristada eesti keele kaht peamurret nii kirjas kui ka kõnes. Ta kavatseb ka 
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lühidalt analüüsida kahe peamurde puudujääke ja eeliseid ning arutleda selle üle, mil 
määral oleks võimalik nende kahe dialekti ühendamine üldiseks kirjakeeleks. 

Neljandas paragrahvis järgnebki dialekti mõiste definitsioon: 

"Unter Dialect verstehen die Sprachforscher bekanntlich die verschiedene 
Sprachweisen oder Mundarten einer und derselben Sprache, wie solche in 
einzelnen Theilen des Bezirks, wo diese Sprache einheimisch oder auch nur im 
Gebrauch ist, vorkommen." 
("Dialekti all mõistavad keeleteadlased teatavasti ühe ja sama keele erinevaid 
rääkimisviise ehk murdeid, nagu need esinevad eri kohtades selles piirkonnas, 
kus see keel on põliskeeleks või ka üksnes kasutusel.") 

Boubrig täpsustab: väikesed ebaolulised erinevused või mõningate sõnade üksnes 
teistsugune hääldus ei anna veel kohe põhjust eri dialekti kehtestamiseks. Täpsemalt 
määratletuna peab dialekt sisaldama olulisi erinevusi õigekirjas, fleksioonis ja 
ülesehituses, aga ka suurt hulka üksnes sellele dialektile omaseid nimetusi, 
väljendeid, tähendusi, üksiksõnu ja kõnekäände. Boubrigi sõnul kasutab eestlane 
sellise dialekti puhul väljendit murd või veel parem, múrre, rõhuga esimesel silbil, 
erinevalt sõnast murre 'die Sorge'.2 Sõna etümoloogia kohta ütleb Boubrig, et see on 
ehtne eestikeelne nimetus, mis on pärit verbist murdma 'brechen', tavaline väljend 
olevat nt. ląts nakkap jo keelt murdma 'das Kind fängt schon an zu sprechen' või 
sõna-sõnalt 'die Sprache (Zunge) zu brechen'; sõnavorm keelt jäetavat fraasist 
mõnikord ka välja.  

7 On vaid kaks peamurret 

Viiendas paragrahvis väidab Boubrig selliseid tegelikke dialekte olevat eesti keeles 
olemas vaid kaks, nimelt tallinnaeesti ja tartueesti dialekt. Kõik muud üksikute 
piirkondade väiksemad kõrvalekalded väärivad Boubrigi arvates võrrelduna nende 
peamurretega vaevu kõrvaldialekti nime. Neid üksikuid kõrvalekaldeid olevat 
uuemal ajal hakatud nimetama kihelkonnamurrakuteks (Kirchspielismen), mis olevat 
päris sobiv nimetus neile vaid ühe kihelkonna piires kehtivatele kõrvalekalletele, 

                                                        
2Siin ja järgnevates keelenäidetes võime märgata, et Boubrig on – tõsi küll, ebajärjekindlalt – omaks võtnud 
mõned Masingu poolt esitatud, tollal veel vaieldavad ortograafiasoovitused vana kirjaviisi 
häälduspärasemaks muutmisel: esimese silbi vokaalil oleva rõhumärgi, mis pidi märkima järgneva 
konsonandi pikemat hääldust, jota subscriptum'i ehk punktikese vokaali all järgneva konsonandi 
palatalisatsiooni märkimiseks, samuti vokaali õ märgi. Pangem tähele ka järgneva näitelause tartukeelsust. 
Boubrigi vanakirjaviisiline ortograafia on siin ja järgnevas edastatud muutmatult. 
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kuna siiani tavaline nimetus "provintsialismid" (Provinzialismen) oleks nende jaoks 
liiga laia sisuga. Boubrig polemiseerib Hupeliga, kelle arvates eriti märkimisväärsed 
kõrvaldialektid olevat Harjumaa, Lääne-Eesti ranniku, Saaremaa, Põltsamaa ja Peipsi 
dialekt (Hupel nimetab siiski veel ka Järvamaa ja Virumaa kõrvalmurdeid, vrd. 
Hupel 1818: 15). Boubrig väidab, et tegelikult väärivat kõrvaldialektid vähe 
tähelepanu ja olevat allutatud oma peadialektidele. Üldse olevat päris ilmne, et suur 
osa kõrvalekalletest nendes niinimetatud kõrvaldialektides ehk 
kihelkonnamurrakutes põhineb sissehiilinud loidusel või omamoodi boiootialikkusel, 
mis žargooniks saanuna vajab, et rahva õpetajad seda tõrjuksid nii kõnes kui kirjas. 
Selles seisukohas avalduv alavääristav suhtumine murretesse ja üldse mingit keelt 
kõneleva "harimatu" rahva keelepädevusse oli üpris ajastuomane (vrd. nt. Masingu 
samasuguseid arvamusi oma aja taustal, Laanekask 1982: 123–126). Boubrig 
möönab siiski, et sel puhul on tarvis tegutseda eriti ettevaatlikult, ning lubab seda 
väidet edaspidises arutluskäigus tõestada. 

8 Eesti murdeliigendusest ja selle tekkimisest 

Kuuendas paragrahvis esitab Boubrig oma arusaama Eesti murdeliigendusest. Ta 
ütleb nagu Hupelgi (1818: 16), et tartueesti dialekti räägitakse 17 kihelkonnas, mis 
moodustavad ühe praostkonna (Boubrigi järgi Võru praostkonna). Seal, kus Hupel 
nimetab vaid üksikuid tartu keele poolest silmapaistvamaid kihelkondi, loeb Boubrig 
üles kõik: Antsla, Tartu, Hargla, Kambja, Kanepi, Karula, Puhja, Vastseliina, Nõo, 
Otepää, Põlva, Rannu, Räpina, Rõuge, Rõngu, Sangaste ja Võnnu.3 Hupel (1818: 16) 
väidab, et puhtaimat tartu dialekti kõneldakse Otepää kihelkonnas ja 
kõrvaldialektidest on silmapaistvaim Rõuge dialekt. Boubrig on "puhta murde" ala 
laiendanud: Otepää ja Kambja kant ning mõned piirkonnad Nõo, Tartu ja Võnnu 
kihelkonnast. Rõuges kõneldav tartueesti dialekt seevastu on tema arvates kõige 
rohkem korrumpeerunud.  

Tallinnaeesti dialektist räägib ta Hupeliga võrreldes (vrd. Hupel 1818: 15–16) 
vähem, kuid ütleb, et kui tavaliselt arvestatakse, et tallinnaeesti dialekti räägitakse 
palju laiemal alal kui tartueesti oma, siis tuleb meeles pidada, et mitmetesse 
piirkondadesse, mida tavaliselt peetakse tallinnaeestilisteks, on tasahilju sisse 
tunginud ka kuigivõrd tartueesti dialekti. See avalduvat mõnikord üllataval kombel 
mingis detailis, nt. tallinnamurdeliste sõnade tartumurdelises vormis või vastupidi, ja 
                                                        
3Eesti keeles ebaloogilisena tunduv järjestus tuleb sellest, et Boubrig on kihelkondade saksakeelsed nimed 
reastanud tähestiku järjekorras.  
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muuhulgas teel Tartust Pärnusse, Hallistes, Paistus jm. Muidugi võivat sama 
täheldada ka tallinnaeesti murde puhul, kuid hoopis väiksemal määral ja mitte nii 
laialdaselt, põhiliselt vaid kihelkonnapiiridel. Seegi väide on varjatud vastulause nt. 
Hupelile, kes kirjutab, et Virumaa ja Peipsi kõrvaldialekti erijooneks on mitmete 
tartu dialekti sõnade olemasolu ja et Pärnu dialekti mõnedes kihelkondades 
kasutatavat tallinna ja tartu dialekti segu, mille põhiosaks olevat kas tallinna dialekt 
või ka tartu dialekti sõnad tallinna dialekti reeglite järgi.  

Rosenplänter tallinna kirjakeele juhtiva pooldajana oli oma programmilises 
artiklis rääkinud tartu dialektist kui vähem tuntud ja territoriaalselt kitsast 
keelekujust, mis osalt just seetõttu peaks loobuma kirjakeele staatusest (Rosenplänter 
1814, lk. 57–58). Tartu kirjakeele pooldajad, nagu käesoleval juhul Boubrigki, 
polnud sellise seisukohaga nõus (vt. nt. ka Moritz 1815, Steingrüber 1817). Üllatav 
on Boubrigi ütlus, et puhtaimat tallinnaeesti murret räägitavat Tallinna lähedal ja 
Viljandimaal. Hupel näiteks pidas Põhja-Eesti murretest puhtaima väljavalimist 
tänamatuks uurimisteemaks (Hupel 1818: 15–16), Masingu arvates aga oli eesti 
"Atika murre" Virumaa maamurre ning Järvamaa murre (seisukoha tõi avalikkuse 
ette Rosenplänter 1823: 59). 

Seitsmendas paragrahvis vaeb Boubrig küsimust sellest, kuidas murdeerinevused 
üldse on tekkinud. Ajastuomase optimismiga (tolleaegse keeleteadusliku vaatepiiri ja 
võrdlev-ajaloolise keeleteaduse eelstaadiumi kohta Eestis vt. lähemalt Laanekask 
1982) loodab ta, et selle ajalooprobleemi praegu veel pilkases pimeduses olev 
lahendus suudab põhjalikule ja vaimurikkale teadlasele edaspidi pakkuda huvitavaid 
ja täiesti uusi väljavaateid rahvale ja tema keelele. Sel puhul viitab Boubrig 
omaaegse tuntud saksa orientalisti ja reisimehe Heinrich Julius Klapprothi (1783–
1835) hiljuti ilmunud mahukale teosele "Asia polyglotta" (Pariis 1823, uusväljaanne 
1832), millele oli lisatud ka atlas ja mis koondas tolleaegsed teadmised Aasias 
kõneldavatest keeltest ja nende rühmitamisest (MGKL 1905: 93). Teoses väideti, et 
soomeugrilaste algkodu on asunud Uuralites, kust rahvad ida ja lääne poole laiali 
rännanud, ja soovitati kasutusele võtta nimetus "uurali rahvad" (Häkkinen 1996: 67). 
Boubrig kurdab, et teos on kalli hinna tõttu tavalisele eraisikule kättesaamatu. Kuid 
ikkagi olevat see raamat keeleteadlasele aare, millest tõusvatest sädemetest võib 
puhkeda leek. 
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9 Peamurrete, tegelikult kahe kirjakeele 
erinevustest 

Kaheksandas paragrahvis loetleb Boubrig kuus peamist erinevust kahe eesti keele 
peamurde vahel, mis tegelikult on lahknevused kahe tolleaegse kirjakeele vahel: 1) 
ühesuguste sõnade erinev ortograafia, 2) ühesuguste sõnade erinev tähendus, 3) 
täiesti erinevad sõnad kummaski murdes, 4) erinevused käänamises ja pööramises, 5) 
süntaksierinevused ja 6) kummagi murdele ainuomased väljendid ja kõnekäänud. 
Järgnevates paragrahvides (9 – 14) vaatleb ta neid erinevusi kummastki peamurdest 
pärit konkreetsete näidete varal, mis on esitatud ülevaatlike tabelite kujul.  

Ortograafiaerinevuste nime alla on paigutatud põhiliselt foneetikanähtusi, mis tol 
ajal oli tavaline (tänapäeva mõistes ortograafiaerinevusi tallinna ja tartu kirjakeele 
vahel küll ehk oli, kuid neid pole seni uuritud). Nt. tähtede äravahetamisest rääkides 
on Boubrigi näidete hulgas tallinnamurdelised eksima, kaks, issa, aed, hea, pääw, 
king, armastab, walmistad, mille tartumurdelised vasted on essima, kąts, essa, aid, 
hä, päiw, käng, armastap, walmistat, niisiis foneetikaerinevused; tähtede ärajätmisest 
või juurdelisamisest rääkides on näidete hulgas tallinnaeestilised vormid parrem, 
ollen, päwad, olnud, targaks sama, juuksed ja nende tartueestilised vasted parremb, 
olle, päiwä, olnu, targas sama, juusse, mille puhul tänapäeval võiks rääkida ka 
morfoloogiaerinevustest. Viimaseid käsitledes leidub Boubrigil omakorda puhtalt 
foneetilisi erinevusi, nt. ainsuse genitiiv sõnadest laud ja lugu: tln. laua, lo või loo, 
trt. lawwa, luu või lu-u4.  

Selgelt ja näitlikult on kõrvutatud tallinna- ja tartumurdelist verbiparadigmat, nt. 
aktiivi preesensi indikatiivi vormid armastan, armastad, armastab, armastawad (tln.) 
ja armasta, armastat, armastap, armastawa (trt.); pluskvamperfekti konjunktiivi 
vormid ma olleksin armastanud (tln.) ja ma olles armastanu (trt.) jne. Passiivi puhul 
on eraldi tähelepanu juhitud tartu dialekti indikatiivi preesensi personaalsele 
pasiiviparadigmale, mida tallinna dialektis pole (meie või meid armastetame, teie või 
teid armastetate jne.).  

Leidub ka mõningaid küsitavusi, näiteks sõna vesi ainsuse nominatiivi vormina 
on Boubrigi järgi mõlemas dialektis wet (vrd. Hupel 1818: 283 wessi), millest 
tallinnamurdeline ingressiiv (omaaegne illatiivi nimetus) olevat wees; tartumurdeline 
ingressiiv on seevastu esitatud õigesti: wette. Ka sõna wäggi tallinnamurdeline 
ingressiiv on Boubrigil wäes (tartumurdeline õigesti: wäkke), samal ajal kui näiteks 
sõna hädda ingressiiv on õigesti häddasse (tln.) ja hädda (trt.). Viimane vorm on taas 

                                                        
4Sidekriips tähistab siin silbipiiri. 
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küsitav, geminatsioonita illatiivi vorm seda tüüpi sõnadest peaks tegelikult olema 
omane vaid saartemurdele ja Kirde-Eesti rannikumurdele, lõunaeestiline vorm võiks 
olla geminatsiooniline (vrd. Rätsep 1979b: 36–39).  

Tähenduse poolest erinevate sõnade hulgas on häid näiteid: kohhe tln. 'grade; 
eben das' ja trt. 'locker; wohin', sau tln. 'Stab, Stecken, Lehm' ja trt. 'Rauch', soe tln. 
'warm' ja trt. 'des Wolfes'. Kuid leidub ka küsitavusi, nt. sanna tln. 'Wort' ja trt. 
'Badestube', mille puhul jääme mõtisklema selle üle, kas tõesti võis tallinnakeelse 
sana 'sõna' hääldus olla geminaadiline sanna ja kas juba Gutslaffil (1998: 207) ja 
Hupelil (1818: 216) esinev tartukeelne lõpukaota, geminaadiga hääldatav 
nominatiivivorm sanna 'saun' ei peaks siiski olema kujul sann, nagu on nt. 
Wiedemanni sõnaraamatus (Wiedemann 1973: 1004).  

Kummalegi murdele ainuomaseid sõnu on Boubrig esitanud kolmkümmend, nt. 
(esimesel kohal tallinna, teisel tartu dialekti variant) sees, sissen 'darin', waid, enge 
(agga) 'sondern, aber', sõstrikad, arraka marja 'Johannisbeeren', koit, haggo 
'Morgenschimmer', aunad, ubbina 'Aepfel', sippelgas, kussikuklane 'Ameise', äär, 
weer 'Rand, Ufer', wend, welli 'Bruder', õdde, sõssar 'Schwester' jne. 

10 Fraseoloogia kui keele ja rahva vaimu 
kajastus 

Fraseoloogiat ja kõnekäände peab Boubrig väga olulisteks, sest just nende kaudu 
väljenduvat dialekti suurem või väiksem energia ja originaalsus, satiiriline kalduvus, 
poeetiline hoogsus jne., üldse olevat nende abil võimalik õigesti hinnata murde 
arengutaset. Fraseoloogia ja kõnekäändude täpne kirjeldamine on Boubrigi arvates 
siiski seotud suurte raskustega: kui erinevad hoolikad vaatlejad suudaksidki koostada 
spetsiaalsed fraseoloogiakogud, siis oleks ometi vaja väga põhjalikku keeleoskust ja 
harvaesinevat kogemust selleks, et kindlaks määrata dialektile ainuomast ja 
iseloomulikku. Sellise ülesandega võiks Boubrigi arvates toime tulla pigem 
keeleselts, mitte üksikisik. Väljendeid tuleks hoolikalt koguda rahva enda suust ja 
tähelepanu tuleks muuhulgas pöörata ka teatud eufemismidele, mida rahvas kasutab 
kas hirmutavate ja meelest tõrjutavate asjade puhul (eriti siis, kui mängus on ka 
ebausk) või ka teatud inimtoimingute puhul, mis on loomalikumad.  

Boubrig manitseb arvesse võtma, et viimaste puhul erinevad eestlase ja haritud 
sakslase hoiakud üksteisest, kuna eestlane lähtub oma kasvatusest, mõistepiirist ja 
ümbruskonnast. Lubatagu maamehel niisiis kasutada võrdlusi, mis on pärit talle 
lähedasest sfäärist. Kuid olevat väga ülekohtune arvata, et eestlasel puudub seetõttu 
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igasugune peenem kombekus või osav ja taibukas väljendusoskus. Hea rahvasõbrana 
väidab Boubrig, et asi on vastupidine: sageli leidvat teadlane end ülimalt üllatatuna 
ja oma eelarvamuste tõttu häbistatuna. Enne konkreetsete näidete juurde asumist 
mainib Boubrig veel, et eestlasel asendavat kõiki keelereegleid soov vältida 
kakofooniat. Selle märkusega soovib ta ilmselt esile tõsta kõlalise külje tähtsat osa 
eesti fraseoloogias. Näiteid on kokku kakskümmend, pooled tartu-, pooled 
tallinnamurdelised, kusjuures ühtki neist ei leidu Hupeli vanasõnade hulgas (vrd. 
Hupel 1818: 149–169). Saksa tõlked näidete järel sisaldavad ka väljendi sõnasõnalise 
seletuse või koguni situatsiooni kirjelduse, kus väljendit on kuuldud, nt. tartukeelse 
väljendi temma nällütas rattid ärra 'er läβt die Räder verhungern' puhul on lisatud, et 
nii öeldud kellegi armetu talupoja kohta, kes vägisi püüdnud küüdimeheks hakata.  

Tartukeelsed väljendid on veel nt. męs ęssa korjas üssaga, poig pillel hõlmaga 
'auf den Sparer folgt ein Verthuer (was der Vater – sorglich – mit dem Schooβe 
zusammentrug, verschleuderte der Sohn – leichthin – mit dem Rockzipfel)', ennämb 
nõlletse hobbose lihha sö, kui tattitse latse jutto kule 'lieber esse ich eines rotzigen 
Pferdes Fleisch, als ich eines rotzigen Kindes (naseweisen Menschen) Rede höre', 
riista wąhhetama 'Werkzeuge wechseln (verblümter Ausdruck für den actum 
consumbendi)'; tallinnakeelsete väljendite hulgas on sellised nagu pitksabba tulleb! 
'euphem. der Wolf kommt! (der Langschwanz kommt!)', Peält olli nähha neitsike, alt 
olli ammo naesoke 'sie sieht keusch aus, ists aber nicht (von oben war sie anzusehen 
wie ein Jüngferchen, von unten war sie aber längst ein Weiblein!)', ärra minne 
süggilemata sauna 'laβ deinen Vorwitz! (geh' nicht ohne Jucken in die Badstube!)', 
kui koer kirko saab, siis lähhäb ta ka kantsli peäle 'wer der Finger hat, nimmt auch 
die Hand (wenn der Hund erst in die Kirche kommt, so steigt er auch auf die 
Kanzel)'.  

11 Eeliseid ja puudujääke kahes peamurdes 

Viieteistkümnendas paragrahvis teeb Boubrig eelnenud näidete põhjal võrdleva 
kokkuvõtte kahe dialekti võimalikest eelistest või puudujääkidest. Tallinna dialekti 
ortograafia ja hääldus on tema arvates kalgim kui tartu oma, mis olevat tunduvat 
pehmem. Sel puhul toodud näidete interpreteerimisel peaksime paremini tundma 
omaaegseid arusaamu heakõla kohta, mis oli tolleaegsetes keelevaidlustes sagedane 
poolt- või vastuargument (vt. selle kohta lähemalt Laanekask 1983: 195–196, 198); 
Boubrigile igatahes meeldivad tartukeelsed vormid pä, targas, poig, nõggel, lats, kik, 
juttus rohkem kui tallinnakeelsed pea, targaks, poeg, nöäl, laps, kõik, jutlus.  
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Heakõla kohatise minetamise hinnaga olevat tallinna dialekt siiski saavutanud 
suurema täpsuse nii verbide kui noomenite flekteerimisel, nt. trt. sõna päiw ainsuse 
genitiiv ja mitmuse nominatiiv on päiwä, samal ajal kui tln. sõna pääw ainsuse 
genitiiv on päwa ja mitmuse nominatiiv päwad; tartu dialekti verbivorm olle 
tähendab 'ich bin' ja 'sei', tallinna dialektis on siin eri vormid ollen ja olle. 
Samakõlaliste sõnade eri tähenduste puhul ja vastupidi, samade mõistete tähistamisel 
eri sõnadega peab Boubrigi arvates kaaluma, kumma dialekti väljend on eht-
eestipärasem, tuletuselt õigem ja laiema levikuga, alles siis võib otsustada, kumba 
vormi tuleks eelistada. Omaaegsetest teadmistest lähtudes väidab ta, et nt. tln. õdde 
on eestipärasem kui trt. sõssar, kuna viimane "näib olevat üle võetud alamsaksast", 
samal ajal kui trt. mõrsja olevat eestipärasem kui tln. pruut. Oluline on siinkohal 
Boubrigi lõppjäreldus: mõlemad dialektid väärivad tervikuna kaalukausile asetamist, 
alati leidub ühes midagi, mis teise puuduse üles kaalub. 

12 Ühine kirjakeel on võimalik 

Kuueteistkümnendas paragrahvis kurdab Boubrig, et viimasel ajal on ikka ja jälle 
tartu dialekti käsitletud väga erapoolikult ja seda eriti teostes, mille peamine püüe 
väidetavasti on kõnelda ja kirjutada eesti keelt, mitte tallinna või tartu dialekti. Tartu 
dialektile heidetavat nendes teostes pilgates ja tigedalt ette lapselikku pehmust – 
Boubrigi meelest on see pehmus pigem eelis –, samas kui tallinna dialekti ilma 
pikemalt kaalutlemata nimetatavat kirjakeeleks. Öeldes, et nende rünnakute vastu 
pole end võimalik olnud samas väljaandes kaitsta, peab Boubrig väga ilmselt silmas 
Rosenplänteri ajakirja Beiträge. Järgnev väide omakorda viitab 1818. aastal loodud 
Tartu Eesti Õpetatud Seltsile, mille aktiivne liige Boubrig oli. Nimelt pole Tartu 
dialekti sõprade vaikimine Boubrigi sõnul võidetu järeleandlikkuse märk, vastupidi: 
need, kes on praegu hakanud soojusega ja usinalt uurima dialekti, mis seni on 
teadlaste poolt andestamatult unarule jäetud, märkavad rõõmuga, et see pakub 
jätkuvalt rikkalikku ja väga õpetlikku saaki. (Vrd. siinkohal ka Boubrigi kirja aastast 
1826 oma kiriklikule ülemusele Sonntagile, Laanekask 2003a.) 

Seitsmeteistkümnendas paragrahvis esitab Boubrig küsimuse: kas oleks võimalik 
neist kahest dialektist ja üldse kõigist niinimetatud dialektidest kokku sulatada ühine 
kirjakeel, üldine keel? Ta ütleb, et selle probleemiga on viimasel ajal tegelnud väga 
paljud ja võimaliku lahenduse üle on üpris elavalt arutletud, kirjutatud, ilukõnet 
harrastatud, arvamust avaldatud ja – tülitsetud. Boubrigi arvates tuleks tühi ilukõne 
kõrvale jätta ja asjale läheneda võimalikult lihtsalt. 
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Kaheksateistkümnendas paragrahvis nimetab Boubrig barbaarseks ideed, mille 
kohaselt tartu dialekt peaks kirjakeelena olemast lakkama ja tallinna dialekt ilma 
pikemata kirjakeeleks saama (vrd. nt. Rosenplänter 1814 jt., vt. lähemalt Laanekask 
1983 ja 2003b). See olevat sama barbaarne kui ettepanek, et eesti keel tuleks 
asendada saksa keelega (vrd. Anvelt 1982). Keel on midagi rahvale igiomast, mis 
võib surra alles koos rahvaga või rahva koguni üle elada, nagu tõestab roomlaste, 
kreeklaste, puunialaste ja vanade heebrealaste näide. Ka läheduses paiknevate 
liivlaste jäänded võivat sellest tunnistust anda, sest vaevalt soovivat see väike hulk 
inimesi, kes veel liivi keelt oskab, end samastada vanade liivlastega, kuid viimastelt 
päranduseks saadud keelde suhtuvad need inimesed kui puutumatusse pühadusse. 
Liivlaste probleemid võisid Riiast pärit olevale ja läti keelt oskavale Boubrigile 
tuttavad olla sedakaudu, ka oli neist juttu olnud Tartu Eesti Õpetatud Seltsis 
(Laanekask 2003a: 70–71). Boubrig postuleerib: keel eksisteerib vähemalt sama kaua 
kui rahvas, kuid keel peab modifitseeruma vastavalt neile välistele tingimustele, 
millesse ta on asetatud. 

Üheksateistkümnendas paragrahvis möönab Boubrig: idee eesti keele jaoks 
üldine kirjakeel kindlaks määrata ei ole vastumeelne, vaid hoopiski kiiduväärne. Kui 
juba saksa, prantsuse ja mõneski teises keeles on olemas üks ja ühine kirjakeel, 
millele kõik dialektid on allutatud, siis võiks selline olla ka eesti keelel. Asutagu asja 
kallal tööle mõõdukalt ja arukalt. See, mida tulevikus kirjutatakse, olgu eesti keel 
üldiselt. Jäetagu kõrvale kõik germanismid, mida praegustes otsekui eestikeelsetes 
raamatutes kahjuks kõikjal esineb. Nii osutuvat võimalikuks tõesti eesti keelt õppida, 
rahvalt endalt, terava kõrvaga, kuid kriitilise ja analüüsiva meelega, milleni oleme 
jõudnud kõrgema haridustaseme kaudu. Näeme, et nagu teisedki tolleaegsed 
estofiilsed baltisaksa literaadid, hoiab Boubrig selgelt lahus rahva (eestlased) ja meie 
(sakslastest rahvasõbrad). Ta arvab nimelt, et selline kriitiline ja analüüsiv meel 
annab meile (= sakslastele) õiguse otsida ja seada reegleid, mille abil saab korrastada 
isegi näiliselt vormitut keeles. Kogu järgnevas tüüpiliselt ratsionalistlikus 
tegevuskavas on eestlastele endale jäetud vaid allikmaterjali loovutaja, seejärel aga 
"õige" keele passiivse omaksvõtja ja äraõppija roll. Tõsi, koolmeistritest kõneldes 
see osa veidi laieneb, nagu peatselt näeme.  
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13 Konkreetseid ettepanekuid ja üldisi 
tulevikuvisioone 

Kahekümnendas paragrahvis pöördub Boubrig tagasi viienda paragrahvi juurde: iga 
dialekt ja kõrvaldialekt olevat ometi ikka ja alati eesti keel, seetõttu peab igaüks neist 
tõelisele keeleteadlasele huvi pakkuma kui väärtuslik allikas üldise keele jaoks. Ta 
lükkab ümber arvamuse, nagu oleks eesti keel vaene mõne temas puuduva abstraktse 
väljendi tõttu. Vastupidi, eesti keel on tema sõnutsi üllatavalt rikas, nagu kohe 
veendutavat, kui uurima hakatakse. Töötegija peaks aga juhinduma reeglipärasest 
kriitikast ega tohiks võtta lohakusest moonutatud sõnu või erandeid õilsasse 
raamatukeelde, mis peaks olema või aegamisi saama rahvale eeskujuks. Siiski tuleks 
hoiduda rüüstamistööst selle ikka veel nii vähe tuntud keele kallal. See, kes endale 
tundmatu liigitab ühekülgselt ja pikemalt kaalutlemata kohe lõualaiskuseks, 
boiootialikkuseks jne., võib jalge alla tallata tulukese, millest võiks tõusta uus 
valgus. Tuleks loobuda arvamusest, et kõik on juba selge, ja sellisele arvamusele ei 
tohiks pimedalt järele kiita, teiselt poolt aga ei tohiks hakata ka entusiastlikke 
õhulosse ehitama, mis kohe kokku kukuvad, kui mõni külmaverelisem ja arukam 
neid veidi raputab (vrd. samasuguseid arvamusi kirjas Sonntagile ja nende 
tõlgendust, Laanekask 2003: 70–71). 

Järgnevates paragrahvides asub Boubrig konkreetsete soovituste juurde, kuidas 
oleks võimalik ühist kirjakeelt saavutada. Kui nüüd kõigist dialektidest võtta 
ühisesse kirjakeelde see, mis on ehtsalt eestipärane, kuidas siis teha see arusaadavaks 
teisest piirkonnast pärit raamatulugejale? Kõigepealt ütleb Boubrig, et toetudes oma 
vähesele kogemusele, söandab ta väita, et ehtne eesti keel ei vaja ühegi eestlase jaoks 
kommenteerimist.5 Kui aga soovitakse ikkagi midagi teha, et oletatavat 
vääritimõistmist vältida, võivat abiks võtta kas sõna ehk 'oder', sulud või joonealuse 
märkuse: õdde ehk sõssar, särk ehk amme, sanna (sõnna), saune* koos joonealuse 
märkusega *sawwine. Fleksioon valmistavat rohkem raskusi. Mõlemad pooled 
peaksid tegema rohkem ja olema järeleandlikumad seal, kus oma dialekt on nõrk.  

Boubrig sõnastab kaks põhireeglit: 1) valitagu pehmem ja heakõlalisem, mis 
vastab eesti keele vaimule ja 2) valitagu täpsem ja reeglipärasem. Nii näiteks peaks 
loodavas kirjakeeles olema päiwä asemel vorm päiwad, sest d eristab seda vormi 
paremini ainsuse genitiivist; parem oleks tarvitada armastab, armastad, mitte 
armastap, armastat; parem oleks targas, mitte targaks. Näeme niisiis, kuidas 
Boubrig oma põhireeglitest lähtudes otsustab kord tallinna- kord tartukeelse vormi 

                                                        
5Umbes sama oli väitnud juba ka Rosenplänter (1814), vt. Laanekask 1983: 195. 
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kasuks. Ka kontekst aitavat mõistmisele kaasa, lisaks võiks Boubrigi arvates 
kasutada senisest kõrvalekalduva lisamist väiksema kirjakraadiga: targaks, päiwad.  

Dialektide lähendamine tohiks toimuda vaid tasapisi. Üks otstarbekohasemaid 
vahendeid selleks võiks Boubrigi meelest olla, kui avaldataks mõlemas peamurdes 
tekste ühes ja samas populaarses rahvaraamatus, näiteks kalendris. Laisem eestlane 
võivat küll öelda: se om wirro keel 'das ist eine kauderwelsche Sprache' (tartukeelne 
väljend) või se ei olle mitte selge keel 'das ist keine reine Sprache' (tallinnakeelne 
väljend), kuid aja jooksul see kaduvat ja uudishimu õpetavat lugema ning aru saama. 
Selle abinõu puhul võiks Boubrigi arvates kasu olla koguni kõrgemate organite 
käsust.  

Väga hea vahend olevat ka pastorite, rahva tõeliste õpetajate ja kasvatajate 
käsutuses: nad peaksid harjuma ise ehtsat eesti keelt rääkima ning seda keelt rahva 
suust, kuid analüüsivalt õppima. Pastor peaks rahvale seletama teise dialekti 
paremusi ja võtma olemasolevad headused kaitse alla, ta peaks levitama teises 
dialektis kirjutatud raamatuid eriti nooremate eestlaste hulgas ning vestlema oma 
koguduses keeleasjadest, võttes arvesse ka koguduse arvamusi.  

Boubrig ei unusta ka kooli, kuid muutub seejuures päris utoopiliseks: 
rahvakoolides peaks kõnelema ja kirjutama vähemalt mõlemas peamurdes, aga kus 
võimalik, ka kõrvalmurretes. Kui nii tehakse näiteks kreeka keele puhul, andes 
selleks välja antoloogiaid jne., siis miks ei võiks nii teha ka eesti keele puhul? 
Koolmeistrid harjuksid ruttu ja õpetaksid selliselt meeleldi, sest see tähendaks, et nad 
võiksid leiba teenida mitte ainult tartu, vaid ka tallinna dialekti piirkonnas. 
Sümpaatselt kõlab Boubrigi sulest kiitus koolmeistritele: nende hulgas võivat sageli 
kohata väga arukaid ja ärksaid mehi, kes kindlasti oleksid asjast huvitatud. Lõpuks 
meenutab Boubrig ka ettepanekut õpetada eesti keelt gümnaasiumides6, kus nagu 
ülikooliski peaks arvesse võtma vähemalt kaht peadialekti. Siis oleks võimalik ühise 
kirjakeele ideed edasi arendada ja selle kallal töötada, nii et tulevikus oleks võimalik 
õpetada hoopis teistsuguses keeles, mida võiksid kasutada ka ametlikud väljaanded. 
Kirjakeeles ei leiaks keegi enam tartu või tallinna dialekti, ning siiski ei läheks 
kellelgi midagi kasulikku kaduma: kõik leiaksid eest ühise hüve, mis kuulub kõigile: 
eesti keele. 

Viimases lauses sisalduvale kaunile tulevikuvisioonile lisab Boubrig oma artikli 
viimases, kahekümne kuuendas paragrahvis süngemaid toone vahetust olevikust: 
kaugemale vaadates olevat tervikpilt veel üpris sombune, sest paljudel kaasaegsetel 
keelekohtunikel puuduvat vajalik erapooletus, leebe järeleandlikkus ja kindel ühine 

                                                        
6Vastava ettepaneku esitas samal, 1825. aastal ka Rosenplänter ajakirjas Beiträge, vt. Laanekask 1983: 200.  
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meel, mis sellisel puhul peaks mõistust ja tahet juhtima. Tõeliselt liberaalne 
meelelaad aga on Boubrigi sõnul tühisusest kõrgemal, pidades tähtsaks vaid tõde ja 
leides lohutust seigast, et kui selline meel ka eksiks, siis teeks ta seda enamasti väga 
heas seltskonnas.  

14 Kokkuvõtteks 

Boubrigi lektoripädevust tõestav artikkel on tüüpiline Eesti 19. sajandi esimese 
kolmandiku keelekorraldusprojekt, kus ühise kirjakeele poole püüdlemist saadab 
valgustuslik optimism ning romantiline usk ehtsas rahvakeeles kajastuvasse rahva 
vaimu, teisalt aga ratsionalistlik umbusk harimatu rahva keeletarvituse suhtes. Siin 
esitatav idee kahe kirjakeele vastastikusest lähendamisest polnud uus: samasuguseid 
mõtteid olid esitanud 1811. aastal Põlva pastor ja kirjamees Gustav Adolph Oldekop 
oma ametlikus seisukohavõtus (vt. lähemalt Laanekask 1984: 683–684) ja ajakirjas 
Beiträge eelmine ülikoolilektor, Tartu Jaani koguduse pastor Moritz (1815) ning 
Rannu pastor ja literaat Steingrüber (1817). Suurejooneline puristlik projekti ühtse 
eesti keele puhastamiseks ja järkjärguliseks uuestiloomiseks soome ja liivi keele abi 
kasutades oli parajasti käsil Laiuse pastoril Heinrich Georg von Jannaul (Laanekask 
2003a: 70–71) ning lõpuks toetas keelte vastastikust lähendamist ka Boubrigi hea 
sõber, Räpina pastor ja keelemees Johann Friedrich Heller, kellelt Boubrig 
arvatavasti sai abi käesoleva artikli koostamisel (vt. lähemalt Laanekask 1983: 200, 
Laanekask 2003a: 63 ja Kask – Laanekask 1987: 471–472, 479). Boubrigi puhul 
tuleb esile tõsta artikli õnnestunud ülesehitust ja pedagoogiliselt orienteeritud sisu: 
tõepoolest võinuks tolleaegne algajast eesti keele õppija selle kirjutise abil saada 
selge ülevaate kahe tollase ”peamurde” erinevustest ja võimalustest neid ühendada. 
Silma torkab ka Boubrigi kompromissivalmidus (poleemilisusele vaatamata) ja tema 
originaalsed, rahvasuust kogutud keelenäited. 
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Translatiivi ja essiivi kasutusest eesti ja soome 
keeles1 

Helle Metslang 

Translatiiv ja essiiv on nii mõlemas keeles kui nendevahelises võrdluses tihedalt 
seostuvate kasutusaladega käänded, mis annab põhjust nende kõrvutavaks 
vaatlemiseks. Funktsioonidest on kesksel kohal seisundi märkimine, lisaks 
ajaväljendite, translatiivil ka otstarbe ja suhestamise vormistamine. 
Suunaaspektiliselt põhitähenduselt on translatiiv latiivne, essiiv lokatiivne. Samas 
leidub ka mitmeid kasutuserinevusi, mille taustateguritest olulisim peitub keelte 
eraldi arengu ajaloos: essiivi hääbumises ja taastumises eesti keelealal, samal ajal kui 
soome essiiv püsis ja selle kasutus kujunes loomulikku rada. Artiklis vaadeldakse 
nende kahe käände kasutusviise peatähelepanuga eesti keelel, võrreldakse kasutust 
ilukirjandustekstide ja nende tõlgete materjali põhjal. 

1 Ajaloolist tausta 

Essiiv pärineb na-/nä-lõpulisest lokatiivist, mis on tõenäoliselt uurali päritolu. Algne 
lokatiiv on sulandunud lokatiivse tähendusega kohakäänete lõppudesse ning mitut 
liiki sõnadesse nagu eesti siin, üll, kuna, toona, soome luona, kaukana, läsnä, kotona. 
Eesti murretest on essiiv produktiivse käändena on olemas ainult rannikumurretes. 
Eesti kirjakeele käänete hulka jõudis essiiv 19. sajandil rannikumurrete ja soome 
keele eeskujul Eduard Ahrensi grammatikas (1843). Kirjakeele kasutusse hakkas 
essiiv tulema 19. sajandi lõpul, Karl August Hermann esitas selle oma eestikeelses 
grammatikas (1884) ja propageeris selle kasutamist. (Rätsep 1979: 63–65; Ariste 
1960: 159.) Essiivi üksikuid kasutusi leidub 19. sajandi lõpu kirjakeeles, nt (1) Tartu 
ülikooli kirjakeele korpuse2 1890. aastate ilukirjanduskeelest.  

(1) Seda suuremat rõõmu tunneb meie lillerind, kui oma valu ja leina, igatsust ja 
õnne lauluhäältena eneste üle kuuleme heljuvat  

Laiema leviku saavutab essiiv eesti kirjakeeles 20. sajandil, mil soome mõju 
tugevneb. Essiivi kasutusala nihkumine järjendis koht – aeg – seisund (Ariste 1960: 

                                                        
1Tööd on toetanud Eesti Teadusfond, grant nr. 6147. 
2http://www.cl.ut.ee/korpused/kasutajaliides/ 
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159–160) järgib üldlevinud metafoorsete ülekannete järjekorda (Heine, Claudi & 
Hünnemeyer 1991: 160). Eesti keeles ei ole taastunud ahela algus: koha 
väljendamine nagu soome kotona ja puhas aja väljendamine nagu soome päivänä, 
vuonna -ühendid. Funktsioone, mis soome keeles essiivil, olid üle võtnud muud 
vahendid: ajaväljenduse adessiiv (päeval, aastal), ajutise seisundi väljendamise 
translatiiv (Ta on mulle abiks). Eesti keeles oli tuntud aja väljendamine seisundi 
kaudu (noorena, lapsena), levik toimus mitmesuguste seisundi väljendusviiside 
kujunemisena. Seda protsessi vaatles omal ajal Karl Leetberg (1934), kes taunis 
essiivi lisanduvaid, tema hinnangul ebaloomulikke kasutusi. Essiivi juurdumine 
jätkub, kuid kasutussageduselt jääb ta translatiivist tublisti maha. 

Translatiivi ja selle eri kujude päritolu kohta leidub erinevaid seisukohti. See 
kääne on olnud stabiilselt olemas nii eesti kui soome keeles. Essiivi ja translatiivi 
vaheline tööjaotus lokatiivseks ja latiivseks seisundikäändeks kujunes tõenäoliselt 
läänemeresoome algkeeles. Essiivi taandumisega kandus staatilise tähenduse 
väljendamine translatiivile, vrd. ta oli mulle abiks – hän oli apunani, olen pidanud 
sind aumeheks – olen pitänyt sinua kunnon miehenä. (Rätsep 1979: 70–71.) 
Lokatiivse ja latiivse seisundi väljendamise lahus hoidmine on järjekindlam 
läänemeresoome keelte põhjarühmas, samas esineb soome keeleski translatiivi 
lokatiivset kasutust nagu elä ihmiseksi ‚ela inimese moodi’ (Kont 1955: 167, vt. Pai 
2001a: 234).3 

2 Translatiivi ja essiivi funktsioonid tänapäeva 
eesti ja soome keeles 

2.1 Translatiiv eesti keeles 

Eesti süntaksi uurimustele (EKG I, II; Erelt ja Metslang 2003, Pai 2001a, Matsumura 
1995) toetudes saab välja tuua järgmisi translatiivi kasutusi. 

Latiivne seisund. Tulemseisundit väljendav lausekomponent (eri käsitlustes 
seisundimäärus, predikatiiv, subjekti või objekti komplement) seostub tüüpiliselt 
intransitiivsete muutusverbidega nagu muutuma, minema, saama, jääma, kasvama ja 

                                                        
3Põhjalik ülevaade essiivi ja translatiivi kasutusest predikatiivadverbiaalina, selle kujunemisest ning taustast 
sugulaskeeltes ja murretes leidub Kristiina Pai magistritöös (2001b). Eesti ja soome translatiivi ja essiivi on 
käsitlenud ka Mari Peltola oma gradu-töös (2001), mis pole kahjuks olnud siinse uurimuse juures 
kättesaadav. 
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transitiivsete muutmisverbidega nagu muutma, tegema, jätma, kasvatama, määrama, 
valima. Määruseks võib olla substantiiv või adjektiiv (resp. NP, AdjP), seotud 
laiendina seostub see suhtereegli järgi subjektiga intransitiivlauses (2) või objektiga 
transitiivlauses (3) (näited Pai 2001a: 239). 

(2) Mari kasvas tubliks tüdrukuks 
(3) Ema kasvatas Mari tubliks tüdrukuks  

Lähedasteks verbirühmadeks on intransitiivsed faasiverbid nagu hakkama, asuma, 
juhtuma, osutuma, sattuma (4) ning transitiivsed suhtumise väljendamise verbid nagu 
nimetama, hüüdma, kutsuma, kuulutama, tõlgendama, kavandama, mõtlema (5).  

(4) Peeter hakkas prefektiks 
(5) Sõber nimetas teda perfektiks 

Okasionaalselt võib lisada tulemseisundit väljendava translatiivse (vm vormis) 
määruse lausesse paljudel juhtudel (6). Sel moel (7) võib muuta imperfektiivse lause 
perfektiivseks (vt Sulkala 1996: 183).  

(6) Mõtlesin end keskaegseks nõiaks 
(7) Vanaisa töötas enda haigeks 

Translatiiviga konstruktsiooni nagu (2), (3) alternatiiviks on elatiiviga 
konstruktsioon:  

(8) Marist kasvas tubli tüdruk 
(9) Ema kasvatas Marist tubli tüdruku 

Mati Erelt (2005) on translatiivse tulemseisundiga malli nagu (2), (3) nimetanud 
tulemust markeerivaks (goal-marking, GM) ja elatiivse lähteseisundiga 
konstruktsiooni nagu (8), (9) lähet markeerivaks (SM, source-marking) 
resultatiivkonstruktsiooniks. Keeltes on üldiselt tavaline GM-mall, soome keeles aga 
üsna levinud ka SM-mall, seejuures ka adjektiivse tulemseisundi korral (10), mis 
eesti keeles SM-malliga võimatu (11), vrd (12). 

(10) Meistä tulee kuuluisia 
(11) *Meist saavad kuulsad 
(12) Me saame kuulsaks 

Püsiväljenditeks on muutunud paljud verbi ja translatiivse noomeniga ühendid, nt 
pahviks / araks / vedelaks / lööma, kõrvu tuliseks / nahka kuumaks kütma, haneks 
püüdma (Õim 1998). 
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Lokatiivne seisund. ‚olema’-verbiga seostuva lokatiivse predikatiivi kahe 
vormi, nominatiivi ja obliikvakäändelise opositsioonis näeb Leon Stassen (2001: 
588) Balti areaali ja laiemalt indoeuroopa keelte levikupiiri äärsete alade eripära. 
Mittenominatiiviga markeeritakse läänemeresoome ja balti keeltes ajalist 
mittestabiilsust (opositsioonis eesti nominatiiv – translatiiv, soome nominatiiv – 
essiiv, leedu nominatiiv – instrumentaal; vt ka Klaas 1987: 30). Vrd. nt (13) ja (14). 

(13) Ta on meie töörühma juht 
(14) Ta on meie töörühma juhiks 

Ka vene keeles võib nii latiivsena kui lokatiivsena kasutada instrumentaali, nt byl 
bol’nym, byl direktorom, küll muude tähenduste väljendamiseks. Säilitades siin 
translatiivi, hoolimata uuemast essiivi levikust, on eesti keel ühtlasi jätnud selgelt 
eristamata latiivse ja lokatiivse suuna vormivahendid, jätkates balti ja slaavi malli 
järgi (Erelt & Metslang 2003: 169). Erinevalt soome keelest, kus mittenominatiivne 
predikatiiv olla-verbiga, niisiis taas markeeritud struktuur (nagu eeltoodud SM-mall) 
on vahel võimalik ka adjektiivide puhul (15), vrd (16), on eesti mittenominatiivne 
predikatiiv võimalik vaid substantiividega (14), vrd (17).  

(15) Hän on sairaana 
(16) Hän on sairas 
(17) *Ta on haigeks 
(18) Ta on haige 

Translatiiviga lokatiivses mõtestuses seostub muidki staatilisi verbe: püsimise 
tähenduses jääma (19) ja jätma, suhtumist väljendav pidama (20). 

(19) Jalad jäid uutes saabastes kuivaks 
(20) Ma pean teda päris andekaks 

Ka lokatiivse translatiiviga leidub püsiühendeid, mis kõnelevad kasutuse 
pikaajalisusest: abiks / kasuks / kahjuks olema, ristiks kaelas olema, auasjaks 
pidama, end asjaks pidama, naeruks pidama, paljuks pidama4. 

Aeg. Translatiiviga vormistatakse ajalist piiri väljendavat latiivset määrust (21) 
ning kavandatud kestust väljendavat määrust (22). Mõlemad paigutuvad tüüpiliselt 
perfektiivsetesse lausetesse. 

                                                        
4 http://keeleveeb.edu.ee/ (Kõnekäänud ja fraseologismid) 
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(21) Töö saab valmis kolmapäevaks 
(22) Muuseum pandi kolmeks päevaks kinni. 

Otstarve. Tavaliselt on translatiivivormiliseks määruseks deverbaal vm sündmust 
tähistav nimisõna või korrelaat koos kõrvallausega. 

(23) Raha on ette nähtud koolimaja ehitamiseks 
(24) Ma tulin selleks, et sinuga rääkida 

Suhtealus. Otstarbemääruste alla on tavaliselt loetud ka sobivust vms väljendavad 
translatiivivormid, mis laiendavad verbe nagu sobima, kõlbama, passima, sündima, 
piisama, adjektiive nagu sobiv, paras, kõlblik, kohane, piisav või adjektiivifraase, kus 
laiendiks liiga, küllalt, piisavalt vms. 

(25) Nii ilus ilm ei sobi õppimiseks 
(26) Tänane ilm ei ole sobiv õppimiseks 
(27) Täna on liiga ilus ilm õppimiseks 

Otstarvet või suhtealust väljendab ka uuenduslik maks-infinitiivivorm. 

(28) Laheda vallas korraldatakse rahvaküsitlus, otsustamaks rahva soovi liituda 
Põlva maakonnaga. 

(29) Nad on veel liiga noored otsustamaks maa tuleviku üle. 

Kommentaar lause sisule. Üldlaiendina toimivad translatiivsed sõnad ja väljendid 
nagu õnneks, kahjuks, lõpuks, lisaks, esiteks, teiseks, lisaks sellele, meie kõigi 
rõõmuks, oma suureks üllatuseks. Enamasti on need rohkem või vähem kinnistunud 
nii leksikaalse koosseisu kui grammatilise funktsiooni poolest. 

(30) Lõpuks saabus meie kõigi rõõmuks jõuluvana. 

Deverbaalnoomeni translatiiv kuulub predikaadina toimivasse konstruktsiooni 
verbiga minema (Sahkai 2006). 

(31) Homme läheb tapeetimiseks 

2.2 Essiiv eesti keeles 

Lokatiivne seisund. Essiivivormiline laiend kaasneb toimimist väljendavate 
verbidega nagu töötama, esinema, avalduma. 
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(32) Mari töötab ülikoolis lektorina 

Essiivis või nominatiivis on noomen, mis laiendab näimisverbe nagu näima, paistma, 
tunduma, kuulduma või säilimisverbe nagu püsima, säilima, seisma. 

(33) Ilm tundub soojana / soe 
(34) Külmas püsib salat värskena / värske 

Soome keeles kasutatakse muljet väljendavate verbidega ablatiivi või allatiivi (ISK: 
931, 204). 

(35) – – Tulevaisuus näyttää hyvälle 
(36) Tuntuu mukavalta, että sinä olet taas kotona 

Seisundi kaudu ka viisi (37), (38) või otstarvet (39) näitav essiivivorm sobib paljude 
muudegi verbidega. 

(37) Vali muusika kõlas ähvardavana / ähvardavalt 
(38) Lõpetasin ülikooli emakeeleõpetajana 
(39) Kasutasime pesuruumi köögina 

Vaba adverbiaalina saab essiivivorm esineda väga mitmesugustes lausetes (40), ka 
olema-lauses, kui seal on veel mingi (tüüpiliselt kohta või aega väljendav) määrus 
(41), (42), vrd (43). 

(40) Eesti saadikuna peab ta hoolt kandma ka kultuurisuhete eest 
(41) Ta oli haigena tööl 
(42) Ta on Eesti saadikuna Inglismaal 
(43) *Ta on Eesti saadikuna 

Partitsiipide käändevormide baasil on lauselühendina juurdunud nuna- ja tuna-
tarindid. 

(44) Pikast teekonnast väsinuna jäi ta kohe magama 
(45) Sõprade kätel kantuna saabusid olümpiavõitjad 

Lokalisatsioon ajas. Seisundi ja ajamääruse tähendus ühenduvad näiteks elujärke 
väljendavate noomenite essiivivormides nagu lapsena, noorena, vanana. 

(46) Noorena käis ta palju ujumisvõistlustel 

Lisand. Substantiivi laiendav apositsioon väljendab samuti kellegi või millegi 
seisundit. Alternatiivne vormistusviis on sidesõnaga kui. 
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(47) Mari Eesti saadikuna / Mari kui Eesti saadik peab hoolt kandma ka 
kultuurisuhete eest 

Püsiväljendid essiiviga alles hakkavad literatuursemas keelepruugis kujunema (nt 
mõjub magneedina). 

2.3 Translatiiv soome keeles 

Suur osa tähendusfunktsioone ja kasutusi on mõlemas keeles sarnased. „Iso suomen 
kielioppi” (2004) toob välja järgmised kasutused5. 

– Latiivsed seisundid lausetes, mis väljendavad muutumist, muutmist, nimetamist, 
käsitamist (48), (49), 

(48)  – – mä tulen aika nopeasti sairaaksi 
(49) – – häntä sanotaan lähes mahdottomaksi työtoveriksi 

– ajaväljendid nagu (50) ja (51), 

(50) – – lauantaiks oli sovittu poikien korttipeli-ilta 
(51) – – jääkiekkoilun maailmanmestaruus sai Suomen sekaisin koko kesäksi 

– otstarve (52) 

(52) Isäntäkaupungit yrittävät myös hankkia sponsoreita kulujen kattamiseksi 

Eeltoodud kasutused on üldjoontes samasugused nagu eesti keeles.  

– sobivust, kõlbamist, suhestamist jms väljendavad laused, kus aga erinevalt eesti 
keelest võib predikaadiks olla ka olla-verb. 

(53) – – epäiltiin onko hänestä armoitetun puhujan Mikko Juvan seuraajaksi 
(54) Miksi suomalaisesta ei ole laulajaksi? 
(55) kynteli sopii sitruunan korvikkeeksi 
(56a) Joukon painavimmaksi autoksi Fajero pysähtyy kohtuullisen hyvin 

olla-verbiga lausetele nagu (53) või (54) vastaks eesti keeles ligikaudu mitte sõnastus 
*soomlasest ei ole lauljaks, vaid soomlasest ei ole asja laulmiseks. Soome struktuur 

                                                        
5Muid käsitlusi vt nt Holm 1999, Fong 2003, Virkkunen 1977. 
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tundub olevat SM- ja GM-struktuuri hübriid, kus grammatiline subjekt puudub. Eesti 
keeles sellist pole, lähim vaste oleks SM-struktuur vormilise alusega asja. 6 

Sobivust väljendava predikaadiga lauses (55) on translatiivi kasutus sarnane eesti 
keelega. Sageli siiski erineb leksikaalne kontekst ja eesti vasteks on pigem tarind 
kaassõnaga kohta (56b). 

(56b) Rühma raskeima auto kohta peatub Fajero suhteliselt hästi 

– Superlatiivikonstruktsioon järgarvsõnaga translatiivis: kolmanneksi nopein, 
toiseksi suurin. Eesti keeles vastab sellele väljendusviis kiiruse poolest kolmas, 
suuruselt teine. 

– Keele väljendamine: suomeksi, viroksi, japaniksi. Eesti keeles vastab tarind 
soome keeles, eesti keeles, jaapani keeles. 

Kinnistunud on näiteks verbiühendid pistää hulinaksi, olla ihmisiksi, mennä 
pipariksi; olla hyväksi / pahaksi / haitaksi / vaaraksi (millel on erinevalt eesti keelest 
paralleelne elatiiviga variant olla hyvästä / pahasta), üldlaienditena kasutatavad 
vormid nagu lisäksi, esimerkiksi, onneksi, toistaiseksi, adverbid itsekseen, mielikseen. 
Kinnistunud kasutuste osas on eesti keelega võrreldes nii kokkulangevusi kui 
erinevusi. 

Infinitiividest on finaalse tähendusega translatiivivorm (analoogiliselt eesti 
maks-vormile) A-infinitiivil (57). Eesmärgi tähendus on mõnes kasutuses 
neutraliseerunud (58). Siin ilmneb mitmest keelest tuntud grammatikalisatsiooniahel 
eesmärk > infinitiiv, samalaadselt on desemantiseerunud näiteks saksa zu (Heine & 
Kuteva 2002: 247–248).  

(57) He palasivat tavatakseen taas vanhat ystävät ja sukulaiset 
(58) Ranska oli ensimmäinen EU-maa, joka siirtyi tuona vuonna kesäaikaan 

maaliskuussa palatakseen taas talviaikaan syyskuussa 

Infiniitsete verbivormide translatiivid kuuluvad mitme predikaadina toimiva 
verbiühendi koosseisu. 

(59) Tuli vähän valvotuksi 
(60) Asiat tulevat hoidetuksi 
(61) Me jouduimme kuulusteltaviksi 
(62) Tulin valvoneeksi vähän liikaa 

                                                        
6See erinevus on analoogiline näiteks tundetarindiga, kus soome keeles esineb subjektita konstruktsioon 
minua hävettää / itkettää / nukuttaa. Eesti keeles on taas tavaline subjektiga lause mul on häbi / uni, mul 
tikub uni / nutt peale. Siiski leidub üksikuid subjektita tarindeid ka eesti keeles: mind ajab nutma / naerma. 
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(63) Sain sen tehdyksi 
(64) Verkko toimii jos on toimiakseen 
(65) Sain / otin hoitaakseni / hoidettavakseni koko jutun 

2.4 Essiiv soome keeles 

Ka soome essiivi funktsioonidel on oluline ühisosa eesti keelega. Soome essiivi 
kasutatakse „Iso suomen kielioppi” andmeil järgmistel põhijuhtudel: 

– lokatiivne seisund sarnaselt eesti keelega toimimis- ja püsimisverbidega nagu 
työskennellä (66), pysyä, nähdä, vaba laiendina ja erinevalt eesti keelest 
verbidega olla, pitää (67), (68). 

