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Abstract

In my dissertation, I study the ways discourses of Finnishness and Saminess are being construed
in three French travel depictions dating from 17th to 19th century and their Finnish translations
dating from the late 20th century. Firstly, I examine the discoursive image of Lappland in the
French source texts and the Finnish target texts. Secondly, I analyze the translations as cultural
products and the ways the translation process affects the construction of discourses.

My research can be described as interdisciplinary and mixed methods research. I examine
discourses in the contexts of critical text and discourse analysis as well as discourse-oriented
translation analysis and sociology of translation. I use both qualitative and quantitative methods.
In particular, I utilize the Hallidayn register analysis with a focus on the ideational function. In
addition, I study the language and discourse changes brought on by the translation process through
the analysis of translation shifts and strategies.

The discourses construed in the French travel descriptions of the Finns and the Sami are in
many ways stereotypical and recurring. However, they also reflect the societal ideals, values and
circumstances of their own era and evolve and transform with and through the changes in the
society. As the exoticism and the discourse of wilderness of the earliest travel depiction evolve
into a discourse of pity in the 18th century and romantism in the 19th century, the discourses on
Finnishness especially become more positive.

The global translation strategy of the translator has been that of cultural filtering, especially
domestification. In addition, the level of expliciteness, descriptivity and cohesion has increased in
the target texts. The target texts also become polyfonic as the voice of the translator is introduced
next to and above the voices of the French writers, in order to direct and guide the modern Finnish
reader.

Keywords: critical discourse analysis, discourses, translating, translation strategies,
translation studies, travel literature
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Tiivistelmä

Tutkin väitöstyössäni suomalais- ja saamelaisdiskurssien rakentumista kolmessa 1600–1800-
luvun ranskalaisessa matkakertomuksessa sekä näiden teosten 1900-luvun loppupuolella ilmes-
tyneissä suomennoksissa. Selvitän tutkimuksessani ensinnäkin, millaista diskursiivista Lappia
ranskalaisissa lähdeteksteissä ja suomalaisissa kohdeteksteissä rakennetaan. Toiseksi analysoin
sitä, millaisina kulttuurituotteina kohdetekstit nykysuomalaisille lukijoille välitetään ja miten
kääntäminen vaikuttaa teosten diskursiiviseen rakentumiseen.

Tutkimukseni on luonteeltaan monitieteistä ja monimenetelmäistä. Lähestyn tutkimuskysy-
myksiäni sekä kriittisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen että diskursiivisesti orientoituneen
käännöstutkimuksen ja käännössosiologisen tutkimuksen näkökulmasta kvalitatiivisia ja kvanti-
tatiivisia menetelmiä käyttäen. Hyödynnän työssäni erityisesti hallidaylaista rekisterianalyysia,
jossa pääpaino on ideationaalisen funktion tarkastelussa. Lisäksi arvioin käännösprosessissa kie-
len ja diskurssin tasolla tapahtuvia muutoksia käännösvaihdos- ja käännösstrategia-analyysin
avulla.

Ranskalaisissa matkakuvauksissa suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta rakentuvat diskurs-
sit ovat monelta osin stereotyyppisiä ja toistuvia. Ne kuitenkin heijastelevat myös oman aikansa
yhteiskunnallisia ihanteita, arvoja ja olosuhteita ja muuntuvat ja kehittyvät nimenomaan yhteis-
kunnallisten muutosten mukana. Varhaisimmalle matkakuvaukselle tyypillinen eksotismi ja vil-
liysdiskurssi vaihtuvat 1700-luvulla säälin diskurssiin ja 1800-luvulla romantismiin, jolloin eri-
tyisesti suomalaisuusdiskurssi muuttuu aiempaa positiivisemmaksi.

Suomentajan globaalina käännöstrategiana on ollut ns. kulttuurinen filtteröinti, useimmiten
kotouttaminen. Lisäksi kohdetekstien eksplisiittisyys, deskriptiivisyys ja koheesio on lisäänty-
nyt lähdeteksteihin verrattuna. Kohdetekstit myös muuttuvat polyfonisiksi kääntäjän äänen aset-
tuessa ranskalaisten kirjoittajien rinnalle ja yläpuolelle nykysuomalaista lukijaa ohjaamaan ja
opastamaan.

Asiasanat: diskurssit, kriittinen diskurssianalyysi, käännösstrategiat, käännöstiede,
kääntäminen, matkakirjallisuus
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Alkusanat 
Matkustaminen on kiehtovaa: matkoilla oppii uutta paitsi toisista ihmisistä, tavoista 
ja kulttuureista, myös itsestään. Samaan tapaan tämä väitöstutkimukseni on ollut 
pitkä matka, joka on paitsi – konkreettisestikin – kuljettanut minua vieraille maille, 
myös opettanut minulle paljon tieteestä, tutkimuksesta ja omasta tutkijuudestani. 
Tutkimusaineistoni ranskalaisten matkailijoiden tavoin olen tällä matkalla ollut 
usein uuden ja oudon edessä, ihmettelemässä kohtaamiani ilmiöitä, etsimässä rat-
kaisuja ongelmiin ja kokemassa löytämisen ja oppimisen riemua. Olen myös saanut 
nauttia monien uusien ihmisten kohtaamisesta ja heidän tarjoamistaan näkökul-
mista ja tuesta, joita ilman matkastani olisi tullut aivan erilainen. 

Suurin kiitos väitösprojektini onnistumisesta kuuluu ohjaajilleni: emeritapro-
fessori Helena Sulkalalle, joka alun alkaen ohjasi minut ranskalaisten matkakirjo-
jen pariin; emeritusprofessori Andrew Chestermanille, jonka vankka asiantuntemus 
käännöstutkimuksen alalla ja tarkkanäköinen palaute on ollut työlleni erittäin tär-
keää; yliopistonlehtori Olli-Philippe Lautenbacherille, jonka ranskan kielen asian-
tuntemukseen sain tukeutua työni loppuvaiheessa; sekä ennen kaikkea pääohjaajal-
leni professori Harri Mantilalle – ilman Harrin väsymätöntä kannustusta, aina ra-
kentavasti muotoiltua kritiikkiä ja järkkymätöntä uskoa tutkimukseni valmistumi-
seen olisi päämääräni varmastikin jäänyt vain kaukaiseksi haaveeksi. Kiitos, merci, 
thank you! 

Haluan esittää vilpittömät kiitokseni myös väitöstyöni esitarkastajille, emeri-
taprofessori Eija Suomela-Salmelle ja professori Kristiina Taivalkoski-Shiloville 
tutkimukseni huolellisesta arvioinnista ja perustellusta palautteesta. Apulaisprofes-
sori Simo K. Määttää kiitän suostumisesta vastaväittäjäkseni. Erityiskiitokset ha-
luan osoittaa myös suomentaja Marja Itkonen-Kailalle tutkimushaastatteluun suos-
tumisesta. 

Väitöstutkimukseni valmistuminen olisi tuskin ollut mahdollista ilman useiden 
eri tahojen minulle myöntämää taloudellista tukea, jonka ansiosta olen tarpeen tul-
len voinut keskittyä täysipäiväisesti väitöstyöni edistämiseen. Kiitän lämpimästi 
Lehtori Anna Vuorion rahastoa, Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastoa, Sveitsin 
valtiota, Apteekin rahastoa, Emil Aaltosen säätiötä, Kulttuurin ja vuorovaikutuksen 
tutkijakoulua sekä Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahastoa tutki-
mustyölleni myönnetyistä apurahoista. Kiitän myös Uumajan yliopiston kielten lai-
tosta minulle myönnetystä tutkimusajasta keväällä 2019. 

Väitöstutkijana olen saanut ilon ja kunnian osallistua lukuisiin kansainvälisiin 
konferensseihin sekä kielen- ja käännöstutkimuksen kesäkouluihin, joissa olen 
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päässyt käsittelemään työtäni alan johtavien tutkijoiden kanssa, mikä on ollut aloit-
televalle tutkijalle erityisen innostava ja inspiroiva kokemus. Vuosina 2009–2010 
osallistuin lisäksi omarahoitteisena tutkijana valtakunnallisen kielentutkimuksen 
tutkijakoulun Langnetin toimintaan käännöstieteen ja ammattikielten tutkimuksen 
ohjelmassa Langtramissa. Langnetin asiantunteva ohjaus ja lukuisat kurssit ja se-
minaarit olivat vertaansa vailla oleva tuki ja inspiraation lähde, mistä haluan kiittää 
Langnetin ohjaajia ja opettajia. Langnetin ja Oulun yliopiston tutkijakoulun kautta 
olen myös päässyt jakamaan tutkijan matkaani monien muiden jatkokoulutettavien 
kanssa – teille kaikille kiitos vertaistuesta ja matkaseurasta! 

Väitöstutkimukseni Oulun-vuosina olen päässyt nauttimaan suomen kielen op-
piaineen poikkeuksellisen lämminhenkisestä työyhteisöstä ja inspiroivasta ilmapii-
ristä. Haluankin osoittaa sydämelliset kiitokseni Oulun yliopiston suomen kielen 
entiselle ja nykyiselle väelle – oppiaineen kahvipöytä on ollut tutkimusmatkallani 
se puolimatkan krouvi, josta olen aina tarvittaessa saanut intoa ja energiaa jatkaa 
tielläni eteenpäin. 

Lopuksi haluan vielä kiittää vanhempiani, jotka ovat aina kannustaneet minua 
opinnoissani ja tukeneet elämäni valinnoissa. Kiitän myös rakkaita ystäviäni myö-
täelämisestä ja tuesta väitöskirjaprojektini aikana (ja muutenkin!). Omistan työni 
tyttärelleni, jonka kanssa jokainen päivä on takuuvarma uusi seikkailu – kotona tai 
maailmalla. 

Uumajassa 13.5.2020 Merja Torvinen  
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Käytetyt lyhenteet 
O1FR=Outhier 1744, ranskankielisen lähdeteoksen s. 1 
O1FI=Outhier 1975, suomenkielisen kohdeteoksen s. 1 
M1aFR=Marmier 1842, ranskankielisen lähdeteoksen s. 1 
M1bFR= Marmier 1843, ranskankielisen lähdeteoksen s. 1 
M1FI=Marmier 1999, suomenkielisen kohdeteoksen s. 1 
R1FR=Regnard 1731, ranskankielisen lähdeteoksen s. 1 
R1FI=Regnard 1982, suomenkielisen kohdeteoksen s. 1 
 
SL=source language, lähdekieli 
TL=target language, kohdekieli 
LT=lähdeteksti 
KT=kohdeteksti 
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1 Johdanto 
Elokuun 22. päivänä vuonna 1681 nuori ranskalainen aatelismies kiipesi Tornion-
järven viereisen tunturin laelle ja ihaili edessään avautuvaa maisemaa. Hän tunsi 
olevansa maailman äärellä: edessä näkyi koko Lappi Jäämerelle asti. Palattuaan 
kuukauden kestäneeltä Lapin-matkaltaan kotimaahansa hän kirjoitti kokemastaan 
ja näkemästään matkakertomuksen, joka kolmesataa vuotta myöhemmin päätyi 
suomalaisen kääntäjän käännettäväksi. Ranskalainen aikalaiskuvaus vieraasta Toi-
sesta siirtyi näin ajasta ja kulttuurista toiseen, nykysuomalaisten lukijoiden ulottu-
ville. Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelen lähde- ja kohdetekstien analyysin 
kautta sitä, millaista diskursiivista Lappia ranskalaisessa matkakirjallisuudessa ra-
kennetaan ja miten kääntäminen vaikuttaa teksteissä muotoutuviin diskursseihin.  

Tutkimusaineistoni sisältää kolme ranskalaista matkakuvausta ja niiden suo-
mennokset. Myöhemmällä iällään komediakirjailijana tunnetuksi tullut Jean-
François Regnard teki vuonna 1681 Ruotsin kuninkaan Kaarle XI:n ehdotuksesta 
retken Lappiin, jonka pohjalta hän, yhtenä ensimmäisistä ranskalaisista, kirjoitti 
matkakuvauksen Suomen Lapista ja Lapin asukkaista1. Seuraavalla vuosisadalla 
hänen esimerkkiään seurasi Besançonin hiippakunnan pappi Réginald Outhier ja 
lähes täsmälleen sata vuotta Outhier'ta myöhemmin Lappia tutkimaan saapui rans-
kalainen kirjailija Xavier Marmier. Suomeksi nämä Lapin-kuvaukset on kääntänyt 
1970–1990-luvulla Marja Itkonen-Kaila. 

Väitöstutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on systeemis-funktionaali-
sesta teoriasta ammentava ja siitä vaikutteita saanut kriittinen diskurssianalyysi, 
jonka avulla tarkastelen saamelaisuutta ja suomalaisuutta rakentavia diskursseja 
1600–1800-luvun ranskalaisissa Lapin-kuvauksissa sekä niiden moderneissa, 
1990-luvun loppupuolelle ajoittuvissa suomennoksissa. Käännöksiä lähestyn sekä 
rekontekstualisoituina että käännössosiologisina kulttuurituotteina ja analysoin 
käännösprosessissa kielen ja diskurssin tasolla tapahtuvia muutoksia.  

 
1 Regnardin aikalainen, ranskalainen lääkäri Pierre Martin de la Martinière osallistui vuonna 1653 Si-
periaan, Grönlantiin ja Islantiin suuntautuneelle tutkimusmatkalle ja matkusti tutkimusaluksen mukana 
Norjan rannikkoa myöten Nordkappin ohi lähelle Murmanskia ja sieltä Grönlantiin ja Islantiin. Erityi-
sesti Norjan ja Venäjän Lappia ja saamelaisia kuvaava matkateos julkaistiin vuonna 1671 Pariisissa 
nimellä Voyage des païs septentrionaux. (Ks. lisää Orlandini Carcreff 2017: 123–127.) 
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1.1 Tutkimusasetelma ja -kysymykset 

Ensimmäiset Lapin-kuvaukset löytyvät ajanlaskun alun historioitsijoiden kokoo-
mateoksista. Tuolloin tiedot perustuivat pitkälti myytteihin, mutta 1600-luvulta 
lähtien muun muassa kaupankäynnin myötä kasvava matkailijoiden määrä alkoi 
tuottaa yhä enemmän Lappia ja erityisesti saamelaisia käsittelevää matkakirjalli-
suutta, jossa matkaajat kuvasivat aluksi kuviteltuja, mutta yhä useammin myös 
omakohtaisia kokemuksiaan Pohjolasta. Matkakirjoista kehittyikin seuraavien vuo-
sisatojen aikana merkittävä tekstimuoto, joka vaikutti erityisesti empiiris-tieteelli-
sen diskurssin kehitykseen. Kirjoittamisesta tuli olennainen osa matkustamista, ja 
matkakertomuksilla oli niin poliittista kuin kaupallistakin merkitystä (ks. lisää esim. 
Hulme & Youngs 2002). Tarinat kaukaisista, eksoottisista maista ja kulttuureista 
herättivät yleistä kiinnostusta, ja matkakuvaukset toimivat pitkään tärkeinä tiedon-
lähteinä, jotka vaikuttivat aikalaistensa käsityksiin vieraista maista ja kulttuureista. 

Tutkimusaineistoni vierasmaalaisten matkailijoiden teokset kuvastavat mat-
kaajien omia kokemuksia, kulttuurien törmäyksiä ja myös aikansa Lappia. Kolmen 
vuosisadan aikana, 1600-luvulta 1800-luvulle, tapahtuneet muutokset kulttuurissa 
ja yhteiskunnallisissa oloissa heijastuvat matkakertomuksista. Ranskalaismatkaa-
jien Lapin-kuvaukset ovat toisaalta myös osa laajempaa diskurssia, jossa matka-
kertomukset liittyvät intertekstuaalisesti muihin samaa aihetta käsitteleviin tekstei-
hin (teksti laajassa merkityksessä), joissa konstruoidaan Lappia, suomalaisuutta ja 
saamelaisuutta sekä toisaalta myös ranskalaisuutta. Ennen kaikkea matkakuvauk-
sissa konstruoidaan kuitenkin toiseutta: tekstissä luodaan diskursiivisesti Meitä ja 
Toisia (tark. toiseudesta, ks. esim. Hall 1999).  

Tämä väitöstyöni on käännösorientoitunut diskurssianalyysi, jossa tarkastelen 
lähde- ja kohdeteksteissä Suomesta, suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta – sekä 
erityisesti Lapista ja lappilaisuudesta – rakentuvia toiseuden representaatioita ja 
diskursseja erityisesti kriittisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen näkökulmasta (ks. 
myös Kuvio 1). 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaista diskursiivista Lappia lähde- ja kohdetekstit rakentavat? Tarkastelen 
lähde- ja kohdetekstien diskursiivista rakentumista pitkälti hallidaylaisen re-
kisterianalyysin näkökulmasta, jossa painottuu ideationaalinen taso ja siinä eri-
tyisesti verbiprosessien, osallistujaroolien ja nimeämisen analyysi. Valitsemani 
tutkimusaineisto ulottuu ajallisesti 1600-luvun lopulta 1800-luvun 
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alkupuolelle, mikä antaa mahdollisuuden seurata Lappi-kuvan diskursiivista 
kehitystä sekä verrata eri aikakausien käsityksiä toisiinsa.  

2. Millaisena kulttuurituotteena käännös suomalaiselle lukijalle välitetään ja mi-
ten kääntäminen vaikuttaa diskursseihin? Kulttuurituotteella viittaan tässä eri-
tyisesti kohdetekstien ominaisuuksiin kielellisinä, kulttuurisidonnaisina ja 
kontekstuaalisina (re)konstruktioina. Tähän kysymykseen pureudun selvittä-
mällä sekä matkakuvausten käännösprosessia että suomentajan käyttämiä glo-
baaleja ja lokaaleja käännösstrategioita ja niiden diskursiivisia vaikutuksia 
kääntäjähaastattelun, kohdetekstien paratekstien ja käännösvaihdosten analyy-
sin avulla. 

Kuvio 1. Tutkimusasetelma 

Konkreettisesti tutkimukseni etenee makrotasolta mikrotasolle, kontekstin ja teks-
tin tasolta yksityiskohtaiseen kielelliseen analyysiin. Luon ensin yleiskuvaa lähde- 
ja kohdetekstien tekstimaailmasta kuvaamalla tekstien tekstuaalista, interpersoo-
naista ja ideationaalista rakentumista. Tässä käytän apunani kvantitatiivisia ja tilas-
tollisia menetelmiä. Tätä yleiskuvaa taustoitan ja täydennän kääntäjähaastattelun ja 
kääntäjän paratekstien sisällönanalyysilla, jonka avulla hahmottelen suomentajan 
globaalia eli yleistä käännösstrategiaa. Kääntäjähaastattelu ja paratekstit tuovat li-
säksi esille työtään harjoittavan kääntäjän näkökulman, jolloin myös käännösana-
lyysi saa realistisen kontekstin kääntäjän omien kokemusten ja näkemysten myötä. 
Kielellisessä analyysissani selvitän lähde- ja kohdeteksteissä aktivoituvia 

käännöstekstit

Käännösstrategiat ja 
käännösvaihdokset kääntäjähaastattelu

paratekstit

ranskankieliset 
alkutekstit

SF-TEORIAN MUKAISESTI
TARKASTELTUNA

DISKURSSIEN MUUTOS
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diskursseja suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta ja osoitan, millaisia diskursiivi-
sia vaikutuksia kohdeteksteissä tapahtuvilla muutoksilla on. Tässä tarkastelen eri-
tyisesti käännösvaihdoksia ja suomentajan käyttämiä ns. lokaaleja (mm. semantti-
sia, syntaktisia ja pragmaattisia) käännösstrategioita (ks. lisää esim. Chesterman 
1997). Koska kuvaan erityisesti suomalaisuuden ja saamelaisuuden representointia 
tekstissä, analyysissani painottuu kielen ideationaalinen, tekstinulkoista maailmaa 
konstruoiva metafunktio ja erityisesti nimeäminen, prosessit ja osallistujaroolit (ks. 
lisää esim. Halliday 1994).  

Toiseuden kuvaajana käännöskirjallisuus on merkittävässä asemassa. Kään-
nöstutkimus antaa mahdollisuuden tuoda esiin käännösten taustalla piileviä ajatus-
malleja, arvoja ja asenteita sekä lisätä näin tietoisuutta käännösprosessin ideologi-
sista tekijöistä. Kielenkääntäjälle historialliset tekstit asettavat omat haasteensa: 
teksti ei siirry vain yhdestä kulttuurista ja kieliryhmästä toiseen, vaan teksti tulee 
tuottaa myös ajallisesti erilaiseen kontekstiin. Kääntäjän (ja toisinaan myös kustan-
nustoimittajan) vastuulle jää valita, millä tavoin tämä yhtä aikaa ajallinen, kielelli-
nen ja kulttuurinen siirtymä tapahtuu.  

Tutkimusaineistoni ranskalaisten matkakuvausten osalta kulttuurinen siirtymä 
ikään kuin toisintuu: lähdetekstien kulttuurisena kontekstina on ranskalaisten mat-
kailijoiden kuvaama Lappi ja Suomi, kun taas kohdeteksteissä suomalainen lukija 
pääsee näkemään oman kulttuurinsa toisen kulttuurin kautta. Samalla lukija näkee 
pilkahduksen ranskalaisesta kulttuurista, kotimaisen kontekstin kautta. Tätä ilmiötä 
voitaisiin kuvailla tietynlaiseksi kulttuuriseksi takaisinkääntämiseksi. Käännöstie-
teessä takaisinkääntämisellä tarkoitetaan yleensä kohdekielelle käännetyn tekstin 
kääntämistä takaisin lähdekielelle tekstien sisällöllisen vastaavuuden tarkistamista 
varten. Ranskalaisten matkakertomusten suomennoksissa takaisinkääntämisen 
kohteena ei kuitenkaan ole kieli, vaan tekstien suomalainen konteksti, suomalaisen 
kulttuurin erityispiirteet.  

Luokittelen tutkimukseni myös osin käännössosiologiseksi: työssäni nousevat 
esiin kysymykset kääntäjän näkyvyydestä, vastuusta – ja vallastakin – sekä muista 
käännösprosessiin osallistuvista tekijöistä, henkilöistä ja instituutioista. Työni si-
vuaa myös tekstilajitutkimusta ja antaa viitteitä matkakirjallisuuden (ja käännetyn 
kirjallisuuden) mahdollisista ominaispiirteistä, joskin genren tarkempi määrittely 
vaatisi omaani laajemman tutkimuskorpuksen ja vertailukelpoisen rinnakkaisai-
neiston.  
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1.2 Tutkimuksen lähtökohdat ja aiempi tutkimus 

Kääntäjä löytää itsensä useimmiten kahden kulttuurin välistä: hän on niin lähde- ja 
kohdekielen kuin -kulttuurinkin asiantuntija, välittäjä, joka tuo uuden näkökulman, 
kulttuurisen toiseuden, ymmärrettävässä muodossa kohdekieliselle yleisölle. Täl-
löin kääntäjän tehtävänä on olla vieraan näkökulman uskollinen tulkitsija, joka on 
kuitenkin vastuussa käännöksen onnistumisesta sekä lähdekielen teokselle että 
myös kohdekielisille lukijoilleen. Kirjallisten teosten kääntämiseen liittyykin 
yleensä myös implisiittinen oletusarvo kohdekielestä kääntäjän äidinkielenä.  

Tästä kulttuurienvälisestä asemasta ja kulttuurien välissä tasapainottelusta 
myös käännöstutkimuksessa on kysymys. Kuten käännöstutkijat Koskinen ja Palo-
poski (2015: 71) osuvasti summaavat, koko kääntämisen historia on usein haluttu 
nähdä lähde- ja kohdekulttuurin vuorovetona tai kamppailuna, jossa kääntäjän ta-
voitteena on joko sopeuttaa käännös kohdekulttuuriin (ns. kotouttava strategia) tai 
tuoda lähdekulttuurin vieraus näkyville (ns. vieraannuttava strategia). Esimerkiksi 
käännöstutkija Lawrence Venuti (1995: 306) määrittelee ideaalin kaunokirjallisen 
käännöksen paikkana, jossa vieras kulttuuri pääsee esiin ja jossa lukija voi nähdä 
vilauksen kulttuurisesta Toisesta. Venuti tosin menee niin pitkälle, että vaatii kään-
täjiä etiikan nimissä luopumaan sujuvakielisyydestä, yksiselitteisyydestä ja lineaa-
risesta syntaksista, jotka tuottavat assimiloivia käännöksiä, ja tekemään sen sijaan 
ns. vastarintakäännöksiä, jotka jatkuvasti muistuttavat lukijaa siitä, että kyseessä 
on käännösteksti2 (ks. lisää esim. Venuti 1998b: 11–12). 

Venutin ajatuksia kohtaan on esitetty runsaasti kritiikkiä esimerkiksi termino-
logisesta epäselvyydestä ja kategorioiden hajanaisuudesta (ks. lisää esim. Pym 
[1996]2010; Tymoczko 2000). Kotouttavista ja vieraannuttavista käännöstavoista 
on käyty vilkasta keskustelua sekä puolesta että vastaan. Esimerkiksi Leppihalme 
(2000: 90) arvioi, että kääntäminen on lähes turhaa, jos liiallisella kotouttamisella 
tekstistä riisutaan kaikki vieraaseen kulttuuriin viittaavat elementit: tällöin voidaan 
hyvin kysyä, onko käännöksellä enää todellista arvoa. Toisaalta vahvasti vieraan-
nuttava käännösstrategiakaan ei aina ole toimiva ratkaisu: kulttuurisidonnaisten 
käännösongelmien kanssa käytettynä minimimuutoksen strategia synnyttää teks-
tiin ”kulttuuritöyssyjä”, jotka tekevät tekstistä vaikeasti ymmärrettävän (Leppi-
halme 2000: 99). Oittinen (2000: 279–280) arvioi, että teosten kääntämisessä voi-
daan tarvittaessa käyttää yhtä aikaa sekä kotouttavia että vieraannuttavia keinoja. 
Toisaalta Oittinen kuitenkin toteaa myös, että koko vieraannuttamisen käsite 

 
2 Venuti (1998b) käyttää tällaisesta käännöstavasta nimitystä minoritizing translation. 
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voitaisiin kyseenalaistaa: koska kääntäminen on aina uudelleenkirjoittamista, pro-
sessi on aina jollakin tasolla kotouttava (Oittinen 2000: 265).  

Vaikka olen käännösten kotouttavasta luonteesta samaa mieltä Oittisen kanssa, 
katson kuitenkin omassa tutkimuksessani yleispiirteisen jaottelun vieraannuttaviin 
ja kotouttaviin käännösstrategioihin toimivan hedelmällisenä lähtökohtana kohde-
tekstien käännösvaihdosten ja diskurssien analyysille. Kuten Paloposki ja Oittinen 
(2000: 375) kuitenkin muistuttavat, käännösvalintojen jakaminen kotouttaviin ja 
vieraannuttaviin ei sinänsä vielä ole ratkaisevaa, vaan se, miksi mitäkin kään-
nösstrategiaa on kulloinkin käytetty. 

Paloposki ja Oittinen (2000) ovat toisaalta myös osoittaneet, että kotouttavien 
ja vieraannuttavien käännösten taustatekijät ovat monimutkaisia eikä kotouttavalla 
käännöksellä välttämättä pyritä mukauttamaan lähdetekstiä kohdekulttuurin vallit-
seviin arvoihin, vaan sillä voidaan pyrkiä kiistämään tai haastamaan vallalla olevia 
arvoja ja normeja. Käännöksen vieraannuttavuus ei myöskään johdu välttämättä 
kääntäjän tietoisesta strategiasta, vaan esimerkiksi kielellisestä interferenssistä (ks. 
esim. Paulasto et al. 2014: 422–425). Aiheellisesta kritiikistä huolimatta Venutin 
työllä on myös ansionsa, sillä se on synnyttänyt laajaa keskustelua kääntämisen 
etiikasta sekä kääntäjän roolista.  

Kääntäjän kautta vieraan kulttuurin teksti siirtyy (tietyin varauksin, ks. 
Paloposki ja Oittinen 2000) myös osaksi kohdekulttuuria, sen tekstejä ja kieltä. 
Samalla kohdekulttuurin käsitys ja kuva vieraasta kulttuurista, Toisesta, rakentuu, 
muuttuu tai vahvistuu sen mukaan, miten tuttu Toisen kulttuuri on jo entuudestaan. 
Uuden tekstin myötä myös näkökulma omaan kulttuuriin, Meihin, saattaa muuntua. 
Kääntämistä ei siksi tule nähdä pelkkänä merkityksensiirtona kieleltä toiselle, vaan 
myös ideologisena valintana ja prosessina, jossa kääntäjä on merkittävässä roolissa. 
(Kääntämisen ideologisuudesta ks. esim. Venuti 1995; Hatim & Mason 1997; 
Fawcett 1998; Kemppanen 2007.) 

Koska tarkastelen tutkimuksessani kaunokirjallisia teoksia, on syytä huomaut-
taa, että käsittelen seuraavassa nimenomaan kirjallisia suomennoksia ja niiden 
käännösprosessien tyypillisiä vaiheita. Tutkimukseni ulkopuolelle rajautuvat näin 
mm. suulliset tekstit, kuten simultaani- ja audiotulkkaus, sekä audiovisuaaliset 
käännökset, kuten TV-ohjelmien tekstitykset, joiden käännösprosessit voivat poi-
keta paljonkin kirjallisten tekstien suomennoksista. 

Käännöskirjallisuuden osuus Suomessa julkaistavasta kirjallisuudesta on mer-
kittävä. Esimerkiksi vuonna 2000 julkaistusta kaunokirjallisuudesta 57,9 % oli suo-
mennettu vieraasta kielestä (Sevänen 2007: 17). Käännöstoiminta ei luonnollises-
tikaan rajoitu vain kaunokirjallisuuteen, vaan se tuottaa suuren määrän muitakin 
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tekstejä: käyttöoppaita, tiedotteita, tieteellisiä julkaisuja, uutisia jne. Käännettävät 
tekstit edustavat monia eri genrejä ja tekstityyppejä.  

Jo käännettävän teoksen kieli edustaa tietynlaista ideologista valintaa. Kuten 
monissa muissakin länsimaissa, suurin osa Suomessa käännettävästä kaunokirjalli-
suudesta on englanninkielistä. Ranskankielisen kirjallisuuden osuus suomennok-
sista on 1900-luvulla vaihdellut 3,3 %:n ja 12,1 %:n välillä. Määrä on laskenut 
melko tasaisesti vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä. Vuosisadan viimeisen 
vuosikymmenen aikana ranskankielisen kaunokirjallisuuden osuus on ollut vain 
3,3 % koko käännetystä kirjallisuudesta. (Ks. lisää esim. Riikonen 2007: 19–21.)  

Kirjallisen teoksen usein hyvinkin moniosaiseen ja monisyiseen käännöspro-
sessiin sisältyy myös paljon muita valintoja, näistä ensimmäisenä usein suomen-
nettavan teoksen valinta. Miksi valitaan juuri tietty teos käännettäväksi ja kuka va-
linnan tekee? Useimmiten käännöspäätöksen tekee kustantaja, joka myös valitsee 
teokselle sopivan kääntäjän.  

Kääntäjä puolestaan joutuu pohtimaan käännöksen funktioita ja omaa kään-
nösstrategiaansa. Millainen käännöksestä pitäisi tulla? Mikä on käännöksen tavoite 
ja kuka käännöstä lukee? Miten paljon kääntämiseen on käytettävissä aikaa? Toi-
saalta myös julkaisijan kustannustoimittajalla voi olla oma vahva näkemys siitä, 
millainen käännettävän teoksen suomennoksesta pitäisi tulla. Kirjallisten teosten 
käännösprosessissa on toisin sanoen monia erilaisia osallistujia ja monia muuttujia. 
Nämä käännösprosessin valinnat heijastavat usein yhteiskunnassa vallitsevia ideo-
logioita. 

Hannu Kemppanen on väitöstyössään (2007) tutkinut historiatekstien käännös-
ten ideologisuutta. Hänen mukaansa (2007: 22–23) historiatekstit ovat aika- ja 
paikkasidonnaisuutensa vuoksi vahvasti arvosidonnaisia, koska tekstit sisältävät 
paljon eriaikaisia tekstikerrostumia: aikalaiskuvauksia ja viittauksia toisen ajatuk-
siin. Kemppasen määritelmä pätee myös matkakuvauksiin, jotka sisältävät run-
saasti eksotismia, stereotyyppisiä aineksia ja vieraaseen kulttuuriin liittyvää arvot-
tamista.  

Historiallisten tekstien kääntäminen eroaa tyypillisestä käännöstyöstä siinä 
mielessä, että uskollisuuden vaatimusta ei voida ulottaa käännöksen joka osa-alu-
eelle. Kuten Itkonen-Kaila artikkelissaan (1987: 441) toteaa, teosten historiallisen 
ja kulttuurikontekstin muututtua käännöksen vaikutus kohdekieliseen lukijaan ei 
enää voi olla sama kuin lähdekielisen tekstin vaikutus lähdekulttuurin lukijaan. Tä-
män vuoksi kääntäjän on Itkonen-Kailan mukaan työssään löydettävä malli, jonka 
avulla hän voi olla lojaali niin lähdetekstin kirjoittajalle kuin käännöksen nykylu-
kijalle.  
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Käännösanalyysin yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin selvittää, millainen kään-
nösten skopos on ollut ja millaisia käännösstrategioita kääntäjä on työssään käyttä-
nyt. Kuten diskurssianalyysia käännösanalyysiin soveltanut Leuven-Zwart (1990: 
71) toteaa, käännöksessä mikrotasolla tapahtuvat käännösvaihdokset voivat vaikut-
taa niin käännetyn tekstin interpersoonaiseen, ideationaaliseen kuin tekstuaaliseen-
kin rakentumiseen ja sitä myöten käännöksen välittämään tarinaan ja diskursseihin.  

Ranskalaisten matkateosten suomennokset ovat osa toiseuden diskurssia, jossa 
suomalaisuutta ja saamelaisuutta määritellään vieraan näkökulman kautta. (Toiseu-
desta, ks. esim. Saïd 1980, Hall 1997; Suomi-kuvasta, mm. Rantanen 1997.) Suo-
mennosten myötä teosten suomalaiset lukijat saavat mahdollisuuden katsoa omaa 
kulttuuriaan ulkopuolisen silmin. Toisaalta suomennokset tarjoavat samalla näkö-
kulman myös ranskalaiseen kulttuuriin ja eri aikakausien arvo- ja asennemaailmaan.  

 Mitä toiseus sitten on? Voidaksemme määritellä toiseuden, meidän on ensin 
tarkasteltava identiteetin rakentumista. Kulttuurisen identiteetin ongelmia käsitte-
levässä artikkelissaan (1999) Stuart Hall käsittelee eri tieteenalojen vaikuttavien 
teorioiden, kuten freudilaisen psykoanalyysin ja Saussuren strukturalismin, myötä 
identiteetin ja subjektin käsitteissä tapahtuneita muutoksia. Postmodernin käsityk-
sen mukaan identiteetti muotoutuu aikaa myöten tiedostamattomissa prosesseissa 
ja sen yhtenäisyydessä on aina jotakin kuviteltua: se on aina epätäydellinen, jatku-
vassa muodostumisen prosessissa. Identiteettiä ei Hallin mukaan pitäisikään tar-
kastella valmiina, loppuunsaatettuna oliona, vaan pikemminkin joukkona identifi-
kaatioita, jotka ovat jatkuvia prosesseja. (Ks. Hall 1999: 39.) 

Tässä identifikaatioiden prosessissa toiseus ja ero ovat olennainen osa minuu-
den muodostamista. Hall (1999: 38─39) lainaa artikkelissaan Lacanin ajatusta, 
jonka mukaan itse muotoutuu Toisen ”katseessa”: kokemus vieraudesta avaa suh-
teen yksilön ulkopuolella oleviin symbolisen representaation järjestelmiin: kieleen, 
kulttuuriin, sukupuoleen. Identiteetti on tällöin jatkuvan etsinnän ja rakentamisen 
kohde, jota kertomuksin ja fantasian keinoin nivotaan ehjäksi kokonaisuudeksi.  

Hallin (1999: 40─41) oma kielikäsitys rakentuu saussurelaisen semiotiikan va-
raan: kieli itsessään rakentuu erojen ja yhtäläisyyksien suhteessa: tiedämme, 
mikä ”päivä” on, koska se ei ole ”yö”. Samalla tavoin identiteetti rakennetaan 
erolle ”meidän” ja ”muiden” välillä, siihen, keitä Me (esimerkiksi suomalaiset) 
olemme suhteessa Toisiin (esimerkiksi ruotsalaisiin). Identiteetin rakentuminen jat-
kuvien prosessinomaisten identifikaatioiden kautta ei kuitenkaan tarkoita, että kyse 
olisi aina samaistumisesta. Identiteetti voi rakentua myös kielteisten identifikaati-
oiden kautta. Olemme suomalaisia, koska emme ole ruotsalaisia, saksalaisia tai ve-
näläisiä. Tällaisia kansallisuuksiin perustuvia ”kuviteltuja yhteisöjä” Hall kutsuu 
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kulttuurisiksi identiteeteiksi (1999: 45): kyse on siis kulttuurisista representaatiojär-
jestelmistä, jotka rakentavat identiteettejä, tässä tapauksessa kansallisuuksia.  

Useita Hallin artikkeleita suomentanut kulttuurintutkija Mikko Lehtonen 
(1999) puolestaan määrittelee representaation ‘jonkin saattamiseksi uudelleen läs-
näolevaksi’. Lehtonen jakaa edelleen representoimisen toisaalta fyysiseen edusta-
miseen ja toisaalta symboloimiseen ja kuvaamiseen, jolloin representaatio merkit-
see ’jonkin esittämistä jonkinlaiseksi’. Koska kielen ja todellisuuden välillä on ar-
bitraarinen suhde, toisin sanoen, kielen symbolit eivät esitä kielen ulkopuolisia 
kohteita sellaisinaan, kielenkäyttö on representoivaa. (Lehtonen 1999: 44–45.) 

Lehtonen muistuttaa, että representaatiot ja representoiminen edellyttävät rep-
resentoivan ja representoidun eroavan toisistaan (1999: 45): representaatio ei kos-
kaan voi vastata täydellisesti todellisuutta representoimansa asian ominaisuudessa, 
muutoin kyseessä ei enää olisi representaatio. Niinpä myös toiseuden representaa-
tiot ovat rakennelmia, merkityskokoelmia, joissa toiseuden kohteet tulevat eduste-
tuiksi toisinaan paljonkin todellisuudesta poikkeavalla tavalla. 

Hallin ja Lehtosen ajatuksia lainaten toinen on siis ei-meitä, erilaista. Toiseus 
voi olla eksoottista, kiehtovaa, vaarallista, kadehdittavaa, paheksuttavaa, vihattua-
kin. Matkakuvauksissa tällainen kulttuurisen identiteetin rakentuminen erilaisuu-
den ja vastakohtien kautta tulee erityisen hyvin esille: ranskalaiset Lapin-kävijät 
poimivat kertomuksiinsa tyypillisesti asiat, jotka erottavat suomalaiset ja saamelai-
set ei-ranskalaisiksi, ei-meiksi.  

Suomi-kuvaa on eri maiden ja ajanjaksojen osalta tutkittu jo suhteellisen paljon, 
tähän asti kuitenkin lähinnä kirjallisuuden ja historiantutkimuksen puolella ja 
keinoin. Esimerkiksi Hannes Sihvo (1995: 60–61) mainitsee artikkelissaan G. 
Reinin Suomi ja suomalaiset ulkomaan kirjallisuudessa vuodelta 1909 
varhaisimpana Suomi-kuvan tutkimuksena, V. Kiparskyn Suomi Venäjän 
kirjallisuudessa vuodelta 1945 sekä useita muita tutkielmia ja artikkeleita. Muista 
historiantutkijoista on syytä ottaa esille Kari Alenius, jonka väitöskirja vuodelta 
1996 käsittelee virolaisten Suomi-kuvaa, sekä Anssi Halmesvirta, jonka teos (1990) 
The British conception of the Finnish ’race’, nation and culture, 1760–1918, 
tarkastelee käsitystä suomalaisuudesta Iso-Britanniassa. Kirjallisuudentutkija Päivi 
Rantanen puolestaan on väitöstyössään (1997) selvittänyt suomalaisuuden 
diskursiivista muotoutumista Messeniuksen kronikoista Topeliukseen.  

Useat viime vuosina ilmestyneistä tutkimuksista ovat myös keskittyneet erityi-
sesti lehdistön Suomi-kuvaan. Esimerkiksi Esko Salminen (2000) on analysoinut 
Suomi-kuvaa Venäjän ja EU:n lehdistössä 1990–2000-luvulla, Risto Peltovuori 
(2005) puolestaan Suomea ja suomalaisuutta saksalaisessa lehtikielessä ja 
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diplomatiassa vuosina 1933–1939. Viime vuosien tutkimuksista on syytä mainita 
myös Tiina Päivärinteen (2010) väitöstyö, jossa hän on selvittänyt kansanvalistuk-
sen Suomi-kuvaa vuosina 1870–1920.  

Lappi-kuvaa ja erityisesti saamelaisuutta kirjallisuudessa ovat puolestaan ana-
lysoineet esimerkiksi historiantutkija Seija Virkkula (2000), joka on lisensiaatintut-
kimuksessaan selvittänyt, millaisena Lappi nähtiin barokin, valistuksen ja roman-
tiikan aikaan, sekä saamen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola, joka on tar-
kastellut väitöstyössään (1997) lappilaisuuden rakentumista 1920–1930-luvun kir-
jallisuudessa sekä analysoinut myöhemmissä tutkimuksissaan muun muassa saa-
melaisrepresentaatioita muinaisnorjalaisissa saagoissa yhdessä historiantutkija 
Sirpa Aallon kanssa (2017). Lappi-kuva on innoittanut myös joitakin pro gradu -
töitä, kuten Sirkka Veikkolaisen tutkimuksen (1990) Lapin kuvasta 1800-luvun 
saksalaisessa kirjallisuudessa. 

Suomalaisuutta ja saamelaisuutta on usein tarkasteltu kirjallisuuden- ja histo-
riantutkimuksen lisäksi myös antropologisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Erkki 
Pääkkönen (1995) on lähestynyt tutkimuksessaan saamelaisuutta antropologisesta 
näkökulmasta sirkumpolaarisena etnisyytenä; Anttila (1993) puolestaan on määri-
tellyt suomalaisuuden merkityspiirteitä kyselytutkimuksen ja sana-assosiaatiome-
netelmän avulla. Soveltavan kielentutkimuksen alalla suomalaisuutta erityisesti 
ruotsinsuomalaisuuden näkökulmasta on tarkastellut Lotta Weckström (2011a, 
2011b). 

Kuten edellä olevasta käy ilmi, diskurssianalyyttista tutkimusta Suomi- ja 
Lappi-kuvasta on siis edelleen varsin vähän ja muutakin tutkimusta on tähän 
mennessä tehty lähinnä muiden maiden osalta: Suomi-kuvaa Ranskassa on tutkittu 
hyvin vähän. Suomalaisista tutkijoista historiantutkija Kerstin Smeds sivuaa aihetta 
väitöskirjassaan (1996) Helsingfors–Paris: Finlands utveckling till nation på 
världutställningarna 1851–1900, jossa hän tarkastelee maailmannäyttelyiden 
merkitystä suomalaisuuden kehittymisessä. Ranskassa tehdyistä Lappi-aiheisista 
tutkimuksista on syytä mainita Alessandra Orlandini Carcreffin (ent. Grillo) 
väitöskirja (2008/2017) Au pays des vendeurs de vent, jossa hän tarkastelee Lappia 
koskevan matkakirjallisuuden ja Lapin-matkaajien erityispiirteitä 1500-luvulta 
1800-luvulle ja lyhyesti kuvaa myös teksteissä esiintyviä tietoja suomalaisista ja 
saamelaisista. Päätavoitteena Orlandini Carcreffin työssä on kuitenkin Lappi-
aiheisen matkakirjallisuuden luokittelu lähinnä kirjallisuushistorian näkökulmasta, 
minkä vuoksi varsinaisen Suomi-kuvan käsittely jää varsin ylimalkaiseksi ja vain 
yhteen alalukuun (ks. 2017: 106–110). Sen sijaan Orlandini Carcreffin kokoamat 
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tiedot eri Lapin-matkaajista sekä luomat karttakoosteet näiden tekemistä matkoista 
ovat olleet hyödyksi tässäkin tutkimuksessa.  

1.3 Toisten Lappi 

Lappi ja Lappi-diskurssi ilmestyivät eurooppalaiseen kirjallisuuteen jo varhain. En-
simmäiset maininnat pohjoisessa elävistä fenneistä löytyvät Cornelius Tacituksen, 
roomalaisen historioitsijan, vuodelle 98 jKr. ajoittuvasta teoksesta Germania3. Ta-
citus (1988) kuvaa pohjoisen asukkaita villeiksi ja köyhiksi, mutta silti onnellisiksi: 

Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, 
ei asuntoja. Ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusijana maa. Ainoa 
varallisuus on nuolissa, joita he raudan puutteessa terästävät luilla. Metsästys 
elättää yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Nämä näet seuraavat miehiä kaik-
kialle ja pyytävät osan saaliista. Lapsillakaan ei ole muuta suojaa villieläimiltä 
ja rajuilmoilta kuin jonkinlainen oksista punottu katos. Sinne palaavat nuoret, 
se on vanhojen turvapaikka. Mutta tämä on heistä onnellisempaa elämää kuin 
pelloilla huokaileminen, vaivalloinen talojen rakentaminen sekä milloin toi-
veikas, milloin pelokas huolenpito omasta ja vieraasta omaisuudesta. Rauhassa 
jumalilta ja rauhassa ihmisiltä he ovat saavuttaneet sen vaikeimman päämäärän, 
ettei heidän tarvitse edes mitään toivoa. (Tacitus 1988: 74–77.) 

Tacituksen jälkeen pohjoisia kansoja ovat kuvanneet muun muassa 500-luvun 
bysanttilainen historioitsija Jordanes goottien historiasta kertovassa teoksessaan De 
origine actibusque Getarum (su. Goottien historia 1985) sekä 700-luvulla 
italialainen munkki Paulus Diaconus. Jordanes mainitsee sekä ”hyvin säyseät” 
finnit että skrerefinnit-kansan, ”jotka eivät kaipaa viljaravintoa, vaan elävät 
metsänriistasta ja linnunmunista” (1985: 8); Diaconus puolestaan kuvailee 
teoksessaan Historia gentis Langobardorum (ru. Langobardernas historia 1971), 
kuinka skridfinnarna hyppivät lumihangella lautojen avulla (1971: 16–17). 
Nykyisin uskotaan fenni-nimityksen viitanneen todennäköisemmin saamelaisiin 
kuin suomalaisiin, joihin nimitys kuitenkin liitettiin (lisää fenni- ja Phinni-
nimityksistä, ks. esim. Rantanen 1997; Virkkula 2000). 