(66) – – hän työskentelee vartijana eläintarhassa 
(67) – – heittokädet olivat täysin mäsänä 
(68) Viron presidentti on pitänyt ajatusta huonona pilana 

Lisaks verbidele nagu pysyä on muidki juhte, kus ka eesti keeles on essiiv võimalik 
muude vormivõimaluste kõrval. Sageli on alternatiivideks sisult lähedased seisundi- 
ja viisiväljend (69b). 

(69a) Hyönteiset syödään joskus raakana 
(69b) Putukaid süüakse vahel toorena / toorelt 

– tingimusliku (70) või põhjusliku (71) mõtestusega seisundiväljend. Eesti keeles 
tundub leiduvat põhjuslikku (40), kuid mitte tingimuslikku kasutust. 

(70) Sinuna en lähtisi sinne 
(71) Orpolapsena Pan Yuliang joutui jo lapsena bordelliin 

– aja ja seisundi kombinatsioon nagu eesti keeleski (72) 

(72) Eikä enää ole yhtä kiire kuten joskus nuorena, säestää Turunen 

– lokatiivne ajamääratlus (maanantaina, tänä kesänä, vuosina 1995–2000), mida 
peetakse soome essiivi tüüpilisimaks kasutuseks ja mis eesti keeles puudub. 

– lisand: kirja vanhuksista itsenäisinä päättäjinä. Soome essiivsele lisandile 
vastab eesti keeles kaks lisandi vormi: essiivivormiline ja kui-lisand (vanurid 
iseseisvate otsustajatena, vanurid kui iseseisvad otsustajad) 
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Infiniitsetest verbivormidest on kasutusel näiteks partitsiipide essiivivormid (kiljahti 
pelästyneenä) ning predikaadina konstruktsioonid verbiga olla: 

(73)  Antti ei ollut kuuntelevinaan opettaja 
(74) Hän oli pukeutuneena toppatakkiin 
(75) Laitos oli siirrettynä Uralin taakse 
(76) Tapaus on Oriveden poliisin tutkittavana 

Kinnisvorme ja -väljendeid on näiteks kokonaan, mustanaan, viivana, sikana (siellä 
oli sikana väkeä), hulluna (se tykkää siitä aivan hulluna). 

Nii translatiivi kui essiivi juures hakkab silma, et soome keeles on üpris tavaline 
kasutada adverbiaalidena partitsiipe. 

(77) Kaikki suomalaiset eivät edes halua maalle hyttysten syötäviksi 
(78) Istua nyt siinä kaiken kansan ihmeteltävänä 

Eesti keeles kasutatakse partitsiipe vähem, toodud lausetesse sobib da-infinitiiv: 
putukatele süüa, kogu rahvale vahtida. 

3 Translatiivi ja essiivi kasutus ja vasted 
tekstides 

Olles kõrvutavalt tutvunud translatiivi ja essiivi funktsioonidega eesti ja soome 
keeles, vaatleme ka nende käänete tegelikku kasutust tekstis ilukirjandustekstide 
materjali põhjal. Korpusena on kasutatud nii kirjutamisajalt kui -laadilt erilaadsete 
romaanide tekste: eesti - soome suunal Viivi Luige „Ajaloo ilu“ ja Juhani Salokandle 
tõlget (Luik 1991a, 1991b), soome - eesti suunal Veikko Huovise romaani „Havukka-
Ahon ajattelija” ja selle tõlget Harald Lepiku sulest (Huovinen 1958, 1959). 
Kummastki tekstist on analüüsiks valitud 1000 esimest lauset. Vaatlusest välja on 
jäetud predikaadi koosseisu kuuluvad translatiivse ja essiivse päritoluga infiniitsed 
vormid. Näidete juures on viidatud materjali allikale (allkorpuse lühend vastavalt 
ILU ja HAVU) ja lause järjenumbrile; näitepaarides esitatakse esimesena 
originaalteksti ja teisena tõlketeksti lause. Translatiivi- ja essiivivormide sagedused 
allkorpustes on toodud tabelis 1. Tabelid vormivahendite ja -vastete andmetega on 
allpool esitatud suurimate kasutusrühmade, seisundit väljendavate translatiivi- ja 
essiivivormide kohta.  
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Tabel 1. Translatiivi- ja essiivivormide sagedused allkorpustes. 

Allkorpus Translatiivivorme 

eestikeelses tekstis 

Translatiivivorme 

soomekeelses tekstis

Essiivivorme 

eestikeelses tekstis 

Essiivivorme 

soomekeelses tekstis 

ILU 

(eesti→soome) 

83 60 11 74 

HAVU 

(soome→eesti) 

52 41 19 61 

Kokku 135 101 30 135 

3.1 Translatiiv 

Seisund. Nagu näitab tabel 1, on translatiivivormid sagedasemad eestikeelses nii 
originaal- kui tõlketekstis. Translatiivi põhiliseks kasutusviisiks nii mõlemas 
originaaltekstis kui nende tõlgetes on seisundi väljendamine. Seisundit väljendavate 
translatiivivormide ja nende vastete sagedusi nii originaal- kui tõlketekstides 
näitavad tabelid 2 ja 3. Ridadel on andmed eestikeelse, veergudes soomekeelse teksti 
kohta. 

Tabel 2. Seisundit väljendava translatiivi vasted eesti-soome tõlketekstis (allkorpus ILU). 
Soome

Eesti 

NP 

trnsl 

NP 

ess 

NP 

nom 

GM → SM AdjP 

trnsl 

Soome V – 

eesti V + translatiiv

Muu, 

restruktureering 

Kokku 

NP trnsl 15 6 1 1   2 25 

NP ess 1       1 

Adv     1   1 

AdjP 

trnsl 

   4 22 9 2 37 

Muu, 

restruktureering 

3    3   6 

Kokku 19 6 1 5 26 9 4 70 
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Tabel 3. Seisundit väljendava translatiivi vasted soome-eesti tõlketekstis (allkorpus 
HAVU). 

Soome

Eesti 

NP 

trnsl 

NP 

ess 

NP 

ill 

NP 

nom

AdjP 

trnsl 

Soome V – 

eesti V + translatiiv

Muu, 

restruktureering 

kokku 

NP trnsl 17 2 1 1   1 22 

NP ess 1       1 

Adv 1       1 

AdjP trnsl 1    10 6 3 20 

Lahkfraas, 

järeltäiend 

    1   1 

Muu, 

restruktureering 

1    2   3 

Vasteta     2   2 

Kokku 21 2 1 1 15 6 4 50 

Seisundit väljendavad nimisõnad (nimisõnafraasid) translatiivis langevad mõlema 
keele tekstides enamasti kokku, laiendades muutumist, muutmist, käsitamist, 
nimetamist väljendavaid verbe. 

(79a)  Alla langedes muutuvad need elavad punased sädemed hallideks 
tuhahelvesteks. ILU 427 

(79b)  Elävät punaiset kipinät muuttuvat alas pudotessaan harmaiksi 
tuhkahiutaleiksi 

(80a) Siepattuaan vihaisesti sanomalehden käteensä hän rutisti sen ryppyiseksi 
palloksi. HAVU 162 

(80b) Kahmanud ajalehe vihaselt pihku, muserdas ta selle kortsuliseks palliks 

Eesti lokatiivse mõtestusega translatiiv ja soome essiiv on vastavuses verbide olema 
(näites (81b), (81b) on see lauselühendi lähtestruktuuris) ja pidama korral. 

(81a) Rannalta Konsta sukelsi suurehkon niemimaan viidakkoihin tavoitteenaan 
Lentuan Mertaperä, jonne oli komea huikonen vihreää valtionmetsää. 
HAVU 819 

(81b)  Teisel kaldal sukeldus Konsta suure poolsaare lehtpuumetsadesse, 
sihtpunktiks Lentua Mertaperä, kuhu jäi tubli lahmakas maad läbi rohelise 
riigimetsa 

(82a) Kuuldusi salajastest ringkirjadest ja erariides meestest peab ta liialduseks ja 
blufiks, --- ILU 949 

(82b) Kuulopuheita salaisista kiertokirjeistä ja siviilipukuisista miehistä hän pitää 
liioitteluna ja hämäyksenä, --- 
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Eesti translatiivi vasteks olla-verbi juures on ka nominatiiv. 

(83a) Kui ta nüüd näeb laual tädi Olga keedetud kirsimoosi ja pesukapis ema 
triigitud linu, siis on see talle suureks hoobiks. ILU 610 

(83b)  Hän näkee nyt pöydällä Olga-tädin keittämää kirsikkasosetta ja 
liinavaatekaapissa äidin silittämiä lakanoita, ja se on hänelle melkoinen 
isku 

Ka adjektiivide ja adjektiivifraaside korral moodustavad mõlemas allkorpuses 
suurima rühma juhud, kus mõlemas keeles on latiivse mõtestusega translatiiv. 

(84a)  Pigem masin, sest masinad lähevad järjest kallimaks ja neid peab ikka 
õrnemalt hoidma. ILU 79 

(84b) Pikemminkin kone, sillä koneet muuttuvat yhä kalliimmiksi ja niitä on 
hoidettava yhä hellemmin 

(85a) Ne jurottivat siellä kuin ukkospilvet ja painoivat mielen matalaksi. HAVU 
444 

(85b) Need mornitsesid seal nagu äikesepilved ja rõhusid meeleolu madalaks 

Erinevatest väljendusviisidest tõuseb mõlemas allkorpuses esile eesti keele 
analüütilisuse ja soome keele sünteetilisuse ilming: eesti keeles kasutatakse muutust 
väljendava tugiverbi ja tulemseisundit väljendava noomeni ühendit, soome keeles 
aga üht sisukat muutusverbi (vt Kasik 1999, Muischnek 2005): litsub puruks – 
litistää, raiub puruks – pilkkoo, teeb selgeks – selvittäää, jääb vaikseks – hiljenee, 
paneb imeks – ihmettelee, läheb pimedaks – pimentyy, läheb halvaks – pilaantuu, 
saab rõõmsaks – ilahtuu. 

(86a) Ja nendega kütame siis oma tare soojaks. ILU 716 
(86b) Ja niillä sitten lämmitellään pirttiänsä 
(87a) Huone on pimentynyt. HAVU 241 
(87b) Tuba on pimedaks läinud.  

Huvitavaid vastavusi on veel resultatiivkonstruktsiooni orientatsiooni muutmine 
eestipärasemast GM-konstruktsioonist (88a) soomepäraseks SM-konstruktsiooniks 
(88b) ning soome predikatiivadverbiaali (89a) vastena samas lausepositsioonis 
paiknev põhjast lahutatud ühilduv täiend (89b). 

(88a)  Salakeel teeb asja eriti segaseks. ILU 290 
(88b)  Salakieli tekee asiasta erittäin sekavan 
(89a)  Päiväkahville minä tulen tavalliseen aikaan, ja sen saa keittää 

väkevämmäksi kuin viime sunnuntaina. HAVU 644 



 156 

(89b) Lõunakohvi tulen jooma harilikul ajal, ja selle võib keeta kangema kui 
eelmisel pühapäeval 

Maarja Keba (2004) toob illatiivi kasutust võrreldes välja juhte, kus eesti translatiiv 
on soome illatiivi vasteks, näiteks tulemuseks olevat rühmakuuluvust (90a), (90b) 
või jaotust (91a), (91b) väljendades. 

(90a) Hän luetaan modernisteihin 
(90b) Teda peetakse modernistiks 
(91a) Halkasin omanan kahteen osaan 
(91b) Tükeldasin õuna kaheks osaks 

Aeg. Valdavalt on translatiivsed määrused kasutusel mõlemas keeles, väljendades 
tähtaega (92a), (92b) või kestust (93a), (93b). Tähtaega väljendatakse soome tekstis 
ka kaassõna mennessä abil (94a). 

(92a) Mõnikord eksivad väiksemad lapsed kaugest suurest koolist tulles ära, 
istuvad vale bussi peale ja ei jõuagi ööseks koju. ILU 310 

(92b)  Väliin pienemmät lapset eksyvät palatessaan kaukaa isosta koulusta, istuvat 
väärään bussiin eivätkä ehdikään yöksi kotiin 

(93a) Suur kala tõuseb korraks pinnale, napsab õhumulle ning vihmast uimaseks 
pekstud sääski ja kärbseid, põrutab siis sabaga vastu vett ja kaob alla oma 
riiki. HAVU 855 

(93b) Iso kala nousee hetkeksi pintaan, napsii ilmakuplia ja sateen raukeiksi 
pieksämiä hyttysiä ja kärpäsiä, iskee pyrstöllään vettä ja katoaa alas 
valtakuntaansa 

(94a)  Siellä hän heilui ahnein liikkein ehtiäkseen sortamaan maahan 
mahdollisimman monta parkkipuseroista kuusiukkoa iltaan mennessä. 
HAVU 298 

(94b) Seal vehkis ta ahnete liigutustega, et jõuda õhtuks langetada maapinnale 
võimalikult palju parksärgilisi kuusetaate 

Tekstides leidub ka translatiivist pärinevaid ajaadverbe (lõpuks, homseks, alatiseks, 
igaveseks, kauaks, huomiseksi, aluksi, ainiaaksi, pitkäksi aikaa, pitemmäksi) ja 
kaassõnu (ajaks, ajaksi). 

Otstarve ja suhtealus. Otstarvet ja suhtealust väljendab translatiiv, soome 
keeles sagedamini aga hoopis illatiiv ja kaassõna varten.  

(95a) Se on niin, että tässä maapallossa on vielä enempi kiihtyttäviä asioita kuin 
tämä, jos kerta alkaa niitä ajankulukseen murehtia. HAVU 109 
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(95b) See on nõndamoodi, et siin maamuna peal on veel rohkem ärritavaid asju 
kui see, kui kord hakata nende üle ajaviiteks hädaldama 

(96a)  Ainult üks maagiline lause on talle teada, ja see kõlab “Rahuajal 
tegevteenistuseks kõlbmatu”. ILU 909 

(96b)  Hän on perillä vain yhdestä maagisesta lauseesta, ja se kuuluu: "Rauhan 
aikana kelpaamaton vakinaiseen palvelukseen.” 

(97a) Kun saanevat sen rakettinsa ajoissa valmiiksi, niin ei tarvihe miehiäkään 
atomin syytelemiseen. HAVU 676 

(97b) Kui saavad ehk selle oma raketi parajal ajal valmis, siis ei lähe mehigi 
aatomi süütamiseks vaja  

(98a) Nuorempi tuhersi kärtyisää itkua naama kiukkuisessa valmiusasennossa 
voimallista juonittelua varten. HAVU205 

(98b) Noorem tihkus pahurat nuttu, nägu vägevaks jonnimiseks tigedalt 
stardivalmis 

Adverbiks leksikaliseerunud translatiivivormidest esinesid mälestuseks, muistoksi, 
tarpeekseen, huvikseen, oma lõbuks; postpositsioonidest: kasuks, jaoks, hyväksi. 

Kommentaar lause sisule. Esines nii pikemaid fraase kui leksikaliseerunud 
adverbe (õnneks, kahjuks, lisaks, esiteks, teiseks, näiteks, nõndaks, muideks, onneksi, 
esimerkiksi) ja kaassõnu (ühendites lisaks sellele, sen lisäksi). 

(99a) Oma suureks üllatuseks on ta Tallinnast ära olnud napilt kaks ja pool 
päeva. ILU 885 

(99b) Suureksi yllätyksekseen hän on ollut poissa Tallinnasta hädin tuskin kaksi 
ja puoli päivää 

3.2 Essiiv 

Translatiivi kasutus eestikeelsetes tekstides ületas soome tekste kolmandiku võrra, 
enamasti oli nii tõlkes kui originaalis mõlemas suunas translatiiv, soome keeles ka 
muid vahendeid nagu illatiiv, SM-konstruktsioon, kaassõnatarindid. Sellega 
võrreldes on essiivi kasutuses hoopis suuremad erinevused mõlemas tõlkesuunas, 
kasutussagedus soomekeelsetes tekstides ületab eesti tekste 3,5 korda (vt tabel 1), 
soome essiivivormidel on eestikeelses tekstides vägagi mitmesuguseid vasteid.  

Seisund. Põhiliseks kasutuseks on ka essiivi puhul seisund. Tabelid 4 ja 5 
näitavad seisundit väljendavate essiivivormides vasteid mõlemast keelest lähtudes. 
Soome keelendid on veergudes, eesti keelendid ridadel. Eesti keelest soome keelde 
tõlkides (tabel 4) on mitmete eesti vormivahendite vasteks soome keeles essiiv, ja 
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soome keelest eesti keelde tõlkides on soome essiivil eesti keeles mitmesuguseid 
vasteid. Väga üksikutel juhtudel on eesti keeles essiiv seal, kus soome keeles mingi 
muu vormivahend. 

Tabel 4. Seisundit väljendava essiivi vasted eesti-soome tõlketekstis (allkorpus ILU). 

Soome

Eesti 

NP 

ess 

AdjP 

ess 

AdjP 

trnsl 

AdjP 

abl 

Muu,  

restruktureering 

Kokku 

NP ess 3    2 5 

NP trnsl 4     3 

NP nom 1     1 

NP iness 1     1 

PP 2     2 

Võrdlus 2     2 

AdjP ess  4 1 1  6 

AdjP nom  6    6 

Adv  14    14 

NP komit  2    2 

Järeltäiend  3    3 

Muu, restruktureering 7 5    12 

Kokku 20 34 1 1 2 57 

Tabel 5. Seisundit väljendava essiivi vasted soome-eesti tõlketekstis (allkorpus HAVU). 

Soome

Eesti 

NP  

ess 

NP  

trnsl 

AdjP  

ess 

AdjP  

trnsl 

Kokku 

NP ess 9 1   10 

NP trnsl 1    1 

NP nom 1    1 

PP 1    1 

Võrdlus   1  1 

AdjP ess   8 1 9 

AdjP nom   2  2 

Adv 1  13  14 

NP komit   4  4 

NP adess   5  5 

Muu, restruktureering   3  3 

Vasteta 2  10  12 

Kokku 15 1 46 1 63 

Soome substantiivi essiivivormile vastab soome-eesti tõlkes enamasti essiiv (100a), 
(100b), ka vähestele eesti essiivivormidele seatakse soome keelde tõlkides vasteks 
essiiv (101a), (101b). 
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(100a)  Hänen silmäkulmansa olivat isot ja ulkonevat, ne ympäröivät vankkana 
kehyksenä harittavia silmiä kuin joitakin linssejä. HAVU 79 

(100b)  Tema silmakulmud olid suured ja esileulatuvad, need ümbritsesid tugeva 
raamina punnsilmi nagu mingeid läätsklaase 

(101a)  Varsovalaisina katuina ne ovat olemassa enää vain muistissa. ILU 677 
(101b) Varssavi tänavatena on need olemas veel ainult mälus 

Lokatiivse seisundi väljendajana on soome essiiv ka eesti translatiivi (102a), (102b), 
(103a), (103b) või nominatiivi (104a), (104b) vasteks. 

(102a) Põrandale veereb tablette, tõrusid ja käbisid ning terve kogu vanade 
lõhnaõlipudelite mitmetahulisi klaaspunne, mida väike Lion on kunagi 
pidanud oma kalliks aardeks. HAVU 652 

(102b)  Lattialle vierii tabletteja, tammenterhoja ja käpyjä sekä melkoinen kokoelma 
vanhojen hajuvesipullojen särmikkäitä lasitulppia, joita pikku Lion aikanaan 
on pitänyt kalliina aarteenaan 

(103a)  Tulirebase nahka kasutatakse tünamenditehastes lambiks. ILU 262 
(103b)  Tuliketun nahkaa käytetään tynamenttitehtaissa lamppuna 
(104a)  Varem ei ole ta tundnud ühtki juuti peale sisserännanud kooliõpetaja, kelle 

poeg oli saeveski raamatupidaja. ILU136 
(104b)  Aiemmin hän ei ole tuntenut ainoatakaan juutalaista paitsi maahan 

muuttaneen opettajan, jonka poika oli kirjanpitäjänä sahalla 

Soome essiiv hõlmab ka eesti võrdlus- ja kaassõnakonstruktsioone. 

(105a) Tooli all vedelevad tema sandaalid, mille ninarihmad lõikavad paljastesse 
varvastesse nagu noaga. ILU 176 

(105b) Tuolin alla lojuvat hänen sandaalinsa, joiden kiinnitysremmit leikkaavat 
veitsinä paljaita varpaita 

(106a) Ameerika nätsu pähe oli lastele ostetud katkisi kondoome. ILU 729 
(106b) Lapsille oli ostettu rikkinäisiä kondomeja amerikkalaisena purukumina 

Adjektiiviga väljenduv seisund sisaldab enamasti ka viisi tähendust, soome 
adjektiivi essiivivormi vaste on eesti tekstis vahel ka essiiv (107a), (107b), kuid 
enamasti viisimäärsõna (108a), (108b) või muus vormis viisimäärus (110a), (110b), 
(111a), (111b), vrd ka (105a). Eesti tekstis tõuseb seega esile tegevuse viis, soome 
tekstis subjekti või objekti seisund. 
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(107a) Kuukkeli lensi uteliaana puusta toiseen. HAVU 390 
(107b)  Laanenäär lendas uudishimulikuna puult puule 
(108a)  Silloin Pylkkänen kääntyi hartaana jätkien suojeluspyhimyksen puoleen. 

HAVU 307  
(108b)  Siis pöördus Pylkkänen hardalt metsameeste kaitsepühaku poole 
(109a)  Siin kalendri ees nõutult seistes meenub talle korraga tema uus 

vihmamantel, mis praegu Tallinnas nii mahajäetuna ja nii tühjana varnas 
ripub ning iseenesest kahiseb. ILU 891 

(109b)  Hän seisoo neuvottomana siinä kalenterin edessä ja mieleen tulee äkisti 
uusi sadetakki, joka riippuu tällä hetkellä naulassa Tallinnassa kovin 
hylättynä ja kovin tyhjänä ja rapisee itsekseen 

(110a)  Ainakin hän melkein joka aamu käyskenteli siniselle salolle enemmän tai 
vähemmän iloisena. HAVU 294 

(110b) Igatahes kõmpis ta peaaegu igal hommikul sinisesse laande enam või 
vähem rõõmsal meelel 

(111a)  Lion aga lausub kergendusega ning tüdinult, nagu kuuluks seegi mängu 
juurde: “Jäta järele, ema! ILU 797 

(111b)  Mutta Lion sanoo helpottuneena ja kyllästyneesti niin kuin sekin kuuluisi 
leikkiin: “Anna olla, äiti! 

olema-verbiga ja säilimisverbidega on soome essiivi vasteks eesti tekstis nominatiiv. 

(112a) Ja ihan ensiksi hän lähtee kyselemään pöllinhakkuuta, jos suinkin on vielä 
joku kuusenpiikki ehjänä korven laidassa. HAVU 756 

(112b) Ja tema, Konsta, läheb kõige esmalt propsilõikamistööd küsima, kui veel 
mõnigi kuusetarikas laaneserval terve on 

(113a) Peruna ei säily kuin vuoden hyvänä. HAVU 726 
(113b)  Kartul üle aasta kõlvuline ei seisa 

Eesti tud-lauselühend (ja mitte tuna-lauselühend) saab tõlkes vasteks essiivse 
partitsiiptarindi. 

(114a)  Tulevikus hakkab eestlaste piimamannerguid ja teekanne kaunistama 
arusaamatu ning salapärane ähvardus: “Nu pogodii!”, kirillitsas kirjutatud. 
ILU 205.  

(114b)  Tulevaisuudessa virolaisten maitohinkkejä ja teekannuja alkaa somistaa 
käsittämätön ja salaperäinen uhkaus: ”Nu pogodii!” kirjoitettuna 
venäläisin kirjaimin 
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Lisand. Essiivne apositsioon esines materjalis vaid ühe korra soomekeelses 
originaaltekstis ja oli tõlgitud eesti keelde kui-lisandiga. Siingi ilmneb sama mis 
adjektiiviga väljendatavate seisundite puhul: kui essiiv on üks võimalikest 
väljendusvahenditest, valitakse eesti teksti sageli muu vahend. 

(115a)  Vaan eipä niitä arvaa mennä moittimaan, kun ne ihmisinä kuuluu olevan 
kaikkein herttaisimpia ja työteliäimpiä... HAVU 781 

(115b) Aga ega neile tea minna etteheiteid tegema, sest kui inimesed kuulukse nad 
olevat koige heasüdamlikumad ja töökamad...  

Aeg. Lokatiivsetes ajaväljendites on vastavuses soome essiiv ja eesti adessiiv (116a), 
(116b), üksikjuhtudel oli eesti tekstis adverb (117a), (117b). 

(116a) Toinen ei osaa aavistaakaan, että vajaan kolmensadan kilometrin päässä on 
kirkonkyliä ja vanhoja maakuntakaupunkeja, peltoja ja niittyjä joiden yllä 
kieppuu säteilevimpinäkin kesäpäivinä keveitä mustia sulkia 
kuolonenkelin siivestä. HAVU 191 

(116b)  Teine ei tea aimatagi, et vähem kui kolmesaja kilomeetri kaugusel on alevid 
ja vanad maakonnalinnad, väljad ja luhad, mille kohal keerleb isegi kõige 
säravamail suvepäevil kergeid musti sulgi surmaingli tiivast  

(117a)  Poeg jäänud kapis difteeriasse ning lämbunud isa rinna najal ära, kuid isa 
pääsenud siiski kuidagi Rootsi ja kui ta surnud ei ole, siis elab ta seal veel 
praegugi. ILU 844 

(117b) Poika oli saanut kaapissa kurkkumädän ja tukehtunut isänsä syliin, mutta isä 
oli päässyt silti jotenkin Ruotsiin ja ellei ole kuollut niin elää siellä tänäkin 
päivänä 

4 Kokkuvõtteks 

Oma peamistelt funktsioonidelt on translatiiv ja essiiv eesti ja soome keeles vägagi 
sarnased. Translatiiv verbi laiendina väljendab mõlemas keeles seisundit, otstarvet, 
suhtealust, aega, kommentaari lause sisule. Essiiv väljendab seisundit, mis võib 
kanda ka aja, viisi, põhjuse, otstarbe lisatähendust. Essiivivorm võib olla ka 
apositsiooniks. Peamiseks erinevuseks on soome essiivi kasutamine aja 
väljendamiseks, mis eesti keeles täielikult puudub. Kasutusalade sees aga ilmneb ka 
erinevusi järgmistest vaatenurkadest: 

– latiivse ja lokatiivse seisundi vormivahendite eristamine 



 162 

– seisundi ajalise ebastabiilsuse markeerimine 
– muud kitsamad tähendused 
– tulemust markeerivate ja lähet markeerivate seisundikonstruktsioonide levik 
– eri sõnaliikide vormikasutus 
– leksikaalne seostuvus 
– valik subjekti seisundi või tegevuse viisi esiletoomise vahel 
– valik tekstis alternatiivsete väljendusviiside vahel (sünteetiline – analüütiline, 

markeeritud – markeerimata, essiiv või muu vahend) 

Latiivset seisundit väljendab mõlemas keeles translatiiv, lokatiivset essiiv või 
nominatiiv. Soome keeles eristuvad latiivne ja lokatiivne vorm selgemalt, eesti 
keeles aga on translatiiv ka lokatiivse seisundi vormistamise vahend verbide olema 
(ajaline ebapüsivus) ja pidama korral. Soome keeles on neil juhtudel essiiv. Samas 
aga kasutab eesti keel näimisverbide (näima, paistma, tunduma) korral lokatiivset 
essiivi või nominatiivi vormi, soome keel aga separatiivset ablatiivi või latiivset 
allatiivi. Kuigi mõlemas keeles on tavaliseks resultatiivkonstruktsiooniks tulemust 
translatiiviga markeeriv (GM) konstruktsioon, on soome keeles rohkem levinud ka 
elatiiviga lähet markeeriv (SM) konstruktsioon. Soome keeles on sellised 
markeeritud konstruktsioonid nagu SM-konstruktsioon ja ebapüsivust väljendav 
mittenominatiivne predikatiiv võimalikud lisaks substantiividele ka adjektiivide 
puhul, eesti keeles aga mitte. Essiivil, mis on eesti keeles uuesti juurduma hakanud 
19.–20. sajandil, puudub vanu ühiseid kasutusi, seehulgas ajalokalisatsioon, ning 
seisundifunktsioonid on sõna- ja tähendusrühmiti osalt sarnased, osalt erinevad 
soome keelega võrreldes. Essiiv tundub kasutaja jaoks siiski suhteliselt markeeritud, 
selle asemele valitakse teksti sageli mõni teine väljendusviis. Seegi vastab eesti keele 
üldisele tendentsile eelistada markeerimata väljendusviise (Metslang 1994: 221). 
Soome keele sünteetilisus ilmneb lihtverbide eelistamises tugiverbi ja translatiivse 
noomeni ühendile, abisõnaga konstruktsiooni eelistamises essiivi vormile. Soome 
keeles üsna tavaline essiiv toob välja osaliste seisundeid, loob tekstis viitesuhteid 
osalistega; selle vähesem kasutamine ja asendamine viisimäärustega eesti keeles 
osutab tegevuste ja nende karakteristikute suuremale esiletoomisele. 
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Adverbien johdostyypit suomessa ja virossa 

Hannu Remes 

1 Suomen ja viron adverbijohdoksista 

Suomen ja viron adverbeista suurin osa on morfologiselta rakenteeltaan kompleksi-
sia, eli niihin sisältyy kaksi tai useampia morfeemeja. Muodostustavaltaan ne ovat 
kahdenlaisia, joko johdoksia, kuten suomen suuresti, laajalti, viikoittain, kasvokkain 
ja viron kiiresti, meeleldi, praokil, seljakuti, tai taivutusmuotoja, jotka kuitenkin ovat 
yleensä menettäneet taivutusmuodon luonteensa, esimerkiksi suomessa huomenna, 
oikeastaan, huolissani, tekeillä, eksyksissä, kuulemma ja virossa lukkus, pärast, 
rahul, kahjuks sekä päätteettömiksi kehittyneet ikka ja kaua. Monet adverbimuodot, 
jotka morfologisesti sisältävät suffiksiaineksen, mielletään lähinnä jakamattomiksi 
(sm. ulos, yli, pian, tänne, vir. üles, alt, sinna). Tarkastelen artikkelissani suomen ja 
viron adverbien kirjakielisiä johtamismahdollisuuksia kiinnittäen huomiota kielten 
yhteisten ja erilaisten johdinten käyttöön sekä johdostyyppien suhteisiin. Esimerkki-
aineisto on pääosin peräisin suomen ja viron isoista kieliopeista (ISK 2004, EKG I 
1995) sekä Jouko Vesikansan (1978) ja Reet Kasikin (1996) johto-opin yleis-
esityksistä. 

Suomessa on kaikkiaan toistasataa johdinta (ISK 2004: 180). Niistä adverbin-
johtimia on selvästi vähemmän kuin nominin- tai verbinjohtimia. Esimerkiksi Isossa 
suomen kieliopissa esitellään kymmenen adverbijohdostyyppiä. Eesti keele 
grammatika I:ssä (1995) tarkastellaan kaikkiaan noin yhdeksääkymmentä viron joh-
dinta, ja näistä viidellätoista muodostetaan adverbeja. Viron korkeampaan lukuun 
vaikuttavat etenkin kielen useat jossakin tilassa, asennossa olemista tai johonkin ti-
laan, asentoon tulemista osoittavat adverbijohdostyypit. Toisinaan raja johdokseksi 
katsotun ja taivutusmuotoisen adverbin välillä on tulkinnanvarainen. Esimerkiksi 
viron tavallisin adverbinjohdin -lt on oikeastaan sama suffiksi kuin ablatiivin pääte. 
Syntaktis-semanttisin perustein muoto viisakalt on adverbi ilmauksessa ta käitub 
viisakalt mutta adjektiivin ablatiivi tapauksessa viisakalt inimeselt. Reet Kasik 
mainitsee teoksessaan Eesti keele sõnatuletus (1996: 176–177) l-johdoksina 
onomatopoieettis-deskriptiiviset krabinal, vuhinal, loginal -tyyppiset adverbit; Eesti 
keele grammatika ei tällaisia nominien adessiivimuotoja pidä johdoksina. Erikoista 
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on se, ettei viron iso kielioppi esitä johtimien joukossa suffiksia -mini, jolla produk-
tiivisesti (Kasik 1996: 173−175; vrt. EKG I 1995: 85−87) muodostetaan komparatii-
visia adverbeja sti-johdoksista (kiiresti > kiiremini). Kyse ei kuitenkaan edes diakro-
nisesti ole säännönmukaisesti kehittyneestä vanhasta taivutusmuodosta. 

Adverbiderivaatio on rajallisempi kuin nominien ja verbien johtojärjestelmät 
ennen kaikkea siksi, että adverbeja muodostetaan systemaattisesti vain muiden sana-
luokkien sanoista; säännöllistä kategoriansisäistä johtoa ei ole (Kasik 1996: 167). 
Johdinten produktiivisuudessa on suuria eroja. Suomessa produktiivisimpia adver-
binjohtimia ovat -sti, -(i)mmin ja -ttAin (ISK 2004: 366). Virossa taas ainoat selkeästi 
produktiiviset johtimet ovat -lt ja -sti; rajallisempaa produktiivisuus ja käyttömahdol-
lisuudet on johtimilla -mini, -ti, -li ja -kil(e) (Kasik 1996: 167). Kielten yhteisiin joh-
timiin kuuluva -sti on kuitenkin esimerkki siitä, että produktiivisuus on suhteellista, 
sillä useissa tapauksissa suomen sti-adverbia vastaakin virossa lt-johdos. Suuri osa 
adverbinjohtimista on epäproduktiivisia, eikä niillä juuri muodosteta uusia sanoja; 
johdoksille on ominaista leksikaalistuneisuus ja yleensä vähälukuisuus.  

Vaikka suomi ja viro ovat läheisiä sukukieliä, osoittaa adverbien vertailu, että 
yhteisiä johtimia on varsin vähän. Jo mainitun sti-suffiksin lisäksi yhteisiä aineksia 
ovat suomessa -(i)mmin, tosin lähinnä vain komparatiivisten johdosten osalta, -isin ja 
prolatiivinen -itse sekä virossa vastaavat -mini, -si ja -tsi. Äänteellisesti yhteen-
sopivilta näyttävät suomen -lti ja viron -ldi, mutta johdinten käyttö on varsin 
erilaista. Viron produktiivisella lt-johtimella on tietysti suomessa vastineena suffiksi 
-ltA, mutta sen sisältävät muodot tulkitaan ablatiiveiksi. Pääosin johtimet ovat 
kuitenkin kielikohtaisia, muun muassa suomen -iten, -ttAin, -kkAin, -tUsten ja viron 
-kesi, -kil(e), -li, -misi. Usein toisen kielen adverbijohdoksen vastineena on toisessa 
kielessä taivutusmuoto tai sanaliitto, esimerkiksi vir. istuli = sm. istuallaan, 
istualleen, ärkvel = hereillä, kahekesi = kaksin, kahdestaan, kahden kesken. Johto-
mahdollisuuksien suuret erot kertovat johdinten suhteellisen myöhäisestä, kieli-
kohtaisesta erilliskehityksestä. Eräissä tapauksissa yhteys taivutusmuotoon on läpi-
näkyvä: sm. suuremmin, kesäisin, vuorotellen, vir. õnnelikult, jalgsi, kasvuldasa. 
Suomessa yhteys merkitsee esimerkkien osoittamalla tavalla enimmäkseen instruk-
tiivitaustaa, kun taas virossa taustamuotojen kirjo on laajempi. 
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2 sti-adverbit komparaatiosuhteineen 

Johdin -sti on levikiltään laaja-alainen: sillä on vastineet kaikissa itämerensuomalai-
sissa kielissä. Konsonanttiaines on sama kuin elatiivin päätteessä, ja esimerkiksi van-
hassa kirjasuomessa ja murteittain käytetäänkin elatiivia samoissa merkityksissä: 
lujasta ’lujasti’, vahvasta ’vahvasti’, äkistä ’äkisti’ (Hakulinen 1979: 231). Niin 
ikään virossa tavataan vanhassa kirjakielessä ja murteissa elatiivia, kylläkin loppu-
heittoisena, muun muassa 1600-luvun teksteissä nobbedast (Müller), kurjast, illusast 
(Stahl) (esim. Villup 1969: 74; Must 1987: 149; Must−Univere 2002: 171−172). 
Toisaalta st-asuun on voitu päätyä myös sti-johtimen apokopeen kautta (esim. 
Karksissa kõvast, sakest ’sagedasti’; Tanning 2004: 185). − Johdin -sti on aines, jossa 
elatiivin päätteeseen on liittynyt latiivin -k (< *-stik; Hakulinen mts. 231), viron 
kannalta ainakin osin sen asemesta instruktiivin pääte (< *-stin; Villup mts. 73; 
Kettunen 1962: 154). Hakulisen mukaan johtimen i, kuten eräissä muissakin adverbi-
suffikseissa tavattava i, on alkuperältään epäselvä. On kuitenkin ajateltavissa, että 
kyse on ainakin instruktiivitapauksissa alkuaan monikon tunnuksesta. Tätä ovat 
olettaneet muun muassa Kettunen (mts. 154) ja Villup (mts. 73). Tunnuksella ei 
välttämättä ole instruktiivissa ollut numerusfunktiota (vrt. Ross 1988: 33−35; ks. 
myös Laakso 2005: 103−104), ja se on ehkä voinut esiintyä latiivin päätteenkin 
edellä (elleivät sitten kaksi latiivisuffiksia, i ja k, ole liittyneet toisiinsa). Suomessa ja 
virossa murteittain esiintyvän johdinvariantin -ste katsotaan saaneen analogista 
tartuntaa johtimesta -ten (Hakulinen mts. 231). 

Suomessa -sti on tavallisin adverbinjohdin, ja sillä voidaan muodostaa johdos 
miltei kaikista adjektiiveista, kuten helppo > helposti, kaunis > kauniisti, onneton > 
onnettomasti, rauhallinen > rauhallisesti. Rajoituksia on käytännössä silloin, kun 
adjektiivista ei merkityksensä puolesta ole muodostettavissa tapaa tai määrää 
osoittavia adverbeja (ISK 2004: 367). Jonkin verran on substantiivikantaisia sti-
adverbeja: ihmeesti, pakosti. Johdin voi liittyä perus- ja järjestyslukukantaankin sekä 
kvanttoripronomineihin moni ja usea: kahdesti, kymmenesti, kolmannesti, monesti, 
useasti. Kantana tulevat kyseeseen myös partisiipit, tavallisimmin adjektiiveiksi 
leksikaalistuneet VA-partisiipit, esimerkiksi lupaavasti, sopivasti, taitavasti, 
luultavasti, merkittävästi, sivistyneesti, tottuneesti, ansaitusti, taatusti. Adjektiivi- ja 
partisiippikantaiset sti-johdokset on muodostuksensa produktiivisuuden ja kanta-
sanan valenssin säilymisen takia katsottu mahdolliseksi tulkita myös taivutus-
muodoiksi (Tuomikoski 1973). Harvinaista on, että kantana olisi adjektiivin 
komparatiivi- tai superlatiivivartalo, kuten tapauksissa isommasti ja nöyrimmästi. 
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Viron sti-johdin ei ole yhtä laajakäyttöinen kuin pääpiirteiltään synonyyminen lt-
suffiksi, joka on kielen yleisin adverbinjohdin. Kummankin johtimen vastineena on 
suomessa useimmiten -sti. Virolaisten johdinten nykyiset frekvenssisuhteet ovat 
suhteellisen nuoria, sillä vielä runsaat sata vuotta sitten -sti (ja sitä vanhemmassa 
kirjakielessä osin vastannut -ste) oli tavallisin adverbinjohdin. 1900-luvun vaihteessa 
lt-johdostyypin suosio lisääntyi huomattavasti ja monet sti-adverbit siirtyivät tähän 
produktiivistuneeseen tyyppiin. Murteissa sti-johdin variantteineen on kuitenkin 
enimmäkseen hallitsevassa asemassa. (Villup 1969: 74–76.) 

Virossa sti-johtimen käyttöä rajoittaa suuresti se, että kantana vain harvoin tulee 
kyseeseen johdos; tavallisimmin suffiksi liittyy (synkronisesta näkökulmasta) johta-
mattomaan adjektiivikantaan, kuten tapauksissa halvasti, kiiresti, targasti, hämarasti, 
rumalasti ja haledasti. Erityisen tavallisen kantasanaryhmän muodostavat 
nominatiiviltaan kaksitavuiset e-loppuiset adjektiivit. Morfologisesti johdoksiksi 
hahmottuvista sanoista kantoina esiintyvät vain nominatiiviltaan yleensä kaksi-
tavuiset a-vartaloiset s- ja v-adjektiivit, esimerkiksi armas > armsasti, ilus > ilusasti 
ja tugev > tugevasti, vägev > vägevasti. Kiinnostavaa on, että v-johdosten kanssa 
samarakenteisista verbien aktiivin v-partisiipeista muodostetaan adverbi lt-suffiksilla: 
küsiv > küsivalt, meeldiv > meeldivalt. Sen sijaan passiivin partisiipin preesensin 
adverbijohdokset erityisesti epävarmuutta ilmaisevissa tapauksissa ovat tavallisesti 
sti-tyyppiä: loodetavasti, nähtavasti, oletatavasti (muuten mm. arusaadavalt, 
märgatavalt). Suomessa tällaisia eroja ei ole, vaan sti-johdoksia ovat niin väkevästi 
kuin kysyvästi ja ymmärrettävästi.  

Substantiivi tulee virossa kyseeseen sti-adverbin kantana vain muutamissa 
tapauksissa, esimerkiksi hädasti ja tõesti. Suomessakaan substantiivikanta ei ole 
kovin yleinen, mutta on sentään tavallisempi kuin virossa. Ihmeesti, leikisti, pakosti 
-tyyppisten tapausten ohella on joukko voimasanoihin perustuvia adverbeja, kuten 
helvetisti ja pirusti, mikä virossa ei ole mahdollista. Numeraaleista ja kvanttori-
pronomineista ei voi virossa muodostaa sti-adverbeja, joten suomen johdoksilla 
kolmesti ja monesti on vastineena analyyttinen ilmaus kolm korda, mitu korda. 
Erikoista ja suomelle vierasta on, että virossa -sti voi joskus liittyä sijapäätteeseen, 
muotoihin, jotka ovat leksikaalistuneita terminatiiveja, esimerkiksi kogunisti, 
tervenisti (~ koguni ’vallan, peräti, kokonaan; jopa, vieläpä’, terveni ’täydellisesti, 
täysin’). 

Nykyisessä kirjavirossa tavataan vain muutamia komparatiivikantaisia sti-
johdoksia; tavallisin tällaisista on lekseemi enamasti. Vielä 1800-luvun loppupuolella 
olivat yleisiä ilusamasti, lahkemasti, sügavamasti -tyyppiset adverbit (Villup 1969: 
76−77; Wiedemann 1875: 306). masti-aineksen käyttö väheni, kun positiiviasteen 
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adverbeista monet siirtyivät sti-tyypistä lt-johdoksiin ja kun sti-johdoksia vastaavassa 
komparatiivissa alettiin käyttää suffiksia -mini (ilusamasti → ilusamini). Aivan 
vastaavasti kirjasuomessa ovat komparatiivisten sti-johdosten asemesta yleisiä 
suuremmin, iloisemmin -tyyppiset adverbit. 

sti-johdoksia vastaavatkin tavallisesti komparatiivisia adverbeja muodostettaessa 
suomessa mmin- ja virossa mini-johdokset. Koska -sti on terminaalinen suffiksi, 
johon ei voi liittää esimerkiksi komparatiivista johdinta, on johdostyyppien yhteys 
ennen kaikkea semanttinen. On myös huomattava, että toisin kuin sti-johdin, kompa-
ratiiviset ainekset aiheuttavat suomessa kaksitavuisissa a-/ä-vartaloissa ja virossa 
osassa a- ja u-vartaloita vokaalin muuttumisen e:ksi, esimerkiksi kovasti : kovemmin, 
kylmästi : kylmemmin ja kõvasti : kõvemini, hullusti : hullemini. Muutokset ovat 
samoja kuin vastaavien adjektiivien komparatiivin muodostuksessa, ja suomalaiset 
mmin-johdokset ovatkin oikeastaan komparatiivin monikon instruktiiveja. Siten 
muotojen adverbeiksi lukeminen perustuu syntaktisiin kriteereihin (vrt. hän juoksee 
nopeammin [adv.] − hän kiirehti nopeammin [instr.] askelin). Viron mini-johdoksia 
on pidetty yleisesti pitkään, Setälän päivistä asti, pleonastisina komparatiivin moni-
kon instruktiiveina (< *-mmin+in; Villup 1969: 77, ks. myös Alvren 1982: 136 
mainitsemaa kirjallisuutta). Alvre (mas. 136−137) on kuitenkin osoittanut vanhaan 
kirjasuomeen viitaten, että kyse on monikon instruktiivin ja yksikön terminatiivin 
kontaminaatiosta: *paremmin + *paremmanni > *paremminni > paremini. Hänen 
mukaansa vanhan kirjakielemme komparatiivin yksikön terminatiivit, kuten 
paremmanni, sikemmänni ’myöhemmin’ (Rapola 1965: 230), lienevät rakenteeltaan 
alkuperäisempiä. Vaikka suomen adverbityyppi kovemmin ja viron kõvemini ovatkin 
komparatiiviin pohjautuvia, ei niiden morfologia siis sijan osalta ole rinnakkainen. 
Kummassakin kielessä komparatiivisia johdoksia voidaan muodostaa myös 
tapauksissa, joissa ei ole positiiviasteessa sti-adverbia, esimerkiksi sm. hyvin : 
paremmin, kauan : kauemmin, usein : useammin, myöhään : myöhemmin ja vir. hilja 
: hiljemini, vara : varemini, ruttu : ruttemini ja tasa : tasemini. 

Suomessa on myös mahdollista muodostaa sti-adverbeja vastaavia superlatiivisia 
johdoksia, jotka komparatiivisten muotojen tavoin ovat oikeastaan monikon 
instruktiiveja: nopeimmin, useimmin, vilkkaimmin, luultavimmin. Virossa superlatiivi-
nen rakenne on perinteisesti muodostettu komparatiivin pohjalta analyyttisesti, esi-
merkiksi kõige kiiremini, kõige paremini, kõige ilusamini, eikä viron tieteellisen 
kieliopin mukaan sti-adverbeilla ole synteettisiä superlatiivimuotoja (Villup 1969: 
78; EKG I 1995: 85−87). Kuitenkin uusi oikeakielisyyssanakirja (ÕS 1999) esittää 
analyyttisten muotojen ohella mahdollisina muun muassa sellaiset synteettiset 
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superlatiiviadverbit kuin kiireimini, pahimini, parimini ja ilusaimini (kuitenkaan ei 
esim. kõvimini). 

Suomen erikoisuuksiin kuuluu, että komparatiivisia ja superlatiivisia adverbeja 
voidaan muodostaa lisäämällä vertailuasteen ynnä monikon tunnuksen perään ten-
johdin, jollainen tavataan esimerkiksi pronominikantaisissa adverbeissa siten, täten, 
miten, muuten ja samaten. Tyyppi ei ole kovin produktiivinen, etenkään komparatii-
vien osalta. Nykyään ainoa tavallinen tällainen komparatiiviadverbi on vanhemmiten; 
superlatiivisia ovat muun muassa kiireimmiten, parhaimmiten, pikimmiten ja 
useimmiten (’yleensä’, vrt. selvemmin vertaileva useimmin). Enemmän kuitenkin 
käytetään lyhyempiä, iten-loppuisia adverbeja, joiden suffiksissa on analogisesti 
(Hakulinen 1979: 232) superlatiivin tunnuksesta jäljellä vain alku-i: eniten, 
helpoiten, parhaiten, mieluiten, vähiten, nopeiten (Pulkkinen 1994; ISK 2004: 370). 

3 Ablatiivitaustaiset adverbijohdokset 

Viron kielen yleisin adverbinjohdin on, kuten edellä on jo ollut esillä, 
produktiiviuttaan viimeisen sadan vuoden aikana kasvattanut -lt. Kyse on oikeastaan 
loppuheittoisesta ablatiivin päätteestä, ja syntaktisin sekä semanttisin kriteerein on 
ratkaistavissa, onko lt-suffiksinen muoto ablatiivi vai adverbi. Adverbikäytössä muo-
tojen erosijafunktio on hämärtynyt. Suomessa käännösvastineena on tavallisesti sti-
adverbi, joskus myös taivutusmuoto (usein essiivi): vrt. esimerkiksi agaralt 
’ahkerasti’, rõõmsalt ’iloisesti’, ettevaatlikult ’varovasti’, väsinult ’väsyneesti, 
väsyneenä’, noorelt ’nuorena’, kaheaastaselt ’kaksivuotiaana’. Suomessakin on 
aiemmin käytetty ablatiivimuotoisia adverbeja rinnan lti-johdosten kanssa (Vesikansa 
1978: 130; Hakulinen 1979: 229): kosolta (< murt. koso ’runsas’), kyllältä, laajalta, 
niukalta, syvältä (~ kosolti, kyllälti, laajalti, niukalti, syvälti). Vielä Nykysuomen 
sanakirja mainitsee rinnakkaisuudet, mutta Perussanakirja enää vain lti-johdokset, 
mikä kuvastaa suomessa tapahtunutta ablatiivin adverbikäytön väistymistä. 

Johdin -lt liittyy paitsi johtamattomiin adjektiivikantoihin, kuten tapauksissa 
aralt, kuumalt, noorelt, tühjalt, vabalt, myös eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
yleensä adjektiivijohdoksiin, esimerkiksi uni/se/lt, keele/lise/lt, aeg/lase/lt, 
äär/mise/lt, õnne/liku/lt, edu/ka/lt, sood/sa/lt, õnne/tu/lt. Lisäksi verbien partisiipeista 
muodostetaan adverbeja tavallisesti lt-suffiksilla: küsi/va/lt, arusaa/dava/lt, 
pettu/nu/lt, põhjenda/tu/lt. Passiivin partisiipin perfekteillä on usein suomalaisena 
vastineena aktiivinen muoto: huvita/tu/lt ’kiinnostuneesti, kiinnostuneena’, 
ärrita/tu/lt ’ärtyneesti, ärtyneenä’. Jonkin verran on myös substantiivikantaisia 
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johdoksia; näillä on käännösvastineena enimmäkseen muu kuin sti-adverbi: jaolt 
’osaksi’ (< jagu), (ei) naljalt ’(ei) helpolla’, nimelt ’nimittäin’, silmalt ’suoraan’, 
vaevalt ’vaivoin, tuskin’ sekä osalt ’osaltaan’, mutta myös ’osittain, osin’. 

Virossa on koko joukko tapauksia, joissa samasta kannasta on mahdollista 
muodostaa sekä sti- että lt-johdos. Merkitys voi olla sama, kuten esimerkiksi 
adverbeissa julgesti ~ julgelt, kiiresti ~ kiirelt, lahkesti ~ lahkelt, palavasti ~ palavalt 
ja tigedasti ~ tigedalt. On myös osittaista synonymiaa, jolloin johdokset eivät 
kaikissa kontekteissa ole korvattavissa toisillaan, sekä selvästi erimerkityksisiä 
pareja. Tällöin sti-johdos on leksikaalistunut (Kasik 1996: 173): kergelt ’kevyesti, 
lievästi’ − kergesti ’kevyesti, helposti’, kindlalt ’lujasti, vakaasti’ − kindlasti 
’varmasti, ehdottomasti’, vanalt ’vanhana’ − vanasti ’vanhastaan, ennen (vanhaan)’, 
kuuldavalt ’kuultavasti, kuuluvasti’ − kuuldavasti ’kuulemma’. Virolainen johdos-
tyyppien kahtalaisuus muistuttaa suomessa tavattavaa sti- ja lti-johdosten rinnak-
kaisuutta, esimerkiksi laajasti ~ laajalti, pitkästi ~ pitkälti, niukasti ~ niukalti sekä 
osin semanttisesti erilaiset ohuesti ~ ohuelti ja paksusti ~ paksulti (ISK 2004: 371). 

Viron lt-johtimisten adverbien komparatiivi muodostetaan suffiksilla -malt eli 
liittämällä adverbinjohdin komparatiivivartaloon: nooremalt, pikemalt, aeglasemalt, 
õnnelikumalt, soodsamalt, õnnetumalt, kuuldavamalt, pettunumalt. Suomalainen 
vastine on tavallisesti mmin-johdos. Sama morfologinen tyyppi tulee virossa 
kyseeseen myös eräiden johtamattomien adverbien komparatiivina, kuten leksee-
meissä enne : ennemalt ’ennemmin, aikaisemmin’, hilja : hiljemalt ’viimeistään’, 
vara : varemalt ’aikaisemmin, ennemmin’, vähe : vähemalt ’vähintään, ainakin, 
edes’. Adverbien superlatiivi tulisi esimerkiksi vielä viron tieteellisessä kieliopissa 
olevien ohjeiden mukaan (EKG I 1995: 85−86) muodostaa analyyttisesti, esimerkiksi 
kõige julgemalt, kõige kiiremalt, kõige pikemalt, kõige paksemalt ja kõige kibedamalt, 
mutta oikeakielisyyssanakirjan ÕS 1999:n mukaan ovat osin mahdollisia synteettiset 
superlatiivit tyyppiä julgeimalt, kiireimalt, pikimalt, paksimalt, kibedaimalt (mutta ei 
esim. arimalt, õnnelikemalt). 

Ablatiivin pääte on säilyttänyt virossa loppuvokaalinsa kolmannen persoonan 
possessiivisuffiksin edellä kivettyneessä, epäproduktiivisessa adverbinjohtimessa 
-ldasa. Sillä muodostettavia, suhdetta ilmaisevia johdoksia on vain kourallinen: 
aruldasa ’ymmärrykseltään’, ealdasa ’iältään’, kasvuldasa ’kasvultaan’, loomuldasa 
’luonteeltaan’, ametildasa ’ammatiltaan’. Suomessa on siis tavallisesti vastineena 
taivutusmuoto, omistusliitteinen suhteen ablatiivi, mutta huomattakoon, että virossa 
possessiivisuffiksin persoonaviittaus on hämärtynyt, kuten osoittaa ilmaus olen 
loomuldasa rõõmus ’olen luonteeltani iloinen’. Kasikin (1996: 188) mukaan on 
mahdollista johtaa vastaavanlaisia uusia adverbeja muistakin verrattavia 
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ominaisuuksia osoittavista substantiiveista, mutta hän toteaa, ettei johdin -ldasa 
poikkeuksellisen pituutensa ja konsonanttiyhtymänsä vuoksi sovellu hyödynnettä-
väksi produktiivisesti. 

Äänteellisessä vastaavuudessa ovat suomen adverbinjohdin -lti ja viron -ldi. 
Suomen johtimessa, jossa vahva-asteisuus on analogista, on ablatiivin päätteeseen 
liittynyt latiivin -k, virossa taas instruktiivin pääte (Hakulinen 1979: 229; Villup 
1969: 96; suffikseihin sisältyvä i oli puheena jo sti-johtimen yhteydessä). Suomessa 
johdostyyppi on epäproduktiivinen; siihen kuuluu vain muutama kymmenen tapaa tai 
määrää ilmaisevaa adverbia (ISK 2004: 370), joiden kannat ovat yleensä kaksi-
tavuisia adjektiiveja; pitemmistä tulevat kyseeseen vain kolmitavuiset eA-vartalot: 
laajalti, niukalti, paksulti, syvälti, viljalti (< vilja) ja lavealti, leveälti, ohuelti. Johdin 
voi liittyä myös komparatiivi- ja superlatiivikantaan, esimerkiksi niukemmalti, 
paksummalti, laajemmalti, laajimmalti ja positiivin suhteen suppletiivisessa 
tapauksessa (paljolti :) enemmälti, enimmälti. 