 
3 Tacitus Publius Cornelius: Germania. Muista historioitsijoista muun muassa antiikin Caius Plinius 

sekä keskiaikainen kirjailija Saxo Grammaticus ovat maininneet suomalaiset/saamelaiset teoksissaan, 
usein skridfinnien nimellä. Suomi-kuvan historiasta, ks. lisää esim. Sihvo 1995: 13–61. 
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Keskiajalla Suomea on kuvannut muun muassa tanskalainen oppinut Saxo 
Grammaticus teoksessaan Gesta Danorum4 , jossa suomalaiset, bjarmit ja finnit, 
esiintyvät taitavina loitsijoina ja taistelijoina: he liikkuvat sutjakkaasti liukkaiden 
lautojen varassa ja taikovat pikkukivet näyttämään vuorilta vastustajiensa silmissä. 
Suomen ja suomalaisten diskursiivista muotoutumista historiallisissa teksteissä tut-
kinut Päivi Rantanen (1997: 31) arvioi Grammaticuksen ja muiden keskiaikaisten 
kirjoittajien, kuten Adam Bremeniläisen, tarinoiden funktion juontavan matkakir-
jallisuuden genrestä: kummallisia tapahtumia ja outoja, mutta voimallisia olentoja 
kuvaavat tarinat olivat aikansa jännitys- ja kauhukertomuksia, merimiehille ja 
muille matkaajille tarkoitettuja varoituksia vaarallisista seuduista. 

Vuonna 1555 painettiin ruotsalaisen arkkipiispan ja historioitsijan Olaus Mag-
nus Gothuksen teos Historia de gentibus septentrionalibus (su. Pohjoisten kanso-
jen historia). Teos oli ensimmäinen laaja pohjoisen alueen seikkaperäinen kulttuu-
ris-historiallinen kuvaus, joka herätti aikansa oppineissa piireissä suurta kiinnos-
tusta. Edeltäjiensä tapaan Olaus Magnus kirjoitti taikakeinoin taistelevista bjar-
meista sekä skrithifinneistä, jotka ”liikkuvat ihmeteltävällä nopeudella käyttäen 
eräänlaisia puulautoja” (1973: 23). Anekdootinomaisten kuvausten lisäksi Olaus 
Magnuksen teos sisältää kuitenkin myös todellisuuteen pohjautunutta tietoa muun 
muassa suomalaisten lohenkalastuksesta ja oluenpanosta.  

Olaus Magnuksen jälkeen Suomea ja suomalaisia on kuvannut Suomen ensim-
mäiseksi historioitsijaksikin mainittu ruotsalainen oppinut Johannes Messenius, 
joka vietti vuosia vankeudessa katolilaisuudesta tuomittuna Kajaanin linnassa. 
Messenius kirjoitti pääteoksensa, 20-osaiseksi suunnittelemansa kronikkasarjan 
Scondia illustratan, Suomea koskevan kuvauksen vankeusaikanaan 1630-luvulla 
(Suomen osuus on vuonna 1988 suomennettu nimellä Suomen, Liivinmaan ja Kuu-
rinmaan vaiheita). Messeniuksen teosta tutkinut Rantanen (1997) arvioi kronikan 
tarkoituksena olleen luoda suomalaisille maineikas menneisyys juontamalla suo-
malaisten sukujuuret aina Vanhan testamentin kansoista lähtien. Teos tuli yleiseen 
tietoisuuteen vasta kuitenkin 1700-luvun alussa, jolloin kronikkasarja julkaistiin. 

1600-luvun loppupuolella Ruotsissa huolestuttiin ulkomailla liikkuvista hu-
huista, joiden mukaan Ruotsin armeijan voitot olivat saamelaisten taikavoimien an-
sioita5. Ruotsalainen tiedemies Johannes Schefferus sai vuonna 1671 tehtäväkseen 

 
4 Grammaticuksen teoksen osittainen suomennos löytyy Johannes Messeniuksen teoksen vuoden 1988 
käännöksestä Suomen, Liivinmaan ja Kuurinmaan vaiheita. 
5 Lapponian suomentanut Tuomo Itkonen toteaa käännöksen esipuheessa Schefferuksen teoksen saa-
neen alkunsa tarpeesta todistaa vääriksi muiden maiden levittämät huhut Ruotsin armeijan käyttämistä 
taikakeinoista. Huhut pohjautuivat ranskalaisen kreivin Louis Henri Loménie de Briennen 16-vuotiaana 
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valmistella kuvauksen saamelaisten elämästä ja tavoista, jotta tällaiset harhaluulot 
saataisiin kitkettyä pois. Schefferuksen teos Lapponia ilmestyi vuonna 1674, ja se 
sai heti vankkumattoman aseman Lappi-tiedon käsikirjana. Teos käännettiin jo jul-
kaisuvuotenaan englanniksi ja saksaksi (su. Lapponia eli Lapin maan ja kansan 
uusi ja todenmukainen kuvaus, jossa esitetään paljon tähän asti tuntemattomia tie-
toja lappalaisten alkuperästä, taikauskosta ja -menoista, ravinnosta, elintavoista 
ja askareista, samoin eläimistä ja eri metalleista, joita on heidän maassaan, huo-
lellisesti kuvitettuna valaisevilla piirroksilla, 1979). Ranskankielinen käännös te-
oksesta, Histoire de Laponie, julkaistiin vuonna 1678. 

Vähäisiä määriä matkakirjallisuutta, lähinnä yksittäisiä matkakuvauksia, oli il-
mestynyt jo 1300–1400-luvulla, mutta parisataa vuotta myöhemmin matkakirjalli-
suus alkoi todella kehittyä omana kirjallisuudenlajinaan. Matkailijoiden ja matka-
kirjojen yleistymisen myötä myös kaukainen Suomi alkoi vähitellen esiintyä yhä 
useampien matkakuvausten aiheena. 

1.4 Matkakirjallisuus tekstilajina 

Matkakirjallisuus sijoittuu tyypillisesti faktatekstien ja fiktiivisten tekstien raja-
maastoon. Näkökulma toiseuteen on subjektiivinen, matkailijan omista kokemuk-
sista kumpuava, vaikka kirjoittaja voi pyrkiä objektiivisuuteen. Matkakirjallisuus 
on yleensä arvioivaa ja siten myös arvottavaa. Kuvaukset voivat olla tyypitteleviä 
ja yleistäviä, jopa stereotyyppisiä. Koska näkökulma on ulkopuolisen, matkakirjal-
lisuuden diskurssit kertovat tyypillisesti Toisen erilaisuudesta, niin ulkoisesta kuin 
sisäisestäkin. 

Tekstilajien määrittelemistä hankaloittaa ensinnäkin niiden kulttuurisidonnai-
suus, minkä lisäksi yksittäisen genrenkin sisällä voi olla paljon variaatiota. 
Opimme kuitenkin tunnistamaan kulttuurillemme tyypilliset tekstilajit tietyille 
vuorovaikutustilanteille luonteenomaisina, prototyyppisinä ja luonnollistuneina. 
Yhteisön toimintatavat ohjaavat ”lukemaan” tekstilajeja oikein, jopa niin, että teks-
tilajien eri piirteet tuntuvat itsestään selviltä. Käsittelen seuraavaksi lyhyesti sitä, 
millaiset piirteet ovat matkakirjallisuudelle tyypillisiä ja erottavat sen omaksi teks-
tilajikseen.  

 
vuonna 1652 tekemään opintomatkaan Itämeren ympäri, jolloin kreivi oli käynyt myös Uumajassa saa-
melaiskylässä. Kreivi julkaisi vuonna 1660 matkakertomuksen, jossa hän esitti saamelaisista Ruotsin 
sotilasmainetta loukkaavia tietoja. (Schefferus 1979: 7.) 
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Matkakirjallisuus kehittyi 1500- ja 1600-lukujen aikana sekä määrällisesti että 
laadullisesti merkittäväksi kirjallisuudenmuodoksi, joka vaikutti sekä uuden tiedon 
leviämiseen että tieteellisen diskurssin kehitykseen. Tutkimuskohteena matkakir-
jallisuus on kuitenkin viime vuosikymmeniin asti jäänyt suhteellisen vähäiselle 
huomiolle (ks. lisää esim. Pelvo 2007) eikä selkeää määritelmää matkakirjallisuu-
desta tekstilajina ole vielä olemassa, osin myös matkakirjallisuuden heterogeeni-
suuden vuoksi: esimerkiksi Thompson (2011: 11) näkee matkakirjallisuuden hyvin 
löyhänä yleisnimityksenä hämmästyttävän monenlaiselle materiaalille. Joan-Pau 
Rubiés puolestaan kutsuu artikkelissaan (2007: 6) matkakirjallisuutta ”genrejen 
genreksi”:  

The category of ’travel literature’ […] can be defined as that varied body of 
writing which, whether its principal purpose is practical or fictional, takes 
travel as an essential condition for its production. […] Travel literature is 
therefore best described as a ‘genre of genres’, since a variety of kinds of 
literature defined by a variety of purposes and conventions share travel as their 
essential condition of production. 

Keskiaikaiselle matkakirjallisuudelle oli tyypillistä fantastisuus, ihmeellisten ja 
kauhistuttavien asioiden ja tapahtumien kuvailu: kaukaiset maat kuvattiin outoina 
ja kummallisina sekä kulttuurisesti primitiivisinä. Useimmat tarinat olivat suurim-
maksi osaksi mielikuvituksen tuotetta.  

Seuraavien vuosisatojen aikana matkakirjallisuus kehittyi kuitenkin aiempaa 
realistisempaan suuntaan: matkailijoiden määrän ja matkustusmahdollisuuksien 
lisääntyessä matkakuvaukset pohjautuivat entistä enemmän omakohtaisiin 
kokemuksiin. Tänä aikana ilmestyi useita Lappia käsitteleviä matkakertomuksia. 
Lappiin saapui matkailijoita muun muassa Italiasta (Giuseppe Acerbi: Travels 
through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the years 1798 and 
1799), Iso-Britanniasta (Edward Daniel Clarke: Travels in various Countries of 
Europe, Asia and Africa, 1810–1819), Yhdysvalloista (Taylor Bayard: Northern 
Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Lapland and Norway, 1858) ja 
Ranskasta6 . Tätä 1700-luvun ja 1800-luvun vaihteen aikaa voikin hyvin kutsua 
pohjoismaisen matkakirjallisuuden kulta-ajaksi.  

Ranskalaista matkakirjallisuutta tutkinut Alessandra Grillo kutsuu väitöstyös-
sään (2008: 71–72) kyseistä ajanjaksoa nimellä Les Grands Tours, vapaasti suo-
mennettuna ”suuret kiertomatkat”, sillä 1700-luvun ja 1800-luvun matkat olivat 

 
6 Käsittelen aihetta tarkemmin alaluvussa 1.5.  
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aiempaa päämäärätietoisempia ja organisoidumpia: matkalle lähdettiin useimmiten 
ryhmissä ja matkailijoiden tavoitteena oli usein vierailla useissa maissa sekä mai-
den tärkeimmissä kaupungeissa. Aikakauden matkakertomuksille on tyypillistä ku-
vausten pituus: teokset ovat useimmiten moniosaisia ja ne esittelevät matkakoh-
teensa etapeittain. (Grillo 2008: 71–72.)  

Tekstilajina matkakirjallisuus on siis kuitenkin hyvin heterogeeninen. Kuvauk-
set voivat olla päiväkirjamaisia ja hyvin henkilökohtaisia kokemuskertomuksia tai 
moniosaisia tarkkoja ja analyyttisia selvityksiä, jotka ovat jo lähellä tieteellistä ra-
porttia. Vaikka varsinainen tekstilajianalyysi rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuo-
lelle, hahmottelen seuraavaksi matkakirjallisuudelle ominaisia yleispiirteitä ns. 
makrorakenneanalyysin näkökulmasta.  

Makrorakenneanalyysi on yksi tapa selvittää genren tyypillisiä piirteitä (mak-
rorakenteesta tarkemmin ks. esim. Van Dijk 1977: 130–163). Rothery ja Stenling 
ovat artikkelissaan (1997) käsitelleet kertomuksen (story) genrerakennetta. He läh-
tevät ajatuksesta, että kertomus on itse asiassa typologinen ryhmä, joka sisältää 
useita eri (ala)genrejä. Plumia (1988) mukaellen he esittelevät neljä kertomusgen-
reä: tapahtuma (Recount), narraatio (Narrative), esimerkki (Exemplum) ja havainto 
(Observation). Näistä neljästä narraatio on Rotheryn ja Stenlingin mukaan arvos-
tetuin kertomusgenretyyppi englantilaisessa opetusdiskurssissa. 

Tapahtumagenressä käsitellään ja merkityksellistetään ajallisesti toisiaan seu-
raavia tapahtumia, kun taas narraatiossa arvioidaan jollakin tavalla ongelmallisia 
tapahtumia ja niiden seurauksia. Esimerkkigenressä puolestaan tapahtumille anne-
taan kulttuurisia merkityksiä, havainnossa sen sijaan reagoidaan subjektiivisesti 
asioihin tai tapahtumiin. (Rothery & Stenling 1997: 232.)  

Rotheryn ja Stenlingin mukaan kukin kertomusgenretyypeistä sisältää 
tyypillisesti seuraavanlaiset vaiheet: Kertomus alkaa orientaatiolla (Orientation, 
puhutuissa teksteissä vaihtoehtoisesti myös Abstract tai Synopsis), jonka funktiona 
on valmistella lukijaa tekstin seuraavaan vaiheeseen. Orientaatiossa voidaan 
esimerkiksi esitellä kertomuksen päähenkilöt ja tapahtumapaikka. Keskivaiheessa 
eri genretyypit saavat erilaisia rakenteita: tapahtumagenressä kuvataan 
tapahtumaketjua (Record of events), narraatiossa esitellään ongelma (Complication) 
ja ratkaisu (Resolution), esimerkkigenressä puolestaan tapaus (Incident) ja sen 
tulkinta (Interpretation). Havaintogenren keskiosassa annetaan tyypillisesti 
tapahtumakuvaus (Event description). Kertomusgenret päättyvät yleensä joko 
uudelleenorientaatioon (Reorientation) tai arviointiin (Coda).  

Yhteistä kertomusgenreille on pyrkimys viihdyttävyyteen. Kielellisesti tämä 
todentuu tekstilajin interpersoonaisessa kielenkäytössä. Rothery ja Stenling 
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huomauttavat kuitenkin, että kertomusten interpersoonaiset merkitykset ovat 
yleensä myös sosio-kulttuurisesti ja ideologisesti latautuneita (kertomusten luon-
teesta lisää, ks. esim. Lehtonen 2004). 

Makrorakenneanalyysi toimii parhaiten, kun sitä sovelletaan pieneen aineis-
toon. Myös Rotheryn ja Stenlingin analyysi pohjautuu lyhyisiin haastatteluihin ja 
esseisiin. Tutkijat toteavat kuitenkin, että myös pidemmät tekstit, kuten romaanit, 
sisältävät samankaltaisia rakenteita (Rothery & Stenling 1997: 232).  

Rotheryn ja Stenlingin määritelmää voitaneen laajassa merkityksessä soveltaa 
myös matkakuvauksiin. Matkakertomukset alkavat tyypillisesti orientaatiolla, kir-
joittajan esipuheella, jossa kerrotaan matkan syy, tavoitteet ja kohde. Sen jälkeen 
siirrytään tapahtumaketjun kuvaukseen, joka etenee yleensä kronologisesti, päivä 
päivältä ja viikko viikolta eteenpäin. Kertomukset päättyvät uudelleenorientaatioon 
(paluu kotimaahan) tai tapahtumien arviointiin (retken merkitys kirjailijalle). Mat-
kakuvauksia voitaisiinkin luonnehtia osin päiväkirjamaisiksi tapahtumakertomuk-
siksi, joissa liikutaan niin ajassa kuin paikassakin: tarina alkaa matkan alusta, ete-
nee paikasta toiseen ja päättyy matkan loppuun, saapumiseen pisteestä A pisteeseen 
B tai paluuseen takaisin pisteeseen A.  

Kertomuksena kuvaukset eivät kuitenkaan ole täysin lineaarisia, sillä usein 
erityisesti varhaisemmat matkakuvaukset sisältävät ”tietoiskuja”, joilla 
syvennetään lukijan tietoa kuvattavasta kohteesta. Tarkempi makroanalyysi 
todennäköisesti paljastaisi matkakertomusten sisältävän myös elementtejä muista 
Rotheryn ja Stenlingin esittelemistä kertomusgenretyypeistä. 

Makrorakenneanalyysi antaa väljän ja yksinkertaistetun yleiskuvan matkaker-
tomusten prototyyppisestä rakenteesta: orientaatio, tapahtumakuvaus, uudel-
leenorientaatio tai arviointi. Kuva kaipaa luonnollisesti täydentämistä: Voitaisiin 
esimerkiksi kysyä, millainen on matkakuvausten maailma tai mitkä tekstuaaliset 
piirteet erottavat matkakirjallisuuden muista tapahtumakertomuksista. Vaikka mat-
kakirjallisuuden luonteen tarkempi analyysi rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuo-
lelle, sivuan näitä kysymyksiä vielä luvussa 4, jossa analysoin ranskalaisten mat-
kakuvausten kielellistä rekisteriä oman tutkimusaineistoni pohjalta. Sitä ennen on 
kuitenkin vielä syytä tarkastella lyhyesti tutkimusaineistoni tekstinulkoista kon-
tekstia eli Suomen ja Ranskan historiallisia olosuhteita sekä Lappi-käsityksen ke-
hittymistä Ranskassa 1600–1800-luvun aikana. 
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1.5 Suomi ja Ranska 1600–1800-luvulla 

Edellisen vuosisadan uskonpuhdistus näkyi 1600-luvulla vielä lukuisina 
uskonsotina. Yksi tunnetuimmista on uskonsotana alkanut ja poliittiseksi sodaksi 
muuttunut kolmikymmenvuotinen sota, jossa Ranska taisteli Espanjaa vastaan. 
Katolisten ja hugenottien väliset ristiriidat jatkuivat koko 1600-luvun ajan. 
Kardinaalit Richelieu (1585–1642) ja Mazarin (1602–1661) onnistuivat kuitenkin 
taisteluista ja aateliston kapinoinnista huolimatta kasvattamaan Ranskan suurvalta-
asemaa, joka kulminoitui Ludvig XIV:n itsevaltiuteen. (Ks. lisää esim. Doyle 2001: 
169–194; Haine 2000: xv, 56–59.)  

Ranska siirtyi aurinkokuninkaan ajalla merkantilistiseen talouspolitiikkaan (ks. 
lisää esim. Félix 2001: 22–25). Espanjan ja Portugalin 1500-luvulla aloittaman löy-
töretki-innostuksen myötä valloitetut siirtomaat loivat pohjan Ranskan menestyk-
selle: siirtomaakauppaa käymällä Ranskasta tuli Euroopan johtava teollisuus- ja 
kauppavaltio. Myöhemmin tosin lähinnä Ludvig XIV:n sodat ja jatkuvat veronkan-
non ongelmat kuitenkin köyhdyttivät Ranskan valtionkassaa niin, että nopeasti te-
ollistuvasta Englannista tuli 1700-luvulla vakava kilpailija. (Ks. lisää esim. Boulle 
& Thompson 2001: 106–108; Haine 2000: 61–64.) Löytöretket ja lisääntyvä mat-
kailu toivat mukanaan uuden kirjallisuuden lajin, matkakuvaukset. 

Renessanssin aikana kukoistanut, antiikin kulttuuria lähdekohtanaan pitänyt 
humanismi sai 1600-luvulla jo piirteitä valistusfilosofiasta. Tiukat säätyerot ja 
ankara kirjallinen sensuuri säilyivät edelleen, mutta luonnontieteiden kehittyessä, 
muun muassa Nikolaus Kopernikuksen, Galileo Galilein ja Isaac Newtonin 
ansiosta, käsitys maailmasta muuttui. Tiedeakatemioita perustettiin – vuosien 1660 
– ja 1793 välisenä aikana kaikkiaan noin seitsemänkymmentä –, ja kasvavat tiedot 
ympäröivästä maailmasta muokkasivat myös käsityksiä yhteiskunnasta ja 
uskonnosta. Myös Tornionjokilaaksoon 1700-luvulla suuntautunut tutkimusretki, 
jota abbé Outhier matkapäiväkirjassaan kuvaa, oli osa Newtonista alkaneen 
empiirisen tutkimuksen jatkumoa. (Ks. lisää esim. A. Heikkinen 2018: 217–225.)  

Tutkimusaineistoni kirjailijoista Regnard klassisen koulutuksen saaneena 
edustanee vielä puhtaimmin humanismin aikakautta. Varsinaisen valistusajan 
lasketaan yleensä Ranskassa alkaneen 1700-luvun alkupuolella (valistuksen ajasta 
Ranskassa, ks. lisää esim. Price 2014: 89–93). Useimmat ranskalaiset 
valistusfilosofit, kuten Voltaire ja Diderot, uskoivat järjen voittoon ja arvostelivat 
sokeaa uskoa valtion ja kirkon arvovaltaan. Valistusajattelu edisti muun muassa 
yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta ja sananvapautta, ja empiirinen tutkimus oli 
tieteenmenetelmistä suosituin. (Ks. lisää esim. Haine 2000: 66–67.) Toisaalta järjen 
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ihannointi aiheutti jo 1700-luvulla vastareaktioita niin Ranskassa kuin muuallakin. 
Kuuluisin näistä vasta-ajattelijoista lienee Jean-Jacques Rousseau, joka kritisoi 
valistukselle tyypillistä taiteiden ja tieteiden edistyksen ihannointia ja vaati sen 
sijaan paluuta luontoon. Jalon villin, bon sauvagen, käsite on peräisin Rousseau’lta. 
(Ks. lisää esim. Qvortrup 2003: 4–8.) Abbé Outhier’lle valistusfilosofien ajatukset 
olivat todennäköisesti myös tuttuja, vaikka hän ei ilmeisesti omalla urallaan ottanut 
näkyvästi kantaa suuntaan tai toiseen. 

Aurinkokuninkaasta alkanut yksinvaltakausi alkoi valistusaikana murentua vä-
hitellen ja päättyi verisesti vuoden 1789 vallankumoukseen. Vuonna 1792 kansal-
liskonventti julisti Ranskan tasavallaksi, mutta jatkuvien mestausten ja mellakoi-
den myötä maa ajautui lähes sisällissotaan. Vuosisadan lopulla olot alkoivat lopulta 
rauhoittua. Ensimmäisen tasavallan aika päättyi kuitenkin jo vuonna 1804, jolloin 
Napoleon kruunattiin keisariksi. Lukuisat sodat heikensivät Ranskaa. Vaikka Na-
poleonin valtakausi päättyi Waterloon taisteluun 1815, yhteiskunnallista vakiintu-
mista saatiin Ranskassa odottaa vielä pitkään. Napoleonin jälkeen Ranska oli pe-
rustuslaillinen monarkia vuoteen 1848, jolloin helmikuun vallankumouksessa 
Ranskasta muodostettiin jälleen tasavalta. Maan työllisyystilanne oli huono ja olot 
levottomat. Uuden tasavallan presidentiksi valittiin Napoleonin veljenpoika Lud-
vig Napoleon, joka vuonna 1851 kaappasi vallan nimellä keisari Napoleon III. Hä-
nen kautensa päättyi Saksaa vastaan julistettuun sotaan vuonna 1870, minkä jäl-
keen Ranskasta tehtiin jälleen tasavalta. Vallanvaihdokset eivät kuitenkaan estäneet 
Ranskan kolonialismia: Ranska pyrki valloittamaan yhä uusia alueita Afrikassa ja 
jonkin verran myös Aasiassa. (Ks. lisää esim. Haine 2000: xv–xvi, 97–113.) 

Henkinen ilmapiiri muuttui 1700- ja 1800-luvun vaihteessa: valistusfilosofian 
korvasi uusi aatesuuntaus, romantiikka, joka valistuksen vastapainona korosti tun-
teita, mielikuvitusta, vapautta ja yksilöllisyyttä. Antiikin kulttuurien sijaan kiinnos-
tus kohdistui oman maan historiaan ja kansojen alkuperään, myöhemmin darwinis-
min kautta myös rotuoppiin. Kansallisromanttisen liikkeen myötä monet etsivät 
vastauksia kansanrunoudesta, ja romantiikka synnyttikin useita kansanrunokokoel-
mia, jotka myöhemmin saivat kansalliseepoksen aseman, kuten Kalevala Suomessa. 
(Ks. lisää esim. Anderson 2014: 224–226, 232–234, 350–355.) Aikalaistensa tavoin 
myös kirjailija Marmier oli hyvin kiinnostunut kansanrunoudesta ja käänsi jopa 
joitakin Lönnrotin runoja ranskaksi (ks. esim. Marmier 1999: 14). Myös informaa-
tion saatavuus muuttui radikaalisti 1800-luvun alkupuolella Ranskassa ja muualla 
Euroopassa. Yleinen lukutaito lisääntyi, päivittäin ilmestyviä lehtiä perustettiin ja 
kirjapaino muuttui sarjatuotannoksi. (Ks. lisää esim. Lyons 2008: 3–5.) 
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Sekä Regnardin että Outhier’n matkojen aikana Suomi kuului hallinnollisesti 
Ruotsin alaisuuteen. Lutherin uskonpuhdistuksen myötä Ruotsi-Suomessa oli Kus-
taa Vaasan johdolla käännytty luterilaisuuteen 1500-luvun alussa. Taikausko ja pa-
kanalliset tavat säilyivät silti vielä pitkään luterilaisen uskon rinnalla ja siihen se-
koittuneina, erityisesti syrjäseuduilla. Suomalaisasutus Lapissa oli vielä harvaa ja 
keskittyi suurten jokien tuntumaan, Tornionjoen ja Kemijoen väylille (ks. lisää 
esim. Enbuske 2008: 76; Vahtola 1980: 40–47; Virrankoski 2012: 52–53). 

Tornionjokilaakson erinomaiset lohivedet ja mainiot riistametsät olivat toki 
houkutelleet ihmisiä alueelle jo aiemmin. Alueella käydystä turkiskaupasta on viit-
teitä jo rautakaudelta. Tornio kasvoi kaupankäynnin ansiosta niin suureksi, että 
Kaarle IX antoi jo vuonna 1604 määräyskirjan kaupungin perustamiseksi. Suoma-
laisasutuksen leviämistä laajemmalle rajoitti kuitenkin 1600-luvun lopulle asti ns. 
lapinraja, 1500-luvun alkupuolella vakiintunut käsitys rajalinjasta, jonka pohjois-
puolella olivat ns. lapinmaat, joissa vain saamelaiset saivat asua. Vuoden 1671 
Kaarle XI:n uudisasutusplakaatin tultua voimaan pysyvän suomalaisasutuksen 
määrä alkoi kuitenkin kasvaa pohjoisessakin Lapissa eräjärvikalastuksen sekä kai-
vos- ja ruukkitoiminnan myötävaikutuksella (ks. lisää esim. Enbuske 2008: 163–
164; Virrankoski 1973: 106–107; myös Vahtola 1982 ja 1983).  

Tornionjokilaaksossa, erityisesti Vojakkalan seudulla, vaikuttaa saamelaisni-
mistön perusteella olleen vielä 1500-luvulla vahva saamelaisasutus, joka oletetta-
vasti säilyi harvahkon uudisasutuksen rinnalla (Vahtola 1980: 64–68, 92). Nykyi-
sen käsityksen mukaan suomalaisten ja saamelaisten kanssakäyminen on ollut 
enimmäkseen rauhanomaista: uudisasutuksen levitessä saamelaiset ovat luultavasti 
osin muuttaneet kauemmas pohjoiseen, osin sulautuneet uudisasutukseen ja omak-
suneet silloiset suomalaiset elinkeinot, karjatalouden ja kaskiviljelyn. Pelloon ja 
Ylitorniolle on kuitenkin 1700- ja 1800-luvulla muuttanut saamelaisia Enontekiöltä, 
joten selkeä saamelaisasutus alueella säilyi Marmier’n matkaan saakka. (Ks. esim. 
Vahtola 1980: 72–73, 93, 513; uudisasutuksesta 1600–1800-luvulla, ks. myös En-
buske 2013: 36–39, 42–44, 47–50.) 

Jokilaaksossa eläneet saamelaiset ovat todennäköisesti hankkineet elantonsa 
etupäässä kalastuksella ja metsästyksellä. Tornionjoesta saatiin lohta ja läheisistä 
järvistä pyydettiin haukea. Kalasta kilpailtiin uudisasukkaiden kanssa, joskin toisi-
naan saamelaiset saattoivat toimia uudisasukkaiden ”kalastusrenkeinä” haukijär-
villä. Saamelaiset harjoittivat myös poronhoitoa, vaikkakaan eivät varsinaisen no-
madismin mittakaavassa. (Ks. esim. Vahtola 1980: 92–93, 513.) 

Myös Ruotsi-Suomessa, kuten muualla Euroopassa, 1600- ja 1700-luvut olivat 
levottomia. Ruotsi osallistui kolmikymmenvuotiseen sotaan Kustaa II Aadolfin 
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johdolla ja nousi silloin suurvalta-asemaan mm. Tanskan ja Puolan kustannuksella. 
Siitä seurannutta suurta Pohjan sotaa käytiin 1700-luvun kaksi ensimmäistä vuosi-
kymmentä. Venäjä valloitti tuolloin ns. isovihan aikana käytännössä koko Suomen. 
Sivistyneistö pakeni Ruotsiin, tavallinen kansa piilopirtteihin. Osa kävi sissisotaa 
venäläisiä vastaan. Venäjä miehitti Suomen uudestaan 1741–1743 ns. pikkuvihan 
tai hattujen sodan aikaan, mutta tuolloin olot säilyivät miehityksenkin aikana rau-
hallisina. (Ks. lisää esim. Virrankoski 2012: 69–70, 96–100, 105 – 106.) Regnardin 
ja Outhier’n oleskelut Suomessa sijoittuvat sotien väliin. 

Agricolan ABC-kiria ilmestyi vuoden 1543 tienoilla, ja 1500-luvun lopulla va-
kiintui triviaali-, katedraali- ja kaupunkikoulut sisältänyt koulutusjärjestelmä. En-
simmäinen kirjapaino ja suomenkielinen Raamattu saatiin molemmat samana 
vuonna, 1642. Turun akatemia oli perustettu jo kaksi vuotta aiemmin. Suuri osa 
väestöstä jäi kuitenkin vielä järjestelmällisen koulutuksen ulkopuolelle. Tornion 
ensimmäinen oppikoulu sai aloitusluvan jo vuonna 1630, mutta vasta 1700-luvun 
alkupuoliskolla eri puolille Lappia perustettujen katekeetta- ja kiertokoulujen 
myötä luku- ja kirjoitustaito tulivat useimpien ulottuville. (Ks. esim. Lassila 2005: 
6, 38; Virrankoski 2012: 54, 83–84.)  

Vuonna 1809 Suomi siirtyi sodan jälkeen Venäjän alaisuuteen. Aleksanteri I:stä 
tuli Suomen suuriruhtinas ja Suomesta autonominen suuriruhtinaskunta. Autono-
mian aika merkitsi Suomelle kehitystä monella saralla: suomalaiset saivat esimer-
kiksi oman rahan ja suomen kieli julistettiin tasavertaiseksi ruotsin kanssa. Kansal-
lisromantiikka siivitti niin suomalaista kirjallisuutta kuin taiteitakin. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura perustettiin vuonna 1831, ja Lönnrotin koostama Kalevala il-
mestyi neljä vuotta myöhemmin. Myös maaseudulla tapahtui: Edellisellä vuosisa-
dalla aloitettu isojako muutti maaseudun kylärakennetta. Kaskiviljelyn tilalle tuli 
tuottoisempia viljelymuotoja. Kierto- ja katekeettakoulujen myötä lukutaitoisten 
määrä kasvoi ja yleinen sivistystaso nousi, minkä Marmier’kin huomasi matkallaan. 
(Ks. lisää esim. Virrankoski 2012: 159–161, 179–183, 187–188, 211, 215–216.) 

Mitä Suomesta ja Lapista tiedettiin Ranskassa 1600–1800-luvulla? Suomi-ku-
vaa ja suomalaisuuden olemusta pohdittaessa on matkattava varsin kauas ajassa 
taaksepäin, sillä ensimmäiset kuvaukset suomalaisista ja saamelaisista ovat jo an-
tiikin ajalta. Käsittelen seuraavassa lyhyesti eri vuosisatojen tietolähteitä, joihin tut-
kimusaineistoni kirjailijat ovat mahdollisesti tutustuneet ja jotka ovat todennäköi-
sesti vaikuttaneet yleisesti Suomi-kuvan muotoutumiseen Ranskassa.  

Suomi-tietous Ranskassa ei vielä 1600-luvun lopulla ollut kovin korkealla 
tasolla. Regnardin aikalaiset tiesivät Suomen ja Lapin todennäköisesti vain 
muutamien teosten pohjalta, kuten Tacituksen Germaniasta sekä mahdollisesti 
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Olaus Magnus Gothuksen latinankielisestä teoksesta Historia de gentibus 
septentrionalibus, jossa hän kertoi Tacitusta yksityiskohtaisemmin äärimmäisen 
Pohjolan asukkien bjarmien ja laudanpaloilla liikkuvien skrithifinnien maasta. 
Vuonna 1559 julkaistu Olaus Magnuksen Carta marina oli puolestaan 
ensimmäinen kartta, jossa kuvattiin tarkasti Pohjolaa ja Suomea.  

Regnard itse hyödynsi laajasti Johannes Schefferuksen Lapponiaa, tosin luul-
tavimmin sen latinankielistä versiota. Ranskannoksena teos oli ilmestynyt vuonna 
1678, kolme vuotta ennen Regnardin Lapin-matkaa, ja edusti aikalaisilleen – ja 
pitkään sen jälkeenkin – Lapin-tutkimuksen huippua.  

Regnardin oma matkakuvaus puolestaan oli 1700-luvulla Ranskassa tunne-
tuimpia Suomi- ja Lappi-tiedon lähteitä. Voyage de Laponie oli todennäköisesti 
Outhier’llekin tuttu, vaikka hän ei sitä mainitsekaan omassa matkapäiväkirjassaan, 
toisin kuin Marmier, jonka mielestä Regnardin kuvaukset saamelaisten pienuudesta 
olivat liioiteltuja. Outhier’n lisäksi retkikunnan oleskelusta Suomessa kirjoitti 
myös retkikunnan johtaja Pierre Louis Moreau de Maupertuis muun muassa teok-
sessaan La figure de la Terre (1738)7.  

Matkakirjallisuuden nousun myötä Lapin-kuvausten määrä alkoi kasvaa 
vauhdikkaasti 1700-luvun lopulta lähtien ja merkittäviä teoksia ilmestyi myös 
Ranskan naapurimaissa. Esimerkiksi italialaisen Giuseppe Acerbin 
matkakertomus 8  vuodelta 1799, jolloin Acerbi matkusti ruotsalaisen upseerin 
Anders Fredrik Skjöldebrandin kanssa Torniosta Nordkappiin, oli kansainvälinen 
menestys, joka käännettiin useille eri kielille. Myös Skjöldebrand itse kirjoitti 
matkastaan kuvauksen Voyage pittoresque au Cap Nord9 , joka julkaistiin 1800-
luvun alussa. Britti Edward Daniel Clarke matkusti samaan aikaan Suomessa kuin 
Acerbi ja Skjöldebrand, ja hänenkin matkakuvauksensa, Travels in various 
countries of Europe, Asia and Africa, sai paljon lukijoita. (Hirn 1995: 64–66; 
Halmesvirta 1995: 83; Teerijoki 2011.) 

Lappi- ja Suomi-aiheista matkakirjallisuutta syntyi myös Ranskassa yhä 
enemmän 1800-luvulla. Marmier’n lisäksi Paul Gaimardin johtamissa 
retkikunnissa mukana olleista muun muassa taiteilijat Lauvergne ja Giraud 
julkaisivat litografioita matkansa pohjalta. Naisnäkökulmaa Lapin-kuvauksiin toi 
vuoden 1839 retkikunnassa mukana ollut nainen, Léonie d’Aunet, taiteilija 
Briardin kihlattu ja tuleva vaimo, jonka matkakertomus, Voyage d’une femme au 

 
7 Teoksen lyhennelty suomennos on julkaistu Tornionlaakson vuosikirjassa (1977: 117–143). 
8 Acerbin teos Viaggio in Lapponia 1799 on suomennettu mm. nimellä Matka Lapissa v. 1799. 
9 Skjöldebrandin alkuperäiskielinen matkakertomus on luettavissa myös digitaalisena versiona osoit-
teessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00003245. 
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Spitzberg, julkaistiin vuonna 1854 10 . Kalevalan ranskantajana tunnetun Louis 
Antoine Léouzon le Ducin11 matkakuvaus Souvenirs et impressions de voyage dans 
les pays du Nord de l'Europe: Suède, Finlande, Danmark, Russie puolestaan 
ilmestyi vuonna 1886. Myös ranskalaisten tietosanakirjojen, joista ensimmäinen, 
Diderot’n ja d’Alembertin Encyclopédie julkaistiin jo vuosina 1751–1772, viitteet 
Suomesta täydentyivät 1800-luvulla tiedoilla geografiasta, kulttuurista ja jopa 
kielestä. (Ks. lisää Marmier 1999: 10–11; Suomela-Härmä 1993: 195–210.) 

Yleisesti ottaen voidaan siis sanoa Suomi-tietouden Ranskassa kasvaneen huo-
mattavasti 1600-luvulta 1800-luvulle saavuttaessa. Suuri osa tiedoista saatiin ni-
menomaan matkakirjallisuuden kautta. Suomalaiset ja Suomi sekä saamelaiset ja 
Lappi eivät enää sulautuneet ranskalaisten mielissä yhteen, kuten varhaisimmissa 
maininnoissa pohjoisista kansoista, vaan ne alettiin erottaa eri alueiksi ja kansoiksi. 
Kirjallisuuden lisäksi tietoa saatiin muun muassa näyttelyistä ja lehdistöstä.  
  

 
10 Matkakuvauksen suomennos on julkaistu Tornionlaakson vuosikirjassa (1977: 210–243). 
11 Suomessa vuosia oleskellut Louis Léouzon Le Duc julkaisi Kalevalan ranskannoksen vuonna 1845. 
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2 Teoreettinen viitekehys 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettista taustaa. Käyn aluksi läpi kriittisen 
tekstintutkimuksen tärkeimpiä suuntauksia sekä esittelen tieteenalan olennaisimpia 
käsitteitä ja näkökulmia erityisesti suhteessa omaan tutkimukseeni. Koska tutki-
musmateriaalini koostuu myös käännetyistä teksteistä, käsittelen tämän luvun lo-
pussa myös kielitieteen ja käännöstieteen keskinäistä, usein ongelmallisenakin pi-
dettyä suhdetta sekä puntaroin molempien tieteenalojen haasteita ja antia kulttuu-
rienvälisessä, monitieteisessä ja sosiologisessa tutkimuksessa. 

Kriittisestä tekstintutkimuksesta puhuttaessa on syytä mainita kielentutkija 
M.A.K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteoria (SFL, systeemis-funktio-
naalinen lingvistiikka tai SF-teoria), jota usein käytetään kriittisen tekstianalyysin 
työkaluna (suomen kielen osalta mm. Heikkinen 1999, Pälli 2003). Kriittisen teks-
tintutkimuksen kohteena ovat ennen kaikkea tekstit ja kontekstit, joiden erilaisia 
määritelmiä ja suhdetta toisiinsa käsittelen luvussa 2.1.1. Erilaisten rekisterien ja 
tekstilajien eli genrejen rakentumista tarkastelen luvussa 2.1.2, diskurssien suh-
detta teksteihin puolestaan pohdin luvussa 2.1.3., jonka jälkeen arvioin SF-teoriaa 
diskurssintutkimuksen työkaluna muun muassa suomalaisen tekstintutkijan Vesa 
Heikkisen (2000) laatiman yleisluontoisen kontekstimallin kautta (luku 2.1.4). Lo-
puksi tarkastelen vielä diskurssianalyysin ja käännöstieteen välistä suhdetta lu-
vussa 2.2.  

2.1 Kriittinen tekstin- ja diskurssintutkimus 

”Ideologies are representations of aspects of the world which can be shown to 
contribute to establishing, maintaining and changing social relations of power, 
domination and exploitation. This ‘critical’ view of ideology, seeing it as a 
modality of power, contrasts with various ‘descriptive’ views of ideology as 
positions, attitudes, beliefs, perspectives, etc. of social groups without 
reference to relations of power and domination between such groups.” 
(Fairclough 2003: 9) 

Ideologia on pitkään ymmärretty poliittisena ja usein negatiivisesti sävyttyneenä 
käsitteenä, jolla tyypillisesti viitataan johonkin vääristyneeseen tai vinoutuneeseen, 
manipuloivaan tai manipuloituun ajatusmalliin. Harva katsoo oman 
maailmankuvansa olevan ideologinen, vaan ideologiaan liittyy tyypillisesti myös 
vastakkainasettelu, ajatus omasta totuudesta ja Toisen ideologiasta (ks. esim. Van 
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Dijk 1998: 2). Kriittisessä diskurssintutkimuksessakin eri tutkijat määrittelevät 
ideologian eri tavoin. Esimerkiksi ideologian määritelmää marxistisesta 
näkökulmasta tarkastellut Herzog (2018: 402) katsoo ideologioiden liittyvän 
vankasti sosiaaliseen ja materiaaliseen todellisuuteen ja erityisesti sosiaalisen 
toisintamisen prosesseihin (processes of social reproduction). Tämän vuoksi hän 
arvioi myös ideologioiden tutkimuksen sopivan nimenomaan diskurssianalyysin 
alaan, koska diskurssianalyysin kohteena on kieli ja merkityksenantokäytännöt 
sosiaalisessa kontekstissa (ibid: 403).  

Herzog kuitenkin katsoo ideologioiden olevan myös väistämättä valheellisia ja 
sosiaaliseen kärsimykseen johtavia tiedostamattomia tai tietoisia käytänteitä, 
minkä vuoksi hän esittää diskurssianalyysin yhdistämistä sosiaaliseen kritiikkiin ja 
reaalimaailman käytänteiden muuttamiseen (2018: 412). Omassa tutkimuksessani 
en kuitenkaan katso tarpeelliseksi määrittää ideologioita perusluonteeltaan negatii-
visiksi, vaan lähden liikkeelle laajasta ideologiakäsityksestä, jossa ideologia näh-
dään tapana hahmottaa ja konstruoida maailmaa kielen avulla yksilön ja yhteiskun-
nan sosiaalisten tieto-, arvo- ja valtajärjestelmien kautta (ks. edellä Fairclough 2003: 
9; myös Van Dijk 1998). 

Hyödynnän tutkimuksessani pitkälti kriittiseen diskurssintutkimukseen pohjau-
tuvia käsitteitä. Kriittisestä kielentutkimuksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä 
1970-luvun lopulta lähtien levinnyttä kielitieteen suuntausta, joka nosti kielen ja 
ideologian välisen suhteen kielentutkimuksen kohteeksi. Kriittinen kielentutkimus 
kattaa nykyisin useita kielentutkimuksen aloja, ja nimitystä käytetään monenlai-
sesta kriittisestä kielianalyysista, faircloughlaisesta diskurssianalyysista feministi-
seen tyylintutkimukseen. Kriittisen lingvistiikan12 alku ajoitetaan kuitenkin tyypil-
lisesti vuoden 1979 Englantiin ja teosten Language as ideology sekä Language and 
control julkaisemiseen (ks. esim. Hodge & Kress 1993: ix; V. Heikkinen 1999: 28; 
Karvonen 1995: 40).  

Teokset kirjoittanut East Anglian yliopiston tutkijaryhmä13 otti työhönsä vai-
kutteita niin varhaisen lingvistin Benjamin Lee Whorfin Hopi-tutkimuksesta ja 
M.A.K. Hallidayn funktionaalisesta kieliopista kuin myös puheaktiteoriasta ja 
Noam Chomskyn transformatiivisesta kieliopista. Myös ranskalaisten filosofien 
Michel Foucault’n ja Louis Althusserin ajatukset diskurssista ja ideologiasta 

 
12 Käytän termiä kriittinen lingvistiikka viittamaan nimenomaan vuonna 1979 alkunsa saaneeseen kie-
lentutkimussuuntaukseen.  
13 Hodge, Robert & Kress, Gunther, 1979. Language as Ideology. London: Routledge & Kegan Paul; 
Fowler, Roger, Hodge, Bob, Kress, Gunther & Trew, Tony, 1979. Language and control. London: 
Routledge & Kegan Paul.  
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vaikuttivat kriittisen lingvistiikan muotoutumiseen. East Anglian tutkijaryhmän tar-
koituksena ei ollut niinkään luoda täydellistä kieliteoriaa vaan monitieteinen ana-
lyysimalli, joka lähentäisi kielitiedettä muihin tieteisiin (esim. Hodge & Kress 1993: 
x).  

Pirjo Karvonen (1995: 39) summaa alkuajan kriittisen lingvistiikan tutki-
mukseksi, jonka tavoitteena oli selvittää kielentutkimuksen menetelmin arvojen 
ideologisuuden näkymistä kielessä. Sittemmin tutkimussuuntaukseen on kuitenkin 
ryhdytty viittaamaan kriittisenä diskurssianalyysinä tai tekstianalyysinä, sillä ana-
lysoitavana kohteena ei ole kielisysteemi, vaan teksti (kriittisen diskurssianalyysin 
ja kriittisen lingvistiikan suhteista, ks. lisää V. Heikkinen 1999: 28–30; Pietikäinen 
2000: 191–217). Muilta osin varhaisen kriittisen lingvistiikan näkökulma tutki-
mukseen on kuitenkin edelleen käyttökelpoinen: kriittisen diskurssintutkimuksen 
tulee olla tietoinen niistä olettamuksista, joihin se perustuu, sekä valmis pohtimaan 
kriittisesti tutkimansa ilmiön taustatekijöitä ja kielenkäyttöyhteisön luonnetta (ks. 
esim. Fowler & Kress 1979: 186).  

Alkuaikojen kriittinen lingvistiikka nosti ideologian ohella myös vallan 
kielentutkimuksen kohteeksi. Kieli nähdään tällöin paitsi kommunikaation myös 
vallan välineenä, jonka avulla hyödynnetään, systematisoidaan, muutetaan ja usein 
myös hämärretään todellisuutta, säädellään ajatuksia ja luokitellaan asioita, 
tapahtumia ja ihmisiä. (Ks. esim. Kress & Hodge 1979: 6; Fowler et al. 1979: 3.) 
Tällöin tarkoitetaan nimenomaan diskursiivista valtaa: kielenkäyttö luonnollistaa 
ideologiset diskurssit niin, että ne alkavat näyttää ”terveen järjen” mukaisilta (ks. 
esim. Fairclough 1989: 92; ks. myös Karvonen 1995: 41). Ideologioista tulee 
vallitsevia vasta tässä luonnollistumisprosessissa, jolloin ne näyttävät menettävän 
ideologisuutensa ja muuttuvan itsestäänselvyyksiksi (ks. esim. Fairclough 1989: 92; 
Fowler et al. 1979: 3; V. Heikkinen 1999: 90). Kriittisen tekstintutkimuksen yhtenä 
tehtävänä on nähdä näiden luonnollistumis- ja luonnollistamisprosessien läpi.  