Viron ldi-johdokset, kuten ajaldi ’ajoissa’, areldi ’arkaillen, kainosti’, eraldi 
’erikseen, itsekseen’, meeleldi ’mielellään’, närveldi ’haluttomasti, voimattomasti’ (< 
närb : närva), pooleldi ’puoliksi, puolittain, osaksi’, muodostavat pienen, epäproduk-
tiivisen ja semanttisesti kirjavan johdostyypin (Kasik 1996: 178), jota ilmeisesti 
marginaalisuutensa vuoksi ei esitellä viron tieteellisen kieliopin adverbijohdosten 
joukossa. Semanttinen hajanaisuus sekä varsinkin kantasanat − adjektiivi vain parissa 
tapauksessa toisin kuin suomessa − näyttävät viittaavan siihen, ettei virolainen johdin 
ole suomalaisen tavoin kantasuomalaista perua (vrt. Laanest 1975: 191), vaan on 
rinnakkaiskehityksen tulosta. Erilliseen taustaan viittaa osaltaan myös se, että 
suomesta poiketen virossa adjektiiveilla on johtimen edellä vokaalinmuutos a > e. 

4 Muut äänteellisesti läheiset johdostyypit 

Kielten yhteisiin adverbinjohtimiin kuuluvat suomen -isin (iltaisin, jalkaisin) ja viron 
-si (jalgsi, vagusi). Johdin on lähtöisin inen-nominien monikon instruktiivista 
(väkinen : väkisin [> vir. vägisi]), ja suomessa onkin tehtävä useissa tapauksissa ero 
sijamuodon ja adverbin välillä syntaktis-semanttisin perustein (vrt. esim. jouluisin 
tavoin, sekaisin puhein − tehdään jouluisin, on sekaisin). Suomessa isin-adverbi-
tyyppi, johon kuuluu viitisenkymmentä sanakirjalekseemiä, ei ole ison kieliopin 
mukaan produktiivinen (ISK 2004: 371). Johdokset ovat enimmäkseen merkityksel-
tään distributiivisia; ne ilmaisevat säännöllisesti toistuvaa ajankohtaa: aamuisin, 
päivisin, öisin, kesäisin, syksyisin, helluntaisin, arkisin, maanantaisin, viikon-
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loppuisin. Lisäksi on jonkin verran alkuperäsuhdetta osoittavia adverbeja, kuten 
kotoisin, lähtöisin, peräisin ja syntyisin, sekä muunlaisia, lähinnä tapaa ilmaisevia 
lekseemejä, esimerkiksi jalkaisin, kolmisin, takaisin, väkisin, sattumoisin, ylösalaisin. 

Virolaiset si-johdokset muodostavat pienehkön, epäproduktiivisen adverbiryh-
män, jonka johdokset osoittavat useimmiten tapaa. Kuitenkin suomalainen vastine on 
isin-adverbi vain harvoissa tapauksissa: jalgsi, vägisi, tagasi. Muulloin vastine 
vaihtelee, esimerkiksi ilmsi ’valveilla, todellisuudessa’, silmsi ’silmäkkäin; silmin-
nähtävästi’, vagusi ’hiljaa’, vargsi ’salaa, varkain’, edasi ’eteenpäin, edelleen’. 
Johdoksista näkyy, että jos kantasana on ensi tavultaan pitkä ja kaksitavuinen, johdin 
liittyy (sisäheiton vuoksi) konsonanttikantaan. Semanttisesti muista johdoksista 
poikkeavat yksitavuihin perustuvat sanat maisi ja jäisi, jotka ovat merkitykseltään 
prolatiivisia: ’maitse’, ’jäitse’ (suomessakin murteittain prolatiivisesti maisin 
’maitse’, merisin ’meritse’; Hakulinen 1979: 108). Kirjasuomen isin-johdoksiin ei 
kuulu prolatiivisia lekseemejä. Toisaalta virolaisiin si-adverbeihin ei sisälly tempo-
raalisia, toistuvaa aikaa ilmaisevia johdoksia, jotka suomessa muodostavat pää-
ryhmän. Temporaalinen mutta ei distributiivinen on vain johdos öösi ’yöllä’ (”yösin”, 
johdoksessa on poikkeuksellista pitkä vokaali, vrt. maisi, jäisi). Liioin virossa ei ole 
mahdollista muodostaa tällä johtimella numeraalikantaisia adverbeja, jollaisia 
suomen kolmisin ja nelisin ovat. 

Produktiivinen johdin, jolla virossa muodostetaan toistuvaa aikaa ilmaisevia, 
distributiivisia adverbeja, on -ti, esimerkiksi hommikuti, õhtuti, öösiti, kevadeti, 
talviti, pühiti, esmaspäeviti, hetkiti, nädalati, aastati, juhuti. Suomalainen vastine on 
joko isin- tai ttAin-johdos (aamuisin, keväisin, maanantaisin; hetkittäin, viikoittain, 
vuosittain). Suurin osa viron ti-johdoksista ilmaisee määrää; merkitys on samalla 
usein jaotteleva: astmeti, meetriti, tonniti, hulgiti, liigiti, ositi, jõuguti, vaguniti ja 
numeraali- sekä kvanttoripronominikannoista kümneti, sajuti, mitmeti. Distributiivi-
sia ovat myös rajattuun tai rajaamattomaan tarkoitejoukkoon tai -paikkaan viittaavat 
lekseemit, kuten keeliti, murdeti, pereti, isikuti, kohati, küliti, kihelkonniti. Suomessa 
käytetään tällöin yleensä ttAin-johdosta (metreittäin, joukoittain, vaunuittain, 
kymmenittäin, kielittäin, perheittäin, kohdittain, paikoittain, pitäjittäin). 

Viron ti-johdoksiin sisältyy myös sijaintia tai asentoa ilmaisevia sanoja; osassa 
merkitys on resiprookkinen: küliti ’kyljellään, kyljelleen’, küljeti ’kyljittäin, 
sivuttain’, rinnuti ’rinnakkain’, seliti ’selällään, selälleen’, seljati ’selittäin’, kõrvuti 
’rinnakkain, vierekkäin’, nurgeti ’nurkittain, kulmittain’, otseti ’pää edellä’, põigiti 
’poikittain’, kaksiti ’hajareisin’ (vrt. kaheti ’kahdella tavalla’). Leksikaalistuneita 
johdoksia ovat aikaa ilmaisevat alati, esiti, hiljuti sekä muista tapauksista esimerkiksi 
õieti, teisiti, igati, kõigiti, liiati, eriti ja ometi. Sellaisissa johdoksissa kuin kõrguti 
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’korkeudeltaan’, laiuti ’leveydeltään’, pikuti ’pituudeltaan’, joissa suomennosvasti-
neena on suhteen ablatiivi, lienee kantana adjektiivista johdettu ominaisuudennimi 
(vrt. Kasik 1996: 180, jonka mukaan johdokset ovat adjektiivikantaisia ja kannan 
loppuvokaali on tulkinnanvarainen). − Virossa voidaan ti-johtimella muodostaa myös 
onomatopoieettis-deskriptiivisiä adverbeja, kuten plaksti, mürtsi, viuhti. Soinnillisen 
äänteen jäljessä johdinvariantti on -di: klirdi, sumdi, viudi, liipadi-laapadi. 
Fonologis-morfologiset sekä semanttiset seikat viittaavat siihen, että näissä 
tapauksissa saattaa olla kyse eri johtimesta (Kasik 1996: 177; vrt. EKG I 1995: 
604−605). 

Suomessa ti-johdoksia on vähän. Kyseeseen tulee joukko viron leksikaalistunei-
den tapausten mukaisia adverbeja, esimerkiksi alati, iäti, kaiketi (vrt. vir. kõigiti 
’kaikin puolin, kokonaan’; vrt. Hakulinen 1979: 233), peräti, saati, vaiti (vrt. vir. 
sekundaaristi loppuheittoinen vait), yhäti. Murteelliset oi(e)ti ’suoraan’ ja samati 
’samaten, samoin’ (Hakulinen mts. 233) ovat äänteellisesti ja merkitykseltään lähellä 
viron johdoksia õieti ’oikeastaan, oikein’ ja samuti ’samoin’. 

ti-johtimen varhaisempi asu on ollut lyhytgeminaatallinen ja k- tai osin n-
loppuinen. Missään nimessä johtimen konsonanttiainesta ei voi yhdistää abessiivin 
päätteeseen, kuten Villup (1969: 79) tekee, puuttuuhan johdoksilta karitiivinen 
merkitys. Hakulisen (1979: 233) mukaan johdin on läheistä sukua ten-suffiksille, 
mikä saattaisi myös osin selittää viron murteissa esiintyvän ti-johtimen e:llisen 
variantin (ks. esim. Must 1987: 146; Must−Univere 2002: 171). Karitiivinen 
merkitys, jolloin kyse on eri ti-johtimesta ja taustalla on abessiivi, on suomessa ja 
virossa sanalla alasti (< alainen ’alusvaate’) sekä suomen johdoksilla huoleti, 
hengeti, ääneti (Hakulinen mts. 233). 

Kielille yhteinen on prolatiivinen adverbityyppi, jonka suffiksina suomessa on 
-itse. Muodot ilmaisevat väylää tai reittiä, usein myös muun muassa välinettä tai 
keinoa, esimerkiksi maitse, meritse, maanteitse, vesitse, postitse, puhelimitse, 
faksitse, päätteitse, videoitse, elokuvitse. Prolatiivi on tietyissä semanttisissa rajoissa 
produktiivinen; uusia johdoksia syntyy etenkin viestinten nimityksistä (ISK 2004: 
375−376). Johdin, oikeastaan sijapääte, on aiemmin loppunut latiivin k:hon. Viron 
kielessä vastaava suffiksi on -tsi, joka on niin ikään päättynyt konsonanttiin, joko 
latiivin k:hon tai instruktiivin n:ään, muutoinhan loppuvokaali ei olisi säilynyt 
(Villup 1969: 67; Rätsep 1979: 83). Aineksen jossain määrin arvoituksellinen i voi 
olla monikon tunnus tai tulosta osin muissakin adverbisuffikseissa tavattavista 
vokaalisekaumista (vrt. Ross 1988: 34; Suoniemi-Taipale 1994: 232−236). Virossa 
toisinaan käytetyt e-loppuiset maitse, meritse -tyyppiset adverbit ovat suomalais-
vaikutusta (Rätsep mp.). 
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Viron tsi-johdosten merkitys voi olla prolatiivinen, kuten tapauksissa maitsi, 
meritsi, vesitsi, telefonitsi, kirjatsi, relvitsi, ja tämä muodostustyyppi on produk-
tiivinen. Suomesta poikkeaa se, että johdokset voivat ruumiinosien nimityksistä 
muodostettuina ilmaista myös vastakkaista asentoa tai sijaintia: selitsi ’seläkkäin’, 
külitsi ’kyljekkäin’ (vrt. küljetsi ’sivuttain, kylki edellä’), näotsi ’kasvokkain’, silmitsi 
’silmäkkäin’. Muodon semanttista laajenemista osoittavat myös edellisiin tapauksiin 
kuulumattomat, merkitykseltään hajanaisen ryhmän muodostavat lekseemit, kuten 
nimetsi ’nimeltä’, sõnutsi ’sanojen, kertoman mukaan’ ja ’sanoilla’, vihatsi 
’vihaisesti, vihaisena’. Suuntaa osoittavat adverbit alatsi ja alutsi ’alaspäin’ sekä 
ületsi ’ylöspäin’ (vrt. sm. alitse, ylitse, jotka ovat prolatiivisia). Sukukielissä on siis 
samantapaisista lähtökohdista päädytty semanttisesti varsin erilaiseen nykytilantee-
seen, ja viro on ollut kehityksessä innovatiivisempi osapuoli. Inga Suoniemi-
Taipaleen (1994: 235) mukaan viron prolatiivien tapaa, keinoa ilmaisevat muodot 
voisivat hyvin selittyä instruktiivin päätteen liittymisellä prolatiivisuffiksiin. 
Muotojen laaja-alaisuus näyttäisi viittaavan siihen, että ne ovat suhteellisen vanhoja. 

5 Suomen ja viron kielikohtaiset 
adverbijohdokset 

Suomessa on varsin produktiivinen adverbinjohdin -ttAin. Edellä on ollut joukko 
esimerkkejä siitä, että sillä muodostetut johdokset vastaavat semanttisesti useissa 
tapauksissa viron ti-adverbeja. Virolaisessa kirjallisuudessa on johtimia toisinaan 
pyritty yhdistämään ja katsottu ti-aineksen ainakin osittain palautuvan suomessa 
tavattavaan asuun (esim. Villup 1969: 79 [tosin virheellisesti abessiiviin viitaten]; 
Must−Univere 2002: 171). Täydellinen yhdistäminen ei tulle kuitenkaan kyseeseen 
vokaaliseikkojen perusteella: virossa jälkitavujen diftongien i on kadonnut (Kettunen 
1962: 183−184). Hakulinen (1979: 234−235) pitää mahdollisena, että ainakin osassa 
tapauksia suomen muodot voivat olla aktiivin 2. infinitiivin instruktiiveja (nimittäin 
< ? nimittäen), mutta vielä epävarmempaa olisi selittää koko johdostyyppi tältä 
pohjalta. Johtimen klusiiliaines lienee kuitenkin yhteydessä ten- ja ti-johtimiin (vrt. 
Hakulinen mts. 235). Suffiksin -ttAin edellä yleensä esiintyvä i hahmotettaneen 
useimmiten monikon tunnukseksi: asteittain, viikoittain, kerroksittain, sadoittain. 
Jonkin verran on, varsinkin asennonilmausten joukossa, i:ttömiä kantoja, esimerkiksi 
perättäin, sivuttain, vinottain, samoin hiljattain, verrattain ja äskettäin (ISK 2004 
esittää johtimen asuksi -(i)ttAin). i-vartaloisilla sanoilla voi olla vaihtelua parittain, 
rivittäin ~ pareittain, riveittäin (toisaalta esim. lääneittäin, ei *läänittäin). 
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Kielemme ttAin-adverbit osoittavat distributiivisesti muun muassa tapaa, 
paikkaa, määrää ja aikaa: meikäläisittäin, ruotsalaisittain, kielittäin, perheittäin, 
puolueittain, kunnittain, paikoittain, joukoittain, asteittain, tynnyreittäin, puolittain, 
kaksittain, kymmenittäin, tuhansittain, ajoittain, hetkittäin, päivittäin, kuukausittain, 
vuosittain, äskettäin. Leksikaalistuneita johdoksia ovat esimerkiksi erittäin, osittain 
ja verrattain. Virolainen käännösvastine on useissa tapauksissa siis ti-johdos: keeliti, 
pereti, kohati, astmeti, kümneti, ajuti, päeviti, aastati jne. 

Useat ttAin-johdokset ilmaisevat keskinäistä sijaintia tai asentoa, esimerkiksi 
kulmittain, lomittain, nurkittain, kyljittäin, perättäin, selittäin ja sylittäin. Suomessa 
on joukko myös muita, vain tällaisten merkitysten osoittamiseen rajoittuvia adverbin-
johtimia: -kkAin, -tUsten ja -tUksin. Johtimista ensimmäinen on syntyisin kAs-
johdosten monikon instruktiivista (< *-kkAhin); kahdessa muussa on alkuklusiili 
saatu mahdollisesti kontaminaation kautta ttAin-adverbeista, Us- ja Uks-aines ovat 
peräisin nomininjohtimesta, ja tUsten-suffiksin lopussa on ten-adverbinjohdin, 
tUksin-suffiksissa puolestaan monikon instruktiivin aines (Hakulinen 1979: 228, 
235). Johdinten pituus ja kielihistoriallisesti monimorfeeminen rakenne ovat 
suomelle luonteenomaisia piirteitä, joilla ei juuri ole virossa vastinetta. Näissä 
suhteissa sikäläisistä adverbinsuffikseista vain johtimilla -stikku ja -ldasa on saman-
suuntaisia ominaisuuksia. 

Johtimet -kkAin, -tUsten ja -tUksin voivat liittyä samoihin kantasanoihin. Niistä 
-kkAin on yleisin ja -tUksin vähiten käytetty. Kaikkien johdinten muodostamia 
sarjoja ovat esimerkiksi kaulakkain ~ kaulatusten ~ kaulatuksin, silmäkkäin ~ 
silmätysten ~ silmätyksin, rinnakkain ~ rinnatusten ~ rinnatuksin ja lähekkäin ~ 
lähetysten ~ lähetyksin. Toisinaan on mahdollista käyttää vain kahta johdinta: 
kasvokkain ~ kasvotusten, nenäkkäin ~ nenätysten. Uudet adverbit näyttävät 
sijoittuvan kkAin-tyyppiin, ja niitä muodostetaan lähinnä ruumiinosan nimityksistä, 
esimerkiksi korvakkain, kärsäkkäin (ISK 2004: 375). 

Virossa resiprookkisia, keskinäistä sijaintia tai asentoa merkitseviä adverbeja on 
muodostettu jo tarkastellun ti-johtimen lisäksi kahdella nykykielessä epäproduk-
tiivisella suffiksilla -stikku ja -kuti. Kantasana voi olla ruumiinosan nimitys, esimer-
kiksi kaelastikku ~ kaelakuti ’kaulakkain’, rinnastikku ~ rinnakuti ’rinta rintaa 
vasten, kasvokkain’, seljastikku ~ seljakuti ’seläkkäin’. Vastaavanlaisia lokaalisen 
merkityksen omaavista kannoista muodostettuja johdospareja ovat myös muun 
muassa kohastikku ~ kohakuti ’kohdakkain’, otsastikku ~ otsakuti ’päittäin’, 
pärastikku ~ pärakuti ’peräkkäin’ ja vastastikku ~ vastakuti ’vastakkain’. Osin on 
käytössä vain stikku-johdos, kuten kõrvustikku ’rinnakkain, vierekkäin’, ligistikku 
’lähekkäin’, äärestikku ’vierekkäin, reunat vastatusten’. Käännöksistä näkyy, että 
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suomessa on tavallisin vastine kkAin-adverbi. stikku-suffiksin on katsottu olevan 
peräisin stik-johtimisten nominien (laevastik, saarestik) illatiivista, joskin murteissa 
ja vanhassa kirjavirossa esiintyy laajalti heikkoasteista, instruktiivista asua; vahva 
aste on vakiintunut vasta 1930-luvulla (Villup 1969: 82). Yhteys ryhmäsanojen 
johtimeen kaipaisi kuitenkin lisäselvitystä, ja ehkä kyseessä onkin sti-adverbin-
johtimen edelleenkehittymä. Johdin -kuti puolestaan saattaa taustaltaan olla nomini-
suffiksin -kko (? *kohδakko-, *otsakko-) ja jo käsitellyn ti-johtimen yhteenliittymä 
(toisin Villup 1969: 81, jonka mukaan olisi lähdettävä asusta *-kkuttain; ongelmalli-
sia ovat tällöin lähinnä vokaaliseikat). 

Virossa muodostetaan ei-resiprookkisia, jossakin asennossa, tilassa olemista ja 
johonkin asentoon, tilaan tulemista ilmaisevia adverbeja johtimilla -li sekä -kil ja 
-kile. Kaikki johtimet ovat melko produktiivisia. li-johdokset ovat semanttisesti 
laajimpia, sillä ne osoittavat molempia suhteita. Ruumiinosan nimitys on kantana 
muun muassa lekseemeissä jaluli ’jaloillaan; jaloilleen’, kõhuli ’vatsallaan; 
vatsalleen’, põlvili ’polvillaan; polvilleen’, näoli ’kasvoillaan; kasvoilleen’ ja suuli 
’suullaan; suulleen’. Muunlaisiin kantoihin perustuvia johdoksia ovat esimerkiksi 
hajali ’hajallaan; hajalleen’, istuli ’istuallaan; istualleen’, pikali ’pitkällään; 
pitkälleen, pitkäkseen’, piluli ’raollaan; raolleen’, pinguli ’kireällä; kireälle’. 
Suomessa on tällaisissa tapauksissa käytettävä taivutusmuotoa; semanttisesti vastaa-
via johtomahdollisuuksia ei ole. Merkitykseltään edellä luetelluista adverbeista poik-
keavat numeraalikantaiset johdokset, kuten kaheli ’kaksinkertaisesti’, kolmeli 
’kolminkertaisesti’ ja pooleli ’kesken’, samoin temporaalinen sageli ’usein, monesti’. 
Johdin -li on oletettavasti syntynyt adessiivin ja monikon instruktiivin päätteiden 
liittyessä toisiinsa (Villup 1969: 86; EKG I 1995: 608). 

Johtimet -kil ja -kile ovat semanttisesti rajaavampia, sillä kil-johdokset 
ilmaisevat vain jossakin asennossa tai tilassa olemista ja kile-johdokset puolestaan 
johonkin asentoon tai tilaan tulemista. Kantasana voi li-adverbien tavoin olla 
ruumiinosan nimitys: kõhukil(e) ’vatsallaan / vatsalleen’, ninakil(e) ’nenällään / 
nenälleen’, seljakil(e) ’selällään / selälleen’. On myös yksittäisiä johdoksia muista 
nomineista sekä verbikannoista, esimerkiksi pilukil(e) ’raollaan, sirrillään / raolleen, 
sirrilleen’, praokil(e) ’raollaan / raolleen’, istukil(e) ’istuallaan / istualleen’, 
roomakil(e) ’kontallaan / kontalleen’ ja kükakil(e) ’kyykyssä / kyykkyyn’. Suomen-
nosvastineet ovat jälleen, kuten yleensä li-johdoksillakin, taivutusmuotoja. kil(e)-
johdoksia käytetään runsaasti peijoratiivisesti ilmaistaessa johonkin asemaan, tilaan 
liittyvää huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä: lohakil(e) ’rempallaan / 
rempalleen’, upakil(e) ’painuksissa / painuksiin’, vildakil(e) ’vinossa / vinoon’. On 
myös myönteisiä tunteita osoittavia johdoksia, esimerkiksi rõõmukil(e) ’iloisena / 
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iloiseksi’, naerukil(e) ’hymyssä / hymyyn’. Suffiksiparin -kil, -kile arvellaan 
kehittyneen k-johtimisten sanojen monikon adessiivin ja allatiivin pohjalta (esim. 
küürak : küürakil(e); Villup 1969: 97). Soinnillisen konsonantin jäljessä käytetään g-
alkuisia variantteja: kummargil(e) ’kumarassa, kyyryssä / kumaraan, kyyryyn’. 
Suomessa ei samanlaista johtomahdollisuutta ole, vaan virolaisten johdosten 
vastineina on käytettävä taivutusmuotoja. 

Muodostettaessa virossa jossakin olotilassa olemista ilmaisevia adverbeja 
käytetään johtimia -vel, -vil ja vastaavasti johonkin olotilaan joutumista osoittavia 
adverbeja johtimia -vele, -vile. Vokaalin valintaan vaikuttaa kannan rakenne: 
konsonanttiloppuiseen kantaan liittyvät e:lliset ja vokaaliloppuiseen i:lliset variantit, 
esimerkiksi liikvel(e) ’liikkeellä / liikkeelle’, maksvel(e) ’voimassa / voimaan’, 
ärkvel(e) ’hereillä / hereille’ ja elevil(e) ’pirteänä, reippaana / pirteäksi, reippaaksi’, 
põnevil(e) ’jännittyneenä / jännittyneeksi’, ärevil(e) ’levottomana, kiihdyksissä / 
levottomaksi, kiihdyksiin’. Nykykielessä johtimet ovat epäproduktiivisia. Ne lienevät 
kehittyneet v-partisiippien (elav, liikuv, maksev) tai v-johtimisten adjektiivien (põnev, 
ärev) adessiivin ja allatiivin pohjalta (Villup 1969: 98; EKG I 1995: 609). 
Suomalaisena vastineet ovat eri tapauksissa taivutusmuotoja. 

Viron johtimella -misi, joka on suhteellisen produktiivinen, muodostetaan 
yleensä tapaa merkitseviä adverbeja pääosin verbeistä. Johdosten suomalaiset 
käännösvastineet vaihtelevat suuresti. Esimerkkejä: juhtumisi ’sattumalta’, kordamisi 
’vuorotellen, vuoroin’, pilkamisi ’pilkaten’, naljatamisi ’pilaillen, leikkiä laskien’, 
vaheldumisi ’vaihdellen’, võrdlemisi ’verrattain’. Nomini- ja adverbikannoista 
muodostettuja johdoksia ovat muun muassa aegamisi ’hitaasti’, ridamisi ’riveittäin; 
peräkkäin’, pikkamisi ’hitaasti, vähitellen’, endamisi ’itsekseen’, salamisi ’salaa’. 
Deverbaalisten misi-johdosten enemmyys kuvastaa johtimen taustaa: se on peräisin 
minen-teonnimijohdosten monikon instruktiivista (*-misin > -misi), ja aineksen ase-
maan itsenäisenä johtimena on vaikuttanut käytön laajeneminen myös nomini- ja 
adverbikantoihin liittyväksi suffiksiksi (Villup 1969: 84). 

Viron omaperäisiin adverbinjohtimiin kuuluu myös suffiksi -kesi. Osassa 
tapauksia -kesi on peräisin deminutiivisten kene-johdosten monikon instruktiivista. 
Tällaiset adverbit ilmaisevat tapaa: hiljukesi ’hiljaa; hiljakseen, hitaasti’, salakesi 
’salaa’, tasakesi ’hiljaa; varovasti; verkalleen’. Toinen kesi-johdin on keski-sanan 
(ilmeisesti monikon) instruktiivimuoto (vrt. Villup 1969: 84), ja johdostyyppi palau-
tuu sanaliittoon. Johdin liittyy numeraalikantaan tai kvanttoripronominiin, ja joh-
dokset ilmaisevat määrää sekä vastaavat kysymykseen ”montako kerrallaan?”, 
esimerkiksi kahekesi (< *kahδen keskin [tai kesken, jos johtimen loppu-i on edellisen 
kesi-johtimen analogiaa]) ’kahden, kaksin’, neljakesi ’nelisin’, kümnekesi 



 179 

’kymmenen kesken, kymmenen kerrallaan’, mitmekesi ’monen kesken, monta kerral-
laan, joukolla’. Substantiivi on kantana johdoksessa hulgakesi ’joukolla’. Numeraali-
kantaisten kesi-johdosten muodostaminen tarjoaa virossa mahdollisuuksia, jollaisia 
kirjasuomessa ei ole kuin rajallisesti. On kaksin, kolmisin ja nelisin mutta ei 
*seitsemisin, *kahdeksisin, *kymmenisin (johdoksissa tyyppiä kymmenittäin, 
sadoittain on eri merkitys). Suomessa on tosin murteittain semanttisesti vastaavaa 
käyttöä muun muassa tellen-johdoksilla, kuten kaksitellen ’kaksittain’, kolmitellen, 
nelitellen, monitellen ’monta kerrallaan’. Kirjakielessä ainoa tämäntyyppinen 
numeraalikantainen johdos on yksitellen. Tämä vähäkäyttöinen distributiivinen 
johdin esiintyy lisäksi tavallisissa lekseemeissä paikoitellen, vähitellen sekä 
vuorotellen, josta näkyykin johtimen tausta: aines on oletettavasti peräisin ttele-
vartaloisten verbien 2. infinitiivin instruktiivista. (Hakulinen 1979: 232.) 

6 Lopuksi 

Suomen ja viron adverbien kirjakielisten johtomahdollisuuksien vertailu osoittaa, 
että virossa on adverbijohdostyyppejä enemmän kuin suomessa ja että virossa 
adverbinjohdinten suhteellinen osuus kaikista johtimista on selvästi suurempi kuin 
suomessa. Syynä on ennen kaikkea se, että melko vähälukuisten yhteisten johdinten 
lisäksi virossa on kehittynyt koko joukko omia johtimia erityisesti merkitsemään 
jossakin asennossa, tilassa olemista tai johonkin asentoon, tilaan tulemista. Suomessa 
käytetään tällöin tavallisesti taivutusmuotoa. Kielten yhteinen piirre on usean 
resiprookkisen, keskinäistä asentoa tai sijaintia ilmaisevan johtimen käyttö, mutta 
yhteisiä suffikseja ei ole. Runsaskäyttöisin vain suomessa esiintyvä adverbinjohdin 
on -ttAin (virolaisittain, kielittäin, portaittain, sadoittain, päivittäin, kulmittain). 
Virolle on puolestaan leimallista ti-johtimen moninainen käyttö (õhtuti, astmeti, 
keeliti, mitmeti, kõrvuti, põigiti, hiljuti, igati); suomessa ti-johdoksia on niukalti. 

Kielten yhteistenkään johdostyyppien esiintyminen ei ole rinnakkaista. 
Suomessa sti-johdokset muodostavat nykykielen yleisimmän adverbityypin, johon 
kuuluvia lekseemejä vastaavat virossa vain osin sti-johdokset; selvästi enemmän on 
vastineina lt-johdoksia. Näin ollen suomalainen viron käyttäjä joutuu valinta-
tilanteeseen, kun taas virolaisen on helpompi päätellä oman kielensä kahden johdos-
tyypin suomalaisten vastineiden olevan yleensä sti-johdoksia. Samantapainen tilanne 
on komparaatiotapauksissa: sekä viron mini- että malt-johdoksia vastaavat suomessa 
tavallisesti (i)mmin-adverbit. Yhteisissä tai läheisissä adverbityypeissä voi toinen 
kieli osoittaa käytön laajenemista alkuperäisen semanttisen kentän ulkopuolelle. 
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Esimerkiksi suomen -itse ja viron -tsi tuottavat prolatiivisia ilmauksia, kuten maitse, 
meritse, puhelimitse − maitsi, meritsi, telefonitsi, mutta virossa voi johdoksilla olla 
myös muu merkitys, niin kuin näkyy tapauksista selitsi, nimetsi, sõnutsi, vägivallatsi 
(~ vägivaldselt). 

Kielten kesken löytyy eri alkuperää olevien johdostyyppien väliltä jonkin verran 
säännöllisiä vastaavuussuhteita. Viron ajankohtaa ilmaisevia distributiivisia ti-
johdoksia hommikuti, päeviti, nädalati, aastati vastaavat suomessa osin isin-adverbit, 
kuten aamuisin, päivisin, ja osin ttAin-adverbit: päivittäin, viikoittain, vuosittain 
(johdostyyppien päivisin ja päivittäin merkityserosta ks. ISK 2004: 372). Myös viron 
muiden distributiivisten ti-johdosten suomalaiset käännösvastineet ovat useimmiten 
ttAin-lekseemejä: astmeti − asteittain, meetriti −metreittäin, pereti −perheittäin, 
kümneti − kymmenittäin, kihelkonniti − pitäjittäin. Tavallista kielten suhteissa on 
kuitenkin, että viron omiin johdostyyppeihin kuuluvalla lekseemillä on suomessa 
vastineena taivutusmuotoinen adverbi. Sen sijaan vain suomessa esiintyvillä johdos-
tyypeillä on virossa harvoin vastineena taivutusmuoto; paljon yleisempää on adverbi-
johdosten käyttö. 
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Itämerensuomalaiset vähemmistökielet 
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Quo vadis, ruotsinsuomi? 
Pohdintoja ruotsinsuomen menneisyydestä, 
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta 

Raija Kangassalo 

1 Johdanto 

Ruotsinsuomalaiset ovat olleet Ruotsin kansallinen vähemmistö ja suomen kieli on 
ollut kotimainen ja virallinen kieli Ruotsissa pian seitsemän vuotta. Vuonna 2000 
Ruotsissa astuivat voimaan Euroopan neuvoston vähemmistösopimukset1, mikä 
merkitsi, että Ruotsi tunnusti viisi etnistä ryhmää vanhoiksi, kansallisiksi vähemmis-
töikseen ja antoi näiden kielille kotimaisen ja virallisen kielen aseman. Näitä vähem-
mistöjä ovat saamelaiset, tornionlaaksolaiset, ruotsinsuomalaiset, romanit ja juutalai-
set, ja heidän kielensä ovat saamen kielet, meänkieli, suomi, romani chib ja jiddish. 
Ruotsinsuomalaiset ovat suurin kansallinen vähemmistöryhmä, ja suomenkielisillä 
on käytettävinään valmiiksi normitettu kirjakieli, mitä etua kaikilla vähemmistöillä ei 
ole. 

Onko ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen kohonnut status sitten merkinnyt 
parannuksia vähemmistön ja sen kielen asemaan käytännössä? Ovatko ruotsinsuoma-
laisten kouluasiat lopultakin kunnossa, jotta nuori polvi saisi kunnollisen pohjan suo-
menkielisyydelleen ja kaksikielisyydelleen? Ovatko ruotsinsuomalaiset löytäneet 
yhteishengen ja ruvenneet ajamaan yhteistä vähemmistön asiaa? Mitä nuori polvi saa 
vanhojen ja keski-ikäisten ruotsinsuomalaisuudesta ja mihin suuntaan kehittyy 
ruotsinsuomi? Kieli ei elä umpiossa, ja varsinkin vähemmistökielen on saatava 
omasta ryhmästään elinvoimaa, jotta se pystyisi rikastuttamaan itseään vieraillakin 
vaikutteilla.  

                                                        
1The Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities ja The Council of 
Europe Charter of Regional or Minority Languages.  
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2 Vanhojen suomalaisryhmien kieli vaihtui 

Ennen nykyisiä ruotsinsuomalaisia on suomalaisia väestöryhmiä asustanut Ruotsissa 
ennen kaikkea Tukholmassa, joka usean vuosisadan ajan oli myös suomalaisten pää-
kaupunki, ja myös muissa Keski-Ruotsin kaupungeissa, kuten Arbogassa, 
Linköpingissä, Kalmarissa, Jönköpingissä, Strängnäsissä, Nyköpingissä ja Upsalassa. 
Suomalaista työväkeä on ollut keskiajalta saakka eri puolilla Ruotsia sijaitsevissa 
kaivoksissa, kartanoissa, linnoissa, ruukeissa ja laivastossa, ennen kaikkea ruumiilli-
sen mutta myös henkisen työn tekijöinä. (Tarkiainen 1990: 2000.) Kaikkien 
mainittujen suomalaisryhmien arvellaan ruotsalaistuneen melko nopeasti, eikä heidän 
kielestään ole juurikaan tietoja. 

Tunnetuimpia vanhoja suomalaisvähemmistöjä ovat metsäsuomalaiset, joita 
muutti nykyisestä Suomesta etenkin Värmlantiin, Taalainmaalle ja Etelä-Norlantiin 
1500-luvun lopulta lähtien. Metsäsuomalaisten keskuudessa suomen kieli säilyi, ja 
metsäsuomalaiset pitivät pintansa ruotsalaistumista vastaan 1800-luvulle saakka. 
Joidenkin Värmlannin asukkaiden mainitaan vielä 1980-luvun jälkipuolella osanneen 
ainakin jollakin tavalla suomea. (Ks. Taipale 2005: 53–54.) Metsäsuomalaisten kieli-
varieteeteista onkin eniten tutkittu juuri Värmlannin suomea. 

Riitta Taipale (2005: 52–53) on pohtinut myös syitä siihen, miksi suomen kieli 
lopulta väistyi ja metsäsuomalaiset ruotsalaistuivat. Värmlannin suomen kuolemisen 
perimmäisenä syynä Taipale pitää elinkeinorakenteen ja yhteiskunnan muuttumista, 
modernisoitumista. Metsäsuomalaiset joutuivat luopumaan perinteisestä kaski-
viljelystä ja eristyneisyydestään ja ryhtymään peltoviljelijöiksi ja maanomistajiksi. 
Metsätalous alkoi palvella teollisuutta, ja metsistä tuli liian arvokkaita kaskettaviksi. 
Väestön, myös metsäsuomalaisten, liikkuvuus kasvoi: he lähtivät hakemaan toimeen-
tuloaan muualta, aluksi ruukeista ja kaivoksista, myöhemmin myös Norlannin metsä-
työmailta. Elinkeinoelämän monipuolistuessa yhteydet ruotsinkielisiin lisääntyivät. 
Suuria kielenvaihtoa edistäviä tekijöitä olivat seka-avioliitot ja oppivelvollisuus. Kun 
puoliso oli ruotsinkielinen, tuli koko perheen kieleksi helposti ruotsi. Kun ruotsin 
kielen taidosta tuli ratkaiseva tekijä työmarkkinoilla ja yhteiskunnallisessa vaikutta-
misessa, oli metsäsuomalaistenkin opittava ruotsia.  
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3 Suomen kielen asema nykyään 

Ennen 1990-lukua Ruotsissa ei ollut vähemmistöpolitiikkaa. Oli vain 1970-luvulla 
aloitettu virallinen siirtolaispolitiikka, joka melkein huomaamatta vesittyi ja unohtui 
1990-luvun laman alkaessa. 1990-luvun alkupuolella Ruotsi valmisteli liittymistään 
Euroopan unioniin, mikä merkitsi, että kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt oli 
jollakin tavalla otettava huomioon. Suomen kielen osalta tämä näkyi mm. siten, että 
sille annettiin eduskuntapäätöksellä vuonna 1994 kotimaisen kielen status. 

EU:n jäsenyys edellytti myös, että Ruotsissa oli aloitettava vähemmistöpolitiik-
ka. Niinpä Ruotsikin liittyi Euroopan neuvoston vähemmistökieliä ja -ryhmiä koske-
viin sopimuksiin, ja ensimmäistä kertaa historian aikana vähemmistöt ja heidän 
kielensä saivat lain suojan. Ruotsinsuomalaisilla on sen vuoksi vuodesta 2000 ollut 
kotimaisen vähemmistöryhmän status ja suomen kielellä virallisen vähemmistökielen 
asema Tornionlaaksossa. Muualla Ruotsissa suomen kieltä tulee määräysten mukaan 
tukea ja sen säilymistä täytyy edistää. Koska pääosa ruotsinsuomalaisista kuitenkin 
asuu Tornionlaakson ulkopuolella, oli ruotsinsuomalaisten vaatimuksena lain voi-
maantulosta saakka, että suomenkielistä hallintoaluetta on laajennettava. Asiasta 
valmistui vuonna 2005 selvitys (SOU 2005: 40), jossa hallintoaluetta esitetään 
laajennettavaksi Tukholman ja Mälarinlaakson alueelle. Lähetevastauksissa on 
esitystä kuitenkin kritisoitu mm. siitä, että selvityksessä ei esitetä suomen kielen 
aseman vahvistamista opetuksen ja sairaanhoidon alueella.2 Päätös hallitusalueesta 
siirtyi syksyn 2006 vaalien yli, ja kirjoittamishetkellä (tammikuussa 2007) on epä-
varmaa, miten uusi hallitus suhtautuu hallintoalueen perustamiseen.3  

Kenneth Hyltenstam ja Christopher Stroud (1991) ovat kehittäneet taksonomian, 
jonka mukaan voidaan arvioida, millaiset mahdollisuudet vähemmistökielellä on 
säilyä elävänä kielenä. Hyltenstam ja Stroud tarkastelevat taksonomiassaan kolmea 
tasoa, yhteiskunta-, ryhmä- ja yksilötason tekijöitä. (Hyltenstam–Stroud 1991: 75–
113; ks. myös Hyltenstam ym. 1999: 46–50.) 

Yhteiskuntatason tekijöinä Hyltestam ja Stroud mainitsevat mm. enemmistö-
yhteiskunnan ideologian, kielilainsäädännön ja sen implementoinnin sekä vähemmis-
tön koulutusolot. Ruotsin vähemmistökieliä koskevan lainsäädännön olemassaolo 

                                                        
2Mm. Mälardalenin korkeakoulun Suomen kielen ja kulttuurin keskus kritisoi mainittuja asioita lähete-
vastauksessaan.  
3Vähemmistöministeri Nyamko Sabunin mukaan esitystä hallintoalueesta ei luultavasti tulla toteuttamaan 
sellaisenaan, vaan suomenkielisten palvelujen tueksi perustetaan erityisiä resurssikeskuksia (Sisuradio ja 
SVT Uutiset 23.1.2007.) Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta, vähemmistöasioita valvova yhteiselin, torjuu 
vähemmistöministerin kannan ja aikoo vaatia hallintoalueselvityksessä esitettyä kielilakia ensin Tukholman 
ja Mälarinlaakson alueelle ja lopulta koko maahan (SVT Uutiset 24.1.2007). 
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sinänsä voidaan tulkita merkiksi siitä, että Ruotsissa vallitsisi pluralistinen ideologia 
kansallisia vähemmistöjä kohtaan: vähemmistöjen olemassaolo sallitaan ja joihinkin 
kulttuurien omaleimaisiin piirteisiin suhtaudutaan suopeasti. Vanha assimilaatiohenki 
elää silti, mikä ilmenee jopa monien valtakunnan tason, puhumattakaan paikallis-
tason päättäjien ja virkamiesten lausunnoista. Suuri osa varsinkin päätösten toteutta-
mistason toimijoista ei edes tiedä vähemmistölainsäädännön ja virallisen vähemmis-
töpolitiikan olemassaolosta.  

Suomenkieliset ja kaksikieliset koulutusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä täysin 
riittämättömät. Esimerkiksi 1980-luvulle saakka peruskoulussa oltiin ottamassa 
askeleita kohti kaksikielistä opetusjärjestelmää, mutta talouslaman alettua seuraa-
valla vuosikymmenellä kaksikielinen opetus romutettiin (yksityiskohtaisempi kuvaus 
esim. Kangassalo 2003). Tällä hetkellä kaksikielistä luokkaopetusta on vain seitse-
mällä paikkakunnalla ja luokkien yhteenlaskettu oppilasmäärä on 228.4 Ruotsin-
suomalaisia vapaakouluja on tällä hetkellä kahdeksan, ja niissä on yhteensä 953 
oppilasta. (Sisuradio 28.1.2007.) Suomen kieltä opetetaan jonkin verran äidinkielenä 
myös ruotsinkielistä koulua käyville. Opetus on yleensä sijoitettu koulupäivän ulko-
puolelle, ja oppilasryhmän koolle on asetettu minimivaatimukset.5 Kouluvirasto pitää 
suomen- ja kaksikielisen opetuksen sekä suomen kielen aineopetuksen tilaa huoles-
tuttavana, ja Euroopan neuvoston asiantuntijakomissio on useita kertoja kehottanut 
Ruotsia parantamaan tilannetta (Skolverket 2005). Ennakkotietona Euroopan neuvos-
ton asiantuntijakomissio ilmoittaa, että se myös uusimmassa, keväällä 2007 ilmesty-
vässä raportissaan jälleen kehottaa Ruotsia parantamaan vähemmistöjen asemaa 
(SVT Uutiset 24.1.2007). 

Enemmistöyhteiskunnalle ruotsinsuomalaiset ovat tähän asti olleet näkymätön 
vähemmistö. Ruotsinsuomalaisia koskevat asiat eivät yleensä pääse esimerkiksi 
enemmistömedioihin – muutoin kuin siinä tapauksessa, että toimittaja itse on ruotsin-
suomalainen. Enemmistöviestimissä toistuvaa huomiota saaneet ruotsinsuomalaiset 
eivät aikaisemmin ole tuoneet esille suomalaista taustaansa, mutta asia on ilmeisesti 
uusien polvien myötä muuttumassa. Esimerkiksi Uuden teatterin uudentyyppistä 
ruotsinsuomalaisuutta edustava teatterituotanto, Susanna Alakosken saama August-
palkinto, Ruotsin arvostetuin kotimaisen kirjallisuuden palkinto, ja ruotsinsuoma-
                                                        
4Kunnallisten koulujen luokkien määrä sekä niiden oppilasmäärä on viime vuosina laskenut huomattavasti. 
Rehtorien mukaan luokkia on lakkautettu ennen kaikkea siksi, että niiden oppilasmäärä on pienentynyt, ja 
siksi, ettei oppilaille ole pystytty järjestämään kuljetusta.  
5Kouluministeri Jan Björklund lupasi haastattelussa, että nykyinen suomen kielen opetusta koskeva rajoitus 
poistetaan tällä hallituskaudella (Sisuradio ja Ekonyheter 29.12.2006). Vähemmistöministeri Nyamko 
Sabuni vahvisti myöhemmin asian. Muutoksen valmistelu vie hänen mukaansa kuitenkin ainakin vuoden. 
(Sisuradio 25.1.2007.) 
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lainen elokuva Kid Svensk (suomeksi Aavan meren tällä puolen) ovat kaikki olleet 
edustavasti esillä enemmistön medioissa niin Suomessa kun Ruotsissakin. 

4 Ruotsinsuomalaiset vähemmistöryhmänä 

Oman kielen asemaan vaikuttaa luonnollisesti paljon se, miten ryhmä itse arvostaa 
kieltään. Kielen sanotaan olevan yksi tärkeimpiä ryhmäidentiteetin luojia (esim. 
Lainio 2005), ja toisaalta ryhmän käsitys itsestään vaikuttaa siihen, miten ryhmän 
jäsenet arvostavat kieltään. Hyltenstam ja Stroud (1991) mainitsevat ryhmätason vä-
hemmistökielen ja -kulttuurin säilymiseen vaikuttavina tekijöinä myös mm. ryhmän 
demografiset piirteet, sen kieliolot, ryhmän sosiaalisen, ammatillisen ja kulttuurisen 
variaation olemassaolon sekä etnisyyden tyypin (ks. Hyltenstam ym. 1999: 49–50).  

Demografisista piirteistä ainakin yksi on ruotsinsuomalaisille ja suomen kielelle 
edullinen: ruotsinsuomalaiset ovat suuri vähemmistö, Pohjoismaiden suurin. Vuoden 
2003 lopussa Ruotsissa asui virallisten tilastojen mukaan noin 447 000 henkilöä, jot-
ka itse tai joiden vanhemmista ainakin toinen oli syntynyt Suomessa. RUAB:n kuun-
telijatutkimuksen mukaan Ruotsissa oli vuonna 2005 peräti 469 000 suomea tai 
meänkieltä ymmärtävää henkilöä (RUAB 2005).  

Ruotsinsuomalaisten laaja maantieteellinen levinneisyys kautta koko Ruotsin ja 
eksogaaminen perhemalli puolestaan heikentävät suomen kielen asemaa. Koska ruot-
sinsuomalaiset asuvat hajallaan – vaikkakin osa asutuksesta on keskittynyt joillekin 
alueille – yhteishengen syntyminen on jäänyt vajaaksi (ks. Korkiasaari 2000). Se, 
että yhä useammat ruotsinsuomalaiset perustavat perheen ei-suomenkielisen henki-
lön kanssa, ei myöskään vahvista suomen kielen asemaa (ks. Reinans 1996). 

Joissakin asioissa ruotsinsuomalaisilla on muihin Ruotsin vähemmistöihin 
verrattuna kuitenkin hyvä asema: suomen kieli on Suomen virallinen kieli ja enem-
mistökieli, mikä merkitsee, että kieli on hyvin pitkälle normitettu, että sillä on melko 
pitkät perinteet kirjallisuuden, taiteen ja muun kulttuurin sekä tieteen kielenä ja että 
kirjakielellä on suomalaisten keskuudessa korkea status. Myös se, että ruotsinsuoma-
laisilla on oma kielenhuoltoelin, Kielineuvosto (ent. Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta), nostaa oman kielen ja ennen kaikkea kirjakielen statusta ruotsinsuomalaisten 
keskuudessa.  

Ruotsinsuomalaisten suhtautuminen kielelliseen purismiin on kahtalainen: 
Vanhempi polvi pitäytyy kirjakielen osalta tiukasti normitetussa varieteetissa, joka 
on iskostettu heihin yleensä Suomessa koulussa. Liberaaleimmat olisivat sen sijaan 
valmiita hyväksymään myös ruotsinsuomalaisen puhekielen varieteetit kirjakieleen 
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(ks. Huss 2000; Kangassalo 2000). Suomessakin kirjakieli on kuitenkin viime vuosi-
kymmeninä puhekielistynyt huomattavasti, ja julkipuhekieli on alkanut menettää kir-
jakielimäisyyttään (ks. Paunonen 2001; 2006). Suomesta 1990-luvulla tai 2000-luvun 
alussa Ruotsiin muuttaneet käyttävätkin huomattavasti rennompaa ja puhekielimäi-
sempää kirjakieltä kuin vanhempi polvi.  

Ruotsin radiolla on muutama tunti päivittäistä lähetysaikaa analogisilla kanavilla 
ja kokonainen digitaalinen radiokanava, jossa on myös oma nuorisotoimituksensa. 
Ongelmana radiotoimittajat sanovat kuitenkin yleisesti olevan sen, että vain pieni osa 
ruotsinsuomalaisista kuuntelee Sisuradion lähetyksiä.6 Ruotsin televisiolla SVT:llä 
on arkisin kymmenen minuutin mittaiset suomenkieliset uutiset sekä lastenohjelmaa 
ja silloin tällöin myös aikuisille suunnattuja ohjelmia. Televisiouutiset ovat sekä 
ruotsinsuomalaisten että valtaväestön suosiossa, ilmeisesti osittain siksi, että ne lähe-
tetään edulliseen katseluaikaan. Myös lastenohjelmat ovat suosittuja. 
Suomenkielisten lehtien tarjonta – joka aikaisemminkin oli vähäistä – on muutamas-
sa vuodessa pienentynyt olemattomiin. Vuosina 2003–2005 ilmestyi päivälehti 
Ruotsin Sanomat, mutta se päätyi konkurssiin, eikä sen jälkeen kukaan ole uskaltanut 
perustaa uutta päivälehteä. Tällä hetkellä Ruotsissa on ainoastaan yksi valtakunnalli-
nen suomenkielinen sanomalehti, Ruotsin Suomalainen, joka ilmestyy kerran 
viikossa ja joka on suunnattu vanhemmalle lukijapolvelle; lehden levikki on viime 
aikoina kuitenkin kasvanut merkittävästi. Hyvin pieniä lehtiä ovat kielenhuoltolehti 
Kieliviesti sekä Ruotsinsuomalaisen kirjoittajayhdistyksen lehti Liekki, jotka molem-
mat ilmestyvät neljästi vuodessa. Molemmat viimeksi mainitut julkaisut ovat vaa-
rassa lakata ilmestymästä tilaajamäärän pienentyessä. Vuoden 2006 lopussa lakkau-
tettiinkin yksi pienimmistä lehdistä, Ruotsin kirkon julkaisema Ankkuri. 

Viime aikoina ruotsinsuomalaiset ovat perustaneet omia verkkolehtiään; niitä 
ovat esimerkiksi Tukholma.net ja Hicka. Uutena mediatyyppinä ovat ruotsinsuoma-
laiset järjestöt alkaneet suosia kotisivuja, ja ruotsinsuomalaiset kirjoittajat ja kirjaili-
jat julkaisevat verkossa blogejaan. Myös keskustelupalstat, esimerkiksi Ruosulista, 
ovat suosittuja. 

Nykyinen ruotsinsuomalainen vähemmistö on muodostunut suurelta osin 2. 
maailmansodan jälkeen, ja Suomesta muuttaneen polven on sanottu olleen sosiaali-
selta asemaltaan ja ammatilliselta ja koulutukselliselta jakaumaltaan melko yksi-
puolista: he edustivat etupäässä työväestöä ja heidän koulutustasonsa oli melko alhai-

                                                        
6Säännöllisesti radiota kuunteleville Sisuradio on kuitenkin tärkeä viestin. Juuri Sisuradion kautta monelle 
on syntynyt mielikuva yhteisestä vähemmistöstä. Radiota voi kuunnella kaikkialla maassa, ja Internetin 
kautta lähetykset ovat kuultavissa kuuntelijalle sopivana aikana.  
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nen. Muutamassa vuosikymmenessä ruotsinsuomalaisten koulutustaso on kuitenkin 
kohonnut huomattavasti. (Korkiasaari 2000: 154, 174, 194–195.) Edelleenkin mel-
koinen osa ruotsinsuomalaisista suhtautuu silti vähättelevästi opilliseen sivistykseen 
ja koulutukseen, mikä on ollut omiaan etäännyttämään korkeasti koulutettua väestön-
osaa muista ruotsinsuomalaisista. 

Suhtautumisessa etniseen mobilisointiin ja kielen säilyttämiseen ruotsinsuoma-
laiset jakautuvat karkeasti ottaen kahteen leiriin. Osa on ns. aktivisteja, jotka vaalivat 
suomen kieltä ja haluavat siirtää sen jälkipolville sekä kaikin tavoin kehittää sitä. 
Toinen osa taas on luopunut kielensäilyttämis- ja revitalisointipyrkimyksistä. Se 
hyväksyy, ettei suomen kielen taito ainakaan kauttaaltaan siirry nuoremmille polvil-
le, ja omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen suuntaan.  

Ruotsinsuomalainen yhdistystoiminta on aikaisemmin ollut hyvin vilkasta. Suo-
malaisseurat tarjoavat edelleenkin jäsenilleen sosiaalista yhdessäoloa ja virkistys-
toimintaa, mutta vähemmistöetujen ajaminen on monelle järjestölle melko vierasta.7 
Yhdistykset ovat olleet tärkeitä nimenomaan ensimmäisen polven ruotsinsuomalai-
sille, mutta myöhempiä polvia ne eivät ole houkutelleet. Suomalaisseuroja onkin 
moitittu hierarkkisuudesta, konservatiivisuudesta ja etnosentrisyydestä. Nykyaika ei 
suosi perinteistä yhdistystoimintaa, eivätkä myöhemmän polven ruotsinsuomalaiset-
kaan ole ottaneet seuroja omiksi foorumeikseen.  

Hyltenstamin ja Stroudin (ks. Hyltenstam ym. 1999: 50) taksonomiassa maini-
taan vähemmistökieltä yksilötasolla säilyttävinä tekijöinä henkilökohtainen kielen-
valinta eli se, kumpaa kieltä käyttää muiden kaksikielisten kanssa, ja toisaalta se, 
millä domeeneilla vähemmistökieltä käyttää. Avainasemassa on myös, kumpaa kieltä 
käyttää lastensa kanssa. Jos kaksikielinen ruotsinsuomalainen haluaa pitää oman 
suomen kielen taitonsa vireänä, hänen pitäisi käyttää suomea mahdollisimman 
monella kielenkäyttöalueella, myös muiden kaksikielisten kanssa. Jotta suomen 
kielen taito siirtyisi lapsillekin, ruotsinsuomalaisten vanhempien pitäisi puhua 
suomea johdonmukaisesti myös lastensa kanssa sekä käyttää hyväkseen mahdolli-
sesti tarjolla olevat suomenkieliset päivähoito- ja koulumahdollisuudet. Ruotsin-
suomalaisten vanhempien hyvät aikomukset saattavat tosin jäädä puolitiehen, koska 
suomen kielen käyttömahdollisuuksia on aivan liian vähän. 

                                                        
7Sen sijaan Ruotsinsuomalaisten keskusliiton RSKL:n viralliseen toimintaohjelmaan vähemmistöasioiden 
ajaminen on kuulunut vuodesta 1990 (Peura 1994). 
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5 Ruotsinsuomalainen identiteetti 

Vielä 1960- ja 1970-luvuilla toleranssi suomen kieltä ja suomalaisuutta kohtaan oli 
Ruotsissa niin alhainen, että ruotsinsuomalaiset saattoivat suomalaisuutensa kätkeäk-
seen pysytellä julkisilla paikoilla hiljaa (Jaakkola 1983). Suomen kielen ja suomalai-
suuden status on kohonnut Ruotsissa huomattavasti viime vuosikymmeninä, ja suo-
mea puhutaan avoimesti, mutta edelleenkin suomalaisuus helposti piilotetaan. 
Ruotsinsuomalaisten oma asenne vahvistaa näin Ruotsissa vallitsevaa diglossiaa: 
ruotsin kieli kuuluu yhteiskuntaan ja julkisuuteen, suomen kieli taas on kodin asia, 
yksityisasia. 

Kieli on ihmisen identiteetin tärkeä rakennusaine, ja vähemmistön jäsenelle 
myönteisen identiteetin muodostuminen on erityisen tärkeää. Harri Mantila kirjoittaa 
Halliin (1999) viitaten identiteetin olevan diskursiivista toimintaa: 

”– – ihmiset määrittelevät oman ominaislaatunsa ja kuulumisensa johonkin 
ryhmään diskursseina, teksteinä ja puheina ja niiden joukkoina. Identiteetti 
syntyy siten, että ihmiset omaksuvat tietyt ominaislaatuaan määrittelevät seikat 
niistä teksteistä, joita heille opetetaan koulussa ja joita he lukevat 
joukkotiedotuksesta. Suuri osuus identiteettidiskurssin muotoutumisessa on 
kansakunnan arkkiteksteillä, jollaisia meillä Suomessa ovat esimerkiksi 
kansalliskirjallisuuden klassikot – –. Näiden kautta meille on muotoutunut 
suomalaisista – – tietty kuva ja käsitys, jonka monet meistä tuntevat omakseen ja 
jota koko ajan diskursiivisesti tuotamme uudelleen.” (Mantila 2004: 324.)  