Kriittinen tekstin- ja diskurssintutkimus pureutuu siis ideologisuuden ilmenty-
miseen kielessä. Mitä kielen ideologisuudella sitten tarkoitetaan? Kielen, kulttuurin 
ja yhteiskunnan tiivis vuorovaikutus on kriittisen tekstintutkimuksen lähtökohtana. 
Kieli syntyy suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin, joiden arvot ja 
asenteet muokkaavat kieltä. Teksteissä nämä arvot, asenteet ja ideologiat saavat 
tallennuspaikan: kielen ideologisuus näkyy tekstien leksikaalisissa, kieliopillisissa 
ja tekstuaalisissa valinnoissa. Yleensä tämä ideologinen merkitys14  on kuitenkin 

 
14 Vesa Heikkinen on käsitellyt laajasti ideologiaa ja ideologista merkitystä vuoden 1999 väitöskirjas-
saan Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä. 
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tiedostamaton, implisiittinen, eikä sitä voida suoraan lukea tekstin virkkeistä. Yh-
teisön ja kielen tiivis yhteys näkyy myös merkityksen sosiaalisuutena: merkityksen 
valitseminen ei ole täysin vapaata, vaan sosiaaliset rakenteet ohjaavat kirjoittajaa 
tai lukijaa valitsemaan ”oikean” vaihtoehdon. Toisin sanoen sosiaaliset rakenteet 
antavat valintaresurssit, yksilö toimii niiden realisoijana. (Ks. esim. Fowler & 
Kress 1979: 194, 196; Karvonen 1995: 40–41.)  

Kieli ei kuitenkaan ole vain sosiaalinen vaan myös kognitiivinen ilmiö15. Usein 
ajatellaan, että kielen ja maailman välillä on suora merkitysyhteys. Tämä ei kuiten-
kaan pidä täysin paikkaansa. Hodge ja Kress (1979: 63) kuvaavat kieltä toisena 
todellisuutena: se muokkaa havaintojamme ensinnäkin luomalla vaihtoehtoisen 
maailman, joka voidaan ”nähdä” vain kielessä ja toisaalta syrjäyttämällä materiaa-
lisen maailman kielellisen tieltä, jolloin emme enää näe tai usko fyysisen maailman 
tapahtumiin. Tämän vuoksi kielitieteellisessä analyysissa olisi huomioitava myös 
kognitiiviset ja sosiaaliset prosessit. (Ks. esim. Hodge & Kress 1979: 4–5.)  

Diskurssintutkimuksen työkaluna käytetään melko laajasti M.A.K. Hallidayn 
kehittämää systeemis-funktionaalista kieliteoriaa, joka tarkastelee kielen ja sitä 
ympäröivän yhteisön ja kulttuurin välisiä suhteita. Hallidayn teoriasta voidaan 
käyttää myös nimitystä sosiosemiotiikka, jolla korostetaan merkityksen tutkimusta 
erityisesti sosiaalisessa kontekstissa. Varhaisen semioottisen teorian luojana pide-
tään kielitieteen isäksikin mainittua Ferdinand de Saussurea: hänen teoriassaan 
merkki (signe) muodostuu merkin konkreetista, puhutusta tai kirjoitetusta muo-
dosta (signifiant) ja sen merkityksestä (signifié). Lingvistinen merkki jää kuitenkin 
Saussuren teoriassa edelleen melko irralliseksi käsitteeksi, minkä vuoksi Halliday 
ehdottaa kieliteoriassaan semiotiikan uudelleen määrittelyä merkkiopista merkki-
järjestelmäopiksi, jossa itse asiassa tutkitaan merkitystä sanan laajimmassa mie-
lessä. (Ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 4.) 

SF-teoriaan ovat vaikuttaneet muun muassa J.R. Firthin ajatukset kielisystee-
mistä ja -rakenteista sekä lingvistisen merkityksen muodostumisesta kielen ja yh-
teiskunnan yhteistuotteena (esim. Halliday 1978: 5; Hodge & Kress 1979: 4–14, 
62–64; Shore 1992: 14–19). Kielen oppiminen on todellisuuden oppimista: kielestä 
tulee toinen todellisuus, yksilöllisten viestien ja ajatusten itsestään selvä perusta. 
Funktionaalisen kielentutkimuksen näkökulma onkin ennen kaikkea sosiaalinen: 
kieltä tutkitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Tällöin 

 
15 Kriittistä tekstintutkimusta ja SF-kieliteoriaa on kritisoitu kielen kognitiivisen tason vähäisestä huo-
mioimisesta. SF-teorian ja kognitiivisen lingvistiikan suhdetta on kuitenkin käsitelty muutamissa tutki-
muksissa, ks. esim. Gonzálvez García & Butler 2006; Nuyts 2005.  
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kielentutkimuksessa tulee huomioida myös kielenkäytön kulttuuri- ja tilannekon-
teksti. (Ks. lisää esim. Halliday 1978: 28–29, 64; Hodge & Kress 1979: 13, Fowler 
& Kress 1979: 185–190; Luukka 2000: 135.)  

Kulttuuri- ja tilannekontekstin käsitteet otti ensimmäisenä käyttöön antropo-
logi ja kulttuurintutkija Bronislaw Malinowski, joka oli erityisen kiinnostunut kie-
lestä ja tiedosti kulttuurin ja kielen välisen kiinteän yhteyden. Kulttuuri- ja tilanne-
kontekstikäsitteet hän loi voidakseen paremmin välittää ajatuksiaan tutkimastaan 
eksoottisesta kansasta, jonka kieli ja kulttuuri erosivat täysin länsimaalaisesta. (Ks. 
esim. Halliday & Hasan 1989: 5–7.) Firth laajensi Malinowskin käsitteitä kielitie-
teelliseen käyttöön (esim. Palmer 1968: 146–161), ja Halliday tarkensi myöhem-
min erityisesti tilannekontekstin määritelmää (ks. luku 2.1.1). 

Nimityksestä systeemis-funktionaalinen huolimatta Halliday itse on painotta-
nut teoriansa funktionaalisuutta: puhuttu ja kirjoitettu kielenkäyttö on teorian läh-
tökohtana, ei niinkään kielisysteemi (esim. Halliday 1994: xiii, xxvii). Kieli näh-
dään tällöin merkityspotentiaalina, joka toteutuu eri tilanteissa eri tavoin. Eri tilan-
nekontekstit ohjaavat valitsemaan erilaisia merkityksiä: yksi merkitys on tietyssä 
tilanteessa muita todennäköisempi. (Ks. esim. Halliday 1973: 7, 23–24; Halliday 
& Hasan 1989: 40; Karvonen 1995: 194.) Juuri kielen ennustettavuus tekee kom-
munikaatiosta mahdollista. Funktionaalinen kielentutkimus näkeekin kielen useita 
muuntuvia systeemejä sisältävänä systeemiverkostona: rinnakkaiset ja sisäkkäiset 
systeemit mahdollistavat tilanteiden eri tulkinnan ja kommunikaation onnistumisen 
(ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 40; 1994: xxvi).  

Diskurssianalyysi on monesti ottanut kohteekseen poliittiset tekstit tai media-
tekstit, minkä vuoksi tutkimussuuntaus on saanut myös kritiikkiä osakseen. Esi-
merkiksi alkuaikojen tutkimuksia syytettiin tarkoitushakuisuudesta ja manipu-
loivien tekstien valitsemisesta tutkimuskohteeksi (ks. esim. Hodge & Kress 1993: 
xii–xiii). On selvää, että tutkimuskohteen valinta on tärkeä etappi tutkimuksente-
ossa. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin tutkimuksen näkökulman valinta. Dis-
kurssintutkimus ja funktionaalinen teoria näkevät tekstit osana maailmaa: tutki-
muksessa ei ole kyse reaalimaailmasta irrallisten, ns. neutraalien tekstien analysoi-
misesta, vaan tekstit kuvastavat ja muokkaavat maailmankuvaamme, yhteiskun-
taamme ja kulttuuriamme.  

Suomen kielessä diskurssianalyysia on hyödynnetty muun muassa oppikirja-
tekstien ja taloustekstien (esim. Karvonen 1995, 1996), poliittisten lehtien pääkir-
joitusten (esim. V. Heikkinen 1999) sekä erilaisten hallinnon alan tekstien, ns. vir-
kakielen, analysoinnissa (esim. Tiililä 1996; Solin 2002; V. Heikkinen 2002). Paso 
(2007) puolestaan on tarkastellut lehtitekstejä työkyvyn merkityksen ja maailman 
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rakentumisen kannalta. Sittemmin diskurssianalyysin sovellusala ja tutkimusmeto-
dit ovat laajentuneet: esimerkiksi Saviniemi (2015) on yhdistänyt sisällönanalyysia 
ja diskurssianalyysia kielenhuoltodiskursseja koskevan kyselytutkimuksensa tar-
kasteluun, Lehto (2018) puolestaan korpusavusteista diskurssianalyysia japanin-
suomalaisten kielipuheen tutkimukseen. Korpusavusteista diskurssianalyysia on 
käyttänyt myös Jantunen (2018a, 2018b), joka on selvittänyt Suomi24-foorumin 
homo- ja heterodiskursseja.  

Toiseutta ja identiteettejä rakentavia diskursseja tarkasteleva tutkimukseni 
asettuu tältä osin osaksi fennistisen kielentutkimuksen perinnettä. Siinä missä fen-
nistinen diskurssianalyysi on kuitenkin tyypillisesti yksikielistä, tämän tutkimuk-
sen lähtökohtana on monikielinen ja käännetty tutkimusaineisto. Tällaista kään-
nösorientoitunutta diskurssianalyysia rekisterianalyysin avulla suomen ja ranskan 
välillä ei tähän mennessä ole käsitykseni mukaan tehty. Muissa kielipareissa dis-
kurssianalyysi on kuitenkin saanut erityisesti 2000-luvulla enemmän jalansijaa (ks. 
lisää luku 2.2). 

Tutkimuskohteeni matkakirjallisuuden erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että 
se ei sijoitu selkeästi taiteellisten, tieteellis-teoreettisten tai tiedottavien (ks. lisää 
Saukkonen 1984) tekstilajien kategorioihin, vaan pikemminkin omaa piirteitä 
näistä kolmesta pääryhmästä. Tämä ei kuitenkaan tee matkakirjallisuudesta muita 
tekstejä epäideologisempaa, sillä ideologisuus ei ole vain tietynlaisten tekstien omi-
naispiirre: ideologisia merkityksiä rakennetaan kaikenlaisissa teksteissä.  

Systeemis-funktionaalinen teoria pohjaa varsin vahvasti englannin kieleen, jo-
ten ranskan- ja suomenkielisiin teksteihin sitä voidaan hyödyntää vain soveltuvilta 
osin. Suomen kieltä koskevista tutkimuksista Susanna Shoren väitöskirja (1992) on 
tähänastisista töistä laajin SF-teorian sovellus. Ranskan kieleen systeemis-funktio-
naalista kieliteoriaa on sovittanut muun muassa Alice Caffarel (2004, 2006). 

2.1.1 Teksti ja konteksti 

Kriittisen diskurssianalyysin tutkimuskohteena on luonnollisesti teksti. Sen, mitä 
teksti on, määritteleminen vaikuttaa äkkiseltään yksinkertaiselta: olemmehan län-
simaisessa yhteiskunnassa jatkuvasti kaikenlaisten tekstien ympäröiminä. Jos asiaa 
kuitenkin pysähtyy pohtimaan, huomaa pian, ettei tehtävä olekaan niin helppo. 
Tekstejä on paperilla, kirjoitettuna, painettuna ja tulostettuna. Tekstejä on myös 
elektronisessa muodossa, sähköpostissa, Facebookissa, Twitterissä ja muissa sosi-
aalisissa medioissa. Tekstiviestitkin ovat tekstejä, samoin puhe. Laulujen sanat ja 
elokuvien tekstityksetkin ovat perinteisesti ajateltuna tekstejä, mutta samalla 
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joudumme pohtimaan, mikä on tekstin suhde muihin medioihin. Olisiko esimer-
kiksi kokonaista elokuvaa syytä pitää yhtenä tekstinä? 

Tekstistä puhuttaessa joudumme myös ottamaan kantaa siihen, mikä on tekstin 
konteksti ja millainen on tekstin ja kontekstin suhde. Teksti ja konteksti ovat tutki-
musaiheena monilla eri tieteenaloilla. Ongelmana on kuitenkin usein samankin tie-
teenalan sisällä esiintyvä määritteiden kirjavuus ja toisinaan suoranainen ristiriitai-
suus. Määritelmien laaja kirjo aiheuttaa tutkijoille harmaita hiuksia, ja tutkimuk-
sessa tekstin ja kontekstin suhde jää helposti jäsentymättömäksi. (Ks. lisää esim. 
Karvonen 1995; Solin 2001; V. Heikkinen [2004]2012, 2012a.) Luon seuraavassa 
lyhyen katsauksen erilaisiin tapoihin ymmärtää teksti ja konteksti, ennen kuin siir-
ryn tarkastelemaan SF-teorian ja suomalaisen kriittisen diskurssintutkimuksen 
tekstin ja kontekstin määritelmiä, joihin myös tämän tutkimuksen näkökulma pit-
kälti pohjautuu. 

Tekstin- ja diskurssintutkimuksen jälkistrukturaalisen vaiheen myötä teksti ja 
konteksti on alettu ymmärtää uudella, entistä laajemmalla tavalla, jolloin myös dis-
kurssintutkimus on selkeästi jakautunut eri suuntauksiin. Minna-Riitta Luukka 
(2000) on esimerkiksi esittänyt diskurssintutkimuksen jakautuvan kontekstikäsi-
tyksen mukaisesti formalistisiin ja funktionaalisiin suuntauksiin. Formalistinen 
suuntaus16, joka tutkii kieltä kykynä tai systeeminä, tunnustaa kontekstin olemas-
saolon, mutta katsoo sen sijoittuvan yleensä kielen ulkopuolelle, jolloin se ei kuulu 
tutkimuksen piiriin. Sen sijaan funktionaalisesta näkökulmasta, johon tässäkin tut-
kimuksessa sitoudutaan, kieltä ei voi erottaa kontekstistaan: kielen rakenne, merki-
tys ja käyttö kuuluvat kiinteästi yhteen. (Ks. Luukka 2000: 140.)  

Siirtymä formaalisesta näkökulmasta kontekstuaaliseen on näkynyt jo pitkään 
myös suomalaisessa tekstintutkimuksessa (esim. Karvonen 1995; Heikkinen 1999). 
Funktionaalinen näkemys on noussut esille myös suomalaisessa yhteiskuntatieteel-
lisessä tutkimuksessa, jossa on sovellettu kielentutkimuksen analyysimalleja (esim. 
Lehtonen 2004; Vuori 2001). Funktionaalisen suuntauksen alkusysäyksenä pide-
tään yleensä ranskalaisen filosofin Roland Barthesin vuonna 1968 julkaisemaa es-
seetä La mort de l’auteur (suom. Tekijän kuolema, tekstin syntymä). Teos toi lukijan 
ja eri lukutapojen merkityksen vahvasti esille. Barthesin esseen vaikutuksesta teksti 

 
16 Saussurelaiseen traditioon pohjautuvassa formalistisessa kielentutkimuksessa teksti nähdään yksin-
kertaisena yksikkönä. Teksti on tekijän eli kirjailijan toimintaa, viesti, jonka lähettäjä koodaa ja vas-
taanottaja dekoodaa. Tekstillä katsotaan olevan yksi, tekstin sisään kirjoitettu merkitys, joka saattaa 
häiriötekijöiden vuoksi välittyä puutteellisesti tai jäädä kokonaan välittymättä lukijalle. Kielellinen mer-
kitys ymmärretään tällöin hyvin vakaaksi ja ikään kuin tekstin kirjoittajan omistamaksi, jolloin esimer-
kiksi lukijan omille tulkinnoille tai kontekstin vaikutukselle ei jää paljon tilaa. Formalistisissa malleissa 
kielen sosiaalinen ulottuvuus jääkin yleensä kokonaan huomioimatta. (Ks. lisää esim. Lehtonen 2004.) 
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alettiin ymmärtää entistä enemmän merkityksellistämisen prosessina, jossa kohtaa-
vat teksti, konteksti ja lukija. Samalla tekstit alettiin nähdä osana tekstiverkostoa, 
lainausten kudelmaa, jossa jokainen teksti on intertekstuaalinen. Tekstin merkitys 
muotoutuu tällöin vasta suhteessa yhteisön yhteisiin teksteihin ja lukijoihin. Teks-
tillä ei näin ole vain yhtä, valmista merkitystä, vaan merkitys muuttuu tekstin in-
tertekstuaalisten yhteyksien, kontekstin ja lukijoiden odotusten ja taustatietojen 
mukaisesti. (Ks. esim. Barthes 1993; Karvonen 1995; Lehtonen 2004: 109–111.)  

Tekstintutkijoiden huomio siirtyi näin tekijästä itse tekstiin, sen sisältämiin 
rooleihin, tekstiä ympäröivään kontekstiin sekä merkityksiä luovaan kieliyhteisöön. 
Tämä näkyy myös Hallidayn ja Hasanin (1989) laajassa tekstimääritelmässä: mikä 
tahansa luonnollisen kielen käyttö tai esiintyminen, jolla on rooli tilannekonteks-
tissa, on teksti. Teksti nähdään toisin sanoen sekä semanttisena merkityksen yksik-
könä tai prosessina että materiaalisena tuotteena, joka voidaan tallentaa ja jota voi-
daan tutkia ja arvostaa objektina. Teksti syntyy jatkuvista semanttisista valinnoista 
merkityspotentiaalin tarjoamissa puitteissa, jolloin tekstit ovat prosesseina dialogi-
sia: pohjimmiltaan teksteissä on kyse sosiaalisen merkityksen vaihdosta, tekstin ns. 
interpersoonaisesta ulottuvuudesta. Ennen kaikkea tekstit ovat kuitenkin konteks-
tiensa määrittämiä. (Ks. Halliday & Hasan 1989: 10–11.) 

Tekstin ja kontekstin kiinteä yhteenkuuluvuus on siis hallidaylaisen 
kontekstikäsityksen lähtökohtana. SF-teorian kontekstikäsityksen taustalla on itse 
asiassa antropologi Bronislaw Malinowskin kehittämät määritelmät 
tilannekontekstista (context of situation) ja kulttuurikontekstista (context of culture), 
joita lingvisti J. R. Firth laajensi kielitieteelliseen käyttöön. Mallissa korostuu myös 
kontekstin funktionaalisuus: ilman tietoa tilannekontekstista onnistunut 
kommunikaatio puhujien välillä olisi hyvin epätodennäköistä (Halliday & Hasan 
1989: 5–8). Halliday itse (1989, 2004) jakaa tilannekontekstin kolmeen abstraktiin 
osa-alueeseen, joita hän nimittää termein ala (field), sävy (tenor) ja tapa (mode) ja 
jotka auttavat tekstin sosiaalisen kontekstin tulkinnassa. Tilannekontekstin ala 
kuvaa sosiaalisen tapahtuman luonnetta ja vastaa kysymykseen, mitä tapahtuu. 
Sävy puolestaan kertoo viestintätilanteen osallistujien statuksen ja roolin, toisin 
sanoen, ketkä osallistuvat tilanteeseen ja millaisia pysyviä tai hetkellisiä 
puherooleja osallistujat saavat niin dialogissa kuin sosiaalisissa suhteissa. Tapa 
kuvaa kielen roolia tilanteessa eli sitä, mitä osallistujat haluavat kielenkäytöllään 
saavuttaa: millainen on tekstin symbolinen järjestys, mikä on sen status tai 
kontekstifunktio sekä millaista kommunikaatiokanavaa (kirjoitettua/puhuttua) ja 
millaisia kielen semioottisia funktioita (suostuttelu, opettaminen jne.) tekstissä 
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hyödynnetään. (Ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 12, 29; ks. myös Saukkonen 
1984: 214–215.) 

Funktionaalisen käsityksen mukaan tekstit ovat toisin sanoen sekä tuotteita että 
prosesseja. Materiaalisen ominaisuutensa lisäksi tekstejä tuotetaan kontekstuaali-
sessa ymmärtämisen prosessissa. Tekstit ovat toisaalta yhteisön toimintatapojen il-
mentymiä, mutta toisaalta lukijat myös tulkitsevat tekstejä kulttuuristen toiminta-
tapojen ohjaamina. Tekstin merkitys syntyykin vasta luennassa, ja luentoja on eri-
laisia (ks. esim. Lehtonen 2004: 112–116). Eri tekstejä, kuten uutista tai elämäker-
taa, luetaan ja tulkitaan eri tavoin: uutisen oletetaan olevan objektiivinen ja totuu-
denmukainen kuvaus todellisuudesta, elämäkerta puolestaan kertoo tarkasti yksilön 
elämästä, henkilökohtaisista kokemuksista ja tunteista: näkökulma on tällöin sel-
keän subjektiivinen. On myös syytä huomata, että käännöksissä tämä luennan pro-
sessi ikään kuin monistuu: käännökset ovat seurausta kääntäjän luennasta.  

Näiden kahden näkökulman, teksti tuotteena ja teksti prosessina, yhdistäminen 
on edelleen suuri haaste tekstintutkimukselle ja keskustelu tekstin ja kontekstin ole-
muksesta ja suhteesta jatkuu edelleen (ks. lisää esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009; 
V. Heikkinen 2012a). Tässä tutkimuksessa sitoudun funktionaaliseen näkökulmaan 
ja erityisesti Hallidayn määritelmään tilannekontekstista, jonka katson tietystä kei-
notekoisuudestaan huolimatta antavan selkeät raamit kontekstille ja monipuolisen 
lähtökohdan (kon)tekstianalyysiin. Ymmärrän toisin sanoen tekstit paitsi materiaa-
lisina ja fyysisinä yksikköinä, myös kulttuurisissa, sosiaalisissa ja ajallisissa kon-
teksteissaan määrittyvinä ja muotoutuvina moniäänisinä merkityksellistämisen 
prosesseina. Katson myös muun muassa V. Heikkisen ([2004]2012: 5) tavoin, ettei 
tekstille tule olettaa kontekstia etukäteen, vaan tutkijan ja (kon)tekstintutkimuksen 
tehtävänä on selvittää kunkin tekstin konteksti. V. Heikkinen ([2004]2012: 5) toteaa 
myös osuvasti, että kontekstissa yhdistyvät kielen eri puolet: kielisysteemi, kielen-
käyttö, kulttuuri ja tilanteet. Kannatan tutkimuksessani tätä laajaa näkemystä kon-
tekstista- ja (kon)tekstintutkimuksesta.  

2.1.2 Rekisteri ja tekstilaji 

Tekstintutkimukselle, kuten monille muillekin tieteenhaaroille, on tuttua tieteelli-
sen terminologian hajanaisuus. Eri tutkijat ja tutkimustraditiot määrittelevät käyt-
tämänsä termit eri tavoin eikä samakaan termi aina takaa samanlaista merkitystä 
(ks. lisää esim. Saukkonen 1984; V. Heikkinen 1999). Koska tutkimusaineistooni 
sisältyy erilaisia tekstejä ja matkakirjallisuus itsessään on varsin monimuotoinen 
kirjallisuuden laji, tarkastelen seuraavassa lyhyesti muutamia tekstintutkimuksen 
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tapoja määritellä genre eli tekstilaji ja avaan niiden suhdetta omaan tutkimukseeni. 
(Tekstilajitutkimuksen terminologiasta, ks. lisää esim. Shore & Mäntynen 2006: 
35–40; Heikkinen & Voutilainen 2012: 20–23.) 

Ensiksi on syytä tehdä selväksi rekisteri- ja tekstilajianalyysien olennainen ero: 
rekisterianalyysi tekee mahdolliseksi tilannekontekstin kuvaamisen, kun taas 
tekstilajien tarkasteleminen sallii kulttuurikontekstin analysoimisen. 
Tekstilajiteorian avulla tuodaan tiedostamatonta kulttuurista tietoa tiedostetuksi, 
kuten tietoa tekstilajien skemaattisista rakenteista ja niiden tyypillisitä todentumista. 
Koska tekstilajit kuitenkin realisoituvat kielellisesti, kielen ainesten analyysia 
tarvitaan luonnollistuneen tiedon tuomiseen näkyväksi. (Ks. esim. V. Heikkinen 
2000: 127; myös Eggins 1994.) 

Perinteisen systeemis-funktionaalisen teorian mukaan tekstilajit tai genret to-
teutuvat erilaisina kielellis-tyylillisinä teksteinä rekisterien avulla. Rekisterit riip-
puvat tilannekontekstista ja ilmenevät erilaisina leksikaalisina ja syntaktisina valin-
toina. Toisin sanoen kielenkäyttötilanne määrää rekisterin. Rekisteri on tällöin se-
manttinen käsite, joka määrittyy tilannesidonnaisesti alaan, sävyyn ja tapaan liitty-
viksi merkityksiksi. Rekisteri pitää sisällään kaikki ilmaukset, leksikkokieliopin ja 
fonologiset piirteet, joilla merkityksiä realisoidaan. Rekisterin kategoria puolestaan 
voi vaihdella suljetusta melko avoimeen. Suljetut rekisterit sisältävät vain rajoite-
tun määrän mahdollisia viestejä, kun taas avoimet rekisterit sallivat muita laajem-
man variaation. (Ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 38–40.)  

Tyypillisiä esimerkkejä suljetuista rekistereistä ovat esimerkiksi tietyt armei-
jassa ja sodassa käytetyt viestintäkoodit. Esimerkeiksi edellä mainittuja avoimem-
mista rekistereistä käyvät reseptit, tekniset ohjeet tai vaikkapa opetuskieli luokka-
huoneessa. Epävirallinen ja spontaani keskustelu muodostaa rekistereistä avoimim-
man. Yksikään rekisteri ei silti ole täysin avoin: kussakin kielenkäyttötilanteessa 
yksi merkitys on muita tyypillisempi. Kullakin keskustelulla on strategiansa ja tyy-
linsä, jotka määrittävät tyypillisiä merkityksiä. (Ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 
38–40.) Täysin vapaa valinta merkityspotentiaalin kaikista vaihtoehdoista on il-
luusiota. East Anglian tutkijaryhmän (Fowler & Kress 1979: 194) sanoja laina-
takseni: ‘Select’ means ‘select what is appropriate’.  

Myös SF-tutkijoiden parissa erilaiset tavat määrittää ja käsittää genre ovat 
aiheuttaneet vilkasta keskustelua tekstilajista käsitteenä sekä tekstilajin ja rekisterin 
välisestä suhteesta (ks. lisää esim. V. Heikkinen 2002).17 Esimerkiksi Halliday ja 

 
17 Tekstintutkimuksessa on varsin usein sovellettu myös SF-kieliteorian ulkopuolelta tulleita tekstilaji-
malleja, kuten akateemisia tekstejä tutkineen Swalesin (1990) tekstilajimääritelmää, johon 
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Matthiessen (2004: 27) ottavat lähtökohdakseen tekstityypit (text type) ja rekisterin 
(register): tekstityypit, esimerkiksi reseptit, iltasadut ja mainokset, ovat eri 
kontekstien mukaan määräytyviä kielenkäytön tapoja. Tätä kielenkäytön 
tilannekohtaista, funktionaalista variaatiota Halliday ja Matthiessen kutsuvat 
rekisteriksi. Toisin sanoen, Hallidayn ja Matthiessenin käsityksen mukaisesti eri 
tekstityypit ovat eri rekistereiden ilmentymiä: tilannetyyppi (situation type) vastaa 
kielen tasolla erilaisia rekisterirepertuaareja, tekstityyppejä (repertoire of registers 
– text types), jotka puolestaan realisoituvat puhetilanteessa (instance) 
tilannekontekstin (context of situation) vaatimina teksteinä (repertoire of texts). 
Hallidayn ja Matthiessenin teoriassa tekstityypit ja rekisterirepertuaarit vastaavat 
näin ollen perinteistä tekstilajin käsitettä.  

Sen sijaan systeemis-funktionaalisen kieliteorian ns. Sydneyn ryhmä (esim. 
Martin 1997; Martin & Rose 2003) näkee genren kielellisten metafunktioiden ylä-
kategoriana (ks. Kuvio 2). Metafunktiot (tekstuaalinen, ideationaalinen ja interper-
soonainen) toteutuvat kielenkäytössä rekisterinä (ns. kielenkäytön tapa, ala ja sävy); 
rekisterit puolestaan kontekstualisoituvat genreinä. Tästä kontekstuaalisten muut-
tujien suhteesta, jossa metafunktiot sekä realisoivat merkityksiä että realisoituvat 
tekstiin kirjoittuvina merkitystyyppeinä, Martin ja Rose käyttävät nimitystä meta-
redundanssi (metaredundancy). Genre käsitetään tällöin vaiheittain eteneväksi pää-
määräsuuntautuneeksi sosiaaliseksi prosessiksi tai merkitykselliseksi toiminnaksi, 
jossa olennaista on prosessin dynaamisuus: tällä voidaan selittää tekstilajien sisäi-
nen variaatio (ks. lisää esim. Martin 1997: 12–13; Ventola 2006: 108–110; ks. myös 
Martin & Rose 2003; V. Heikkinen ([2004]2012); V. Heikkinen & Voutilainen 2012; 
Karvonen 1995).  

Tekstilajiteoriaa ei ole hyväksytty systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan kri-
tiikittä 18 . Keskusteluissa on pohdittu esimerkiksi uuden analyysitason 

 
genretutkimuksessa usein viitataan ja jonka etuna voidaan pitää tekstin ja sosiaalisen kontekstin välisen 
yhteyden esilletuomista. Swalesin teorian mukaan tekstilajit ensinnäkin tunnistetaan niiden prototyyp-
pisten piirteiden avulla: saman genren edustajat voivat näin saada sekä yhteisiä että erottavia piirteitä. 
Tekstilajia määrittäviä piirteitä ovat myös tekstin päämäärä ja kommunikatiivinen tavoite. Swalesin 
määritelmää edelleen kehitellyt Bhatia (1993: 13–16) on kuitenkin kritisoinut mallia kognitiivisen tason 
huomiotta jättämisestä. Bhatia, kuten hieman myöhemmin myös Martin (1997), korostaa genren raken-
tumisen prosessin dynaamisuutta. Swalesin mallin ongelmaksi voidaan katsoa myös kuhunkin tekstila-
jiin liittyvän diskurssiyhteisön tiukka rajaus (ks. lisää esim. Shore & Mäntynen 2006): on vaikea mää-
ritellä, millainen olisi esimerkiksi matkakirjallisuuden diskurssiyhteisö. 
18 Ns. tekstityyppiteoria ei ole genreä ongelmattomampi määrittelytapa. Werlichin (1983: 39) mukaan 
tekstityyppi (text type) on tekstirakenteen idealisoitu normi, jonka sääntöjen ja rakenteiden pohjalta 
kielenkäyttäjä rakentaa viestinsä. Werlich erottaa viisi erilaista kielenkäyttöstrategiaa: kuvailevan 
(Description), narratiivisen (Narration), erittelevän (Exposition), argumentoivan (Argumentation) ja 
ohjailevan (Instruction). Kullakin kielenkäyttöstrategialla on tyypilliset tekstimuotonsa (text form) (vrt. 
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tarpeellisuutta ja sen tuomaa lisäarvoa tutkimukselle sekä arvosteltu tekstilajitutki-
musta kehämäisyydestä ja kyseenalaistettu genreluokittelujen toimivuutta (ks. lisää 
esim. V. Heikkinen 2002; Martin 1999; myös Heikkinen & Voutilainen 2012: 26, 
32–33). Tekstilajiteorian voidaan kuitenkin katsoa vakiintuneen SF-kielentutki-
muksen käyttöön. Esimerkiksi vuoden 2009 artikkelissaan Martin linjaa tekstila-
jitutkimuksen kehitystä systeemis-funktionaalisen kieliteorian piirissä ja antaa sa-
malla lukuisia esimerkkejä teorian käytännön sovelluksista muun muassa koulu-
opetuksessa (ks. myös Heikkinen & Voutilainen 2012: 38–39). 

Kuvio 2. Genre, rekisteri ja kieli (mukaellen Martin & Rose 2003). 

Vaikka Hallidayn ja Matthiessonin määritelmä tekstilajeista toimii hyvin perinteis-
ten tekstien määrittelyssä, Sydneyn ryhmän dynaaminen tekstilajimääritelmä so-
veltuu mielestäni paremmin heterogeenisiä tekstityyppejä sisältävän 

 
genre edellä). Shore ja Mäntynen (2006: 37) kuitenkin oikeutetusti huomauttavat, että monia tekstilajeja 
voidaan luonnehtia tietyllä tekstityypillä, mutta yksi tekstilaji voi kuitenkin rakentua monenlaisista 
tekstityypeistä. Tutkimusaineistona toimivat matkakertomuksetkin sisältävät sekä kertovia että 
kuvailevia sekä jonkin verran myös ekspositorisia eli eritteleviä sekä argumentoivia eli perustelevia 
jaksoja. Tekstityyppiteoria jättää pohdittavaksi myös, millainen olisi tekstityypin ja rekisterin välinen 
suhde. 
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matkakirjallisuuden tutkimukseen. Kuten Karvonen (1995) ja Lehtonen (2004) 
myös muistuttavat, tekstilajin valintaan vaikuttavat yhteisön luonnollistuneiden 
toimintatapojen lisäksi kirjoittajan tavoitteet sekä kommunikaatioroolit, jolloin 
genreen voi sisältyä erilaisia valtasuhteita. Genret ovat myös aika- ja kulttuuri-
sidonnaisia, mikä tekee niistä alttiita muutokselle, jopa niin, että uusia genrejäkin 
voi syntyä (vrt. esim. matkakirjallisuuden kehittyminen, ks. alaluku 1.4). (Ks. Kar-
vonen 1995: 24–26; Lehtonen 2004: 183–185.) Tässäkin mielessä on mielestäni 
syytä korostaa tekstilajin rakentumisen prosessin dynaamisuutta. Vaikka yksityis-
kohtainen tekstilajianalyysi jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle, rekisterianalyysin 
tulokset voivat antaa viitteitä myös matkakirjoille tyypillisistä tekstipiirteistä. Ky-
symys tekstilajeista ja genreistä linkittyy myös käännöskirjallisuuden ja käännetyn 
kielen erityispiirteisiin (ks. myös luku 2.2).  

2.1.3 Tekstit diskursseina, diskurssit teksteinä 

Seuraavaksi on syytä käsitellä diskurssin ja tekstin suhdetta toisiinsa. Tarkastelen 
seuraavassa diskurssia käsitteenä lähinnä kriittisen diskurssianalyysin näkökul-
masta sekä mallinnan kriittisen tekstintutkimuksen ja diskurssianalyysin välistä 
suhdetta.  

Ensin on kuitenkin syytä muistuttaa, että diskurssintutkimus on tieteenalana 
varsin monimuotoinen ja monimenetelmäinen (ks. lisää esim. Lehti, Haapanen & 
Kääntä 2018) ja diskurssintutkimusta(kin) on luokiteltu monin eri tavoin. Esimer-
kiksi Luukka (2000: 144) on esittänyt diskurssintutkimuksen jakautuvan tekstuaa-
liseen, kognitiiviseen, interaktionaaliseen ja konstruktionistiseen suuntaukseen. 
Ensimmäiset kaksi pohjautuvat paljolti formalistiseen perinteeseen, jälkimmäiset 
puolestaan seuraavat funktionaalisen kielitieteen periaatteita. Tekstuaalinen dis-
kurssintutkimus käsittelee diskurssia tuotteena, kognitiivinen puolestaan mentaali-
sena prosessina. Interaktionaalinen suuntaus korostaa diskurssin vuorovaikutus-
luonnetta, kun taas konstruktionistinen näkökulma tutkii diskurssia osana sosiaa-
lista kontekstia.  

Luukan (2000) mukaan konstruktionistinen suuntaus pohjaa ajatukseen tie-
dosta ja käsityksistä yhteisön yhteisenä omaisuutena. Sosiaalinen yhteisö tuottaa 
samankaltaisia arvoja, uskomuksia ja toimintatapoja, jotka heijastuvat yhteisinä 
normeina ja tapoina puhua. Kielen kautta yksilö oppii yhteisön käytänteet ja pääsee 
yhteisön jäseneksi. Yhteisö opettaa toisin sanoen diskurssitietoisuutta: yhteisön jä-
sen tietää, mistä asioista ja millä tavoin on sopivaa puhua. (Luukka 2000: 151.) 
Samoin kuin SF-teoria, myös konstruktionistinen diskurssintutkimus lähtee siis 
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kielen sosiaalisuudesta. Siltä osin tämäkin tutkimus lienee luettavissa osaksi kon-
struktionistista diskurssintutkimusperinnettä.  

Diskurssintutkimus on myös luonteeltaan monitieteistä: diskurssintutkimusta 
tehdään paitsi kielitieteessä myös yhteiskuntatieteiden alalla. Pietikäisen (2000) 
mukaan yhteiskuntatieteellisen ja kielitieteellisen diskurssianalyysin ero näkyy eri-
tyisesti perspektiivissä: kielitieteellinen analyysi tutkii nimenomaan kielenkäyttöä 
ja sen kautta muita ilmiöitä, kun taas yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa suunta 
on päinvastainen. Kriittinen diskurssianalyysi puolestaan yhdistää Pietikäisen mu-
kaan analyyseissään molemmat näkemykset: diskurssia analysoidaan sosiaalisten 
rakenteiden ja käytänteiden näkökulmasta, jolloin tutkimuksen painopiste on val-
tasuhteiden, ideologian ja diskurssin yhteen kietoutuneissa suhteissa. (Pietikäinen 
2000: 192–193.)  

Vaikka näkökulmat diskurssintutkimukseen ja diskurssiin vaihtelevat tutki-
musaloittain, Pietikäinen (2000) toteaa kuitenkin, että yleisesti ottaen diskurssin-
tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on kielenkäyttö. Diskurssi viittaa tällöin kie-
lenkäyttöön laajassa merkityksessä, teksti puolestaan kielenkäytön puhuttuihin ja 
kirjoitettuihin realisoitumiin (ks. esim. Pietikäinen 2000: 191–192; myös Heikki-
nen 2012b: 95–96). Lehtonen (2004: 69) kuitenkin muistuttaa, ettei diskurssien ja 
tekstin välisessä suhteessa ole kyse vastakkainasettelusta, vaan komplementaari-
suudesta: tekstit edustavat tekstuaalisten ilmiöiden erityisyyttä, diskurssit puoles-
taan tekstien suhteita muihin inhimillisiin käytäntöihin.  

Kriittiseen diskurssianalyysiin on vaikuttanut voimakkaasti erityisesti 
Foucault’n (1972) esittämä diskurssimääritelmä, joka nosti kielen analyysin 
keskiöön. Foucault’n mukaan diskurssit ovat ns. diskursiivisista muodostumista 
koostuvia ryhmiä lausumia, jotka mahdollistavat aiheen näkemisen jollakin tietyllä 
tavalla ja joita ns. diskursiiviset käytänteet – ääneen lausumattomat, tiettyä 
sosiaalista, taloudellista, maantieteellistä tai kielellistä aluetta määrittävät 
historialliset säännöt – säätelevät (Foucault 1972: 117; ks. myös Hall 1992). Näin 
ymmärrettynä diskurssit ovat siis hierarkkisia puhumisen tapoja, jotka paitsi 
määrittävät, miten jostakin asiasta puhutaan, myös rajaavat muita puhumisen tapoja 
kyseisen diskurssin ulkopuolelle (ks. myös Lehtonen 2004: 67–68).  

Foucault’n ajatus on toistunut myös useiden muiden diskurssintutkijoiden 
töissä. Esimerkiksi Fairclough (2003: 124) kuvaa diskursseja erilaisina perspek-
tiiveinä maailmaan: 

I see discourses as ways of representing aspects of the world – the processes, 
relations and structures of the material world, the ’mental world’ of thoughts, 
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feelings, beliefs and so forth, and the social world. Particular aspects of the 
world may be represented differently, so we are generally in the position of 
having to consider the relationship between different discourses. Different 
discourses are different perspectives on the world, and they are associated with 
the different relations people have to the world, which in turn depends on their 
positions in the world, their social and personal identities, and the social 
relationships in which they stand to other people.  

Analyysimallissaan pitkälti SF-teoriaan nojaava Fairclough näkee diskurssit kui-
tenkin ennen kaikkea sosiaalisena kielenkäyttönä, tapana määrittää yksilön asemaa 
yhteiskunnassa suhteessa muihin yhteiskunnan jäseniin: diskurssit vaihtelevat ih-
misten sosiaalisten asemien, suhteiden ja identiteettien mukaan. Diskursseista tulee 
näin myös vallankäytön välineitä: 

Discourses not only represent the world as it is (or rather is seen to be), they 
are also projective, imaginaries, representing possible worlds which are 
different from the actual world, and tied in to projects to change the world in 
particular directions. The relationships between different discourses are one 
element of the relationships between different people – they may complement 
one another, compete with one another, one can dominate others, and so forth. 
Discourses constitute part of the resources which people deploy in relating to 
one another – keeping separate from one another, cooperating, competing, 
dominating, - in seeking to change the ways in which they relate to one another. 
(Fairclough 2003: 124.) 

Kuten Fairclough edellä toteaa, kielenkäyttäjät ovat yleensä tietoisia samaa aihetta 
käsittelevistä eri diskursseista, ja he valitsevat oman diskursiivisen positionsa suh-
teessa sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin identiteetteihinsä sekä muihin sosiaalisiin 
suhteisiinsa. Diskurssit representoivat maailmaa sellaisena kuin se on – tai pikem-
minkin sellaisena kuin se nähdään -, mutta samalla diskurssit rakentavat uudenlai-
sia todellisuuksia, joissa eri diskurssit voivat täydentää toisiaan, kilpailla muiden 
diskurssien kanssa tai joissa yksi ainoa diskurssi voi olla hallitsevana elementtinä.  

Kriittisen tekstintutkimuksen tavoin kriittinen diskurssianalyysikin on siis eri-
tyisen kiinnostunut valtasuhteista ja ideologiasta. Intertekstuaalisuutta, tekstien (ja 
diskurssien) suhdetta muihin teksteihin, ympäristödiskursseissa tutkinut Anna So-
lin (2002: 159) seuraa Fairclough’n jalanjälkiä todetessaan, että diskurssit määrit-
tävät kohteensa tietystä näkökulmasta ja sisältävät kohteesta tiettyjä oletuksia ja 
arvotuksia: eri diskurssit rakentavat näin omia objektejaan eri näkökulmista käsin. 
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Diskurssit myös luovat subjekteilleen erilaisia diskursiivisia asemia sen mukaan, 
kenellä on oikeus osallistua diskurssiin ja kenelle diskurssi on suunnattu. (Solin 
2001: 32–33, 159.). Fairclough (2006: 10) muistuttaa, että diskurssi ja genre ovat 
ennen kaikkea sosiaalisia käytänteitä, tiettyihin elämänalueisiin liittyviä sosiaalisen 
toiminnan tapoja, jotka ovat suhteellisen vakaita ja pysyviä. 

Diskurssianalyysi on tutkimusmenetelmänä saanut osakseen myös paljon kri-
tiikkiä: sitä on kritisoitu muun muassa selkeän metodologian puutteesta, tarkoitus-
hakuisuudesta, terminologisesta häilyvyydestä sekä tekstuaalisen todistusaineiston 
vähäisestä käytöstä (ks. lisää esim. Breeze 2011). Koska diskurssit syntyvät sosi-
aalisissa yhteisöissä, omassa tutkimuksessani lähtökohtanani onkin, ettei diskurs-
sien sosiaalisen ja ajallisen kontekstin sulkeminen pois analyysista ole tarkoituk-
senmukaista. Analyysin ja johtopäätösten on myös pohjauduttuva kielelliseen to-
distusaineistoon, ja tässä kielentutkimuksella on mielestäni paljon annettavaa. Esi-
merkiksi Solin on pyrkinyt omassa diskurssianalyyttisessa tutkimuksessaan mah-
dollisimman deskriptiiviseen kuvaukseen, jolloin analyysi pohjautuu selkeään lek-
sikaaliseen evidenssiin, yksittäisiin sanoihin ja kollokaatioihin (Solin 2001: 36). 
Myös viime vuosina yleistynyt korpusmenetelmien yhdistäminen diskurssianalyy-
siin (esim. Lehto 2018, Jantunen 2018) mahdollistaa tekstimassojen käsittelyn sys-
temaattisella tavalla. 

Diskurssi-käsitteen kehitystä ja moninaisuutta tarkastelleet Pietikäinen ja Män-
tynen (2009: 26–27) arvioivat, että termiä käytetään kriittisessä diskurssintutki-
muksessa tyypillisesti kahdessa merkityksessä: yksiköllisenä (eng. discourse) sillä 
viitataan teoreettiseen näkemykseen kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana, kun 
taas spesifinä ja monikollisena (eng. a discourse) sillä puolestaan tarkoitetaan his-
toriallisesti suhteellisen pysyviä, vuorovaikutustilanteesta toiseen käytettyjä ja kie-
liyhteisön tunnistamia tapoja merkityksellistää asioita, ilmiöitä ja tapahtuvia tie-
tystä näkökulmasta ja tietyllä tavoin. Diskurssit ovat tällöin toisin sanoen analyyt-
tisia käsitteitä, joiden avulla merkitysten rakentumista voi tarkastella (Pietikäinen 
& Mäntynen 2009: 51). Suomalaisista tutkijoista Vuori (2001: 82–83) puolestaan 
jakaa diskurssi-käsitteen kiinnostavasti kolmeen osaan. Pienessä merkityksessä 
diskurssi viittaa Vuoren mukaan lause- ja virketason ulkopuolelle ulottuvaan kielen 
ilmiöön, isossa merkityksessä puolestaan sillä liitetään yksittäiset lausumat ja teks-
tinpätkät suuriin historiallisiin prosesseihin ja ajattelujärjestelmien muutoksiin. 
Näiden väliin jäävät ns. keskisuuret diskurssit, joilla Vuori tarkoittaa tutkijan jos-
takin tekstiaineistosta nimeämiä ja suhteuttamia diskursseja. Omassa tutkimukses-
sani en kuitenkaan seuraa Vuoren luokittelua, vaan puhun Pietikäisen ja Mäntysen 
tavoin (2009) diskurssista ja diskursseista. 
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Lähtökohtanani on siis ajatus diskursseista kielellisinä tapoina hahmottaa 
maailmaa, jonka muoto vaihtelee näkökulman mukaan. Näen diskurssit pitkälti 
Fairclough’n tavoin potentiaalisesti hierarkkisina, toisiaan tukevina, toisiinsa 
sekoittuvina tai toisiaan marginalisoivina tapoina konstruoida kielellisesti 
maailmaa. Samoin näen diskurssin tekstiä täydentävänä käsitteenä: 
merkityspotentiaalista rekisterivalintojen kautta syntyvät tekstit muodostavat 
yhdessä erilaisia diskursseja ja myös muotoutuvat diskursseissa. Diskurssit ovat 
myös ideologisia: ne konstruoivat omanlaisensa diskursiivisen todellisuuden ja 
osanottajaroolit, jotka kunkin diskurssin sisällä annetaan itsestäänselvyyksinä. 
Kuten Lehto (2018: 16) osuvasti muistuttaa, diskurssit ja ideologiat ovat 
luonteeltaan paitsi toistuvia, myös ainakin osittain tiedostamattomia, minkä vuoksi 
niitä on myös syytä tehdä näkyviksi. Kielen- ja tekstintutkijana pääsen 
diskursseihin käsiksi deskriptiivisen kielellisen analyysin kautta, sosiaalista ja 
kulttuurista kontekstia silti unohtamatta. 

Kriittisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen suhdetta voidaan pitää hyvin lähei-
senä. Hiidenmaa (2000) on kuvannut tätä suhdetta eräänlaisena jatkumona, jonka 
toisessa päässä on ”puhdas” tekstintutkimus, joka pyrkii kuvaamaan, millä tavoin 
tietyssä kontekstissa käytetään kielenaineksia, ja toisessa päässä diskurssintutki-
mus, joka tutkii, millä tavoin eri aiheista puhutaan tai kirjoitetaan. Välimuotona, 
jollaisena tätäkin tutkimusta lienee syytä pitää, on kieleen keskittyvä tutkimus, joka 
pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, millaisia merkityksiä tekstissä on ja miten 
niitä tuotetaan. (Ks. lisää Hiidenmaa 2000: 169.)  

Myös Heikkinen (2012b: 98) muistuttaa diskurssin ja aiheen tai topiikin lähei-
sestä suhteesta ja toteaa aiheen ja siihen liittyen erilaisten diskurssien olleen suo-
malaisessa tekstintutkimuksessa yksi tutkimuskysymyksiä ja aineistovalintoja oh-
jaavista lähtökohdista. Tältä osin myös väitöstyöni liittyy fennistiseen tekstintutki-
muksen jatkumoon. Koska tutkimusaineistoni on kuitenkin monikielistä, suomalai-
suus- ja saamelaisuusdiskurssien tarkastelun, suhteuttamisen ja nimeämisen lisäksi 
työssäni nousee analyysin kohteeksi myös käännösprosessin vaikutus diskursseihin 
sekä kääntäjän rooli diskursiivisena toimijana, mihin pureudun käännösvaihdosten 
ja paratekstien analyysin kautta. 

2.1.4 SF-teoria diskurssintutkimuksen työkaluna 

Funktionaalisen näkökulman mukaan kieli opitaan sosiaalisessa kontekstissa, vuo-
rovaikutustilanteissa, jotka puolestaan ohjaavat kielenkäyttöä. Kielen rakenteiden 
voidaan näin ollen katsoa heijastavan kieltä käyttävän yhteisön rakenteita. Kielellä 
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on useita funktioita, ja kaikki kielelliset muodot tai prosessit ilmaisevat yhtä tai 
useampaa näistä funktioista. (Ks. esim. Fowler & Kress 1979: 187–188.)  

Kieli nähdään SF-teoriassa perinteisesti kolmikerroksisena merkityspotentiaa-
lisysteeminä. Merkitystä rakentavia systeemejä ovat semantiikka, leksikko-kie-
lioppi ja fonologia. Jokainen näistä kolmesta on potentiaalisysteemi, eräänlainen 
vaihtoehtovalikko, joka tarjoaa puhujalle tietyt valintamahdollisuudet. Leksikko-
kielioppisysteemi sisältää sen, mitä puhuja voi sanoa. Semanttinen järjestelmä puo-
lestaan kertoo, mitä puhuja voi tarkoittaa. Yhdessä näistä muodostuu merkityspo-
tentiaali. (Halliday 1978: 39.)  

Kielen ulkopuolelle siirryttäessä voidaan havaita, että semanttinen systeemi 
realisoi itse asiassa sitä, mitä puhuja voi tehdä, Hallidayn termein puhujan ”käy-
töspotentiaalia” tai laajemmassa mielessä sosiaalisemioottista järjestelmää. Toisin 
sanoen, ’can mean’ is a form of ’can do’ (Halliday 1978: 39). Tällöin tekstitkin 
voidaan nähdä merkityspotentiaalin aktualisoitumina tai realisoitumina, joita tulee 
verrata merkityspotentiaalin mahdollisuuksiin, siihen mitä tekstin kirjoittaja/pu-
huja voi sanoa. (Halliday 1978: 40.) 

Koska kriittisen tekstintutkimuksen tavoitteena on analysoida tekstejä niiden 
sosiokulttuurisessa kontekstissa, tekstejä tutkitaan useimmiten kolmelta kannalta: 
vuorovaikutuksen, kielellisen esityksen ja representaation näkökulmasta. Nämä 
vastaavat Hallidayn kielen kolmea metafunktiota ja tilannekontekstin tai rekisterin 
kolmea ulottuvuutta: Interpersoonainen19 eli vuorovaikutuksellinen funktio ilme-
nee tilannekontekstissa sävynä. Se toisin sanoen kertoo, millainen sosiaalinen to-
dellisuus tekstiin rakentuu, miten kieli kuvaa rooleja ja suhteita muun muassa mo-
duksen, modaalisuuden ja persoonamuotojen kautta.  

Tilannekontekstin tavan valinta aktivoi tekstuaalisen funktion. Analyysi kes-
kittyy tällöin tekstiin kielenä: tutkimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi teksti-
laji, tekstin koheesio, tematiikka ja muut tekstin rakenteisiin ja muotoihin liittyvät 
seikat. (Ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 29; Hiidenmaa 2000: 175–176). Vaikka 
tekstuaalisen funktion analyysi voi olla hyvin muotopainotteista, Hiidenmaa (2000: 
175–176) muistuttaa kuitenkin siitä, että tekstintutkimus lähtee ennen kaikkea 
funktion analysoinnista: analyysin olennainen anti ei muodostukaan siitä, millaista 
muotoa tai ilmiasua tekstissä käytetään, vaan siitä, miten ja millaista merkitystä 

 
19 Suomenkielisistä tekstintutkijoista esimerkiksi Hiidenmaa (2000) ja Luukka (2002) käyttävät meta-
funktiosta nimitystä interpersonaalinen; Pälli (2003) puolestaan käyttää molempia nimityksiä synonyy-
misesti. Omassa työssäni pitäydyn kuitenkin selkeyden vuoksi Heikkisen (1999) tavoin nimityksessä 
interpersoonainen. 
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näillä muodoilla rakennetaan. Muodon, funktion ja merkityksen suhdetta ei siis tule 
ottaa annettuna. 

Metafunktioista kolmas, ideationaalinen funktio, joka kuvaa tekstin ’sisältöä’, 
vastaa Hallidayn terminologiassa tilannekontekstin alaa. Ideationaalisen funktion 
analyysi antaa kuvauksen tekstin aihepiiristä, siitä miten kieli nimeää ja kuvaa asi-
oita. Tekstistä etsitään vastauksia siihen, millaisia toimijoita, suhteita, toimintoja ja 
tarkoitteita tekstin maailmassa luodaan, toisin sanoen, millaisena maailma repre-
sentoidaan tekstissä. (Ks. esim. Halliday & Hasan 1989: 29; Hiidenmaa 2000: 174–
175.) Tekstin ei siis katsota heijastavan valmista maailmaa, vaan se luo tulkinnan 
siitä ja konstruoi oman todellisuutensa. (Ks. lisää esim. Hiidenmaa 2000: 174–175.) 

Tekstit ovat toisin sanoen yksi yhteisön merkityksiä ja sosiaalista todellisuutta 
luovista välineistä: tekstit sisältävät aina todellisuuden kuvausta ja tulkintaa. Tul-
kintaan vaikuttavat tulkitsijan omat tavoitteet, ideologia, maailmankuva ja muut 
käsitykset ja ajatukset siitä, mikä on oikein tai odotuksenmukaista. Näin tekstin 
tulkinta ja todellisuus, reaalimaailma, voivat olla hyvinkin erilaisia. Kirjoittaja jou-
tuu tekstissä myös määrittelemään oman suhteensa tekstin aiheeseen. Samalla hän 
luo oman sosiaalisen todellisuutensa, johon hän sijoittaa itsensä ja lukijansa. (Ks. 
esim. Karvonen 1995: 22.)  

Tekstintutkija V. Heikkinen (2000: 126) kuitenkin arvioi, että jako ideationaa-
liseen, tekstuaaliseen ja interpersoonaiseen merkitykseen ei sellaisenaan riitä me-
todiksi kielianalyysiin. Hän on määritellyt Hallidayn tilannekontekstin toteutu-
mista omalla yleisluontoiseksi tarkoitetulla mallillaan, jossa hän yhdistää kuhunkin 
merkityssysteemiin vastaavan rekisterimuuttujan, teksti- ja lausetason merkityksen 
sekä merkitystä rakentavat kielenainekset. Heikkisen mallissa taso A kuvaa merki-
tyssysteemiä, kielen diskurssisemanttista tasoa, taso B rekisterimuuttujaa, taso C 
lause- ja tekstitason merkitystä ja taso D puolestaan kielen leksikaalis-syntaktisia 
aineksia. Olen koonnut Heikkisen mallin oheiseen taulukkoon (ks. Taulukko 1). 

Heikkisen mallin etuna on, että se antaa selkeän kuvan eri kielenainesten ja 
metafunktioiden välisestä suhteesta, minkä vuoksi pidän sitä yleispiirteisyydestään 
huolimatta hyvänä lähtökohtana tekstianalyysille. Tutkimukseni tekstianalyysi 
pohjautuukin pitkälti Heikkisen mallissa kuvattuihin kieliainesten ja metafunktioi-
den välisiin vastaavuuksiin, joskin omassa analyysissani painottuu erityisesti 
ideationaalinen metataso. On kuitenkin myös syytä muistaa, että jako eri metafunk-
tioiden ja kielenainesten välillä ei ole absoluuttinen: analyysimalli perustuu pikem-
minkin kontekstimuuttujien ja metafunktioiden vastaavuuden todennäköisyyteen, 
kuten Heikkinenkin ([2004]2012) painottaa. Muutokset eivät myöskään tapahdu 
tyhjiössä, vaan kielenkäytössä kaikki vaikuttaa kaikkeen: esimerkiksi muutokset 
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transitiivisuussysteemissä konstruoivat niin rekisterin alaa kuin sävyäkin (ks. lisää 
esim. V. Heikkinen 2000: 126; Thompson 1999: 106–107).  

Taulukko 1. Tilannekonteksti (V. Heikkinen 2000). 

1 2 3 

A Ideationaalinen merkitys A Tekstuaalinen merkitys A Interpersoonainen merkitys 

B Diskurssin ala, luonnon 

todellisuus 

B Diskurssin tapa, semioottinen 

todellisuus 

B Diskurssin sävy, sosiaalinen 

todellisuus 

C Kuvaamassa todellisuutta 

sellaisena, kuin sen koemme; 

merkityksellistämässä 

tekstinulkoista todellisuutta tietyllä 

tavalla 

C Kielellisenä viestinä, 

tekstuaalistamassa tekstinulkoista 

todellisuutta sekä kirjoittajan ja 

lukijan rooleja tietynlaiseksi 

merkityskokonaisuudeksi, 

luomassa koherenssia eli 

sisällöllistä yhtenäisyyttä tekstin ja 

tekstinulkoisen välille 

C Vuorovaikutuksena, luomassa 

kirjoittajan ja lukijan rooleja, 

yleisemmin sosiaalisia suhteita 

D Nimeäminen, 

transitiivisuussysteemi eli 

prosessityyppien systeemi 

(prosessit, osallistujat, olosuhteet) 

D Temaattinen rakenne (teema eli 

se mistä puhutaan, ja reema eli se 

mitä teemasta sanotaan; teeman 

kehittely), informaatiorakenne 

(tuttu ja uusi; informaatiovirran 

hallinta), koheesio eli tekstin 

sidosteisuus, nominaalistaminen 

D Puhefunktiot (väite, kysymys, 

käsky, huudahdus), tapaluokat, 

modaalisuus 

Monet tekstintutkijat pitävät interpersoonaisen funktion analysointia olennaisena 
erityisesti silloin, kun halutaan pureutua tekstin sisältämiin luonnollistumiin ja ”it-
sestäänselvyyksiin”, arvottamiseen ja valtakysymyksiin (esim. Halliday & Hasan 
1989: 29; Hiidenmaa 2000: 172–174; Saukkonen 1984: 215). Ymmärrän kuitenkin 
V. Heikkisen (2004: 17) tavoin ideologian yleisimpänä kontekstitasona, merkitys-
potentiaalin osana, joka voi aktuaalistua kielen kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi 
ideationaalisen tason transitiivisuussysteemin kautta rakentuvat osallistujaroolit 
voivat konstruoida erilaisia valtarakennelmia ja ideologista merkitystä. Martinin ja 
Rosen (2003) kolmijakoista mallia (kieli – rekisteri – tekstilaji) voisikin olla mah-
dollista täydentää neljännellä, ideologian kontekstitasolla (ks. Kuvio 3).  
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Kuvio 3. Tilannekonteksti ja ideologia 

Tällä tavoin mallinnettuna ideologia on osa merkityspotentiaalia, yleinen olosuhde, 
merkitys, joka voi toteutua eri kielenaineksissa ja eri merkitystasoilla. Ideologinen 
merkitys kirjoittuu tekstiin ja konstruoi diskurssien kautta omanlaista todellisuut-
taan asenteina, ideoina ja valtana.  

2.2 Diskurssianalyysi ja käännöstutkimus 

Critical Discourse Analysis and Translation Studies share the assumption that 
textual features need to be related to the social and ideological contexts of text 
production and reception. Translators work in particular socio-political 
contexts and produce texts for specific purposes and specific audiences. 
Translations, in other words, reveal the impact of discursive, social and 
ideological constraints, norms and conventions. (Ieţcu-Fairclough 2008: 67–
68.) 
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Sekä kriittinen diskurssianalyysi että käännöstutkimus ovat luonteeltaan monitie-
teisiä ja monimenetelmäisiä. Molempia tutkimusaloja yhdistää kuitenkin myös aja-
tus tekstin tuottamisen ja vastaanottamisen sosiaalisesta ja ideologisesta konteks-
tista, kuten Ieţcu-Fairclough (2008: 67–68) korostaa: käännöksissä erilaiset diskur-
siiviset, sosiaaliset ja ideologiset rajoitteet, normit ja konventiot nousevat esille. 
Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti sitä, miten käännös ja kääntäminen tässä tutki-
muksessa ymmärretään sekä sitä, miten SF-teoriaa ja diskurssianalyysia on hyö-
dynnetty monikielisen ja käännetyn tekstiaineksen analyysissa ja tutkimuksessa. 
Lopuksi esitän vielä joitakin pohdintoja kielitieteen ja käännöstieteen välisestä suh-
teesta.  

Yksinkertaisimmillaan kääntäminen voidaan käsittää tiedon tai sanoman 
siirtämiseksi ensimmäisestä kielestä eli ns. lähdekielestä (LK, eng. SL, source 
language) toiseen kieleen eli ns. kohdekieleen (KK, eng. TL, target language) (ks. 
esim. Ingo 1990: 23). Kääntäminen nähdään tällöin kielellisenä tiedonsiirtona 
kohteesta A kohteeseen B. Käytännössä käännösprosessi kuitenkin osoittautuu 
yleensä paljon tätä monimutkaisemmaksi, minkä vuoksi käännösmääritelmääkin 
on syytä pohtia uudelleen. 

Liikkeelle voidaan lähteä vaikkapa kääntää-verbin merkityksestä. Kielitoimis-
ton sanakirja antaa verbille seuraavanlaisen selityksen: kääntää, ”muuttaa jk kie-
lellinen (vars. kirjallinen) esitys kielestä toiseen. Kääntää suomeksi suomentaa. 
Kääntää suomesta ruotsiin, ruotsiksi. Tulkki käänsi puheenvuorot englanniksi. Mo-
nelle kielelle käännetty teos. Tietokone kääntää ohjelmointikielen konekieleksi.” 
(Kielitoimiston sanakirja, MOT, ’kääntää’). Huomionarvoista on, että kääntämi-
sessä on siis kyse muutoksesta: kielellinen teksti muutetaan yhdestä kielestä toiseen. 
Kääntäminen on toisin sanoen aktiivinen prosessi, jossa on myös aktiivinen (aktii-
viset) osallistuja(t) (esimerkiksi tulkki tai tietokone). 

Käännöksen sanakirjamääritelmä on puolestaan seuraavanlainen: ”kääntämi-
nen kielestä toiseen t. vars. sen tulos, käännetty teos tms. Sanatarkka, vapaa kään-
nös. Sujuva käännös. Raamatun-, runokäännös. Käännös ruotsista suomeen.” (KS 
s.v. käännös). Näinkin lyhyestä määritelmästä käy ilmi, että käännös-sanalla voi-
daan viitata paitsi itse käännösprosessiin, myös prosessin tuotteena saatuun kään-
nettyyn teokseen. Käännökset voidaan myös jakaa erilaisiin ryhmiin valitun kään-
nösstrategian (sanatarkka, vapaa), käännöstavoitteen (sujuva) tai tekstilajin mu-
kaan (Raamattu, runo). Käännöksiä voidaan myös ryhmitellä eri kielten mukaan. 

Kääntäminen ei myöskään aina tapahdu saman merkkisysteemin sisällä. 
Käännösprosessin määrittelyssä esimerkiksi voidaan ottaa Roman Jakobsonin 
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perustavanlaatuinen määritelmä vuodelta 1959. Jakobson jakaa artikkelissaan On 
Linguistic Aspects of Translation kääntämisen kolmeen eri kategoriaan:  

1 Intralingual translation or rewording 

2 Interlingual translation or translation proper 

3 Intersemiotic translation or transmutation  

 Intralingual translation eli kielensisäinen kääntäminen käsittää yhden kielen si-
sällä tapahtuvat käännökset, joissa verbaaliset merkit tulkitaan saman kielen toisilla 
merkeillä. Intersemiotic translation eli intersemioottinen käännös puolestaan viit-
taa Jakobsonin luokittelussa sanallisten merkkien kääntämiseen toisella merkkisys-
teemillä. Interlingual translation eli kieltenvälinen kääntäminen sisältää perintei-
sesti kääntämiseksi ymmärretyn aktiviteetin, verbaalisten merkkien tulkitsemisen 
toisen kielen verbaalisilla merkeillä. (Jakobson [1959]2000: 139.) Myös tässä tut-
kimuksessa kääntämistä lähestytään tästä perinteisestä näkökulmasta, mutta kään-
nöstutkimuksessa tehdään nykyisin paljon myös intersemioottisen kääntämisen tut-
kimusta.20  

Jakobson näki siis kääntäjän välittäjänä, joka uudelleenkoodaa eri lähteestä 
saamansa viestin. Kääntämisessä olisi näin ollen kyse kahdesta ekvivalentista21 
viestistä, jotka on luotu kahdella eri koodilla, merkitysjärjestelmällä. Näin yksin-
kertaistetussa mallissa monet kääntämisen eri aspekteista jäävät luonnollisesti huo-
mioimatta. Kuten muun muassa Manfredi (2008: 21–22) muistuttaa, käännös on 
sekä prosessi (kääntäminen) että tuote (käännösteksti). Kääntäminen ei myöskään 
rajoitu vain kirjallisiin teksteihin, vaan käännöksillä on nykyisin yhä useammin 

 
20 Esimerkiksi kuvailutulkkauksessa kääntäjät kääntävät verbaalisen viestin lisäksi nonverbaalista ai-
nesta. Aihetta ovat nykykäännöstieteilijöistä tutkineet muun muassa Veronika Hyks (2005) sekä Maija 
Hirvonen (2009). 
21 Ekvivalenssin merkitystä ja määritelmää pohdittiin käännöstieteessä erityisesti 1960–1970-luvulla. 
Ajatus kielen ja kulttuurin universaalisuudesta antoi hedelmällisen pohjan ekvivalenssiteorioille: 
esimerkiksi käännöstutkijat Eugene Nida (1964, dynaaminen ja formaalinen ekvivalenssi), Peter 
Newmark (1977, kommunikatiivinen ja semanttinen ekvivalenssi), Juliane House (1977, ilmikäännös ja 
piilokäännös) sekä Katharina Reiss (1971, funktionaalinen ekvivalenssi) esittivät kukin tuolloin oman 
ekvivalenssiin pohjautuvan käännösteoriansa (ks. lisää Venuti 2000: 147–151). Viime vuosikymmeninä 
osa käännösteoreetikoista on ottanut ekvivalenssin uudelleen käyttöön, mutta tällä kertaa käsitteessä on 
pyritty yhdistämään sekä lingvistinen että kommunikatiivinen funktio. Esimerkiksi Baker (1992) 
muistuttaa kuitenkin, että vaikka käännöksissä voidaan pyrkiä jonkinasteiseen ekvivalenssiin, 
ekvivalenssi on suhteellinen käsite, johon vaikuttavat paitsi lingvistiset myös kulttuuriset tekijät. 
Ekvivalenssilla ei näin ollen ole suoranaista teoreettista merkitystä, vaan pikemminkin kyseessä on 
käytännöllinen valinta: termiä käytetään, koska se on tuttu kääntäjille (ks. Baker 1992: 5–6). Myös tässä 
tutkimuksessa ekvivalenssi ymmärretään lähinnä tässä bakerilaisessa, ei-arvottavassa merkityksessä.  
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multimodaalisia ulottuvuuksia (esimerkiksi elokuvien tekstitys tai dubbaus). Li-
säksi niiden tuottamiseen voidaan käyttää ja käytetäänkin erilaisia teknologioita 
(esimerkiksi konekääntäminen). (ibid.)  

Tekstin- ja diskurssintutkimuksen kriittisen käänteen jälkeen myös 
käännöstieteessä on tehty entistä enemmän vallankäyttöä, ideologioita ja 
yhteiskuntaa analysoivia tutkimuksia (ks. lisää esim. Calzada Pérez 2002: 9–20). 
Diskurssianalyysiin suuntautuneen käännöstutkimuksen tarkkaa alkua on hankala 
määrittää: esimerkiksi Munday & Zhang (2015: 325) ajoittavat käännöstieteen 
diskurssianalyyttisen vaiheen alun jonnekin Housen tutkimuksen A Model for 
Translation Quality Assessment (1977) ja Hatim & Masonin Discourse and the 
Translator -teoksen (1990) julkaisujen välille. Diskurssianalyysia soveltavien 
käännöstutkimusten määrässä on kuitenkin erityisesti vuosina 2000–2010 
tapahtunut selvää kasvua, mikä toisaalta heijastelee myös käännöstieteen kasvua 
tieteenalana (Munday & Zhang 2015: 327). Iso osa käännöstutkimuksista on 
keskittynyt kaunokirjallisten ja uskonnollisten tekstien analyysiin, mutta viime 
vuosina tutkimus on laajentunut myös muiden genrejen, kuten mainosten ja 
poliittisten puheiden, käännöksiin (ks. lisää Cunico & Munday 2007). Myös 
kääntämisen ideologiaa on pohdittu eri tutkimuksissa (esim. Tymoczko 2003; 
Mason 2009). 

Hallidaylaista analyysimallia sovellettiin pitkään vain yksikieliseen tutkimus-
materiaaliin, ja tästä syystä SF-teoriaa kohtaan on aiemmin esitetty myös kritiikkiä 
käännöstutkijoiden taholta (esim. Munday 2007). Sittemmin teoria on kuitenkin 
vakiinnuttanut paikkansa käännöstieteessä diskurssianalyyttisena menetelmänä: 
esimerkiksi Munday & Zhang (2015: 326) arvioivat systeemis-funktionaalisen 
lingvistiikan tarjoavan helposti sovellettavan ja hyvin tunnetun kielitieteellisen työ-
kalupakin merkitysten analysointiin. Myös Steiner (2003: 15, 18), joka muistuttaa 
artikkelissaan käännösten olevan lingvistisiä ja (usein multimodaalisia) semiootti-
sia objekteja ja edellyttävän tämän vuoksi kielitieteellis-semioottisia tutkimusme-
todeja, katsoo hallidaylaisen kieliteorian tarjoavan hyödyllisiä työkaluja käännös-
ten sekä mikro- että makrotason analyysiin. Manfredi (2008: 16) puolestaan arvioi 
SF-teorian antavan mallin niin kielen ja kulttuurin kuin tekstin ja kontekstinkin 
kääntämiseen. 

SF-teoriaan pohjaavaa diskurssianalyysia on käännöstieteessä sovellettu muun 
muassa konekääntämisen ja tietokoneavusteisten käännösten analyysiin. 
Esimerkiksi Steiner (1991) ja Teich (1999) ovat hyödyntäneet hallidaylaista 
lähestymistapaa englannin ja saksan konekääntämisen tutkimuksessa; 
Matthiessenin ja Batemanin (1991) työssä puolestaan kieliparina on ollut japani ja 
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englanti. Systeemis-funktionaalista teoriaa ja rekisterianalyysia on hyödynnetty 
myös kääntämisen opetuksessa. Esimerkiksi Trosborgin (2002) hahmottelemassa 
käännösorientoituneen tekstianalyysin mallissa on tavoitteena erottaa 
lähdetekstistä sellaiset tekstuaaliset piirteet, jotka ovat merkityksellisiä 
käännösprosessissa (Schäffner 2002: 5). Deskriptiivisen käännöstutkimuksen 
näkökulmasta tekstuaalista metafunktiota ovat analysoineet Kim & Matthiessen 
(2015); Steiner (2015) puolestaan on tutkinut korpusavusteisesti koheesion 
kääntymistä. Käännösten välittämiä asenteita ja ideologioita ovat tarkastelleet 
esimerkiksi Hatim (2009a, 2009b) ja Munday (2012, 2015). (Ks. myös Schäffner 
2013; Munday & Zhang 2015: 330–332.) 

Funktionaalisesta lähtökohdastaan huolimatta monissa diskurssianalyyttisesti 
suuntautuneissa käännöstutkimuksissa SF-teoria ei ole ainoana näkökulmana, vaan 
tutkimuksessa on sovellettu myös muita käännöstieteen ja kielitieteen teorioita. 
Esimerkiksi Munday (2012, 2015) on yhdistänyt käännösesimerkkien rekisteriana-
lyysiin Martin & Whiten (2005) ns. suhtautumisen teoriaa (appraisal theory). Myös 
Trosborgin käännösmallin yleisenä teoreettisena kehyksenä on systeemis-funktio-
naalinen lingvistiikka, mutta sen lisäksi hän soveltaa työssään useita muita näkö-
kulmia, kuten skoposteoriaa, Gricen maksiimeja ja leksikaalista semantiikkaa. 
Trosborgin mallia on tämä vuoksi kritisoitu eklektisyydestä ja terminologisesta se-
kavuudesta, mutta Trosborg itse katsoo eri lähestymistapojen täydentävän toisiaan 
ja tarjoavan kääntäjäopiskelijoille laajemman näkökulman tekstiin. (Ks. esim. 
Schäffner 2002: 55–57.)  

Vaikka eklektisyyttä ei sinänsä voida pitää tutkimuksen itseisarvona, kään-
nösorientoituneessa diskurssianalyysissa tällaista lähtökohtaa voi mielestäni kui-
tenkin pitää hyvin perusteltuna. Käännöstutkimukselle on ominaista poikkitieteel-
lisyys, ja tekstien kääntäminen itsessään vaatii paitsi lähde- ja kohdekulttuurien sy-
vällistä tuntemusta, myös lähde- ja kohdetekstien käsittelemistä useilla eri tasoilla, 
käännösprosessin eri vaiheita unohtamatta. Tällöin on luontevaa ja tarpeellistakin 
täydentää Hallidayn teoriaa käännöstieteellisillä käsitteillä, jotta analyysissa voi-
daan päästä mahdollisimman monipuoliseen ja kattavaan tulokseen. 

Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä käännössosiologisestakin näkökulmasta, 
että käännös on aktiivinen prosessi, johon voi osallistua useita eri toimijoita (toi-
mijuudesta käännöstieteessä, ks. lisää esim. Khalifa 2014). Käännös on myös tuote, 
jolla voi olla lukuisia eri semioottisia muotoja ja jolla on yleensä tietty tavoite ja 
vastaanottaja tai yleisö. Lisäksi käännös sijoittuu niin prosessina kuin tuotteenakin 
tiettyyn ajalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jotka kirjoittautuvat käännökseen 
erilaisina tekstuaalisina ja toiminnallisina valintoina. Vaikka lähde- ja kohdetekstin 
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välillä on yleensä ekvivalenttinen suhde, näen kuitenkin kääntämisen myös uudel-
leenkirjoittamisena (ks. esim. Oittinen 2000), jossa kääntäjä on aktiivisena toimi-
jana: tekstin ekvivalenssi on näin ollen suhteellinen käsite, jota määrittävät muun 
muassa käännöksen ajallinen ja fyysinen konteksti, funktio ja tavoitteet. 

Jaan myös käännöstutkija Peter Newmarkin (1988: 5–6) näkemyksen siitä, 
ettei ideaalia tai täydellistä käännöstä ole olemassa, mutta käännösprosessissa on 
mahdollista päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Useimmiten 
käännöksen tarkoituksena on välittää tekstin merkitys sellaisena, kuin tekstin kir-
joittaja on tarkoittanut, yhdeltä kieleltä toiselle. Kääntäjä ei kuitenkaan voi tuottaa 
vain yksinkertaisesti toista ”alkuperäistä” tekstiä, vaan käännösprosessiin ja kään-
nettävään tekstiin vaikuttavat hyvin monenlaiset eri tekijät, kuten Newmark osu-
vasti havainnollistaa (ks. Kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Newmark (1988: 4): The dynamics of translation. 

Newmarkin (1988: 4) kuviosta käy ilmi, että käännösprosessin aikana kääntäjä jou-
tuu muun muassa pohtimaan lähdetekstin kirjoittajan omaa tyyliä ja sitä, miten se 
tulisi kääntää kohdetekstiin (SL writer). Kääntäjän on huomioitava myös esimer-
kiksi lähdekielen tekstilajikonventiot (SL norms), kulttuurisidonnaiset ilmaisut ja 
asiat (SL culture) sekä käännettävän tekstin julkaisumuoto ja -konteksti (SL setting 
and tradition). Kääntäjän tulee myös esimerkiksi arvioida, millainen on kohdeteks-
tin lukija: millaisia odotuksia ja tietoja käännöksen lukijalla voi olla (TL 
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relationship). Käännöksessä on otettava huomioon myös kohdekielen tekstilajikon-
ventiot (TL norms), kulttuurisidonnaiset piirteet (TL culture) ja julkaisukonteksti 
(TL setting and tradition). Näiden lisäksi käännökseen ja käännösprosessiin voivat 
vaikuttaa esimerkiksi käännettävän tekstin sisältö ja sen (suhteellinen) totuus (the 
facts of the matter) sekä kääntäjän henkilökohtaiset poliittiset, etnis-uskonnolliset 
tms. vakaumukset (translator). 

Kuviossa listattujen asioiden lisäksi käännökseen voivat vaikuttaa myös monet 
muut tekijät, kuten erilaisten käännösstrategioiden valinnat (esim. muoto vs. mer-
kitys tai vieraannuttaminen vs. kotouttaminen), kielelliset painotukset (esim. ku-
vainnollisuus vs. konkreettisuus), käytettävä käännöstila ja -aika jne. Erilaiset 
käännöstilanteet tuottavat myös erilaisia käännöksiä: esimerkiksi tietoteknisen op-
paan kääntäminen kohdekulttuuriin, jossa tietoteknistä sanastoa ei ole vielä ole-
massa, voi synnyttää lähdetekstiä selittävän, alkuperäistä laajemman käännöksen. 
(Ks. esim. Newmark 1988: 5–6.)  

Kuten Jantunen & Eskola (2002) muistuttavat, käännöksillä on merkittävä 
asema, erityisesti Suomen kaltaisissa pienissä kieliyhteisöissä, joissa suuri osa kir-
jallisuudesta on käännettyä. Käännöskieltä ja sen ominaispiirteitä selvittävissä tut-
kimuksissa käännösuniversaaleiksi22 eli lähde- ja kohdekielestä riippumattomiksi 
käännöskielelle tyypillisiksi ominaisuuksiksi on ehdotettu muun muassa yksinker-
taistumista (leksikaalinen, syntaktinen ja tyylillinen yksinkertaistuminen), ekspli-
siittistymistä (esim. kääntäjän lisäykset, kohdekielelle tuntemattomien ilmiöiden 
selittäminen) ja konventionaalistumista (tekstin normaalistuminen kohdekielen 
konventioiden mukaiseksi). (Ks. lisää esim. Baker 1993: 243–245; Laviosa-
Breithwaite 2001.) Toury (1987) esimerkiksi on esittänyt käännösparien muodos-
tuvan vastapareista, joissa muutos on mahdollinen vain suuntaan tai toiseen. Näitä 
vastapareja puolestaan määrittävät käännösnormit, jotka ovat kulttuurisidonnaisia. 

By virtue of their definition as shifts from one focal point, [...], all shifts fall into 
dichotomous pairs [...]. For instance, explicitation/implicitation, addition/loss of 

 
22  Käännösuniversaaleista puhuttaessa viitataan käännöksissä tyypillisesti esiintyviin piirteisiin ja 
ilmiöihin, joita ei lähtöteksteissä tai kohdekielisissä alkuperäisteksteissä tavata vastaavassa määrin. Eri 
tutkijat ovat ehdottaneet käännösuniversaaleiksi muun muassa seuraavanlaisia tekstipiirteitä: 
käännöstekstin piteneminen lähtötekstiin verrattuna (ks. esim. Antoine Bermanin kaunokirjallisuutta 
koskeva tutkimus vuodelta 1985), toiston vähentyminen (esim. Mona Bakerin korpustutkimus vuodelta 
1993), lisääntynyt eksplisitaatio (Blum-Kulkan koheesiota ja koherenssia käännöksissä käsittelevä 
artikkeli vuodelta 1986), kielen yksinkertaistuminen (Laviosa-Braithwaite 1996) ja normalisointi 
(Dimitrova 1997). Chesterman (2004a, 2004b) puolestaan jakaa käännösuniversaalit kahteen ryhmään 
sen mukaan, perustuuko niiden määrittely lähtötekstien ja käännösten (S-universaalit) vai käännösten ja 
kohdekielisten alkuperäistekstien (T-universaalit) väliseen suhteeseen. 
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information, generalization/concretization, etc. Consequently, it is possible to 
formulate the following rule: If a shift occurs, it necessarily occurs in one direction 
– or in its complete opposite. The selection of one of the two options, which in 
themselves are given, to the extent that it is ordered, is governed by translational 
norms. (Toury 1987: 6.)  

Tutkimuksissa on selvitetty korpusmenetelmin ja tilastollisen analyysin avulla 
myös suomenkielisen käännöskielen ominaisuuksia (esim. Jantunen 2002). Kään-
nösuniversaalien määritteleminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, ja keskustelua 
siitä, onko käännösuniversaaleja ylipäätään olemassa ja, jos on, mitä ne voisivat 
olla, on käännöstieteessä käyty paljonkin (ks. lisää Kujamäki & Mauranen 2004: 
1–3). Esimerkiksi Chesterman (2004a, 2004b) on nostanut ongelmallisina esille 
muun muassa tutkittavan aineiston yleistettävyyden (representativeness), käännös-
piirteen todellisen universaalisuuden (universality) sekä käännöstutkijoiden ai-
heesta käyttämän hajanaisen käsitteistön ja terminologian, mikä tekee tutkimustu-
losten vertailtavuudesta hankalaa. Chesterman (2004a: 10–11) muistuttaa myös ai-
heellisesti siitä, että käännöstutkimuksessa ei ole vielä saatu yksimielisyyttä siihen, 
mistä mahdolliset käännösuniversaalit voisivat johtua ja millaisia vaikutuksia niillä 
voisi olla esimerkiksi lukijoihin, kääntäjiin tai kääntäjäopiskelijoihin.  

Toury (2004: 23) on sittemmin ehdottanut, että mahdollisia universaaleja 
lähestyttäisiin ”käännöksessä tavattavien säännönmukaisuuksien 
todennäköisyysselityksinä” (idea of probabilistic explanations of regularities 
encountered in translation(s)). Myös Chesterman (2004a: 11) arvioi, että 
käännösuniversaaleja tärkeämpää olisikin ehkä etsiä käännöksille yhteisiä, 
toistuvia malleja ja kuvioita (patterns). 

Tämän työni tavoitteena ei ole ottaa kantaa varsinaisten käännösuniversaalien 
olemassaoloon, mutta Touryn ja Chestermanin esittämä lähtökohta universaaleista 
pikemminkin käännöksille yhteisinä, säännönmukaisina ja toistuvina malleina so-
veltuu myös omaan tutkimukseeni. Sovellan kohdetekstieni kielellisessä analyy-
sissa edellä mainittuja termejä (esim. kotouttaminen, vieraannuttaminen, eksplisiit-
tistyminen, implisiittistyminen) määrittämään kohdeteksteissä tapahtuvia muutok-
sia, käännösvaihdoksia (ks. esim. Chesterman 1997: 92–112; myös Leuven-Zwart 
1989 & 1990), sillä katson, että ne ovat käännöksissä esiintyvinä ilmiöinä kuitenkin 
toteennäytettyjä ja että niillä on selkeä vaikutus kohdetekstien diskursiiviseen ra-
kentumiseen.  

Käännös- ja tekstitutkimuksen kannalta yksi mielenkiintoisimmista kysymyk-
sistä koskee myös käännöskirjallisuuden luonnetta. Ovatko käännökset oma 
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tekstilajinsa? Entä mitä käännetään ja miksi? Mauranen (2006: 220–221) toteaa 
artikkelissaan Joensuun yliopiston Käännössuomen korpuksesta tehtyjen tutkimus-
ten osoittavan, että genre määrittää sitä, mitä ja mistä kielistä suomennetaan: kään-
nökset edustavat tyypillisesti tiettyjä genrejä ja tiettyjä kieliä.  

Jos kohdekulttuuriin tuodaan uusi tekstilaji, voidaan puhua tuontigenrestä. Täl-
laisella tekstilajilla voidaan pyrkiä esimerkiksi paikkaamaan kuviteltuja puutteita 
yhteisön kulttuurissa tai vahvistamaan yhteisön omaa kulttuuria ja identiteettiä. 
Esimerkiksi Paloposken (2002) mukaan käännöskirjallisuus toimi kansallisen kir-
jallisen kulttuurin esikuvana autonomian alun Suomessa. Mauranen (2006) puoles-
taan arvioi kaupallisten syiden vaikuttaneen 1980–1990-luvulla yleistyneiden elä-
mäntaito-oppaiden suomennosten taustalla; suomennokset kuitenkin muodostivat 
uuden genren, johon alkoi nopeasti ilmestyä myös kotimaisia teoksia. Käännös-
tekstejä ei sinänsä systemaattisesti lueta omaksi genrekseen eikä erottelu toisaalta 
muutenkaan ole selkeää (ks. lisää esim. Mauranen 2006): tutkimusaineistoni mat-
kakuvausten suomennoksetkin voitaisiin luokitella esimerkiksi käännöskirjallisuu-
teen, historiallisiin teoksiin tai ehkäpä myös elämäkertoihin ja muistelmiin.  

Lingvistiikan ja käännöstutkimuksen läheinen suhde ja käännöstieteen ns. kult-
tuurinen käänne ovat toisinaan aiheuttaneet suoranaista vastakkainasettelua näiden 
kahden tieteenalan välillä (ks. esim. Leonardi 2000; Manfredi 2008; myös Hatim 
2001). Lingvistisen näkökulman valintaa voi joutua erikseen perustelemaan ja puo-
lustelemaankin. Lingvistisiä ja käännöstieteellisiä lähestymistapoja ei kuitenkaan 
tule pitää toisensa poissulkevina, vaan ihanteellisessa tapauksessa tutkimuksessa 
yhdistyvät sekä kielen- että käännöstutkijan näkökulmat: tutkimus tuottaa tietoa 
käännöksistä niin prosessina kuin tuotteenakin. Kuten Manfredi (2008: 16) toteaa:  

[T]he inextricable link between language and culture can even be highlighted 
by a linguistic model that views language as a social phenomenon, indisputably 
embedded in culture, like that of SFL. 

Lingvistisesti orientoituneen käännösanalyysin anti riippuu toisaalta myös tutki-
musmateriaaliin sovellettavasta menetelmästä, joka tulisi luonnollisesti valita tut-
kimustavoitteen mukaisesti. Kielen ja ideologian suhdetta käsittelevissä SF-teo-
reettisissa tutkimuksissa tarkastellaan tavanomaisesti esimerkiksi sanastoa ja tran-
sitiivisuussysteemiä (nominalisaatiota, passivointia jne.), modaalisuutta (adverbi-
aaleja, konditionaalia jne.) sekä temaattista ja informaatiorakennetta ja koheesiota 
(Munday 2007: 198). Munday (2007: 212–213) kuitenkin muistuttaa siitä, että 
pelkkä perinteinen verbiprosessien luokittelu ei välttämättä riitä paljastamaan 
(käännös)tekstiin rakentuvia ideologioita, vaan analyysia tulisi laajentaa muun 
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muassa kattamaan nimeäminen. Munday kehottaa myös kriittisen lingvistiikan tut-
kijoita suhtautumaan varauksella käännösmuutosten intentionaaliseen ideologisuu-
teen ja välttämään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä hän arvioi osan muu-
toksista johtuvan kääntäjän omasta idiolektista sekä opituista käännösstrategiamal-
leista. Muutokset voivat näin olla niin tietoisia kuin tiedostamattomiakin.23  

Chesterman (2007) muistuttaa artikkelissaan, että monitieteisyys on rikkaus, 
mutta myös vakava haaste tutkimukselle. Terminologian ja käsitteiden ammenta-
minen ympäröiviltä tieteenaloilta ja yhteisen metodologian ja teorianmuodostuksen 
puute voivat pahimmassa tapauksessa johtaa käännöstieteen pirstaloitumiseen ja 
pinnallistumiseen. Chesterman peräänkuuluttaakin käännöstieteelliseen tutkimuk-
seen vastavuoroista monimuotoisuutta, jossa tutkimusongelmaa lähestytään syste-
maattisesti kehittämällä ja suhteuttamalla toisiinsa eri tieteenalojen teoreettisia ja 
metodologisia toimintatapoja. 

Jaan Chestermanin huolen käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteisyydestä. 
Ongelma liittyy laajemmin kysymykseen käännöstieteen omasta identiteetistä eri 
tieteenalojen risteyksessä: käännöstutkimus on luonteeltaan väistämättä poikkitie-
teellistä tutkimusta. Tässä tutkimuksessa eri teoreettisia lähtökohtia yhdistävänä te-
kijänä on näkemys kielestä ja kääntämisestä sosiaalisena ilmiönä. 
  

 
23 Mundayn varoitus juontanee juurensa kriittisen lingvistiikan piirissä erityisesti alkuaikoina ilmennee-
seen tarkoitushakuisuuteen tutkimustulosten tulkinnassa. Omassa tutkimuksessani ns. intentionaalinen 
ideologisuus jää analyysin ulkopuolelle, toisin sanoen, en pyri selvittämään, mitkä tekstissä tapahtu-
neista muutoksista ovat olleet tietoisia tai tiedostamattomia. 
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3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
Tutkimukseni lähtökohtana on käännösorientoitunut diskurssianalyysi: analyysin 
kohteena on paitsi toiseutta kuvaavia matkakertomuksia, myös vieraan kielen ja 
kulttuurin välittäjänä toimiva kääntäjä ja hänen käännösstrategiansa. Myös tutki-
mustyökaluni ovat monitieteisiä ja sosiologisia: sovellan työssäni poikkitieteellisiä 
metodeja ja teorioita, joiden avulla tarkastelen niin kielen kautta muotoutuvia dis-
kursiivisia valtarakenteita kuin diskursiivisia vallankäyttäjiäkin. 

Tutkimusteorian ja -aineiston ohella tutkimusmenetelmien valinta on olennai-
nen osa tutkimusprosessia. Erilaiset tutkimusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti 
kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin. Kriittinen diskurssintutkimus on perinteisesti 
keskittynyt erityisesti kvalitatiiviseen tekstianalyysiin, jota voidaan kuitenkin täy-
dentää esimerkiksi tekstipiirteistä laadituilla tilastoilla tai erilaisilla haastattelutut-
kimuksilla (esim. V. Heikkinen [2004]2012). Luonnollisesti myös tutkimuskysy-
myksen asettelu ja tutkimusaineiston valinta edellyttävät soveltuvien tutkimusme-
netelmien valintaa. 

Omaa tutkimustani voinee parhaiten kuvailla monimenetelmäiseksi (ns. mixed 
methods -tutkimus, ks. lisää esim. Tuomi & Sarajärvi 2018: 58–60). Tutkimukseni 
nojaa vahvasti kvalitatiivisen tekstintutkimuksen menetelmiin, jossa yhdistän ai-
neistolähtöistä sisällönanalyysia diskurssianalyyttiseen kielenainesten luokitteluun 
ja analysointiin (ks. lisää esim. Tuomi & Sarajärvi 2018: 87–94; myös Saviniemi 
2015). Sisällönanalyyttisen analyysin avulla pyrin jäsentämään tutkimusaineistoani 
kokonaisuutena ja nostamaan esille lähde- ja kohdeteksteissä, eritoten kääntäjän 
parateksteissä, rakentuvia teemoja, ryhmiä ja luokkia. Lähde- ja kohdetekstien kie-
lellisen aineksen yksityiskohtainen analyysi puolestaan auttaa osoittamaan teks-
teissä aktivoituvia diskursseja ja arvioimaan käännösvaihdosten diskursiivisia vai-
kutuksia.  

Laadullisen tutkimuksen havaintojen jäsentämisessä käytän myös apuna yk-
sinkertaisia kvantitatiivisia menetelmiä, kuten määrällistä vertailua ja tilastollista 
merkitsevyyttä mittaavaa z-testiä, jolla mittaan verbiprosessityyppien suhteellista 
osuutta lähde- ja kohdeteksteissä (ks. esim. Pitkänen & Kohonen 1984; myös Jan-
tunen 2002). Laadullinen analyysi mahdollistaa pureutumisen teksteissä rakentu-
viin representaatioihin ja diskursseihin. Kvantitatiivinen analyysi puolestaan auttaa 
hahmottamaan niin yksittäisessä tekstissä kuin lähde- ja kohdetekstiryhmissä ta-
pahtuvia systemaattisia muutoksia, mikä mahdollistaa myös aineiston teosten ver-
tailun toisiinsa. Työni ei kuitenkaan ole korpuslingvististä, vaan kvantitatiivisen 
analyysin tarkoituksena on tukea kvalitatiivista tutkimusta.  
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Koska työni on luonteeltaan myös käännössosiologista ja linkittyy vahvasti 
kysymykseen kääntäjän roolista ja näkyvyydestä tekstin tuottajana, olen 
täydentänyt kuvaa kohdetekstien tilannekontekstista ja suomennosten 
käännösprosessista kääntäjähaastattelulla. Haastattelun teemat pohjautuivat pitkälti 
muun muassa Newmarkin (1988) mallinnukseen käännösprosessista ja sen 
osallistujista ja osa-alueista sekä Mossopin (2000) listaukseen käännöksen 
työvaiheista ja kääntäjän käännösprosessin aikana suorittamista tehtävistä.  

Tutkimukset jaetaan usein kolmeen eri tyyppiin sen mukaan, millainen asema 
teorialla ja aineistolla tutkimuksessa on (ks. esim. Eskola 2001). Teorialähtöisessä 
tutkimuksessa analyysi perustuu jo olemassa olevaan teoriaan tai malliin, jota tut-
kija soveltaa tai jota hän testaa sopivaksi katsomaansa aineistoon. Aineistolähtöi-
sessä tutkimuksessa puolestaan pääpaino on nimenmukaisesti tutkimusmateriaa-
lissa, jonka avulla tutkija pyrkii rakentamaan teoriaa. Teoriasidonnainen tutkimus, 
jollaiseksi myös oma tutkimukseni on lähinnä luokiteltava, sijoittuu näiden kahden 
tutkimustyypin välimaastoon: tutkimusmateriaalin analyysi ei perustu suoraan teo-
riamalliin, mutta aineistosta tehtyjä havaintoja voidaan selittää teorian avulla. Pe-
rinteisen tekstiaineiston lisäksi olen täydentänyt tutkimusmateriaaliani haastattelu-
tutkimuksella.  

Tarkastelen seuraavassa aluksi tutkimusaineistoni valintaan vaikuttaneita syitä 
ja kriteereitä, jonka jälkeen esittelen tutkimusaineistoon sisältyvät teokset sekä nii-
den kirjoittajat että kääntäjän. Kerron myös kääntäjähaastattelun kulusta ja haastat-
telun aikana käsitellyistä teemoista. Lopuksi kuvailen laadullisen ja kvantitatiivisen 
analyysin apuna käyttämiäni ohjelmia sekä esittelen tutkimuksessani käyttämiäni 
diskurssianalyysin menetelmiä.  

3.1.1 Lähdetekstit 

Tutkimusaineistokseni valitsin erityisesti maantieteellisin ja historiallisin perustein 
kolme ranskalaista Lapin-kuvausta käännöksineen: Regnardin Voyage de Laponie, 
julkaistu postuumisti 1731/1750 (käännetty nimellä Retki Lappiin, 1982), 
Outhier’n Journal d'un voyage au Nord, 1744 (Matka Pohjan perille, 1975) ja 
Marmier’n Relation du voyage, 1842–1843 (Pohjoinen maa, 1999). 

Aineiston valintaan vaikuttivat useat kriteerit. Aineisto rajautui ensinnäkin 
ajallisesti ranskalaisen matkakirjallisuuden noususta 1600-luvulta ns. kulta-aikaan 
1800-luvulle. Otin aineistoon mukaan kultakin vuosisadalta yhden teoksen kään-
nöksineen: Regnardin matkakuvaus edustaa 1600-lukulaisen matkailijan näke-
mystä Lapista, Outhier’n matkapäiväkirja 1700-lukua ja Marmier’n 
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matkakertomus puolestaan 1800-lukua. Toiseksi tutkimusalue rajautui tutkimusky-
symyksen mukaisesti Lappiin: tutkimusaineistoon valitut kuvaukset sijoittuvat 
kaikki pääosiltaan Tornionjokilaaksoon. Tutkimusaineiston teoksia yhdistää myös 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus: lienee kohtuullista olettaa, että tutkimusaineiston 
teokset, joiden kirjoittajat ovat olleet omana aikanaan tiede- ja kirjallisissa yhtei-
söissä tunnettuja henkilöitä ja joiden teoksista on otettu useita painoksia, ovat saa-
vuttaneet aikakauteensa suhteutettuna merkittävän lukijajoukon ja vaikuttaneet 
näin vahvasti ranskalaisten – ja mahdollisesti muiden eurooppalaisten – mieliku-
viin Suomesta ja Lapista.  

Myös matkakuvausten käännökset sijoittuvat pitkälle aikavälille, vuodesta 
1975 vuoteen 1999. Outhier’n ja Regnardin teosten suomennokset on kustantanut 
Otava, Marmier’n matkakuvauksen puolestaan SKS24. Oman mielenkiintoisen li-
sänsä analyysiin tuo se, että kullakin tutkimukseen valituista matkakuvauksista on 
sama kääntäjä, Marja Itkonen-Kaila. 

Matkakuvausten kirjailijoiksi valikoitui edellä mainituin kriteerein kolme 
miestä: komediakirjailijana tunnetuksi tullut Jean-François Regnard, pappi 
Réginald Outhier ja kirjallisuuden professori Xavier Marmier. Vaikka ranskalaiset 
matkaajat ovat eri vuosisadoilta ja eri yhteiskuntaluokista, yhdistäviä tekijöitäkin 
löytyy. Regnard ja Marmier olivat molemmat innokkaita matkustajia; Outhier’ta ja 
Marmier’ta puolestaan yhdisti kiinnostus tieteelliseen tutkimukseen. Koska 
tutkittavaksi valikoituneet kirjailijat edustavat vain miehistä sukupuolta, on syytä 
tarkentaa, että naiskirjailijoiden rajautuminen ulos tutkimuksesta ei ollut työn 
tavoitteena. Valitun aikakauden alussa naismatkaajat tai naiset retkikunnan jäseninä 
olivat kuitenkin vielä varsin harvinainen näky, samoin naisten kirjoittamat 
matkakuvaukset25. 

Ranskalaismatkailijoista Suomi-kuvauksia ovat tutkimusaineistooni sisälty-
vien kirjailijoiden lisäksi kirjoittaneet esimerkiksi 1600-luvulla Pierre Martin de la 
Martinière, 1700-luvulla Aubry de la Mottraye ja Pierre Marie Louis de Boisgelin 
de Kerdu,1800-luvulla Léonie d'Aunet, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Louis 

 
24 Aiheen kiinnostavuudesta kertonee se, että Regnardin teoksen suomennoksesta (Retki Lappiin) on 
otettu uusintapainos keväällä 2012 (kustantajana Väylä-yhtiöt). 
25 Léonie d’Aunet on naismatkakirjailijana poikkeus. Hän pääsi Marmier’n retkikuntaan mukaan tule-
van aviomiehensä mukana, ja hänen matkakuvauksestaan otettiin sen ilmestymisen jälkeen 1800-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla useita painoksia. Léonie d’Aunet’n matkakertomus ilmestyi kuitenkin vasta 
Marmier’n kuvauksen jälkeen eikä teosta ole kokonaisuudessaan suomennettu, minkä vuoksi hänen 
matkakertomuksensa on jäänyt tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Naismatkaajien kokemukset sekä nais-
ten kirjoittamat matkakuvaukset sinänsä voisivat muodostaa erittäin mielenkiintoisen ja hedelmällisen 
tutkimusaiheen. 
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Léouzon Le Duc sekä 1900-luvulla Philippe Guicheteau26. Koska kuitenkin tarkas-
telen tutkimuksessani erityisesti Lappi-kuvaa ja diskurssien kääntymistä, nämä 
Suomi-kuvaukset karsiutuivat pois väitöstyöni tutkimusaineistosta. 

Jean-François Regnard27 (1655–1709), ranskalaisista Lapin-matkaajista en-
simmäinen ja luultavasti myös tunnetuin, sai varakkaan porvariperheen kasvattina 
klassisen kasvatuksen. Ennen kirjailijan uralle antautumistaan nuori Regnard kui-
tenkin nautti matkustamisesta ja seikkailuista. Hän kulki Italiasta Konstantinopo-
liin, Välimeren rannalta toiselle ja joutui jopa välillä merirosvojen myymänä or-
jaksi Algeriaan. Vapauduttuaan lunnaidenmaksun myötä hän palasi hetkeksi Parii-
siin, mutta lähti pian taas matkalle, joka tällä kertaa suuntautui pohjoista kohti.  

Vuoden 1681 matkakertomuksessaan Regnard kuvaa, kuinka hän päätyi Hol-
lannin, Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen ja Lappiin, jonne Ruotsin kuningas 
Kaarle XI kehotti häntä matkustamaan. Heinä- ja elokuun aikana Regnard matkusti 
Torniosta jokea seuraten aina Tornionjärvelle saakka, omien sanojensa mukaan 
maailman uloimmalle äärelle. Hän piti ilmeisesti matkallaan päiväkirjaa, jonka pe-
rusteella hän kirjoitti kuvauksensa. Regnardin matkakertomus julkaistiin kuitenkin 
ensimmäisen kerran vasta vuonna 1731 hänen kuolemansa jälkeen kokoomateok-
sena hänen muiden matkakuvaustensa kanssa.  

Regnardin kirjoittama matkakuvaus on eloisa ja laaja. Aikakaudelleen tyypil-
lisesti Regnard yhdisti vapaasti fiktiota ja faktaa. On epätodennäköistä, että hän 
olisi voinut itse hankkia kaikki teoksessaan esittämät tiedot suomalaisista ja saa-
melaisista kuukauden kestäneen matkan aikana, osaamatta paikallisia kieliä. Myö-
hemmin onkin todettu, että Regnard on kopioinut lukuisia jaksoja teokseensa 
vuonna 1673 ilmestyneestä latinankielisestä Lapponiasta28.  

Eräiden oletusten mukaan teoksen postuumi julkaisu selittyykin sillä, ettei 
Regnard matkakertomusta kirjoittaessaan vielä tiennyt, että Schefferuksen teok-
sesta oli julkaistu vuonna 1678 ranskankielinen käännös. Saatuaan tämän tietoonsa 
Regnard olisi ymmärrettävästi luopunut kuvauksensa julkaisemisesta. Alun perin 
Regnard todennäköisesti suunnitteli omistavansa kirjansa jollekin korkea-arvoi-
selle tuttavalleen, jota hän tekstissä puhuttelee nimellä Monsieur, ’arvoisa herra’. 
Komediakirjailijana kuuluisuutta saavuttaneen Regnardin matkakertomuksesta on, 

 
26 Luettelo eurooppalaisista matkaajista Suomessa ja Skandinaviassa 1700 – 1800-luvulla, ks. Orlandini 
Carcreff 2017: 181–261.  
27 Ks. lisää esim. Regnard 1750: i–xvj; Regnard 1982: 5–10; Orlandini Carcreff 2017: 250–251; 
Requemora 2007. 
28 Regnardin teoksen arvioidaan vaikuttaneen vahvasti fyysisen antropologian kehitykseen ja rodullis-
tavan stereotypian muodostumiseen, ks. lisää Isaksson 2001. 
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myöhäisestä julkaisusta huolimatta, tullut yksi tunnetuimmista ranskalaisista La-
pin-kuvauksista, jolla on ollut suuri vaikutus ranskalaisten käsitykseen suomalai-
sista ja erityisesti saamelaisista. 

Franche-Comtéssa syntynyt Réginald Outhier29  (1694–1774) oli katolinen 
pappi ja tutkija. Hän suoritti teologiset opintonsa Besançonin hiippakunnassa, josta 
hän siirtyi muutaman vuoden kuluttua Normandiaan, Bayeux’n hiippakunnan piis-
pan de Luynes’n sihteeriksi. Tässä virassa hän toimi aina vuoteen 1748, jolloin hän 
sai nimityksen Bayeux’n tuomiokirkon kaniikiksi. Abbé Outhier pysyi koko pa-
pinuransa ajan munkki- tai veljeskuntiin sitoutumattomana. Teologian lisäksi hän 
oli hyvin kiinnostunut luonnontieteistä, erityisesti tähtitieteestä ja meteorologiasta. 
Outhier oli myös taitava kartografi, mikä voidaan nähdä muun muassa matkaku-
vauksen sisältämistä piirroksista. Jäätyään vuonna 1767 pois virastaan Outhier 
omistautui kokonaan tieteelliselle tutkimukselle. 

Outhier sai vuonna 1731 kutsun Pariisin tiedeakatemian kirjeenvaihtojäseneksi 
keksittyään pyörivän avaruuspallon, jolla taivaankappaleiden välisiä suhteita ja nii-
den liikkeitä pystyttiin tarkkailemaan. Tiedeharrastuksensa myötä hän tutustui 
myös matemaatikko ja astronomi Pierre-Louis Moreau de Maupertuis’hin. Tiede-
piireissä käytiin tuohon aikaan kiivasta keskustelua newtonilaisen teorian paikkan-
sapitävyydestä. Kysymystä maapallon napojen litteydestä ei voitu ratkaista ilman 
geodeettisiä ja astronomisia mittauksia, joita suorittamaan päätettiin lähettää kaksi 
retkikuntaa, toinen päiväntasaajalle ja toinen napapiirille. Maupertuis valittiin poh-
joiseen lähtevän retkikunnan johtajaksi. Abbé Outhier otettiin mukaan paitsi tutki-
jaksi myös retkikunnan sielunhoitajaksi. 

Tieteellinen seurue, joka koostui seitsemästä miehestä, saapui Lappiin kesä-
kuussa 1736 ja viipyi alueella aina kesäkuuhun 1737 asti. Muun muassa Oulun tie-
noilla tehtyjen alkuetsintöjen jälkeen retkikunnan kolmiomittaukset keskittyivät 
Tornionjokilaaksoon, Tornion, Ylitornion ja Pellon vaaramaisemiin. Tutkimustensa 
aikana matkalaiset majoittuivat niin Tornion pormestarin kuin lappilaisten pappien 
ja talonpoikien enemmän tai vähemmän loisteliaissa tiloissa ja pääsivät näin jolla-
kin tasolla tutustumaan paikallisten elämään. Sivistyneistön kanssa yhteisenä kie-
lenä toimi tarpeen tullen latina.  

Outhier’n matkapäiväkirja sisältää muun muassa hyvin tarkkoja kuvauksia 
suomalaisten asumuksista. Esipuheessaan Outhier pahoitteleekin yksityiskohtien 
runsautta ja tyylinsä koruttomuutta, mutta toivoo samalla tekstinsä 

 
29 Ks. lisää esim. Outhier 1975: 7–18; Pekonen 2010: 80–103; Orlandini Carcreff 2017: 242; Vahtola 
2006. 
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totuudenmukaisuuden ja rehellisyyden korvaavan tyylin puutteet. Matkakuvaus 
julkaistiin Ranskassa useita vuosia tutkimusmatkan jälkeen, vuonna 1744. Omien 
sanojensa mukaan Outhier piti päiväkirjaa vain omaksi ilokseen, lainkaan 
suunnittelematta sen julkaisemista. Lopulta hän kuitenkin suostui siihen ystäviensä 
pyynnöstä. Outhier’n matkakuvaus löysi pian tiensä aikalaisten lukemistoihin ja 
vaikutti mitä todennäköisimmin omalta osaltaan merkittävästi newtonilaisen 
maailmannäkemyksen hyväksymisen ohella myös ranskalaisten Lappi-
tietoisuuteen.  

Ulkomaisen kirjallisuuden professorina ja Ranskan opetusministeriön 
kirjastonhoitajanakin toiminut Xavier Marmier30 (1808–1892) oli abbé Outhier’n 
tavoin kotoisin Franche-Comtén alueelta. Hän syntyi pienessä Pontarlier’n kylässä 
lähellä Sveitsin rajaa. Seminaariopintojensa jälkeen hän työskenteli ensin 
Besançonin kirjastossa mutta muutti pian Pariisiin, jossa hän alkoi sihteerintyönsä 
ohella kirjoittaa. Hänen ensimmäinen teoksensa, Esquisses poétiques, julkaistiin 
1830. Ennen ensimmäistä tutkimusmatkaansa Marmier ehti toimia myös 
lehtimiehenä ja kääntäjänä sekä matkustella laajasti lähivaltioissa. Hän oli hyvin 
kiinnostunut kielistä ja kulttuureista: hän opetteli muun muassa saksaa, tanskaa ja 
venäjää ja myöhemmin ilmeisesti myös suomea. Pohjoismaat vaikuttavat olleen 
Marmier’n erityisen kiinnostuksen kohteena. 

Ensimmäinen Ranskan Akatemian ja meriministeriön järjestämä tutkimus-
matka suuntautui vuonna 1836 Islantiin, minkä jälkeen Marmier vietti kaksi vuotta 
stipendiaattina Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuoden 1838 kesällä Marmier 
pääsi jälleen retkikunnan mukaan. Tällä kertaa tutkijat matkasivat korvetti La 
Recherchellä pohjoiseen aina Huippuvuorille saakka. Osa matkaajista, muiden mu-
assa Marmier, päätti tehdä paluumatkan Tornion ja Tukholman kautta. Seuraavana 
kesänä retkikunta matkasi toistamiseen Pohjois-Skandinaviaan ja Lapin halki. Näi-
den kahden matkan pohjalta Marmier kirjoitti retkikunnan julkaisuihin sisältyneen 
yleiskuvauksen Relation du voyage31. Kolmannen kerran Marmier matkusti Suo-
meen vuonna 1842, jolloin hän kulki Turun ja Helsingin kautta Pietariin. Tästä mat-
kasta hän julkaisi seuraavana vuonna teoksen Lettres sur la Russie, la Finlande et 
la Pologne I–II. Väitöstutkimuksessani käsittelen Marmier’n ensimmäistä Lapin-
kuvausta. 

 
30 Ks. lisää esim. Marmier 1999: 7–15; Estignard 1893; Mercer 2007; Pekonen 2014; Académie 
française: http://www.academie-francaise.fr/immortels/index.html; Orlandini Carcreff 2017: 234–236. 
31 Sama matkakuvaus ilmestyi pienin muutoksin uudelleen vuonna 1840 teoksessa Marmier, Xavier 
(1840). Lettres sur le Nord: Danemark, Suède, Norvège, Laponie et Spitzberg. H. L. Delloye: Paris.  
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Matkakuvausten lisäksi Marmier julkaisi muun muassa ranskannoksia suoma-
laisesta kansanrunoudesta. Retkikunnan tuloksia esitellyt teossarja Voyages de la 
Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux 
Feröe pendant les années 1838, 1839 et 1840, joka julkaistiin vuosina 1842–1855, 
oli Ranskassa pitkään merkittävimpiä Pohjoismaita koskevia tietolähteitä. Moni-
puolisen kulttuuri- ja kirjallisuustoimintansa ansiosta Marmier kutsuttiin vuonna 
1870 Ranskan Akatemian jäseneksi. Pitkään ikään elänyt Marmier julkaisi Suo-
men-matkojensa jälkeenkin vielä useita teoksia ja käänsi eri maiden kansanru-
noutta ja kirjallisuutta, johon hän tutustui lukuisilla matkoillaan. Ranskan Akate-
mian jäsenenä hän osallistui myös Akatemian sanakirjaprojektiin.  

3.1.2 Kohdetekstit ja kääntäjähaastattelu 

Marja Itkonen-Kailaa (s. 1935) voidaan hyvin pitää yhtenä Suomen johtavista 
klassisen kirjallisuuden kääntäjistä. Hänen tuotantonsa sisältää yli 70 suomennosta, 
joukossa useita antiikin klassikkoja, muun muassa Ciceron ja Platonin teoksia. Eri-
kieliset matkakuvaukset muodostavat tärkeän osan Itkonen-Kailan suomennoksista. 
Itkonen-Kaila on kääntänyt myös muita Suomi-kuvauksia, kuten Kalevalan rans-
kantajana tunnetun Louis Léouzon Le Ducin kuvauksen Pariisista Pohjantähden 
alle32 sekä erään Bulgarin-nimisen upseerin venäjänkieliset Suomen-muistelmat33. 

Helsingin yliopistossa Rooman kirjallisuutta pääaineenaan lukenut ja nuorem-
pana myös latinan tuntiopettajana toiminut Itkonen-Kaila on luonut uransa nimen-
omaan suomentajana. Hänen lähdekielinään ovat olleet latina, saksa, ruotsi, kreikka, 
venäjä, ranska ja englantikin. Kohdekielenä on kuitenkin aina ollut suomi, joitakin 
latinannoksia lukuun ottamatta.  

Aluksi Itkonen-Kailan käännöstyöt liittyivät usein aiheeltaan antiikkiin, jolloin 
tekstien lähdekielenä oli latina, mutta kun Itkonen-Kailan kontaktit kustantajiin laa-
jenivat, hänelle tarjottiin ennen pitkää muutakin asiakirjallisuutta eri aikakausilta 
ja useista eri kielistä käännettäväksi. Kääntäjänä Itkonen-Kaila onkin profiloitunut 
erityisesti kulttuurihistoriallisten tekstien suomentajaksi. 

Haastattelin suomentaja Marja Itkonen-Kailaa tutkimustani varten hänen koto-
naan Helsingissä tammikuussa 2008. Kääntäjähaastattelun tarkoituksena oli selvit-
tää matkakertomusten suomentajan ajatuksia, asenteita ja näkemyksiä 

 
32 Léouzon Le Duc, L. (2001). Pariisista Pohjantähden alle. Muistelmia Suomesta 1800-luvun alku-
puoliskolta. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
33 Bulgarin, F. (1996). Sotilaan sydän. Suomen sodasta Engelin Helsinkiin. Suom. Marja Itkonen-Kaila. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
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kääntämisestä sekä saada lisätietoa matkakuvausten suomennosten käännösproses-
sista. Haastattelun tuloksia hyödynnän määritellessäni sekä suomentajan käyttämiä 
käännösstrategioita että suomennosten kulttuurista ja sosiologista kontekstia (ks. 
luku 4). 

Haastattelumetodiksi valitsin keskustelunomaisen puolistrukturoidun teema-
haastattelun, jossa ennalta valittuja teemoja käytiin läpi vapaamuotoisesti (ks. lisää 
esim. Hirsjärvi & Hurme 2015: 44, 47–48). Haastattelussa käsiteltiin muun muassa 
kääntäjän tehtävää, vastuuta ja oikeuksia, suomentajan käyttämiä ns. globaaleja ja 
lokaaleja käännösstrategioita sekä historiallisten tekstien kääntämisen erityispiir-
teitä. 

Litteroimani haastattelun kokonaispituudeksi tuli noin puolitoista tuntia. Haas-
tattelu käytiin kahdessa osassa, joista ensimmäisen pituus oli 25 min 14 s ja jälkim-
mäisen 1h 4 min 9 s. Haastattelun kokonaissanemäärä on n. 11 000. Olen transkri-
boinut haastattelun yleispuhekielisenä käyttäen suomen kielen normaalia ortogra-
fiaa. Litteroinnissa en ole käyttänyt tarkemerkkejä, mutta olen merkinnyt keskus-
teluun sisältyneet tauot pisteillä. Lisäksi olen lisännyt kommentteja hakasulkeisiin 
kuvaamaan keskustelun sävyä (esim. [naurua]).  

Temaattisesti haastattelu jakautui neljään osioon. Ensimmäisessä käsittelimme 
kääntäjää henkilönä, toisessa kävimme läpi suomennoksiin liittyviä tavoitteita ja 
taustatyötä, minkä jälkeen haastateltava kertoi käännösprosessin vaiheista yleensä 
ja matkakuvausten kääntämisestä erikseen. Lopuksi keskustelimme muun muassa 
matkakertomusten toimitustyöstä sekä kääntäjän saamasta palautteesta (ks. 
Taulukko 2). 

Taulukko 2. Kääntäjähaastattelun teemat. 

1. Kääntäjä 2. Suomennokset 3. Käännösprosessi 4. Muuta 

a) Oma työ ja kokemus 

kääntäjänä 

d) Lähdetekstit g) Globaali 

käännösstrategia 

j) Toimitustyö 

b) Näkemys 

kääntämisestä 

e) Taustatutkimus h) Matkakirjallisuuden 

erityispiirteitä/haasteita 

k) Palaute 

c) Oma Lappi-tuntemus, 

suhde suomalaisuuteen 

ja saamelaisuuteen 

f) Suomennosten 

tavoitteet 

i) Erityisiä kielellisiä 

pulmia tai ongelmakohtia 

l) Suomentajan oma 

arvio käännöksistään 

Ranskalaisista matkakirjoista abbé Outhier’n teos käännettiin matkakuvauksista 
ensimmäisenä: suomennos ilmestyi vuonna 1975. Regnardin matkakuvaus julkais-
tiin suomeksi vuonna 1982, Marmier’n teos puolestaan vasta vuonna 1999. Kään-
nösten esipuheissa Itkonen-Kaila käsittelee lyhyesti suomennoksiaan ja kertoo 
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käyttäneensä suomennostyössään Regnardin teoksen osalta sekä ensimmäistä, vuo-
den 1731 laitosta, että vuoden 1750 laitosta, johon ensimmäisen laitoksen paino- ja 
asiavirheitä on korjattu. Outhier’n ja Marmier’n teosten käännökset on teosten pa-
ratekstien mukaan tehty alkuteoksista. 

Ranskalaisten matkakuvausten suomentamisella on ollut selvä kulttuurinen ja 
paikallisidentiteettiä luova merkitys. Kääntäjähaastattelussa (ks. myös Torvinen 
2008) kävi esimerkiksi ilmi, että virike Outhier’n ja Regnardin matkakirjojen kään-
tämiseen tuli nimenomaan Tornionjokilaaksosta. Kirjojen suomennoshankkeen ta-
kana olivat torniolaiset pankinjohtaja Veli Arrela ja kauppaneuvos Veli Aine. 

”[S]iinä oli kaksi tornionlaaksolaista tämmöstä kotiseutumiestä, oli kauppa-
neuvos Veli Aine ja pankinjohtaja Veli Arrela, jotka molemmat oli tämmösiä 
kotiseutuihmisiä ja vanhan kirjallisuuden ystäviä. Kauppaneuvos Aineellahan 
oli valtava kokoelmakin. No, se oli kai hänen kappaleensa juuri, joka oli lähe-
tetty Otavaan [---]” 

 Sekä Outhier’n että Regnardin matkakuvaukset kuuluivat Aineen yksityiseen 
kirjakokoelmaan, josta teoksia tarjottiin kustantajalle. Outhier’n teoksen 
suomennoksella juhlistettiin kauppaneuvos Aineen omistaman Autoyhtiön 50-
vuotista taivalta, Regnardin matkakuvauksen suomennos puolestaan oli 
luonnollinen jatko käännösprosessille. Sen sijaan aloite Marmier’n teoksen 
kääntämiseen tuli suomentajalta itseltään, joka oli taustatutkimusta tehdessään 
törmännyt tutkimusmatkailijan Lapin-kuvaukseen. Haastattelussa kääntäjä kertoi 
suomentaneensa osan teoksesta jo aiemmin julkaistavaksi Tornionlaakson 
vuosikirjassa. 

”[---] Regnard oli tavallaan sitte jatkoa siihen, koska olikohan se sitte tää 
kauppaneuvos Aine, joka sitte omasta kokoelmastaan kai tarjos tätä sitte 
Otavalle ja sitte sen mä niin ku sain ilman muuta seuraavaksi, joo, mutta tuo 
Marmier oli sitten ihan mun oma löytöni, koska mä olin sitte tietysti joutunut 
kaikenlaista muutakin lukemaan ja sitte oli silmiin osunut tämmönen ja mä 
huomasin, että tämmönen Marmier’kin on olemassa, ja sitte mä siitä otin 
yhteyttä taas Tornionlaakson vuosikirjaan, jota juuri tää Arrela toimitti [---]” 

Tornionlaakson vuosikirjassa on useita muitakin Itkonen-Kailan suomennoksia: 
esimerkiksi vuoden 1977 julkaisusta löytyy osittainen suomennos 
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mittausretkikunnan johtajana toimineen Pierre Louis Moreau de Maupertuis’n sekä 
Marmier’n retkikunnassa matkustaneen ranskalaisnaisen, Léonie d’Aunet’n34, mat-
kakuvauksista.  

Myös ilmeisen pienehköt painomäärät35 antavat ymmärtää, että teosten luki-
joiksi lieneekin ajateltu nimenomaan tornionjokilaaksolaisia. Ideologisesti matka-
kuvausten suomennokset edustanevatkin eräänlaista kotiseutunationalismia. Rans-
kalaisten matkaajien kuvaukset Tornionlaaksosta muodostavat kronologisen koko-
naisuuden, jolla on todennäköisesti ollut suuri merkitys paikallisen identiteetin vah-
vistajana ja esille tuojana. Alun perin yrityksen juhlateokseksi tilattu käännöstyö 
on näin saanut suuremman roolin osana tornionlaaksolaista kulttuurihistoriaa. 

Kääntäjä Itkonen-Kaila on liittänyt kunkin matkakertomuksen alkuun lyhyen 
esipuheen, jossa hän kertoo taustatietoja kustakin ranskalaisesta matkailijasta ja 
käännettävänä olleesta teoksesta. Esipuheissa Itkonen-Kaila perustelee myös lyhy-
esti valitsemaansa yleistä käännösstrategiaa ja kertoo tekemistään käännösvalin-
noista. Tähän tutkijankin kannalta erittäin kiinnostavaan materiaaliin, kääntäjän pa-
ratekstiin, sekä muihin kääntäjähaastattelun tuloksiin palaan vielä analyysiluvussa 
4. 

3.1.3 Käännösorientoitunut diskurssianalyysi 

Työni metodologisesti tärkeimpänä lähtökohtana on SF-teorian kolmijakoinen ana-
lyysimalli, jota sovellan ranskan- ja suomenkieliseen tutkimusmateriaaliin. Dis-
kurssianalyysin haasteena yleisesti ottaen on, että monet kielen piirteet voivat ak-
tivoida merkitysten tulkintaa: diskurssin rakentumista tekstissä voidaan tarkastella 
analysoimalla niin tekstien informaatiorakennetta, sananvalintoja, verbiprosesseja 
kuin roolejakin. Hallidaylainen rekisterianalyysi antaa kuitenkin mielestäni holis-
tisen ja systemaattisen lähtökohdan kriittiseen tekstin- ja diskurssintutkimukseen. 

 
34 Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1977a). La figure de la Terre/Maapallon muoto. Suom. Marja 
Itkonen-Kaila. Teoksessa Unto Paananen (toim.): Tornionlaakson vuosikirja. Tornio: Tornionlaakson 
kotiseututoimikunta, 117–143; Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1977b). Kertomus retkestä Lapin 
perukoille erään vanhan muistomerkin luo. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Teoksessa Unto Paananen 
(toim.): Tornionlaakson vuosikirja. Tornio: Tornionlaakson kotiseututoimikunta, 144–158; Aunet, 
Léonie d’ (1977). Matka Hammerfestista Tornioon v. 1830. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Teoksessa 
Unto Paananen (toim.): Tornionlaakson vuosikirja. Tornio: Tornionlaakson kotiseututoimikunta, 201–
243. 
35 Otavasta sähköpostitse 24.2.2009 saamieni tietojen mukaan Regnardin Retki Lappiin -teoksen painos 
oli 3150 kappaletta ja Outhier’n Matka Pohjan perille -teoksen painos puolestaan 4300 kappaletta. SKS 
ei valitettavasti suostunut antamaan kustannustietoja Marmier’n teoksesta. 
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Rekisterianalyysin mallin mukaisesti diskursseja voidaan ensinnäkin 
analysoida tarkastelemalla kielenkäytön tekstuaalista funktiota. SF-
kielentutkimuksessa tekstien nähdään rakentuvan eräänlaisista informaatioaalloista 
(waves of information). Teema-reema -rakenteet, joissa teema, tavallisimmin 
lauseen subjekti, viittaa kontekstista tuttuun tietoon ja reema uuteen informaatioon, 
muodostavat pieniä aaltoja; nämä rakenteet puolestaan pakkautuvat isommiksi 
aalloiksi, diskurssivaiheiksi (phases of discourse), joita voidaan myös kutsua 
hyper- ja makrorakenteiksi. Teksteistä voidaan näin poimia diskursaalisia vaiheita, 
hyperteemoja ja -reemoja sekä makroteemoja ja -reemoja. (Ks. lisää Martin & Rose 
2003.)  

Teema ei kuitenkaan ole pelkästään tekstuaalinen ilmiö, vaan siihen sisältyy 
myös ideationaalinen ja interpersoonainen taso. Esimerkiksi Saukkosen (2001: 38) 
mukaan teema on syytä käsittää tekstimerkitykseen sidotuksi kokonaismerki-
tykseksi, jota implisiittinen tieto tekstimaailmasta ja tilannekehyksestä tulkinnalli-
sesti täydentää. Ideationaalisen ja interpersoonaisen merkityksen linearisoiminen 
tekstiksi luo tekstuaalisen merkitystason, jossa teema-reema-vaihtelu luo ilmauk-
sellista koheesiota ideationaalisesti ja interpersoonaisesti koherenteista temaatti-
sista merkityksistä. (Ks. Saukkonen 2001: 38.) 

Kun tekstiä sitten tarkastellaan rekisterianalyysin seuraavalla tasolla, vuoro-
vaikutuksena, voidaan esittää esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Ketkä osal-
listuvat vuorovaikutukseen? Millaisia osallistujarooleja tekstiin kirjoittautuu (lu-
kija, kertoja)? Tämä kielen interpersoonainen funktio ilmaisee sosiaalisissa vuoro-
vaikutussuhteissa toimimista (enacting) (ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 
29). Kielen tasolla vuorovaikutusroolit ilmentyvät tyypillisesti esimerkiksi tapa-
luokka-, persoona- ja modaalisuusvalintoina.  

Kielen ideationaalinen funktio puolestaan konstruoi inhimillistä kokemusta 
nimeämällä asioita (naming) ja määrittelemällä (construing) niitä kategorioihin ja 
luokkiin (ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 29). Tilannekontekstin ala kertoo 
näin tekstiin rakentuvasta maailmasta. Alaa voidaan kuvata tarkastelemalla 
esimerkiksi tekstin prosessityyppejä, transitiivisuussysteemiä sekä tapaa nimetä 
prosessiin osallistujat, asiat, olosuhteet, tapahtumat ja teot. Kuten Solin (2002: 160) 
toteaa, sananvalinnat kertovat tekstien ajatusmaailmasta, käsitteellisestä kehikosta, 
johon teksti tukeutuu, sekä tekstissä rakentuvista asioiden ja toimijoiden välisistä 
suhteista; verbiprosesseilla puolestaan voidaan toisaalta tuoda esille ja toisaalta 
häivyttää toimijuutta, kun taas leksikaalisella/ideationaalisella tasolla toiseutta 
voidaan rakentaa nimeämällä ns. ulkoryhmiä, joihin tekstin kirjoittaja/lukija ei 
sisälly. Tällainen ulkoryhmiin nimeäminen kategorisoi ja häivyttää yksittäiset erot 
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ryhmän sisällä (ks. lisää Pälli 2003). Tyypillinen esimerkki edellä kuvatun 
kaltaisesta yleistävästä ja stereotypisoivasta kategorisoinnista löytyy esimerkiksi 
1600-luvun matkakuvauksesta, jossa saamelaiset nimetään heti kertomuksen 
alussa ’lappalaisiksi, villeiksi ihmisiksi, joilla ei ole pysyvää kotia’: C’est la 
dernière ville du monde du côté du nord: Le reste jusqu’au cap n’étant habité que 
par des Lapons, gens sauvages, qui n’ont aucune demeure fixe. (Regnard 1731: 
67.) 

Koska tarkastelen väitöstutkimuksessani nimenomaan toiseuden kuvausta, 
suomalaisuuden ja saamelaisuuden rakentumista diskurssissa ja tekstissä, olen si-
sällönanalyysin pohjalta poiminut kielellistä analyysia varten kustakin ranskalai-
sesta matkakuvauksesta suomalaisia ja saamelaisia kuvaavat tekstikohdat. Suo-
mennoksista olen valinnut mukaan lähdetekstejä vastaavat osiot36. Koska historial-
lisia lähdetekstejä tai suomennoksia ei ollut saatavilla digitaalisessa muodossa, olen 
kirjannut analysoitavan aineiston manuaalisesti tietokoneelle tutkimuskorpukseksi. 
Yhteensä tämä korpukseni sisältää n. 41 800 sanaa. Regnardin ranskankielisen te-
oksen ja suomennoksen osuus aineistosta on suurin, yhteensä noin 16 900 sanaa, 
Outhier’n teosten osuus puolestaan on yhteensä noin 13 600 sanaa ja Marmier’n 
yhteensä noin 11 300 sanaa. Analysoitujen tekstikohtien pituus vaihtelee muuta-
masta virkkeestä pidempiin kokonaisuuksiin tekstikontekstin mukaan. 

Tekstikorpuksen diskurssianalyysin olen aloittanut sisällönanalyysilla, jossa 
olen ryhmitellyt kunkin Lapin-kuvauksen esille nostamia suomalaisten ja saame-
laisten kuvaukseen liittyviä teemoja. Tämän jälkeen olen tarkastellut lähde- ja koh-
detekstejä rekisterianalyysin mallin mukaisesti tekstuaalisen, interpersoonaisen ja 
ideationaalisen funktion tasolla. Suomennosten diskurssianalyyttisessa tarkaste-
lussa olen huomioinut lisäksi suomennosten sisältämän paratekstin sekä kääntäjän 
esipuheissa ja kääntäjähaastattelussa antamat tiedot käännöstyöstä ja kääntämisen 
prosessista. Esimerkiksi Marmier’n teksti on julkaistu useissa eri teoksissa, kulla-
kin kerralla hieman erilaisena, ja suomentaja on käyttänyt eri teoksia käännöksensä 

 
36 Regnardin ja Marmier’n Lapin-matkojen kuvaukset on julkaistu kokoomateoksissa ja osin suomen-
noksia laajempina kokonaisuuksina; aineiston rajaamiseksi ja käännösvaihdosanalyysia silmällä pitäen 
olen kuitenkin ottanut mukaan Lappiin sijoittuvat saamelais- ja suomalaiskuvaukset vain niiltä osin, 
kuin ne on suomennettu. Koska Lapilla on eri aikakausina ja eri konteksteissa viitattu eri alueisiin, lienee 
syytä tarkentaa, että tarkoitan nimellä lähinnä nykyistä Suomen Lappia, joskaan matkakuvaukset eivät 
täysin noudata tällä hetkellä vallitsevia valtakunnanrajoja. Olen korpusta kootessani ottanut lisäksi huo-
mioon Itkonen-Kailan esipuheissaan antamat tiedot lähdeteoksista ja täydentänyt korpusta tarpeen mu-
kaan. Esimerkiksi Regnardin teoksen suomennos on Itkonen-Kailan mukaan tehty vuoden 1731 painok-
sesta, mutta hänellä on ollut apunaan myös vuoden 1751 painos, johon on korjattu ensimmäisen painok-
sen asia- ja painovirheitä (ks. Regnard 1982: 9). 
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laatimisessa, minkä vuoksi tutkijankin on ollut tarpeen tutustua Marmier’n Lapin-
kuvauksen eri versioihin. Lisäksi olen yhdistänyt aineiston diskurssianalyysiin 
käännösvaihdos- ja käännösstrategia-analyysia, jonka avulla olen pyrkinyt hahmot-
tamaan kohdeteksteissä tapahtuvia diskursiivisia muutoksia ja mahdollisia syitä 
niihin. 

Tekstikorpuksen suurehkon koon vuoksi olen käyttänyt laadullisen ja määräl-
lisen analyysin apuvälineenä NVivo- ja Corpus Tool -korpusohjelmia, joiden avulla 
olen voinut ensinnäkin merkitä teksteihin erilaisia rakenne- ja merkitystasoja sekä 
lisäksi laskea aineistossa esiintyvien merkitysrakenteiden frekvenssejä ja prosentu-
aalisia osuuksia selvittääkseni niin lähde- ja kohdetekstien sisäistä kuin välistäkin 
variaatiota. Kvantitatiivisen analyysin tulosten tilastollista merkitsevyyttä olen tes-
tannut ns. z-testillä. Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä yhdistämällä py-
rin tavoittamaan teksteistä sekä yleisiä että yksittäisiä piirteitä. 

 Koska tarkastelen tutkimuksessani erityisesti diskursiivista representoimista 
ja representoitumista tekstissä, rekisterianalyysissani painottuu niin lähde- kuin 
kohdetekstienkin osalta ideationaalinen merkityssysteemi ja siinä verbiprosessit, 
osallistujaroolit ja nimeäminen. Yhtenä rekisterianalyysin haasteena on ollut, että 
SF-teoria on alun perin tarkoitettu yksikielisen materiaalin tutkimiseen. Hallidayn 
systeemis-funktionaalinen kielioppi pohjautuu englannin kieleen. Ranskan kielen 
funktionaalista kieliteoriaa on kehitellyt Alice Caffarel (2004, 2006); suomen kie-
leen systeemis-funktionaalista kielioppia ovat soveltaneet muun muassa Susanna 
Shore (1992, 1996) ja Vesa Heikkinen (1999; ks. myös Heikkinen & Virtanen 2005), 
jonka ehdottamaa analyysimallia noudatan pitkälti tässä tutkimuksessa. Verbipro-
sessien luokittelussa olen soveltanut Hallidayn jakoa, kuitenkin siten, että olen pyr-
kinyt huomioimaan ranskan ja suomen kielen ominaispiirteet Shoren37 sekä ISK:n 
ja Caffarelin käsityksiä ja malleja noudatellen.  

Verbiprosessianalyysi perustuu siihen ajatukseen, että ihmisen on mahdollista 
valita merkityspotentiaalista monia erilaisia rakenteita, joilla voi ilmaista koke-
muksiaan. Toisin sanoen, voimme hahmotella saman asian monin eri tavoin: 

Kirjoitamme artikkelia./Artikkelia kirjoitetaan. 

Kissa söi hiiren./Hiiri tuli/joutui kissan syömäksi. 

 
37 Toisin kuin Shore (1996: 244–247), olen kuitenkin luokitellut vaikutelmaverbilauseet (esim. maistua, 
näyttää, vaikuttaa), jotka edellyttävät (implisiittistä) elollista kokijaa (ks. ISK § 488), relaatioprosessien 
sijasta mentaalisten prosessien ryhmään. Relaatioprosessien luokkani rajautuu näin ollen Shoren luokit-
telua suppeammaksi. 
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Olen väsynyt./Minua väsyttää./Haluan nukkua. 

Aurinko laskee./Hämärtää./Ilta saapuu. 

Merkityksellistämme maailmaa tyypillisesti sarjana tapahtumia: tekemisenä, ole-
misena, kokemisena, tapahtumisena, omistamisena tai sanomisena. Verbiprosessin 
lisäksi tapahtumaan liittyy tavallisesti osallistuja ja usein myös olosuhde. Kieliopin 
tasolla verbiprosessi todentuu tyypillisesti verbilausekkeena, osallistuja nominilau-
sekkeena ja mahdollinen olosuhde adpositio- tai adverbiaalilausekkeena. (Ks. esim. 
Halliday & Matthiessen 2004: 170–177.)  

Systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa erotetaan kolme pääprosessiryhmää: 
materiaaliset prosessit, jotka kuvaavat tekemistä ja tapahtumista; mentaaliset pro-
sessit, jotka kuvaavat havaitsemista, tuntemista ja ajattelemista; sekä relationaali-
set prosessit, jotka kuvaavat (jonakin tai jossakin) olemista ja omistamista. Näiden 
lisäksi voidaan erottaa verbaaliset sanomisen prosessit, jotka sijoittuvat relationaa-
listen ja mentaalisten prosessien välimaastoon, behavioraaliset käyttäytymisen 
prosessit, jotka puolestaan jakavat piirteitä mentaalisista ja materiaalisista proses-
seista sekä eksistentiaaliset olemassaolon prosessit, jotka kuuluvat lähinnä materi-
aalisten ja relationaalisten prosessien väliin. Vaikka prosesseja voidaan erotella 
myös osin syntaksisin perustein (ks. esim. Heikkinen & Virtanen 2005), prosessien 
määrittäminen perustuu semanttisiin prototyyppeihin, jolloin prosessikategoriat 
ovat väistämättä hieman sumeita. (Ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 170–
175.)  

Eri prosessityypit saavat erilaisia osallistujia. Tekemistä ja toimintaa konstruoi-
vat materiaaliset prosessit kuvaavat konkreettisia muutoksia materiaalisessa tai 
abstraktissa todellisuudessa. Osallistujana ja lauseen subjektina on tavanomaisesti 
TOIMIJA (eng. Actor) sekä transitiivisissa prosesseissa objektina KOHDE (eng. Goal). 
(Ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 179–182.) 

Lähtöpäivän aamuna saapui OPPAAMME, kuuden jalan mittainen lappalaisukko, 
suora ja vahva kuin mänty. (M26FI) 

MICKEL JOHANSSON, lappalainen oppaamme, otti kangaspussistaan PUU-

KAUHAN --- (M30FI) 

Mentaaliset prosessit (ks. Halliday & Matthiessen 2004: 197–201) konstruoivat 
tuntemista, aistimista ja ajattelemista: prosessin osallistujina ovat tyypillisesti KO-

KIJA (eng. Senser), lauseen syntaktinen subjekti tai kokijaobjekti, sekä ILMIÖ 
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(Phenomenon), joka voi olla objekti tai adverbiaalitäydennys, kuten esimerkiksi 
verbin valenssin mukaan taipuva adverbiaali.  

Heti synnytyksen jälkeen äiti juo suuren kupillisen valaanrasvaa, JOSTA HÄN 
uskoo olevan suurta apua. (R42FI) 

SUOMALAINEN ROTU, johon nyt tutustuin ensi kerran sen omassa maassa, kiin-
nosti MINUA suuresti. (M57FI) 

Relationaalisilla eli suhdeprosesseilla luokitellaan, identifioidaan ja luonnehditaan. 
Niillä kuvataan omistussuhteita ja olosuhteita, jonkinlaisena olemista tai 
jonkinlaiseksi identifioimista. Osallistujina suhdeprosessissa voivat olla 
esimerkiksi KANTAJA (eng. Carrier), ATTRIBUUTTI (eng. Attribute), LUOKITELTU 

(eng. Classified), LUOKKA (eng. Classifier), IDENTIFIOITU (eng. Identified), 
IDENTIFIOIJA (eng. Identifier), OMISTAJA (eng. Possessor), OMISTETTU (eng. 
Possessed) ja OLOSUHDE (eng. Circumstance). Relaationaalisten prosessien 
verbinä on tyypillisesti olla-verbi tai muu vastaavanlainen, semanttisesti melko 
tyhjä verbi. (Ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 215–247.) 

HÄN oli jo aivan KALJUPÄINEN --- (M26FI) 

HÄN oli ORPO --- (M38FI) 

Tämä OLAUS GRAAN, vainajan veli, on PIITIMEN KIRKKOHERRA--- (R114FI) 

--- MEILLÄ oli suomalaiset JALKINEET, eräänlaiset nahkatossut. (O66FI) 

Koko viisi-kuusihenkinen PERHE oli ULKONA --- (R27FI) 

Relationaalisten ja materiaalisten verbiprosessien väliin sijoittuvat verbaaliset 
prosessit (ks. Halliday & Matthiessen 2004: 252–256) ovat kielellisiä prosesseja: 
niillä sanotaan, todetaan, kerrotaan. Osallistujista voidaan erottaa esimerkiksi 
SANOJA (Sayer), tyypillisesti lauseen subjekti, adverbiaalina ilmenevä 
VASTAANOTTAJA (eng. Receiver) sekä SANOTTU (eng. Verbiage), tavanomaisesti 
lauseen objekti. 