Mistä ruotsinsuomalaiset sitten rakentavat identiteettinsä? Missä ovat heidän arkki-
tekstinsä, millaisen kuvan he luovat omasta ryhmästään ja millä perusteella? Antti 
Ylikiiskilän (2006) havaintojen mukaan suomalaisia ei juuri mainita Ruotsin koulun 
oppikirjoissa – tai heistä saatetaan antaa hyvin epäedullinen kuva – ja ruotsin-
suomalaiset ovat oppikirjoissa jokseenkin näkymättömiä.8 Osalle ruotsin-
suomalaisista on toki kehittynyt myönteinen ruotsinsuomalainen kaksoisidentiteetti – 
eli että henkilö samastaa myönteisellä tavalla itsensä sekä suomalaisiin että ruotsalai-
siin – kuten Tove Skutnabb-Kangas (1994) on todennut, mutta jos lapsi tai nuori ei 
saa käydä koulua myös suomen kielellä yhdessä muiden ruotsinsuomalaisten kanssa, 
tällaisen identiteetin kehittäminen jää pelkästään kodin tehtäväksi.  

                                                        
8Esimerkiksi J. L. Runeberg ja Z. Topelius esitellään Ruotsin kirjallisuushistoriassa miltei poikkeuksetta 
pelkästään ruotsalaisina kirjailijoina.  
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6 Kohti kielenvaihtoa? 

On tosiasia, että kielenvaihto etenee ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Lainion 
(2005) väite, että ruotsinsuomalaiset olisivat jo lähestymässä kriittistä vaihetta, lie-
nee tosin liian pessimistinen. Osa ruotsinsuomalaisista on jo menettänyt suomen kie-
len taitonsa tai ei ole koskaan oppinutkaan suomea, mutta nykyäänkin on paljon toi-
sen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisia, joilla on hyvä suomen kielen taito.  

Aihetta huoleen silti on, sillä aivan liian monen lapsen ja nuoren suomen kielen 
taidossa on puutteita. Mantila (2004) on sitä mieltä, että suomenkieliset (’suomen 
kielen hyvin hallitsevat’) pystyvät hahmottamaan kuulemansa suomen kielen variaa-
tioiden perusteella puhetilanteen sosiolingvistisen ilmaston ja mukauttavat oman 
puheensa sen mukaan. Sosiolingvistisesti hyvin tiedostavat kielenkäyttäjät rakentavat 
omaan idiolektiinsa eri tavoin leimautuneita ja erilaisen kulttuurisen merkityksen 
saaneita piirteitä ja käyttävät niitä tilanteen mukaan. 

Käsitykseni mukaan läheskään kaikki ruotsinsuomalaiset eivät pysty aistimaan 
puhetilanteen sosiolingvististä ilmastoa, vaan heidän suomen kielen rekisteri-
varantonsa on hyvin rajallinen – koska he eivät ole saaneet mahdollisuutta kokea 
erilaisia kielenkäyttötilanteita suomen kielellä, olla monenlaisten suomenkielisten 
ihmisten kanssa. Vastaavan ilmiön suomenruotsin osalta on havainnut esimerkiksi 
Leif Höckerstedt (2006). Sitä että kieli menettää joustavuutensa ja että puhujat 
hallitsevat ainoastaan yhden tyylilajin eivätkä pysty sopeutumaan tilanteen vaati-
muksiin, pidetäänkin yhtenä orastavan kielenvaihdon merkkinä (ks. Dorian 1981; 
Schmidt 1985).  

Myös suomenruotsalaisten keskuudessa on havaittu varsinkin nuoremman 
polven ruotsin kielen taidon huononevan, ohenevan. Asiaa on pohtinut Höckerstedtin 
lisäksi mm. Mirja Saari. Höckerstedt (2006) väittää suomenruotsalaisten nuorten 
puhuvan sekakieltä, kun taas Saari (2005; 2006) on sitä mieltä, ettei kysymyksessä 
ole varsinainen sekakieli, koska nuorison käyttämä peruskieli on ruotsi – joka toki 
sisältää paljon koodinvaihtoa. Saari vaikuttaa kuitenkin pelkäävän, että koodinvaihto 
muuttuu niin yleiseksi, että erikielisten sanojen ja pitempien ilmausten käyttämistä ei 
enää huomata, jolloin on jo kysymys sekakielestä. (Ks. Auer 1998.)  

Koodinvaihto on tavallista myös ruotsinsuomalaisten kielessä (ruotsinsuomalais-
ten koodinvaihdosta ks. Andersson 1993). Kysymyksessä voi olla yksittäinen sana tai 
pitempi ilmaus, esim. 
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(1) kaikki on ollu / spännande / ku me oli tämmönem / möte / (Sisuradio 
28.1.2007)9 

(2) kato ku mä / fortsatte att skriva ändå / (Sisuradio 23.1.2007) 

Dorian (1981) ja Schmidt (1985) käyttävät vähemmistökielen puutteellisesti hallitse-
vista nimitystä semipuhujat (semi-speakers). Semipuhujien kielessä on runsaasti 
morfologisia ja syntaktisia poikkeamia verrattuna kielen kunnolla hallitsevien kie-
leen. Kielenvaihto on lähellä, kun toisen kielen vaikutuksesta on tullut niin kattavaa, 
että lainansaajakielen kieliopista suurin osa on lainattua. 

Myös ruotsinsuomalaisten suomen kielen varieteeteissa on kieliopillisia piirteitä, 
jotka ovat luultavasti syntyneet ruotsin kielen vaikutuksesta. Joidenkin kielessä 
tällaisia piirteitä on varsin runsaasti, joidenkin vain vähän, ja on vaikea määritellä, 
ketkä ovat ns. semipuhujia. Esimerkkeinä syntaktisista muutoksista esitän tapauksia, 
joissa ilmausten subjektilauseke on melko tavalla erilainen kuin suomensuomalaisten 
käyttämissä varieteeteissa. Esimerkit ovat Ruotsin itämerensuomalaisten kielten 
syntaksia -hankkeen10 yhteydessä kokoamastani ruotsinsuomen aineistosta, joka 
koostuu henkilökohtaisesti tapaamieni informanttien puheen nauhoitteista sekä 
Sisuradiosta nauhoittamistani haastatteluista.  

Muodollinen subjekti se esiintyy aineistossa usein lauseissa, joissa on myös 
kieliopillinen subjekti. Joissakin tapauksissa se on kaiketi tulkittavissa partikkeliksi, 
varsinaisen subjektin teemapaikan pitäjäksi, aivan kuten suomensuomessakin 
tunnettu partitiivimuotoinen pronomini sitä (ks. ISK 2004: 872), esim.  

(3) se on ehkä sattunu onnettomuus 
(4) se taitaa olla vähä liikaa tekemistä 

Muodollisen subjektin tapaista se-pronominin käyttöä esiintyy myös muissa 
yhteyksissä. Esimerkeissä (5) ja (6) on rakenne se + on + vain + 1. infinitiivi, saman-
lainen kuin ajateltavissa olevissa vastaavissa ruotsinkielisissä ilmauksissa:11 

(5) se oli vain lähteä mukkaan 
(6) se on vaan että yrittää sitte taas ensi vuonna  

Ilmaukset ovat merkitykseltään nesessiivisiä, ja ne muistuttavat rakenteeltaan 
nesessiivistä verbiliittoa (ks. ISK 2004: 1502).  

                                                        
9Tekijän poiminto Sisuradion ohjelmasta kyseisenä päivänä. 
10Hankkeen nimi on kokonaisuudessaan Ruotsin itämerensuomalaista syntaksia: Kieliopilliset sijat 
meänkielessä, ruotsinsuomessa ja ruotsinvirossa (ks. Kangassalo ym. 2003). 
11Ajateltavissa oleva vastaava ruotsinkielinen rakenne olisi det + är + bara + infinitiivi. 
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Esimerkeissä (7) ja (8) on myös muodollista subjektia muistuttava se, joka esiin-
tyy olla-verbin kanssa. Myös nämä toimivat lähinnä partikkeleina, joiden tehtävänä 
on olla ilmauksen aloittimena: 

(7) se on että siinä ei niinko selityksiä oo 
(8) se on ihan missä paikassa sä oot kentällä 

Predikatiivilauseen subjekti ja predikatiivi eivät aina ole lukukongruenssissa keske-
nään, vaan monikkopredikatiivillisen lauseen subjekti saattaa olla yksikössä, kuten 
esimerkeissä (9) ja (10): 

(9) se on niin paljon erilaisia filmejä 
(10) [- -] se oli kristillis ohjelmia 

Suomen kirjakielen mukaisessa kvanttorilauseessa on monikon partitiivissa oleva 
subjekti, ja predikaatti on yksikön 3. persoonassa, esim. Vastauksia tuli vajaat 3000. 
Meitä oli monta (ISK 2004: 858–859). Ruotsinsuomen aineistossanikin subjekti on 
usein monikon partitiivissa, mutta melko yleistä on, että subjekti on nominatiivissa ja 
kongruoi predikaatin kanssa (11)12 tai että predikaatti on yksikön 3. persoonan 
muodossa, vaikka subjektina olisi jokin toinen persoona (12): 

(11) niin mutta me ollaan nyt kymmenen pelaajaa 
(12) oliko me noin kolme neljä siinä ryhmässä 

Ruotsin kieli vaikuttaa ruotsinsuomeen myös sana- ja ilmauslainoina, joita joidenkin 
puheessa on hyvinkin paljon. Lainasanoja on yleensä hieman sopeutettu suomen 
kieleen sopiviksi, esim. fiikata ’juoda kahvia tai teetä, syödä välipalaa’, insatsi 
’asumisoikeusasunto’,  fakki ’ammattiliitto, -yhdistys’, tai sanoista on tehty käännös-
lainoja, esim. vakuutuskassa < försäkringskassa, alihoitaja < undersköterska, vapaa-
ajankoti < fritidshem. Ruotsinsuomessa on runsaasti myös ruotsin mukaisia 
idiomeja, esim. täyttää vuotta ’fylla år; olla syntymäpäivä’, pidä niin hyvin! ’ha det 
så bra!’, jota käytetään toivotettaessa esim. hyvää koulu- tai työpäivää tai ’kaikkea 
hyvää’, ottaa päätös ’ta beslut; päättää’, ottaa pois (kotieläin) ’ta bort ett 
(sällskapsdjur); lopettaa (kotieläin)’. 

                                                        
12Persoona- ja lukukongruenssin edustukseksi katsottakoon tässä tapauksessa puhekielen variantti, jossa on 
monikon 1. persoonan tehtävässä toimiva passiivimuoto. 
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7 Suomen kieli – puhekieli? 

Monet sujuvan äidinkielentaidon menettäneet ruotsinsuomalaiset ovat tietoisia kieli-
taitonsa puutteista ja olisivat halukkaita kohentamaan sitä. Kirjailija Susanna 
Alakoski osallistui keväällä 2006 Dagens Nyheterissä käytyyn keskusteluun maahan-
muuttajanuorten multietnisten kielivarieteettien – myös blattesvenskaksi13 kutsuttujen 
kielimuotojen – oikeutuksesta ja hyväksyttävyydestä. Alakosken kaunokirjallinen 
kieli on ruotsi, ja omasta suomen kielen varieteetistaan hän käyttää keskustelu-
puheenvuorossaan nimitystä blattefinska. Hän kirjoittaa muistavansa, kuinka hän 
vielä osasi suomea, ja valittelee, että pystyy nykyään puhumaan suomeksi vain 
blattefinskaa eli arkikieltä. (Alakoski 2006.) Suomen kielen professori Jarmo Lainio 
oli nuoruudessaan vähällä menettää äidinkielentaitonsa ja kertoo tunteneensa asiasta 
kielisurua, kaivanneensa takaisin suomenkielisyyteen (Lainio 2006). Joillakin on 
mahdollisuus saada kielensä takaisin, mutta ei kaikilla. Alakosken mukaan kieli-
asioissa on kysymys poliittisista päätöksistä – minun käsittääkseni pelkät päätökset 
eivät riitä, vaan ne on myös toteutettava. 

Jotkut Värmlannin suomalaiset innostuivat 1820-luvulla lukemaan Raamattuja ja 
Turun Viikko-Sanomia, joita C. A. Gottlund lähetteli heille Suomesta (Pulkkinen 
2003). Paavo Räisäinen kiittelee Gottlundia kirja- ja lehtilähetyksistä vielä vuosina 
1821 ja 1822 lähettämissään kirjeissä. Parikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 
1848 päivätyssä kirjeessään hän kuitenkin jo kieltää Gottlundia lähettämästä 
luettavaa, koska lukijoita ei enää Räisäisen ja hänen poikansa lisäksi ole ja koska 
posti on haettava vaikean matkan takaa. (SKS KIA.) 

Metsäsuomalaisten lukutaito hävisi siis ainakin Räisäisen kotiseudulla melkein 
olemattomiin vajaassa kolmessa vuosikymmenessä. Myös 2000-luvulla suomen 
kielen luku- ja kirjoitustaitoisten määrä tullee Ruotsissa vähenemään, jos nykyinen 
kehitys jatkuu. Puhekielenä suomen kieli säilynee Ruotsissa kauas tulevaisuuteen, 
joskin suomentaitoisten määrä varmaankin pienenee. Tällä hetkellä tarvittaisiin 
perusteellista esikoulu- ja koulu-uudistusta, jotta suomen kielen taito taattaisiin ja 
jotta kaikkien lasten oikeus oman kielen ja omakieliseen opetukseen toteutuisi. 

Suomen kielen aktivistit tuntevat nykyisessä tilanteessa välillä varmaankin 
samanlaista voimattomuutta kuin suomenruotsalainen kirjailija K. A. Tavaststjerna 
1800-luvun loppupuolella suomenkielisen kirjallisuuden eläessä nousukauttaan ja 
ruotsinkielisen kirjallisuuden samaan aikaan melkein kuihtuessa. Tavaststjernan 
                                                        
13Blatte on alkuaan halventava nimitys maahanmuuttajista, joiden juuret ovat Pohjoismaiden tai Euroopan 
ulkopuolella. Nykyään sillä tarkoitettaneen – halventavassa tai leikillisessä mielessä – maahanmuuttajia 
yleensä.  
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sanat tuntuvat nykylukijasta ehkä pateettisilta mutta sisällöltään ne sopivat myös 
ruotsinsuomalaisten nykyiseen tilanteeseen: 

Giv mig ett språk och giv mig ett land, 
Giv mig att älska älskade band, 
Giv mig en krets, till vilken jag hör, 
Giv mig ett mål att stupa för! (Laitinen 1991.) 

Tavaststjerna ei voinut aavistaa, millaisen nousun suomenruotsalainen kirjallisuus 
vielä kokisi koko Pohjolassa. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa Monika 
Fagerholmin August-palkinto vuonna 2005 ja Kjell Westön Finlandia-palkinto 
vuonna 2006.  

Ruotsinsuomalaisetkin ovat saaneet ensimmäisen August-palkintonsa, ja ehkäpä 
se lupaa hyvää. Kielestään taistelevia ruotsinsuomalaisia on paljon, ja heillä saattaa 
olla uutta annettavaa suomen kielelle. Esitän tästä pari esimerkkiä. Molemmat ovat 
erään ruotsinsuomalaisen suomen opiskelijan kirjoitelmasta, joka on hänen 
ensimmäinen tekstinsä moneen vuoteen. Kirjoitelmassa hän muistelee teini-ikäisenä 
tekemäänsä retkeä Australian aboriginaalien pyhille paikoille. Ensimmäisessä esi-
merkissä on kyse uudenlaisesta verbisemantiikasta: 

(13) Voin – – vain sulkea silmäni ja haaveilla itseni takaisin luonnonrauhaan. 

Kirjoitelma alkaa aamusta, jolloin retki lähdetään. Avaus on tyyliltään ja symbo-
liikaltaan vaikuttava, ja haluan tulkita myös sen lupaukseksi tulevasta: 

(14) Minä olin neljäntoista, olin uudessa maanosassa, eikä kello ollut vielä lyönyt 
kuutta. 
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Yksilöllinen poliittinen kannanotto ja kielenvalinta 

Anna-Riitta Lindgren 

Vähemmistöihin suuntautuvassa kielisosiologisessa tutkimuksessa on usein pyritty 
selvittämään kielenvalintoja jossakin ryhmässä kokonaisuutena sekä sen osa-
ryhmissä, kuten esimerkiksi jonkin kylän tai alueen eri sukupolvien naisten ja 
miesten keskuudessa. Toisaalta on tutkittu myös yksilöiden kielenvalintaa. Koska 
ryhmät koostuvat yksilöistä, yksilöihin painottuva tutkimus täydentää laajempiin 
kokonaisuuksiin kohdistuvaa tutkimusta. Kuten viime vuosikymmenien kieli-
sosiologisesta vähemmistökielten tutkimuksesta on toistuvasti käynyt ilmi, kielen-
valinnan muutoksia tapahtuu nykyään molempiin suuntiin: Toisaalta vähemmistö-
kielen käyttö supistuu ja monet assimiloituvat kielellisesti enemmistöihin, toisaalta 
taas kieliä elvytetään ja niiden käyttöä laajennetaan uusille domeeneille. Nykyiset 
vähemmistöt ovat samanaikaisesti sekä nationalistisen assimilaatiopolitiikan että 
etnisen renessanssin perillisiä.  

Myös yksilön kielenvalinnassa tulee esiin erilaisten tendenssien vaihtuminen. 
Tunnettu esimerkki on Ruotsin saamelaisen Johannes Maraisen kielellinen elämän-
kerta (Marainen 1988). Varhaislapsuuden kieliympäristö jutavassa poronhoitaja-
perheessä oli täysin saamenkielinen. Kouluvuosien aikana 1940- ja 1950-luvuilla 
kaksikielistyminen eteni sillä tavalla, että se johti kielellisen sulautumisen suuntaan. 
Opiskeluaikana ja myöhemmin työpaikalla lukion lehtorina sekä kotona vaimon ja 
lasten kanssa Marainen puhui vain ruotsia. Ruotsi tuli pääkieleksi, ja saamen kielen 
käyttö hupeni siinä määrin, että sen taitokin alkoi ruostua. Keski-iässä seurasi 
henkilökohtaisen etnisen heräämisen ja kielen elvyttämisen kausi, johon kuului myös 
saamen käyttäminen oman lapsenlapsen kanssa, jotta tämä kasvaisi kaksikieliseksi 
(Samefolket 1995). Maraisen kielellinen elämänkerta ei ole ainutlaatuinen. Useat 
Pohjoiskalotin vähemmistöihin kuuluvat 1930-, 1940- ja 1950-luvuilla syntyneet 
henkilöt ovat käyneet läpi samansuuntaisia prosesseja vähemmistökielisestä tai 
kaksikielisestä lapsuudesta assimilaatioon ja siitä etnisen heräämisen kautta oman 
ryhmän kielen ja kaksikielisyyden uuteen haltuunottoon.  

Kun eletään kielellisen assimilaation ja revitalisaation ristipaineessa, henkilö-
kohtaisten valintojen merkitys korostuu. Seuraavassa vertaan yksilöllisiä valintoja 
kahdessa eri kausia koskevassa tutkimusaineistossa, joissa molemmissa tulee esiin 
henkilökohtaisen identiteettistrategian keskeinen asema: Saamen käyttäminen 
Helsingin saamelaisten keskuudessa 1990-luvulla sekä fennomaaniperheitten kielen-
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valinta 1850–1920. Helsingin saamelaisia koskeva tutkimus kuului osana tutkimus-
projektiin Saamen kielen asemassa Suomessa. Sen aineisto on hankittu haastat-
telemalla ja esitelty tutkimusraportissa Helsingin saamelaiset ja oma kieli. (Lindgren 
2000.) Fennomaaneja koskeva tutkimus kuuluu osana projektiin Kielen emansipaatio 
Suomessa ja Ruotsissa. Sen aineisto on koottu osittain kielenvaihtajien jälkeläisiä 
haastattelemalla ja osittain erilaisista kirjallisista lähteistä ja sitä on esitelty noin 70 
sivun artikkelissa Suomen suuriruhtinaanmaan säätyläisten kielenvaihto (Lindgren–
Lindgren 2006). 

Yhteistä molemmille tutkimusaineistoille on alemmassa asemassa olleen kielen 
nostaminen emansipatorisen kielipolitiikan avulla. Kielipolitiikka liittyy näissä 
tapauksissa kuitenkin kahteen erilaiseen yhteiskunnalliseen ideologiaan: saamelais-
ten kohdalla etniseen renessanssiin ja fennomaanien kohdalla nationalismiin. 
Emansipatoriseen politiikkaan kuuluu Giddensin mukaan kaksi tekijää, muutos ja 
epäoikeudenmukaiseksi koetun eriarvoisuuden purkaminen (1991: 210–215). Näille 
tilanteille on tyypillistä, että ihmiset ottavat kantaa puolesta ja vastaan, pohtivat 
asioita, keskustelevat, väittelevätkin ja tekevät erilaisia yksilöllisiä valintoja. 
Yksilöllisten ratkaisujen merkitys korostuu. 

1 Fennomaanien kielenvaihto ruotsista 
suomeen 

1800-luvun alussa Suomessa oli suomen ja ruotsin kielen välillä kaksi kielirajaa, 
alueellinen ja sosiaalinen, sillä yhteiskunnan ylemmät kerrokset olivat kielellisesti 
ruotsalaistuneet 1600- ja 1700-lukujen kuluessa. Kuten tunnettua, 1800-luvun puoli-
välistä vuosisadan vaihteeseen 1900 suomen kieli nostettiin tasavertaiseksi kieleksi 
ruotsin rinnalle ja tässä yhteydessä myös sosiaalinen kieliraja hävisi. Suomen kieli 
tuli kotikieleksi ylemmissä sosiaaliryhmissä kahdella tavalla: Ennen kaikkea kieli 
kotikielistyi siten, että suomen kielen emansipaation ansiosta ei suomenkielisestä 
rahvaasta koulutuksen kautta sosiaaliryhmää vaihtavien henkilöiden tarvinnut 
ruotsinkielistyä kuten aikaisemmin, vaan he voivat hankkia koulutuksen suomen 
kielellä ja säilyttää suomen pääkielenään. Toinen ilmiö oli ruotsinkielisten 
säätyläisten ideologisista ja poliittisista syistä tekemä kielenvaihto suomeen. 
Huomattava osa 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun säätyläisistä vaihtoi 
kieltä ruotsista suomeen tai kasvatti lapsensa suomenkielisiksi, kun taas toinen osa 
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säilytti ruotsinkielisyyden1. Säätyläistö jakautui 1800-luvun loppupuolella kieli-
politiikan perusteella kahteen leiriin, fennomaaneihin ja svekomaaneihin, mikä 
aikoinaan merkitsi myös Suomen ensimmäisten poliittisten puolueiden syntyä. 

Fennomaanit olivat siis ruotsinkielisiä säätyläisiä, jotka ottivat ajaakseen suomen 
kielen asiaa yhteiskunnassa ja jotka yksityiselämässään tavalla tai toisella pyrkivät 
huolehtimaan siitä, että heidän omista lapsistaan kasvoi suomenkielisiä ja suomen-
mielisiä. Tärkein keino oli panna lapset suomenkieliseen kouluun. Osa perheistä otti 
suomen myös kotikielekseen tai ainakin lasten kanssa puhuttavaksi kieleksi, mutta 
jälkeläisten suomalaistaminen onnistui myös siten, että lapset pantiin suomalaiseen 
kouluun, vaikka kotona puhuttiin ruotsia.  

Fennomaaniperheiden kielenvalinnan yhteydessä on syytä erottaa toisistaan 
kielitaito, ensin opittu kieli ja kielellinen identiteetti. Koska suomalaisuusliike syntyi 
sosiaalisen kielirajan ruotsinkielisellä puolella, se merkitsi, että useimpien fennomaa-
nien pääkieli ja kotikieli oli alkuvaiheessa ruotsi. Suomenmielinen sivistyneistö 
opetteli koko 1800-luvun jälkipuolen käyttämään keskuudessaan suomea, mikä vaati 
tietoisia ponnisteluja. Pari esimerkkiä havainnollistaa senaikaista tilannetta. Arvid 
Järnefelt kirjoittaa Vanhempieni romaanissa 1970-luvun Helsingin fennomaani-
piireistä, että keskinäinen seurustelukieli oli etupäässä ruotsi ja suomea puhuttiin 
lähinnä Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen läsnä ollessa: 

”Joten keskustelu, Koskisen läsnäollessa, ei päässyt samaan vilkkaaseen vauhtiin 
kuin kaikkien puhuessa ruotsia. Varmasti olisi Koskinen itsekin sanonut 
sanottavansa esteettömämmin ruotsiksi, mutta hän oli tässä asiassa hyvin 
pedanttinen. Suomenkielellä selviytyminen juuri tieteen, historian ja hallinnon 
aloja koskevissa kysymyksissä näytti tuottavan hänelle mitä suurinta nautintoa.”2  

Toinen esimerkki on fennomaanien perustamasta Helsingin Suomalaisesta Yhteis-
koulusta, joka oli aikoinaan maan ensimmäinen suomenkielinen yhteiskoulu ja jota 
siihen aikaan monet fennomaaniperheitten lapset kävivät. Osalla heistä kotikieli oli 
kuitenkin ruotsi. Koulun arkistossa on säilynyt 12 koulupojan vuonna 1901 alle-
kirjoittama paperi, jossa he antavat toisilleen seuraavan lupauksen: “Allekirjoittaneet 
sitoutuvat puhumaan keskenään ja koulutoveriensa kesken suomea ensi kesään 
saakka.” Haastatteluaineistossani on toisaalta maininta, että eräiden fennomaani-
perheiden tyttäret, jotka kävivät SYK:a 1900-luvun ensimmäisellä ja toisella vuosi-

                                                        
1Kielenvaihtajien määrällisestä osuudesta lähemmin ks. Klaus Lindgrenin tutkimustuloksia (Lindgren–
Lindgren 2006: 348–351). 
2Järnefelt (1928–30) 1992: 387  
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kymmenellä, puhuivat välitunneilla keskenään ruotsia. (Lindgren– Lindgren 2006: 
332, 372.) 

Fennomaanien kielipoliittista ohjelmaa rakennettiin jo 1800-luvun alkupuolella 
ja ajatus säätyläisten kielenvaihdosta esitettiin kirjallisesti ensimmäisen kerran 1819 
(lähemmin Lindgren–Lindgren 2006: 334–339). 1800-luvun alkupuolen fennomaani-
sukupolvet eivät kuitenkaan vaihtaneet kieltä – he olivat ruotsinkielisiä suomen-
mielisiä, kuten vielä monet heidän jälkeensäkin. Käytännössä kielenvaihtoja ruvettiin 
toteuttamaan 1800-luvun puolivälistä lähtien, ja kieltä vaihtavia perheitä oli aluksi 
hyvin vähän. Kielenvaihtajaperheiden vanhempien suomen kielen taito oli ilmeisesti 
hyvin vaihteleva (Lindgren–Lindgren 2006: 358–363).  

Vain osa svekomaaneista oli suomen kielen emansipaatiota vastaan. Päinvastoin 
useat svekomaanitkin näkivät sen tarpeelliseksi ja myös opiskelivat suomen kieltä. 
Erimielisyys koski kielenvaihtoa ja ruotsin kielen asemaa. Svekomaanit halusivat 
säilyttää ruotsin kielen, kun taas mm. Snellmanin filosofian mukaan sivistyneistön ja 
kansan tuli puhua samaa kieltä eli suomea. Sekä fennomaanien että svekomaanien 
keskuudessa opiskeltiin suomea 1800-luvun lopulla yhä innokkaammin – toki fenno-
maanien keskuudessa vielä innokkaammin kuin svekomaanien. Kielenvaihtaja-
perheiden lapsista kasvoi erittäin korkeatasoisesti kaksikielinen sukupolvi. Myös 
seuraavassa sukupolvessa on ruotsin kielen hyvä taito ollut ikään kuin itsestään-
selvyys, ei mikään koulussa opittu pakkopulla, vaan kyky puhua ja kirjoittaa ruotsia 
hyvin aina kun on ruotsinkielisten kanssa tekemisissä. Sivistyneistön keskuudessa 
seurustelukieli vaihtui ensin vain innokkaimpien fennomaanien välillä suomeksi, kun 
taas fennomaanit puhuivat svekomaanien kanssa pääsääntöisesti ruotsia vielä useita 
vuosikymmeniä 1900-luvullakin; sitä paitsi osa fennomaaneista käytti keskenäänkin 
ruotsia 1900-luvun alkuaikoina. 

Kielenvaihdon aloittaneen ruotsinkielisen sukupolven lapsista näyttää monissa 
tapauksissa kasvaneen kielitaitonsa puolesta varsin tasavahvasti kaksikielisiä. Sveko-
maanien keskuudessa taas suomen kielen taito vahvistui, niin että myös 
identiteetiltään ruotsinkielisestä sivistyneistöstä tuli suomen kielen voittokulun 
seurauksena käytännön kielitaidon suhteen erittäin korkeatasoisesti kaksikielinen. 
Kun sivistyneistö jakaantui kahteen kielipoliittiseen leiriin, kyseessä ei siis ollut 
suomenkielisten ja ruotsinkielisten välinen vaan nimenomaan suomenmielisten ja 
ruotsinmielisten välinen jakaantuminen. Kielitaito, samoin kuin ensiksi opittu kieli, 
olivat kokonaan toinen asia kuin samaistuminen joko fennomaaneihin tai svekomaa-
neihin, mikä taas oli ideologinen ja poliittinen valinta. Ei ollut kyse kielitaidosta tai 
ensiksi opitusta kielestä, vaan kielellisen identiteetin ja kieli-ideologian valinnasta.  
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Poliittinen valinta vaikutti sitten seuraavien sukupolvien aikana hyvin 
konkreettisesti myös kielen valintaan ja kielitaitoon. Jos kieltä vaihtavien perheitten 
kotikielitilanne vaihteli kokonaan suomenkielisistä kodeista erilaisten kaksi- ja 
kolmikielisten tilanteitten kautta kokonaan ruotsinkielisiin, niin seuraavassa suku-
polvessa kotikieli oli useimmissa tapauksissa suomi. Vaikka ruotsin kieltä 
edelleenkin osattiin hyvin ja käytettiin paljon, kolmannen sukupolven kohdalla pää-
kieli oli jo yleensä selvästi suomi sekä ensiksi opittuna että parhaiten hallittuna 
kielenä. Joissakin suvuissa seuraavassa tai sitä seuraavassa sukupolvessa joku 
henkilö tai jopa kokonainen sisarussarja päättikin palata takaisin ja myös toteutti 
uuden ruotsinkielistymisen. Näitä tapauksia ei kuitenkaan ole aineistossa läheskään 
niin paljon kuin suomenkielisyyden jatkumisen tapauksia.  

Kielellisen identiteetin valinnan ideologinen ja poliittinen luonne tulee selvästi 
esiin myös siinä, että se jakoi sisarussarjat. Tyypillisesti samojen perheiden lapsista 
vain osa päätti kasvattaa omat lapsensa suomenkielisiksi, kun taas toiset pitivät 
kiinni ruotsinkielisyydestä. Tämän seurauksena sukuihin muodostui seuraavissa 
sukupolvissa suomen- ja ruotsinkielisiä sukuhaaroja.  

2 Helsingin saamelaisten kielenvalinnat  

Helsingin saamelaisten keskuudessa näytti saamen käyttö 1990-luvulla olevan ensi-
sijaisesti yhteydessä kahteen seikkaan: lapsuuden kodin kieleen ja yksilölliseen 
identiteettistrategiaan. Haastateltujen lapsuuden kotikielestä tuli esiin lähinnä 
aiemman tutkimustiedon perusteella tuttuja asioita: Kielellistä suomalaistumista on 
tapahtunut varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, ja siinä on selviä alueellisia 
eroja. Helsinkiin muuttaneiden saamelaisten lapsuuden kotikieli heijasti sitä, mistä 
päin saamelaisaluetta he olivat alun perin kotoisin ja millä vuosikymmenellä he 
olivat syntyneet.  

Kielenvalinnat eivät kuitenkaan selittyneet pelkästään lapsuudenkodin kielitilan-
teen perusteella, vaan niihin vaikutti olennaisesti myös toinen tekijä, yksilöllinen 
identiteettistrategia saamelaisena Helsingissä. Siinä on kyse suhteesta omaan saame-
laiseen taustaan helsinkiläisenä ja sitä paitsi myös suhtautumisesta etniseen renes-
sanssiin saamelaisten keskuudessa. Kun tämä tekijä näytti nousevan aineistossa kes-
keiseksi, yritin hahmotella ensin erilaisia asennetyyppejä. Lapin yliopiston sosio-
logien Erkki Pääkkösen ja Jukka Mäkelän ehdotuksesta nimesin tekijän kuitenkin 
yksilölliseksi identiteettistrategiaksi, joka selvemmin kertoo, mistä on kyse. Määrit-
telin identiteettistrategian kahden seikan perusteella: mitä informantit haastattelussa 
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tavalla tai toisella ilmaisivat omasta suhtautumisestaan saamelaisuuteen ja minkä-
laista oli heidän konkreettinen osallistumisensa saamelaiseen kulttuuri- ja/tai yhteis-
kunnalliseen toimintaan. Näiden kriteerien perusteella syntyi neljä identiteetti-
strategian tyyppiä: 1. etniset aktivistit, 2. saamelaistoimintaan osallistuvat henkilöt, 
3. positiivisesti saamelaisuuteensa suhtautuvat henkilöt, jotka eivät osallistu saame-
laistoimintaan, ja 4. henkilöt, jotka haluavat sulautua enemmistöön ja irtaantua saa-
melaisuudesta. (Ks. tarkemmin Lindgren 2000: 127–136.) 

Identiteettistrategia vaikutti varsinkin siihen, mihin suuntaan aikuisten saame-
laisten kaksikielisyys oli kehittynyt. Kaikki aineiston etniset aktivistit olivat hankki-
neet itselleen hyvän saamen taidon myös kirjallisesti ja olivat tottuneet puhumaan ja 
kirjoittamaan saamea myös sellaisilla domeeneilla, joilla saamea on varsinaisesti 
ruvettu käyttämään vasta viime vuosikymmenien kuluessa. He olivat omalla toimin-
nallaan mukana saamen kielen käytön jatkuvuuden tukemisessa ja sen käyttöalojen 
laajentamisessa nykyaikana tärkeille aloille.  

Osallistuvien ryhmässä oli eräitä erilaisia kielen elvyttämisen tapauksia. Eräs 
alunperin vuotsolainen oli puhunut saamea ennen Helsinkiin muuttoaan vain jonkin 
verran varhaislapsuudessaan isoäitinsä kanssa. Asuttuaan jo monta vuotta 
Helsingissä hän oli mennyt saamen kielen kurssille ja ruvennut vähän puhumaan 
kieltä toisten saamenkielisten kanssa. Toinen tapaus on nuori toisen polven helsinki-
läinen, jonka isä on täysin suomenkielinen vuotsolainen ja äiti suomalainen. Tämä 
suomenkielisen perheen tytär rupesi teini-ikäisenä opiskelemaan saamea Helsingissä 
ja puhumaan sitä ensin kesälomilla Lapissa isoisän kanssa ja myöhemmin saamen-
kielisten kanssa sekä Helsingissä että eri puolilla Pohjoiskalottia. Hän rupesi osallis-
tumaan Helsingin saamelaisyhdistyksen toimintaan, ja hänelle muodostui saamelais-
nuorten keskuuteen pohjoismainen tuttavaverkosto, jossa hän käytti saamea. Kolmas 
tapaus on eräs alun perin utsjokelainen ja täysin saamenkielisestä lapsuudenkodista 
tuleva henkilö. Helsinkiin muuton jälkeen hänen saamen kielen käyttämisensä alkoi 
vähetä ja hän rupesi yhä enemmän puhumaan Utsjoella asuvan sukunsakin kanssa 
suomea. Useita vuosia myöhemmin tilanne muuttui, kun hän arvioi uudestaan 
suhteensa saamelaisuuteen ja liittyi Helsingin saamelaisyhdistyksen jäseneksi. Hän 
rupesi uudestaan käyttämään saamea saamenkielisten kanssa, opiskeli kirjoittamaan 
saamea ja laajensi sanavarastoaan nykyaikaisille aloille. Kun hän tässä elämän-
vaiheessaan sai lapsen, hän puhui myös lapsensa kanssa saamea.  

Saamelaistoimintaan osallistuvien ryhmään kuuluvat muut saamelaiset, jotka 
olivat muuttaessaan olleet selvästi kaksikielisiä, olivat säilyttäneet saamen kielen 
käyttämisen toisten saamenkielisten kanssa myös Helsingissä asuessaan. Vaikka 
tässä ryhmässä oli muutamia selviä kielen elvyttäjiä, tähän identiteettiryhmään 
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kuului toisaalta myös henkilö, joka oli lähtöisin jo kielellisesti suomalaistuneesta 
saamelaisperheestä ja joka ei myöhemminkään alkanut opetella saamea. Saamelais-
toimintaan osallistuminen ei siis suinkaan aina johtanut kielen elvyttämiseen.  

Kun katsotaan kielenvalintoja sellaisten haastateltujen ryhmässä, jotka ilmaisivat 
positiivista suhtautumista saamelaisuuteen mutta eivät olleet mukana saamelais-
yhdistyksessä tai osallistuneet saamelaiseen kulttuuritoimintaan, voidaan ensinnäkin 
todeta, että siihen kuului saamelaisia, jotka olivat muuttaessaan olleet kaksikielisiä ja 
jotka olivat säilyttäneet saamen käytön myös Helsingissä asuessaan. Tähän identi-
teettiryhmään ei aineistossa kuulunut yhtään kielen elvyttäjää. Sen sijaan siihen 
kuului joitakin henkilöitä, jotka olivat kotiseudullaan vielä olleet jossain määrin 
kaksikielisiä mutta Helsingin vuosinaan lopettaneet kokonaan saamen puhumisen. 
Nämä suomalaistumisen tapaukset eivät kuitenkaan olleet kovin dramaattisia. Pää-
kieli oli jo lapsuudessa ollut suomi, ja saamea oli puhuttu vain jonkun harvan lähi-
sukulaisen kanssa. Lopullinen suomalaistuminen oli tapahtunut esimerkiksi saamen-
kielisen isoäidin kuoltua tai muussa vastaavanluonteisessa tilanteessa.  

Toisenlaisia suomalaistumisen tapauksia oli niiden haastateltujen parissa, jotka 
halusivat sulautua enemmistöön. Osa heistä oli jo kielellisesti suomalaistuneista ko-
deista lähtöisin eikä ollut koskaan puhunutkaan saamea. Toiset taas olivat alun perin 
lähtöisin täysin yksikielisistä saamelaisista kodeista ja oppineet ensimmäisenä kiele-
nään saamen mutta lopettaneet Helsinkiin muutettuaan saamen käytön kokonaan. 
Yksi heistä sanoi, että Helsingissä asumisen hyvä puoli oli juuri mahdollisuus olla 
anonyymi. Kotiseudulla kaikki tiesivät, että hän oli saamelainen, mutta Helsingissä 
oli mahdollisuus sulautua enemmistöön. Hän oli lapsuudessaan joutunut kärsimään 
rasismista, ja hänellä oli Helsingissä lähisukulaisia, jotka olivat tehneet saman ratkai-
sun. He myös kieltäytyivät haastattelusta. Tietoisesti sulautumisen valinneita oli vai-
keampi päästä haastattelemaan tutkimukseni aiheesta, joten sain kieltävän vastauksen 
myös muutamilta muilta, jotka sukulaistensa mukaan olivat sulautumisen kannalla. 
Epäilemättä eteläsuomalaiseen kaupunkiin muuttaminen on voinut houkutella henki-
löitä, jotka ovat halunneet päästä eroon raskaaksi kokemastaan etnisyydestä. 

Eräs Helsingin sulautuvien saamelaisten ryhmään kuulunut informantti toi mie-
leen toisen tutkimusprojektini monet veljekset, jotka valitsivat yksi fennomanian, toi-
nen svekomanian. Informantti esitti haastattelussa saamelaisliikettä kritisoivia mieli-
piteitä ja oli ehdottomasti sulautumisen kannalla. Hänellä on saamelaisalueella asuva 
veli, joka puolestaan on monet vuodet ollut aktiivisesti mukana saamelaisliikkeessä.  
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3 Valintojen seurauksista 

Kielellisen identiteetin valinta (joko suomen- tai ruotsinmielisenä suomalaisena) ja 
etninen identiteettistrategia eivät ole sama asia, vaan kumpikin käsite on syntynyt 
tutkimusprosessin aikana kyseisen aineiston pohjalta. Yhteistä näille käsitteille on, 
että ne tuovat esiin yksilöllisen valinnan keskeisenä tekijänä tilanteessa, jossa 
pyritään harjoittamaan emansipatorista kielipolitiikkaa. Valintojen tekijät ovat omalla 
toiminnallaan vaikuttaneet tai jättäneet vaikuttamatta kielen käyttömahdollisuuksien 
uudistumiseen ja laajenemiseen.  

Fennomaanien tapauksessa näemme, että 1800-luvun jälkipuolella tehdyillä 
valinnoilla on seurausilmiöitä nykyaikaan saakka: huomattava osa jälkeläisistä on 
tänäkin päivänä joko suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä. Ruotsinkieliset ovat yleensä 
käytännön kielitaidon suhteen korkeatasoisesti kaksikielisiä, kun taas osalle fenno-
maanien jälkeläisistä toisen kotimaisen taito on jäänyt vastaavanlaiseen asemaan 
kuin vieraan kielen taito.  

Saamelaisten olemassaolo Helsingissä voi jatkua vastaavasti kuin esimerkiksi 
Helsingin venäläisten tai jo keskiajalta lähtien Tukholmassa olleen suomalaisvähem-
mistön olemassaolo, nimittäin toistuvien muuttoaaltojen seurauksena. Sen ei siis 
tarvitse riippua nykyisten Helsingissä asuvien saamelaisten kielenvalinnoista. Sen 
sijaan se riippuu siitä, mitä saamen kielelle tapahtuu yleensä. Urbanisoituneet saame-
laiset muodostavat nykyään huomattavan osan saamen kansasta, sillä Suomen 
saamelaisrekisterin mukaan jo yli puolet saamelaisista asuu saamelaisalueen ulko-
puolella. Kun useissa tutkimuksissa on todettu laajaa kielenvaihtoa enemmistökieliin 
kaikissa valtioissa, joissa saamelaisia perinteisesti asuu, on saamen kohtalo 
elvyttämisen ja kielen emansipaation varassa. Saamen kielen elvyttämisen loppu-
tulosta emme tiedä. Saamelaisten nykyiset kielenvalinnat näyttävät siitä syystä 
kohtalokkailta. On kyse siitä, sammuuko kieli ja sulautuuko saamen kansa 
suhteellisen läheisessä tulevaisuudessa enemmistöihin vai jatkuuko sen elämä omana 
itsenään toisten kansojen ja kielten rinnalla. 

Sekä fennomaanit että svekomaanit saivat ideologiansa 1800-luvun nationalis-
mista, jonka pääperiaatteita oli yksi kansa, yksi kieli ja yksi valtio ja joka loi käsityk-
sen valtion ja yksilön yksikielisyydestä ”normaalitapauksena”. Nationalismin ja 
etnisen renessanssin kielipoliittisen ideologian välillä on vähintään yksi olennainen 
ero. Pohjoismaiset etniset ryhmät eivät pyri luomaan yksikielisiä ja yksikansaisia 
valtiota eivätkä yleensä ole myöskään sellaisen yksilöllisen yksikielisyyden kannalla, 
että ryhmän jäsenet osaisivat vain omaa kieltä eivätkä enemmistökieltä. Vähem-
mistöliikkeiden kielipoliittisena tavoitteena on kielellisten oikeuksien hankkiminen 
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vähemmistöille, toisin sanoen nykyisten valtioitten monikielisyyden virallinen 
tunnustaminen ja tukeminen. Yksilön tasolla on tavoitteena yleensä sekä enemmistö- 
että vähemmistökielen hyvä taito kaikilla kielenkäytön alueilla.  

Fennomaanien kielipolitiikka on jälkeenpäin tarkasteltuna loistava menestysta-
rina: suomen kieli nostettiin rahvaan kielestä maan pääkieleksi. Myös svekomaanit 
onnistuivat tavoitteessaan, sillä ruotsin asema kaikkien sosiaaliryhmien ja kaikkien 
domeenien kielenä, samoin kuin virallisena kielenäkin, säilyi. Suomen ensimmäiseen 
tasa-arvoiseen kielilakiin 1902 sisältyi paradoksi: vaikka fennomaanien ja svekomaa-
nien ideologia oli lähtöisin 1800-luvun yksikielisyyttä suosivasta nationalismista, 
heidän kieliriitansa tulos oli kuitenkin Suomen virallinen kaksikielisyys. Uudempi 
monikielisyys- ja vähemmistötutkimus on pitänyt Suomen kaksikielisyyttä 
positiivisena ilmiönä ja suorastaan esimerkkinä suhteellisen tasa-arvoisen kaksi-
kielisyyden mahdollisuudesta.  
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Kuidas äratada keelt: salatsiliivi väljavaateid1 

Karl Pajusalu 

Väikese kõnelejaskonnaga ohustatud keelte kaitsele on viimastel kümnenditel 
pööratud rohkesti tähelepanu. Enamik soome-ugri keeli kuulub ohustatud keelte 
hulka. Kindlasti on vaja teha senisest rohkem, läbimõeldumaid ja mitmekesisemaid 
jõupingutusi, et kaitsta kõiki keeli, mille kõnelejaskond iga põlvkonnaga järsult 
väheneb. Hoopis vähem on aga küsitud, mida teha siis, kui viimane keele 
emakeelena kõneleja on juba surnud. Kui suri viimane kamass, kas sellega kadus 
lõplikult ka kamassi keel? Kamassi keelt on õnneks helilindistatud elava keelena 
ning seda on võimalik velmata. Aga kui viimane keele kõneleja on surnud juba 
rohkem kui sada aastat tagasi, nagu juhtus salatsiliivi keele puhul, kas siis on üldse 
põhjust enam keele revitaliseerimisest rääkida? Küllap valdav osa arukatest 
inimestest vastab, et sellel ei olegi mõtet. Järgnev käsitlus ei taha ometi leppida liiga 
lihtsate vastustega. Kantuna usust iga keele eluvõimalusse, nagu see on eriti omane 
Helena Sulkala uurimustele läänemeresoome vähemuskeeltest, püüab järgnev kirjutis 
leida väljavaateid ka sealt, kuhu tavaliselt ei vaadatagi. 

1 Salatsiliivi keeleandmetest 

Salatsi liivlased ja nende keel on saanud nime Salatsi jõe ning selle kallastel asunud 
vana asustuskeskuse järgi. Just ajaloolise Liivimaa ehk Kesk- ja Põhja-Läti 
sugulasrahvast on eestlased kutsunud liivlasteks; liivi keele kõnelejaid Kuramaal on 
eesti naabrid nimetatud kuralasteks. 13. sajandil Henriku Liivimaa kroonikas kirja 
pandud üksikud liivikeelsed sõnad, väljendid ja nimed kuuluvad Liivimaa liivi 
keelde. Selle piirkonna põhjaperifeeria, Salatsi liivi keele ülestähendused 17.-19. 
sajandist on ainuke allikas arvamaks, milline võis olla muistse Liivimaa liivi keel (vt 
Vääri 1959, Koski 1997, 2001, Suhonen 1999, Winkler 1994, 1999a, 2000, 2002). 

Liivi etnonüümi on püütud leida juba antiigi allikatest – Plinius Secundusel on 
rahvas (hil)leviones, Tacitusel lemovii/levonii, Ptolemeaiosel: leuonoi –, 
vastavatüveline kohanimi esineb 11. sajandi Rootsi Södermanlandi Åda ruunikirjas. 
Kindlasti mainib just liivlasi aastal 1113 Kiievi Nestori kroonika (Либь, Любь) ja 12. 

                                                        
1 Artikli autor tänab Tiit-Rein Viitsot väärtuslike märkuste eest artikli esialgsele versioonile. 
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sajandi lõpul Saxo Grammaticus (Gesta Danorum, 218, 233). 13. sajandi allikad 
määratlevad liivlaste asualana Kesk- ja Loode-Läti (Tõnisson 1970, 1974; Koski 
2001). Salatsi ümbrus jääb seejuures suurtest liivlaste keskustest Väina ja Koiva jõel 
põhja poole, ilmselt Metsepole muinasmaakonna alale, iidse liivi asustuse 
põhjarajale. 

Salatsiliivi uurimislugu algas 17. sajandil, kui ka Liivimaast oli saanud Rootsi 
kuningriigi osa. Esimene allikas, kus on säilinud salatsiliivi keele talletusi, on rootsi 
päritolu suguvõsast Thomas Hiärne kroonika (esitl. Napiersky 1835). Ta on arv. aasta 
1665 kirjutanud üles salatsiliivi sõnu, tervitusfraase ja kohanimesid (vt Winkler 
1994: 23-29). Hiärne märgib, et liivi keele kõnelejaid leidub veel Salatsi rannas ning 
mõnevõrra ka Lemsalu ümbruses ja mujal Põhja-Lätis, kuid nad on lätlaste hulka 
sulandumas (Napiersky 1835: 13-14). 

Hiärne kroonikas leidub hulk Kuramaa liivi keelega sarnanevaid sõnu, nagu Juck 
‘liiv’ (vrd li jõugõ2), Sembd ‘piim’ (vrd li sēmḑa), Suis ‘susi’ (vrd li su’ž). Mõnel 
Hiärne esitatud sõnal on vaste eesti naabermurretes, nt Åbe ‘hobune’ (vrd Hää 
obe(ne), aga li õ’bbi), Kinga ‘king’ (eP king, li kǟnga). Hiärni aineses vahelduvad 
üldiselt eesti kontaktmurretele ja Kuramaa liivi keelele sarnased vormid. Näiteks 
kahesilbilistest a-,ä-tüvelistest sõnadest esitab ta nii eestipäraseid lõpukaolisi vorme, 
nagu Jalk ‘jalg’, Juck ‘liiv’, Sembd ‘piim’, kui ka liivipäraseid lõpukaota vorme, 
nagu Kinga ‘king’, Laiwa ‘paat’, Lauta ‘laud’; arhailise kujuga on sõna päev 
partitiivi vorm tervituses jo peyweta ‚head päeva’. Mõnikord on lõpukaota sellinegi 
sõna, kus liivi keeles tavaliselt lõpukadu esineb, nii Peppe ‘papp’ (vrd li päp). 
Asjaolu, et juba 17. sajandil võis salatsiliivi keelealal olla suuri lahknevusi eri 
kõnelejate keelepruugis, osutuvad samade sõnade oluliselt erisugused kirjapanekud, 
nt Pöha Kott ~ Piu Ka ‘pühakoda, st kirik’(vrd li pivākuodā). Liivipäraste 
kohanimedena esitab Hiärn näiteks Weina ‘Väina’, Salasta ‘Salatsi’, Lembse joggi. 

Oluliselt lisandub salatsiliivi kirjapanekuid 18. sajandi teisel poolel, kui liivlaste 
asustuse keskus Loode-Lätis oli kitsenenud äärealadele põhja pool Pühajõge (lt 
Svētupe, voolab Liivi lahte Salatsi jõest mõni kilomeeter lõunas). August Ludwig 
Schlözer kogus a.1767–1769 (ilm. 1770) Salatsi pastori Johann Conrad Burchardi jt 
abil salatsiliivi sõnu, aga ka väljendusi ja lauseid. Schlözerit salatsiliivi materjalide 
hankimisel abistanud Riia ülempastor von Essen (vahendanud kellegi v. Dunteni 
kirjapanekuid) mainib Salatsi liivlaste keele segunemist eesti keelega (Schlözer 
1770: 374). 18. sajandi eesti keele kohta Salatsi ümbruses toob näiteid S. H. Vestring 
oma sõnaraamatus (vt Vestring 1998). 

                                                        
2 Tänapäeva liivi keele sõnakujud on artiklis esitatud Valt Ernštreiti sõnaraamatu (1999) järgi. 
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Schlözeri poolt avaldatud keeleaineses on mõtlemapanevaid erinevusi võrreldes 
Hiärnega. Mõned sõnad, mis Hiärnel meenutasid eesti naabermurrakuid, nagu Åbe 
‘hobune’, meenutavad Schlözeri väljaandes (ja järgnevates allikates) Kuramaa liivi 
keelt, nt ibbi ~ übbi ‘hobune’ (li õ’bbi). Reeglina vastab Schlözeri näidetes 
ajaloolisele õ-le – nagu ka Kuramaa lääneliivis – i või ü. Schlözeri ülestähendustes 
on samuti esitatud sõnu tihti mitmel kujul. Näiteks esitab ta Hiärne sõnaga Tågi 
‘taevas’ sarnase tauge Salatsi pastorilt Burchardilt, aga selle kõrval ka Kuramaa liivi 
keelele vastava Tohwas, mille on v. Dunten üles märkinud lõuna poolt Uus-Salatsist 
(vrd li tōvaz). Selle ja teiste sarnaste erinevuste tõttu näib, et Salatsi jõe ja Pühajõe 
piirkonnas kõneldi mõnevõrra erinevat liivi keelt, kusjuures lõunapoolne Pühajõe 
murre oli lähedasem Kuramaa liivi keelele. 

Kahesilbiliste a-,ä-tüveliste sõnade puhul osutab Schlözer aines võimalikku 
lõpukadu: ehrg(e) ‘härg’ (li ǟrga), enamasti on aga selliste sõnade lõppu kirjutatud 
arvatavasti redutseeritud vokaali märkiv -e: jalge ‘jalg’, laibe ‘leib’ (vrd li lēba); e-
lõpulisena on toodud ka sõna juge ‘liiv’. Hea päeva tervitussoov on Schlözeri allikas 
joh pähwa (vrd li jõvā pǟva!).  

Sarnaselt Hiärniga ei ilmne Schlözeri aineses (ega ka edaspidi) pika a 
labialiseerumist, nii mõlemal mah ‘maa’ (vrd li mō). da-tunnusega partitiivi vorm 
tuleb esile sõnast raha küsimuses kas sin om gen rahda? ‘kas sul on palju raha’. 
Tähelepanuväärne on selles lauses ka datiivses funktsioonis vorm sin, mis on ilma 
hiljem salatsiliivile tüüpilise adessiivi/allatiivi l-lõputa (nagu sinnel ‚sinul’; Kuramaa 
liivi keeles esineb eraldi daativi lõpp -n: si’nnõn, lühivorm si'n). 

Schlözeri töö on esimeseks katseks kirjeldada salatsiliivi morfoloogiat. Esitatud 
paradigmades tuleb esile palju vahelduvaid vorme ja selgeid eestipärasusi, näiteks 
verbi ainsuse 1. pöördes pöördelõputa või pöördelõpuga -n vormid: ma taha ~ ma 
than ‘tahan’ (vrd li ma tō’b), ma lähe ~ lehd ~ lähn ‚lähen’ (vrd li ma lǟ’b), kuid 
liivipäraselt minna om ‚olen’ (vrd li ma um). Ilmselt oli Salatsi ümbruses sellel ajal 
eesti-liivi segaasutust. Siiski näitab Schlözeri salatsiliivi keelenäidete kogu, mis 
sisaldab üle 350 sõna ja väljendi, et salatsiliivi keel on kahtlemata liivi keel – selle 
põhisõnavara ja -struktuur on lähedasem liivi kui eesti keelele. Selge on ka selle ala 
elanike liivi identiteet, nagu ilmneb lausest minna juk Liebi nain ‘mina (olen) üks 
liivi naine’.  