MIEHEMME sanoivat, ETTÄ SE OLI TODENNÄKÖISESTI SUURI HAUKI --- 
(O70FI) 

Behavioraaliset käyttäytymisen prosessit sijoittuvat materiaalisten ja mentaalisten 
prosessien välimaastoon. Ne kuvaavat ihmisen fysiologista ja psykologista 
toimintaa: osallistujana on useimmiten vain KÄYTTÄYTYJÄ (eng. Behaver), 
tyypillisesti lauseen subjekti. (Ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 248–252.) 
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--- ja HÄN punastui tehdessään meille tämän nöyrän tunnustuksen. (M30FI) 

Suhdeprosessien ja materiaalisten prosessin väliin asettuvat eksistentiaaliset 
prosessit (ks. esim. Halliday & Matthiessen 2004: 256–259) kuvaavat jonkin 
olemaan tulemista, olemassa olemista ja olemasta lakkaamista. Verbinä on 
tavanomaisesti olla-verbi tai vastaava, semanttisesti melko tyhjä, tapahtumista 
kuvaava verbi. Osallistujina on tyypillisesti EKSISTENTTI (eng. Existent) ja 
OLOSUHDE (eng. Circumstance). 

TORNIOSSA oli vain kaksi ranskantaitoista HENKILÖÄ --- (O53FI) 

Olen ottanut aineistoni verbiprosessianalyysiin mukaan kaikki finiittiverbin sisäl-
tävät pää- ja sivulauseet. Modaalisista (interpersoonaisista) verbirakenteista, verbi-
ketjuista ja verbiliitoista olen Heikkisen ja Virtasen (2005; ks. myös Kangasniemi 
1992) tapaan koodannut aineistooni vain ei-modaalisen verbiaineksen. Lopuksi 
olen arvioinut verbiprosessianalyysin tulosten tilastollista merkitsevyyttä z-testin 
avulla. Verbiprosessien frekvenssi- ja prosenttianalyysin tulokset löytyvät ristiin-
taulukoituina luvusta 4 sekä pylväsdiagrammeina liitteistä 10–13. 

Verbiprosessianalyysin lisäksi olen koonnut ja luetteloinut aineistostani tarkas-
teltavaksi kaikki saamelaisiin ja suomalaisiin viittaavat appellatiivit eli yleisnimet38, 
heitä kuvaavat adjektiivit ja muut adjektiiviset rakenteet sekä saamelaisia ja suo-
malaisia määrittävät adverbiaalit ja adverbiaaliset rakenteet, joista olen poiminut 
analyysiin mukaan erityisesti tavan adverbiaalit. Käsitän tässä laajassa mielessä ta-
van adverbiaaleiksi sellaiset tapaa, keinoa ja määrää kuvaavat adverbiaaliset raken-
teet39, jotka luonnehtivat sitä, millainen on tapahtumisen, olemisen tai tekemisen 
tapa (miten) ja millä välineellä (minkä avulla, millä) tai miten intensiivisesti (missä 
määrin) jotakin tehdään tai tapahtuu (ISK § 998; § 994). Tavan adverbiaalit kattavat 
monenlaisia ilmauksia ja usein tavan, määrän tai välineen merkitykset voivat 
mennä päällekkäin.  

 Mainitsen analyysissani esimerkkisanojen/rakenteiden lukumäärän silloin, 
kun kyse on muista kuin yksittäisistä esimerkeistä; täydelliset luettelot appellatii-
veista, adjektiiveista ja adverbiaaleista löytyvät liitteistä 1–8, minkä lisäksi liitteenä 
olevista taulukoista löytyvät myös suomennoksissa käytetyt käännösvastineet. 

 
38 Olen listannut appellatiiveihin myös substantiivisesti käytetyt adjektiivit. 
39 Matkakuvauksissa esiintyviä kommenttiadverbiaaleja (ks. esim. ISK 2004: 999), joiden avulla puhuja 
ilmaisee kantansa lauseen kuvaamaan asiantilaan, kuten onneksi, toivottavasti, hämmästyksekseni, ei 
ole aineiston laajuuden vuoksi sisällytetty tähän analyysiin.  
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Käsittelen saamiani tuloksia osana lähde- ja kohdetekstien diskurssianalyysia lu-
vussa 4. 
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4 Diskurssit lähde- ja kohdeteksteissä 
Käyn tässä luvussa läpi lähde- ja kohdetekstien suomalais- ja saamelaisdiskursseja. 
Arvioin ensinnäkin ranskalaisten matkakertomusten Lapille ja lappilaisuudelle an-
tamia merkityksiä sekä niiden lukijoilleen tarjoamia merkityksellistettyjä näkökul-
mia ja osoitan sisältö- ja kielianalyysin avulla tapoja, joilla tätä toiseuden maailmaa 
rakennetaan. Toiseksi analysoin kohdetekstien eli suomenkielisten käännösten dis-
kurssimaailmaa ja sitä, millä tavalla käännösprosessin tuottama rekontekstuali-
sointi vaikuttaa teosten diskursseihin. Aloitan tämän käännösorientoituneen dis-
kurssianalyysini arvioimalla matkateosten suomentajan käännösideologioita lu-
vussa 4.1 kääntäjähaastattelun ja suomennosten paratekstin analyysin pohjalta. Tä-
män jälkeen siirryn luvussa 4.2 tarkastelemaan lähde- ja kohdetekstien tekstimaa-
ilmaa rekisterianalyysin näkökulmasta. Luvussa 4.3 hahmottelen lähde- ja kohde-
teksteissä rakentuvia diskursseja suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta sekä ar-
vioin käännöksissä tapahtuvien muutoksia diskursiivisia vaikutuksia. 

4.1 Rekontekstualisoidut käännökset 

Kun käännösprosessissa on edetty niin pitkälle, että sekä kustantaja että käännet-
tävä kirja ovat tiedossa, on kääntäjän vuoro ”astua parrasvaloihin”. Aloittaessaan 
työnsä kääntäjä joutuu usein pohtimaan omaa yleistä eli ns. globaalia käännösstra-
tegiaansa: millainen on teoksen tuleva lukija, mihin tarkoitukseen käännös tulee, 
jopa mikä on teoksen kulttuurinen tai media-arvo. (Ks. esim. Chesterman 1997: 90; 
myös Hatim & Mason 1990.) Shakespearen runoutta käännetään eri tavoin kuin 
esimerkiksi kioskikirjallisuuden klassikoita.  

Globaalin käännösstrategian sisällä, käännettävän tekstin tasolla kääntäjä jou-
tuu tekemään lisää käännösvalintoja: miten kääntää tietty rakenne, ajatus tai sana. 
Näitä lokaaleja käännösstrategioita esimerkiksi Chesterman (1997: 94–112) erottaa 
lukuisia niin syntaktisella (esim. lainasanakäännös, sanaluokkavaihdos ja kohee-
siovaihdos), semanttisella (esim. synonyymikäännös, hyponyymikäännös ja para-
fraasikäännös) ja pragmaattisella tasolla (esim. eksplisiittistäminen, implisiittistä-
minen, lisäys ja poisto)40. 

Chesterman (1997: 88) yhdistää käännösstrategiat kääntämistä ja käännöksiä 
määritteleviin normeihin:  

 
40 Vaikka lokaalien käännösstrategioiden systemaattinen analyysi jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle, 
viittaan kohdetekstiesimerkkien analyysissa käännöksissä tapahtuneisiin muutoksiin Chestermanin 
esittämien määritelmien merkityksessä.  
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”[---] strategies are ways in which translators seek to conform to norms. Note: 
not to achieve equivalence, but simply to arrive at the best version they can 
think of, what they regard as the optimal translation. A strategy is thus a kind 
of process, a way of doing something. To speak of translation strategies is thus 
to look at translation as an action, to place it in the wider context of action 
theory.” 

Käännösstrategiat ovat toisin sanoen Chestermanin mukaan toimintaa, jolla kään-
täjät pyrkivät optimaaliseen lopputulokseen. Pidän Chestermanin kuvausta monilta 
osin osuvana: koska kääntäminen on toimintaa ja kääntäjä prosessin toimija, tulee 
käännösstrategiat myös nähdä toimimisen tapoina. Samalla on kuitenkin syytä pi-
tää myös mielessä, että aina kääntäjän valinnat eivät johdu tietoisesta valinnasta, 
vaan esimerkiksi käännöksen aikataulu tai kääntäjän oma työtilanne voivat asettaa 
rajoituksia käännöstyölle, jolloin optimaalisen käännöksen sijaan tavoitteena voi 
olla vain riittävän hyvä käännös. Voidaan myös olettaa, että monilla ammatikseen 
kieltä käsittelevillä on omat vakiintuneet käännösmetodinsa, joiden toimivuutta, 
ideologisia taustoja tai joihin liittyviä normeja ei useinkaan kyseenalaisteta (ks. 
myös Mossop 2000: 42–43).  

Siitä riippumatta, ovatko kääntäjän käyttämät globaalit ja lokaalit käännösstra-
tegiat tietoisesti vai tiedostamatta valittuja, ne ovat luonnollisesti erittäin olennai-
nen osa käännösprosessia ja kääntäjän valinnat vaikuttavat kohdetekstien diskur-
siiviseen rakentumiseen. Tutkimukseni kannalta erityisen kiinnostava on matkate-
osten suomennoksiin sisältyvä kääntäjän parateksti, lukijan ymmärtämistä sääte-
levä aputeksti, joka johdattaa lukijaa tekstien historiallisessa ja diskursiivisessa 
kontekstualisoinnissa antamalla lukijalle tietoa teosten syntyprosessista, kirjoitta-
jien elämästä sekä mahdollisista tekstiin sisältyvistä virheistä. Käännösten suoma-
lainen lukija saa toisin sanoen kääntäjän rekontekstualisoiman – tarkistaman, selit-
tämän ja täydentämän – tekstin luettavakseen. Samalla suomentaja toimii ikään 
kuin kulttuurisena siltana lähdetekstin ja suomalaisen lukijan välillä.  

Ranskalaisten matkakertomusten parateksteissä suomentaja avaa jonkin verran 
matkakirjojen käännösprosessia ja antaa myös perusteluja käännösvalinnoilleen (ks. 
Outhier 1975: 5–6; Regnard 1982: 9–10; Marmier 1999: 16–17). Käyn seuraavassa 
läpi matkakuvausten suomentajan käsityksiä kääntämisestä sekä kääntäjähaastatte-
lun että suomennoksien paratekstien pohjalta ja pyrin hahmottelemaan niiden pe-
rusteella suomennoksissa vaikuttaneita käännösstrategioita. 
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4.1.1 Kääntäjähaastattelun antia 

Kääntäjähaastattelun muodoksi valikoitui keskustelunomainen teemahaastattelu, 
jossa tutkija (T) ja haastateltava (H) keskustelivat vapaamuotoisesti tutkijan ennalta 
valitsemista teemoista. Haastattelussa suomentaja kertoi muun muassa omasta po-
lustaan kääntäjäksi sekä kuvaili omia käsityksiään ja ajatuksiaan kääntäjän tehtä-
västä, vastuusta ja oikeuksista, ranskalaisten matkakuvausten käännösprosessista 
sekä historiallisten tekstien kääntämisen erityispiirteistä. Yhtenä keskustelunai-
heena olivat myös haastateltavan käyttämät käännösstrategiat. 

Haastattelun alussa suomentaja sai kuvailla, millaisena kääntäjänä hän itsensä 
näkee: 

”No, jotenki epätyypillisenä. [---] Kun puhutaan kääntäjistä, niin ne on aina 
kaunokirjallisuuden kääntäjiä ja erityisesti englannista kääntäviä. No, onhan 
meillä hyviä kääntäjiä sekä ranskasta, saksastakin, mut jostain syystä se on se 
englantilainen kaunokirjallisuus, joka on sitten se, mitä käännetään. [---] Siis 
varsinaista kaunokirjallisuutta mä olen kääntäny hyvin vähän, jotakin. [---] 
Joo, mä katson, että mä oon saanu hyvin monipuolisesti tehdä kuitenkin, aina 
eri kielillä ja eri aikakausilta ja eri maista, tosin ei nyt Euroopan ulkopuolelta, 
mutta kyllä mulle Eurooppa oikein hyvin riittää. [naurua]” 

Ehkä odotuksenmukaisestikin kävi ilmi, että haastateltava luokitteli itsensä kään-
täjien valtavirran ulkopuolelle: hänen työsarkaansa ovat olleet erityisesti ranskalai-
nen, saksalainen ja latinankielinen ei-kaunokirjallinen käännöskirjallisuus, kun taas 
iso osa suomentajista työskentelee englanninkielisen kaunokirjallisuuden parissa. 
Useiden kielten taitajana kääntäjä koki kuitenkin saaneensa tehdä hyvin erityyppi-
siä käännöstöitä, Platonista ja matkakirjoista kasvilajikuvausten latinannoksiin. 

Kääntäjän tehtävästä puhuttaessa haastateltava piti kääntämistä ennen kaikkea 
uuden näkökulman tai tiedon välittämisenä lukijalle (ks. myös Venuti 1995: 306). 
Matkakuvausten suomentajana hän koki tehneensä mielekästä työtä, jolla oli myös 
kulttuuris-historiallinen merkitys. 

”[N]ämäkin, koska ne on semmosia, että niitä ei meillä ole tunnettu ollenkaan, 
niin musta se on hirveän jännä ja kiva, että pääsen ikään ku tuomaan tämmöi-
sen ihan uuden, uuden ulottuvuuden, meidän, voi sanoa niin ku historiaankin, 
tämmöisen ulkopuolisen näkökulman.” 

Aloittaessaan varsinaista käännösprosessia kääntäjä joutuu pohtimaan omaa kään-
nöstapaansa. Hatim & Mason (1990: 16–17) erottavat kirjailijakeskeisen (author-



 88

centred translating), lähdetekstipohjaisen (text-centred translating) ja lukijakeskei-
sen kääntämistavan (reader-centred translating). Tässä jaottelussa tutkimusaineis-
ton suomentajan käännöstapaa voitaisiin kuvata pääosin lähdetekstipohjaiseksi, 
sillä kääntäjä korosti haastattelussa lähdetekstin olevan hänen työssään kaiken pe-
rusta: 

”No, sehän [lähdeteksti] nyt on a ja o, eihän nyt ilman sitä vois mitään tehdä-
kään.” 

Historiallisten tekstien käännösprosessissa teksti siirtyy paitsi kulttuurista myös 
ajasta toiseen. Tällöin kääntäjän on muiden valintojen lisäksi päätettävä, haluaako 
hän korostaa tekstin ikää esimerkiksi tyylillisin keinoin. Haastattelussa suomentaja 
kertoi, ettei hänen mielestään keinotekoisen arkaismin luominen yleensä ole kään-
nöksessä tarpeellista, koska tekstin tietynlainen vanhahtavuus ilmenee muutenkin 
esimerkiksi polveilevien lauserakenteiden tai tekstin aihepiirin kautta.  

”Joo, tuo on kyllä semmonen, joka erityisesti antiikin kirjallisuutta kääntäessä 
tulee tietysti esiin, että pitäskö sen olla jotenkin nyt niin ku näin, että se on nyt 
niin kauan sitte kirjoitettua, että pitääkö se semmoinen arkaismi siinä säilyttää 
jotenkin, mutta ei minusta. Päinvastoin, [---] niin ku ennen käännettiin nimen-
omaan sillä lailla, että sanajärjestys ja kaikki noudatti semmosta lähdetekstin 
mallia, että mä sanosin niin, että kun kääntää jotain vanhaa tekstiä, niin siihen 
pakostakin tulee tiettyä vanhahtavuutta jo sen aiheen takia ja sen, että se tapa 
ilmaista on erilainen, esimerkiks kauheen seikkaperänen ja lauseet on pitkiä ja 
muuta [---] että siihen täytyy joku semmonen kompromissi löytää.”  

Samalla kääntäjä halusi tehdä selvän eron muodollista vastaavuutta tavoittelevaan 
kääntämiseen, jossa esimerkiksi lähdekielen sanajärjestys siirrettäisiin kohdeteks-
tiin (ks. lisää Nida [1964]2000). Tämä näkyy myös tutkimusaineiston käännöksissä: 
matkakertomusten suomennosten kieli on pääasiassa nykylukijalle tuttua, sujuvaa 
yleiskieltä. 

Jako kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäjiin tuli kiinnostavalla tavalla esille 
myös suomentajan kuvatessa omaa työskentelyprosessiaan. Siinä missä kaunokir-
jallisen teoksen suomentaja voi edetä inspiraation vallassa vauhdikkaasti ja muo-
kata raakaversiosta lopullisen vasta käännöstyön loppuvaiheessa, haastateltava sen 
sijaan kertoi pyrkivänsä mahdollisimman valmiiseen lopputulokseen jo työn en-
simmäisessä versiossa: 
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” Mä työskentelen aika hitaasti. Niitä on semmosia kääntäjiä, jotka, erityisesti 
kaunokirjallisuudessa, ei siinä tietokirjallisuus tule kysymykseenkään, jotka 
kuulemma kääntää jopa jonkinlaisen ekstaasin, hurmoksen vallassa kauheeta 
vauhtia. [---][K]un tämä on tietopuolista kuitenkin, niin mä haluan niin ku sel-
vittää asiat mahdollisimman tarkkaan siinä työtä tehdessäni jo, ja sitte tietysti 
tulee hirveästi kysymysmerkkejä, jotka mä merkkaan muistiin.” 

Kääntäjien työskentelytapoja artikkelissaan listannut Mossop (2000: 44) kutsuu täl-
laista käännöstapaa nimellä bricklayer, muurari (ks. myös Chandler 1993): kääntä-
jän työssä painottuvat tällöin sekä käännöksen etukäteisvalmistelu ja -suunnittelu 
että käännöksen viimeistely jo kirjoitusvaiheessa. Tällaista työskentelytapaa voisi 
kuvata myös tutkijanomaiseksi: kääntäjän työn fokus on tällöin ennen kaikkea vä-
litetyn tiedon oikeellisuudessa, jolloin käännösprosessiin sisältyy kielellisten kysy-
mysten lisäksi myös paljon asiatietoon liittyvää selvitystyötä. Kuvatessaan ranska-
laisten matkakirjojen käännösprosessia suomentaja kertoi kunkin ranskalaisen mat-
kakuvauksen suomennostyön kestäneen noin vuoden ajan ja työhön sisältyneen 
paljon taustatutkimusta: 

” Mä asuin siellä [Kansalliskirjastossa] päiväkaudet ja hain lähdeteoksia ja 
aina yks löytö johti seuraavaan ja se oli musta hirveen kivaa, joo. [T]än tyyp-
piseen mun mielestäni [taustatyö] kuuluu. Et jos tääkin ois julkaistu, ihan noin 
vaan pelkkä teksti ilman mitään, niin... En mä tiedä. No, oishan se tietysti ollu 
semmosenaankin kiva, mutta mä aattelin, että on niitäki lukijoita, jotka haluaa 
ehkä tietää lisää. Siks mulla on täällä lähdeluettelot ja kaikki, että niist saa 
haluttaessa lisää tietoa [---]. 

Kääntäjän tutkijanomainen ote käännöstyöhön näkyykin selvästi ranskalaisten mat-
kakertomusten suomennoksissa: tutkimusaineiston matkakuvaukset sisältävät 
paitsi runsaasti suomentajan huomautuksia ja selityksiä, myös ranskalaisten kirjai-
lijoiden elämää ja matkan taustoja selvittävät esipuheet, jotka omalta osaltaan aset-
tavat matkakuvaukset osaksi tiettyä historiallista kontekstia.  

Myös haastattelussa kävi ilmi monella tavoin, miten tärkeä osa matkakuvasten 
käännösprosessia taustatyö oli ollut. Syitä näin laajaan ja tarkkaan taustatyöhön 
vaikutti olevan useita. Yksi näistä oli halu auttaa nykypäivän suomalaista lukijaa 
ymmärtämään, millaisessa kontekstissa vuosisatoja vanhat matkakuvaukset oli kir-
joitettu. Toisaalta kääntäjä oli myös halunnut itse perehtyä mahdollisimman hyvin 
aihealueeseen välttääkseen virheitä teosten kääntämisessä. 
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”En mä sitä muokkaa muuta ku sen verran, kuin mun mielestäni on tarpeen, 
että me nytkin ymmärretään niin ku, vaikka nuohan nyt on satojen vuosien ikäi-
siä, niin… Kyllä sitä täytyy sillon tällön jotenkin selventää. [---] [J]a siitähän 
[taustatyöstä] mä intouduin sitten kauheasti itsekin ja toivon, että lukijat jak-
saa lukea taikka saahan ne hypätä ylikin, ellei jaksa, mutta että musta ois niin 
ku tärkeetä selvittää. Sanotaan nyt esimerkiksi, kun Marmierilla on kauheesti, 
hän innostuu kansanrunoudesta, niin mäkin innostuin siitä, että mitä hänellä 
on ollut lähteenään siinä. Mä halusin ne hänen lähteensä selvittää. Ja tämmös-
ten selvittäminen niin ku vaikuttaa kyllä siihen kääntämiseenkin, että siinä tu-
lee oikeen käännettyä. Siinä voi haksahtaa usein, ellei ota selvää, mitä siinä 
on takana.” 

Kääntäjällä on toisin sanoen ollut moninkertainen vastuu: tehtävänä ei ole ollut vain 
tuottaa hyvää suomen kieltä ja nautinnollista luettavaa, vaan myös antaa suomalai-
selle lukijalle mahdollisuus tutustua teosten kulttuuris-historialliseen kontekstiin ja 
jopa halutessaan perehtyä aihealueeseen lisää itse. Toisaalta syy kattavaan para-
tekstiin oli myös pragmaattinen: suomentaja koki käännösprosessin aikana kerän-
neensä teoksista sellaista tietoa, jota muualla ei välttämättä olisi ollut tarjolla: 

”[S]ikäli juuri, että mä oon aatellu, että kun mä oon joutunu niin paljon sitte 
ottamaan noita selville, että mulle on sitte kertynyt semmosta tietoa, jota ei 
välttämättä monella muulla ole, niin oishan se sääli, että se jäis sitte vaan 
mulle, että sen takia mä oon sitte halunnu laittaa sen esipuheen siihen [--].” 

Kysyttäessä, oliko kääntäjä suunnannut matkakuvausten käännökset erityisesti jol-
lekin lukijakunnalle, suomentaja vastasi kuitenkin kieltävästi ja kertoi pitäneensä 
omaa lukukokemustaan käännöksen lähtökohtana. Omakohtainen kokemus teks-
tien ongelmakohdista oli ohjannut kääntäjää lisäämään matkakertomuksiin para-
tekstiä. 

”Mä tein sillai, niin ku mä ajattelin, että musta itsestäni ois kiva lukea. En mä 
nyt osaa ollenkaan ajatella mitään lukijaa, en. [---] Taikka juuri että mä oisin 
selittänyt sellasia asioita juuri, jotka mulle itselleni on ollut niin ku ongelmal-
lisia, jotka mulle ei oo ollu päivänselviä, niin sillon mä aattelin, että ei se nyt 
välttämättä muillekaan oo päivänselvää.” 

Keskustelimme haastattelun aikana myös muista ranskalaisten matkakertomusten 
käännösprosessin aikana esille tulleista haasteista. Puheenaiheeksi nousivat muun 
muassa sanastoa koskevat ongelmat. Haasteelliseksi käännöstyön tekivät paitsi erot 
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ranskan ja suomen luontoa ja liikkumista kuvaavan sanaston välillä, myös lähde-
teksteissä olleet virheet, esimerkiksi enemmän tai vähemmän väärin kirjoitetut suo-
menkieliset henkilön- ja paikannimet41. Kääntäjä olikin joutunut pohtimaan mo-
nessa kohdin, missä määrin korjaa ranskalaisten tekstien sisältämiä virheitä. 

”No, jossakin, missä se nyt näistä oli, jossa oli jonkunlaisia sitaatteja, niin ku 
lapinkielisiä jotakin lausahduksia ja, jotka oli tietysti kirjoitettu jotenki ihan 
hullusti, ja sitte ne johti taas johonkin vanhempaan kirjaan ja sitä vanhempaan 
ja niin edespäin, ja jotakin mä seurasinki, kuinka ne oli muuntunu oikein siitä 
alkulähteestä, niin et tällaset, että missä muodossa tommoset sitte laittaa, ku 
ne joka tapauksessa on väärin. [naurua] Oli siinä tämmöst kaikkee, ja tää on 
niin ku sitte vähän hankalaa ja ikävääkin, aikaavievää tämmöstä selvittää sit-
ten.” 

Erityisen huolissaan käännöksensä terminologisesta oikeellisuudesta kääntäjä ker-
toi olleensa suomentaessaan ensimmäistä matkakuvaustaan, abbé Outhier’n mat-
kapäiväkirjaa. Haastattelun perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että käännöstyön 
haastavuuteen vaikuttivat myös muut tekijät kuin kielikohtaiset erot ja lähdeteosten 
sisältämät asiavirheet. Kääntäjä kertoi nimittäin kokeneensa Lapin-kuvausten suo-
mentamisen varsinkin alussa haastavaksi myös, koska pohjoissuomalainen elinym-
päristö ei hänelle itselleen helsinkiläisenä ollut tuttua: 

”No, täähän oli mulle ongelma, ku mä en siis muistanu yhtään, minkä näköst 
siellä Tornionlaaksossa oli, vaikka, no en mä Tornionlaaksossa ollu ollukkaan, 
Torniossa vaan, niin mun täytyy sanoa, et mun täyty yheltä opiskelutoveriltani, 
joka itse oli Torniosta kotoisin, mä sanoin, et kuule, minkälaisii ne on ne vuoret 
teillä siellä Tornionlaaksossa [naurua] ja tunturit. Se sanoi, että älä, hyvä ih-
minen, tuntureista puhu, että ne on vaaroja. Ja sit ku mä sinne menin, niin kyllä 
mä ittekin hämmästyin, siis ihan tommosta laakeaa. [naurua] Mulla melkein 
tuntureita… Tämmöset pelot mua vaivas, sillon ku mä sitä käänsin, että miten 
sikäläiset siihen suhtautuu.” 

Vaikka suomentaja ei välttämättä ole tietoisesti ajatellut tietynlaista lukijakuntaa 
käännöksilleen, vaikuttaa siltä, että hän on kuitenkin kokenut olleensa vastuussa 
käännöstyön oikeellisuudesta erityisesti pohjoissuomalaisille lukijoille. Outhier’n 
matkakertomuksen kohdalla tämä tietysti painottui myös sen vuoksi, että 

 
41 Itkonen-Kaila on itse kirjoittanut aiheesta Virittäjään artikkelin (1987: 441–444), jossa hän vertailee 
esimerkein suomalaisen ja ranskalaisen maisemakuvauksen eroja. Palaan tähän aiheeseen myöhem-
missä alaluvuissa, joissa käsittelen suomentajan käännösvalintojen diskursiivisia vaikutuksia. 
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suomennos oli kääntäjän ensimmäinen Lapin-kuvaus ja työllä oli erityinen arvo, 
koska käännöksellä juhlistettiin torniolaisen liikkeen 50-vuotistaivalta.  

”[M]ua pelotti sitä Outhier’ta kääntäessä koko ajan se, että jos tota siellä paik-
kakuntalaiset lukee ja näkee, että aa, ei oo, lannanriuku tienny… [naurua] pai-
kannimiä ja noin, mutta sitte siellähän [suomentajan matkalla Tornioon kään-
nösprosessin aikana] ne sitte selvis aika monet loput paikannimet [---].” 

Kääntäjän huoleen lienee vaikuttanut paitsi luonnollistunut ideologia etelän ja poh-
joisen vastakkainasettelusta, myös käännökselle ja kääntäjälle tyypillisesti asetettu 
vaatimus totuudenmukaisuudesta. Kääntäjän osaksi tuleekin usein olla monen alan 
asiantuntijana. Matkakertomusten suomentajallekaan ei ole riittänyt vain ranskalai-
sen kulttuurin tuntemus, vaan hänen on pitänyt perehtyä laajalti myös Suomen his-
toriaan ja paikallisiin oloihin. Myös tässä tuli ilmi suomentajan käyttämä suuri työ-
määrä erilaiseen taustatutkimukseen, jotta esimerkiksi teosten henkilö- ja paikan-
nimet sekä maastotermit tulisivat täysin oikein.’ 

”Ensimmäiseksi mä luin tuon Ilkka Mäntylän kirjoittaman Tornion kaupungin 
historian, josta mä sain aika paljon sitä taustatietoo, ja yritin nopeesti haalia 
käsiini, mitä kaikkee vaan suinkin sain ja rupesin sitä kääntämään, ja siinähän 
oli suurena ongelmana nää paikannimet. Siinä kirjassahan [Outhier’n matka-
kertomus] on kartta, joka on tässä suomalaisessakin laitoksessa, mutta sitä kun 
katsoo, niin huomaa, että nehän on usein ihan päin honkia kirjotettuna.” 

Esimerkkien valossa on odotuksenmukaista, että haastateltava oli kokenut olleensa 
paitsi kääntäjä, myös tutkija, joka oli tehnyt paljon taustatutkimusta selvittääkseen 
kuvausten todenmukaisuuden. Tätä hän kuitenkin piti itsestäänselvänä osana työ-
tään.  

”Vaati ne [matkakuvausten suomennokset] ison työn, joo, ja ja juuri, ku sitä 
taustamateriaalia kerty niin paljon, niin sitte siitä piti sortteerata, että mitä 
ottaa sitte käyttöön ja noin, että tän tyyppiset käännöksethän, nehän todella on 
niin ku tutkimista vähintään yhtä paljon kun puhdasta, sitä kääntämistä.” 

Kirjallisen tuotteen käännös- ja julkaisuprosessiin osallistuu tyypillisesti useita toi-
mijoita (ks. esim. Newmark 1988: 6). Ranskalaisten Lapin-kuvausten suomenta-
jana haastateltava on kuitenkin käännössosiologisesta näkökulmasta ollut poik-
keuksellisen paljon toimijuutta. Suomentaja on ollut paitsi kääntäjä, myös tekstien 
toimittaja, joka on saanut tehdä työtään hyvin itsenäisesti. 
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”Mä oon tehny just niin ku olen parhaaksi nähnyt. Mä voin sanoa suoraan, 
että mikään kustantaja tai kustannustoimittaja ei oo pilkkuakaan muuttanu 
näistä töistä, että nää on täysin niin ku mun omia.” 

Marmier’n käännöksen osalta suomentaja on myös päässyt valitsemaan kokonaan 
itse käännettävän materiaalin. Kääntäjä kertoi haastattelussa valinneensa suomen-
nettavaksi ensinnäkin kaiken sen, joka koskee Suomea ja jonka oli ajatellut kiin-
nostavan suomalaista lukijaa. Toisaalta hän kertoi halunneensa välittää suomalai-
sille erityisesti matkailijoiden omat kokemukset, ja tämän vuoksi hän oli esimer-
kiksi Marmier’n teoksen suomennoksesta jättänyt pois sellaisia osioita, kuten luvun 
saamelaisten elinkeinoista ja -tavoista, jotka ovat selvästi olleet peräisin muusta 
lähteestä.  

”[K]yllä mä oon ottanu kaiken sellasen, joka koskee Suomea. Siinähän… 
Koska tää oli semmonen yleensä Pohjoismaihin suuntautuva retkikunta, että 
siinä on sitte Ruotsia ja Norjaa ja tämmöst paljon kanssa, että ne mä olen jät-
täny pois. Se olis ollu niin valtava muuten, että en mä usko, että SKS olisi sitä 
sitte ottanukkaan niin isona. [---] [K]yllä mä Marmieriin oon mielestäni ottanu 
kaiken, minkä tässä nyt voi kuvitella suomalaista lukijaa kiinnostavan. [---] 
[S]emmosta, että se ei ole hänen omaa kokemustaan, niin semmost mä jätin 
kyllä pois [---].” 

Haastattelussa korostui myös kääntäjän halu välittää ranskalaismatkaajien koke-
mukset sellaisinaan suomalaiselle lukijalle, joille suomentaja on halunnut jättää 
hoksaamisen ilon. Niinpä hän on jättänyt esimerkiksi ranskalaismatkaajan kuvauk-
sen pitkistä käyristä laudoista alkuperäiseen muotoonsa, vaikka suomalaislukijalle 
termi sukset olisi itsestäänselvyys:  

”Juuri sellanen näissä matkakertomuksissa juuri, jossa nyt selvästi ulkomaa-
lainen ihmettelee jotain asiaa ja ilmaisee sen jollan lailla kömpelösti meidän 
mielestä, niin musta ne on niin huvittavia, että semmoset mä oon niin ku yrit-
täny mahdollisuuksien mukaan säilyttää sen sijaan, et jos mä nyt suoraan pu-
husin, että he käyttävät suksia sen sijaan, että ne käyttää niitä käyriä lautoja. 
Niin tota, ainakin ensimmäisellä kerralla, se on sitten hankalampi, jos ne tois-
tuu monta kertaa, niin kyllä mä sitte oon hissun kissun siirtyny suksiin [naurua] 
ja noin, mut että se täytyy ainakin kerran tuoda esiin, et ne ihmettelee ja näkee 
sen sillä lailla kummallisesti.”  
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Kääntäjä on toisin sanoen halunnut säilyttää suomennoksissa vieraan katseen suo-
malaisuuteen. Kääntäjä totesi lisäksi haastattelussa, ettei hän ole myöskään tietoi-
sesti halunnut pehmentää esimerkiksi Regnardin varsin värikkäitä kuvauksia saa-
melaisista ja suomalaisista.  

”H: [S]e on kyllä ihan oma tapauksensa se Regnard, joka liiottelee ja räiskii, 
miten sattuu, mutta hauskastihan se kirjoittaa ennen kaikkee, joo.  

T: Sulla ei siinäkään… sie oot kuitenkin siinäki pyrkiny aina tähän, et välität...? 

H: Sellasena kun hän kertoo, joo, kyllä.” 

Kääntäjän yhtenä tietoisena käännösstrategiana vaikuttaisikin olleen tietynlainen 
sekundäärinen kulttuurinen vieraannuttaminen, metatoiseus, jota Itkonen-Kaila 
(1987: 441) on itse kuvaillut artikkelissaan osuvasti:  

Mutta joskus kääntäjä saattaa huomata joutuneensa outoon tilanteeseen, jossa 
hän ei olekaan tavalliseen tapaan rakentamassa siltaa vastarannalta omalle 
puolelleen. Hänet on sen sijaan asetettu katsomaan ikään kuin vieraan silmin 
asioita, jotka ovat hänelle itselleen, ja myös lukijoille, tutunomaisempia kuin 
kirjoittajalle ja tämän alkuperäiselle yleisölle. Vanha iskulause, jonka mukaan 
käännöksen tulisi antaa lukijoilleen samanlainen vaikutelma kuin alkuperäis-
teos on antanut omille lukijoilleen, ei tällaisessa tapauksessa enää pädekään. 

Tyypillisestä käännöstilanteesta poiketen ranskalaisten Lapin-kuvausten vieraat 
elementit eivät edustakaan lähdekulttuuria, vaan kääntäjälle ja lukijalle tuttuja koh-
dekulttuurin ominaisuuksia ja piirteitä ulkomaalaisen katseen kautta nähtyinä. Täl-
löin myös käännösten funktio muuttuu kaksitahoiseksi: matkakuvausten suomalai-
nen lukija pääsee paitsi ihmettelemään ranskalaisten katseen kautta oman kulttuu-
rin osin hullunkurisiksikin rakentuvia piirteitä, myös kummastelemaan vieraan 
kulttuurin edustajien edesottamuksia Suomessa. Kääntäjä rakentaa toisin sanoen 
suomennoksissaan diskursiivista kuvaa yhtä lailla niin suomalaisista ja saamelai-
sista kuin ranskalaisistakin. 

Haastattelun lopuksi keskustelimme vielä kääntäjän työstään saamasta palaut-
teesta. Yleisesti ottaen palautetta oli tullut vähän, lähinnä yksittäisistä kirja-arvos-
teluista: 

”Regnardissa mulla oli apuna kyllä hyvä lähde siis näitten asioitten selvittä-
misessä, koska siitä on ruotsalainen käännös tehty, jossa on hyvät selitykset, 
että mä en sitte siihen omaan kirjaani paljon selityksiä laittanukkaan, josta 
sitte yksi kriitikko tietysti moitti, että olis saanu olla enemmän selityksiä [---].” 
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Suomentajan työstään saama melko vähäinen ja tyypillisesti käännöksen oletettui-
hin puutteisiin liittyvä palaute on käännöstyölle tavanomaista: kääntäjän työ jää 
edelleen usein vähälle huomiolle tai jopa huomioimatta, vaikka esimerkiksi Kään-
täjien ja tulkkien liitto on viime vuosina pyrkinyt kohottamaan kääntäjien profiilia 
muun muassa perustamalla useita uusia käännös- ja tunnustuspalkintoja, kuten J.A. 
Hollon palkinnon tietokirjallisuuden suomentajille sekä Mikael Agricola-palkin-
non, joka myönnetään kaunokirjallisen teoksen erinomaisesta suomennoksesta. 
Matkakuvausten suomennoksista haastateltava oli kuitenkin saanut kiitosta Torni-
onjokilaaksosta. Kääntäjä kertoikin toivoneensa matkakuvausten suomennosten 
päätyvän erityisesti alueen asukkaiden luettavaksi: 

”Niin, tosta Outhierista mä erityisesti toivoin, että se tulis tunnetuks siellä, 
siellä, koska siellä niin monet ihmiset sitte tietää ne paikat, ja mä aattelin, et 
kuinka hirveen kivaa niille on. Siit otettiin aika pieni painos, että ei siitä var-
maan kovin paljon oo riittänyt, mutta mä toivoin, että ne harvat kappaleet löy-
täs tiensä oikeisiin käsiin, niin ku Carl Reginan sukulaisille ja tommosille sitte. 
[naurua]” 

Kääntäjä itse arvioi matkakertomusten suomennosten vaikutuksen esimerkiksi suo-
malaisten kuvaan Lapista ja saamelaisista melko suppeaksi suomennosten pienen 
painosmäärän vuoksi. Matkakertomusten käännöstyön haastavuudesta ja työläy-
destä huolimatta suomentaja mainitsi kuitenkin haastattelussa matkakirjat mielui-
simpina käännöksinään eritoten niiden käännös- ja toimitusprosessin monipuoli-
suuden vuoksi:  

”No, en mä usko, että näillä nyt on merkitystä erityisesti. Ei näitä niin paljon 
lueta, sillä näistä on pienet painokset eikä nää mitään hittejä oo koskaan ol-
lukkaan. Se on pieni piiri, joka niin ku harrastaa tämmöstä, et suomalaisilla 
on nyt niin monia muitakin lähteitä, millä ne nyt osaa muodostaa kuvansa saa-
melaisista [---]. [K]yllä mun lempilapsekseni vähitellen on tullu just sitte nää, 
mitä mä oon viime vuosina tehnyt, nää ulkomaalaisten matkakirjat, kun ne on 
tavallaan sitä mun omaa, osittain niin ku omia löytöjänikin, ja niihin on liittyny 
paljon myös toimittamista, et siitä mä oon tykänny hirveesti.” 

Kääntäjähaastattelun tulosten yhteenvetona voisi todeta, että suomentajalla vaikut-
taa työssään olleen kaksi päätavoitetta: toisaalta hän on halunnut olla mahdollisim-
man uskollinen lähdetekstille ja tuoda toiseutta edustavan näkökulman kohdekult-
tuuriin (ns. vieraannuttava strategia, ks. esim. Venuti 1995: 18–19; Venuti 1998a: 
240–244), toisaalta taas hän on halunnut osoittaa olevansa myös kohdekielen ja -
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kulttuurin tuntija ja tehdä tekstin lukijalle helposti lähestyttäväksi (ns. kotouttava 
strategia; ibid). Myös suomennosten paratekstien analyysi, jota käsittelen luvussa 
4.1.2, tukee tällaista johtopäätöstä. 

Suomentajan yleistä käännöstapaa voitaisiin kuvailla ensinnäkin minimimuu-
toksen tai kultaisen keskitien strategiaksi: kääntäjän pyrkimyksenä on hänen omien 
sanojensa mukaan ollut ”kääntää niin uskollisesti kuin mahdollista, niin vapaasti 
kuin välttämätöntä”. Toisaalta käännösprosessissa suomentajalla on ollut kaksi työ-
roolia: lähdetekstille uskollisen kääntäjän sekä lukijoita huomioivan asiantuntija-
toimittajan roolit. Haastattelun perusteella suomentajan globaalia käännösstrate-
giaa voitaisiinkin luonnehtia paitsi lähdetekstipohjaiseksi, myös tiedottavaksi ja lu-
kijan huomioonottavaksi.  

Haastattelussa piirtyi kuva tiedostavasta ja tarkasta kääntäjästä, joka kantaa 
vastuun lukijalle välittämästään tekstistä ja jolla on selkeä käsitys käännöstyöhönsä 
sopivista metodeista. Suomentaja itsekin kuitenkin tähdensi haastattelussa, että 
kaikki kääntäjän valinnat eivät ole tietoisia, vaan kääntäjällä voi olla vakiintuneita, 
jopa maneerisia tapoja kääntää tekstiä:  

”Eihän kaikki, mitä kääntäjä tekee, se ei suinkaan ole tietoista. Siinä tulee var-
masti paljon sellasta, mitä ei itte ollenkaan tiedäkään eikä huomaakaan, ja voi 
olla sellasia maneereja, joita ei itte huomaa ennen ku kymmenen vuoden 
päästä, ku itte lukee sitä.” 

Onkin perusteltua olettaa, että kääntäjät eivät aina ole täysin tietoisia omasta kään-
nösstrategiastaan (ks. myös Munday 2007: 212–213). Tietoisten käännösvalintojen 
lisäksi käännösprosessissa vaikuttavat mitä todennäköisimmin myös erilaiset kään-
nösihanteet tai -normit, joita harvoin kyseenalaistetaan, mutta jotka kuitenkin oh-
jaavat kääntäjän toimintaa. Käännöstieteessä kääntäjän rooliin ja kääntämisen so-
siologiaan on alettu kiinnittää huomiota erityisesti 1990-luvulta lähtien, jolloin 
Lawrence Venuti aloitti keskustelun kääntäjän näkymättömyydestä teoksillaan 
Rethinking Translation (1992) ja Translator’s Invisibility (1995). Tutkimuksessaan 
Venuti (1992: 4) kritisoi voimakkaasti perinteistä käännösihannetta: 

A translated text is judged successful – by most editors, publishers, reviewers, 
readers, by translators themselves – when it reads fluently, when it gives the 
appearance that it is not translated, that it is the original, transparently 
reflecting the foreign author’s personality or intention or the essential meaning 
of the foreign text.  
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Tällainen sujuvan tekstin käännösihanne on Venutin mielestä syynä kääntäjän nä-
kymättömyyteen ja käännöstyön arvostuksen vähäisyyteen: käännöstä pidetään on-
nistuneena, kun sitä ei edes huomaa käännökseksi. Venutin kritiikki kohdistui eri-
tyisesti englanninkielisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen ja hänen näkemyk-
sensä on aiheellisesti saanut myös muilta käännöstutkijoilta kritiikkiä osakseen 
(esim. Pym [1996]2010). On kuitenkin todennäköistä, että Venutin kritisoima us-
kollisen käännöksen normi tai ideologia on yhä edelleen yksi tavanomaisimmista 
kääntäjään ja käännökseen kohdistuvista oletuksista ja vaatimuksista.  

Myös tässä käännöshaastattelussa suomentajan kuvaamat käännösstrategiat 
matkateosten suomennustyössä näyttäisivät perustuvan osin tällaiseen uskollisen 
kääntämisen ideologiaan. Kuitenkin kääntäjän suomennoksiin lisäämä parateksti 
rekontekstualisoi suomennokset nimenomaan käännöksiksi: vaikka itse leipäteksti 
on sujuvaa yleiskieltä, kääntäjän parateksti tuo suomentajan itsensä osaksi matka-
kertomuksia ja lisää ranskalaisen matkaajan lisäksi suomalaisen kielen ja kulttuurin 
asiantuntijan äänen tekstiin, minkä vuoksi suomennosten paratekstejä on myös 
syytä tarkastella lähemmin. 

4.1.2 Suomennosten paratekstit 

Ranskalainen kirjallisuudentutkija Gérard Genette (1997) jakaa paratekstit kahteen 
pääkategoriaan: periteksteihin, jotka ovat teokseen fyysisesti sisältyviä paratekstejä, 
sekä epiteksteihin, jotka viittaavat teoksen ulkopuolisiin parateksteihin (1997: 16, 
344). Peritekstejä ovat Genetten määritelmän mukaan muun muassa esipuheet, 
omistuskirjoitukset ja julkaisutiedot, epitekstejä puolestaan esimerkiksi julkaistun 
tekstin aiemmat versiot, kirja-arvostelut, kirjailijahaastattelut jne. Yhdessä peri- ja 
epitekstit muodostavat paratekstuaalisen kokonaisuuden (Genette 1997: 5): 

As must henceforth go without saying, peritext and epitext completely and 
entirely share the spatial field of the paratext. in other words, for those who 
are keen on formulae, paratext=peritext+epitext.  

Genetten määritelmän mukaisesti ranskalaisten matkakuvausten suomennokset 
fyysisinä tuotteina muodostavat siis peritekstuaalisen kokonaisuuden. 
Suomennosten epiteksteinä puolestaan voidaan pitää esimerkiksi kirja-arvosteluja, 
suomentajan omaa artikkelia matkakuvausten kääntämisestä tai jopa tätä 
tutkimusta varten tehtyä kääntäjähaastattelua. Genetten paratekstimääritelmässä 
ongelmallisinta lieneekin juuri epitekstien määrittäminen ja rajaaminen. 
Peritekstien luokitteluun Genetten määritelmä kuitenkin soveltuu hyvin, minkä 
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vuoksi käytän sitä paratekstien analyysin lähtökohtana tässä tutkimuksessa, 
kuitenkin sillä rajoituksella, että laajempi epitekstien analyysi – 
kääntäjähaastattelua ja suomentajan omaa artikkelia lukuun ottamatta – rajautuu 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja tarkastelen työssäni yksityiskohtaisemmin vain 
suomentajan omia peritekstejä: kääntäjän suomennoksiin kirjoittamia johdantoja, 
esipuheita, ala- ja loppuviitteitä sekä tekstinsisäisiä kommentteja. Koska jako peri- 
ja epiteksteihin ei näin ollen ole omassa tutkimuksessani erityisen olennainen, 
viittaan suomennoksiin sisältyvään kääntäjän omaan tekstiin yleisesti vain 
parateksteinä. 