Salatsi pastori Burchardi ülestähendusi aastast 1774 sisaldab H. L. Chr. 
Bacmeisteri käsikiri Peterburis (vt Winkler 1999: 142-151). Seal on esitatud 
salatsiliivi arvsõnad: jux ‚üks’, kax ‚kaks’, kolm ‚kolm’, nelle ‚neli’, wihs ‚viis’, kuhs 
‚kuus’, seis ‚seitse’, kadicks ‚kaheksa’, iddicks ‚üheksa’, kum ‚kümme’, juks toskim 
‚üksteist(kümmend), kaks toskim ‚kaksteist(kümmned)’ jne. Bacmeisteri käsikiri 
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sisaldab ka ilmekaid näitelauseid: Meddel om kax Jalga, un jegga kaehs wihs sorme 
‚Meil on kaks jalga, ja igal käel viis sõrme’. Selles lauses näeme juba eesti 
naabermurretega sarnast adessiivi/allatiivi kasutust daativi funktsioonis (vrd Hää 
medel oo, Hls medel om, aga li mä’ddõn um…). Häälikustruktuuris on märgata 
mitmesuunalisi arenguid. Näiteks esineb sekundaarset ü-d: pünn ‚punane’, teiselt 
poolt ajaloolise ü delabialiseerimist i-ks, mida võib seletada läti keele mõjuga: il 
‚üle’. Nagu Kuramaa liivi keeles, on ka salatsiliivis säilinud tk-ühend (pitka ‚pikk’, li 
pitkā) ja ajalooline -ks (Ibbucks ‚juus’), kadunud aga mitme konsonantühendi lõpust 
-v (kasab ‚kasvab’, li kazāb). Tõenäoselt hilised ühisuuendused Kuramaa liiviga 
kõnelevad mõlema liivi keele kuju lähedasest seosest või mõnikord hoopis sarnasest 
läti hääldustava mõjust, mis võis eraldi asetsevaid keelepruuke samal viisil muuta. 

Veel 1778. a esitab teate Liivimaa liivlaste kohta Riia lähedal Regenbergis L. J. 
Börger, toodud keelenäide meenutab siiski rohkem eesti keelt (vt Vääri 1959: 197). 
Esimene salatsiliivi ja üldse liivikeelne tekst on 1789. aastal G. Bergmanni poolt läti 
keelest tõlgitud Meie Isa palve, nagu see on toodud järgnevalt (Winkler 1994: 47): 

 

Selle teksti häälikuline kuju on arhailsemgi, kui lasevad oletada Bacmeisteri ja teiste 
varasemad kirjapanekud. Siin esineb järjekindlalt ü, mõnikord asendades ka 
ootuspärast i-d, nt sünn ‚sinu’ (aga min ‚minu(le)’), ja õ-d: sünna ‚sõna’; ö esineb 
sõnas könik ‚kuningriik’. Säilinud on algupärane diftong au, nt tauwis ‚taevas 
(iness.)’ (vrd li touvõs) ja pikk a, nagu sõnas maal ‚maale’ (vrd li mōl). Üldse on 
märgatav väliskohakäänete produktiivne kasutus, kusjuures allatiiv ja adessiiv on 
kokku langenud ja kasutatud ka daativi funktsioonis. Ilma kahtluseta on tegemist 
salatsiliivi keelepruugiga. 
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Järgmine oluline salatsiliivi keele allikas on Peterburis säilitatav tundmatu autori 
käsikiri (märkusega: bei Salis im Jahr 1821). Seal on esitatud tüüpilisi liivi keele 
sõnu, nagu Leeb ‚aken’ (li lä’b), Surisant ‚(mõisa)härra’, Pooge ‚poeg’ (li pūoga), ka 
Salatsi keelejuhtide liivi päritolu teadvustav lause: Mina om lib immi ‘Mina olen liivi 
inimene e liivlane’. Nagu Schlözeril, nii esineb ka siin etnonüümi b-line vorm (vrd li 
līvli), mis võib viidata läti keele eeskujule. 

Tähtsaks teemaks kujunes liivlaste ja liivi keele küsimus Pärnu pastori J. H. 
Rosenplänteri poolt toimetatud väljaandes „Beiträge zur genauern Kentniss der 
ehstnischen Sprache”. Selle 19. vihus esitab ülevaate liivi keelest Heinrich Georg 
von Jannau (1828). Jannau oli ise viibinud Salatsi liivlaste juures ja küsitlenud neilt 
süstemaatiliselt ka grammatikat.  

Jannau esitab tegu- ja nimisõnade paradigmasid, mis langevad üsna hästi ühte 
Kuramaa liivi keelega, näiteks verbi pöördevormid ma tullab ‚tulen’, sa tullad 
‚tuled’, temma tullab ‚tuleb’; siiski lää-tüvest ühevormiliselt: ma lääb ‚lähen’, sa 
lääb ‚lähed’, temmi lääb läheb’. Ainsuse 2. isiku b-lõpuga vormid on Kuramaa liivi 
keeles tundmatud, kuid on võimalik, et salatsiliivis toimus paradigma üldistumisi, 
nagu sellest on hiljem mitmeid näiteid imperfekti puhul. Noomenitest on toodud 
käändevormid sõnade Immi ‚inimene’, Jumal ja Vagga kohta. Daativi vasteks on 
antud allatiivi vormid nii lõpuga -l kui ka -le, nt Jumalal, waggale, mitmuses 
Jumallatele, waggatele. Sellised vormid, millele ei ole teistes allikates vasteid, 
tunduvad küll olevat eesti keele eeskujul moodustatud.  

Jannau ainestikus (ka Flori käsikirjas aastast 1829, vt Winkler 1999: 159 jj) 
leidub rohkesti ka sõnakujusid, mis kuuluvad ilmselt eesti keelde, nt poeg, jalg, lin, 
ärg. Nende lõpukaoliste vormide kõrval on esitatud salatsiliivist varemgi tuntud, 
tüüpiliselt e-ga lõppevad sõnu: ahdre ‚ader’ (li a’ddõrz), paalde ‚mägi’, ajalooliselt 
kolmesilbiline übde ‘hopea’ (li õ’bdõ). e-ga lõppeb Jannaul ka suise ‘susi’, kus 
järgsilbi vokaal ei ole ootuspärane. Teise silbi a esineb sõnades, nagu mütsa ~ müzza 
‚mets’, ja partitiivi vormis tästa ‘tästä’. Nagu eelpool olevatest näidetest näha, 
asendab ajaloolist keskvokaali õ ka Jannaul ü. Huvitav on vokaliseerunud v-ga 
sõnakuju järru ‚järv’ (li jōra), millel on vasted eesti naabermurretes. u-tüvelised on 
Jannau materjalis verbivormid magub ‚magab’ ja nahgrub ‚naerab’, o-tüveline itkob 
‚nutab’.  

Esimene eesti keelt emakeelena valdav keelejuht, kes salatsiliivlaste juures käis, 
oli Tartu ülikooli eesti keele lektor Diedrich Heinrich Jürgenson aastal 1839. Tema 
märkmed, millest on säilinud ilmselt ainult väiksem osa, erinevad mõneski suhtes 
eelnevatest. Näiteks märgib ta õ-le vastavat häälikut väga mitmekesiselt: ü-, õ-, ö-, o- 
ja i-ga (vt Winkler 1999: 175): sünna ‚sõna’, kõue ‚kask’, mötsa ‚mets’, abwoi ‚ei 
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või’, wirg ‚võrk’. Kuna Jürgenson oli eestlane ja tema emakeelde kuulus õ-häälik, on 
tema poolt üles kirjutatud salatsiliivi keskvokaali vasted väga väärtuslikud. Need 
näitavad, et salatsiliivlaste häälduses on keskvokaali hääldus olnud kõikuv. Nagu 
mitmetes Lõuna-Eesti murretes, sh Leivu keelesaarel, võiks ka salatsiliivis oletada 
vähemalt mingil arenguetapil kahte keskvokaali: kõrget õ-d, millest on arenenud ü- 
ja i-taoline hääldus, ning keskkõrget õ-d, mille vasteid märgib Jürgenson õ-, ö- ja o-
ga. 

Jürgensoni märkmetes on allatiiv järjekindlalt l-lõpuline, nt predikul 
‚jumalateenistusele’. Jürgensoni ülestähendused on üsna ühtlased, kuid näitavad 
salatsiliivi keelepruugis läti mõjude kõrval ka ilmseid eesti naabermurrete mõjusid. 
On võimalik, et tema kui eestlasega püüdsid liivlastest keelejuhid rääkida 
eestipärasemalt.  

Esmakordselt esitab Jürgenson mitmeid grammatilisi vorme ja süntaktilisi 
konstruktsioone. Näiteks on tal eitussõna äb ‚ei’ lisatud prefiksina põhiverbi ette: 
minna äbläb ‚mina ei lähe’; selline moodustus on lätipärane. Jürgenson on märkinud 
üles ka huvitavaid süntaktilisi konstruktsioone, näiteks oks ollen koon ‘oleks olnud 
kodus’. 

Väärtuslikke andmeid viimastest Liivimaa liivlastest ja nende keelest esitab 
Friedrich Kruse (1846). Tal on teateid ainult neljast mehest ja ühest naisest, kes 
Salatsis liivi keelt kõnelevad. Kaheldav on ta teade, et ka Sigulda (Segevoldi) 
ümbruses veel liivlasi elavat. Kruse esitab esmakordselt põhjalikuma Kuramaa ja 
Salatsi liivi keele võrdluse, tuues andmed ligi paarsada sõna kohta. Rohkem 
vormivariante toob ta just salatsiliivist, nt jug ~ jughe ‚liiv’, paiwa ~ pehwa ‚päev’, 
semda ~ sömda ‚piim’ (vt Wikler 1994). Tema kirjapanekutes on ilmseid ebatäpsusi, 
siiski neist nähtuvad erinevused salatsiliivlaste keelepruugis. 

Kõige suuremad teened salatsiliivi keele talletamisel järeltulevatele põlvedele on 
soomlasest akadeemikul Anders Johan Sjögrenil (1794-1855), kes käis juba kogenud 
keeleuurijana Salatsi ümbruse liivlaste juures aastal 1846. Tollal leidis Sjögren veel 
22 salatsiliivi keele oskajat (16 meest ja 6 naist). Sjögren kogus Salatsis nii 
liivikeelseid sõnu, grammatilisi vorme kui ka tekste, nende seas katkendi Luuka 
evangeeliumist. Need tema märkmed koos veel põhjalikemate Kuramaa liivi keele 
andmetega toimetas pärast Sjögreni surma trükki Ferdinand Johann Wiedemann. 
Wiedemanni toimetusel ilmusid 1861. aastal Peterburis teosed „Joh. Anders 
Sjögren’s Livische Grammatic nebst Sprachproben” ja „Joh. Anders Sjögren’s 
Livische-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch”. Kahjuks Wiedemann ise 
Salatsi ümbrusse liivi keelt uurima ei jõudnud, pöörates peatähelepanu Kuramaa liivi 
keelele. 
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Salatsiliivi ainestikust, mille põhilaadi eelpool ainult põgusalt on iseloomustatud, 
on eristatavad vähemalt kolme tüüpi erijooned. Siin on heaks näiteks sõna leib, mis 
esineb salatsiliivi andmestikus kolmel põhikujul: (1) ai-diftongiga ja teise silbi e-ga 
(? redutseeritud vokaal) laibe ‚leib’ Burchardi (1767) ja Jannau (1828) kirjapanekutes 
(ai-diftongiga esineb sõna veel lõunaeesti Leivu keelesaarel); (2) eestipäraselt ei-
diftongiga ja lõpukaoga leib, nagu seda on märkinud Jürgenson (1839) ja Sjögren 
(1846); (3) Kuramaa liivi keelele vastava esisilbi pika vokaali ja teise silbi e-ga 
vormid: lebe (li lēba) v. Duntelilt (1769) ja läbe Kruselt (1846); pika esisilbi 
vokaaliga on ka erandlikult lõpukaolisena märgitud lehb Florilt (1829). Saab 
püstitada vähemalt hüpoteesi, et salatsiliivi viimaste kõnelejate keelepruugis 
sulandusid vanapärane Salatsi keel – mis erines tunduvalt nii lõunapoolsematest liivi 
murretest kui Kuramaa liivi keelest ning millel oli ühisjooni kunagi Põhja-Lätis 
liivlastest ida pool kõneldud lõunaeesti keelega, mille kõnelejaid kutsusid 
salatsiliivlased ülimaameesteks –, lõunapoolne, Kuramaa liivi keelele, eriti selle 
läänemurdele lähedane Liivimaa liivi keel, ning lisaks eesti-liivi siirdemurre, mis 
kujunes välja eesti-liivi segaasutusega aladel Salatsist põhja pool (kuni 
Tahkurannani). 

Teadaolevalt suri viimane liivlane Salatsi ümbruses 1868. aastal (Vääri 1959: 
209 jj). Selleks ajaks oli aga kogutud üsnagi rikkalik keelematerjal, mille on 
tänuväärselt kokku koondanud Eberhard Winkler (1994, 1999). Winkleri poolt 
ühendatud salatsiliivi korpus sisaldab tema enda hinnagul 1400 sõnatüve ja 6000 
vormi (Winkler 2002). Arvatavasti pole siia arvatud aga kõiki salatsiliivi 
tekstinäidetes esinevaid vorme, nii et täielik salatsiliivi keelekorpus on veelgi 
suurem. 

20. sajandil ei võinud enam juurde tulla autentset salatsiliivi ainest, küll aga tehti 
üksikuid katseid varasematele kirjapanekutele toetudes kasutada salatsiliivi keelt 
kirjas. Selles osas sai teerajajaks Laimonis Rudzītis (1906-1973). 1933. aastal 
avaldas ta kõigepealt liivikeelse ajakirja Līvli 9. ja 10. numbris salatsiliivi keele 
põhijoonte ülevaate „Vidumā Līvõkēļ” (Rudzītis 1933). Tema nimetas niisiis 
salatsiliivi keelt Vidumaa ehk Keskmaa (lt Vidzeme) liivi keeleks. Järgmisel aastal 
ilmus talt varjunime Tī Tēl´ki all liivi kalendris uudses salatsiliivi kirjakeeles nelja-
leheküljeline meeleolukas jutu „Lībmā” (Tī Tēl´ki 1934), mida võib pidada üheks 
esimeseks katseks äratada salatsiliivi keel uuele elule.  

Nagu eelpool toodud ülevaates nägime, on salatsiliivi ajalooline keeleandmestik 
mõneti ebaühtlane, aga siiski üllatavalt rikkalik. Nende andmete põhjal, otsides 
vajadusel tuge ka Kuramaa liivi keelest ja eesti naabermurrakutest, saab fikseerida 
salatsiliivi keele põhistruktuuri. 
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2 Salatsi ja Kuramaa liivi keele suhtest 

Salatsi liivi keel erineb mitmeti Kuramaa liivi keelest, kuid sellele on viimane ikkagi 
kõige lähedasem, tegemist on liivi keelega. Nõnda on määratlenud oma rahvust ja 
keelt ka salatsiliivi keelejuhid ise. Kõik varased uurijad alates Hiärnest on käsitlenud 
salatsiliivi keelt ühe liivi keele põhikujuna. Eduard Vääri (1959 jm) räägib Salatsi 
liivi murdest. Liivlase seisukohast on erinevate liivi keele kujude vahekorda 
vaaginud Valt Ernštreit (1999). Tema arvates on liivi keelel kaks murret – Kuramaa 
ja Salatsi liivi murre, edasi jaguneb Kuramaa murre murrakuteks, salatsiliivit 
Ernštreit ei liigenda.  

Kuramaa ja Salatsi liivi keelt on võrrelnud mitmed juba eelpool nimetatud 
salatsiliivi keeleainestiku kogujad, 20. sajandil on võrdlevaid analüüse teinud 
läänemeresoome keelte ajaloo uurijad, neist viimastel aastatel näiteks Eberhard 
Winkler (2000, 2002 jt) ja Seppo Suhonen (1999). Rohkem on toodud esile ajaloolise 
lahknemise struktuurseid põhjusi ning germaani keelte ja läti mõjuga seotud aspekte, 
vähem erinevaid lokaalseid ühisjooni eesti naabermurretega. Ometi just suhtlemine 
naabruses elavate, lähedast sugulaskeelt kõnelevate eestlastega on võinud anda liivi 
keele mõlemale põhikujule ainuomase ilme ning aidata kaasa ka nende püsimisele. 

Kuramaa ja Salatsi liivi keele kujunemist on mõjutanud erinevad kontaktid eesti 
naabermurretega. Kuramaa liivi keelel on mitmeid ühisjooni eesti saarte murdega, 
eriti Saaremaa lõunaosa murrakutega. Nende sarnasuste tõttu peab Paul Ariste (1954) 
liivi keelele kõige lähedasemaks saarte murret, mis kehtib just Kuramaa liivi 
murrakute osas. Kuramaa liivi ja Lõuna-Saaremaa murdekeel sarnanevad iseäranis 
mitmete ühiste häälikuarengute poolest. Näiteks on seal lühikese esisilbi korral teise 
silbi vokaali pikenemine väga ulatuslik (li kalā ‚kala’), diftong au on muutunud ou-
ks (li sounõ ‚sauna (part.)’), pikk a on labialiseerunud (li mō ‚maa’) jne. Kuramaa 
liivi keeles on ka laensõnu saare keelest; grammatika ühisuuendusi siiski ei ole 
täheldatud. 

Salatsiliivi keeleandmed ei näita selliseid ühisjooni saarte murdega, küll on seal 
rohkesti sarnasusi lõunaeesti läänepoolsete murrakutega, eriti Hallistega, kuid ka 
kõige läänepoolsema lõunaeesti keelesaare Leivuga ja lääne-eesti lõunarühma 
murrakute Häädemeeste ja Saarde keelepruugiga. Lõunaeesti lääne- ehk Mulgi 
murde ja liivi keele ühisjoontest on teinud süstemaatilise ülevaate Salme Tanning 
(1958); käesoleva artikli autor on seda laiendanud oma väitekirjas (Pajusalu 1996: 
56-64). Lisaks üldisematele liivi keele ja lõunaeesti ühisjoontele tuleb esile 
spetsiifilisi salatsiliivi ja selle ajalooliste naabermurrete ühisarenguid, seda nii 
häälduses, grammatikas kui ka sõnavaras.  
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Häälduses esineb salatsiliivis omapärane metateetiline palatalisatsioon helitus 
konsonantühendis, nii et i hääldub konsonantide vahel, mitte konsonantühendi ees: 
katik ‚katki’ (li kaţki), pīntik ‚pint’ (< *pintki), pātik ‚piits’ jms. Sõna katik on 
Winkler (2002) pidanud eesti laenuks salatsiliivis (lk 62). Täpsemalt saaks tegemist 
olla Saarde või Mulgi vormiga, st laenuga vahetult salatsiliivi kontaktalalt, mujal 
Eestis sellise häälikulise kujuga vorme ei tunta. Ometi on see erandlik häälikuareng 
pigem (salatsi)liivi- kui eestipärane. Tõenäoliselt on siin lähtekohaks liivipärased 
deminutiivvormid liitega -ki, milles ilmnev metateetiline palatalisatsioon ei ole 
kandunud sõnatüvve, vaid on andnud -i kliitilise liite konsonandi ette.  

Lääne- ja lõunaeesti naabermurretega on salatsiliivis sarnane v vokaliseerumine 
konsonantühendi lõpul, seda sõna lõpuski: järu ‚järv’ (li jōra), kaze ‚kasv; kasu’ (li 
ka’z), pilu ‚pilv’ (li pīla). Lääne-eesti murretes kohatavat e lahtist hääldust osutavad 
ilmselt vahelduvalt e- või ä-ga märgitavad vormid, nagu lebe ~ läbe ‚leib’, ep ~ äp 
‚ei’, ilmselt ka Sjögreni (1861) poolt märgitud ä tagavokaalseks muutunud sõnade 
järgsilpides, nagu jumär ‚ümber’. Ühisjooni Lõuna-Mulgi murretega on l-i ja n-i 
leksikaalses vahelduses, nt siemil (vrd Hls Krk seemel, li siemgõz). Laiemalt on eesti 
naabermurretega sarnased Salatsi liivi sõnad, mille tüves esines algselt velaarklusiili 
ja liikvida ühend, nt jēle ‚eile’ (li e’ggil), kāl ‚kael’ (li ka’ggõl), kāra ‚kaer’ (li 
ka’ggõrz).  

Palju tähelepanu äratanud salatsiliivi üksikklusiili astmevaheldus, mida Kuramaa 
liivi keel ei tunne (võimalikke jälgi seal esitab siiski Viitso 2007: 55–56). See langeb 
samuti kokku eesti naabermurretega. Nagu Häädemeestel ja Saardes, on ka salatsi-
liivist talletatud analoogilisi nõrgaastmelisi de-mitmuse vorme, vrd Sal jalatk 
‚jalgadega’ ja Hää jaladeg. Nähtavasti on salatsiliivis tuntud ka taolisi nõrgaastmelisi 
vältevahelduslikke vorme, nt patudest ‚pattudest’ (vrd li pattõ 'pattu (part.)': patūd 
'patud'). 

Silmatorkavaid ühisuuendusi on salatsiliivi ja tema eesti naabermurrete 
grammatikas, mis viitab sügavamatele kontaktidele kui Kuramaa liivi ja saarte murde 
vahel, kus grammatilised ühisuuendused puuduvad. Noomenimorfoloogiast võib tuua 
näiteks k-tunnuselise komitatiivi: ama joudk ‚kogu jõuga’ (vrd li joudõks), jumalak 
‚jumalaga’ (vrd li jumālõks) jms. Kuramaa liivi n-daativi funktsioonis on salatsiliivis 
kasutatud valdavalt l-lõpulisi allatiivi/adessiivi vorme, nagu seda tehakse ka 
kontaktalal eesti murretes, nt pinnel ‚koerale (li pi’ņņõn). Kuid ei tohi tähelepanuta 
jätta tõsiasja, et ka salatsiliivis esineb üksikuid n-lõpulisi daativi vorme 
pronoomenitega, nii Sjögren (Wiedemann 1861a) esitab kõrvuti vormid sinnel ~ 
sinnen ‚sinule’. Verbivormistikus on Lõuna-Mulgi uuenduslike nud-partitsiibi 
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vormidega sarnased salatsiliivi vormid, nagu ollen ‚olnud’ (vrd Krk olden, li vond), 
tullen ‚tulnud’ (Krk tulden, li tund). 

Salatsiliivil ja selle eesti naabermurretel on terve rühm omapärast ühissõnavara, 
nt Sal kūrt ‚seista’ (Krk kurta, li pī’lõ), ira ‚täkk’, vanga ‚jõekäär’ (vt Tanning 1958). 
Salatsiliivi on olnud see liivi keele vorm, millel oli otsene kokkupuude Mandri-Eesti 
edela- ja lõunamurretega. Arvestades asjaoluga, et nende Eesti naaberalade elanike 
hulgas on säilinud huvi (salatsi)liivi keele tundmaõppimise vastu, võib olla 
salatsiliivi ja eesti naabermurrete ühisjoonte esiletoomine oluline salatsiliivi keele 
struktuuri kirjeldamisel ühe liivi kirjakeele erikujuna. 

3 Salatsiliivi keele põhistruktuurist 

Salatsiliivi keele põhistruktuuri kompaktse ülevaate on teinud esimesena Laimonis 
Rudzītis (1933) ja tema on püüdnud ka esimesena praktiliselt kasutada salatsiliivi 
kirjakeelt (Tī Tēl´ki 1934). Järgnev ülevaade arvestab Rudzītise töödega, aga ka 
kogu muu salatsiliivi andmestikuga.  

Salatsiliivi fonoloogia. Säilinud allikad annavad salatsiliivi häälikulisest struktuurist 
üsna täieliku ülevaate, seda nii sõnaprosoodia kui ka häälikulise koosseisu kohta.  

Sõnaprosoodiat iseloomustab tugev tsentraliseeriv sõnaalguline rõhk ja nõrgenenud 
kaasrõhk, mistõttu järgsilpidest on rõhutuid vokaale kadunud: jaladk ‚jalgadega’, 
imistl ‚inimestega’; leksikaalsetel sufiksitel on rõhk säilinud ja nii ka nende 
põhistruktuur: ai/nika ‚randlane’, ol/mist ‚olemist’. 

Fonoloogiline pika ja lühikese kvantiteedi vastandus esineb rõhulises esisilbis, 
kuid mitte järgsilpides, nagu läti või soome keeles. Sarnaselt eesti ja liivi keelega 
esineb taktiisokroonia, mistõttu lühikese esisilbi järel teise silbi vokaal pikeneb: agāŕ 
‚agar, väle’ vs. āgi ‚hall’ jms. 

Salatsiliivis ilmneb kolm väldet. Seda saab väita klusiilide kirjutusviisi järgi, kus 
eesti esmavältelistele vormidele vastavad reeglina helilise klusiiliga kirjutatud 
vormid, nt tagga - taga ‚taga’; eesti teisevältelistele vormide lühikesele geminaadile 
vastab tavaliselt helitu üksikklusiil: rikas ‚rikas’, mõnikord ka kahekordselt 
kirjutatud klusiil: rikkas; eesti kolmandavälteliste vormide pikale geminaadile vastav 
klusiil on kirjutatud alati kahekordselt: rikka ‚rikka’; uttami ‚võtmine’ (aga utab 
‚võtan, võtab’). On tõenäone, et salatsiliivis on olnud lühikese ja pika helitu 
geminaadi vastandus. Sjögreni kirjapanekutest aga näib, et salatsiliivis on võinud olla 
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kolme välte vastandus isegi heliliste klusiilidega: madalt ‚madaldada’, aga Q2 
maddal ‚madal’ (vrd eL matal´), mädest ~ mäddest ‚meist’ vs. Q3 mäddel ‚meile’.  

Kas salatsiliivis on katketoon, ei saa samuti otse vastata, aga arvestades 
mõningate sõnavormide kirjutamise eripära on Eberhard Winkel (1999b) vastanud 
jaatavalt. Salatsiliivis ei esine h-häälikut; seega seal, kus h-d on märgitud 
konsonantide vahel, tähistab see arvatavalt katket, tõenäoliselt sageli ka esinedes 
pärast vokaali: ra ~ raha ~ rah ‚raha’ (li rō’), part. rahda (li rō’dõ). 

Vokaale on salatsiliivis olnud ajalooliselt ilmselt kümme: / a e i o u ä ö ü õ ĩ /. 
Eestlase Jürgensoni kirjapanekud (vt eelpool) annavad selliseks järelduseks alust. 
Kõrge illabiaalne keskvokaal ĩ (ehk taga-i, tuntud ka lõunaeesti murretest) on 
kõigepealt lõunapoolsetes salatsiliivi murrakutes, ning siis ka mujal muutunud algul 
ü-ks ja siis i-ks – nagu Kuramaa lääneliivi murdes; keskkõrge illabiaalne keskvokaal 
õ (ehk taga-e) on võinud algul kergelt labialiseeruda, nagu see on toimunud 
Häädemeeste kihelkonna rannaaladel (selle vastab hääliku märkimine ö-ga), ja siis 
kõrgeneda samuti ü-ks ja lõpuks delabialiseerunud i-ks. Rudzītis (Tī Tēl´ki 1934) 
märgib y-ga nii ü-d kui ka ajaloolisi keskvokaale. Küllap oleks parem salatsiliivi 
kirjakeeles need algupäralt erinevad vokaalid eristada, jättes y algupäraseid kesk-
vokaale tähistama (nagu see võru kirjakeeles märgib kõrget keskvokaali) ning ü 
ajaloolisele ü-le. Tänapäeval läti keelt emakeelena rääkiv keelekasutaja võib need 
mõlemad hääldada i-ks, aga eestlasest keeleõppijale oleks sellisest eristusest 
kindlasti kasu. 

Vahelduv hääldus iseloomustab salatsiliivit peale keskvokaalide veel e ja ä puhul 
(vt eelpool). Ometi oleks mõtet ka nende vokaalide algupärast erinevust märkida. 

Salatsiliivi kirjapanekutes on mitmeid jälgi vokaalharmooniast: k´irüg ‚leek, 
kirg’, süzär ‚õde, sisar’, leibätk ‚leibadega’, püäd ‚pühad, pidu’, ka diftongistumisel: 
tüö ‚töö’, šüömät ‚söömata’. Selge on ometi, et reeglina oli vokaalharmoonia 
salatsiliivi keelepruugist nagu Kuramaa liivi keelestki taandunud ja seda tagasi 
rekonstrueerida ei ole ilmselt mõttekas. 

Konsonantidest kuuluvad salatsiliivi fonoloogilisse põhistruktuuri vähemalt 30 
foneemi: palataliseerimata helitud klusiilid /p t k/, palataliseeritud helitud klusiilid 
/t´/ ja /k´/, vastavalt helilised klusiilid /b d g d´ g´/; helitud sibilandid /s ś š/ ja helitud 
sibilandid /z ź ž/, helilised afrikaadid /dz dž/, helitud afrikaadid /ts tš/, nasaalid /m n 
η ń/; liikvidad /l l´ r r´/ ja poolvokaalid /v/ ja /j/. Tõenäoliselt /h/ salatsiliivi 
häälikusüsteemi ei kuulu, kuigi seda kirjapanekutes esineb; nagu juba mainitud, 
tähistab see arvatavasti katketooni või mõnel juhul ka eelneva vokaali pikenemist. 
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Ikkagi on salatsiliivi häälikusüsteem üks kõige rikkalikumaid läänemeresoome keelte 
hulgas. 

Konsonantide kirjapanekutes on väga tavaline palataliseeritud k´, g´ ja t´, d´ 
vaheldus, nagu k´um ~ t´um ’kümme’, āg´ist ~ ād´ist ‚aasta’. Tī Tēl´ki 1934 kasutab 
sellistel juhtudel läbivalt tähte t´: t´ula ‚küla’, ryd´id ‚rukkid’ jms. Võib arvata, et 
ajaloolise k palataliseerumisel on siin tegemist läti ķ-le sarnaneva hääldusega, mis 
erineb algse t palataliseerimisest, nagu sõnas rot´ ‚rott’, ning oleks hea ikkagi sellist 
erinevust ka kirjas näidata. 

Salatsiliivis on kohanenud sõnaalgulised konsonantühendid: brouts ‚reisida’, 
glās ‚klaas’, stikkermare ‚karusmari’. Rõhututest järgsilpidest vokaalide kao 
tulemusena on tekkinud rohkelt keerukaid konsonantühendeid: lapst ‚lapsed’, lapsk 
‚lapsega’, velidst ‚vendadest’, mis üldiselt on läänemeresoome keeltes haruldased. 

Astmevaheldus on erinevalt Kuramaa liivi keelest säilinud salatsiliivi keelekujus 
algsemal viisil. Konsonantühendiga lC, nC sõnadest esineb sporaadiliselt klusiilita 
nõrgaastmelisi vorme: jalad ‚jalad, jalgade’, linud ‚linnud, lindudega’; mõnikord 
esineb ka sk-tüvelistes sõnades klusiili kadu nõrgas astmes: k´iisub, izk´izub ‘kisub’. 
Lisaks esineb mitmesuguseid leksikaliseerunud nõrgaastmelisi vorme: jalin ‚jalgsi’, 
k´ääs ‘käes’, uud ‘uued’, konn ~ koun ~ koon ‘kodus (vrd sm kotona)’. Siiski 
vokaalide vahel säilib tavaliselt klusiil kogu paradigmas: tubad ‚toad’, pidab ‚peab’, 
sadab ‚sajab’.  

On märgatav, et ajalooline kvalitatiivne astmevaheldus ei ole salatsiliivis enam 
produktiivne. Küll esineb aga laialdasemalt eesti vältevaheldusega sarnanev 
kvantiteedivaheldus, seda ka käänd- ja pöördsõnade paradigmades (vt prosoodia 
ülevaate juurest). Lisaks esinevad omapärased uut tüüpi paradigmavaheldused: üüd 
‘ühe’, üüt ‘üht’, üüds ‘ühes’, üüdel ‘ühel’; vel ‘vend’, vellel ‘vennale, vennal’, velidel 
‘vendadele, vendadel’ jne. 

Vokaal- ja konsonanttüvelise moodustuse vaheldus, mis praegu on nähtav eesti 
kõnekeeles, on salatsiliivi keelepruugis üsna üldine: mütuld ~ mütl ‘mõtelda’, mädult 
~ määdl ‘mäletada, meenutada’. 

Morfoloogias esineb salatsiliivis mitmeid arenguid, mis on sarnased eesti naaber-
murretega (vt eelpool). Seejuures on tähelepandav, et ka datiivses funktsioonis 
kasutatav allatiiv-adessiiv on reeglina tugevaastmeline: aigel ‚ajale’, jalgel ‚jalale’; 
klusiiliga ka k´ingal ~ kingel ‚kellele, kellel’ (vrd k´iηak ‚kellega’). Ainsuse 
komitatiivist esineb küll sageli tugevaastmelisi vormegi: leibk ‚leivaga’, k´ädudk 
‚kätega’; mitmuse komitatiiv on siiski genitiivi eeskujul tavaliselt nõrgaastmeline: 
jalatk ‚jalgadega’. 
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Noomenist esitab Sjögren salatsiliivis 10 käänet (vt Winkler 1994: 275-283): 
nominatiiv (nt jalg ~ jālg), genitiiv (jala), partitiiv (jālg), illatiiv (jalg), inessiiv 
(tubas), elatiiv (tubast), allatiiv-adessiiv(-daativ) (jalgel), ablatiiv (mālt), translatiiv 
(lapseks) ja komitatiiv (lapsk). Samad käänded on kasutusel põhimõtteliselt 
mitmuseski, kuigi näiteks mitmuse ablatiivist pole näiteid. Essiivi on Sjögren 
märkinud mõne leksikaliseerunud vormi puhul, nt kuon ‚kodus’ (ibid.: 163). 

Verbi kohta sisaldab Sjögreni grammatika (1861) rikkaliku vormistiku, seda nii 
paradigmatüüpide kui kategooriate osas (vt Winkler 1994: 291-306). 

Preesensi ja preteeritumi indikatiivi paradigmas on salatsiliivile tüüpiline 
paradigma lihtsustumine, st erinevate pöördevormide sarnastumine. Jaatava kõne 
paradigmas on Sjögrenil reeglina sarnased ainsuse 1., 3. ja mitmuse 3. pööre: sāb 
‚saan, saab, saavad’, om ‚olen, on’, taplub ‚taplen, tapled, taplevad’; mõnel juhul 
võivad sama vormiga olla moodustatud teisedki pöörded. Enamasti on siiski ainsuse 
2. pöörde lõpp -d (sād ‚saad’, taplud ‚tapled’), mitmuse 1. pöörde lõpp -mi (sāmi 
‚saame’, taplumi ‚tapleme’), mitmuse 2. pöörde lõpp -ti (sāti ‚saate’, tapluti 
‚taplete’), vaid üksikjuhtudel ilmneb mitmuse 3. pöördes lõpp -bud (sābud ‚saavad’, 
taplubud ‚taplevad’).  

Preteeritumi paradigmas võidakse kasutada kõigis pööretes algselt ainsuse 3. 
pöörde kujulisi vorme, nagu taplis ,taples’, nuolis ‚noolis, lakkus’. Kuid ühesilbilise 
tüvega verbidega on tavaliselt ühesugused ainult ainsuse 1., 3. ja mitmuse 3. pöörde 
vormid: sai ‚sain, sai, (nad) said’, teistes pöördevormides on kasutusel sarnaselt 
preesensiga isikulõpud: said ‚(sa) said’, saimi ‚saime’, saiti ‚saite’. Ometi esineb 
siingi mitmeid kõikumisi. Sjögren esitab näiteks verbist olema ainsuses kõigi kolme 
pöörde jaoks vormi ol´ ‚olin, olid, oli’, mitmuses aga erikujulised ol´mi ‚olime’, ol´ti 
~ olid ‚olite’, ol´t ~ ol´ ‚(nad) olid’.  

Eituse partikliks on salatsiliivis preesensis ab ~ äb (ap ~ äp ~ ep), preteeritis iz, 
nendega moodustatakse ühetaoliselt kõigi pöörete vormid: ab ou ‚(ma, sa, ta, me, te, 
nad) ei ole’, iz ole ‚(ma, sa, ta, me, te, nad) ei olnud’. 

Ajakategooriatest esitab Sjögren lisaks preesensile, preteeritumile, perfektile ja 
pluskvamperfektile ka kaks tulevikuaega – futuuri (ma līb kuts ~ minnel līb kuts ~ 
kutsub ~ ma kutsumis ‚ma kutsun (tulevikus)’) ja määratletud futuuri (futur exact), 
mis moodustatakse abiverbidega sāb ja līb ja mineviku kesksõnaga: ma sāb tien ‚ma 
saan teinud (e tehtud)’, ab lī kutsen ‚ei saa kutsunud (e kutsutud)’.  

Kõneviisidest on eraldi kirjeldatud salatsiliivist üksnes kvotatiivi ja imperatiivi. 
Kvotatiivis esinevad sarnaselt eesti naabermurretega kõigis isikutes ühesugused 
vormid, mis on salatsiliivis ks-tunnusega: astaks ‚(ma, sa, ta, me, te, nad) astuks’, oks 
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‚oleks’ (vrd Mulgi os), panuks ‚paneks’. Imperatiivi all on toodud nii imperatiivseid 
kui ka jussiivseid vorme. Ainsuse 2. isik on lõputa (ol ‚ole’), mitmuse 2. isik 
tunnusega -gi ja üksikjuhtudel ka gid-lõpuga (olgi ‚olge’, tapligid ‚tapelge’), 3. isik 
on nii ainsuses kui ka mitmuses g-lõpuga (olg ‚ta, nad olgu’). 1. isiku jussiivsetes 
vormides kasutukse sarnaseid vorme partikliga las (las mina olg ‚ma olgu’, las mē 
olg ‚olgem’), mitmuse 1. isikus on samas funktsioonis toodud lisaks indikatiivi 
vorme (olmi ‚oleme’).  

Salatsi keeleaineses ei ole eraldi esile toodud kaudse kõneviisi ehk kvotatiivi 
vorme. Arvestades aga asjaoluga, et nii Kuramaa liivi keeles kui ka salatsiliivi eesti 
naabermurrakus Häädemeestel on kasutatud ja-tegijanime (mis on küll pigem 
kesksõna nende keelekujudes) kujuline kvotatiivi, nagu Tahkuranna oleja ‚olevat’, 
pidaje ‚pidavat’, on üsnagi tõenäoline, et need vormid esinesid ka Salatsis, ning võidi 
moodustada vorme, nagu täma olliji koon ‚ta olevat kodus’, nämad tēji seda ‚nad 
tegevat seda’ jms (vt ka Audova 2003). 

Impersonaali vormidest on salatsiliivis tuntud ainult kesksõnad, olevikus 
enamasti tunnusega -tau: juodau ‚joodav’, pandau ‚pandav’, tiedau ‚teatav’, 
minevikus omapärase s-iga lõppeva tunnusega -(t)eds: asteds ‚astutud’, kutsteds 
‚kutsutud’, sādeds ‚saadud’ (vrd lõunaeesti sai tettüs ’tehtud (perf.)’, kutsutus 
’kutsutud (perf.)’). Nagu Kuramaa liivi keeles, kasutatakse ka salatsiliivis 
impersonaali funktsioonis indikatiivi 3. pöörde vorme, nt Kui sind kutsub? ‚kuidas 
sind kutsutakse?’ (vt Winkler 1994: 345). 

Salatsiliivi tekstinäited osutavad, et sõnajärg on salatsiliivi keeletavas olnud 
sarnaselt teiste läänemeresoome keeltega nn vaba. Täpsemalt keskseid süntaktilisi 
eripärasid, näiteks objekti käände valikut, saab selgitada tulevikus olemasoleva 
keeleainese põhjal. Siingi võib oletada, et jooned, mis langevad kokku Kuramaa 
liivis ja Häädemeestel, esinesid ka salatsiliivis. 

Eeltoodud lühiülevaadet salatsiliivi grammatilisest põhistruktuurist on põhjust 
lõpetada tõdemusega, et salatsiliivi keelepruugi kohta on küllalt teavet, et luua 
mitmekülgne põhjalik keelekorpus. Milliseid vorme struktuuri ühtlustamisel valida, 
jäägu salatsiliivi kirjakeele tulevaste arendajate otsustada. 

4 Kellele on salatsiliivi keel tähtis 

Salatsiliivi keele rikkuste senisest parem kättesaadavaks tegemine ja selle ka 
huvilistele õpitavaks muutmine võib olla tähtis mitmes mõttes ja mitmele 
sihtrühmale. Kõigepealt on see vaieldamatult oluline läänemeresoome lõunarühma 
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keelte paremaks tundmaõppimiseks. Küllap juba eelnev lühiülevaade näitas, et 
salatsiliivi keel on ühenduslüli Kuramaa liivi ja Mandri-Eesti murrete vahel. Selle 
keelejoonte tundmine avab ka uusi võimalusi läänemeresoome keelte ajalooliste 
kontaktide ning võimalike tüpoloogiliste muutuste tundmaõppimiseks. Kõigepealt on 
niisiis salatsiliivi keele senisest paremal tundmisel ja akadeemilisel viljelemisel 
vaieldamatu akadeemiline tähendus. 

Teiseks on salatsiliivi keel tähtis liivi keele korpuse arendamisel, ning ka selle 
võimaliku kasutajaskonna ja -ala laiendamisel. Juba Laimonis Rudzītis rõhutas 
salatsiliivi rolli liivi keele sõnavara rikastamisel, tuues ka hulga konkreetseid näiteid 
(vt Rudzītis 1933). Tänuväärset on sealt leida peale sõnavara ka liivi keele 
grammatika ja isegi fonoloogia tarvis.  

Kõige tähtsam on aga see, et on mitu erinevat rühma inimesi, kelle jaoks on 
salatsiliivi keelel sügav tähendus. Kõigepealt tuleb siin silmas pidada ajaloolise 
Liivimaa tänaseid elanikke, kes avastavad enda ja oma kodukandi liivi juuri. Heaks 
näiteks on siin Staicele linn Loode-Lätis. Staicele oli viimaseid salatsiliivi keskusi. 
Seal on loodud liivi muuseum „Pivālind”, kohalikus koolis on viimastel aastatel 
õpetatud liivi keelt, küll Kuramaa liivi murretel põhinevat liivi kirjakeelt. Kindlasti 
tugevdaks oma kodukandi ajaloolise keele eripära tundmine Staicele liivi liikumist 
veelgi ja võiks ärgitada selle levimist ka ümberkaudsetesse keskustesse, näiteks 
Salacgrīvasse (e Salatsisse). 

Liivi ajaloo küsimused ja nõnda ka salatsiliivi keel on viimastel aastatel 
muutunud üha tähtsamaks selle ajaloolisel naaberalal Eestis, eriti Häädemeeste 
kihelkonnas, kuhu liivi asustuse põhjaserv tõenäoliselt küündis. Igal juhul osutavad 
arvukad keelelised ühisjooned pikaajalistest suhetest Häädemeeste piirkonna ja 
Salatsi liivlaste asuala vahel. Häädemeeste koduloolises kogumikus „Häädemeeste 
elu” (väljaandja Sulev Kasvandik) on üheks järjest rohkem tähelepanu saavaks 
teemaks tõusnud piirkonna ajaloolised sidemed liivlastega. „Häädemeeste elu” 31. 
väljaandes (2005. a, nr 1) on mõtestatud see ala kui „Osake liivlaste pärandist” 
(Ratas 2005); 33. väljaandes (2006. a, nr 1) jätkab teemat avakirjutis „Ikka 
Metsapoolest” jm. Oleks loomulik, et nagu Staiceles, õpetataks liivi keelt ka Eestis 
mõnes Häädemeeste piirkonna koolis ja kursustel koduloohuvilistele. Arvestades 
kohaliku murdekeele lähedust ajaloolisele salatsiliivi keelele, oleks just selle kandi 
inimesed see sihtrühm, kellel kõige hõlpsam salatsiliivi keel ära õppida. 

Tänases päevas ei vaja salatsiliivi keel mitte niivõrd prestiiži tõstmist, vaid selle 
allikate avamist kõigile sihtrühmadele ning seeläbi ka nende sihtrühmade 
ühendamist. 



 226 

Keeleuurijate poolt talletatud salatsiliivi keeleandmed lubavad mitmekülgset 
kasutust võimaldava keelekorpuse loomist, näiteks juba toimiva liivi portaali 
www.livones.lv osana. Selle põhjal saaks teha salatsiliivi käsiraamatuid, õpikuid, 
piltsõnastiku piirkonna eesti ja läti lastele, mis kolmkeelsena õpetaks ka tänaste 
naabrite keelt jm. Ajaloolised salatsiliivi kohanimed võiks tähistada ja esitada samuti 
piirkonda tutvustavates trükistes. Muidugi oleks keele tulevikule kõige parem, kui 
leiduks neid, kes võtaks vaevaks salatsiliivi keelekuju sedavõrd selgeks õppida, et 
saaks selles omavahel suhelda, olgu siis esialgu kasvõi virtuaalses reaalsuses. 
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Suomen kielen vaiheista Karjalan tasavallassa 

Tamara Starshova 

Viimeisen (2002) väestönlaskennan mukaan Venäjällä asuu 34 400 suomalaista, 
joista 14 300 asuu Karjalan tasavallassa, 8 000 Leningradin alueella ja 4 000 
Pietarissa. Valtaosa nykyisistä Venäjän suomalaisista on inkeriläisiä, huomattavasti 
pienempi osa eri syistä Neuvostoliittoon muuttaneiden suomalaisten jälkeläisiä. 
Edelliseen (1989) väestönlaskentaan verrattuna suomalaisten määrä Venäjällä on 
vähentynyt 27 % ja Karjalassa 22 %. 

1 Karjalan tasavallan suomalaisten historiaa 

Suomalaisia nimitetään tavallisesti Karjalan Tasavallan kanta-asukkaiksi, vaikka he 
ovat historiallisista, taloudellisista ja poliittisista syistä tänne muuttanutta väestöä. 
Suomalaisten osuus Aunuksen kuvernementin asukasmäärässä ei ollut viime 
vuosisadan puolivälissä merkittävä: vuonna 1858 heitä oli 365, ja 1865 määrä oli 
991. Ensimmäiset suomalaisten asutukset luterilaisine kirkkoineen muodostuivat 
ensin Petroskoin Kukonmäellä, sitten Aunuksessa ja Vytegrassa. Vuosisadan loppuun 
mennessä (v.1883) Aunuksen kuvernementissa asui 2 622 suomalaista. Kaikki he 
olivat tulleet Suomesta. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana alkanut Muurmannin radan rakentaminen 
houkutteli Karjalaan lisää suomalaista työvoimaa. Suomalaisten määrä koko Karja-
lan väestössä oli silloin noin 1 %. Vuosien 1917–1918 Suomen ja Venäjän vallan-
kumoustapahtumien aikana suurin osa heistä palasi synnyinseuduilleen. Toisaalta 
juuri vuoden 1918 Suomen tapahtumat aiheuttivat uuden muuttoaallon Karjalaan. 

Vallankumouksen jälkeisinä vuosina suomalaisuus on kokenut Karjalassa 
nousuja ja laskuja. 

Karjalan Tasavallassa asuvien suomalaisten etninen koostumus ei ole yhden-
kaltainen. 1920–30-lukujen taitteessa uusi muuttoaalto toi Karjalaan suomen- ja 
ruotsinsuomalaisia, saapui myös melkoinen määrä kanadan- ja amerikansuomalaisia, 
jotka oli kutsuttu töihin metsätyömaille. Näiden lisäksi Karjalan tasavallassa asuu 
huomattava määrä inkeriläisiä. 1920-luvulla he tulivat tänne valistus- ja opetus-
työhön, mutta varsinainen muutto Karjalaan alkoi v. 1949. Asuinsijoiltaan maan 
kaukaisempiin kolkkiin häädettynä ja vainottuna kansana inkeriläiset olivat 
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kulkeneet traagisen taipaleen, kunnes he saivat luvan palata sisämaahan, muttei 
omalle seudulle. Silloin G.N. Kuprijanovin johtama Karjalan hallitus sai pitkien 
neuvottelujen tuloksena luvan kutsua inkeriläisiä työvoimana Karjalaan. Vuonna 
1949 yli 21 000 inkerinsuomalaista muutti Karjalais-Suomalaiseen neuvostotasa-
valtaan Pihkovasta, Virosta, Kazakstanista, Uzbekistanista, Altailta ja muualta. He 
muodostivat enemmistön silloisesta 26-tuhantisesta seudun suomalaisväestöstä. 
Tarkoituksena oli jatkaa inkeriläisten muuttoa myös v. 1950, mutta suunnitelma ei 
toteutunut, koska elokuussa 1949 G. Kuprijanov vangittiin. Muiden syytösten ohella 
häntä syytetettiin myös ”epäluotettavan” ja ”poliittisesti vihollisen kansan” asuttami-
sesta rajaseudulle. Muutamia inkeriläisperheitä tuli Karjalaan kuitenkin seuraavina-
kin vuosina. Vuonna 1959 suomalaisia oli 4,3 % Karjalan väestöstä (27,8 tuhatta 
ihmistä), mikä oli ennätysmäärä. Seuraavat väestönlaskennat ovat osoittaneet 
suomalaisten vähenemistä: 1989 – 18,4 tuhatta (2,3 %), 2002 – 14,156 (2 %). 

2 Nykypäivän suomalaiset 

Valtaosa Karjalan suomalaisista (70 %) asuu kaupungeissa, eniten Petroskoissa 
(7 400). Muualla heitä on eniten Kontupohjassa (1 192), Prääsän piirissä (1 141), 
Äänisen seudun (583) ja Pitkärannan piireissä (kaikkiaan 645, joista Salmin asutuk-
sessa 240 ja Sortavalassa 411). Jatkuvan assimiloitumisen mukaan ja syntyvyyden 
laskiessa suomalaisten keski-ikä on yhä vanhempi. Yli 60-vuotiaita on 26 %, ja 
lapsia ikäryhmässä 0–14 vuotta on vain 10 % (0–19 16 %).  

Vuoden 1989 väestönlaskennan mukaan suomea piti äidinkielenään 50-
vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmästä 43,2 % kaupunkilaisista ja 70,4 % maa-
seudulla asuvista suomalaisista. Nuoremmissa ikäryhmissä vastaavat luvut ovat huo-
mattavasti alhaisempia: 40–49-vuotiainen ikäryhmässä vastaavat luvut olivat 32,7 % 
ja 33,5 % sekä 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä 11,4 % ja 8,6 % (Klementjev 1992). 
Vuoden 2002 laskennassa suomen kielen mainitsi äidinkielekseen vain 41 % suoma-
laisista, etupäässä vanhemman polven edustajia: ikäryhmässä 70 vuotta ja yli 86 %; 
40–49-vuotiaiden ikäryhmässä 33 % ja 15–29-vuotiaiden ryhmässä vain 11 % (Birin 
2005).  

Väestönlaskennat ovat osoittaneet, että assimiloituminen venäläisyyteen yhä 
voimistuu. Sitä on nopeuttanut sodanjälkeinen harkitsematon ja vahingollinen 
kansallis- ja kielipolitiikka. Venäläistymiseen ovat vaikuttaneet myös monet muut 
seikat. Tuhannet inkeriläiset olivat unohtaneet äidinkielensä karkotusalueilla tai 
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heidät olivat vieroittaneet siitä aiempien vuosien ikävät kokemukset (mm. vainot 
kielen perusteella). 

Venäläistymistä ovat voimistaneet ja nopeuttaneet myös eräät sosiaaliset tekijät, 
esimerkiksi seka-avioliitot. Vuoden 1996 sosiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, 
että 88–92 % avioliitoista on seka-avioliittoja, eikä ainoastaan nuoremman polven 
keskuudessa. Joka toinen yli 65 vuotta täyttänyt suomalainen oli naimisissa toisen 
kansallisuuden edustajan kanssa, ja vain 41 % vanhemmista näissä perheissä mainitsi 
lapsensa kansallisuudeksi ”suomalainen” (Birin 15). Sosiologit väittävät, että assimi-
loituminen enemmistökieleen nopeutuu, jos seka-avioliittojen määrä ylittää saman 
kansallisuuden kesken solmittujen liittojen määrän, kuten suomalaisten tapauksessa 
on käynyt (Klementjev 1992).  

Suomalaisten assimiloituminen venäläisyyteen käy nopeampaa tahtia kuin 
karjalaisilla ja vepsäläisillä. Vuonna 1994 tehty ns. mikroväestönlaskenta osoitti, että 
90,6 % suomalaisista puhuu kotona vain venäjää, karjalaisista 82,5 %, vepsäläisistä 
75,7 %. Jopa ikäryhmässä 55–65 vuotta suomea puhui keskenään n. 24 % ja 
lapsilleen vain 15 %; 25–34-vuotiaiden ryhmässä suomea puhui keskenään enää 4 % 
ja lapsilleen sitä puhui vain n. 6 %. (Kožanov, Jalovitsyna 1998.) Siis kotikieleksi 
venäjä on tullut niissäkin perheissä, jossa kumpikin vanhemmista taitaa suomen.  

Voidaan mainita myös muita syitä nopeaan assimiloitumiseen. Niitä ovat ns. 
historiallisen synnyinseudun menettäminen ja juurettomuus, mikä tulee 
havainnollisesti esiin inkeriläisten kohdalla. Venäläistymistä kokivat myös suomea 
puhuneet karjalaiset sodan evakkomatkoilla. Suomalaisten määrä on lisäksi vähenty-
nyt varsinkin paluumuuton seurauksena. Sosiologit ehkä jatkaisivat tätä luetteloa 
vielä useammalla kohdalla.  

3 Suomen kielen status valtiotasolla 

Ennen Venäjän vallankumousta virallisena kielenä oli venäjä. Karjala toimi 
puhekielenä, ja sitä käytti alueen enemmistö. Suomen ja Venäjän välinen Tarton 
rauhansopimus (1920) päätti riidat Itä-Karjalasta. Arkangelin ja Aunuksen läänien 
karjalaisille myönnettiin kansalliset itsemääräämisoikeudet, syntyi Karjalan Työ-
kansan Kommuuni. Sopimuksen pykälä karjalan kielen käyttöön otosta virallisella 
tasolla jäi täyttämättä. Kommuunin suomalaiset johtajat rupesivat vahvistamaan 
suomen kielen asemaa virallisena kielenä. Vuonna 1921 I Yleiskarjalaisessa 
neuvostojen edustajakokouksessa päätettiin karjalan kielen elvyttämisen tarpeetto-
muus, ja vuonna 1922 edustakakokouksessa kulttuuri- ja valistuskieleksi kelpuutet-
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tiin vain venäjä ja suomi. Näin suomalaisen vähemmistön kieli saavutti valta-aseman 
kansallisena kielenä, ja se säilyi myös KASNT:ssa eli Karjalan Autonomisessa 
Sosialistisessa Neuvostotasavallassa (perustettiin v. 1923). Alkoi laaja kustantamo-, 
julkaisu-, teatteri- ja taidetoiminta suomeksi. 

1930-luvun puolivälissä alkoi suomalaisten syrjäyttäminen tasavallan johdosta, 
sillä heistä oli tullut este seudun venäläistämiselle. Suomalaiset leimattiin 
porvarillisiksi nationalisteiksi. Alkoivat vainovuodet. Kesällä 1938 perustuslaista 
virallisesti poistettiin suomen kieli, ja sen käyttö kiellettiin Kansanvalistus-
komissariaatin päätöksellä (nro 352 29.06. 1938). Suomen kielen laajamittainen 
käyttö alkoi uudestaan vasta talvisodan jälkeen Karjalan tultua Karjalais-suomalai-
seksi Sosialistiseksi Neuvostotasavallaksi (31.3. 1940). Kesällä 1940 uudessa perus-
tuslaissa valtiokieliksi vahvistettiin venäjä ja suomi (Uimonen 1989).  

1950-luvun alusta suomen kielen käyttöä ruvettiin supistamaan, ja kun v. 1956 
Karjala tuli jälleen autonomiseksi tasavallaksi, suomesta luovuttiin monella yhteis-
kuntaelämän alalla. Nämä harkitsemattomat päätökset voimistivat väestön venäläis-
tymistä, mistä tuli palauttamaton prosessi.  

Suomen kielellä Karjalan tasavallassa ei ole milloinkaan ollut täydellistä valtion-
kielen statusta. Vuosien 1937, 1940, 1957, 1978 (vuosien 1984 ja 1991 muutoksineen 
ja lisäyksineen) perustuslaissa sillä oli vain eräitä virallisia funktioita. Suomeksi 
julkaistiin valtiovallan viralliset asiakirjat, se oli hyväksytty oikeudenkäynnin 
kieleksi sekä suomenkielisillä kirjoituksilla (venäjänkielisten ohella) oli varustettu 
valtionlippu ja vaakuna. Vuoden 1993 Perustuslaki poisti nämäkin säännöt, vaikka 
eräissä kylteissä ja virallisissa lomakkeissa suomenkieliset kirjoitukset säilyivät aina 
vuoteen 2000 asti. Yleensäkin 1990-luvun alussa suomen kielen käyttöä yhteis-
kuntaelämän eri aloilla ruvettiin kyseenalaistamaan. (Birin 2005.) 