Käännössosiologisessa tutkimuksessa paratekstien analyysi linkittyy vahvasti 
keskusteluun kääntäjän roolista ja näkyvyydestä/näkymättömyydestä. Esimerkiksi 
Kaisa Koskinen on väitöskirjassaan (2000: 99) esittänyt, että kääntäjän näkyvyy-
dessä on erotettavissa ainakin kolme eri tasoa: tekstuaalinen (textual), paratekstu-
aalinen (paratextual) ja tekstinulkoinen (extratextual). Tekstuaalinen viittaa kään-
täjän keinoihin lisätä näkyvyyttään tekstin sisällä, paratekstuaalinen puolestaan 
kääntäjän merkintöihin varsinaisen leipätekstin ulkopuolella (vrt. Genetten peri-
tekstit) ja tekstinulkoinen kääntäjän näkyvyyteen käännöksen sosiaalisen statuksen 
ja kontekstin kautta (vrt. Genetten epitekstit). Tällainen kolmijako soveltuu pääso-
sin myös tähän tutkimukseen, mutta Koskisen luokittelusta poiketen luen myös lei-
pätekstiin sisältyvät, mutta niistä suluin tai hakamerkein erotetut kääntäjän kom-
mentit paratekstuaaliseksi materiaaliksi. 

Koskinen (2000: 100) arvioi, että siinä missä Venutinkin peräänkuuluttaman 
kääntäjän tekstuaalisen näkyvyyden lisääminen nähdään usein ongelmallisena, pa-
ratekstejä pidetään päinvastoin oikeana paikkana kääntäjän esiintulolle. Käännet-
tävän tekstin ulkopuolelle sijoittuvat esi- tai loppupuheet, johdannot ja selitykset 
sallivat kääntäjän kommentoida käännettävää tekstiä ja avata omaa käännösproses-
siaan käännetyn tekstin yhtenäisyyden siitä kärsimättä. Vaikka paratekstit vaikutta-
vat itsestäänselvältä tavalta lisätä kääntäjän näkyvyyttä sekä käännösprosessin 
avoimuutta, Koskinen (2000: 100) muistuttaa kuitenkin myös metatekstin vaaroista: 

Words and deeds do not always meet. Possibilities for manipulation actually 
seem to increase in prefaces and other metatextual commentaries. Indeed, it 
may well be that translators themselves are not always aware of their own 
strategies, and if they are, they may find it either unwise or unnecessary to 
reveal them to the reader (and, importantly, readers may refuse to accept the 
translator’s explanations, no matter how sincerely offered [---]). 



 99

Paratekstien ideologista merkitystä ei tule aliarvioida. Myös Mao Tse-Tungin kään-
nösten paratekstejä tutkinut Hou Pingping (2013: 45) painottaa paratekstien merki-
tystä lukuprosessia ohjaavina ja jopa manipuloivina tekijöinä. Paratekstien kautta 
kääntäjällä on mahdollisuus ottaa itse osaa keskusteluun alkuperäisen kirjoittajan 
rinnalla, kuten Päivärinne (2018: 42) osuvasti tiivistää: 

Par l’usage des paratextes [---] le traducteur peut s’exprimer au regard de ses 
principes de traduction, mais également autrement se situer dans des 
discussions qui peuvent porter sun un nombre illimité de sujets. C’est alors un 
lieu par excellence pour utiliser sa propre voix, qui, dans le texte traduit, se 
mêle à celle de l’auteur. 

Käsittelen seuraavaksi matkateosten suomennoksia kronologisessa järjestyksessä, 
toisin sanoen, siinä järjestyksessä kuin ne on suomennettu ja julkaistu. Osittain var-
mastikin käännösprosessin kiireellisyyden vuoksi Outhier’n tekstin suomennok-
sessa on vähiten kääntäjän paratekstiä. Vastaavasti Marmier’n matkakertomuksen 
suomennoksessa kääntäjä on saanut toimia myös kirjan toimittajana, mikä on to-
dennäköisesti myötävaikuttanut siihen, että teoksesta löytyy hyvin runsaasti kään-
täjän paratekstiä. Regnardin matkakuvauksen suomennos sijoittuu niin ajallisesti 
kuin myös paratekstin määrältään näiden kahden teoksen väliin. Tarkastelen seu-
raavassa sisällönanalyysin avulla kääntäjän kuhunkin suomennokseen lisäämiä pa-
ratekstejä ja analysoin niiden vaikutuksia suomennosten rekonstekstualisaatiossa ja 
diskursiivisessa rakentumisessa.  

Outhier’n matkapäiväkirjan suomennos ilmestyi vuonna 1975. Kirja alkaa 
kääntäjän esipuheella (s. 5–6), jonka otsikkona on ”Suomentajan sanat”. Lyhyessä 
esipuheessaan kääntäjä kuvailee suomentamaansa teosta sekä kommentoi omia 
käännösvalintojaan muun muassa näin: 

Tekijä itsekin toteaa tyylinsä olevan vailla ”kainopuheisuuden koristuksia”, 
eikä tietysti kääntäjänkään asiana ole ollut lisäillä niitä tekstiin. 

Kääntäjän kommentti on erittäin mielenkiintoinen, sillä kommentista voidaan tul-
kita, millaisena suomentaja kääntäjän tehtävän näkee: lähdetekstin uskollisena vä-
littäjänä, jonka tarkoituksena ei ole täydentää lähdetekstin puutteita tai tehdä koh-
detekstistä lähdetekstiä parempaa. Suomentaja kirjoittautuu esipuheessaan lähde-
tekstin uskolliseksi välittäjäksi, joka ei lisää käännökseensä mitään sellaista, mitä 
lähdetekstissä itsessään ei jo ole.  

Esipuhe antaa tietoja myös suomentajan käännösstrategioista. Kääntäjä kuvaa 
esipuheessaan esimerkiksi yrittäneensä ”nähdä asiat Pohjolan oloihin 
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tottumattoman vierasmaalaisen silmin” ja käyttäneensä esimerkiksi suksista niiden 
oikeaa nimeä ”[v]asta kun tämäntapaiset seikat ovat tulleet tekstissä uudelleen 
esiin”. Tällöin kääntäjän valitsemassa strategiassa vieraannuttava vaikutus liittyy 
erityisesti lähde- ja kohdetekstin ajalliseen eroavaisuuteen: lähdetekstin tuntematon 
käsite (skis) olisi toki tuttu nykyranskalaisellekin lukijalle. 

Vieraannuttavan käännösstrategian ohessa suomentaja on kuitenkin tehnyt 
myös kotouttavia käännösvalintoja: hän kertoo esimerkiksi esipuheessa korjan-
neensa tekstiin sisältyneet suomalaiset erisnimet joko nykykieliseen normaaliasuun 
tai vastaavaan vanhempaan nimitykseen. Kääntäjä toteaa yleiskielistäneensä myös 
muunkieliset paikan- ja henkilönnimet, mikä voidaan myös laskea kotouttavaksi 
käännösstrategiaksi.  

Sen sijaan suomen- ja ruotsinkielisten sanojen yleisnimien kirjoitusasuihin 
kääntäjä ei ole koskenut, vaikka niissä olisi ollut virheitä. Tällainen käännöstapa 
säilyttää lähdetekstin vieraannuttavaa vaikutusta.  

Kirjoittajan erehdyksiä ja väärinkäsityksiä – kuten että Tornionjoella lentelee 
haikaroita tai että puolukat ovat täynnä matoja – en ole ryhtynyt oikomaan. 

Kääntäjän kommentti lähdetekstin kirjoittajan tekemistä virheistä kertoo kiinnos-
tavalla tavalla ensinnäkin suomentajan halusta välittää uskollisesti ranskalaisen kir-
joittajan kokemus ja teksti sellaisenaan suomalaiselle lukijalle, kaikkine virheineen 
ja väärinkäsityksineen, jotka myös luovat tekstiin vieraannuttavaa sävyä. Toisaalta 
kommentti kuitenkin toimii myös rajanvetona: kääntäjän tehtävänä ei ole oikoa läh-
detekstin itsestäänselviä asiavirheitä. Samalla suomentaja antaa osan vastuusta suo-
malaiselle lukijalle, jonka tehtäväksi jää näiden väärinkäsitysten tunnistaminen. 

Kääntäjän oman esipuheen lisäksi Outhier’n matkakuvauksen suomennoksesta 
löytyy sivuilta 7–18 toinen, edellistä huomattavasti laajempi teoksen 
esittely, ”Esipuhe suomalaiseen laitokseen”, jonka on kirjoittanut Toivo Harjunpää. 
Harjunpään esipuheessa kuvataan varsin seikkaperäisesti retkikunnan syntyyn 
johtaneita tieteellisiä ja historiallisia tapahtumia sekä käydään yksityiskohtaisesti 
läpi abbé Outhier’n elämänvaiheita. Kirjoittaja esittelee esipuheessaan varsin 
kattavasti myös Tornion silloiseen sivistyneistöön ja ranskalaisten sikäläiseen 
seurapiiriin kuuluneita henkilöitä. 

Kääntäjä mainitsee esipuheessaan myös lisänneensä suomennokseensa selityk-
siä tai täydennyksiä alaviitteissä ja hakasulkeissa. Olen luokitellut nämä kääntäjän 
paratekstit oheiseen taulukkoon (ks. Taulukko 3). Alaviitteitä suomennoksessa on 
yhteensä 16 kappaletta. 
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Ranskalaisessa lähdeteoksessa on lukuisia vieraskielisiä sanoja, joista osa, 
erityisesti ruotsalaista alkuperää olevat sanat, on kirjoitettu lähdekielestä 
poikkeavalla tavalla. Kuten suomentaja esipuheessaan kertoi, hän on jättänyt 
yleiskieliset sanat sellaisenaan suomennokseen. Useiden kohdalla suomentaja on 
kuitenkin lisännyt tekstiin selityksen joko hakasulkeissa tai alaviitteenä. Valtaosa 
Outhier’n matkakuvauksen käännöksen paratekstistä onkin erilaisia sana- ja 
fraasiselityksiä. Näistä suurin osa, 8 kappaletta, on yksittäisten sanojen selityksiä, 
jotka on kirjattu tekstiin hakasulkeissa, kuten lintulajien selitys ”goiland 42  tai 
courlieu [isokuovi]” (Outhier 1975: 56) ja ruotsinkielisen sanan foneettisen 
ranskannoksen selitys ”spihel [ruots. spjäll, uunipelti]” (Outhier 1975: 113). 
Useimmat sanaselitykset koskevat yleisnimiä, mutta mukaan mahtuu myös yksi 
erisnimi, ”Pellon Pytä [Pellon pöytä]” (Outhier 1975: 77). Sellaiset sanaselitykset, 
jotka koskevat lähdetekstissä käytettyjä vanhoja mittayksiköitä, sekä esimerkiksi 
latinankielisten fraasien suomennokset kääntäjä on laittanut alaviitteisiin. 

Taulukko 3. Paratekstien sisällönanalyysi (Outhier). 

Paratekstityyppi Tekstinsisäiset selitykset ja alaviitteet (sivunumerot) Yhteensä 

1. Käännösvalintoja koskevat 

kommentit 

38, 105, 137 3 

2. Lähdetekstin virheiden 

korjaukset 

- - 

3. Kulttuuris-historialliset 

täydennykset ja selitykset 

31, 33, 55, 56, 117, 149 6 

4. Sana- ja fraasiselitykset 26, 30 (1), 30 (2), 56, 77, 99, 104, 113, 133, 139 (1.), 139 
(2.), 147, 150, 157, 163 

15 

5. Muut suomennokset ja 

intertekstuaaliset viittaukset 

- - 

Suomentaja on lisännyt käännökseen myös jonkin verran kulttuuris-historiallisia 
selityksiä, kuten sivulla 56 huomautuksen Hanhisen saaren kuulumisesta nykyisin 
Hailuotoon tai sivulla 149 selvityksen toukorukouspäivien ajankohdasta ja merki-
tyksestä. Tällaista paratekstiä voisi kuvailla lukijaa informoivaksi ja opettavaksi. 
Kulttuuris-historiallisen paratekstin läsnäoloa voi myös pitää täysin perusteltuna: 
nykylukijoista suurimmalle osalle esimerkiksi edellä mainitut toukorukouspäivät 
ovat mitä todennäköisimmin tuntematon tapahtuma. 

 
42 Nyk. goéland ’lokki’. 
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Varsinaisia käännösvalintoja koskevia kommentteja alaviitteissä on hyvin vä-
hän. Näistä sivun 38 alaviite liittyy suomennoksessa käytettyihin mittayksiköihin: 
kääntäjä informoi lukijaa suomennoksessa käytettävästä Reamur-mittayksiköstä. 
Sivun 105 alaviite puolestaan kertoo suomennoksessa tehdystä rajauksesta: kään-
nöksen ulkopuolelle on jätetty lähdetekstin loppuun sisältyneet muistiinpanot abbé 
Outhier’n tekemistä tieteellisistä havainnoista. Sivun 137 alaviite koskee samaa 
asiaa, ja kääntäjä ohjaa lukijaa palaamaan viitteeseen sivulla 105.  

Hakasulkeiden ja alaviitteiden lisäksi suomentaja on lisännyt selityksiä myös 
joihinkin teokseen sisältyvistä piirroksista, kuten s. 120–121 olevaan karttaan Tor-
nion kaupungista. Useimmat sisältävät kuitenkin vain ranskankielisten termien 
suomennokset. 

Koska Outhier’n matkapäiväkirjan suomennos oli tilausteos, on syytä olettaa, 
että suomentaja on ollut tietoinen käännökseen tulevasta toisesta esipuheesta. Tämä 
selittänee osaltaan, miksi suomentajan oma esipuhe on tässä teoksessa suhteellisen 
suppea. Yhdessä esipuheet ja kääntäjän parateksti kuitenkin konstruoivat selkeästi 
tekstiin kolmen eri kirjoittajan äänet kahdella eri aikatasolla ja kahdesta eri kult-
tuurista: 1700-luvun ranskalaisen papin sekä 1900-luvun lopun suomalaisen kään-
täjän ja historiallis-tieteellisen asiantuntijan.  

Regnardin matkakuvauksen suomennos ilmestyi vuonna 1982, ja kääntäjän 
johdatus teokseen löytyy sivuilta 5–10. Sen jälkeen alkaa varsinaisen matkaku-
vauksen suomennos (s. 11–123), jonka perään kääntäjä on laittanut loppuviitteitä 
sisältävän osion ”Selityksiä” sivuille 125–127.  

Esipuheessaan suomentaja käy läpi Regnardin elämäkertaa sekä erityisesti tä-
män Lapin-matkan vaiheita. Kääntäjä käsittelee myös Regnardin mahdollisia läh-
teitä matkakuvauksen kirjoittamisessa sekä matkakuvauksen julkaisuprosessia ja 
teoksen todennäköistä merkitystä eurooppalaisten mielikuville Lapista. Tämän tut-
kimuksen kannalta erityisen kiinnostavia ovat jälleen kääntäjän kommentit kään-
nösprosessista ja -valinnoista (Regnard 1982: 9): 

Henkilön- ja paikannimistä, jotka ovat ranskalaisessa tekstissä usein 
virheellisessä ja enemmän tai vähemmän tuntemattomaksi vääristyneessä 
muodossa, olen käyttänyt niiden oikeita muotoja, mikäli ne ovat olleet 
tunnistettavissa. Regnardin kulkeman Tornionjoen reitin paikannimien 
kohdalla olen kuitenkin ottanut mukaan (kursivoituna) myös Regnardin 
käyttämän muodon silloin kun se on esiintynyt ensimmäisen kerran. Samoin 
tekstissä olevat ruotsin-, suomen- ja lapinkieliset sanat olen säilyttänyt 
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sellaisinaan, kaikkine virheellisyyksineen. Eräissä tapauksissa olen lisännyt 
hakasulkeisiin suomalaisen vastineen. 

Kääntäjän kirjoittama esipuhe rekontekstualisoi lähdetekstin useilla tavoin. Kään-
täjä ensinnäkin kirjoittautuu johdannossaan sekä lähde- että kohdekulttuurin asian-
tuntijaksi, joka on työssään tunnistanut ja tarpeen mukaan myös oikaissut lähde-
tekstin sisältämiä virheitä erityisesti paikan- ja henkilönnimissä. Nämä kääntäjän 
korjaukset ja suorat lisäykset toimivat kohdetekstiä kotouttavina tekijöinä ja hel-
pottavat suomalaisen lukijan luku-urakkaa (vrt. Venutin (1995, 1998) fluency). 

Osa kaloista suolataan kuljetusta varten, osa savustetaan saunoissa 
(bassetouches), jotka on tehty kylpylärakennusten mukaan. [---] Tämä pulkaksi 
(pulea) nimitetty ajoneuvo on tehty pienen veneen tapaan, [---]. (Regnard 1982: 
16–17.)  

Kotouttavan käännösstrategian lisäksi suomentajan voidaan kuitenkin katsoa to-
teuttaneen myös vieraannuttavaa käännöstapaa säilyttäessään vieraskielisiä ja/tai 
virheellisesti kirjoitettuja sanoja kohdetekstissä (esim. bassetouches, pulea). Suo-
rasanaisen suomennoksen rinnalla ne toimivat kohdetekstiä eksotisoivina element-
teinä, mutta sen lisäksi ne tuovat kohdetekstiin toisenlaisen, viihteellisenkin funk-
tion: kääntäjän sulkuihin merkitsemien sanojen kautta suomalainen lukija voi hu-
vitella arvaamalla, mitä ruotsin- tai suomenkielistä sanaa ranskalainen matkaaja on 
tavoitellut.  

On tärkeää myös huomata, että tällaiset valinnat rekonstekstualisoivat kohde-
tekstin selvästi käännöstuotteeksi: kohdetekstiin lisätyt lähdetekstin sanat tekevät 
paitsi käännösprosessia läpinäkyvämmäksi, jolloin lukija voi halutessaan arvioida 
suomennoksen vastaavuutta lähdetekstiin nähden, myös nostavat toisaalta kääntä-
jän roolia tekstin tuottajana ja toimittajana tavallista enemmän esille. 

Kääntäjän johdannon ja tekstiin sisältyvän paratekstin lisäksi Regnardin suo-
mennoksessa on loppuviitteitä kaikkiaan 21 (ks. Taulukko 4). Olen jaotellut loppu-
viitteet sisällön perusteella seuraaviin luokkiin: 1) käännösvalintoja koskevat kom-
mentit, 2) lähdetekstin virheiden korjaukset, 3) kulttuuris-historialliset selitykset ja 
täydennykset, 4) sana- ja fraasiselitykset sekä 5) muut suomennokset ja interteks-
tuaaliset viittaukset. 

Osa loppuviitteistä voidaan funktionsa perusteella luokitella useampaan kuin 
yhteen kategoriaan. Esimerkiksi loppuviite nro 1 sisältää niin kommentin kääntäjän 
valitsemasta käännösstrategiasta käännösongelmaan (lähdetekstin vaihtelevien pi-
tuusyksiköiden kotouttaminen ja yhtenäistäminen ruotsinpeninkulmiksi) kuin 
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myös selityksen käännettävien sanojen merkityksestä lähdetekstissä (mille, jolla 
lähdetekstissä kaksi merkitystä: yhtenäispeninkulma ja vanha ruotsalainen penin-
kulma; lieue, ranskanpeninkulma) sekä tietoa muista Ruotsissa käytetyistä mittayk-
siköistä (meripeninkulma). Myös loppuviitteellä nro 20 voidaan nähdä useita funk-
tioita: suomentaja avaa siinä ensinnäkin lukijalle suomennoksen kohtaa, jossa 
Regnard lainaa sitaatteja Raamatusta, sekä selittää tekstissä esiintyvää nimitystä 
Nelli.  

Taulukko 4. Paratekstien sisällönanalyysi (Regnard). 

Paratekstityyppi Tekstinsisäiset selitykset ja alaviitteet (sivunumerot) Yhteensä 

1. Käännösvalintoja koskevat 

kommentit 

1 1 

2. Lähdetekstin virheiden 

korjaukset 

4, 5, 7,10, 11, 19 6 

3. Kulttuuris-historialliset 

täydennykset ja selitykset 

2, 6, 8, 12, 13, 17, 20, 21  8 

4. Sana- ja fraasiselitykset 16, 17, 21, 25, 107, 29 (1.), 29 (2.), 30 (1.), 30 (2.), 34, 

3943, 42, 54, 56, 57, 63, 80, 82, 106 (1.), 106 (2.), 107, 

116, 118, 1, 3, 9, 14, 16, 18, 20 

30 

5. Muut suomennokset ja 

intertekstuaaliset viittaukset 

15 1 

Valtaosa kääntäjän paratekstistä on jo edellä mainittuja sana- ja fraasiselityksiä. 
Näissä on selkeästi erotettavissa kolme ryhmää: lähdetekstin sanat, jotka kääntäjä 
on merkinnyt tekstiin suomennoksen jälkeen suluissa (esim. bassetouches edellä, 
tekstinsisäiset lisäykset eli vieraskielisten tai virheellisesti kirjoitettujen nimien 
suomennokset, jotka kääntäjä on merkinnyt tekstiin hakasuluin (esim. s. 34: loom 
[kuikka]) sekä muut sana- ja fraasiselitykset, jotka kääntäjä on kirjannut loppuviit-
teisiin. 

Sana- ja fraasiselitysten ohella Regnardin teoksen suomennoksessa iso osa 
kääntäjän paratekstistä on kulttuuris-historiallisia selityksiä, joissa suomentaja 
avaa lukijalle lyhyesti esimerkiksi matkakuvauksessa esiintyvien ihmisten henki-
löhistoriaa. Poikkeuksen tekee loppuviite nro 15 s. 126–127, joka on itse asiassa 
lyhyt suomennos toisen ranskalaisen matkailijan, Aubry de La Mottrayen matka-
kertomuksen ruotsinnoksesta. Kääntäjä on tiivistänyt loppuviitteeseen selityksi-
neen suomennoksen kohdasta, jossa Tornionjärvellä vuonna 1718 käynyt 

 
43 Suomentaja antaa hakasulkeissa espanjankielisen runon suomennoksen, mutta sen lisäksi hän selittää 
runon merkityksen erikseen loppuviitteessä nro 9. 
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ranskalainen viittaa Regnardiin ja tämän Tornionjärven rannalle jättämään kivikir-
joitukseen. Diskursiivisella tasolla loppuviite on erittäin mielenkiintoinen, sillä se 
konstruoi niin lähdetekstin kuin käännöksenkin osaksi intertekstuaalista Lapin-ku-
vausten kudelmaa ja jatkumoa.  

Tämän kiveen hakatun piirtokirjoituksen näki 37 vuotta myöhemmin, kesällä 
1718, ranskalainen matkailija Aubry de La Mottraye. [---] De La Mottrayen 
jälkeen ei kukaan tiettävästi ole nähnyt Tornionjärven rannalla olevaa 
kivikirjoitusta. Ruotsin Matkailijayhdistys lupasi vuonna 1931 rahapalkinnon 
kiven löytäjälle, mutta tämäkään vetoomus ei tuottanut tulosta. (Regnard 1982: 
126–127.) 

Loppuviite linkittää ranskalaisen matkaajan kuvauksen vahvasti fyysiseen todelli-
suuteen, josta todistuksena on toisen matkalaisen kertomus. Toisaalta kivikirjoituk-
sen avoimeksi jäävä kohtalo toimii myös Lapin-kuvausta ja -matkaajia mysti-
fioivana elementtinä.  

Varsinaisia käännösstrategiaa koskevia kommentteja suomennoksen loppuviit-
teistä löytyy vain yksi, loppuviite nro 1 (ks. edellä). Sen sijaan on kiinnostavaa, että 
suomentaja on tähän teokseen liittänyt mukaan useita lähdetekstin sisältöä kriti-
soivia ja korjaavia kommentteja.  

5. Tässä kuten eräissä muissakin yhteyksissä Regnard sekoittaa toisiinsa 
lappalaiset ja Tornionlaakson uudisasukkaat; lappalaiset eivät pitäneet lehmiä. 
(Regnard 1982: 125.) 

11. On mahdotonta, että ranskalaiset olisivat voineet ajaa pulkalla elokuun 15. 
päivänä, vaikka Regnard onkin edellä maininnut, että tuona päivänä «oli hyvin 
kylmää ja läheisillä tuntureilla satoi lunta». (Regnard 1982: 126.) 

Diskursiivisesti kääntäjän esipuhe ja erityisesti korjaavat kommentit rakentavat 
tekstihierarkiaa, jossa kääntäjän ääni asettuu lähdetekstin kirjoittajan äänen yläpuo-
lelle ja ohjaa lukijaa oikeaan tekstin tulkintaan. Kääntäjän parateksti luo Regnardin 
matkakertomukselle kontekstin, jossa ranskalaisen matkailijan teos ilmiintyy oman 
aikakautensa tuotoksena: toisaalta virheitä ja väärinkäsityksiä vilisevänä, mutta toi-
saalta myös suomalaista lukijaa huvittavana ja viihdyttävänä ulkomaalaisen näke-
myksenä Lapista ja Suomesta.  

Marmier’n Lapin-kuvauksen suomennos on ilmestynyt vuonna 1999, ja tutki-
musaineiston suomennoksista se sisältää eniten kääntäjän paratekstiä: johdannon 
(s. 7–17), vuoden 1838 matkaa (s. 189–208) ja vuoden 1842 matkaa (s. 209–244) 
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koskevat selitykset sekä vielä erikseen selitysten lähteet (s. 245–248) ja kuvalähteet 
(s. 249–250)44. Johdannossa suomentaja käy läpi muun muassa Marmier’n elämän-
tarinaa sekä valottaa vuosien 1838 ja 1839 retkikuntien sekä Marmier’n vuoden 
1842 Suomen-matkan kulkua ja tapahtumia. Kääntäjä avaa myös johdannossa te-
oksen suomennos- ja toimitustyössä tekemiään valintoja sekä suomennosten taus-
toja. Esimerkiksi vuoden 1838 matkan suomennoksen ensimmäinen versio on jo 
vuodelta 1979: 

Suomennokseni Marmierin Lapin-matkan kuvauksesta vuodelta 1838 on 
aikaisemmin ilmestynyt Tornionlaakson vuosikirjassa 1979. Se julkaistaan 
tässä uudelleen, tarkistettuna ja jonkin verran laajennettuna, sillä tekstiä on 
nyt otettu mukaan sekä alku- että loppupuolelta hiukan enemmän. (Marmier 
1999: 12.) 

Erityisen kiinnostavia tämän tutkimuksen näkökulmasta ovat luonnollisesti kään-
täjän perustelut omille valinnoilleen. Esimerkiksi lisäämistään selityksistä suomen-
taja kertoo johdannon osiossa ”Huomautuksia” seuraavaa (Marmier 1999: 16): 

Yleensä en ole selittänyt nimiä ja asioita, jota löytyvät helposti hakuteoksista 
tai joilla ei ole tekstiyhteyden kannalta olennaista merkitystä. Olen 
pikemminkin pyrkinyt syventämään Marmierin välittämää ajankuvaa 
taustatiedoilla ja ottamalla mukaan samanaiheisia aikalaiskuvauksia ja muuta 
täydentävää materiaalia. Selityksissä on myös otteita eräistä muista 
Marmierin teksteistä. 

Kääntäjän esipuhe antaa ymmärtää, että käännöstyön tavoitteena ei ole ollut niin-
kään tarjota lukijalle valmiiksi pureskeltua tietopakettia Marmier’n Lapin-kuvauk-
sesta, vaan syventää ja avartaa lähdetekstin tarjoamaa ajankuvausta, mikä selittänee 
osaltaan käännöksen laajaa ja monipuolista paratekstimäärää. Kääntäjä toisin sa-
noen profiloituu tässä myös kulttuuris-historialliseksi asiantuntijaksi, jonka tavoit-
teena on tarjota suomalaiselle lukijalle laaja-alainen ja sivistävä lukukokemus 
1800-luvun Suomesta. Samalla myös käännöksen funktio laajenee yksinkertaisesta 
matkakirjan suomennoksesta historialliseksi ajankuvaukseksi ja kokoomateokseksi, 
jossa on myös intertekstuaalisia elementtejä.  

Johdannossa suomentaja kertoo myös muista käännökseen tekemistään lisäyk-
sistä ja muutoksista (Marmier 1999: 16):  

 
44 Tarkastelen tässä lähemmin kuitenkin vain niitä paratekstejä, jotka liittyvät vuoden 1838 matkaku-
vauksen suomennokseen. 



 107

Lapin-matkan kuvauksen olen jaksotellut väliotsikoilla. Virheellisesti 
kirjoitetut paikan- ja henkilönnimet olen muuttanut normaalimuotoon. [---] 
Etäisyyksien mittaamiseen Marmier käyttää toisinaan ranskalaista 
pituusmittaa lieue, ”ranskanpeninkulma” (4,44 km), toisinaan – varsinkin 
kulkiessaan Etelä-Suomessa kievarikyydillä – hän mainitsee välimatkat 
ruotsalaiseen tapaan peninkulmina (mille) ja virstoina (werste). Olen 
yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi muuntanut myös ”ranskanpeninkulmat” 
peninkulmiksi ja virstoiksi (=suunnilleen 1 km). Varsinkin Lapin-retken 
kuvauksessa Marmierin ilmoittamat etäisyydet ovat tietysti melko summittaisia. 

Kääntäjän kommentit kertovat paitsi käännöksen tavoitteista, myös kääntäjän mo-
nipuolisesta työnkuvasta käännösprosessissa. Suomentaja on ensinnäkin ottanut jo 
tässä toimittajan roolin muokatessaan tekstin kokonaisrakennetta ja ohjaamalla lu-
kijan tulkintaa kohdetekstiin lisäämällään sisällysluettelolla sekä väliotsikoilla, ku-
ten Lähtöjuhla Hammerfestissa (s. 21), Vaellus Norjan Lapin halki (s. 36) ja Suo-
malaisten luonteesta ja tavoista (s. 54). Lähdetekstissä näiden tilalla on jako roo-
malaisin numeroin lukuihin sekä kunkin luvun alussa ranskalaisin viivoin koottu 
tiivistelmä luvun sisällöstä:  

Chapitre XIII. Départ. – Physionomie de notre guide. – Première halte. – La 
caravane dans les montagnes. – Repos du soir. – Contes populaires. – Stallo le 
géant. – Le désert aride. – Campement lapon. – Kautokeino. – La mission du 
prêtre. – Le presbytère. – Arrivée à Karesuando. (Marmier 1842: 347/1) 

Kääntäjä on tehnyt myös useita muita lukijaa huomioivia käännösvalintoja: paikan- 
ja henkilönnimien oikeinkirjoituksen korjaaminen sekä mittayksiköiden yhdenmu-
kaistaminen ja sitä kautta selkeyden lisääminen käännöksessä sujuvoittavat suo-
mennosta ja helpottavat suomalaisen lukijan luku-urakkaa. Huomionarvoinen on 
myös kääntäjän huomautus ranskalaisen kirjoittajan mittamäärien epämääräisyy-
destä: kommentti rajaa kääntäjän vastuun suomennoksen semanttiselle tasolle ja 
faktisen todellisuuden ulkopuolelle. Samalla se toimii muistutuksena lukijalle läh-
deteoksen iästä ja nykypäivään verrattuna erilaisista tieteellisyyden standardeista. 

Kääntäjän johdannon jälkeen seuraavat vuoden 1838 ja vuoden 1843 matkojen 
kuvaukset, joiden loppuun suomentaja on liittänyt kronologisessa järjestyksessä 
matkojen suomennoksiin liittyvät kommentit osioon ”Selityksiä”. Sivuilla 189–190 
on lyhyt kirjoitus ”Tekstihistoriasta”, jossa suomentaja ensinnäkin luetteloi kaikki 
kolme teosta, joissa Marmier’n vuoden 1838 matkakuvaus on julkaistu: vuoden 
1839 Revue des deux Mondes -aikakauskirjassa, Marmier’n vuonna 1840 
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julkaisemassa teoksessa Lettres sur le Nord ja vuonna 1842 nimellä Relation du 
voyage retkikunnan julkaisusarjan osana, josta suomennos on tehty. Tämän jälkeen 
suomentaja listaa käännöksestä pois jätetyt jaksot, avaten näin entisestään käännös-
prosessia. Erityisen kiinnostavaa on, että kääntäjä on ollut hyvin perehtynyt kaik-
kiin kolmeen versioon matkakuvauksesta ja välittää tietonsa myös lukijalle: suo-
mentaja kuvaa varsin tarkasti eroja matkakuvauksen eri julkaisujen välillä ja kertoo 
lisänneensä käännöksen selityksiin suomennokset niistä kohdista, jotka puuttuvat 
uusimmasta versiosta tai poikkeavat siitä.  

Vuoden 1838 matkaa koskevia loppuviitteitä on 21 kappaletta (ks. Taulukko 5), 
jotka on merkitty leipätekstiin asteriskilla. Loppuviitteisiin viitataan selityksissä 
vain sivunumerolla, mikä ei lukijan kannalta ole välttämättä kaikkein helppolukui-
sin vaihtoehto. Taulukossa samalle sivulle sijoittuvat selitykset on numeroitu esiin-
tymisjärjestyksessä. Koska monet loppuviitteistä ovat laajoja, on niillä usein ero-
tettavissa useampia funktioitakin, minkä vuoksi osa loppuviitteistä esiintyy taulu-
kossa kahdessa eri kategoriassa. 

Taulukko 5. Paratekstien sisällönanalyysi (Marmier). 

Paratekstityyppi Tekstinsisäiset selitykset ja alaviitteet (sivunumerot) Yhteensä 

1. Käännösvalintoja koskevat 

kommentit 

- - 

2. Lähdetekstin virheiden 

korjaukset 

24 (3.) 1 

3. Kulttuuris-historialliset 

täydennykset ja selitykset 

22, 24 (1.), 24 (2.), 24 (3.), 26, 36, 43, 44, 47, 65, 66, 69, 

70 (3.), 72, 73, 78 

16 

4. Sana- ja fraasiselitykset - - 

5. Muut suomennokset ja 

intertekstuaaliset viittaukset 

26, 51, 52, 65, 70 (1.), 70 (2.), 72, 73, 81 9 

Muista suomennoksista poiketen sekä sana- ja fraasiselitykset että käännösvalintoja 
koskevat kommentit puuttuvat Marmier’n suomennoksen paratekstistä kokonaan. 
Kääntäjähaastattelussa suomentaja totesi innostuneensa Marmier’n kuvausta kään-
täessään erityisesti tämän käyttämien lähteiden selvittämisestä. Suomennoksen 
loppuviitteissä on tämän vuoksi ehkä odotuksenmukaisestikin eniten kulttuuris-his-
toriallisia täydennyksiä ja selityksiä, jotka muun muassa avaavat lukijalle matka-
kuvauksessa esiintyvien paikkojen ja ihmisten historiaa: 

44 Pierre-Jean de Béranger (1780 – 1857), aikanaan suosittu ranskalainen 
runoilija ja poliittisten laulelmien tekijä. 
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47 Suomen sodan jälkeisessä rajankäynnissä Enontekiön kirkko oli jäänyt 
Suomen puolelle rajaa, ja tämän vuoksi rakennettiin 1814 uusi kirkko 
Muonionjoen länsirannalle Kaaresuvantoon. Nykyinen Kaaresuvannon kirkko 
on peräisin 1900-luvun alkuvuosilta. (Ljung 1948: 50.) (Marmier 1999: 194.)  

Edellisten lisäksi loppuviitteistä nousee sisällönanalyysin perusteella esiin muista 
matkakuvausten suomennoksista poiketen erityisesti intertekstuaalinen parateksti-
tyyppi. Tähän kategoriaan olen listannut loppuviitteet, joihin sisältyy joko suomen-
nos Marmier’n matkakuvauksen aiemmista versioista tai jonkun muun tekstistä. 
Marmier’n suomennoksen loppuviitteitä – erityisesti intertekstuaalista parateksti-
tyyppiä – luonnehtii myös niiden pituus: useat loppuviitteistä ovat 1–2 sivun mit-
taisia, jotkut pidempiäkin, kuten loppuviite 72, joka sijoittuu sivuille 202–204.  

Osa loppuviitteistä, kuten loppuviite 72, sisältää myös kääntäjän omaa pohdin-
taa muun muassa eroavaisuuksista Marmier’n matkakuvauksen eri versioiden vä-
lillä: 

Marmierin kahden version välillä on muuan ilmeinen ristiriita. Vanhemman 
version mukaan herra Ekström itse oli vierailun aikana poissa kotoa, 
uudemman mukaan hän oli kotona. Ristiriidalle voi kuitenkin löytää 
yksinkertaisen selityksen: Marmier on varmaankin myös syksyn 1839 
paluumatkalla käynyt Turtolan vieraanvaraisessa kodissa, ja ehkä isäntä 
todella oli toisella kerralla poissa ja toisella kotona. Marmier olisi näin 
yhdistänyt kuvaukseensa aineksia molemmista matkoistaan. (Marmier 1999: 
203.) 

Loppuviitteessä 36 kääntäjä puolestaan käsittelee Laestadiuksen käsikirjoitusta, 
joka Marmier’n oli määrä kääntää ranskaksi, ja puntaroi samalla, miten todennä-
köistä oli, että Marmier’lla oli omaa matkakuvausta kirjoittaessaan Laestadiuksen 
käsikirjoitus jo käytössään: 

Vaikuttaa aivan siltä, että Marmierilla on matkakertomustaan laatiessaan ollut 
käytössään juuri sama Laestadiuksen käsikirjoitus, tuskinpa hän olisi ehtinyt 
kirjoittaakaan Laestadiuksen suullista esitystä nuotiolla näin tarkoin muistiin. 
Tarinoiden juoni etenee Marmierin versioissa monia yksityiskohtia myöten 
samalla tavoin kuin Laestadiuksen tekstissä, Marmierin esitys on vain kautta 
linjan hiukan tiiviimpää. [---] Ehkäpä ne ovat olleet Laestadiuksella 
kirjallisessa muodossa jo 1838, Marmier on kenties kopioinut ne itselleen 
Kaaresuvannossa, jossa retkeläiset yöpyivät Laestadiuksen asunnossa? 
(Marmier 1999: 192.)  
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Edellä olevista paratekstiesimerkeistä käy ilmi, että suomentaja on perehtynyt erit-
täin tarkkaan Marmier’n matkakuvauksen eri julkaisuihin ja teosten ja kirjailijan 
historialliseen kontekstiin. Loppuviitteiden parateksteihin ei kirjoittaudukaan enää 
niinkään vain kääntäjä, vaan myös historian- ja kirjallisuudentutkija, joka kattavan 
lähdeaineiston avulla koostaa kokonaiskuvaa ranskalaisen kirjoittajan Lapin-kerto-
muksen kontekstista. Merkillepantavaa on kuitenkin, että suomentaja ei pyri tarjoa-
maan ehdottomia vastauksia, vaan tuo pohdintansa esille nimenomaan yhtenä mah-
dollisena tulkintana. 

On myös kiinnostavaa, että edellisistä matkakuvausten suomennoksista poike-
ten Marmier’n loppuviitteistä vain yhdessä, loppuviitteessä 24 (3.) kääntäjä suo-
raan korjaa lähdetekstin kirjoittajan asiavirheen (ja tällöinkin kyse on vain mate-
maattisesta laskelmasta):  

Kirjoittajalle on sattunut pieni lapsus: Bossekopin ja Kittivaaran (tai 
Aavasaksan) välinen etäisyys ei ole kuusi vaan runsaat kolme leveysastetta. 
(Marmier 1999: 191.) 

Paratekstuaalisesti Marmier’n matkakuvauksen suomennos vaikuttaisi siis eroavan 
edeltäjistään paitsi paratekstin määrän, mutta myös sen laadun suhteen. Laaja ja 
monipuolinen paratekstimäärä toimii lukijaa informoivana ja lukuprosessia ohjaa-
vana tekijänä, mutta toisaalta iso paratekstin määrä voi myös hidastaa lukuproses-
sia sekä etäännyttää lukijaa lähdetekstistä. On myös syytä pitää mielessä, että koh-
deteksti parateksteineen on aina kääntäjän tulkinta lähdetekstistä. 

4.2 Lapin-kuvausten tekstimaailma 

SF-teoriaan pohjautuvassa rekisterianalyysissa tarkastellaan perinteisesti kolmea 
merkitysulottuvuutta: kielen ja tekstin tekstuaalista, interpersoonaista ja ideationaa-
lista funktiota. Halliday ja Matthiessen (2004: 30) kutsuvat tekstin tekstuaalista 
merkitysulottuvuutta mahdollistavaksi (enabling) ja helpottavaksi (facilitating) 
funktioksi, sillä interpersoonainen ja ideationaalinen funktio rakentuvat diskurssin 
koherenssia ja jatkuvuutta luovan tekstuaalisen funktion varaan. Rekisterianalyy-
sissa kielenkäytön tapaa määrittelemällä pyritäänkin vastaamaan siihen, millainen 
tehtävä kielellä vuorovaikutustilanteessa on. Tekstin konkreetin muodon eli ns. 
kommunikaatiokanavan lisäksi tilannekontekstin tapaa tutkittaessa voidaan kiinnit-
tää huomiota esimerkiksi tekstin koherenssiin ja sanastolliseen sidostuneisuuteen, 
teemaan ja informaatiosisältöön.  
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Pyrin seuraavaksi luomaan yleiskuvaa tutkimusaineistoni Lapin-kuvausten 
tekstimaailmasta ja vastaamaan kysymyksiin siitä, millaisia kirjallisia tuotteita te-
okset ovat sekä millaisia toiseutta konstruoivia vuorovaikutusrooleja, hierarkioita 
ja representaatioita ne tuottavat. Tarkastelen aineistoni matkakuvauksia ja niiden 
suomennoksia rekisterianalyysin kolmesta näkökulmasta. Aloitan luomalla makro-
tasolla kokonaiskuvaa lähde- ja kohdeteksteistä tekstuaalisina yksikköinä, minkä 
jälkeen tarkastelen teksteihin rakentuvia hierarkioita ja vuorovaikutusrooleja. Ana-
lyysissani kuitenkin painottuu erityisesti ideationaalinen metafunktio, jota käsitte-
len verbiprosessianalyysin avulla. Käyn myös lyhyesti läpi aineistossa esiintyviä 
tapoja nimetä suomalaisia ja saamelaisia ja pohdin valintoihin mahdollisesti vai-
kuttaneita käännösstrategioita. Yksityiskohtainen nimeämis- ja käännösanalyysi 
löytyy kuitenkin luvusta 4.3, jossa tarkastelen teoskohtaisesti lähde- ja kohdeteks-
teissä suomalaisista ja saamelaisista rakentuvia diskursseja. 

Tutkimusaineistoni teokset ovat kokonaisuudessaan kirjallisessa muodossa. 
Yhteistä aineistoni ranskalaisille matkakuvauksille on se, että ne ovat syntyneet 
pitkälti Lapin-kävijöiden matkapäiväkirjojen pohjalta, mutta muuten kunkin mat-
kakertomuksen historiallinen konteksti on omanlaisensa. Regnard esimerkiksi mat-
kusti yksityishenkilönä ja suunnitteli oletettavasti julkaisevansa Lapin-kuvauk-
sensa yhdessä muiden matkakertomustensa kanssa. Tekstiä ei kuitenkaan julkaistu 
kuin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Tieteellisten retkikuntien jäseninä toiminei-
den Outhier’n ja Marmier’n tekstit on sen sijaan muokattu julkaisukuntoon melko 
nopeasti matkojen jälkeen. Retkikuntansa sielunhoitajana toiminut Outhier ei kui-
tenkaan omien sanojensa mukaan ollut alun perin tarkoittanut matkapäiväkirjaansa 
julkaistavaksi, vaan oli suostunut siihen vasta korkea-arvoisten ystäviensä pyyn-
nöstä. Marmier sen sijaan toimi retkikuntansa historioitsijana ja kirjallisuudentut-
kijana: hän julkaisi lopulta matkakuvauksensa osittain muokattuna kolmeen eri ot-
teeseen, vuosina 1839 (Revue des deux Mondes), 1840 (Lettres sur le Nord) ja vielä 
retkikunnan julkaisusarjassa (Relation du voyage) 1842–1843. 

Varsinaisten matkakuvausten lisäksi lähdetekstit sisältävät jonkin verran ku-
via45 ja muuta tekstiä, esimerkiksi sisällysluettelon ja kustantajan tai kirjailijan it-
sensä kirjoittaman esipuheen. Regnardin teoksessa kuvien määrä on vielä hyvin 
vähäinen ja kuvat ovat lähinnä ornamentaalisia. Outhier’n matkakertomus sen si-
jaan sisältää lukuisia tarkkoja litografioita, joissa kuvataan muun muassa Tornion 
kaupunkia, asuinrakennuksia ja luonnonilmiöitä, kuten kolminkertaista sateen-
kaarta, jonka tutkimusmatkailijat olivat nähneet Kiettimenvaaran päällä 

 
45 Käsittelen kuvia käännöksissä tuonnempana. 
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heinäkuussa 1736. Marmier’n matkakuvauksessa kuvia on vain kansilehdillä; tosin 
retkikunnan julkaisusarjaan kuuluu erillinen kuvateos. Marmier’n teos kuitenkin 
eroaa edeltäjistään siinä, että teksti on jaettu lukuihin, joiden sisältöä on vielä tar-
kennettu alaotsikossa.  

Lähdetekstien pituudet ovat vaihtelevia. Regnardin kuvaus esipuheineen ja si-
sällysluetteloineen on 161 sivun mittainen, Outhier’n hieman tätä pidempi, 236 si-
vua. Sen sijaan Marmier’n retkikunnan julkaisusarjaan kirjoittama matkakertomus 
on kaksiosainen, sisältäen 374- ja 458-sivuiset teokset, yhteensä siis yli 800 sivua. 
Lappia koskeva kuvaus keskittyy kuitenkin lukuihin IX–XIII teoksen osassa I ja 
lukuun I osassa II (yhteensä n. 120 sivua). Näissä luvuissa Marmier käsittelee tar-
kasti mm. saamen kieltä, kristinuskon leviämistä saamelaisten keskuudessa sekä 
saamelaisten alkuperää, asuja ja perinteitä varsinaisen matkakuvauksen lisäksi. 

Variaatiota on myös lähdetekstien tekstuaalis-semioottisessa rakentumisessa. 
Runsas kuvien ja arkkitehtonisten piirrosten käyttö tuo Outhier’n tekstiin tieteel-
listä sävyä; lisäksi sivumarginaaleihin on lisätty kunkin päiväkirjamerkinnän koh-
dalle vuosi ja päiväys viikonpäivineen, toisinaan myös lyhyt selitys päivän tärke-
ästä tapahtumasta. Regnardin tekstin perimmäisenä tarkoituksena vaikuttaa sen si-
jaan olleen tarinan kertominen ja lukijoiden viihdyttäminen: teksti etenee yhtenäi-
senä kertomuksena päivästä ja paikasta toiseen, hauskoja anekdootteja viljellen, il-
man kuvia, erillisiä päivämäärämerkintöjä tai väliotsikoita. Marmier’n tekstin 
tarkka sisällysluettelo alalukuineen puolestaan jakaa tekstin selkeisiin jaksoihin ja 
tekee siitä samalla helposti luettavan ja muita oppikirjamaisemman: lukujen sisäl-
tökommentit helpottavat tiedonhakua teoksesta, joka muuten ehkä olisi laajuudes-
saan ollut hankalasti hallittavissa. 