1980-luvun lopussa ja 1990 alussa, perestroikan alkuvuosina, kansallinen 
sivistyneistö, tiedemiehet ja tavalliset kansalaiset totesivat, että assimiloituminen 
venäläisyyteen on saattanut suomen, karjalan ja vepsän miltei tuhon partaalle, ja 
järjestivät kansojen kongresseja ja esittivät vallalle kielten ja kulttuurien 
elvyttämisen ja kehittämisen vaatimuksia. 1990-luvun puolivälissä tasavallassa 
alkoikin vilkas keskustelu karjalan kielestä ja sen statuksesta. Siihen osallistuivat 
tiedemiehet, virkailijat, kirjailijat, taiteilijat ja tavalliset kansalaiset. Ehdotukset 
toisesta virallisesta kielestä venäjän rinnalla koskivat karjalaa, vaikka eräät 
ehdottivat myös suomelle virallisen kielen statusta. Syntyi useampia kielilaki-
luonnoksia (tekijöinä Karjalan tasavallan oikeusministeriö, Kansallisten asioiden 
valtionkomitea, Karjalan tiedekeskuksen tutkijat jne.). Ne eivät menneet läpi 
Lainsäädäntökokouksessa.  
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Eräänlaisena kompromissina 17. maaliskuuta 2004 oli hyväksytty Karjalan tasa-
vallan Laki ”Karjalan, vepsän ja suomen kielelle Karjalan tasavallassa annettavasta 
valtion tuesta”. Sen 1. artiklan 2. pykälässä sanotaan:” Tämä laki määrittelee yhteis-
kunnallisten suhteiden sääntelyn perusperiaatteet karjalan, vepsän ja suomen kielen 
käyttämisen ja kehittämisen alueella sekä niiden käytön kulttuuri-, taide- ja opetus-
alalla, joukkoviestimissä sekä valtiovallan elinten ja paikallisten itsehallintojen 
toiminnassa ja pyrkii luomaan edellytykset kyseisten kielten säilyttämiselle, 
opettamiselle ja kehittämiselle”. Toinen artikla sisältää kielten suojelun takeita, mm. 
3. pykälässä mainitaan: sosiaalista suojelua toteutetaan hyväksymällä karjalan, 
vepsän ja suomen kielen säilyttämistä, opettamista, kehittämistä ja käyttämistä 
edistäviä Karjalan tasavallan ohjelmia. Seuraavassa artiklassa täsmennetään, 
minkälaisia toimenpiteitä sosiaalisella, tutkimus-, opetus- ja kulttuurialoilla ohjelmat 
edellyttävät. Mainittujen ohjelmien rahoitus tulee tapahtumaan, kuten laki sanoo, 
Karjalan tasavallan budjetin ja paikallisten budjettien varoilla sekä muiden Venäjän 
federaation ja Karjalan tasavallan lainsäädännössä määrättyjen rahoituslähteiden 
turvin. Karjalan hallitus hyväksyi 2005 ensimmäisen valtiollisen kehittämis- ja 
tukiohjelman vuoteen 2010 asti, ja se on pantu täytäntöön. 

Karjalan, vepsän ja suomen käytöstä virallisella tasolla ja hallinnon kanssa-
käymiskielenä uudessa laissa sanotaan: ”Karjalan tasavallan valtiovallan elimet ja 
paikalliset itsehallintoelimet voivat (lihavointi tekijän) julkaista ihmisen ja kansalai-
sen oikeuksia, vapauksia ja velvollisuuksia sivuuttavat Karjalan tasavallan lait ja 
muut normatiiviset säädökset – –karjalan, vepsän ja suomen kielellä Karjalan tasa-
vallassa näillä kielillä ilmestyvissä joukkoviestimissä” (6. artikla, 1. pykälä). 
Mainitaan, että päätöksen lain tai säädöksen julkaisemisesta tekee sen antanut elin. 
”– –Valtiovallan elimet, paikalliset itsehallintoelimet ja järjestöt voivat toiminnas-
saan käyttää rinnan Venäjän federaation virallisen kielen kanssa karjalan, vepsän ja 
(tai) suomen kieltä” (8.artikla, 1. pykälä). Samoin ”Asiakirjojen (lomakkeiden, 
leimasinten ja sinettien) ja Karjalan tasavallan toimeenpanevien elinten, paikallisten 
itsehallintoelinten ja järjestöjen nimikilpien tekstit voidaan toimeenpanovallan 
elimen, paikallisen itsehallintoelimen ja järjestön sääntöjen (ohjesääntöjen) 
mukaisesti laatia myös karjalan, vepsän ja (tai) suomen kielellä” (8. artikla, 2. 
pykälä). 

”Karjalan, vepsän ja (tai) suomen kieltä käyttävän väestön kompakteilla asuin-
paikoilla olevat paikalliset itsehallintoelimet ja järjestöt voivat kunnallis-
muodostuman ohjesäännön ja järjestön sääntöjen (ohjesäännön) määräämissä 
tapauksissa käyttää virkakielenä rinnan Venäjän federaation virallisen kielen kanssa 
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karjalan, vepsän ja (tai) suomen kieltä” (8.artikla, 3. pykälä). Toisin sanoen laki sallii 
mainittujen kielten käyttöä virallisella ja alueellisella tasolla, muttei määrää. 

4 Suomi koulutuksen kielenä ja oppiaineena 

1920-luvulla opetuksessa käytettiin suomea (varsinaiskarjalan murrealueella) ja 
venäjää (livviläis-, lyydiläis- ja vepsäläisalueilla). Vuosikymmenen lopussa suomen 
kielen opiskelu tuli jopa pakolliseksi kaikille karjalaisille. Karjalaisalueilla opetus 
tapahtui suomeksi, venäjää opiskeltiin aineena, venäläisalueilla päinvastoin. Tämä 
vahvisti suomen asemaa kulttuuri- ja sivistyskielenä ja vaikutti merkittävästi 
kansallisen kulttuurin luomiseen, mutta samalla se heikensi karjalan kielen asemaa.  

1930-luvun puolivälissä suomen pakollinen opetus lopetettiin, ja 1937 suomen 
kielen käyttö kiellettiin. 

Saman vuoden syksystä lähtien KASNT:ssa otettiin käyttöön karjalan kirjakieli, 
ja se lisättiin perustuslakiin kolmantena virallisena kielenä venäjän ja suomen 
rinnalle. Oli tehty karjalan kielioppi (silloin karjalaa kirjoitettiin kyrillisin kirjaimin). 
Karjalan kielen opetus, julkaisu- ja muu toiminta sillä jatkui pari vuotta. 

Sotien jälkeen suomen kielen opetukseen palattiin, karjalaisalueilla se tuli myös 
opetuksen kieleksi. Kausi ei ollut kuitenkaan pitkä, ja jo v. 1954 suomea opetettiin 
enää vain eräissä kouluissa, joissa enemmistönä olivat karjalaiset ja suomalaiset. 
1956 Karjalasta tuli jälleen autonominen tasavalta, ja suomen opetus lopetettiin 
kaikissa oppilaitoksissa. Kymmenen vuoden kuluttua suomen opetukseen palattiin, 
mutta katko oli tehnyt työnsä, pois oli jäänyt kokonainen sukupolvi, jolle suomi oli 
vain puhekieltä. 

1970–1980-luvulla suomea opetettiin sekä äidinkielenä että aineena. Silloin sitä 
vielä puhuttiin perheissä, luku- ja kirjoitustaito hankittiin kouluissa. Voimistuva 
venäläistyminen pakotti kuitenkin viime vuosisadan loppuun tultaessa siirtymään 
suomi vieraana kielenä -opetuksen menetelmiin. 

Nykyään suomea opetetaan edelleenkin melko laajassa mitassa, vaikka on 
havaittavissa laskua. Päiväkotiopetus on vaatimatonta: 106 opiskelijaa kuudessa 
päiväkodissa (2005–2006). Ongelmana päiväkotien kohdalla on se, että opetusta 
annetaan 2–3 tuntia viikossa, kun olisi tarkoituksenmukaisempaa järjestää koko 
opetus ja kasvatus suomeksi. Tämä on mahdotonta monesta syystä, esimerkiksi 
opettaja-, oppimateriaali- ja rahapulan vuoksi sekä ryhmien venäjänkielivaltaisuuden 
vuoksi. 
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Viime vuosikymmeninä kiinnostus suomen opiskeluun kouluissa on säilynyt. 
Sitä opiskelevat sekä juuriltaan suomalaiset että muiden kansallisuuksien edustajat. 
Motivaatiot ovat tietenkin erilaisia, esimerkiksi kiinnostus vanhempien juuriin ja 
äidinkieleen. Karjalaisille suomi taas on kiinnostava läheinen sukukieli. Venäläiset 
ovat kiinnostuneet suomesta lähinnä naapurimaan kielenä. Todettakoon kuitenkin, 
että hyvin harvoille koululaisille suomi on nykyisin äidinkieli sanan varsinaisessa 
merkityksessä tai edes kotikieli. 

Nykyään suomen kieltä voi opiskella tasavallan kansallisena kielenä ja vieraana 
kielenä. Eräissä kouluissa sitä opiskellaan toiselta luokalta, toisissa opetus alkaa 
vasta peruskoulussa (siis 4.–5. luokalta). Sitä voidaan opiskella myös ylimääräisenä 
kielenä ja kerhoissa. Suomea oppiaineena opiskelevien määrä on vaihdellut 
viimeisten 10 vuoden aikana. Huippulukuja ovat olleet vuodet 1995–1996, jolloin 
sitä opiskeli 13 422 opiskelijaa tasavallan 103 koulussa. Viimeksi kuluneet vuodet 
kuvaavat opiskelijamäärän laskua: 

1999–2000 – 10 340 opiskelijaa, 92 koulua 
2000–2001 – 9 933 opiskelijaa, 79 koulua 
2002–2003 – 7 875 opiskelijaa, 71 koulua 
2003–2004 – 7 177 opiskelijaa, 64 koulua 
2004–2005 – 7 315 opiskelijaa, 66 koulua 
2005–2006 – 6 129 opiskelijaa, 60 koulua. 

Opiskelijamäärän vähenemiseen on useampia syitä, mm. demografisia (alhainen 
syntyvyys). Tänä vuonna Petroskoissa suomea opiskelee yli kaksituhatta koululaista, 
joista yli 700 E. Lönnrotin nimeä kantavassa suomalais-ugrilaisessa koulussa. 
Toiseksi suurin on Aunuksen piiri, jossa suomea opetetaan 11 koulussa yli tuhannelle 
opiskelijalle. Kostamuksessa suomea opetetaan kolmessa koulussa ja opiskelija-
määrä on noin 750, Kalevalan piirin kouluissa suomea opiskelee 654 oppilasta. Tasa-
vallan kouluissa toimii 123 suomen kielen opettajaa, joista Petroskoissa 42. 

Uudessa laissa sanotaan, että kansalaisilla ”on oikeus opiskella karjalan, vepsän 
ja suomen kieltä ja saada yleissivistävä peruskoulutus äidinkielellään eli karjalan, 
vepsän tai suomen kielellä” (5. artikla, 2. pykälä). Todellisuudessa äidinkielisen 
peruskoulutuksen saamiseen on vielä pitkä taival, varsinkin suomenkieliseen: tuskin 
se onnistuu milloinkaan. 

Kansallisten kielten ja kulttuurien opetusta kouluissa on hahmoteltu v. 1996 
hyväksytyssä Suomalais-ugrilaisen koulun konseptiossa (l. kehitysohjelmassa). Sen 
mukaan ala-asteella tulisi antaa 4 viikkotuntia kielen ja kulttuurin (kansanrunous, 
laulut, tanssit ym.) opetusta. Peruskoulutasolla kansojen kielten, kulttuurin 
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(kirjallisuus, käsityötaide ym.) sekä sukukansojen historian opetukseen tulisi varata 8 
tuntia viikossa. Yläasteella kielen opetus jatkuisi kansallisiin kirjallisuuksiin 
syventymisen kautta (2 tuntia viikossa). 

Toteuttaminen on törmännyt kuitenkin opetusperustan puuttumiseen. Ei ole tehty 
vielä kirjoja kansojen historiasta ja kulttuurista, lukemistoja ja muita tarkoituksen-
mukaisia aineiden oppikirjoja. Opettajat joutuvat hankkimaan opetusmateriaalia 
niukkalukuisista kansallisilla kielillä ilmestyvistä julkaisuista, muusta saatavissa 
olevasta kirjallisuudesta ja internetistä. Kouluille kelpuutettavaa aineistoa ei löydy 
kovin paljon. Siksi oppimateriaalin tuotto lankeaa monien muiden vaikeiden 
ongelmien ohella opettajien hartioille. 

Suomen kielen oppikirjoja ei ole pystytty uusimaan. Viime vuosina ovat ilmesty-
neet vain 1. ja 2. luokan kirjat sekä oppikirja 4. luokalle. Viimeksi mainittua käyte-
tään useammalla luokalla peruskoulutasollakin. Käytössä ovat edelleenkin 
sisällöltään auttamattomasti vanhentuneet neuvostoaikana tehdyt oppikirjat. Tarvi-
taan uusia tekijöitä ja rahoitusta julkaisemiseen. Ongelmat eivät ole helposti 
ratkaistavissa. Suomen opettamisessa ei voida turvautua Suomessa tehtyihin oppi-
kirjoihin, koska ne on tarkoitettu äidinkielen opetukseen. Tilannetta on pyritty 
parantamaan kansainvälisten projektien turvin, mm. meneillä olevan Suomi vieraana 
kielenä Karjalan tasavallassa -hankkeen avulla. Siinä ovat mukana niin valtiolliset 
instituutiot (Suomen Opetushallitus ja Karjalan Opetusministeriö) sekä kummankin 
maan eri asteen oppilaitoksia (perus- ja korkeakoulut, Suomen puolelta Vaasan 
yliopisto). Työ ei etene kovin nopeaa tahtia. Kielten opetussuunnitelmat on tehty. 
Oppimateriaalin ja oppikirjojen tuotto etenee hitaasti. 

Uudessa Laissa opetusalan toimenpiteinä mainitaan seuraavat: 

– organisoidaan kielten opetusjärjestelmä oppilaitoksissa; 
– tuetaan niitä oppilaitoksia, joissa opetus tapahtuu karjalan, vepsän ja suomen 

kielellä ja (tai) jotka tarjoavat mahdollisuuden opiskella näitä kieliä; 
– julkaistaan oppikirjoja sekä opetuksen metodiikkaa käsittävää, tieteellistä, 

kauno- ja lastenkirjallisuutta ja sanakirjoja karjalan, vepsän ja suomen kielellä 
sekä turvataan tämän kirjallisuuden saatavuus oppi-, kulttuuri- ja tutkimus-
laitoksissa; 

– tuetaan karjalan, vepsän ja suomen kieleen kohdistuvia tieteellisiä tutkimuksia; 
– parannetaan karjalan, vepsän ja suomen kielen asiantuntijoiden koulutus-

järjestelmää; 
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– edistetään karjalan, vepsän ja suomen kielen säilyttämiseen, opettamiseen, 
kehittämiseen ja käyttämiseen myötävaikuttavien kansainvälisten ja alueiden-
välisten yhteyksien kehitystä. 

Työ näiden tehtävien ratkaisemiseksi ja kielten tukiohjelman toteuttamiseksi on 
alkanut, hedelmistä puhutaan myöhemmin. 

Kansallisten kielten ja kulttuurien opettajankoulutusta annetaan nykyään 
useammassa oppilaitoksessa. 

Suurin ja vanhin opetuspiste on Petroskoin valtionyliopisto, jonka suomen kielen 
(alun perin suomalais-ugrilaisten kielten) oppituoli on toiminut vuodesta 1940. 
Suomen kieli ja kirjallisuus -erikoistumislinja avattiin 1947. Alkaneen vuoden 
syksynä suomen kielen osasto tulee juhlimaan 60-vuotispäiväänsä. Nykyään itä-
merensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunnassa suomea ja sen sukukieliä 
opiskelee vuosittain 260 opiskelijaa. He saavat laajat tiedot kielten historiasta ja 
nykytilasta sekä tietoa muilta kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin ja historian 
aloilta. Valmistuttuaan yliopistosta opiskelijat saavat suomen kielen opettajan, 
kääntäjän ja tutkijain pätevyyden. Suuri osa heistä opettaa suomea eri tasojen oppi-
laitoksissa. Muita mahdollisia työpaikkoja ovat turisti- ja muut yritykset, kustanta-
mot ja julkaisut, kulttuurilaitokset jne. Valtionyliopiston suomen kielen laitos hoitaa 
myös suomi vieraana kielenä -opetusta muissa tiedekunnissa (opiskelijamäärä n. 
300). Karjalan Pedagogisessa yliopistossa suomi vieraana kielenä -linjalla opiskelee 
n. 100 opiskelijaa. Suomen, karjalan ja vepsän luokanopettajiksi ja lastentarhan-
opettajiksi valmistuu mainitusta yliopistosta n. 20 henkeä vuosittain. 

Luokan- ja lastentarhanopettajan pätevyyden voi hankkia myös kahdessa 
Petroskoissa toimivassa opettajaopistossa (kansallisten kielten opiskelijoiden yhteis-
määrä niissä on n. 100). Yliopisto- ja opistotason oppilaitosten opettajien koulutus-
toiminta kärsii samoista ongelmista kuin koulujenkin. Puuttuu oppikirjoja, tieteellistä 
ja kaunokirjallisuutta, myös opettajapula on arkipäivää. Syynä viimeksi mainittuun 
nurinkurisuuteen – akateemisen loppututkinnon suorittaneiden opettajien suuri määrä 
ja toimivien opettajien vähyys – ovat koko Venäjän opetusalaa koettelevat ongelmat: 
alan huono rahoitus yleensä ja tästä johtuvat alhaiset opettajien palkat, jotka 
pakottavat koulutuksen saaneita hakeutumaan paremmin palkatuille aloille. 



 238 

5 Viestinnän ja median kielenä 

Uusi laki lupaa luoda edellytykset karjalan-, vepsän- ja suomenkielisien 
joukkoviestimien toiminnalle.  

Karjalassa ilmestyy kolme suomenkielistä julkaisua: Karjalan sanomat -lehti, 
Carelia-kulttuurilehti ja Kipinä-lastenlehti. Ne saavat valtion tukea, koska niiden 
levikki on melko pieni. Lukija- ja kirjoittajakunta on assimiloitumisen myötä ja 
muista syistä supistunut olemattomiin. Kerran viikossa ilmestyvän Karjalan Sanomat 
-lehden painosmäärä on laskenut rajusti 1990-luvulla, jos 1992 se ”pysyi vakaasti 
9 000 kappaleen tasolla, niin vuoden 1999 huhtikuussa se oli 1 097 kappaletta” 
(Sundelin 2000). Seuraavina vuosina se on ollut samalla tasolla, n. 1 100 kappaletta. 
”Syitä on monenlaisia, mm. paluumuutto, jonka seurauksesta toimituksen henkilö-
kuntakin uudistui melkein täydellisesti, lukijoistamme puhumattakaan” (Sundelin 
2000). 

Yllä kuvattuja ongelmia on potenut tasavallan vanhin (perustettu 1928), 
nykyinen n. 150- sivuinen Carelia-kirjallisuuslehti. Sen painos on myös n. 1000 
kappaletta. Lehden polttavin ongelma on kirjoittajamäärän supistuminen paluu-
muuton vuosina. Nuorempaa polvea on vähän, koska opitulla kielellä ei heti pystytä 
luomaan kaunokirjallisuutta. Lehti joutuu julkaisutoiminnassaan turvautumaan 
käännöksiin. Alkuperäisistä teksteistä valtaosa on muistelmia. Lehden päätoimittaja 
toteaa: ”Paluumuuton jatkuessa ja Karjalan suomenkielistä kirjallisuutta ruokkivan 
kulttuurimaaperän köyhtyessä suomen kieli muuttuu Karjalassa yhä suuremmassa 
määrin vieraaksi kieleksi” (Kolomainen 2000. 7:5). Hän pohtii suomen kielen tule-
vaisuutta: ”Nähtäväksi jää, pystyykö Karjala tuottamaan uusia kulttuurivoimia 
Suomeen lähteneiden tilalle vai ovatko Carelia-lehti ja Petroskoin Kansallinen 
teatteri vain länteen vetäytyvän suomalaisuuden ja venäjänsuomalaisten kulttuurin 
jälkijoukko, joka on tuomittu katoamaan Venäjän historian kouluihin” (Kolomainen 
2000). 

Kumpaakin lehteä levitettiin neuvostoaikana suurissa määrin Suomessa. Pää-
jarruksi kohosivat 1990-luvulla tilaushintojen nostaminen postikulujen vuoksi: ne 
tulivat kolminkertaisiksi lehden hintaan verrattuina. Tämä koskee samoissa määrin 
kotimaistakin levikkiä. Lapsille tarkoitetun Kipinän painosmäärä on 900 kappaletta, 
joista tilaajille lähtee suunnilleen puolet, loput Kipinän henkilökunta joutuu levittä-
mään myymällä itse lehteä eri tilaisuuksissa. Koulujen huonon rahoituksen vuoksi ne 
eivät pysty sitä tilaamaan, eikä lehti tavoita päälukijaansa – opiskelijaa. Kaikki 
suomenkieliset aikakausi- ja sanomalehdet sekä kirjallisuus julkaistaan Periodika-
kustantamossa. 
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Karjalan radion ja television kansalliskielisten lähetysten toimitus välittää mm. 
suomenkielisiäkin ohjelmia. Niiden osuus ei ole kovin merkittävä ja käsittää 
muutaman tunnin viikossa. Karjalan Televisio- ja radio kuuluvat osana yleis-
venäläiseen verkostoon. Lähetysten aikaa säädellään ja määrätään Moskovasta. 

6 Suomen kieli kansallisen kirjallisuuden 
kielenä  

Karjalan kansallisen kirjallisuuden koko kehityskausi liittyy suomen kieleen. Olen 
pitänyt esitelmän tästä aiheesta Nordic–Baltic–Russian network of Finnic minority 
and regional languages -verkkoprojektin symposiumissa. Sen teksti on julkaistu 
(Starshova 2006). Siksi palaan vain eräisiin suomen kielen käytön erikoisuuksiin 
Karjalan kansallisessa kirjallisuudessa. 

1920–30-luvulla suomenkielinen kirjallisuustoiminta oli melko vilkasta. Silloin 
pantiin alulle ensimmäiset kirjallisuuskerhot (Uhtua, Petroskoi), suomenkieliset 
sanomalehdet ja muut julkaisut Karjalassa ja Pietarin alueella. Suomalaiset 
emigrantit perustivat Pietariin osuuskuntatoimintaperiaatteella toimivan Kirja-
nimisen kustantamon, jossa julkaistiin sanoma- ja aikakauslehtiä sekä kauno-
kirjallisuutta. 

Suomesta tuli yhteinen kirjakieli Ruotsin, Amerikan ja Kanadan kautta tulleille 
emigranteille, inkeriläisille ja karjalaisille. Monilla suomalaisilla oli ollut kirjailija-
kokemusta kotimaassaan, ja he toivat mukanaan Karjalaan suomalaisen klassisen ja 
työväenkirjallisuuden perinteen. Neuvostoliitossa heidän tuotannossaan säilyi vahva-
na Suomi-aihe, vaikka keskeinen asema oli Venäjän ja Karjalan kuvaamisella.  

Suomalaisuuden vahvuus sen ajan kirjallisuudessa herätti jopa keskustelun, onko 
Karjalan suomenkielinen sanataide kansallista karjalaista vai suomalaista emigrantti-
kirjallisuutta. Myöhempikin tutkimus on pohtinut samaa ongelmaa. Aulikki Jalavan 
mielestä ”selvemmin Suomen kirjallisuuden osana voi ideologiasta ja aikalaiskirjalli-
suuden saamasta kielteisestä arviosta huolimatta pitää 20- ja 30- luvun Neuvosto-
Karjalan kirjallisuutta. Gyllingin suomalaishallinto tuki suomalaisuutta kirjallisella-
kin alalla” (1990: 263–264). 

Eristettynä emämaan kielestä ja kulttuurista vieraassa kieliympäristössä viljelty 
suomi imi liiankin paljon sovetismeja. Kieleen tulleiden runsaiden lainojen tarkoi-
tuksena oli korvata suomesta puuttuvien neuvostoilmiöiden nimityksiä. Kielen-
huollon kysymykset tulivat ajankohtaisiksi, ja niistä käytiin vilkasta keskustelua 
kirjailijapiireissä. Vuonna 1937 J.Virtanen Rintama-aikakauslehdessä julkaisemassa 
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artikkelissaan puhui suomenkielisen kirjallisuuden sanaston köyhyydestä, 
harkitsemattomasta lainaamisesta venäjästä ja unholaan jääneistä Inkerin ja Karjalan 
kansallisista taiteellisista rikkauksista. On todettava kyllä, että useat suomalaiset 
emigrantit pyrkiessään luomaan karjalaisia hahmoja ja kuvatessaan kansan elämää ja 
tapoja värittivät teostensa kieltä murteiden ja kansanomaisen sanaston käytöllä (A. 
Nummi, O. Johansson, E. Parras, R. Rusko ym.).  

Samalla kaudella Karjalan suomenkielistä kirjallisuutta olivat luomassa valistus-
työhön kutsutut suomalaiset (L. Helo, oikealta nimeltään Topias Huttari, Toivo Raita, 
Yrjö Savolainen, Josef Schultz, Jussi Larva, Matti Pursi (Husu) ym.). He ottivat 
mallia suomalaisilta ja käyttivät oman kansansa perinteitä. Venäläisen kirjallisuuden 
vaikutus heihin ei alkuvuosina ollut kovin voimakas, koska he eivät osanneet lukea 
venäjää ja tiedostivat itsensä suomalaisiksi. Vuoden 1926 väestönlaskennassa 97,7 % 
Karjalan ja Inkerin suomalaisista nimitti äidinkieleksi suomen ja vain 2,2 % venäjän 
(Takala 2002).  

Karjalaiset tulivat kirjallisuuteen myöhemmin. Tarvittiin aikaa, ennen kuin 
rupesi kehittymään ensimmäinen sivistyneistön polvi: XX vuosisadan alussa 90 % 
karjalaisista oli lukutaidottomia. Siksi 1920-luvulla ensimmäisiä kertomuksia ja 
kuvauksia julkaisi ainoastaan tuleva klassikko Nikolai Jaakkola, seuraavalla vuosi-
kymmenellä alkoivat kokeilla kynää A. Timinen, J. Rugojev, N. Laine (oikealta 
nimeltään Gippiev) ja eräät muut. He olivat vienankarjalaisia ja ottivat tuotantonsa 
kieleksi suomen, hyvin läheisen kotoiselle murteelle. He laskivat perustaa tulevalle 
karjalaisuudelle, vaikkakaan heidän alkutuotantoonsa ei kuulunut merkittäviä 
teoksia.  

Vuonna 1935 alkaneet terroritoimet suomalaisia kohtaan huipentuivat 1937 
vuoden vangitsemisiin, teloituksiin ja kirjailijajärjestön miltei täydelliseen tuhoon. 
Suurin osa suomalaisista emigranteista ja monet inkeriläiset vangittiin nationalis-
teina. Toisen maailmansodan jälkeen suurimpina vaikuttajina oli vienankarjalaisten 
kaarti. Paitsi ylempänä mainittuja siihen kuuluivat O. Stepanov, P. Perttu ja muita. 
Valittuaan kirjakielekseen suomen, he pitivät kilpenään kuitenkin karjalaisuutta. Osa 
heistä oli nimittäin ensin oppinut kotiseudullaan suomen lukutaidon ja vasta 
myöhemmin hankkinut venäjän. 1920–30-luvulla suomen kieltä ja suomalaista 
kirjallisuutta opetettiin kouluissa, mm. Uhtuan keskikoulussa, jota kävi useampi 
mainituista kirjailijoista. Toisaalta heidän teoksissaan soi luontevasti kotoinen murre 
ja heidän tuotantonsa säilytti kiinteät yhteydet kansanrunouteen ja -perinteeseen. 
Tämän polven kirjoittajiin kuulunut O. Stepanov on sanonut: ”Neuvosto-Karjalan 
nuorella kirjallisuudella on kolme juurta: kalevalainen kansanrunousperinne, suoma-
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laisen kirjallisuuden paras anti sekä Venäjän klassinen ja neuvostokirjallisuus” 
(Korhonen 1985). 

1950-luvun lopussa, kun kansallispolitiikka muuttui ja suomen opetuksesta 
luovuttiin, kirjallisuus ei onneksi kärsinyt niin paljon: kustantamot ja julkaisut jatkoi-
vat toimintaansa ja kirjoja painettiin. 1960–1980-luvut olivat kansallisen 
kirjallisuuden kulta-aikaa: kirjoja ilmestyi paljon, niitä käännettiin, ja ne levisivät 
Neuvostoliiton eri alueille ja ulkomaille. Karjalan kirjallisuus tuli tunnetuksi 
Suomessakin. Naapurimaiden suhteiden muututtua suomalaista kirjallisuutta alkoi 
ilmestyä Neuvostoliitossa, ja sitä alkoi saada kirjakaupoista. Punalipussa julkaistiin 
suomalaisten kirjailijain teoksia. Tämä oli eduksi kansallisen kirjallisuuden kehityk-
selle: tarjoutui mahdollisuus tutustua alkuperäiseen suomalaiseen kirjallisuuteen, 
ottaa siitä oppia, myös kirjakielen suhteen. Tähän aikaan kirjoittivat myös inkeriläis-
ten toista polvea edustavat sekä suomen- että amerikansuomalaisten jälkeläiset 
(Pekka Pöllä, Pekka Mutanen; Gladys Laine, Marja-Leena Raunio ym.).  

1970–1980-luvulla astui esiin nuori inkeriläisten kirjoittajapolvi: T. Tupin, 
T. Flink ja S. Pakkanen. He olivat opiskelleet suomea yliopistossa, pyrkivät käyttä-
mään tuotannossa modernia suomea, kokeilivat eri muotoja ja tyyliä. Inkeriläisyys ei 
kovin paljon korostunut heidän teoksissaan. Useammat mainituista keski- ja 
nuoremman polven inkeriläiskirjailijoista lähtivät myöhemmin paluumuuttajina 
Suomeen, mikä teki tietenkin hallaa Karjalan suomenkieliselle kirjallisuudelle. 1990-
luku Karjalan suomenkielisessä kirjallisuudessa osoittautui täydelliseksi lamaksi. 
Vanhempi polvi oli edesmennyt, toiset vei paluumuutto. Karjalaan jäi vain muutama 
suomenkielinen kirjoittaja: A. Hiiri, K. Korvela, M. Masajev. Nuoremmasta polvesta 
aloitti kirjailijauransa ainoastaan Enska Jakobson (oikealta nimeltään E. Bogdanov). 

Viimeisinä vuosikymmeninä ehkä voimakkaimmin on ollut edustettuna 
inkeriläisyys. On luonnollista että ajan muututtua ja inkeriläisten saatua poliittisen 
rehabilitaation (se tapahtui Venäjän Federaation Korkeimman Neuvoston päätöksellä 
29.6.1993), keskeisimmäksi aiheeksi heidän tuotannossaan tuli oman synnyinseudun 
ja kansan kohtalo. Pääsi ilmoille kipu, tuska ja katkeruus, joka oli vuosikymmeniä 
polttanut sydäntä. Se purkautui monisävyisinä ja tunnelmallisina A. Hiiren 
Inkeriläisen laulu ja Sillä aikaa kun siivet kasvavat -kokoelmina, K. Korvelan 
Heijastuksia-runokirjana sekä useampien runoilijoiden erillisinä sepitelminä. Viime 
vuosina on julkaistu myös lukuisia inkeriläisten kynäilijöiden muistelmia heidän 
omasta elämästään ja omaistensa kohtaloista. 

Karjalan kansallisen kirjallisuuden kieli on imenyt itseensä mitä erilaisimpia 
aineksia (ks. Starshova 2006), siksi keskustelut sen omalaatuisuudesta ja 
eroavaisuudesta suomensuomesta nousevat esiin tuon tuostakin. Prosaisti Matti 
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Masajev puhuu tästä: ”Kirjailijoidemme ja runoilijoittemme teoksia sävyttää tietty 
kielellinen kansanomaisuus, sillä kukin heistä, tietysti kykyjensä ja taitojensa 
mukaan, hyödyntää Karjalan ja Inkerin murteita. Tässä mielessä vienankarjalainen 
eli kalevalainen kansankieli on todellinen aarreaitta. Ei ole vaikea kuvitella miten 
ihastuttavalta ja eksoottiselta kajahtaa kalevalaisen kansankielen sana, vertaus, lause-
käänne tai puheenparsi kaikessa mehevyydessään suomensuomalaisen korvaan 
nivelloituvan nykysuomen ja tavarakulttuurin vierasperäisen markkinakielen 
keskellä” (Masajev 1987: 138).  

Suomen kielellä kirjoittajien määrä Karjalassa supistuu yhä, samoin lukijakunta. 
Uusi vuosituhat on tuonut kirjallisuuteen muutamia nuoria venäläis- ja karjalais-
syntyisiä, jotka ovat kiinnostuneet juuri suomenkielisestä sanataiteesta. Tämän 
polven kirjoittajista suurin osa on joko Petroskoin yliopiston opiskelijoita tai 
hiljattain valmistuneita. He ovat julkaisseet runoja ja pieniä kertomuksia Carelian 
palstoilla. Aika näyttää, moniko heistä tulee jatkamaan kynäilyä ja säilyttää nimensä 
kansallisen kirjallisuuden sivuilla. 

Nykyään suomen kielellä ilmestyy vuosittain pari kolme kirjaa (kauno-
kirjallisuutta), nekin pieninä painoksina, tavallisesti joidenkin säätiöiden rahatuella. 
Yhteisestä kirjakielestä huolimatta ja riippumatta 1900-luvun viimeisillä vuosikym-
menillä avautuneista mahdollisuuksista toistensa tuntemiseen, Karjalan suomen-
kielinen ja Suomen kirjallisuus eroavat edelleenkin suuresti toisistaan. Suomen 
kirjallisuus on kulkenut kehityksessään huomattavasti pitemmän taipaleen, kokenut 
monenlaista länsimaisen kirjallisuuden vaikutusta ja saanut virikkeitä eri suunnilta. 
Karjalan suomenkielinen kirjallisuus on huomattavasti nuorempi. Se on lähtenyt kan-
sanrunoudesta ja sulattanut itseensä venäläisen klassisen ja neuvostokirjallisuuden 
ideologiaa ja taiteellista kokemusta.  

7 Kulttuuritoiminnan kielenä 

Suomen kielen ylläpitämistä tukee Karjalassa myös kulttuuritoiminta. Vaikeuksista 
huolimatta Kansallinen teatteri jatkaa suomenkielisiä esityksiä. Ainoa Suomen 
rajojen ulkopuolella suomeksi esittävä draamateatteri on perustettu 1932. Sen 
ensimmäisenä taiteellisena ohjaajana oli suomalainen emigrantti Ragnar Nyström 
(kirjailijanimeltään Ragnar Rusko). Teatterin kukoistuskautta olivat 1960–70-luvut. 
Näyttelijäkuntaan kuului suomalaisia, inkeriläisiä ja karjalaisia. Ohjelmistossa oli 
maailman ja venäläisen kirjallisuuden klassikkoja, suomalaisia ja karjalaisia näytel-
miä, Kalevalaa ja Kanteletarta. Näyttämösovitukset, kuten A. Kiven Nummisuutarit, 
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J. Erkon Kullervo, T. Pakkalan Tukkijoella, M. Lassilan Tulitikkuja lainaamassa, 
Viisas neitsyt, Mimmi-neiti ja hänen lapsensa, Kuolleista herännyt, H. Wuolijoen 
Niskavuoren naiset, V. Linnan Tuntemattoman sotilaan ja Täällä Pohjantähden alla, 
ynnä muut klassikot nauttivat jatkuvaa katsojakunnan suosiota, ja esitykset olivat 
aina loppuunmyytyjä. 

Tilanne alkoi muuttua 1980-luvun puolivälissä, jolloin alkoi sukupolvien vaih-
tuminen, ja se kärjistyi 1990-luvun paluumuuton vuosina. Viime vuosien suurimpia 
ongelmia on ollut se, että teatteriin tulleet nuoret tarvitsevat paitsi ammattikoulutusta 
myös suomen kielen opiskelua. Näytteleminen opitulla kielellä ei onnistu aina luon-
tevasti. Viime vuosina näyttelijäkunta on kyllä saanut vähän verenlisää Suomesta ja 
siihen kuuluu nuoria joensuulaisia. 

Teatterin ohjelmistossa on sekä venäjän- että suomenkielisiä näytelmiä. Oma 
näytelmäkirjallisuus puuttuu. Teatteri joutuu turvautumaan käännöksiin. Viime 
vuosina esitettyjä ja katsojien mielenkiintoa herättäneitä suomalaisia näytelmiä ovat 
H. Wuolijoen Niskavuori, M. Jotunin Miehen kylkiluu ja Lassilan mukaan laadittu 
Liperiaadi.  

Muu suomenkielinen kulttuurityö keskittyy Karjalan suomalaisten Inkeri-liiton 
järjestämiin tilaisuuksiin. Näitä ovat kerhot, kuorot, erilaiset kurssit, illanvietot jne. 
On todettava että liiton jäsenistä runsaat puolet on vienyt paluumuutto. Suomen 
kansalaisjärjestöt ja viranomaiset ovat pyrkineet parantamaan tilannetta luomalla 
Karjalaan suotuisampia olosuhteita inkeriläisten identiteetin säilyttämiselle koti-
paikkakunnilla. Suomesta on saatu varoja ns. Inkeri-tukiprojektin muodossa. Tällä 
tuella on järjestetty kieli- ja ammattikoulutusta.  

Yhteenvetona on tunnustettava, että suomen kielen tilanne Karjalassa ei ole 
nykyään toiveita herättävä. Mutta se tulee elämään ja sitä tullaan jatkossakin 
tarvitsemaan kansainvälisen kanssakäymisen, kulttuuri- ja sivistyskielenä. Vuoden 
2002 väestönlaskennan tulosten mukaan suomen kieltä puhuu Karjalassa 22 813 
ihmistä, mm. 9 197 karjalaista (14 % koko määrästä), 6 958 venäläistä (1 %), 5 770 
suomalaista (41 %), 252 valkovenäläistä (1 %), 227 vepsäläistä (5 %), 173 
urkainalaista (1 %) ja 228 muiden kansallisuuksien edustajaa (Birin 2005). Suurin 
osa on siis sukukansojen edustajia, mutta myös opittua suomea puhuu tilastojen 
mukaan melkoinen määrä muita. Luvut herättävät kuitenkin epäilyä. Jos kielitaitoisia 
olisi todella näin paljon, tuskin olisi ongelmia lehtien levikin, teatterin näyttelijä- ja 
katsojakunnan, lukijain ja kirjoittajain suhteen. Väestönlaskennassa jokainen sai 
vapaasti ilmoittaa kielitaidostaan oman arvioinnin perusteella. Luvut kuitenkin 
kuvaavat, että mielenkiintoa suomen kieleen on ja sitä tarvitaan. Karjalan ja vepsän 
kehitys ei myöskään onnistu ilman suomea. 
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Tilanteen parantaminen riippuu sekä suomalaissyntyisistä itsestään että yhteis-
kunnasta. Kansallisen identiteetin voimistumiseen vaikuttavat omat asenteet, halu 
tunnistaa itsensä tiettyyn kansaan kuuluvana eikä epämääräisenä “yleisvenäläisenä” 
ihmisenä. Karjalan kielen kehityksen edellytykset ovat tämän päivän Karjalassa 
paljon suotuisampia kuin suomen kielen säilymisen. Karjalaisia on huomattavasti 
enemmän. He ovat paremmin säilyneet kieliyhteisönä, varsinkin maalla. Viime 
vuosien kieli- ja kulttuuritoiminta, hallinnolliset ratkaisut ja päätökset ovat voimista-
neet identiteetin tunnetta ja luoneet hyvän perustan tulevalle kehitykselle. Julkaisu-, 
media-, tutkimus- ja opetustyö ovat lisääntyneet. On ilmestynyt lukuisia oppi-, 
harjoitus- ja sanakirjoja ja julkaistu melko paljon alkuperäistä ja käännettyä kauno-
kirjallisuutta valtion rahoituksella. Suomen kielen säilyttäminen tarvitsee paljon 
tehokkaampaa tukea ja kannatusta verrattuna siihen, mitä se viralliselta taholta 
nykyisin saa.  



 245 

Lähteet 
Jalava, Aulikki 1990: Kansallisuus kadoksissa. Helsinki. 
Karjalan tasavallan Laki Karjalan, vepsän ja suomen kielelle Karjalan tasavallassa 

annettavasta valtion tuesta. 2004: Carelia 5. 56 – 59. 
Kolomainen, Robert 2000: Carelian rooli Karjalan nykyisessä kirjallisessa kentässä. Carelia 6. 

3– 5. 
Korhonen, Jorma 1985: Karjalansuomi etsii rajojaan. - Helsingin sanomat. 3.2.1985. 
Masajev, Matti 1987: ”Ihastuttava ja raivostuttava” eli Petroskoin suomiko uusiksi? – 

Punalippu 9. 137–142.  
Sundelin, Apu 2000: Taistelija, rakentaja, valistaja. Petroskoi. 
Starshova, Tamara 2006: Suomen kieli kansallisen kirjallisuuden kielenä Karjalassa: historia 

ja nykytila. Tutkielmia vähemmistökielistä jäämereltä liivinrantaan. Vähemmistökielten 
tutkimus- ja koulutusverkoston raportti V. Oulu. 

Starshova, Tamara 2006: Murteiden käyttö Karjalan kansallisessa kirjallisuudessa. Tutkielmia 
vähemmistökielistä jäämereltä liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja 
koulutusverkoston raportti VI. Oulu. 

Uimonen, Jorma 1989: Neuvosto-Karjalan karjalaisen kirjallisuuden kielitausta vuosina 1920–
1936. Punalippu 4. 128. 

Бирин, В.Н. 2005: Вопросы теории и практики преподавания финского языка как 
иностранного. Выпуск 1. Финны и финский язык в Карелии:история и 
современность. 7 – 20. Петрозаводск.  

Клементьев, Е.И. 1992: Карелы. Финны. Материалы к серии «народы и культуры». 
Финны в зеркале переписи 1989 года. 217–2 27. Москва. 

Кожанов А.А., Яловицына С.Е. 1998: Этносоциологическое обследование финского 
населения Карелии: основные задачи и первые результаты. – Финны в России: 
история, культура, судьбы. Петрозаводск.  

Такала И.Р. 2002: Финны в Карелии и России. История возникновения и гибели 
диаспоры. Санкт-Петербург. 

 



 246 



 247 

Tornionlaakson kielikylttyyriset infrastryktyyrit on 
kansainvälistymässä 

Birger Winsa 

1 Inleetninki 

Yksityisitten henkilökohtaiset resyrsit uskothaan olevan yks syy joka selittää miksi 
on olemassa sosioekonoomisia eroja porukoitten välissä. Yksityisen resyrshiin 
vaikuttaa sosiaaliset stryktyyrit, niin sanottu sosiaalinen kapitaali, jonka 
defineerathaan sen funksjuunista ja sillä tärmilä on paljon erilaisia bekreppiä jokka 
vaikuttavat yksityisen maholisuukshiin saavuttaa omia pyrkimyksiä. 
Hymaankapitaali kehittyy institysjuunissa (esim. koulut), mutta sosiaalinen kapitaali 
on väävattu sosiaalishiin stryktyyrhiin perheen sisälä, kontakteissa, sosiaalisessa 
organiseerauksessa, ideellisessä föreeninkitoiminassa ja privaatti ja ofentlisessä 
yhteisoloissa. Uskothaan ette se vaikuttaa yksityisen kognitiivishiin ja sosiaalishiin 
kompetenshiin (Coleman 1990: 300ff; Putnam 2000). Sen idéen mukhaan sosiaalinen 
kapitaali on kolektiivisen identtiteetin pohjapuita ja se rakentuu ja kehittyy olletikki 
siviili yhteiskunnassa. Sosiaalinen organiseerinki saattaa kuitekki tietyissä oloissa 
johtaa isuleerinkhiin ja viä kehitystä takashiin päin, jos se sosiaalinen verkosto ei 
rekleeraa toimintaa prudyktiivisesti, meinaa Putnam (2000: 319ff). Siis se pitäis olla 
maholista ette defineerata sosiaalisen kapitaalin negatiiviseksi vaikuttajaks 
esimerkiks minuriteettialueissa missä paikalista kieltä ei ole käytetty pääasiassa 
muuala kun privaattielämässä, perintheelisissä töissä ja föreeninkielämän ei-
julkisissa osissa.  

Valitettavasti ei ole juuri mithään kansainvälisiä tutkimuksia millä tavala 
kielenkäyttö vaikuttaa sosiaalisen kapitaalin kehityksheen, ja jos vähemistökielen 
käyttö on tärkeä vaikuttaja siviili yhteiskunnan kehityksessä. Tutkimus sosiaalisesta 
kapitaalista on lähespä poikkeuksetta olettanu ette on vain yks kieli joka vaikuttaa 
sillä alala, ja monikielisyyttä ei ole otettu huomihoon tämän alan tutkimuksessa. 
Lähtemällä ideasta ette kunta koostaa yhtenhäisen kokonaisuuen mitä puliittiset 
opinjuunit määräävät ja normittavat, ja joka peilaa yksityisitten kylttyyri- ja 
yhteiskuntakäsityksiä, niin sen mukhaan saattaa oottaa ette kylttyyritoiminta 
jokhaisessa kunnassa abstraktisessa muoossa heijastaa ylheisen opinjuunin tiethyin 
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fenomeenhiin. Pelmannit ja författarit, jokka on kunnassa kasunheet ja kasvatetut, on 
kansa saanheet tietynlaisia kylttyyrivaikutuksia jokka vaikuttavat heän 
kylttyyritoiminassa; net vaikutukset on osittain formanheet heän identtiteettiä ja 
stryktyreeranheet heän praktiikkia sillä tavala ette se peilaa olevaa opinjuunia ja 
inställninkiä monenlaishiin sosiaalishiin fenomeenhiin. Samala ajatuksella koko 
vähemistörekiuunin asukhaat heijastavat ommaa kylttyyriä ja kieltä omassa 
toiminassa ja antavat kyltyyrityössään vähemistökielile sen staattyksen minkä he itte 
asettavat niille kielile, mutta joka vain on osa siittä ylheisestä mielipitheestä. Jos 
pystythään muuttamhaan ihmisitten oma inställninki kielhiin ja kylttyyrhiin niin kans 
kylttyyrprudyktit muuttuvat sen mukhaan. 

Minuriteettialueissa on olletikki monihaaranen inställninki minuriteettikielhiin 
tärkeä vaikuttaja sosiaalisheen kapitaalhiin, identtiteethiin, suhe paikalisheen 
kylttyyrhiin ja sen vuoks kylttyyritoiminthaan. Selvästi näkkee nykysin ette 
pusitiivinen asosieerinki paikalisheen kylttyyrhiin on parhaiten näkösellä kunnissa 
missä on pitemän aijan tuettu monikielisyyttä. Toishaalta, kunnat mikkä on 
välttänheet tueta paikalisia kieliä on saanheet erinlaisen kielteisen suhtautumisen 
yleisheen paikalisheen kylttyyrhiin. Kielipulitiikka siis vaikuttaa kylttyyrialoitten 
erilaishiin toiminthaan, olletikki minuriteettikielen käythöön. Negatiivinen asene 
paikalisheen kielheen vaikuttaa kans kylttyyritoiminthaan majuriteettikielelä, koska 
sekin kieli on osa paikalisesta kylttyyristä ja saapi vaikutheita sosiaalisesta 
kapitaalista ja identtiteetistä.  

2 Ruottin kielipulitiikka tukkee yksityisiä 
ryhmiä ja vähemän yhteistyötä 

Yks ylheinen piire Ruottin kielipulitiikassa on ette tueta jokhaista vähemistöryhmää 
ja kieltä ja saa niitten itte kehittämhään ommaa kieltä ja kylttyyriä. Se prusessi on 
ollu käynissä nyt koko maassa vuoesta 2000 kun uusi kielipulitiikka astui voimhaan 
ja Ruottin valtiopäivä tunnnusti viis vähemistökieltä ja kansalista vähemistöä. Mutta, 
hyvin vähän tukea mennee prujekthiin jokka pyrkivät kehittämhään yhteistyötä 
vähemistöitten kesken ja luomhaan kontaktia kieli-, kylttyyri- ja maanrajoitten yli. 
Esimerkiks on olemassa vain yks föreeninki joka eustaa Ruottin kaikki viis 
vähemistökieliä, SWEBLUL (www.sweblul.se). Mutta valtio siltikhään ei anna 
yhtään suora rahalista tukea sille föreeninkille, jonka ainua maholisuus saa tukea on 
hakemalla erikoisia prujektia. Erityiset vähemistöföreeninkit saavat erikoistukea 
omhaan toiminthaan. 



 249 

Tämä valtion tuki vähemistöile ei kuitenkhaan heijasta Norrbottenin 
vähemistöalueen moninaista ja monimutkaista kylttyyriä. Esimerkiks hyvi moni 
Tornionlaaksossa pittää olevansa sekä saamelainen, tornionlaaksolainen ette 
ruottinsuomalainen, ja puhuvat sekä meänkieltä ja suomea, ja aika moni puhhuu 
kaikkia kolmea vähemistökieltä. Identtiteetit on useasti monenhaaraisia ja tulevat 
näköselle erilaisissa kontekstissa. Yksityiselä tasola on kuitekki aina ollu kaikenlaista 
yhteistyötä henkilöitten kesken, joka mennee poikki kieli- ja kylttyyrirajoitten ja 
vieläpä maanrajoitten yli. Mutta kun kattoo föreeninkin tasola se yhteistyö ei ole 
näkösellä pääasiassa muuala kun kylttyyrin aloila missä pelmannit ja teatterit tekevät 
jonkin verran yhteistyötä: Meänmaan teatteri, Saameteatteri, Tornedalsteatteri, Jord 
ekonomisk förening ja Rallarfesten on net tärkeimät monikylttyyriset föreeninkit. 
Meänkieliset, saamelaiset ja ruottinsuomalaiset eetniset föreenkinkit ei näy 
yhteistyössä juuri ollenkhaan, jospa jonkin verran Stockholmissa. Monela 
Haaparannan urheiluyhistyksillä on kyllä tiivistä yhteistyötä poikki rajan Tornion 
yhistyksitten kansa ja yhteistyö on jotenkin kasvussa pitkin rajaväylää. Mutta 
ylheisesti yhteistyö toimii huonosti, ja yks vaikuttaja siihen puuthelisheen 
yhteistyöhön on valtion kielipulitiikka. Ei ole olemassa tarpheeksi normittajia 
yhteiskunnan tasola jokka vaikuttavat aktivistia hakemhaan yhteistyötä. 

Kielipulitiikka määrää henkilön, joka haluaa olla aktiivinen vähemistöasioissa, 
ottamhaan kantaa yhteen identtiteethiin ja kehittämhään sitä, ja vähemin ette henkilö 
saapi olla aktiivina monikylttyyrisessä miljöössä monenlaisella identtiteetillä. Se 
kielipulitiikka saaattakin olla yks syy siihen konfliktitendenshiin joka on kasvanu 
Tornionlaaksossa viimi vuosina. Jokkut asukhaat meinaavat ettei het kuulu 
mihinkhään tunnustethuun vähemistöryhmään ja on perustanheet oman yhistyksen 
missä on neljäs ”vähemistö”: lantalaiset/kväänit jokka on perustanheet 
Kvänlandsförbundet, joka aijaa enimäksheen kalastus-, maaoikeus- ja 
jahtikysymyksiä. Toiset taas puhuvat samkväänistä, koska heilä on monen 
vähemistön identtiteetti. Parempi olisi jos saisi kaikki vähemistöryhmät yhteistyöhön 
ja vetämhään samhaan suunthaan aloila missä on yksmielisyys. Sellainen ajattelu 
kehittää sekä vähemistöjä ette yhteiskuntaa. Kylttyyritoiminta on hyvä lähtökohta 
siihen ajatuksheen. 
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3 Tuloksia Ruottin kielipulitiikasta 
Tornionlaaksossa 

Selvästi huomaa ette nykyinen kielipulitiikka on kuitekki kylttyyrin alala tuottanu 
hyviä tuloksia, koska se on tuenu olemassa olevia stryktyyriä ja kehittäny niitä 
pusiiivisheen suunthaan. Tornionlaaksossa on meänkielinen/suomenkielinen 
kylttyyritoiminta voimakhain Pajalan kunnassa. Kirunassa on sen lisäks saamen kieli 
näkösellä kylttyyritoiminassa ja näissä kahessa kunnassa on kans kylttyyritoiminta 
ruottiks kaikhiin parhaiten näkösellä (Winsa 2005). Siis, se ei ole sattuma ette Mikael 
Niemi, Bengt Pohjanen, Erling Fredriksson, Mona Mörtlund ym. on lähtösin, eli 
asuvat, Pajalassa. Tuki meänkielele, saamele ja suomele vaikuttaa pusitiivisesti kans 
kylttyyritoiminthaan missä käytethään ruottia. Olettikki tuki meänkielele on tuottanu 
hyviä tuloksia. 

Löytää sen lisäks helpola suuria eroja meänkielen ja suomen kielen kirjalisuuen 
lukumäärissä kunnitten välissä. Absolyytti määrissä pitäis olla enniiten meänkielen 
ja/eli suomen kielen puhujia Kirunassa ja Haaparannan kunnissa, mutta silti 
Pajalassa on enniiten jokka ajavat meänkielen asioita. Standardisuomen kirjalisuutta 
on ylheisesti vähän, ja suuriin osa suomen kielen ja meänkielen kirjalisuuesta 
kirjotethaan Pajalan kunnassa, eli kunnassa syntynheet kirjailijat. Sen slyytsatsin 
tukkee kans se fakta ette on suunile 30–35 henkilöä/kryppiä jokka laulavat, 
kirjottavat eli essiintyvät meänkielelä ja/eli suomeks Tornionlaaksossa. 20–25 näistä 
asuvat/on syntynheet Pajalassa. Samassa kunnassa on kans ainua tiidskrifti joka 
pybliseeraa artikkelia meänkielelä ja jonkin verran suomeks. Met-avisi on julkaistu 
vuoesta 1981, 4 kertaa vuoessa.  

Harva haaparantalainen käyttää meänkieltä eli suomea kylttyyritoiminassa. 
Mutta Haaparannala tullee IKEA syrjää myön vaikuttamhaan monikielisheen 
identtiteethiin, yhteistyöhön poikki rajaväylän, kehittämhään kakskielisiä 
fööretaakia, suomenkielistä palvelua, ja nostamhaan suomen kielen staattysta, ja 
samala vaikuttamhaan pusitiivisesti meänkielheen. Sen kautta kiinostus olletekki 
suomenkielisheen kylttyyrhiin tullee kasvamhaan ja vaikuttamhaan koko 
Tornionlaakson kylttyyrielämälle.  

Lähes kaikki saamen kielen kirjalisuus ja mysiikki luothaan Kirunassa. Helpola 
löytää selvän kopplinkin författarhiin, jokka on syntynheet jälkhiin 1940 jossakin 
viiessä kunnassa, ja eetnisheen perspektiivhiin kirjalisuuessa, ja minuriteettikielitten 
käythöön kirjakielenä. (Winsa 2005.) Väitethään ette sosiaalista kapitaalia saapi 
esimerkiks kylttyyrföreeninkissä, ja sillon saattais antaakata ette missä on paljon 
kylttyyriföreeninkiä niin sielä on kans paljon kielikylttyyristä prudyksjuunia. Ei ole 
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sen takia sattuma ette aktiivisimat kylttyyriföreeninkit on Pajalassa ja Kirunassa: 
Tornedalsteatern, Jord ja Rallarfesten, jokka kehittävät monikielistä ja –kylttyyristä 
toimintaa. Meänmaan teatteri on Bengt Pohjasen johtama teatteri Ylikainhuussa joka 
on suuressa yhteisyössä Suomen Tornionlaakson kunnitten kansa. Sen lisäks Svenska 
Tornedalingars Riksförbundin, STR-T:n perustaminen ja sen työ saataksheen 
meänkielen tunnustetuks on yks tärkeä vaikuttaja rajakunnitten aktiivisheen 
kylttyyrisheen toiminthaan.  

4 Saamelaiskylttyyriä Sápmessa ja Kirunassa 

Ei ole sattumaa ette saamelaiset Sápmessa on jo aikoja sitten alkanheet kehittämhään 
saamelaismysiikkiä ja -kirjalisuutta. Mysiikki yhistää saamelaisryhmät ja kehittää 
yhteistä identtiteettiä. Suuria mysiikki- ja kylttyyrifestivaalia järjestethään jo aikoja 
sitten joka vuosi monessa Pohjoisnorjan kylissä, mutta vähemin Ruottissa. Saami 
Grand Prix, Kautokeinossa, on viikon mittainen kylttyyrifestivaali, jossa parhaimat 
saamelaisjoijkaajat ja laulajat valithaan ja jokka jatkavat kansainvälishiin kilpailhuin, 
niinku Liet (www.saami-easterfestival.org/). Saami Grand Prix kilpailu täyttää koko 
Kautokeinon sporthallin, vaikka ei ole ees hotellia koko Kautokeinossa. Tulokset on 
jo pitkhään olheet nähtävissä. Saamen kielen laulajia on kuuluisia monessa maassa ja 
on voittanheet Liet laulukilpailun 3 kertaa neljästä. Mysiikin laatu on nousussa ja 
kiinostus saamelaismysiikhiin on kasvossa sekä Sápmessa ette muuala. 

Kirunan suhteelisen korkea kylttyyrindeksi saapi vaikutuksia tästä ylheisestä 
saamelais kylttyyritoiminasta. Kiruna on sen lisäks, paitti ette se on kapunki, 
jeugraaffinen paikka minkä saamelaisitten kylttyyri attraheeraa författaria ja 
luultavasti vaikuttaa pusitiivisesti monheen författarskaaphiin. Kirunassa on ollu/on 
monta pappia ja saarnamiestä jokka on kirjottanheet suuren läjän kirjoja. Esimerkiks 
on suunile 5–6 pääasiassa pappia, jokka on asunheet Kirunassa ja kirjottanheet noin 
54 kirjaa yhteensä. Mutta relatiivisessä määrässä on koko summa kirjailijoita 
sköönliteratyyrin alala aika pieni. 

Kirunan kunnassa on kans paljon saamelaisinstitysjuunia ja aika laila eetnisiä 
föreeninkiä jokka vaikuttavat ylheisheen kylttyyritoiminthaan. Saamelaiset on sekä 
prusentissa ette absolyyttisesti minuriteettiasemassa Tornionlaaksossa, mutta silti 
heän kylttyyri vaikuttaa monheen kirjalisuutheen ja mysiikhiin, kuitekki Kirunassa. 
Yks porkkana kylttyyritoiminthaan on se erikoinen ja aika laaja ekonoominen tuki 
mitä saamelaiset saavat kylttyyrhiinsä. Mutta tulokset on kans resyltaattia 
pitkäaikasesta työstä kehittää saamelaista identtiteettiä. Saamelaisitten 
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organiiseerinki on selvästi jättäny jälkiä Kirunan kylttyyrielämhään. Meänkieltä 
käytethään aika paljon Kirunan amatöörteatterissa, mutta huomattavasti vähemin 
literatyyrissä ja mysiikissä.  

5 Amatöörteatteri, mysiikki, kirjalisuus ja 
asentheet meänkielheen  

Pajalan ja Kirunan amatöörteatterin toiminta korespondeeraa korkeaman 
kiinostuksen författarskaaphiin, amatöörforskninkhiin ja mysiikhiin. Molemissa 
kunnissa on kakskieliset fööreställninkit aika hyvässä asemassa, olletikki Pajalassa. 
Sielä ja jokseenki Kirunassa, on huomattavasti enämpi författaria/kirjottajia jokka 
prudyseeraavat enämpi kirjoja kuin muissa kunnissa. Tornionlaakson ja 
Malmikentitten kirjaförlaakit etableerathiin 1980-luvula kun eetninen mubiliseerinki 
alko. Ennen 1980-lukua ei ollu kun Tornedalica-sarja, joka pääasiassa antoi ulos 
ammattikirjalisuutta. Bengt Pohjanen perusti Kaamoksen 1985, jonka myöhemin 
STR-T otti yli. Förlaaki on julkaissu suunile 35 kirjaa. 1997 Pohjanen perusti uuen 
förlaakin joka pyrkii kattamhaan koko Barentsin. Barentsförlaaki on antanu ulos 
useman kirjan. Ideelli förlaaki Kaamos ja saamen kielen kirjalisuus saapi erikoisen 
tuen Valtion kylttyyrroodista. Se saattais mutiveerata paremin författaria 
kirjottamhaan. Mutta vaikka se ekonoominen tuki minuriteettikirjalisuuele varmasti 
on porkkana kirjottamisheen se kuitekki vaatii ette jokku kirjottavat kirjat. Selvästi 
huomaa ette Pajalassa alko kätevä kylttyyrinen kehitys niitten kans jokka on 
syntynheet 1940-luvula eli jälkhiin, koska Pajalassa on vain 5 kirjaa koko kunnassa, 
joitten kirjailijat on syntynheet ennen 1940 ja asunheet kunnassa. Jos vain kattoo sitä 
vanheempaa kirjalisuutta niin Pajala on heiossa asemassa. 

Se on kuitekki maholista ette minuriteettikirjalisuuen tuki aktiveeraa författaria, 
ja ette net myöhemin alkavat kans kirjottamhaan majuriteettikielelä. Pajalassa on 
jokku författarit jokka on kirjottanheet ensimäisen kirjan meänkielelä. Siis, Pajalassa 
dumineeraa sekä meänkielinen, suomenkielinen ette ruottinkielinen kirjalisuus. 
Kirjalisen kylttyyrin kehitys ja sen kopplinki STR-T:hen ja 1980-luvun eetnisheen ja 
kielelisheen revitaliseerinkityöhön näyttää olevan selvästi ankkuroittu. Mutta koska 
amatöörteatteri vaatii m.m pelmannia ei ole yllättävää ette kans lukumäärä 
pelmannia/mysiikkikryppiä/laulajia on enimäkseen löyettävissä Pajalassa ja 
Kirunassa. Sen lisäks on kans mysiikkiförlaaki Ton i Norr Pajalassa vaikuttanu 
kunnan mysiikkielämhään. Mysiikin alala saattaa siis löytää vastaavan 
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korespondensin kun muun kielikylttyyrisen toiminan kansa. Mysiikki, laulu, 
amatöörteatteri ja kirjalisuus perustavat kielikylttyyrisen infrastryktyyrin.  

6 Sosiaalinen verkosto luopi amatöörteatteria, 
författarskaappia ja pelmannia  

Näyttää olevan karaktäristinen piire Tornionlaakson kylttyyriselle infrastryktyyrile se 
informälli verkosto joka kehittyy jokhaisessa ideellisessä toiminassa missä yksityiset 
henkilöt ja erinlaiset kylttyyrimuoot integreerathaan verkosthoon ja tukevat ja ajavat 
toisia. Författari tarvittee lukijoita, yhen markkinan kirjoile, pelmanni tarvittee 
pybliikin, ja teatteri tarvittee hyviä maanyksiä, pelmannia, skoodespeelaria, tansaria, 
ja yleisöä joka haluaa kattella fööreställninkiä. Teatteri sinänsä vaatii suuren porukan 
aktivistia monesta kylästä ja sukupolvesta. Tornedalsteatteri on 20 vuoen aikana 
rakentanu ylös informällin verkoston ja integreeranu nämät kolme-neljä kylttyyrin 
aloja yhteensä meänkielen kansa paikalisheen infrastryktyyrhiin. Tämä näyttää 
kehittävän sosiaalista kapitaalia joka aijan olhoon saapi ravinon omasta 
dynamiikasta. Koska Pajala mainituista syistä on tullu keskuspaikaks toiminalle ei 
taija olla sattuma ette sielä on enämpi kirjailijoita, pelmannia ja teatteria kuin 
verrattu muissa kunnissa. Useat pelmannit ja mysiikkikrypit on kehittynheet 
amatöörteatterissa ja saanheet lavan lauluileen ja mysikilleen. Meänkieli ja suomi on 
olheet ylheisiä osia toiminasta, mutta muutama kirjottaa kahela kielelä. Författarit, 
amatöörskoodespeelarit ja pelmannit, jokka on olheet vasthaan paikalista kieltä on 
praktiikissa useasti menettänheet maholisuuen kehittää sosiaalista kapitaalia mitä 
verkosto luopi, ja sillä tavala heilä on vaikeampi luoa sosiaalisen plattformin missä 
författarskaappi, näyttelijäntaijot ja mysiikki saattavat juurtua ja kasvaa. 
Yksinkertaset kvalitatiiviset arvostelut viittaavat kans selvästi ette "Pajalan" 
kirjailijat on kuulusimat koko läänissä, ja jopa koko maassakin. Bengt Pohjanen ja 
Mikael Niemi on molemin arvostettuja kirjailijoita jokka on voittanheet useampia 
kirjalisia priisiä.  

Monikielinen ja -kylttyrinen infrastryktyyri on juurtunu Pajalassa ja joksheenki 
Kirunassa. Jatkokehitys kylttyyrisestä toiminasta on nykysin ette alethaan 
hakemhaan yhteistyötä muitten vähemistökielitten kylttyyriaktivistitten kansa ja sillä 
tavala liittämhään meänkielisitten asiat Euruuppalaisheen verkosthoon, niinkuin 
Norjan saamelaiset on jo tehneet aikoja sitten. Ja taasen se on Pajalan ja Kirunan 
pelmannit ja kylttyyriaktivistit jokka johtavat sitä uutta prusessia joka liittää 
meänkielenpuhujat suuremphaan kansainvälisheen verkosthoon. 
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7 Vähemistökielitten laulukilpailu on 
kielensuunittelun instrymentti 

Euruupassa on noin 40 miljoonaa vähemistökielitten puhujia hyvin monessa 
rekiuunissa. Yks ylheinen draaki niillä on ette suuriin osa niistä monesta ryhmästä on 
useasti pienemät kun noin 100 000 puhujaa. Nämät pienet porukat ei kohtaa juuri 
ollenkhaan muita minuriteettipuhujia. Nuori meänkielenpuhuja ei ole juuri kohanu 
muita kun jonku muun meänkielisen, ja jospa jonku saamelaisen ja 
suomenruottalaisen. Tieto muista minuriteettikielistä on heiko, ja sen takia ei ole 
verkostoja ja yhistyksiäkhään jokka yhistävät porukoita kieli- ja kylttyyrirajoitten yli. 
Yhistykset jokka pyrkivät tukemhaan vähemistökieliä heijastavat valtion 
kielipulitiikan suuntia ja hakevat pääasiassa vain tukea ja kehitystä omista ryhmistä 
ja vähemin yhteistyöstä muitten vähemistöryhmitten toiminasta. Siittä seuraa aina 
enemän isuleerinkia ja ryhmät tulevat vain heiomaks kielenmuutosprusessissa. 
Tulevaisuus on heiko jos ei hae yhteistyötä muitten ryhmitten kansa.  

Jos aikoo muuttaa suuntaa Ruottin kielipulitiikassa tarvittee kehittää kontaktia 
siviili yhteiskunnan tasola jokka kulkevat kieli-, kylttyyri- ja maarajoitten yli. Net 
sosiaaliset verkostot jokka niistä kontaktista kehittyvät tulevat vaikuttamhaan 
pusitiivisesti integrasjuunhiin, redyseeramhaan maholisia konfliktia, tukemhaan 
siviiliyhteiskunnan kehitystä, kielitten revitaliseerinkiä, kehittämhään markkinaa 
vähemistökielitten kylttyyrituotheile, ja jopa antamhaan potkua kylttyyrityrismile. Ja 
sillonku saapi vähemistökielitten asosieeramhaan rahan ja staattyksen kansa niin 
paikaliset, rekiunaaliset ja kansaliset pulitiikkeritkin alkavat kattomhaan 
minuriteettikieliä alueen resyrsinä jokka saattavat kehittää paikalista ekonoomita. 

Yks ylheinen prubleemi pienissä vähemistöryhmissä on ette se ei kannatte rahan 
puolesta lua lauluja minuriteettikielilä koska markkina on liian pieni. Saamelainen 
laulaja saattaa olla aika hyvä ja kuuluisa omassa porukassa, mutta ei saata myyä kun 
jonku sata CD:tä koska ei ole markkinakanavia joka myypi vähemistökielitten 
mysiikkiä. Ei enemistön mysiikkimyyjät tule itte kehittämhään markkinaa 
vähemistömysiikile. Se on vähemistöpelmanitten oma tehtävä. Oma alue ja väestö on 
liian pieni elättämhään pelmannia ja siis häätyy päästä myymhään enemistöle eli 
aina paremin muile vähemistöile ennenku mysiikki alkaa tuomhaan tarpheeksi 
rahhaa pelmannile. 

Mutta ei kielikylttyyrisiä verkostoja tule kehittymhään jos ei ole joku muuruutti 
jokka aijaa prusessia etheenpäin, joku joka viehättää kaikkia pelmannia ja mysiikistä 
kiinostunheita. Mysiikki sinänsä ei ole tarpheeksi, ja sen takia kansainvälinen 
laulukilpailu ja palkintoja on maholinen muturi joka vaikutta verkostoitten 
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kehittymisheen. Sen prusessin saattaa kehittää monela tasola ette on monta 
maholisuuksia osalistua kylttyyrisheen pruseshiin.  

Lähespä jokhaisessa minuriteettialueissa on nykysin aika paljon meetiaa joka 
haluaa ja tullee tukemhaan tällaisia alueelisia ja kansainvälisiä laulukilpailuja. 
Niitten meetian kautta se tieto leviää ympäri Euruupan rekiuunia ja sen kautta 
Euruupan enemistömeetihoin. Sen takia friisiläiset Hollantissa aloit järjestämhään 
Liet International vuonna 2002. Perimäinen ajatus tässä Euruupan ainuassa 
vähemistökielitten laulukilpailussa on kuitekki ensi käessä ette saa enemän 
pelmannia laulamhaan vähemistökielilä. Jos sen saapi aikhaan se tullee 
vaikuttamhaan hyvin monela alala. Kun tullee enemän pelmannia niin kiinostus, 
kilpailu ja kvalitee kasvaa. Samala kilpailu on vain yks keino millä saapi pelmannia 
ja laulajia ympäri Euruuppaa tutustumhaan toishiin ja oppimhaan toisitten 
mysiikistä, kielistä ja kylttyyristä. Ja koska Liet kilpailu on kansainvälinen se on 
sinänsä hyvä muuruutti viekottamhaan nuoria laulajia oppimhaan kuitekki 
laulamhaan vähemistökielilä. Toinen askel on ette net alkavat puhumhaanki enemän 
minuriteettikielilä koska net näkevät ette niillä kielilä net pääsevät etheenpäin 
vähhiinthääns yhtä hyvin kun enemistökielilä. Kun Liet laulukilpailu saapi parempaa 
laatua lauluissa ja koska se kiertelee ympäri Euruupan minuriteettirekiuunissa se 
saapi kans enemän meetian kuuluvuutta. Se on paras maholinen markkinointikanava 
ja sillon alkaa vähemistökielitten laulutkin myymhään kansalisella ja 
kansainvälisellä markkinoila. Sillon ku se päivä tullee kun Liet laulukilpailu 
lähätethään suorhaan järjestäjämaan kansalisessa teeveessä se tullee viekottamhaan 
European Broadcasting Union (EBU), joka järjestää Eurovision, siis se ylheinen 
Euruuppalainen laulukilpailu joka ennen kuitekki oli enemistökielile, mutta on 
muuttumassa ykskieliseks ja moonokylttyyriseks kilpailuks. EBU on yhistys jossa 
lähespä jokhaisen maan päämeetia laitokset on jäsenenä. Ja jos/sillon ku EBU alkaa 
auttamhaan järjestää Liet laulukilpailua siittä tullee suuri Euruuppalainen tapahtuma. 

Ja kun laulukilpailu kehittyy siittä tehhään viikon pitkän evenemangin niinku jo 
on olemassa Kautokeinossa, Saami Grand Prix. Ja kehityksessä alkaa symtymhään 
uusia kylttyyrisiä verkostoja siviiliyhteiskunnan tasola jokka menevät yli kieli-, 
kylttyyri- ja maanrajoitten. Se sinänsä vaikuttaa pusitiivisesti kylttyyrityrismhiin 
koska kontaktit saavat ihmiset ajattelemhaan ette olis mukava kans tutustua niihin 
rekiuunhiin mistä laulajat tulevat. Ja vähemistöitten kolektiivinen identtiteetti 
muuttuu sen mukhaan Euruuppalaisheen suunthaan ja irtautuu enemän isuuleeratusta 
rekiuunalisesta identtiteetistä joka on voimakhaasti liittyny vanhaasheen 
kielipulitiikhaan. Tornionlaakso saapi Euruuppalaista näkökulmaa ja tullee näköselle 
suuremalle väestöle. Vähemistökielet tulevat sillon olemhaan osana ylheisestä 
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kylttyyri- ja talousmarkkinoista ja siis kielitten arvo ja staattys laskethaan sen 
ylheisen markkinan perustheela. Kun kielet on osana sitä markkinaa, vähemistökielet 
saavat suureman kiinostuksen ja nuoremat haluavat m.m. samasta markkinasyystä 
oppia enemän meänkieltä ja saamea. 

8 Faktaa Liet-Lavlutista Östersundissä, 14 
oktuuberia 2006 

– Liet-Lavlut on Euruupan ainua vähemistökielitten laulukilpailu. Liet foundation 
Frislandissa, Hollandissa, järjesti ensimäisen Liet International 2002, niinkuin 
2003 ja 2004. Saamelaiset laulajat/ryhmät Transjoik/Frode Fjellheim ja Niko 
Valkeapää on voittanheet kaks kertaa kolmesta, 2002 ja 2004. Vuonna 2005 ei 
löyetty järjestäjää. 

– Liet foundation on vastuussa mihinkä Liet laulukilpailut asetethaan ja aktiivinen 
partneri kansainvälisissä aransjemangissa. SWEBLUL ja Liet foundation päätit 
2005 ette 2006 vuoen Liet järjestethään Östersundissä. Jämtlandin lääni ja 
Östersundin kunta olit pusitiivisia laulukilpailhuun ja annoit hyvän tuen koko 
järjestykselle. SWEBLUL haki kyllä Norrbottenistaki partneria, mutta 
epäonnistui. 

– Liet-Lavlut 2006 oli neljäs laulukilpailu. Siihen lähätethiin 61 CD:tä ja suuri läjä 
lauluja vähemistökielilä 25 rekiuunista ympäri Euruuppaa. Niistä pieni komitea 
valitti 11 laulua Liet-Lavlut-kilpailhuun. 

– Karsintakilpailuja on Liet-kilpailun alusta saakka pietty Kautokeinossa, Saami 
Grand Prix, ja Friisinmaalla, Hollantissa. Voittajat kummastaki kilpailusta menit 
suorhaan Liet-Lavluthiin. 

– Östersund 14 lokakuuta 2006, 1900-2130. 11 rekiunaalista kieltä olit eustettuna 
ja 49 artistia.  

– 65 jurnalistia oli paikala, joista 17 olit kansainvälisiä.  
– Östersundin Storsjöteaterissa on 435 paikkaa ja kaikki liput olit lophuunmyytty.  
– Kansainvälinen jyrry oli kuttuttu paikale. Jyrryssä oli 11 jäsentä, yks joka 

osalistuvasta kielestä ja rekiuunista.  
– Saamelaiset Johan Kitti ja Ellen Sara Bähr voitit Liet-Lavlut kolmanen kerran 

neljästä. 
– SMS- ja verkostoäänestys oli maholinen yleisölle ja yleisön palkinon voitti Liza 

Occitaaniasta. 
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– Ruottin raatiu/Sveriges radio P2 (www.sr.se) lähätti suorhaan ja internetin 
kautta. Mutta monet kansainväliset raatiut lähätit kansa. Yhteistyöprujekti 
Saameraatiun ja Sisuradion kansa. 

– Laulukilpailu lähätethiin viikko 44, 2006 BBC Worldin mysiikkiprukramissa yli 
koko Amerikan. Maholinen kuulijakunta oli siis 300 miljoonaa ihmistä, 
rannikosta rannikhoon, niinku sielä sanothaan. Kitti/Bährin, Jordin ja Karavan 
familian lauluja sait amerikkalaiset kuunella. Samala raatiu informeerasi 
amerikkalaisille Euruupan vähemistökielistä ja Östersundistä 
(www.theworld.org). 

– Ruottin TV nauhoitti Liet-Lavlutin ja lähätti sen Ruottin teevessä parhaina 
maholisena aikana kakkoskanavassa joulupäivänä 25 joulukuuta, kello 1815-
1915. Repriisit lähätethiin 28 joulukuuta ja 2 päivä tammikuuta 2007. 
Laulukilpailu lähätethiin kans SVT Europassa, siis sateliittikanavassa ympäri 
Euruuppaa. 

– Osia eli kokohnaisuuessa Liet-Lavlut lähätethiin Baskian TVssä, TV Friesland, 
TV Trentino Italiassa ja BBC TV Scotland jossa on maholinen kattojaväki noin 5 
miljoonaa ihmistä.  

– Lähespä jokhainen alueelinen avisi koko Ruottissa on kirjottanheet 
vähhiinthääns kerran Liet-Lavlutista. Suuremat avisit niin kuin Aftonbladet, 
Dagens nyheter ja Svenska dagbladet on kirjottanheet muutaman nutiisin 
(www.eniro.se). 

– Jos 18 oktuuberia 2006 haki Googleissa ”Liet-Lavlut” sai 510 000 osumia. Liet-
Lavlut logga oli sillon vain ollu olemassa noin 8 kuukautta. Loggaa ei ollu ennen 
tammikuuta 2006.  

– Liet-Lavlut 2006-prujektia tukesi 8 maata/9 aluetta plys Euruupanparlamentti 
(noin 20 eri fondia maksoit Liet-Lavlut-prujektin). Sen lisäksi oli suurta 
ideellistä työtä. 

– Lissää informasjuunia saapi: www.liet.nl. 
– SWEBLUL, yhistys joka eustaa Ruottin viis kansalista vähemistökieltä, oli 

prujektista vastuussa. Yhteistyö Estrad Norr, Östersund, ja Liet Ynternajsonaal 
kansa Friisinmaalla ja muita yhistyksiä/laitoksia. 
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9 Euruupan vähemistökielitten laulukilpailun 
tulevaisuus 

– Ajatus on ette kehittää alueelisia karsintakilpailuja joka vähemistörekiuunissa. 
Parhaimat niistä laulajista jatkavat suorhaan kansainvälisheen kilpailhuun. Sillä 
tavala se kansainvälinen kilpailu saapi pareman tuen, laatu kasvaa, ja 
huomathaan enemän meetiassa. 

– Rekiunaalinen karsintakilpailu Laulun Laulut on suunittelussa Pajalhaan 15 
syyskuuta 2007, mihinkä kaikki kiinostunheet vähemistökielitten pelmannit 
Pohjoismaista, Itämerenalueelta ja Karjalasta kuttuthaan osalistumhaan. Liet 
Lavlut järjestethään luultavasti Friisinmaalla 2008. Vuonna 2009/2010/2011 
SWEBLUL toivoo ette Liet kilpailu tullee uuesti Ruothiin eli kuitekki 
Pohjoismaihin.  

– EU-prujektia, jokka pyrkivät tähhään suunthaan, on jo haettu ja haethaan eri 
tasola. 

– Yks prujekti suunitteluvaiheessa on SWEBLULin ja Jord-bandin aikomus 
järjestää workshoppia nuorile missä net oppivat laulamhaan meänkielelä, 
kvääniksi, saameks,suomeks ja jos on laulajia niin kans romani chib ja jiddisch. 
Workshoppia - jos prujektihakemus onnistuu - piethään Tornionlaaksossa 2007 
ja net päättyvät yhteen Gaalailthaan missä parhaimat nuorten vähemistökielitten 
laulajat saavat olla mukana. Parhaimat siittä Gaalaillasta menevät suorhaan 
Laulun Laulut kilpailhuun ja sieltä muutama mennee kansainvälisheen Liet-
kilpailhuun. Vuonna 2008 sama idea sovelethaan Kväänilaisitten alueela 
Pohjoisnorjassa. Ja sitten 2009 toivottavasti suomenruottalaisitten kesken 
Pietarsaaressa.  

– Ja sillä tavala vähemistökielitten laulukilpailu sitten toivottavasti jatkuu, 
kehittyy ja kasvaa! 
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10 Loppusanat: Liet-Lavlut ja vähemistökielten 
verkosto on samasta kaltiosta 

Tämä kylttyyrin kansainvälistyminen vähemistöalueissa seuraa Helena Sulkalan 
perustaman vähemistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston periaatheita. Oulun 
yliopiston verkosto on ollu toimessa jo useaman vuoen ja on ollu prudyktiivinen ja 
kunnioittava esimerkki kuinka vähemistökielen kylttyyraktivistit pitävät hakea tukea 
ja yhteistyötä muitten vähemistökielten puhujien kansa. Hyvät ajatukset liikkuvat 
aina kansainvälisessä miljöössä missä rajat, kielet ja kylttyyrit ei ole estheenä vain 
aatheitten rakentajana. Siinä mailmassa Helena Sulkala on luonu pohjaa. 
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Geminaatallisten ja ei-geminaatallisten tunnusten 
distribuutio karjalan murteissa 

Pekka Zaikov 

Geminaatioksi nimitetään konsonanttien pidentymistä, yleisesti kahdentumista. 
Karjalan kielen murteissa konsonanttien kvantiteettisuhteet koskevat geminaattoja 
kk, tt, pp, čč, jotka yleisesti esiintyvät avotavussa, ja umpitavussa on vastaavasti 
yksinäiskonsonantit k, t, p, č. Kvantitatiiviset vaihtelut tapahtuvat sanan vartalossa. 
Sen lisäksi karjalassa tavataan ns. suffiksaalista geminaatiota (ks. Mielikäinen 1981), 
joka on ominainen pääasiallisesti varsinaiskarjalan murteille. Artikkelissani yritän 
kiinnittää huomiota sellaisiin karjalan kielen muoto-opin ominaisuuksiin, jotka ovat 
yhteydessä päätteiden tai suffikisien geminoitumiseen. Nimittäin eräät konsonanteilla 
alkavat kieliliopilliset päätteet esiintyvät kahdessa muodossa, geminaatta- ja yksi-
näiskonsonanttialkuisina. Tällainen tunnusten distribuutio selittyy joko kielen 
kehityksellä tai foneettisilla laeilla. Asia on myös useimmiten yhteydessä siihen, 
onko sana yksi- vai kaksivartaloinen. Lisäksi yksivartaloisten verbien joukosta on 
erotettava yksitavuiset, haravoija-tyyppiset tahi monitavuiset sanat. Näiden varta-
loihin liittyy jompikumpi tarkastelemistani päätteistä.  

Varsinais-karjalassa adessiivin yleisenä sijapäätteenä on -lla, -llä, esim. järvellä, 
suolla. (Lapset muatah kiukualla. Kahen emmä sovi kivellä). Kuitenkin monikkko-
muotoisilla persoona- ja demonstratiivipronomineilla esiintyy ei-geminaatallinen 
sijapääte -la, -lä, esim. miula, siula, meilä, teilä, heilä, sielä, tiälä (Miula nyt ei ole 
aikua. Meilä koira česni. Teilä on uuvvet verhot. Heilä on luajittu uusi aita. Sielä 
lauletah kaunehesti. Tiälä on monta poikua.). Sama pääte liittyy myös substantiivien 
ja adjektiivien yksitavuiseen monikon vartaloon, esim. soila, teilä, puila, muila. 
(Tänä vuotena soila on äijä karpaluo. Nykyjäh teilä on äijä autoja. Muilaki ihmisillä 
on kaikenmoista vuatetta). Lieneekö tämä selitettävissä siten, että diftongin jäljessä 
geminaatta lyhenee yksinäiskonsonantiksi. Tämä seikka on otettu huomioon kirja-
kieltä laadittaessa, ja näin illatiivin sijapäätteeksi merkitään molemmat allomorfit -
lla, -llä ja -la, -lä. (Zaikov: 2002: 64–65). 

Livvissä ja lyydissä mainittu distribuutio ei toimi, sillä siellä loppuheiton 
tuloksena esiintyy vain ei-geminaatallinen sijapääte –l, esim. kivel, järvel, minul, 
sinul, meil, teil, hänel, heil (Markianova 2002: 52–53). (Minul jalgoi kivistäy. Gost´at 
nostih huondeksel kylmäh. Kodvaizen peräs dorogal puututtih kolme meijän kylän 
akkua.) Livvin murteissa taas on erikoista se, että essiivin sijapäätteenä esiintyy 
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geminaatta-alkuinen -nnu, -nny, esim opastaja-nnu, keittäjä-nny (Sizar ruadau 
opastajannu). Tämä geminaatallinen sijapääte on syntynyt siten, että alkuperäinen 
pääte -nu, -ny (<-na, -nä) liittyi genetiivinmuotoiseen sanaan (opastajan–nu). Myö-
hemmin essiivin päätteeksi ruvettiin käsittämään -nnu, -nny. Sitä vastoin varsinais-
karjalan murteissa käytetään essiivin päätettä -na, -nä. Ilmiö ehkä suoranaisesti ei 
kuulu artikkelini aiheeseen, tässä on pikemminkin kysymys murteidenvälisistä 
eroista. En kuitenkaan voinut olla mainitsematta siitä. Huomautettakoon, että suo-
men itämurteissa myös essiivissä esiintyy n:n yleisgeminoitumista, joka tosin selittyy 
foneettisin syin (Palander 1987: 171–176). 

Karjalan kielessä indikatiivin preesensin persoonapäätteet ovat geminaatta-
alkuisia: (mon. 1. p.): (v.-karj.) -mma, -mmä, (livvi) -mmo,-mmö, (lyydi) -mme ja 
vastaavasti (mon. 2. p.): -tta, -ttä, -to, ttö, -tte (tule-mma,-mmo,-mme, keitä-mmä; -
mmö, -mme, tule-tta, -tto, -tte, keitä-ttä, -ttö, -tte). (Siitä myö myömmä verkot, siitä 
rupiemma suoriemah jälelläh kotihina. Menemmö, nagrehet puhummo (OKP 1969: 
114). Myö matkadamme len´jadmyöi (LT, I,94). Kunne työ kiirähättä? Työ iče tiijättö. 
Kunne työ lähtette? ). 

Historiallisesti preesensin persoonapäätteiden geminaatallisuus selittyy seuraa-
vasti: -mmV, -ttV < *kmVk, -*ktVk, joissa ensimmäinen *-k oli presensin tunnuksena, 
jälkimmäinen -*k monikon tunnuksena ja mV (1 p.), tV (2 p.) persoonapronominien 
ensimmäinen tavu. Myöhemmässä vaiheessa monikon tunnus -*k hävisi. Alun perin 
preesensin merkki -*k ei kuulunut persoonapäätteeseen. Nykyinen geminaatallinen 
persoonapääte syntyi siis mainitun preesensin tunnuksen ja sitä seuraavan 
konsonantin assimilaation tuloksena siten, että k muuttui m:ksi ja t:ksi, esim.: tule-
mma <*tulekmak, tule-tta < *tulektak (Hakulinen 1979: 250).  

Imperfektin mon. 1. persoonan pääte ei voinut olla geminaatta-alkuinen, sillä 
persoonapronominin ensimmäinen tavu seurasi imperfektin -i-tunnusta -imV <-
*i+mVk (Hakulinen 1979: 250). Nykyisissä varsinaiskarjalan murteissa mon. 1. p. 
päätteenä on yleisesti -ma, -mä: tuli-ma, keitti-mä (Myö kulkima tietä myöten 
teräväiseh. Huomeneksella läksimä aivoseh (KKN III: 149). Tämä pääte on parhaiten 
säilynyt pohjoisvienalaisissa murteissa. Täytyy kuitenkin huomata, että yksitavuisiin 
vartaloihin voi liittyä sekä geminaatallinen että ei-geminaatallinen pääte, esim. šai-
ma ~ šai-mma, vei-mä ~ vei-mmä, joi-ma ~ joi-mma. Joskus puhuja ei ole varma, 
mitä muotoa hän tavallisemmin käyttää. Hänen mielestään molemmat ovat oikeita. 
Kuitenkin mitä etelämmäksi pohjoisvienalaisista murteista siirrytään, sitä enemmän 
kuva alkaa muuttua. Eteläkarjalaisissa murteissa geminaatallinen pääte voi liittyä 
myös monitavuisiin vartaloihin, jotka päättyvät i-loppuiseen diftongiin, esim. 
(Užmana) pezevyi-mmä, (Paatane) keräi-mmä, (Porajärvi) kižai-mma. Valdain ja 



 263 

Mäntyselän murteissa geminaatallinen pääte esiintyy myös lyhyen i:n jälkeen, esim. 
eli-mmä, läksi-mmä, tuli-mma. Vessin, Valdain ja Tolmačun murteissa indikatiivin 
imperfektin mon. 1. p. päätteenä esiintyvät nykyään molemmat päätteet -mmA ja -
mA. On vaikea sanoa, kumpaa niistä käytetään enemmän. Konditionaalissa tosin 
käytetään vain ei-geminaatallista päätettä, esim. käškiz’i-mä (Palmeos 1962: 59). 
Djoržan murteessa molemmat olivat mahdollisia, mitä osoittavat nykyiset loppu-
heiton kautta syntyneet päätteet -mm ja -m, esim. kučui-mm ~ kučui-m. Tihvinän 
murteessa imperfektiin yleistyivät geminaatalliset päätteet -mma, -mmä. (Рягоев 
В.Д.1977: 111.) 

Livvissä ja lyydissä on tapahtunut indikatiivin persoonapäätteiden yleistymistä 
preesensin päätteiden hyväksi, esim. kuču-mmo, kuču-mme ja kučui-mmo, kučui-
mme. (Livvi: Sul’činoa loajimmo, kuoren laimmo da sit pastelemmo (NKK I: 286). 
Kaksi kondied ammuimmo senny sygyzyn (NKK I: 297), Lyydi: Yhten lehmän 
pidimme (NKK I: 351). Näistä murteista siis puuttuu varsinaiskarjalalle ominainen 
mon. 1. p. päätteiden kvantitatiivinen distribuutio. 

Täytyy vielä huomauttaa, että eräissä livvin murteiden imperfektimuodoissa 
esiintyy ei-geminaatallinen pääte, esim. (Konduši) sit kalia saimo (ОКР 1969: 21). 
Fat’eral tulimo yhteh. Viiburis olimo Sedovalluo fat’eral (ОКР 1969: 25). (Nekkula) 
Juaksiimo, juaksiimo Konduih sah (ОКР 1969: 59).Verkua luajiimo muga (ОКР 
1969: 118). (Riipuskala) Nel’l’ikymmen kilometr’ii jallai tul’iimo (ОКР 1969: 59). 
(Vitele) Sari kolmandennu päivänny heidy ainos n’evvo sanomah: kuul’imo dai 
tiezimö , dai näimö (ОКР 1969: 180). Sit d’älles, sidä aiga menimö kommunah kolme 
vuottu, onnako, ol’imo kommunas (ОКР 1969: 181). (Säämäjärvi) meččiä pilaima täs 
(ОКР 1969: 199). Suomelaizien brihačiloinke igraičiimo (ОКР 1969: 199). 

Sellaiset hyvin harvinaiset muodot, joissa imperfektin mon. 1. p. päätteenä 
esiintyy -mo, -mö, ovat tuskin vanhaa perua. Pikemminkin, kuten E. A. Tunkelo 
huomauttaa, ne ovat harvinaisia innovaatioita, jotka ovat syntyneet geminaatallisista 
päätteistä, ts. -mmo> -mo, -mmö> -mö (1938: 104). Innovaationa on myös pidettävä 
Paatanen murteen indikatiivin preesensin mon. 1. p. muotoja, joiden päätteenä on -
ma, -mä, esim. Olland’oo pyhässä paistama (NKK 1: 176). Sielä kävelemä lehmissä. 
(NKK 1: 186). Suolooma vähäzen (NKK 1: 178). Näissä tapauksissa ei-
geminaatalliset preesensin persoonapäätteet ovat syntyneet geminaatallisista: -mma 
> ma, -mmä > mä. Voidaan ajatella, että tällaisten päätteiden syntyyn on vaikuttanut 
imperfektin ei-geminaatallisten päätteiden olemassaolo. Mikään ei estä ajattelemasta 
sitä, että kerran kun preesensin geminaatalliset päätteet ovat siirtymässä imperfektiin, 
niin miksei myös voi kuvitella päinvastaista siirtymistä, jonka mukaan imperfektin 
päätteet ovat alkaneet siirtyä preesensiin.  
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Monikon 2. persoonan päätteiden kvantitatiivinen distribuutio koskee vain 
varsinaiskarjalan sellaisia yksivartaloisia verbejä, joiden vartalo on yksitavuinen, tai 
kaksivartaloisia supistumaverbejä. Distribuutio on siis tyyppiä -ttA (preesens), -tA 
(imperfekti): syö-ttä – söi-tä, makua-tta – makai-ta. (Söitäkö työ kalua? Joko työ 
keräitä sientä?). Yksinäis-t:llä alkava persoonapääte on äännelaillinen painollisen 
tavun jäljessä, ja sen heikkoasteisena korrelaattina on ollut -δa, -δä (Ruoppila 1963: 
45). Myöhemmin -ta, -tä -päätteiden rinnalla ruvettiin käyttämään imperfektissä 
analogian vaikutuksesta geminaatallista päätettä -tta, -ttä, esim. sai-ta ~ sai-tta, joi-ta 
~ joi-tta, vei-tä ~ vei-ttä, lykkäi-tä ~ lykkäi-ttä, makai-ta ~ makai-tta. (Оulanka) Joko 
työ söitä~ söittä? Mitä työ sielä keräitä ~ keräittä? (Pistojärvi) Minne työ veitä ~ 
veittä lampahat? Mintäh näin viikon makaita ~ makai-tta?  

Varsinaiskarjalassa yleisenä indikatiivin ja konditionaalin imperfektin mon. 2. 
persoonan päätteinä on nykyään -ja, -jä, esim. (eklen työ) kaččo-ja, syötti-jä, 
kapaloičči-ja, makasi-ja, lukisi-ja, mänisi-jä. Historiallisesti ne ovat yhteydessä 
heikkoasteiseen -*δa, -*δä -päätteeseen, jonka vahva-asteisena vastineena oli -ta, -tä. 
Toisin sanoin -jA < *-δA, esim. tuli-ja <* tuli-δa, keitti-jä < *keitti-δä. 
(Vuokkiniemi) Mitä työ eklen lauloja? (Paanajärvi) Mitä työ sielä ruatoja? Kunne työ 
mänijä? (Jyskyjärvi) Izändä kiruou hepozie: mintäh tulija terväh kodih pahalla 
paimenella? (Genetz 1880: 37). (Tunkua) A hiänbä ei n’i tule: kuin miutta alottija, 
miutta i lopettakkua (KKO: 17). T’s’uari kyzy: mid’ä työ pagizija korol’in kera? 
(KKN III: 69). 

Livvissä, lyydissä ja varsinaiskarjalan Užmanan, Vessin ja Djoržan murteissa 
mon. 2. persoonassa on tapahtunut yleistymistä vastaavan preesensin päätteen 
hyväksi. Mainituissa kielimuodoissa preesensin ja imperfektin mon. 2. persoonan 
päätteinä ovat -tto, -ttö (livvi), -tte (lyydi), -tta, -ttä (Užmana, Vessi, Djorža). 
(Säämäjärvi) Sinne suolua ripoititto. (Vieljärvi) Kezoitittogo egläi järves? 
Lähtizittogo työ kodih? Juoksenuzittogo työ egläi niityl? (Коtkatjärvi) Lapset, 
saittogo tänäpäi kalua? (ОКР 1969: 151). Hyvä olis gu työ tulizitto huomei meile 
gostih. (Užmana) Myö sanomma: Huimenitta (NKK I: 138), (Vessi) Työ läksittä 
kodihe. (Djorža) Magaz´iitt vil´ kodvazen. Vienankarjalaan pohjautuva kirjakieli-
muoto ottaa huomioon mon. 1. ja 2. persoonapäätteiden distribuution, ts. indikatiivin 
preesensin persoonapäätteinä ovat -mma, -mmä, -tta, -ttä, imperfektin vastaavasti 
-ma, -mä, -ja, jä, -ta, -tä. 
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Taulukko 1. Indikatiivin ja konditionaalin monikon 2. persoonan päätteiden distribuutio. 

Indikatiivi 

Vartalot 

Supistumaverbit Yksitavuiset 

vartalot 

Monitavuiset 

yksivartaloiset verbit i-lopp. 

diftongi-

vartaloiset 

si-  

zi- lopp. 

Konditionaali 

Persoonapäätteet 

-(t)ta -ja -(t)ta -(t)ta -ja -(t)ta -ja 

Murre 

-(t)tä -jä -(t)tä -(t)tä -jä -(t)tä -jä 

Оulanka + + — + + — + 

Кiestinki + + — + + — + 

Viččataipale + + — + + — + 

Pistojärvi  + + — + + + + 

Uhtua + + — + + — + 

Vuokkiniemi + + — + + — + 

Paanajärvi + + — + + + + 

Коntokki + + — + + — + 

Užmana + + + + — + — 

Jyskyjärvi + + — + + — + 

Тunkua + + — + + — + 

Rukajärvi + + — + + + + 

Repola + + + + + + — 

Paatane + + + + + + + 

Porajärvi + + + + + + — 

Мäntyselkä + — + + — + — 

Тihvinä + — + + — + — 

Тоlmačču + + — + — — + 

Vessi + — + + — + — 

Valdai + + — + — — + 

Djorža + — + + — + — 
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Imperatiivin persoonapäätteissä geminaatallisten ja ei-geminaatallisten päätteiden 
korrelaatio koskee mon. 1., 2. ja yksikön III persoonan päätteitä seuraavaan tapaan.  
    

 vars.-karj. livvi lyydi 

mon. 1. p. -ka, kä -kuammo, -kiämmö, - kuamme,    -kiämme 
 - kka, kkä -kkuammo, - kkiämmö - kkuamme, -kkiämme 
 luo-ka, syö-kä  nos-kuammo, pidel-kiämmö nos-kuamme, pes-kiämme 

 kaččo-kka, keittä-kkä suutu-kkuammo, eči-kkiämmö suutu-kkuamme, ečikkiä-mme 

Esimerkkejä (varsinaiskarjala): Syökä nyt myö tämä kalakukko. Ruvekka myö kaikin 
laulamah. Läkkä yhešsšä järvellä. Livvi:. Älgiämmö itkekkiämmö nikonzu. Älgiämmö 
sanelkuammo pahoi sanoi. (Lyydi) Ottakkuamme tämä kniige. 
    

Mon. 2. p. - kua, -kyä - kua, -kiä  - kat, - kät 

 -kkua,  -kkyä - kkua, -kkiä - kkat, -kkät 

 tuo-kua, vie-kyä, purkua noskua, pes-kiä, nos-kat, pes-kät 

 kučču-kkua, keittä-kkyä laske-kkua , itke-kkiä laske-kkat, itke-kkät 

Esimerkkejä (varsinaiskarjala): Venyytykkyä nyt kaikki makuamah. Mänkyä toiseh 
pirttih. Tuokua mettä meren poikki, kantakkua mettä kauhasella (ПФКК: 137). Livvi: 
Linnah käskekkiä händy (KKN II: 39). Salvakkua uuzi kodi. (Lyydi): Noskat nygöi 
lapset. T'siepustakkat vastat štobi vuoiz ardoi r'iputtada (HLM: 115). 

   

Yks. 3. p. - kah, -käh -  kah,   -kkäh 

 - kkah,  -kkäh - kkah,   -kkäh 

 luo-kah, syö-käh, kapaloi-

kah 

nos-kah, pes-käh,  

 kaččo-kkah, näyttä-kkäh . ota-kkah, jätä-kkäh  

Esimerkkejä (varsinaiskarjala): Mist' on šuonet šortun, siihi šuonet šolmuutukkah 
(ПФКК: 139). Ken katehin kaččonou, sillä šilmät verenä luitakkah, rasvatilkkana 
valukkah, tervaštilkkana t'ippukkah (ПФКК: 142). Tulkah muamo, ta tuokah miula 
ripakkuo. (Livvi): Ennen remeni katkekkah, kui maha hallata (KSA: 65). Andakkah 
jumal kaikkie hyvie sinul. (Lyydi): Gul'aikah neičiikkö. Nagrakkah hyö.  
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Geminaatalliset päätteet liittyvät yksivartaloisiin monitavuisiin verbeihin, esim. 
kaččo-kka, -kkuammo, -kkuamme, -kkua, -kkat, -kkah jne. Varsinaiskarjalassa yksi-
vartaloisiin yksitavuisiin vartaloihin liittyy ei-geminaatallinen pääte, esim. syö-ka, -
kyä, -käh, mikä on täysin äännelaillista, sillä painollisen tavun jäljessä esiintyi 
vahva-asteinen imperatiivin tunnus *-kA. (Ruoppila: 1963: 45). Livvissä ja lyydissä 
päätteen yksinäis-k intervokaalisessa asemassa tahikka l:n, r:n tai n: n vieressä 
muuttuu soinnilliseksi g:ksi: syö-giämmö, -giämme, -giä, -gäh, ol-guammo,-guamme, 
-gua, -gah, pan-guammo,-guamme, -gua, -gah, pur-guammo,-guamme, -gua, -gah. 
Toisin sanoen livvissä ja lyydissä näissä verbeissä ei ole syytä puhua imperatiivin 
persoonapäätteiden kvantitatiivisesta korrelaatiosta. Syntyy uusi kvalitatiivinen 
korrelatio, jonka tunnusomaisena piirteenä on soinnittomuus–soinnillisuus.  

Varsinaiskarjalassa haravoija-tyyppisissä verbeissä ei-geminaatallinen äänne-
laillinen imperatiivin pääte liittyy erikoiseen vartaloon, joka on oi, öi-loppuinen, 
esim. haravoi-ka, -kua, -kah, kapaloi-ka, -kua, -kah. Sitä vastoin livvissä tässä 
tapauksessa päinvastoin käytetään geminaatallista päätettä, joka on nähtävästi synty-
nyt myöhemmin analogian mukaan, esim. haravoi-kkuammo, -kkua, -kkah, emändöi-
kkiämmö, -kkiä, -kkäh. 

Kaksivartaloisissa verbeissä ei-geminaatallinen pääte liittyy konsonanttivarta-
loon, esim. (varsinaiskarjala) kävel-kä, -kyä, -käh, pan-ka, -kua, -kah, pes-kä, -kyä, -
käh, (livvi) pes-kiämmö, -kiä, -käh, pur-kuammo, -kua, -kah. Livvissä k-alkuinen 
pääte liittyy h-, s- ja r-loppuiseen konsonanttivartaloon, esim. näh-kiämmö, -kiä, -
käh, säris-kiämmö, -kiä, -käh, vier-kiämmö, -kiä, -käh. Samanlainen pääte esiintyy, 
kun vartalo on monitavuinen ja l-loppuinen, esim. ommel-kuammo, -kua, -kah, pidel-
kiämmö, -kiä, -käh. Sitä vastoin n- ja l-loppuiseen yksitavuiseen konsonantti-
vartaloon liittyy g-alkuinen pääte, esim. pan-guammo, -gua, -gah, ol-guammo, -gua, 
-gah.  

Kaksivartaloisissa supistumaverbeissä esiintyy muodollisesti geminaatallinen 
persoonapääte, esim. varakka, varakkua, varakkah. Eräissä tutkimuksissa tätä 
geminaatta-alkuista päätettä pidetäänkin imperatiivin päätteenä (esim. Palmeos 
1962). Tällainen ratkaisu tuntuu hankalalta, sillä kaksivartaloisissa verbeissä ei-
geminaatallinen imperatiivin persoonapääte liittyy konsonanttivartaloon. Supistuma-
verbeissä persoonapäätteen ja vartalon morfeemien rajalla voi tapahtua assimilaa-
tiota. Näissä tapauksissa vartalon loppu-t assimiloituu k:ksi. Jos kuitenkin ollaan sitä 
mieltä, että tässä on geminaatallinen imperatiivin pääte, niin on mahdotonta sanoa, 
mihin sanan osaan se liittyy. Jos torakkua verbissä erotetaan pääte -kkua, niin on 
pakko sanoa, että se liittyy tora-verbin osaan, mikä ei ole verbin vokaalivartalo 
(vartalona on torua-) saati sen konsonanttivartalo. Ehkä on edelleen korrektia sanoa, 
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että pääte -kua, -kyä liittyy t-loppuiseen konsonanttivartaloon (torat-) ja morfeemien 
rajalla tapahtuu assimilaatio. 

Miten on selitettävä geminaatallisten päätteiden synty yksivartaloisissa verbeissä 
karjalan kielessä? Esimerkiksi suomen kirjakielessähän niitä ei käytetä. Kettusen 
mukaan alun perin geminaatalliset päätteet syntyivät kaksivartaloisissa supistuma-
verbeissä, missä ei-geminaatallinen pääte liittyi t-loppuiseen konsonanttivartaloon, 
esim. varata: varat-+kua > varakkua. Konsonanttien assimilaation tuloksena näissä 
verbeissä ruvettiin käyttämään kk-alkuista päätettä. Myöhemmin analogian 
vaikutuksesta tällaiset päätteet siirtyivät yksivartaloisten monitavuisten verbien 
piiriin. Tämä oli mahdollista sen takia, että aikaisemmin kaksivartaloisia verbejä oli 
paljon enemmän kuin yksivartaloisia. (Kettunen 1915: 110–111; Ojansuu1918: 30; 
Hakulinen L. 1979: 80). Ojansuu on esittänyt toisen otaksuman, jonka mukaan 
imperatiivien päätteiden alku k pitkän vokaalin edessä vahvistui foneettisesti ja 
muuttui kk-geminaataksi. Siinä tapauksessa geminaatalliset päätteet syntyivät ennen 
k>g muutosta (Ojansuu: 1918: 30–31). 

Yksivartaloisten verbien geminaatalliset päätteet eri murteissa liittyvät joko 
heikkoon tahi vahvaan vokaalivartaloon. Niinpä pohjoisvienalaisissa murteissa 
(Оulanka, Kiestinki, Pistojärvi, Viččataipale, Uhtua, Vuokkiniemi, Kontokki) samoin 
kuin siirtymämurteissa (Paanajärvi, Užmana, Jyskyjärvi) geminaatta-alkuinen pääte 
aina liittyy vahvaan vokaalivartaloon (ottak-kua, kučču-kkua). Sitä vastoin etelä-
karjalaisissa murteissa on horjuvuuksia. Rukajärven, Tunkuan, Repolan, Tihvinän, 
Tolmačun ja Vessin murteissa se liittyy myös vahvaan vokaalivartaloon. Paataneen, 
Porajärven, Mäntyselän, Valdain ja Djoržan murteissa pääte liittyy heikkoon vokaali-
vartaloon (kačo-kkua, keitä-kkiä). Paataneen ja Rukajärven murteissa erikois-
asemassa ovat verbit ruatua ja jakua. Niissä geminaatta-alkuinen pääte liittyy 
heikkoon vokaalivartaloon, esimerkiksi (Rukaj.) rua-kkua, d'ua-kkua, (Ontaj.) raa-
kka, d'aa-kka, Paatane: roo-kkoo, joo-kkoo). Livvin murteissa kuva on kirjava. 
Vitelen, Kotkatjärven, Riipuskalan ja Nekkulan murteissa pääte liittyy heikkoon 
vokaalivartaloon, muissa murteissa vahvaan. Karjalan kirjakielessä imperatiivin 
päätteet kuitenkin liittyvät vahvaan vokaalivartaloon.  

Tunnusten kvantiteettisuhteet koskevat myös verbien passiivin II partisiippia. 
Niiden tunnuksina ovat -tu, -ty ja -ttu, -tty. Geminaatta-alkuinen liittyy vain yksi-
vartaloisten monitavuiseen verbivartaloon, joissa loppuvokaali a, ä muuttuu 
tunnuksen edessä e:ksi, esim. kuču-ttu, peite-tty. Kaikissa muissa tapauksissa ei-
geminaatallinen tunnus liittyy:  
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1. yksivartaloisien yksitavuisien verbien vokaalivartaloon, esim. tuo-tu, vie-ty, 
2.  haravoija -tyyppisten verbien erikoiseen vokaalivartaloon, joka on oi, öi-

loppuinen, esim. haravoi-tu, kapaloi-tu, isännöi-ty ja 
3.  kaksivartaloisten verbien konsonanttivartaloon, esim. pes-ty, näh-ty, kačel-tu, 

pur-tu, muat-tu.  

Pakostakin herää kysymys, miksi yksitavuisissa yksivartaloisissa ja haravoija-
tyyppisissä verbeissä käytetään ei-geminaatallista tunnusta -tu, -ty. Odotuksenmu-
kaisia olisivat sellaiset muodot, joissa käytettäisiin geminaatta-alkuista tunnusta. 
Selityksenä voisi olla se, että nämä verbit eivät alun perin olleet yksivartaloisia vaan 
kaksivartaloisia, joilla oli vokaali- ja konsonanttivartalo, esim. naija: *naj-,*naje-, 
uija: *uj-,*uje-, kävvä: *käv- , *käve-, lyvvä: *lev-, *leve-, syvvä : *sev- , *seve-, 
haravoija: *haravoj-,*haravoiče- ym. (ks. Hakulinen 1979: 72). Koska ne olivat 
kaksivartaloisia, niin niiden konsonanttivartaloon liittyi yhdellä t:llä alkava tunnus, 
kuten esim. männä: män-ty. Syntyi siis muotoja *naj-tu, *uj-tu, *käv-ty, *lev-ty, *sev-
ty, *haravoj-tu. Myöhemmässä vaiheessa preesensin paradigman vaikutuksesta niistä 
kehittyivät nykyaikaiset muodot naitu, uitu, käyty, lyöty, syöty, haravoitu. 
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Helena, 1755–1811  

Irmeli Pääkkönen 

Helena Sulkalan merkkipäivänä haluan taluttaa onnittelijoiden joukkoon toisen 
oululaisen Helenan ja kertoa päivänsankarille hänen tarinansa. Helena Schulin-
Franzén-Keckman eli vuosina 1755–1811. Hän oli yliopiston ensimmäisen suomen 
kielen lehtorin Carl Niclas Keckmanin äiti. 

Kuva. Helena Schulin-Franzén-Keckman. 

1 Kaunotar-Helena 

”Eräs arvossapidetty ja varakas oululainen kauppias piti suurimpana aarteenaan 
kauniita tyttäriään. Vanhin tytär, Helena, oli myös kaunein.”  

Yli kahdensadan vuoden takaista oululaista elämää kuvannut Sara Wacklin aloittaa 
näin kertomuksen ”kauniista Helenasta”. (1966: 245.) Helenan Schulinin kauneus 
muistetaan toisissakin lähteissä hänestä puhuttaessa. Voimakkaimmin asiaa lienee 
kuvannut Helenan vanhin poika, runoilija Frans Michael Franzén. Pienenä poika näki 
äitinsä kasvot peilistä ja ajatteli nähneensä enkelin. Helena oli synnyttänyt ensimmäi-
sen lapsensa Frans Mikaelin kuusitoistavuotiaana. Hän sai kahdesta avioliitosta 
yhteensä kuusi poika ja neljä tytärtä. 

Kovin paljon elämäkerrallista tietoa ei Helenasta ole jälkipolville säilynyt: lasten 
syntymät, perheenjäsenten kuolemat, tyttärien avioliitot, siinä elämän muistiin-
kirjoitettu osa. Aikana, jolloin tavallisilla porvarissäätyyn kuuluvilla naisilla ei ollut 
kodin ulkopuolella virallista sananvaltaa ja jolloin heidän elämänsä ja voimansa 
kuluivat suuren lapsilauman kasvattamisessa tai naimattomien osalta sukulaisten 
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perhe-elämää myötäillessä, ei naisen muista saavutuksista voinut ollakaan paljon 
sanottavaa. Vielä parin sadan vuodenkin kuluttua voi Helenan pojista saada monen-
laista tietoa, samoin hänen molemmista aviopuolisoistaan ja isästään. Se joka tahtoo 
tulla tuntemaan Helenan, tietämään hänestä muutakin kuin miniatyyrikuvassa 
tallennetun ulkomuodon, joutuu tutkimaan hänenaikaistensa miesten asiallisia tai 
tärkeileviä elämäkertoja ja kirjeitä, suhteuttamaan Helenan todennäköisesti kokemat 
asiat miesten vaiheisiin. Vain harvoja suvun naisten kirjoittamia kirjeitä on säilynyt.  

Yksi ajan naisia edustava kuvaaja on kuitenkin: Sara Wacklin. Hän kirjoitti 
muistelmiinsa monenlaiset tapahtumat sellaisina kuin nainen ne koki tai kuuli Oulun 
tapulikaupungissa 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Myöhempi aika on ollut hänen 
kirjallisesta työstään kiitollinen.  

2 Skandaalihäät 

On huomattava, että Sara Wacklin ei ollut pelkästään muistelmakirjailija. Hän oli 
taiteilija ja yhdisti dokumentaarisen tiedon, omat kokemuksensa mutta myös toisten 
kertomina kuullut, ajan mittaan eri tavoin sävyttyneet mielikuvat kirjaansa. Siksi on 
mielenkiintoista tarkastella hänen kertomiensa tapahtumien vuosilukuja, suhteuttaa 
niitä tarkkailijan ja kuvailijan omaan ikään. Mitä Sara tosiaan näki ja koki, minkä 
hän vain kuuli ja kuvitteli? 

Esimerkkinä olkoon tunnettu kuvaus Helenan häistä, kertomus, jonka suomen-
nettuna otsikkona on ”Lykkäytyneet häät”. (Wacklin 1966: 247.) Vasta neljätoista 
vuotta täyttäneen Helenan kosijoita alkoi ilmaantua, ennen kuin tyttö itse osasi vaka-
vasti ajatellakaan avioliittoa, kertoo Sara. Vanhemmat suunnittelivat sitä hänelle, ja 
kosijoiden joukossa sai heidän suosionsa ”eräs rikas kauppias, yleisesti arvossa pi-
detty keski-ikäinen mies”. Muuan Helenaan ihastunut, tyttöä vain pari vuotta van-
hempi nuorukainen sai pettyä toiveissaan, Helenalle otettiin vastaan vauraan kosijan 
kihlat.  

Sara Wacklin kuvailee Helenan kihlajaislahjoja: kultakoruja ja paksuja silkki-
kankaita. Eloisa kuvaus jatkuu kuuliais- ja hääjuhlan tunnelmiin:  

”Nuori morsian saapui hääasussaan häikäisevän kauniina, pitkänä ja hoikka-
vyötäröisenä, kovetetussa hameessa ja dolmaanissa, isänsä taluttamana ja leveä-
hameisten, hienosti puuteroitujen ja kammattujen morsiusneitojen seuraamana.”  
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On muistettava, että Sara tavoitteli kuvauksissaan ensisijaisesti kirjallista tehoa. 
Totuus on, ettei isä Schulin enää ollut elossa Helenaansa vihille taluttamassa. Ehkä 
loisteliaiden pukujenkin kuvaus on hieman liioiteltu: perheessähän oli surua.  

Sara kuvailee kuin läsnäolija ainakin juhlahetken tapahtumat: hän on kirjannut 
Helenan ja sulhasen tunteet, juhlien tarjoilut ja paikalle kokoontuneen juhlaväen 
äkillisen hätkähdyksen, kun kaksi kutsumatonta maistraatin virkamiestä saapuu 
hylätyn kosijanuorukaisen hankkimina pelastamaan tyttöä liian varhaiselta vihki-
miseltä. Morsian oli tosiaan liian nuori voidakseen laillisesti solmia liittoa. Kuuliais-
juhlat toki pidettiin sellaisina kuin ne oli suunniteltu, mutta varsinainen avioliittoon 
vihkiminen tapahtui hieman myöhemmin, heti kohta Helenan saavutettua laillisen 
avioitumisiän, viisitoista vuotta.  

Nyt on aika tarkastella vuosilukuja. Helena Schulin syntyi 15. lokakuuta vuonna 
1755. Hänet vihittiin syksyllä 1770 kauppias Zachris Fransson Franzénin kanssa, 
joka oli syntynyt 1744. Helena oli siis vaimoksi tullessaan viidentoista ikäinen, avio-
puoliso kahdenkymmen kuuden. Ikäero ei lopulta kuitenkaan tunnu kovin suurelta; 
ainakin sen voi kuvitella psykologisessa mielessä pienentyneen pariskunnan vanhe-
tessa. Kyseessä ei siis ollut keski-ikäisen miehen ja lapsivaimon avioliitto.  

Miten Sara tuolla tavoin erehtyy? Olihan hän Helenalle sukuakin tämän äidin 
kautta, varmaan siis läsnä kutsuttujen häävieraiden joukossa?  

Sara Wacklin syntyi 26. toukokuuta vuonna 1790. Helenan keskeytyneistä hää-
juhlista oli silloin kulunut lähes kaksikymmentä vuotta. Pari kuukautta ennen Saran 
syntymää Helena oli synnyttänyt kahdeksannen lapsensa, nyt toiselle aviomiehelleen, 
kauppias Lars Henrik Keckmanille.  

Sara Wacklinin kertomuksen tekee eläväksi ja ansiokkaaksi hänen kirjoittajan-
taitonsa ja mielikuvituksensa, jonka tueksi hänellä tietysti oli käytettävänään paikalla 
olleiden sukulaisten ja oululaistuttavien kertomuksia tuosta hämmentävästä suku-
juhlasta.  

3 Helenan perhe 

Miten Helenan aika kului? Mitä hänelle milloinkin tapahtui? Tämä kysytään ensiksi. 
Sitten voi kysyä, miltä elämä hänestä ehkä tuntui. Tapahtumien johtaminen: 
kosijoiden hyväksyminen, tyttärien naittaminen ja omaisuusjärjestelyt kuuluivat 
vanhemmille. Nuorten naisten tunteet olivat heidän oma juttunsa. Kunhan vain 
käyttäytyivät kunnolla ja tottelivat vanhempiaan, puolisoaan, veljeään, poikaansakin.  
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Joskus sentään äitikin saattoi vaikuttaa tyttärien kohtaloon. Näin tapahtui 
Helenan elämässäkin: Kun isä Michael Schulin kuoli, hänen leskellään oli oikeus 
jatkaa miehensä liiketointa. Silti Anna Schulin, o.s.Wacklin tunsi tarvitsevansa 
miehistä apua. Ratkaisuksi tuli, että hän naitti vanhimman tyttärensä Helenan viisi-
toistavuotiaana ja sai hyvän vävyn vastaamaan omaisuuden hoidosta. Schulinin ja 
Franzénin omaisuuksien yhdistäminen oli varmaan myös varteenotettava tekijä 
kauppaliikkeen tulevaisuutta ajatellen. Myöhemmin Helena sitten itse vaikutti 
ainakin vanhimman ja nuorimman tyttärensä kohtaloon.  

Helenan isä Michael Schulin oli puotipalvelijasta varakkaaksi oululais-
kauppiaaksi kehittynyt savolaispoika. Sukunimi Schulin oli muotoiltu alkuperäisestä 
Suhosesta. Michael Schulin oli syntynyt vuonna 1719, ja hän kuoli vuonna 1769, 
ennen tyttärensä Helenan avioitumista siis. Helenan äiti Anna Wacklin oli syntynyt 
1724. Molempien vanhempien sukujuuret johdetaan Savoon. 

Michael Schulinin ja Anna Wacklinin perheessä oli kuusi lasta. Vanhin poika, 
Johan, oli nelivuotias Helena-sisaren syntyessä, toinen poika oli Helenaa kymmen-
kunta vuotta nuorempi. Michael Schulin oli monien varakkaiden oululaisporvareiden 
tapaan ostanut itselleen maatilan, Vesalan tilan Kiviniemestä Oulun läheltä. Tämän 
talon isännyys annettiin vanhimmalle pojalle Johanille; hän ei siis jatkanut isän 
ammattia kauppiaana.  

Helenalla oli myös kolme nuorempaa sisarta: Anna, Elisabeth ja Elsa. Anna-tätiä 
kutsuttiin myöhemmin kauppias-aviomiehensä mukaan "moster Spårmaniksi". Hän 
oli Helenaa viisi vuotta nuorempi ja lapseton. Toiset sisaret avioituivat Ruotsiin. He 
olivat Helenan häiden aikaan kolme- ja yksivuotiaita. Viisitoistavuotiaan Helenan 
häissä oli siis oikeasti mukana edellisenä vuonna leskeksi jääneen äidin lisäksi alta 
kahdenkymmenen ikäinen vanhempi veli ja neljä nuorempaa sisarusta, iältään 
kymmenestä yhteen vuoteen.  

4 Helenan koti ja kaupunki 

Helenan lapsuuskoti, Schulinien talo, tuli myös nuorenparin kodiksi, eikä voine 
ajatella muuta, kuin että leskiäiti ja nuoremmat sisarukset jatkoivat asumistaan 
tuossa kaupungin keskeisellä paikalla, Torikadun varrella lähellä meren rantaa 
sijaitsevassa vanhassa puutalossa. Se oli myöhempään kehitykseen verrattuna varsin 
vaatimaton ympäristö. Ei liene aivan pois paikaltaan rinnastaa Schulinien vanhassa 
talossa asumista erään toisen tunnetun oululaisperheen kotiin. Luonnontutkija-
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apteekkari Johan Julinin poika Erik, myöhemmin Turun kaupunginapteekkari (s. 
1796), kuvaa lapsuuskotiaan näin:  

”Vanhempani, jotka kuitenkin olivat Oulun ensimmäisiä perheitä, asuivat 
vuoteen 1805 saakka varsin pienessä, maalaamattomassa, harmaassa 
kaksikerroksisessa puutalossa jonka kummassakin kerroksessa oli kolme 
pienehköä huonetta. Alakerrassa oli apteekki ja isäni työhuone aivan sen 
vieressä, ja kolmas huone toimi käsivarastona. Se oli läpikulkuhuone, jossa 
myös apteekkiapulaiset asuivat. Yläkerrassa asui perhe. Huoneet olivat niin 
matalia, että kun tulliesimies Myrberg, joka oli melko pitkäkasvuinen mies, 
asettui ikkunan ääreen, hänen päänsä koski kattoon; huoneen keskiosa oli 
hieman korkeampi. Keittiö oli erillisessä rakennuksessa pihalla.  
Vuonna 1805 isäni osti suuremman, vastarakennetun talon, ja muutimme 
isompaan kaksikerroksiseen, vuoraamattomaan, punamullalla siveltyyn 
puurakennukseen, jonka nurkkalaudat oli maalattu vihreiksi, niin kutsuttuun 
Spårmanin taloon. Yläkerroksessa oli koko Oulun kaupungin suurin sali. – – Jo 
tämän vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla maassa alkoi yleisesti 
siirtyminen ikiaikaisesta vanhasta uudempaan, mukavampaan. Hiekoitetut lattiat 
kävivät harvinaisemmiksi, mutta säilyttivät paikkansa vielä pitkään 
eteishuoneissa.” (Julin 1888–1889: 72–73.) 

Schulinin–Franzénin tontillekin oli rakennettu uusi asuintalo. Kun Helenan vanhin 
poika Frans Mikael tuli Turun Akatemiasta kotilomalle jouluksi 1786, vanhan 
rakennuksen rinnalle oli kohonnut uusi, komea talo. Laajalla tontilla oli nyt kaksi-
kerroksinen päärakennus, jossa oli alakerrassa porstua, sali, neljä kamaria, puoti, 
keittiö ja alla vielä kolme kellaria. Vuonna 1788 oli yläkerta asumaton. Siellä oli 
porstuan ja salin lisäksi kuusi kamaria ja ullakko. Pihassa oli pirtti, useita aittoja, 
talli, karjasuojat, sauna, vaakahuone sekä vielä ”vanha rakennus”, jossa oli sali, 
kolme kamaria ja puoti. (Halila 1953: 651–652.) 

Oululaisten porvarisperheiden elämä oli Helenan nuoruusaikaan nopeasti 
muuttuvaa. Toisaalta elettiin vielä vaatimattomasti, ahtaissa ja matalissa rakennuk-
sissa, suurten lapsiperheiden jatkona isoäidit, naimattomat tädit ja muuta sukua. 
Palveluskuntaa oli runsaasti, mutta oli kyllä työtäkin maalaismaisen kaupunki-
talouden hoitamisessa. Vielä pitkään jatkui oululaisissa kaupunkikodeissa karjan pito 
kotitarpeiksi. Kauppiasperheen talouteen liittyivät myös kiinteät yhteydet ympäröi-
vään maaseutuun. Porvareiden pirteissä istui maakunnan miehiä asioimassa ja 
kertomassa kotiseutunsa uutisia rehevällä murteellaan. Mahtiporvareilla oli myös 
tapana hankkia omistukseensa maatiloja kaupungin lähistöltä. Koko perhekin saattoi 
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siirtyä maalle kesäksi vieden mukanaan osan palveluskuntaansa osallistumaan 
maataloustöihin ja kalastukseen. Matka tehtiin joko ajoneuvoilla tulliporttien kautta 
tai suurilla matkaveneillä kaupungin rannasta. Kesänvietto maalla tuli vähitellen 
tavaksi. Helenan isä oli ostanut maatilan Oulun eteläpuolelta; Helenan pojalla oli 
siellä niin ikään myöhemmin maatalonsa. Helenan toinen aviomies L. H. Keckman 
omisti useita maatiloja Oulunsuussa. (Halila 1953: 448–449.) 

Toisaalta oltiin vauhdikkaasti kehittymässä kaupunkimaisempaa elämänmuotoa 
kohti. Oulun vuonna 1765 saamat tapulioikeudet olivat tehneet kaukomaita tutum-
miksi. Satamassa oli ulkomaalaisia laivoja, kauppiaiden ja laivanvarustajien omat 
alukset purjehtivat kauas ja toivat tullessaan ylellisiä tuotteita, hienostuneita tapoja, 
muotia ja maailman tuntemusta. Myös sisustuksessa näkyivät kehityksen merkit. 
Vuosisadan lopulla, elämän vaurastuessa, Ouluun tuotiin kotien kaunistukseksi 
arvokkaita ja ylellisiä huonekaluja ja muita sisustustavaroita Tukholmasta. (Halila 
1953: 655–656.) Tukholman merkitys oli Ruotsin ajan lopun oululaisille huomattava. 
Frans Michael Franzén on kuvannut sitä kirjoittaessaan viisitoistavuotiaana 
tekemästään ensimmäisestä Tukholman-matkasta:  

”Ruotsi, kunpa pääsisi sinne! Näin ajattelivat melkein kaikki oululaislapset. 
Siihen eivät vaikuttaneet vain Tukholman-tuliaiset, joita he saivat kotiin 
palaavilta isiltään ja veljiltään, vaan se innostus, joka syttyi kaupungissa joka 
kerta kun meren ja taivaan rajalta alkoi pienenä pisteenä näkyä purjelaiva. 
Silloin nähtiin väkeä kiikarit käsissä ikkunoissa, ullakon luukuissa ja katoilla. 
Naisväellekin Tukholman-matka oli sekä tavallinen että tärkeä asia, johon he 
valmistautuivat pienestä pitäen.” (Franzén 1945: 53) 

Oululaisdaamien uneksima Tukholman-matka toteutui Helenan kohdalla tiettävästi 
vasta hänen solmittuaan toisen avioliiton vuonna 1789. Mahdollisista aikaisemmin 
tehdyistä matkoista ei ole mitään tietoa säilynyt. 

Oulun kulttuurielämäkin vilkastui 1700-luvun lopulla. Wacklinin sukuun 
kuuluva vanha neiti Kristina Wacklin luki perheen nuorisolle runoja. Kaupungissa 
toimi myös lukuseuroja. Apteekkari Johan Julinin luonnontieteelliset kokoelmat 
olivat kuuluisat. (Halila 1953: 597.) Apteekkari Julin edisti myös Oulun suositun 
terveyslähteen käyttöä. Jo 1762 toimintansa aloittanut lähdepuisto sai hänen 
toimestaan uudet rakennukset vuonna 1789. Laadittiin yksityiskohtainen ohjesääntö, 
lähialueelle rakennettiin hoitoon kuuluvaa kävelyä varten promenadi, sinne tuotiin 
istuimia ja keinuja, ja sunnuntaisin siellä toimi kaupunginlääkärin ylläpitämä 
ravintolakin. (Halila 1953: 688–690.) 
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Varsin vilkas oli kaupungin musiikkielämä erityisesti Erik Tulindbergin 
toimiessa Oulussa yli kahdenkymmenen vuoden ajan vuosisatojen vaihteessa. 
Italialainen tutkimusmatkailija Giuseppe Acerbi kertoo vuoden 1799 vierailustaan 
Oulussa. Kaksi oululaista herrasmiestä muodosti hänen ja hänen matkaseuralaisensa 
kanssa kvartetin, joka konsertoi joka ilta. ”Melkein kaikki herrat” ja paljon vallas-
naisia oli läsnä. (Halila 1953: 694.) Ei ole tietoa siitä, oliko Helena mukana 
kuulemassa näitä konsertteja. Hänen nuorin lapsensa Carl Niclas oli silloin noin 
kuusivuotias, joten ehkäpä aikaa huvitteluun olisi liiennyt.  

Helenan elämään lisääntyvä vauraus varmaan takasi tarpeeksi apua lasten ja 
talouden hoitamisessa. Hänen puolisonsa Zacharias Franzén oli myöhemmin raati-
mies, kirkonisäntä, suurkauppias ja laivanvarustajakin. Hänen ylpeytenään oli 
fregatti Floreat Commercium. Franzénien koti oli aikanaan Oulun keskeisimpiä, näin 
arvioi Oulun kaupungin historian kirjoittaja Aimo Halila (1953: 328). Paikallisten 
porvarisperheiden kiinteät seurustelu- ja sukulaisuussuhteet tarjosivat laajan seura-
elämän mahdollisuuden. Frans-poika kirjoittaa äitinsä elämästä:  

”Vaikka hän itse johti suurta ja vaivalloista talouttaan, hänen ympärilleen 
muodostui silti talon sisimmässä lasten, sisarten ja muutamien ystävien piiri, 
jonka hiljainen viihtyisyys ja viattomat ajanvietteet ulkopuoliseen levottomaan 
ja meluisaan elämään verrattuina muodostivat idyllisen maailman. Siellä hän (F.) 
kuuli äitinsä laulavan milloin virren, milloin kehtolaulun, kertovan suomalaisia 
satuja ja esittävän sananlaskuja tällä kielellä, hienoimpia mitä hän koskaan oli 
lukenut tai kuullut.” (Franzén 1945: 47.) 

5 Helena henkilönä 

Muistelijat, varsinkin Frans Mikael Franzén, luonnehtivat Helena Schulinia sanoilla 
”hellä”, ”lempeä”, hurskas”, ”madonnamainen”. Lempeys tai maltillisuus olikin 
nähtävästi hänen huomattavin luonteenominaisuutensa. Sen lisäksi hän oli syvästi 
uskonnollinen. Tämä uskonnollisuus ei ollut maailmalle vierasta mystisismiä vaan 
arkielämän voimavara. Helena ei näyttäisi olleen luonteeltaan haaveellinen. Hän 
osasi hoitaa taloutensa huolellisesti ja taitavasti ja olla hyvinkin käytännöllinen. Tätä 
ominaisuutta kuvastaa Frans-pojan äidilleen kirjoittama, joululahjaksi annettuun 
huiviin liittyvä runo: ”Efter färgen af ditt sinne – är det valdt för nyttan blott.” 
Käytännöllisyys ja järjestelykyky olivat varmaan tarpeen Helenan junaillessa suurta 
talouttaan, sisaruksiaan, kahden lapsisarjansa elämää, opintoja ja avioliittoja. 
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Helenaa kiinnosti runous, erityisesti suomalaiset kansanrunot. Kaiketi Helena sai 
kansanrunoperintönsä savolaistaustaiselta isältään, joka oli hyvin kiinnostunut 
kansanrunoudesta (Franzén 1963: 145). On ajateltavissa, että runoilijan ja kielen-
tutkijan valmiudet, ylimalkaan kielellinen mielenkiinto ja herkkyys, olivat äidin 
perintöä Helenan vanhimmassa runoilijapojassa ja yhtä hyvin nuorimmassakin, Carl 
Niclas Keckmanissa, josta tuli merkittävä suomen kielen kehittäjä ja käyttäjä.  

Ruotsin kieli alkoi 1700-luvun lopulla Oulun porvarisperheissä päästä voitolle. 
Franzén-sisarusten säilynyt kirjeenvaihto on yksinomaan ruotsinkielistä; se oli siis 
heillä sivistys- ja kirjakielenä. Suomen kielen, ts. Oulun seudun murteen taito oli toki 
Helenan ympäristössä hyvä. On huomattava, että koko Helenan lähipiiri, niin hyvin 
Wacklinit, Schulinit kuin Franzénitkin, toivat mukanaan yhteyksiä Itä-Suomeen, sen 
kieleen ja kansankulttuuriin. Huomata voi myös, että Helena kansanomaiseen 
suomalaistapaan oli saanut vain yhden ristimänimen, kun taas hänen omilla 
lapsillaan jo oli kaksi, kuten herrasväki alkoi pitää tapanaan. Useamman etunimen 
antaminen lapselle levisi Suomeen 1700-luvulta lähtien tyypillisen muoti-ilmiön 
tavoin. Malli saatiin lähinnä Ruotsista. Uusi nimityyppi pysyi pitkään vain ylemmille 
yhteiskuntaluokille ominaisena, ja myös alueelliset erot olivat huomattavat; uusi 
malli omaksuttiin 1800-luvulla nopeimmin Etelä-Suomessa. (Kiviniemi 1993: 14.)  

Varhain nuoruusiällä määräytynyt elämäntehtävä ei ilmeisesti pysäyttänyt 
Helenan kehitystä. Omaa mielipidettäkin löytyi. Kauppias Franzén, kuten monet 
muutkin oululaiset laivanvarustaja-kauppiaat, oli menestynyt liiketoimissaan Yhdys-
valtain vapaussodan aikaisilla laivakaupoilla. Rauhansopimus, joka 1783 tehtiin, ei 
Oulun kauppiaiden horisontista katsoen ollut yksinomaan mieluinen. Frans Mikael 
muistaa isänsä harmitelleen huonontuneita kauppasuhteita, mihin äiti oli huomautta-
nut: ”Valitammeko me rauhasta? Eikö pikemminkin pitäisi kiittää siitä Jumalaa?” 
Poika sanoo isän puhuneen kauppiaan ominaisuudessa. Se ei estänyt häntä sopivissa 
tilanteissa ajattelemasta ja toimimasta ”kristillismielisen äitini tavoin”. (Franzén 
1945: 17.) Helena osasi siis tuoda julki omankin katsantokantansa, kysymyslauseen 
muodossa tosin.  

Aivan varmaan Helena oli lastensa mielestä merkittävä henkilö. Frans Mikael 
Franzénin muistelmat äidistään ja hänen äidilleen omistamansa runot ovat 
ihannoinnista ja romantisoivasta tyylistä huolimatta aidon tuntuisia. Useissa 
yhteyksissä Franzén korosti äitien merkitystä poikiensa ajattelun muokkaajina, oman 
äitinsä merkitystä erityisesti. Heikkoluonteinen ja saamaton nainen ei olisi jättänyt 
tällaista mielikuvaa paljon lukeneelle ja maailmaa nähneelle miehelle.  
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6 Helenan ensimmäinen lapsisarja 

Helena Schulin naitettiin kovin nuorena, lähes lastenkamarista. Avioliitosta Zachris 
Franzénin kanssa tuli kuitenkin onnellinen, ja Helena kuuluukin lausuneen 
myöhemmin lapsilleen, että onnellisimmat avioliitot ovat vanhempien järjestämiä. 
Lapsia syntyi seitsemän. Esikoinen Frans Mikael syntyi helmikuussa 1772. Hän oli 
nuoren äitinsä lemmikki, kaunis poika, mutta tuotti alkuun äidilleen paljon huolta, 
koska hän oli heikko lapsi ja sairasti parivuotiaana ankaran taudin. Toinen poika, 
Johannes, joka syntyi 1774, kuoli kaksivuotiaana. Varmaan suurena koettelemuksena 
Helenalle oli pienen Johanneksen kuolema, ilon aiheena taas Anna-Marian (Manan) 
syntyminen 5.12.1776. Seuraavatkin tyttäret syntyivät vuoden lopulla, Sara Christina 
(Sase) toisena joulupäivänä 1778 ja Margareta Helena (Greta Lena) marraskuun 
puolivälissä 1781. Vuonna 1784 perheeseen syntyi poika Johan.  

Vanhin Helenan pojista, Frans Michael, oli nyt niin pitkälle edistynyt 
opinnoissaan, että isä vei hänet talvella 1785 Turkuun, missä hän kirjoittautui yli-
opistoon, pääsi asumaan Henrik Gabriel Porthanin luo ja aloitti maineikkaan opin-
tiensä. Kirjojansa tutkiva, älyllisiin harrastuksiin suuntautunut poika oli tuolloin 
tuskin 13-vuotias, kovin nuori akatemian kansalainen siis. (Franzén 1963: 146–147.) 

Varmaan äiti ikävöi lempipoikaansa, ja nuorella Fransilla oli niin ikävä, että hän 
pyysi ja pääsi kotiin jouluksi 1786 ja jäi kotiin vielä kevätpuoleksikin, kunnes sai 
luvan lähteä Elsa-tätinsä kanssa vierailemaan Tukholmaan Lisa-tädin luo.  

Tukholman näkeminen oli suuri elämys Fransille, mutta matka päättyi onnetto-
masti: kotimatkalla kesällä 1787 hän sai vastaan purjehtineen oululaisen laivan 
väeltä kuulla, että hänen isänsä oli 19.7. kuollut. Frans palasi nyt Ouluun äitinsä luo. 
Postuumi pikkuveli, viimeinen Helenan Franzén-lapsisarjasta, syntyi 10.10. Pojan 
nimeksi tuli Zachris. Runoilija-isoveli sepitti runon ”Lesken kehtolaulu”.  

Kauppahuoneen hoitaminen oli järjestettävä. Vilpitön lienee ollut opiskelijapojan 
yritys luopua akateemisesta urasta ja jäädä jatkamaan isän liikettä, mutta ei 
kauppiaan työstä mitään tullut. Hän ryhtyi vihdoin järjestämään äitinsä elämää:  

”Annoin hänelle kaikessa hiljaisuudessa sellaisen neuvon, että hän menisi 
naimisiin jonkun kelpo miehen kanssa. Tämä säästäisi hänet huolilta, jotka häntä 
nyt painoivat, kun hänen itsensä piti vastata ei vain taloudesta vaan myös 
kauppaliikkeestä. Isäni oli jättänyt jälkeensä joltisenkin omaisuuden, ja hänen 
leskensä sai pian useita naimatarjouksia kuudesta lapsestaan huolimatta. Hän oli 
kolmenkymmenen yhden vuoden ikäinen ja häntä pidettiin kauniina.” 
(Lundström–Franzén 1945: 20.) 
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7 Helenan toinen avioliitto 

Kolmekymmentäkolmevuotiaana Helena Schulin avioitui toisen kerran oululaisen 
kauppaporvarin kanssa. Avioliiton takana oli taaskin tärkeänä vaikuttimena 
omaisuuden hoito, tarve pitää hyvin menestyvä kauppahuone taitavissa miehisissä 
käsissä.  

Helenan tilanne oli tämän avioliiton solmimisaikoihin aivan toisenlainen kuin 
ensimmäisen. Hän oli ”yhä kaunis” (Grafström 1868: 8), hän oli varakas ja hän oli 
saanut useitakin avioliittotarjouksia. Hänen elämänkokemuksensa ja asemansa oli 
tuntuvasti varmempi kuin viisitoistavuotiaan morsiamen. Hän oli synnyttänyt 
seitsemän lasta, joista yksi oli kuollut pienenä. Vanhin poika oli jo kunnostautunut 
akateemisella urallaan.  

”Hän vaikutti onnelliselta”, sanoi Franzén äidistään, kun hän juuri valmistuneena 
maisterina kiiruhti Turun promootiojuhlista piittaamatta Tukholmaan tapaamaan 
äitiään ja tämän uutta puolisoa. Helena sai pojaltaan päähänsä vielä tuoreen laakeri-
seppeleen. Tätä sukumuistoa kerrotaan useissa Franzén-elämäkerroissa. Helenan 
onnellisuutta ei voine epäillä, johtuipa se sitten uudesta avioliitosta tai rakkaan pojan 
akateemisesta menestyksestä. 

Franzén seurasi äitiään ja uutta isäpuoltaan Ouluun, seitsentoistavuotiaana 
maisterina, lepäilläkseen vuoden verran opiskelun rasituksista. Monet hänen 
varhaisista kuuluisista runoistaan ovat tältä ajalta, ja niissä esiintyvät äiti, sisarukset 
ja koti tärkeinä aineksina. A. A. Grafström kirjoittaa, että isäpuoli otti nuoren 
Franzénin vastaan mitä ystävällisimmin, eikä nuorukaisella ollut mitään syytä olla 
omalta osaltaan tyytymätön äitinsä valintaan. ( 1868: 15.) Kotona olivat Helenan 
nuoremmat lapset: nyt kaksitoistavuotias Anna Maria, kahta vuotta nuorempi Sara 
Christina, seitsenvuotias Greta Lena sekä pikkupojat, viisivuotias Johan ja kaksi-
vuotias Zacharias. 

Helenan uusi aviopuoliso Lars Henrik Keckman (1754–1833) oli työssään 
pätevä, menestyvä mies. Hänen varallisuutensa lisääntyi vuosisatojen vaihteen 
aikoihin, jolloin monet Oulun porvareista rikastuivat laivanrakennuksella ym. meren-
kulkuun liittyvillä hankinnoilla. Keckman oli porvarissäädyn edustajana Ruotsi-
Suomen viimeisillä valtiopäivillä vuonna 1800. Häntä on pidettävä yhtenä Oulun 
huomattavimmista porvareista. Vuonna 1819 keisari Aleksanteri I majoitettiin Oulun-
vierailunsa aikana kauppaneuvos Keckmanin taloon. Helenaa ei silloin enää ollut 
emännyyttä hoitamassa. 

Keckman oli menestyksekkäissä liikekumppanuussuhteissa monien oululaisten 
suurporvarien kanssa. Perheenisä-Keckmanista Sara Wacklin antaa sellaisen kuvan, 
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että hän ei pitänyt lahjakkaiden tytärpuoltensa kirjallisia harrastuksia kovin suuressa 
arvossa; hän näyttää olleen lähinnä käytännön ihminen. Myös Franzén-sisarusten 
kirjeenvaihdosta käy paikoin ilmi varovainen suhtautuminen oikukkaan isäpuolen 
tahdonpuuskiin ja pyrkimys säästää äitiä mielipahalta (Esim. Roos 1909: 36). 

8 Uusi lapsisarja 

Ensimmäinen todistettava särö Helenan uuden perheen kotoisessa harmoniassa on 
piankin nähtävissä. Franzén kirjoittaa ystävälleen 26.3.1790 Oulusta:  

”Pian minä saan pienen sisaren tai veljen. Kunpa en koskaan tuntisi vähemmän 
veljellisiä tunteita sisaruspuoliani kuin varsinaisia sisaruksiani kohtaan. Ei, 
milloinkaan en voi suhtautua kylmästi siihen tai niihin, joita äitini on kantanut 
rintansa alla – Miten sammumaton on viha, joka vähitellen kasvaa ja juurtuu, sen 
näen tädistäni, järjestyksessä vanhimmasta, jonka luonteesta olen kirjoittamnut 
sinulle, moster Sporrmaniksi kutsutusta. Hän on aina vihannut isäpuoltani, on 
alusta alkaen ollut äitini avioliittoa vastaan, aina ennustanut siitä onnettomuutta, 
ja vaikka isä on tähän asti ollut hyvä, tädillä on ollut pahoja aavistuksia hänen 
käytöksensä muuttumisesta, hän on aavistellut äitini kuolemaa ym. – – . Mitä 
arvelet tällaisesta! Jos äitini olisi kuullut sellaista puhetta, hän olisi kuollut 
surusta. (Roos 1909: 13.) 

Odotettu lapsi oli tyttö, sisarpuoli Elisabeth Catharina (Lise) Keckman, ja hän syntyi 
29. maaliskuuta 1790. Vuonna 1791 syntyi Christian Henrik ja 1793 nuorin poika, 
Carl Niclas. Helenan lapsista hän oli toinen, joka lähti akateemiselle uralle.  

Isosisko Anna Maria Franzén oli yksi Carl Niclasin kummeista. Tämän ollessa 
vain kuukauden ikäinen sattui Oulussa tapaus, joka kiinnitti jokaisen asukkaan 
huomion: salaman iskusta Oulun linnan kellariin sijoitettu ruutivarasto räjähti, ja 
kiviä sinkoili pitkin kaupunkia. Pelästystä ei tarvitse epäillä, sijaitsihan Helenan 
perheen asuintalo aivan lähellä Linnansaarta. (Wacklin 1966: 63.) 

9 Suuret lapset, suuret huolet 

Frans Mikael Franzén pääsi tekemään yli vuoden kestävän ulkomaanmatkan, joka 
ulottui Saksaan, Ranskaan ja Englantiin. 24. toukokuuta 1796 hän päiväsi Bathissa 
kirjeen äidilleen. Tästä kirjeestä on osia säilynyt Wilhelm Laguksen kirjekopio-
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kokoelmassa (ÅA). Franzénin äidille ja sisaruksille osoitetut rivit kuuluvat 
seuraavasti:  

”Äiti kulta, 
Katso miten täysin ulkomaalaista. Englannissa ovat alkaneet käyttää 
kirjoituspaperia, jota on kaikissa sateenkaaren väreissä. Mutta vaikka 
omaksunkin joitakin ulkomaalaisia tapoja, niin rakkauteni kotiin on kuitenkin 
aina muuttumaton ja kunnioitukseni ja hellyyteni vanhempiani kohtaan ei 
milloinkaan muuta väriään. – – –  

[Sisaruksille:] 

Teillekin kiireessä jokin sana. Yksikö vain, ja teitä on 8 tai ehkä enemmänkin? 
jakakaa nyt parhaanne mukaan yksi sana kahdeksaan osaan, mutta tiedän että 
tyydytte vähään. Jos toivomalla pääsisin luoksenne niin olisin kanssanne kaiket 
päivät, mutta nyt vain uneksin siitä – ja kuka tietää, mitä taitoja olen täällä 
ulkomailla oppinut. Ehkä seisonkin takananne näkymättömänä silloin kun 
vähiten arvaattekaan. Olkaapa kunnolla, muuten käyn kiinni korvaanne ja lennän 
savupiipun kautta ulos. Somat tytöt, hyvät pojat! käykää yhdessä kaikki piiriin 
hyvän mammanne ympärille ja tanssikaa kuin pienet enkelit hänen ympärillään, 
ilahduttakaa häntä viattomalla ilollanne ja huutakaa Franskin on täällä. Kunpa 
vielä kerran elämässä saisin olla mukana siinä piirissä. – – Jumalan siunausta 
teille kaikille. Olen veljenne nimeltä Frans.” 

Vanhin Franzénin kahdeksasta kotona olevasta sisaruksesta oli Anna Maria, Mana, 
joka oli jo täyttänyt yhdeksäntoista. Ehkä hänen tehtäväkseen jäi isonveljen 
runollisessa mielessään kuvitteleman piirileikin järjestäminen. Hän vain ei liene ollut 
oikein onnellisessa mielentilassa tuohon aikaan.  

Anna Maria oli päässyt Tukholmaan tätinsä luo vierailemaan. Tietenkin 
vanhemmat olivat alkaneet suunnitella tyttärelle avioliittoa. Äidillä oli mielessä joku 
sopiva kosijakin. Täti Lisa Ekmanin hoivissa Tukholmassa oleskellessaan Mana 
tapasi nuoren lakimiehen, Fredrik Wilhelm Krogiuksen, joka oli tuolloin toimessa 
Tukholmassa. Hän oli isoveli Fransin ystävä. Eräs Franzénin myöhemmän kirjeen 
sananmuoto antaa aihetta oletukseen, että Krogius jo tunnettiin kotona Oulussa. 

Anna Maria suostui kihlautumaan Wilhelmin kanssa, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että äiti antaisi suostumuksensa. Hän oli kirjoittanut äidille Ouluun 
saadakseen tietää, mitä toivoa heillä oli. Vastaus oli ollut kovin jyrkkäsanainen. 
”Äitini ei ole muuttanut käsitystään sinusta.” (ÅA)  
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Äiti Helena ei siis anna suostumustaan vaan sanoo tekosyyksi, ettei kestäisi 
tyttären muuttoa niin kauas kotoa. Hän oli ilmaissut kantansa hyvin jyrkästi, se tulee 
esiin Franzénin parin vuoden kuluttua Krogiukselle kirjoittamassa kirjeessä. Frans 
selittelee Manan hämmennystä ”– – kun hän arvaamatta saa niin jyrkän kirjeen 
äidiltä, joka ei milloinkaan aikaisemmin ole puhutellut häntä muuten kuin hellästi”. 
Onhan mahdollista, että äiti Helenan jyrkkyyden takana oli myös isäpuolen mieli-
pide. Moster Ekman, jonka suojissa nuoret olivat tavanneet, ei ollut L. H. Keckmanin 
suosiossa, tämä ilmenee Manan ja Wilhelmin avioliittoasian ympärillä käydystä 
kirjeenvaihdosta toistuvasti. (ÅA) 

Wilhelm Krogiuksen seuraavaan, taivuttelevaan kirjeeseen Mana vastasi 
lopullisen kieltävästi: Joulukuun 16. vuonna 1794 hän kirjoittaa: 

”Ystäväni! Miten katkeraa minun onkaan alkaa tätä kirjettä ja ilmoittaa sinulle 
mitä en suinkaan haluaisi – Se oli kauhea hetki kun annoin sinulle toiveita, jotka 
nyt häpeällisesti on purettava. Jos olisin arvannut, että Äiti oli niin vastaan 
liittoamme, en varmasti koskaan en koskaan olisi pettänyt sinua, mutta ah, minä 
en tiennyt sitä, ja niinpä vastoin tahtoani, kyllä! vastoin tahtoani petin sinut. 
Mutta minua lohduttaa se että suostuin pyyntöösi ehdollisesti – jos ei Äitini olisi 
tyytyväinen, ei asiaa enää tulisi ajatella. Nyt olen ikävä kyllä liian myöhään 
saanut tietää hänen ajatuksensa. Hän sanoo olevan mahdotonta että hän suostuisi 
pyyntöömme ja sanoo vielä, ettei minun pidä enää milloinkaan ajatella sitä. 
Kuuliaisuuteni Äitiä kohtaan on niin suuri, etten voi tehdä sellaista mitä hän ei 
hyväksy.” 

Helenan osoittamasta jyrkkyydestä huolimatta Manan ja Wilhelmin tarina päättyi 
kuitenkin onnelliseen avioliittoon: kun isoveli Frans palasi pitkältä ulkomaan-
matkaltaan Euroopasta, hän järjesti asian, suostutteli äitinsä, ja Helena piti 
vanhimmalle tyttärelleen häät Oulussa. Myöhemmin nuoremmilla Franzén-tyttärillä 
oli monta oivallista tílaisuutta vierailla Manan kodissa Porvoossa ja näin ottaa vähän 
etäisyyttä isäpuoleensa. 

Frans Mikael avioitui Kokkolassa 1799 Lilly Roosin kanssa. Vuonna 1801 äiti 
Helena ja myöhemmin myös Greta Lena -sisko kävivät Turussa tapaamassa perhettä, 
johon oli syntynyt ensimmäinen lapsi Maria Helena Rosina. Joitakin vuosia 
myöhemmin neljän lapsen äiti Lilly sairastui keuhkotautiin. Uudenvuodenkirjeessä 
Ouluun vuonna 1806 Frans kertoo, että Lilly ei uskalla enää ulos kamaristaan, hän 
yskii ja on uupunut. Mutta lapset ovat terveitä ja hyvinvoivia, Rosina alkaa jo lukea 
sisältä. (Kirje Turusta Greta-Lenalle Ouluun 9.1.1806. SLS.) Lilly kuoli 13.3.1806. 
Lasten hoito järjestettiin siten, että kaksi nuorinta, Etta ja Frans, lähetettiin isoäidin 
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luo Ouluun. Helena sai nyt rakkaan poikansa lapset kotiinsa hoidettavakseen. Greta 
Lena puolestaan tuli Turkuun hoitamaan veljensä taloutta ja kahta vanhinta lasta, 
joista Rosina oli kuusi- ja Mina nelivuotias. Leskeksi jääneellä Fransilla ei näin ollut 
lapsenhoito-ongelmia, äiti ja sisar olivat palvelualttiita.  

10 Muutosten aika 

Perheenjäsenten Turun ja Oulun välisessä kirjeenvaihdossa on pitkä katkos, joka 
johtuu Suomen sodan levottomuuksista. Franzénin päiväyksetön kirje on kirjoitettu 
Etelä-Suomen alueen rauhoituttua venäläisten vallan alle:  

”Jumalan kiitos että taas voimme ainakin kirjallisesti ilmoittaa toisillemme 
tunteistamme ja ajatuksistamme. Täällä vallitsee edelleen täysi rauha ja järjestys. 
Meillä kotona on nyt niin paljon hauskempaa, kun emme enää ole huolissamme 
teistä siellä kaukana.” (SLS) 

Kirjeen mukana rakkaalle äidille ja kaikille muille terveisiä lähettävät Franzénin uusi 
aviopuoliso Sophie, Lise ja toiset. Terveisistä ilmenee, että Helenan nuorin tytär Lise 
on päässyt matkustamaan velipuolen luokse Turkuun. Tiettävästi hän oli 
kevättalvella 1809 myös Porvoossa, istuipa Porvoon historiallisten valtiopäivien 
juhlassa tuomiokirkon lehterilläkin toisten kaunotarten joukossa. Frans Mikael 
Franzénissa puolestaan alkoi kehittyä ajatus vakituisesti Ruotsiin siirtymisestä. 
Muuan kirje Greta Lenalle onkin kirjoitettu Tukholmasta. 

”Tervehdi sydämellisimmin hyvää äitiämme ja pyydä, ettei hän ole levoton 
meidän muuttomme takia. Paljon voi vielä tapahtua, ennen kuin se on käsillä. 
Ennen sitä toivon saavani nähdä hänet Turussa ja myös ehkä voivani käydä 
Oulussa.” (Kirje Greta Lenalle Ouluun 23.8.1810. SLS.)  

Sara Christina Franzén eli Sase muutti kotoa pois avioituessaan J. Brunérin kanssa 
vuonna 1806. Helenan nuorin tytär Lise alkoi herättää huomiota kaunottarena. Hänen 
kohdallaan mainitaan Bergholmin muuten varsin niukasti kommentoivassa Suku-
kirjassa, että hän oli ”kauneudestaan kiitetty”. Liseä vajaat kolme vuotta vanhempi, 
Oulun kuuluisan luonnontieteilijä-apteekkarin Johan Julinin vanhin poika J. J. (John) 
Julin eli Junne oli jo koulupoikana ihastunut Liseen ja ilmaissutkin tunteensa. John 
Julin ryhtyi isänsä tavoin apteekkialalle. Jossakin vaiheessa hän esitti Liselle 
kosintansa. Hanna Lovén, Julin-suvun muistojen tallentaja, tietää tästä:  
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”Kun hän [John] palasi kotiseudulleen saatuaan opintonsa lähes päätökseen, 
Elisabet Katarina Keckman oli kuitenkin joutunut isänsä tahdosta hyväksymään 
erään vanhemman kosijan tarjouksen. Raskain mielin John matkusti pois. 
Äitinsä välityksellä (Frans Mikael Franzénin äiti ensimmäisessä avioliitossaan) 
Lise onnistui pääsemään irti tästä sitoumuksesta, niin että John pian tämän 
jälkeen saavutti kaipaamansa onnen ja sai hänet omakseen. Tämä onni jäi 
valitettavasti kuitenkin aivan liian lyhyeksi. Kihlausta ei kuitenkaan solmittu 
ennen kuin Lisen äiti oli poistunut maallisesta elämästä ja Lise oli saanut viettää 
tyynen, rauhallisen ajanjakson velipuolensa Frans M. Franzénin kodissa 
Ruotsissa.” (Lovén s. 57. FA) 

Lisen isällä L. H. Keckmanilla oli paljon yhteisiä liiketoimia toisen oululaisen 
suurporvarin, Carl Magnus Engmanin kanssa (Halila 1953: 264, 266, 328).Tämän 
huomattavasti nuorempi veli, Lars Emmanuel Engman, oli tuo Hanna Lovénin 
mainitsema "vanhempi kosija", Liseä itse asiassa vain kuusi vuotta vanhempi, jonka 
kanssa isä Keckman oli halunnut tyttärensä kihlautuvan. Helena-äiti kävi Turussa 
vielä talvella 1811. Liittyikö äidin matka tai Lisen oleskelu Turussa jollakin tavoin 
kihlaukseen tai sen purkamiseen, on tietämätöntä. Joka tapauksessa Helenan onnistui 
vaikuttaa ratkaisevasti nuorimman tyttärensä elämänkulkuun. 

Lisen nuorin veli, Carl Nicklas Keckman, oli keväällä 1809 aloittanut opintonsa 
Turun Akatemiassa. Hänen opiskelunsa alkuvuosilta ei kuitenkaan ole säilynyt 
viittauksia sisaren vaiheisiin. Toinen Keckman-veljeksistä, Christian Henrik, oli 
keskeyttänyt opintonsa Oulun triviaalikoulussa ja siirtynyt kauppa-alalle. Hänestä 
käytetään ammattinimitystä "kauppakirjuri". (OMA) 

Vuosi 1811 oli sekä Helenalle että hänen jälkeläisilleen muutosten aikaa. Lisen 
kihlaus oli purkaantunut. Frans teki lopullisen päätöksen muuttaa Ruotsiin. 
Heinäkuussa Greta Lena vihittiin avioliittoon J. Frosteruksen kanssa. Oulussa Janne-
veljen nuori vaimo Gustava Roos kuoli. Suurin muutos oli kuitenkin se, kun kaikkia 
lapsia yhdistävä tekijä, äiti Helena sairastui ja toukokuun 3. päivänä kuoli. 
Tapahtumasta oli uutinen Åbo Allmänna Tidningissä: 

”Handelsmannen Lars H. Keckmans kära maka, Fru Helena Schulin, död i 
Uleåborg den 3. Maji i en ålder af 55 år, 7 månader och 7 dagar. Hon var förut 
gift med Handelsmannen Zachr. Franzén, som dog 1787. Af hennes 9 barn med 
honom, och 3 med sin efterlefvande man, samt af barnabarn sörja henne såsom 
nu lefvande 9 barn och 13 barnabarn.” (Åbo Allmänna Tidning 59/1811, la 18.5.) 
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Äidin kuolema oli kova isku kaikille sisaruksille. Kesällä, 4. heinäkuuta, Frans 
kirjoittaa Greta Lenalle muuttokiireidensä keskeltä: 

”Sisar, rakas sisar! – – Minun olisi pitänyt lohduttaa sinua rakkaan äitimme 
poismenosta, kuten sinä lohdutit meitä; sillä sinun kirjeesi ja kuvauksesi hänen 
sairaudestaan, viime hetkistään, kuolemastaan, sanalla sanoen kaikki mitä olet 
kertonut hänestä, on liikuttanut minua niin syvästi ja lievittänyt katkeraa surua, 
pitkää ikävää, mykkää kaipausta. Mutta miten lohduttaisin sinua? En edes niin 
että lupaisin tulla häihisi. – – Zachris on vielä Tukholmassa. Hän saapunee 
kuitenkin tänne ennen pitkää eikä niin ollen ehtine saada oheista ehdotustani 
Äidin hautakirjoitukseksi, jota juuri tänään tulin ajatelleeksi.” (Kirje 4.7.1811. 
SLA)  

Franzénin äitinsä haudalle suunnittelema kirjoitus on suomennettuna: ”Sai enemmän 
kuin 40 vuoden vaivojen jälkeen vaimona, äitinä ja emäntänä todellisen levon ennen 
kuin saavutti lepoon oikeuttavan iän.” (Kalajoki 2001). Helenan hautakivessä on 
kuitenkin myös toisella puolella teksti: 

”Missä lepää tuo hyvä ihminen? kyselivät kyynelsilmin köyhät sukulaiset, 
uskolliset palvelijat, vanhat ystävät. Silloin pystyttivät hänelle joka ei mitään 
pyytänyt puoliso ja lapset tämän muistokiven.” 

Sanat esiintyvät suomennettuina Sara Wacklinin muistelmissa. (Wacklin 1966: 348.) 
Hänen mukaansa teksti on hakattu kultakirjaimin graniittiin. Hautakivi on 
todellisuudessa kuitenkin tehty Suomessa harvinaisesta kalkkikivestä. (Kalajoki 
2001.) Helenan hautamuistomerkki on yhä tallella Oulun hautausmaalla. Sitä on 
viime vuosina sen historiallisen arvon ansiosta kunnostettu korjaamalla ja tukemalla 
rikki mennyttä kiveä. 

11 Helenan elämäntyö 

Helenan elämäntyönä oli, paitsi puolison ja emännän ja ajoittain kauppahuoneen 
hoitajankin tehtävä, suuren lapsisarjan kasvattaminen ja lasten myöhempien 
elämänvaiheiden ohjailu ja avustaminen. Yhtään Helenan itsensä kirjoittamaa sanaa 
ei ole arkistoissa säilynyt, sen sijaan monia hänen lastensa mainintoja rakkaan äidin 
mielipiteistä ja olosuhteista. Toisen avioliittonsa aikana hän joutui luovailemaan 
temperamenttisen puolisonsa puuskaisen luonteen vuoksi. Elämää helpotti vauras 
taloudellinen tila ja vankka asema arvossapidetyn miehen puolisona suuressa 
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porvariskodissa. Hänellä oli aihetta olla iloinen ja ylpeä vanhimman poikansa 
saavutuksista ja siitä, ettei tämä missään vaiheessa lyönyt laimin korostaa äidin 
ansioita ja merkitystä lastensa elämässä.  

Nuoremmatkin lapsensa Helena sai viedä melko pitkälle. Vielä ennen kuole-
maansa Helena ehti vaikuttaa tyttärensä Lisen kohtaloon. Lisen tehtävänä olisi 
kaiketi nyt ollut leskeksi jääneen isänsä talouden emäntänä toimiminen. Hänen 
elämäntilanteeseensa tuli kuitenkin muutos. Turun akatemianapteekkari John Julin 
kirjoitti Liselle kosintakirjeen: 

”Hyvä Lise! Te tiedätte sen kiintymyksen, jota jo kauan olen tuntenut Teitä 
kohtaan, siksi ei Teitä ihmetyttäne eikä loukanne, että uudelleen tarjoan kättäni, 
jonka Te kerran hylkäsitte. 
Te olette jälleen vapaa. Teistä riippuu, teettekö onnelliseksi miehen, joka kauan 
on vilpittömästi rakastanut Teitä, joka on pitkään kärsinyt tähtenne ja jonka 
suurin onni aina on tehdä Teidät onnelliseksi. Mitään loisteliasta oloa en voi 
Teille tarjota, enkä usko myöskään, että se takaisi kodin onnen, mutta jos 
lämmin sydän, täydellinen luottamus, jakamaton kiintymys on Teille 
arvokkaampaa, niin luulen voivani luvata Teille sen. 
Kun viimeksi oleskelitte täällä ja olin saanut tietää, että suhteenne Engmaniin on 
ohi, halusin jo usein sanoa sen mitä näillä riveillä ilmaisen, mutta minulla ei 
vielä ollut riittävästi tietoa olosuhteistani, taloudestani; sen vuoksi viivyttelin, 
kunnes tilinpäätökseni sai minut vakuuttumaan varmasta tulonlähteestä. Uskon 
että minulla sellainen on, ja kiiruhdan pyytämään Teitä tekemään onneni 
täydelliseksi. – – (Liselle Turusta 25.2.1813. JA.) 

Lise vastaa 16. maaliskuuta ja ilmaisee suostuvansa kosintaan, ts. hän kirjoittaa, että 
”parahin herra Julin” voi olla vakuuttunut Lisen täydellisestä kunnioituksesta ja 
ystävyydestä. Lise ei ole puhunut asiasta isälleen, mutta jos Julin saa tämän 
suostumuksen, niin Lisekin ilomielin antaa omansa. Hän on onnellinen: 

”Suhteemme tunnetaan täällä kaikkialla, olen jo saanut vastaanottaa onnitteluja 
monilta ja olen ylpeä kun voin sanoa, että Sinä olet niin kauan ja sydämellisesti 
pitänyt minusta se on niin harvinaista nykyaikana ja sen vuoksi oma rakas Julin 
uskon tulevani sanomattoman onnelliseksi. Ah jos rakas kaivattu äitini vielä 
eläisi, miten hartaasti hän meitä siunaisikaan. Hän piti aina niin paljon sinusta, ja 
hän usein toivoi näkevänsä meidät yhdessä.” (Julinille Oulusta 24.6.1913. JA.) 

Lisen ja Junnen häät pidettiin 22. elokuuta 1813 Oulussa. Nuoret muuttivat Turkuun 
omaan kotiinsa, elämään onnellisina pienen puutarhansa keskellä. Sitten Lise alkoi 
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odottaa lasta ja pelkäsi kuolevansa synnytykseen. Ehkä hän oli kasvanut araksi, ehkä 
myös monet ympäristön tapahtumat vaikuttivat hänen mielialaansa. Kuoleman 
läheisyys synnytyksessä oli ajan naisille tosiasia. Ei ihme, että he käyttivät 
kirjeissään kiertoilmausta, jossa synnytystä kuvattiin pitkäksi matkaksi. (J. J. Julinin 
säilynyt, päiväämätön kirjekonsepti. JA) 

Lise synnytti tyttären 20.3.1815. Lapsi kastettiin Emma Elisabetiksi 22.4. 
Ristiäisiä seuraavana päivänä varhain aamulla Lise kuoli. Perheen murhenäytelmä 
jatkui. Isoäiti-Helenan kuoleman jälkeen syntynyt nuorin lapsenlapsikaan ei elänyt 
kauan: Emma Elisabeth kuoli 10.6.1815. Sekä Lise että hänen lapsensa on haudattu 
Maarian vanhan kirkon luokse. Kun myös kummallakaan Helenan nuoremmista 
pojista ei ollut lapsia, tämä Keckman-sukuhaara sammui Carl Niclasin kuolemaan 
1838. 

Kaukaa ajan takaa ja ulkopuolelta tarkastelevana voi ajatella, että Helenan 
voimakas perhetunne oli osaltaan tuottamassa hänelle ongelmiakin. Ensin kuvioivat 
elämässä mukana leskiäiti, tädit ja nuoremmat sisaret, Helenan lasten tädit, jotka 
kiinteästi osallistuivat perheen elämään. Sitten oli toisessa avioliitossa myös mukana 
iso Franzén-lapsisarja, heidän vaatimuksensa, tyttärien kasvattaminen ja naittaminen, 
häät, myötäjäiset, perintöosuudet. Vielä lapsenlapsiakin kasvatettiin Oulun-kodissa. 
Vieras voisi kuvitella, että Helenan tahdikkuudelle ja nöyryydelle asetettiin monelta 
taholta kovin suuret vaatimukset. Kaiketi hän pystyi ne täyttämään. Hänen elin-
aikanaan oli kotoisesta idyllistä ja iloisesta yhdessäolosta niin paljon näyttöä, että 
lapset sen kirjeissään ilmaisivat ja puhuivat siitä kaivaten äidin kuoleman jälkeen.  

Helenan elämäkerta on kuin ikkuna, jonka läpi voi tarkastella kahdensadan 
vuoden takaista naiselämää. Helena synnytti ja kasvatti kotiinsa suurperheen, jonka 
jäsenille oli ominaista lämmin osallistuminen sekä henkisellä että aineellisella tavalla 
toistensa elämänongelmiin. Kirjeistä kuvastuu ennen muuta huolehtiva lämpö ja 
hellyys, vastuunkin ottaminen toisista. Sieltä täältä pilkistää esiin myös kodissa 
vallinnut iloinen kulttuurihenki. Aivan hyvä elämäntyö ja perintö jätettäväksi 
edelleen. Tästä saavutuksesta voi onnitella Helenaa. 
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