Matkakuvausten kirjallinen muoto on mahdollistanut tiedon leviämisen laa-
jemmalle yleisölle kuin mihin suullinen kuvaus olisi pystynyt; kirjoina kuvaukset 
ovat säilyneet myös jälkipolville ja välittyneet käännöksinä muihin kulttuureihin. 
Lisäksi matkakuvausten painaminen kirjaksi on myös ikään kuin tehnyt todeksi ja 
konkretisoinut kirjailijoiden esittämät kuvaukset Lapista.  

Matkakuvausten yleisteemana on – nimen mukaisesti – matka, tutustuminen 
vieraaseen kulttuuriin, kansaan ja maahan, tässä tapauksessa Lappiin, suomalaisiin 
ja saamelaisiin. Tämä näkyy matkakertomusten nimissä (Voyage de Laponie, 
Journal d’un voyage au Nord, Relation du voyage) ja toisaalta myös kuvausten 
sanastossa, jossa esiintyy paljon paikannimiä, suomalaisia ja ruotsalaisia erisnimiä 
sekä muuta kuvauksen kohteena olevan kulttuurisidonnaista sanastoa, vaikkakin 
usein ranskalaiseen äänneasuun muuntuneina.  
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Tekstien vastaanottajaksi kirjoittuu ranskalainen, yhteiskuntaluokaltaan 
ylempiarvoinen lukija, jonka kirjoittaja olettaa olevan kiinnostunut Pohjolan 
erityispiirteistä, jopa kuriositeeteista. Alkuperäisteokset ovat ilmestyneet 
todennäköisesti melko harvalukuisina, ja ne ovat alkuun olleet lähinnä 
sivistyneistön saatavilla, vaikkakin teoksista on myöhemmin otettu uusia painoksia. 
Aikakauden tavan mukaisesti Regnardin ja Outhier’n teokset on omistettu korkea-
arvoisille vastaanottajille, mikä osaltaan kertoo lukijakunnan selektiivisyydestä. 
Marmier’n Lapin-kuvaus puolestaan on ollut osa laajempaa tutkimusjulkaisua. 
Matkakuvauksia on siis luettu paitsi eksoottisina ja viihdyttävinä kuvauksina 
kaukaisesta Pohjolasta, myös oman aikakautensa totuuspohjaisina 
tutkimusraportteina ja tietolähteinä tulevia retkikuntia varten. 

Asiantuntija-kokijakertojan ja sivistyneen lukijan lisäksi matkakuvauksiin vai-
kuttaa rakentuvan myös muita tekstinsisäisiä rooleja, hierarkioita ja asenteita, joi-
den muotoutumiseen näyttäisivät vaikuttavan erityisesti tekstin modaaliset piirteet, 
kuten modukset ja modaaliverbit46. Tapaluokista tyypillisin on indikatiivi; tekstien 
yleissävy on toteava. Indikatiivin avulla ranskalaismatkailijoiden kokemukset, elä-
mykset ja henkilökohtaiset näkemykset esitetään itsestään selvänä totena.  

Varhaisimmassa matkakertomuksessa saamelaiset ovat kuvauksen 
keskipisteenä, mutta myöhäisemmissä kuvauksissa fokus laajenee suomalaisiin. 
Esimerkiksi appellatiivi Lapon eri muodoissaan (Lapons, Lapone, Lapones, 
Lappon, Laponne jne.) toistuu kerätyssä tutkimusmateriaalissa 1600-luvun 
aineistossa peräti 70 kertaa, 1700-luvun kuvauksessa 20 kertaa ja 1800-luvun 
matkakertomuksessa 37 kertaa.  

Hieman yllättäen yhdessäkään matkakuvauksessa kansallisuutta kuvaava ap-
pellatiivi Finlandois, Finlandais, Finnois (termin käytössä on variaatiota eri aika-
kausien mukaan) ei ole muita yleisemmässä käytössä, toisin kuin saamelaisiin viit-
taava Lapon-termi. Suomalaisiin tai suomalaisuuteen viitataan kansallisuusappel-
latiivilla Regnardilta kerätyssä aineistossa vain 6 kertaa (Finois, Finnois), kun taas 
Outhier-aineistossa viittauksia on 17 (Finois, Finnoise, Finlandois jne.) ja Mar-
mier’llakin 10 kappaletta (Finlandais eri muotoineen). Muut, geneerisemmät il-
maukset, kuten gens ’väki, ihmiset’ ja habitant ’asukas’ ja toisaalta maatalouskult-
tuuriin linkittyvä paysan ’talonpoika’, ovat ranskalaisissa matkateksteissä tyypilli-
siä tapoja viitata suomalaisiin. Suomalaisuus vaikuttaisikin määrittyvän vanhassa 
matkakirjallisuudessa erityisesti talonpoikaisuuden ja talonpoikaiskulttuurin kautta: 

 
46 Vaikka tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista käsitellä yksityiskohtaisesti modaalisuuden 
ilmentymistä tekstissä, sivuan aihetta tekstiesimerkkien analyysissa. 
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suhde perheeseen ja luontoon näyttäisivät olevan tärkeitä elementtejä suomalaisuu-
den määrittelyssä. 

Kirjallisina tuotteina käännökset eroavat selvästi alkuperäisistä. Kuten edellä 
olen osoittanut, teokset sisältävät ensinnäkin paljon suomentajan paratekstiä: 
kääntäjä on esimerkiksi lisännyt kohdetekstin alkuun suomentajan sanat, kuten 
Outhier’n teoksen käännöksessä, tai jopa laajan johdannon, kuten Regnardin ja 
erityisesti Marmier’n teosten suomennoksissa, joissa suomentaja kertoo muun 
muassa ranskalaisten matkailijoiden elämästä ja teosten historiallis-kulttuurisesta 
kontekstista sekä kuvailee ja perustelee omia käännösvalintojaan. Kääntäjä on 
lisännyt myös varsinaiseen käännöstekstiin paljon selityksiä, täydennyksiä ja 
huomautuksia: esimerkiksi Marmier’n teoksen suomennos sisältää noin 60 sivua 
selityksiä ja jopa selitysten lähteet.  

Käännös- ja julkaisuprosessissa lähde- ja kohdetekstien välille on syntynyt 
myös muita tekstuaalisia eroja. Esimerkiksi Regnardin ja Marmier’n matkakerto-
musten suomennoksissa kuvien määrä on moninkertainen alkuperäisiin verrattuna. 
Regnardin teoksen käännökseen kuvia on lainattu Johannes Schefferuksen Lap-
poniasta, jonka tietoja Regnard itsekin oli suuresti hyödyntänyt kuvaustaan kirjoit-
taessaan. Tämän kääntäjä myös mainitsee teoksen alkupuheessa (Regnard 1982: 8). 
Regnardin teos asettuu näin kääntäjän sanojen ja kuvien myötä selkeään historial-
liseen kontekstiin. Marmier’n kuvausta puolestaan on rikastutettu retkikunnan jul-
kaisusarjan litografioilla, joihin teossarjan ranskalaisilla lukijoilla on ollut mahdol-
lisuus tutustua, mutta jotka kuitenkin julkaistiin erillisinä varsinaisesta Lapin-ku-
vauksesta. 

Kolmas merkittävä ero kohdetekstien välillä koskee käännettävän tekstin va-
lintaa ja kääntäjän roolia siinä. Regnardin ja Outhier’n matkakuvaukset on suomen-
nettu kokonaisuudessaan ja alkuperäisessä muodossaan. Regnardin teoksen kään-
nöksessä kääntäjä on tosin käyttänyt lisäksi apunaan vuoden 1750 laitosta, jonka 
perusteella hän on korjannut ensimmäisessä laitoksessa olleita asia- ja painovir-
heitä (Regnard 1982: 9). Sen sijaan Marmier’n teoksen suomennoksessa on tapah-
tunut selkeitä rakenteellisia muutoksia. Kääntäjä on jättänyt osia laajasta teoksesta 
pois, muun muassa Marmier’n kirjoittamat luvut Lapin sijainnista ja historiasta, 
saamen kielestä sekä saamelaisten tavoista, luonteesta ja porokulttuurista, rajatak-
seen käännettävän teoksen pituuden sopivaksi.  

Kääntäjähaastattelu paljasti, että ero edellisiin toimeksiantoihin selittyi suo-
mentajan toimenkuvan laajenemisella (ks. luku 4.1). Ensimmäisten kahden Lapin-
kuvauksen kohdalla kääntäjä toimi nimenomaisesti teosten suomentajana, joskin 
hän kirjoitti jo itse johdannon jälkimmäiseen näistä eli Regnardin 
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matkakuvaukseen. Marmier’n matkakertomuksen kääntäjä sen sijaan sai itse koko-
naan myös toimittaa. Marmier’n matkakuvauksen suomennoksen supistamisen 
syynä oli kääntäjän mukaan ollut muun muassa toiston välttäminen ja käännettävän 
tekstin määrän rajaaminen sopivaan mittaan. Lisäksi kääntäjä oli halunnut ottanut 
teokseen mukaan myös Marmier’n vuoden 1842 Suomen-matkan kuvauksen. 
Kääntäjän avoimuudesta ja lähdetekstin ja lukijan kunnioituksesta kertonee kuiten-
kin se, että suomentaja on huolellisesti kirjannut käännöksen ulkopuolelle jääneet 
sivut lyhyin sisältökuvauksin käännöksen lopusta löytyviin selityksiin. 

Myös kohdeteksteihin rakentuvissa vuorovaikutusrooleissa voidaan havaita 
muutoksia. Lähdetekstien ranskalainen asiantuntija-kokija on nyt pikemminkin 
historiallinen seikkailija eikä lukijaksikaan kirjoittaudu enää ranskankielinen sivis-
tyneistön edustaja, vaan koulutettu (tornionjokilaaksolainen) suomalainen lukija, 
joka on kiinnostunut lukemaan historiallisia Suomi- ja Lappi-kuvauksia ulkomaa-
laisen näkökulmasta ja jolle lähdetekstin kieli ja kulttuuri saattavat olla jo entuu-
destaan tuttuja. Nykylukijan asenne ja odotukset poikkeavat myös lähdetekstin lu-
kijoista: hän voi nyt nauraa vanhan eurooppalaisen sivistyneistön edesottamuksille, 
väärinkäsityksille ja tietämättömyydelle. Kuten edellä on todettu, tämän lisäksi 
matkakuvauksiin kirjoittuu myös kolmas ääni, suomalainen kääntäjä, joka ottaa eri-
tyisesti paratekstuaalisin keinoin kulttuurisen tiedonvälittäjän roolin ja ohjaa suo-
malaista lukijaa tekstin ymmärtämisessä (ks. myös luku 4.1).  

Tarkastelen seuraavaksi tutkimusaineistoni diskurssisemanttista rakentumista 
verbiprosessianalyysin avulla. Etenen analyysissani makrotasolta mikrotasolle, toi-
sin sanoen, ranskan- ja suomenkielisistä kokonaisuuksista lähde- ja kohdetekstien 
välisiin ja sisäisiin piirteisiin. Analyysin helpottamiseksi olen jakanut aineiston 
pää- ja sivulauseryhmiin, mutta tarkastelen kuitenkin tuloksia myös tekstikokonai-
suuksien tasolla. 

Ranskankielinen tekstiaineistoni koostuu yhteensä 1356 päälauseesta ja 1162 
sivulauseesta, käännöksistä kokoamani suomenkielinen aineisto puolestaan yh-
teensä 1529 päälauseesta ja 876 sivulauseesta (ks. Taulukko 6 ja 7). Halliday ja 
Matthiessen (2004: 171) arvioivat materiaalisten, mentaalisten ja relationaalisten 
prosessityyppien olevan yleisimpiä englannin kielessä. Tutkimukseni tekstiaineisto 
ei tee tässä suhteessa poikkeusta: materiaaliset, relationaaliset ja mentaaliset pro-
sessit muodostavat kolme ylivoimaisesti suurinta ryhmää sekä ranskan- että suo-
menkielisessä aineistossa.  
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Taulukko 6. Lähde- ja kohdetekstien päälauseet lukumäärinä. 

PÄÄLAUSEET MARMIER FR–FI OUTHIER FR–FI REGNARD FR–FI 

materiaalinen 191–220 254–282 247–296 

relationaalinen 90–67 127–110 125–129 

mentaalinen 53–59  37–48 74–88 

verbaalinen 21–29  20–27 26–35 

eksistentiaalinen 10–28 20–35 11–13 

behavioraalinen 20–26 14–12 16–25 

YHTEENSÄ 385–429 472–514 499–586 

Taulukko 7. Lähde- ja kohdetekstien sivulauseet lukumäärinä. 

SIVULAUSEET MARMIER FR–FI OUTHIER FR–FI REGNARD FR–FI 

materiaalinen 117–116 182–130 303–223 

relationaalinen 27–26 87–50 182–95 

mentaalinen 30–37 26–25 81–76 

verbaalinen 11–10 25–15 34–27 

eksistentiaalinen 5–7 16–13 12–12 

behavioraalinen 9–3 5–5 10–6 

YHTEENSÄ 199–199 341–238 622–439 

Ranskankielisessä aineistossa (ks. Taulukko 8) materiaalisten päälauseiden verbi-
prosessien osuus koko päälauseaineistosta on 51 %, kun taas relationaalisten pää-
lauseiden määrä jää noin 25 prosenttiin ja mentaalisten päälauseiden puolestaan 12 
prosenttiin. Muut prosessiryhmät ovat selkeästi näitä pienempiä: verbaalisten pää-
lauseiden määrä on hieman alle 5 % ja behavioraalisten puolestaan vajaat 4 %. Ek-
sistentiaalisten prosessien ryhmä on kaikkein pienin: niiden osuus koko päälause-
aineistosta on vain 3 %.  

Taulukko 8. Lähde- ja kohdetekstien päälauseet prosentteina. 

PÄÄLAUSEET MARMIER FR–FI OUTHIER FR–FI REGNARD FR–FI 

materiaalinen 49,61 %–51,28 % 53,81 %–54,86 % 49,50 %–50,51 % 

relationaalinen 23,38 %–15,62 % 26,91 %–21,40 % 25,05 %–22,01 % 

mentaalinen 13,77 %–13,75 % 7,84 %–9,34 % 14,83 %–15,02 % 

verbaalinen 5,45 %–6,76 % 4,24 %–5,25 % 5,21 %–5,98 % 

eksistentiaalinen 2,60 %–6,53 % 4,24 %–6,81 % 2,20 %–2,22 % 

behavioraalinen 5,19 %–6,06 % 2,97 %–2,33 % 3,21 %–4,27 % 

YHTEENSÄ 100 % 100 % 100 % 
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Sivulauseiden verbiprosessien analyysin tulokset (ks. Taulukko 9) vastaavat suu-
relta osin päälauseanalyysin tuloksia. Materiaaliset (noin 52 %), relationaaliset 
(25,5 %) ja mentaaliset (noin 12 %) prosessit muodostavat myös sivulauseanalyy-
sissa ranskankielisen aineiston suurimmat ryhmät. Verbaalisten sivulauseiden 
osuus on ranskankielisessä aineistossa noin prosenttiyksikön verran päälauseai-
neiston määrää korkeampi eli noin 6 prosenttia. Eksistentiaaliset (alle 3 %) ja be-
havioraaliset (alle 2 %) prosessiryhmät ovat kaikkein pienimpiä; niiden osuus rans-
kankielisen aineiston sivulauseista on molempien prosessityyppien osalta noin pro-
senttiyksikön verran päälauseiden määrää alhaisempi.  

Taulukko 9. Lähde- ja kohdetekstien sivulauseet prosentteina. 

SIVULAUSEET MARMIER FR–FI OUTHIER FR–FI REGNARD FR–FI 

materiaalinen 58,79 %–58,29 % 53,37 %–54,62 % 48,71 %–50,80 % 

relationaalinen 13,57 %–13,07 % 25,51 %–21,01 % 29,26 %–21,64 % 
mentaalinen 15,08 %–18,59 % 7,62 %–10,50 % 13,02 %–17,31 % 

verbaalinen 5,53 %–5,03 % 7,33 %–6,30 % 5,47 %–6,15 % 

eksistentiaalinen 2,51 %–3,52 % 4,69 %–5,46 % 1,93 %–2,73 % 

behavioraalinen 4,52 %–1,51 % 1,47 %–2,10 % 1,61 %–1,37 % 

YHTEENSÄ 100 % 100 % 100 % 

Kun ranskankielistä aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena, materiaalisten, teke-
mistä, toimimista ja tapahtumista kuvaavien prosessien ryhmä osoittautuu siis sel-
västi suurimmaksi: materiaalisten prosessien osuus koko aineistosta vaihtelee noin 
49 ja 54 prosentin välillä niin pää- kuin sivulauseryhmissäkin. Näyttäisikin siltä, 
että Lapin-kuvausten maailma rakentuu ennen kaikkea konkreettisten verbiproses-
sien kautta: tekstissä esimerkiksi tullaan (venir, arriver) ja mennään (aller), lähde-
tään (partir), ajetaan pulkalla, kalastetaan ja metsästetään (gouverner son traineau, 
aller à la pêche, faire la chasse), ostetaan ja myydään (acheter, vendre).  

Le matin du jour fixé pour notre départ, arriva notre guide, un vieux Lapon de 
six pieds de haut, droit et robuste comme un pin. (M347FR1) 

Nous nous dirigeâmes de ce côté (M361FR1) 

Nous allâmes tous ensemble le vendredi, le voir dans une assez belle Maison 
(O46FR) 

nous y avons dîné (O66FR) 
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Nous fîmes la chasse la plus plaisante du monde, & la plus particuliere 
(R82FR) 

nous trouvâmes un petit Lapon extrêmement vieux, avec son fils qui alloit à la 
pêche (R123FR) 

Relationaaliset olemisen prosessit ovat ranskankielisen aineiston toiseksi merkittä-
vin ryhmä (päälauseissa 23–27 %, sivulauseissa 14–29 %), joskin teosten välillä ja 
eri lausetyyppiryhmissä on havaittavissa huomattavaa teoskohtaista vaihtelua. Re-
laatioprosessit suhteuttavat asioita ja ihmisiä toisiinsa, niillä nimetään ja kuvataan, 
luokitellaan asioita ja luodaan identiteettejä. Relaatioprosesseilla kuvataan myös 
olosuhteita: 

nous étions dans le presbytère de Karesuando (M370FR1) 

La Maison de Saukola auroit été plus à portée de la Montagne (O81FR) 

Kuvaavia attributiivisia relaatioprosesseja on aineistossa kuitenkin edellisiä sel-
västi enemmän:  

les catéchistes sont de jeunes Lapons (M4FR2) 

ils étoient aimables (O132FR) 

leur visage est carré (R165FR) 

Les femmes sont blanches, fraîches, bien faites (M18FR2)  

Myös omistusta ilmaisevia possessiivisia relaatioprosesseja esiintyy aineistossa 
suhteellisen paljon: 

Le Lapon des montagnes a encore pendant l’hiver plusieurs autres ressources 
(M3FR2) 

Les femmes ont un ornement particulier (R166FR) 

Koska matkakertomukset kuvaavat yleensä vierasta ja uutta kulttuuria ja maata, 
relaatioprosessien suhteellisen suurta osuutta aineistosta voidaan pitää odotuksen-
mukaisena. 

Tunnetta, ajattelua ja havainnointia kuvaavat mentaaliset prosessit, jotka muo-
dostavat ranskankielisen aineiston kolmanneksi suurimman ryhmän, voivat tuoda 
tekstiin henkilökohtaisen, subjektiivisen sävyn ja niillä voidaan ilmaista asennetta 
ja mielipidettä kuvattavaa asiaa tai ilmiötä kohtaan: je les trouvais si bons, si 
honnêtes, si doux (M26FR2). Samoin kirjoittaja voi myös mentaalisten prosessien 
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avulla pyrkiä asettautumaan lukijan asemaan ja tarjoamaan tälle omaa tulkintaansa 
asiasta: je crois, Monsieur, que vous ne trouverez pas (R95FR).  

Koska matkakirjat kuvaavat asioita ja tapahtumia oletusarvoisesti kirjoittajan 
omasta näkökulmasta, myös mentaalisten prosessien suhteellisen suuri osuus ai-
neistosta (pää- ja sivulauseissa n. 8–15 %) on sinänsä odotuksenmukainen. Men-
taalisten prosessien ryhmässä lähdeteosten välistä vaihtelua on kuitenkin erityisen 
paljon: Outhier’n matkakuvaus erottuu aineistosta pienimmällä mentaaliprosessien 
määrällä (päälauseissa 7,7 % ja sivulauseissa 7,6 %), kun taas Marmier’n ja 
Regnardin teoksissa mentaalisten prosessien määrä on kauttaaltaan lähes kaksin-
kertainen, 13–15 %.  

Verbaaliset sanomisen, toteamisen ja kysymisen prosessit muodostavat rans-
kankielisen aineiston neljänneksi suurimman ryhmän, jonka esiintyvyys lähdeteks-
teissä vaihtelee päälauseissa 4,2–5,5 %:n ja sivulauseissa 5,5–7,3 %:n välillä. Ver-
baalisten prosessien osalta erityisen kiinnostavaa on kuitenkin kiinnittää huomiota 
siihen, kuka sanoo ja mitä, toisin sanoen, kenelle teksteissä annetaan puheenvuoro 
ja millainen auktoriteetti puhujalle annetaan. Lapin-kuvausten ranskalaiset matkai-
lijat saavat odotuksenmukaisesti ison osan SANOJAN rooleista, joissa he puhuvat, 
keskustelevat, kysyvät kysymyksiä paikallisilta ja vastaavat lukijan oletettuihin ky-
symyksiin:  

dont j’ai parlé (O121FR)  

quand je causais avec eux (M26FR2)  

nous lui demandâmes (R138FR)  

À cela, je vous répondrai (R165FR)  

Toisaalta tekstissä ääneen pääsevät myös suomalaiset ja saamelaiset, joiden suulla 
matkailijat välittävät tietoa ja käsityksiään uudesta kulttuurista sekä muiden koke-
muksia Lapista:  

il nous raconta ses pèlerinages d’hiver, ses haltes dans les tentes laponnes 
(M6FR2) 

nos Matelots nous ont dit (O71FR)  

notre sorcier nous dit tout cela (R139FR) 

Olemassaoloa kuvaavat eksistentiaaliprosessit ja käyttäytymiseen ja kehollisiin toi-
mintoihin liittyvät behavioraaliset verbiprosessit ovat ranskankielisen aineiston 
pienimmät prosessityyppiryhmät: eksistentiaaliprosessien määrä vaihtelee 
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päälauseissa noin 2–4 %:n ja sivulauseissa 2–5 %:n välillä, behavioraalisten puo-
lestaan noin 3–5 %:n (päälauseet) ja 1,5–4,5 %:n (sivulauseet) välillä. Behavioraa-
liset prosessit kuvaavat tyypillisesti ranskalaisten tapaamien paikallisten reaktioita 
ja käytöstä:  

elle rougissait en nous faisant cet humble aveu (M30FR2)  

toute la famille nous regardoit avec curiosité (O117FR)  

notre sorcier se mit en quatre (R139FR) 

Myös eksistentiaaliprosessit kertovat tyypillisesti kuvauksen kohteen olemassa-
olosta tai jonkin puuttumisesta:  

il y a là un paysan (M12FR2) 

le Lundi matin, il s’est trouvé dans la Cour de cette Maison, un Lappon & une 
Lappone (O94FR) 

il n’y a point d’écoles dans les campagnes de Finlande (M21FR2) 

On huomattava, että lähdetekstien välillä on jälleen variaatiota: behavioraalisia pro-
sesseja esiintyy selvästi enemmän Marmier’n Lapin-kuvauksessa, kun taas eksis-
tentiaaliprosesseja näyttäisi olevan eniten Outhier’n tekstissä. 

Verbiprosessianalyysi osoittaakin, että näennäisestä yhtenäisyydestään huoli-
matta ranskankielisten matkakuvausten välillä on myös huomattavia diskurs-
sisemanttisia eroja (ks. myös Liite 9, 10 ja 11). Esimerkiksi Outhier’n teoksessa 
materiaalisten päälauseiden verbiprosessien osuus on lähes 54 % ja relationaalisten 
prosessien määrä puolestaan melkein 27 %, kun taas mentaalisten prosessien osuus 
jää hieman alle 8 prosentin. Sekä Marmier’n että Regnardin teoksissa materiaalis-
ten prosessien osuus on noin 50 %, mutta mentaalisten päälauseiden määrä on sel-
keästi korkeampi kuin Outhier’n teoksessa, Marmier’lla 13,5 % ja Regnardilla va-
jaat 15 %.  

Myös sivulauseiden prosessianalyysi tuo esiin mielenkiintoisia eroja teosten 
välillä (ks. Liite 9, 10 ja 11). Marmier’n matkakuvauksesta kootussa aineistossa 
materiaalisten sivulauseiden määrä on huomattavasti keskiarvoa korkeampi, 
58,5 %, kun taas relationaalisia prosesseja on vain noin 14 %. Regnardin tekstissä 
materiaalisten prosessien määrä jää puolestaan hieman vajaaseen 49 prosenttiin, 
kun taas relationaalisten prosessien määrä on keskiarvoa korkeampi, hieman yli 
29 %. Outhier’n matkakertomuksessa materiaaliset (53 %) ja relationaaliset 
(25,5 %) prosessit noudattelevat määriltään aineiston keskiarvoa, mutta 
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mentaalisten sivulauseiden määrä on päälauseiden tavoin huomattavasti keskiarvoa 
alhaisempi, 7,6 %. Myös eksistentiaalisten prosessien osuus (4,4 % koko aineis-
tossa) on Outhier’n teoksessa huomattavan korkea muihin matkakertomuksiin ver-
rattuna (2,6 % Marmier’n ja 2 % Regnardin teoksessa). 

Ranskalaisten kirjoittajien tyylivalinnat voivat selittää teoskohtaista vaihtelua 
eri prosessityyppien määrissä. Esimerkiksi Outhier’n matkakuvauksen toteava ja 
osin jopa neutraali sävy Marmier’n ja Regnardin kuvailevampiin ja värikkäämpiin 
matkakertomuksiin verrattuna selittynee ainakin osin mentaalisten prosessien vä-
häisyydellä: pappismatkaaja on pidättäytynyt päiväkirjamerkinnöissään pitkälti 
tunnepitoisista ja aistihavaintoja kuvaavista ilmauksista, jolloin teksti rakentuu 
pääosin konkretiaa luovista materiaalisista prosesseista ja suhteuttavista ja luokit-
televista olosuhdeprosesseista. Mentaalisten prosessien vähäisyyttä ei kuitenkaan 
pidä tulkita objektiivisuudeksi. Myös muut kielelliset valinnat, kuten pejoratiivis-
ten adjektiivien käyttö attributiivisissa relaatioprosesseissa ja materiaalisten pro-
sessien verbivalinnat, voivat ilmentää kuvaajan asennetta kuvattavaa kohdetta koh-
taan, kuten seuraavassa esimerkissä: 

c’étoit deux personnes mal faites, presque toujours assis sur leurs talons, qui 
mandioient (O94FR) 

Kuten edellä osoitin, ranskankielisten Lapin-kuvausten diskurssimaailma rakentuu 
erityisesti materiaalisten, relationaalisten ja mentaalisten verbiprosessien kautta. 
Odotuksenmukaisesti materiaaliset, relationaaliset ja mentaaliset prosessit hallitse-
vat myös suomenkielistä aineistoa: esimerkiksi materiaalisia päälauseita on 52 %, 
relationaalisia n. 20 % ja mentaalisia hieman alle 13 % (ks. Taulukko 8). Eksisten-
tiaalisia päälauseita on n. 5 % aineistosta, verbaalisia vajaat 6 % ja behavioraalisia 
hieman yli 4 %. Kun ranskan- ja suomenkielistä aineistoa kuitenkin verrataan kes-
kenään sekä myös lähde- ja kohdetekstitasolla, voidaan havaita kiinnostavaa vari-
aatiota eri prosessiryhmien välillä ja sisällä. 

Relationaalisten päälauseiden (ks. Liite 9, 10 ja 11) ryhmässä on 
kohdeteksteissä tapahtunut selkeä muutos: relationaalisia päälauseita on 
keskimäärin peräti 5 prosenttiyksikköä lähdetekstejä vähemmän. Ero 
relationaalisten prosessien määrissä on havaittavissa myös, kun päälauseprosesseja 
tarkastellaan lähde- ja kohdetekstien tasolla. Vaikka kohdetekstien välillä on jonkin 
verran lähdetekstejä enemmän variaatiota prosessiryhmien jakaantumisessa, 
kussakin käännöksessä relationaalisten prosessien kohdalla erot ovat 
teoskohtaisesta variaatiosta huolimatta merkittävät: kohdetekstien 
relaatioprosessien määrä on 4,4 prosenttiyksikköä (Marmier), 4,9 
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prosenttiyksikköä (Outhier) ja 5,4 prosenttiyksikköä (Regnard) alhaisempi kuin 
lähdetekstissä. Tilastollisen analyysin mukaan ero lähde- ja kohdetekstien 
relationaalisten päälausemäärien välillä on Marmier’n kohdalla merkitsevä peräti 
99 prosentin todennäköisyydellä.  

Muiden suomen- ja ranskankielisten päälauseprosessien analyysi osoittaa 
myös, että materiaalisia, mentaalisia ja behavioraalisia prosesseja esiintyy kään-
nöksissä kokonaisuutena noin prosenttiyksikön verran lähdetekstejä enemmän; 
verbaalisten prosessien määrä puolestaan on kohdeteksteissä noussut noin 2 pro-
senttiyksikköä lähdeteksteihin verrattuna. Diskursiivisesti nämä muutokset vaikut-
taisivat kertovan siitä, että suomennosten tekstimaailmassa erityisesti toiminnalli-
suus – tekeminen, tunteminen, ajatteleminen, käyttäytyminen ja sanominen – ko-
rostuvat. Vaikka näissä prosessityypeissä käännösten päälauseiden prosessien frek-
venssit ovatkin vain hieman lähdetekstien määriä korkeammat eikä kvantitatiivisen 
analyysin apuvälineenä käyttämäni z-testi osoittanut näillä muutoksilla olevan ti-
lastollista merkitsevyyttä, lienee syytä olettaa, että relationaalisten päälauseproses-
sien ryhmässä tapahtunut merkittävä määrän aleneminen heijastuu muihin proses-
siryhmiin määrän kasvuna. 

Myös sivulauseryhmissä (ks. Taulukko 9) on kokonaisuutena havaittavissa sa-
manlaisia muutoksia kuin päälauseryhmissäkin: materiaalisten prosessien määrä on 
noussut 53,5 prosenttiin ja mentaalisten prosessien lukumäärä vajaaseen 16 pro-
senttiin, kun taas relaatioprosessien osuus on laskenut jälleen merkittävästi, alle 20 
prosentin. Verbaalisten (noin 6 %) ja behavioraalisten (1,6 %) prosessien määrä sen 
sijaan on säilynyt lähestulkoon samana myös suomenkielisessä aineistossa. 

Kuten edellä, myös tässä suomenkielisten kohdetekstien välillä (ks. Liite 9, 10 
ja 11) on jonkin verran variaatiota: Regnardin ja Outhier’n teosten käännöksissä 
materiaalisten sivulauseprosessien määrä on noussut yhdestä kahteen prosenttia, 
kun taas Marmier’n suomennoksessa materiaalisten prosessien osuus on pysynyt 
lähdetekstin tasolla. Selvää nousua on kuitenkin tapahtunut Marmier’n (+4 
prosenttiyksikköä) ja Regnardin (+2,5 prosenttiyksikköä) teosten osalta 
mentaalisten prosessien määrässä. Relationaalisten sivulauseprosessien osalta 
Marmier’n käännös on melko lähellä lähdetekstiä (-1 prosenttiyksikköä), mutta 
Outhier’n suomennoksessa suhdeprosessien määrä on alentunut 4,5 
prosenttiyksikköä. Huimin (ja tilastollisesti 99 prosentin todennäköisyydellä 
merkitsevä) ero on kuitenkin Regnardin lähde- ja kohdetekstien välillä: 
relaatioprosessien määrä on käännöksessä vähentynyt lähes 8 prosenttiyksikköä. 
Myös Outhier’n osalta lähestytään relationaalisten päälauseiden ryhmässä 
tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoa (raja-arvo 1,96: Outhier 1,95).  
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Muiden prosessityyppien tavoin eksistentiaaliprosessien määrissä on eri kään-
nöksissä havaittavissa tasaista kasvua, erityisesti Marmier’n teoksen käännöksen 
päälauseprosesseissa (+4 prosenttiyksikköä). Vähämäki (1984: 306–307) on esittä-
nyt, että eksistentiaalilauseet esittelevät, vakiinnuttavat ja identifioivat uuden refe-
rentin diskurssissa. Myös Iso suomen kielioppi (ISK: 850) pitää eksistentiaalilau-
seen yhtenä prototyyppisenä piirteenä sitä, että lauseen subjektia ei ole mainittu 
aikaisemmin. Eksistentiaaliprosessien kasvaneen määrän käännöksissä voitaisiin 
näin tulkita viittaavan siihen, että suomennosten diskurssit sisältävät yleisesti ot-
taen mahdollisesti lähdetekstejä vähemmän vakiintuneita tai tuttuja puheenaiheita 
ja enemmän uusien referenttien esittelyjä ja identifiointeja. Muutosta voi ainakin 
osittain selittää kohdetekstien kasvanut eksplisiittisyys. Palaan tähän tarkemmin 
esimerkkien analyysissa. 

Kun suomenkielistä verbiaineistoa tarkastellaan kokonaisuutena (ks. Taulukko 
10), voidaan kohdetekstien välisestä variaatiosta huolimatta havaita samanlainen 
ilmiö: suhdeprosessien määrä vähenee käännöksissä, kun taas muiden prosessi-
tyyppien esiintyminen lisääntyy. Yleisesti ottaen behavioraalisten prosessien määrä 
on noussut suomennoksissa vain vähän, kun taas mentaalisten, materiaalisten ja 
verbaalisten prosessien määrässä on suomennoksissa havaittavissa hieman suurem-
paa kasvua. Myös eksistentiaalisten prosessien määrä on noussut jonkin verran läh-
deteksteihin verrattuna; eksistentiaalisten prosessien määrän kasvu on tilastollisesti 
merkitsevä yli 95 prosentin todennäköisyydellä Marmier’n kuvauksen suomennok-
sessa.  

Taulukko 10. Lähde- ja kohdetekstien prosessit prosentteina. 

PROSESSITYYPPI MARMIER FR–FI OUTHIER FR–FI REGNARD FR–FI 

materiaalinen 52,91 %–53,71 %% 53,63 %–56,07 %% 49,12 %–50,63 % 

relationaalinen 20,03 %–15,00 % 26,32 %–21,56 % 27,41 %–21,85 % 

mentaalinen 14,04 %–15,16 % 7,75 %–8,87 % 13,84 %–16,00 % 
verbaalinen 5,48 %–6,29 % 5,54 %–5,73 % 5,36 %–6,05 %% 

eksistentiaalinen 2,57 %–5,48 % 4,43 %–6,28 % 2,05 %–2,44 % 

behavioraalinen 4,97 %–4,35 % 2,34 %–1,50 %% 2,23 %–3,02 %% 

YHTEENSÄ 100 % 100 % 100 % 

Eniten tilastollisesti merkitseviä muutoksia on kuitenkin siis tapahtunut relationaa-
listen prosessien käännöksissä. Näyttäisikin siltä, että teoskohtaisista eroista huoli-
matta ranskankielisillä relationaalisilla prosesseilla on taipumus vähentyä ranska-
laisten matkakuvausten suomennoksissa (ks. Liite 12). Muutos relationaalisten pro-
sessien määrässä on tilastollisesti merkitsevä 99 prosentin todennäköisyydellä 
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Regnardin ja yli 95 prosentin todennäköisyydellä Outhier’n ja Marmier’n teosten 
käännöksissä. Vastaavasti muiden prosessityyppien määrissä voidaan suomennok-
sissa havaita hienoista kasvua. Mahdollisia syitä muutokseen on monia, joista osa 
vaikuttaisi liittyvän suomen ja ranskan välisiin rakenteellisiin eroihin, mutta joista 
useat kuitenkin viittaavat käännösprosessissa tapahtuvaan tietoiseen ja tiedostamat-
tomaan selkeyttämiseen ja eksplisiittisyyden kasvuun sekä toisaalta myös kääntä-
jän pyrkimykseen tuottaa sujuvakielinen kohdeteksti suosimalla suomen kielelle 
idiomaattisia ilmaisutapoja (ns. kotouttava käännösstrategia) ja yksinkertaistamalla 
lähdetekstien lause- ja virkerakenteita. 

Esimerkiksi ranskan kielelle ominaiset pitkät partisiippirakenteet kääntyvät 
kohdeteksteissä tyypillisesti sivulauseina, kuten seuraavassa esimerkissä, jossa läh-
detekstin mentaaliprosessi voir ’nähdä’ ja indefiniittipronomini on on kääntynyt 
suomeksi olla-verbisenä eksistentiaaliprosessina. Samalla ranskan attributiivisesta 
partisiippirakenteesta (composée de…) on tullut käännöksessä uuden materiaali-
prosessin sisältävä relatiivilause (joka oli… kyhätty…). Esimerkkivirke olisi ollut 
mahdollista suomentaa myös partisiippirakenteilla (esim. kaikkien lappalaiskotien 
tapaan riukujen päälle levitetyistä villakankaan riekaleista kyhätyssä kodassa…), 
mutta tällainen tiivis informaatiorakenne olisi tehnyt käännöksestä hankalammin 
ymmärrettävän. 

Dans la tente, composée, comme toutes les tentes laponnes, de quelques 
lambeaux de laine étendus sur des pieux, on ne voyait que deux à trois vases 
en bois (M362FR1)  

Kodassa, joka oli kaikkien lappalaiskotien tapaan kyhätty riukujen päälle le-
vitetyistä villakankaan riekaleista, oli vain pari kolme puuastiaa (M38FI) 

Eksistentiaaliprosessien määrän kasvua kohdeteksteissä selittävät myös muut teki-
jät. Ranskan kielessä eksistentiaalisuutta ilmaistaan tyypillisesti il y a -rakenteella, 
mutta sen lisäksi aineistosta löytyy muiksi prosessityypeiksi tulkittavia ilmaisuja, 
jotka kuitenkin ovat kohdeteksteissä suomentuneet tyypillisesti eksistentiaalipro-
sesseina. Tällaisia ovat usein esimerkiksi ranskan inhimillistä monikollista tekijää 
ilmaisevan pronominin on sisältävät lauseet (on trouve ’löydetään’): 

on trouve dans chaque maison une Bible, un livre de psaumes, un catéchisme 
(M21FR2) 

joka kodissa on Raamattu, virsikirja ja katkismus (M59-60FI) 
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Myös tämäntyyppisten muutosten taustalla on suomentajan pyrkimys idiomaatti-
seen ja sujuvakieliseen käännökseen (vrt. joka kodista löydetään Raamattu, virsi-
kirja ja katkismus). Toisaalta kotouttava käännöstapa johtaa toisinaan myös rans-
kan eksistentiaaliprosessin muuttumiseen suomennoksessa toiseksi prosessityy-
piksi: 

il n’y avoit rien d’impossible avec nos Soldats (O55FR)  

 eikä mikään tuntunut mahdottomalta (O59FI) 

Lähdekielinen ilmaisu tarkoittaa sanasanaisesti ”sotilaidemme kanssa ei ollut mi-
tään mahdotonta”. Suomennoksessa eksistentiaaliprosessi on kuitenkin korvautu-
nut mentaalisella tuntumisen prosessilla, joka on ilmauksena suomen kielelle 
idiomaattisempi ja käännösstrategisesti sujuvakielisempi. 

Kun sitten tarkastellaan puolestaan suhdeprosessien kääntymistä teoskohtai-
sesti, voidaan todeta, että esimerkiksi Marmier’n tekstin käännöksessä suomalaisia 
ja saamelaisia kuvaavien relationaalisten päälauseiden määrä on laskenut erityisesti 
omistusprosessien osalta (saamelaiskuvaukset LT: 7, KT: 4; suomalaiskuvaukset 
LT: 7; KT: 2). Myös Outhier’n matkakuvauksen käännöksessä omistusprosessien 
määrä on selvästi supistunut (saamelaiskuvaukset LT: 4, KT: 3; suomalaiskuvauk-
set LT: 27; KT:15).  

Suomen ja ranskan erot possessiivilauseiden idiomaattisessa muodostuksessa 
selittävät ainakin osittain edellä mainittuja muutoksia relationaalisten prosessien 
määrissä. Esimerkiksi ranskan omistusta ilmaiseva verbi avoir voi kääntyä suo-
mennoksessa kontekstista ja omistettavasta kohteesta riippuen monin eri tavoin, 
joko omistuslauseena tai kuvailevana suhdeprosessina, mentaalisena prosessina tai 
materiaalisenakin prosessina.  

Il a pour le sol qui lui appartient une sorte d’affection enfantine (M12bFR) 

(‘Hänellä on sitä maata kohtaan, joka kuuluu hänelle, eräänlainen lapsenomai-
sen kiintymyksen [tunne]’) 

Hän tuntee omistamaansa maata kohtaan eräänlaista lapsenomaista kiinty-
mystä (M55FI) 

Kun omistuksen asiana on tunne, ranskan possessiivilause on tyypillisesti suomen-
tunut mentaalisena prosessina. Kun taas omistettavana kohteena on sellainen sub-
jektin ominaisuus, jota yleensä ilmaistaan ranskan kielessä avoir-verbillä, kuten 
silmien tai hiusten väri tai pituus, on ranskan omistusprosessi usein korvautunut 
suomen kielessä idiomaattisemmalla attributiivisella suhdeprosessilla. 
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un vieux guide, qui avait plus de cinq pieds de hauteur (M285aFR) 

‘vanha opas, jolla oli yli viisi jalkaa pituutta’  

hän oli yli viiden jalan mittainen (M25FI)  

Aineistoni analyysin perusteella vaikuttaisi siis siltä, että erityisesti ranskankielis-
ten possessiiviprosessien kääntäminen johtaa prosessityypin muutokseen suomen-
noksessa. Toisaalta monissa tapauksissa relationaalinen possessiiviprosessi on kor-
vautunut kuvailevalla suhdeprosessilla, jolloin attributiivisten suhdeprosessien 
määrä on joissakin käännöksissä jopa kasvanut. Esimerkiksi Outhier’n lähdetekstin 
suomalaiskuvausten 14 kuvailevaa relationaalista päälauseprosessia ovat käännök-
sessä kasvaneet 22 relaatioprosessiin.  

Les Finois conducteurs des Bateaux, ont grand soin (O60FR) 

Suomalaiset venemiehet ovat hyvin tarkkoja (O62FI) 

Myös Regnardin matkakuvauksen käännöksessä voidaan havaita sama ilmiö: attri-
butiivisten suhdeprosessien määrä on kasvanut käännösprosessissa (saamelaisku-
vaukset LT: 25, KT: 33; suomalaiskuvaukset LT:3, KT: 10). Omistusprosessien eri-
lainen ilmaisutapa ranskan ja suomen kielessä ei siis yksinään selitä relationaalisten 
prosessien määrässä ilmenevää muutosta. 

qu’il avait eu autrefois assez de pouvoir pour faire ce que nous voulions 
(R162FR) 

että hän olisi aikoinaan ollut kyllin voimakas täyttämään pyyntömme (R92FI) 

Toinen muutoksia selittävä ilmiö lieneekin ranskan ja suomen kielen erilainen tapa 
ilmaista fokusta. Ranskan kielessä on erityinen fokusrakenne (ce-pronomini + être-
verbi, ’se + olla’), jolla voidaan painottaa haluttua asiaa lauseessa. Suomen kielessä 
fokusta voidaan merkitä erityisellä fokuspartikkelilla, kuten vain tai jopa, lauseen-
alkuisen lausekkeen jäljessä esiintyvällä ekspletiivisellä pronominilla (se, ne) tai 
fokusoivalla lohkorakenteella, kuten lauseessa Kauppa se on, joka kannattaa 
(VISK § 1404; § 1715). Neutraalista poikkeavaa merkitystä voidaan ilmaista myös 
tunnusmerkkisellä sanajärjestyksellä, jossa lauseen uusi informaatio, reema, sijoit-
tuukin lauseenalkuiseen asemaan, teemapaikalle, kuten seuraavassa esimerkissä 
(ks. lisää VISK § 1374). Tällöin suomennoksesta katoaa relationaalinen päälause 
ja materiaalinen sivulause nousee päälauseeksi.  

C’est là que la famille couche pendant tout l’Hiver (O107FR) 
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(‘Se on täällä, missä perhe nukkuu koko talven ajan’) 

Täällä perhe nukkuu talven aikana (O100FI) 

(vrt. tunnusmerkitön järjestys: Perhe nukkuu talven aikana täällä) 

Olen edellä esittänyt suluissa vaihtoehtoisen, kirjaimellisen suomennoksen, jossa 
prosessityyppi ei ole muuttunut. Onkin huomattava, että vaikka kielten typologiset 
erot asettavat rajoituksia kääntämiselle, niitä on myös usein mahdollista kiertää, 
kuten aineiston suomentaja on toisinaan tehnytkin. Lähdetekstin rakennetta liian 
tiukasti noudattelevan käännöksen vaarana kuitenkin on, että suomennoksesta voi 
tulla kömpelö tai arkaainen, mikä sotii idiomaattisen ja sujuvan kääntämisen ideo-
logiaa vastaan. 

il avait soixante-dix ans (M347aFR) 

hänellä oli ikää seitsemänkymmentä vuotta (M26FI) 

Typologisten erojen lisäksi käännöksissä vaikuttavat myös kielenkäyttöön kussakin 
kulttuurissa liittyvät normit sekä kääntäjän omat valinnat, tietoiset tai tiedostamat-
tomat. Esimerkiksi seuraava relationaalinen prosessi olisi ollut mahdollista kääntää 
lähdetekstin tavoin olla-verbin avulla: kääntäjä on kuitenkin valinnut tilalle aktii-
vista tekemistä kuvaavan verbin toimia. 

Il a été quatre ans maître d’école à Kautokeino, dix ans länsmand dans un 
district. (M347aFR) 

(‘Hän on ollut neljä vuotta koulun opettajana Kautokeinossa, kymmenen 
vuotta nimismiehenä eräässä piirissä.’) 

Hän on toiminut neljä vuotta Koutokeinon koulun opettajana ja kymmenen 
vuotta erään piirin nimismiehenä. (M26FI) 

Kääntäjän valitsemassa suomennoksessa relationaalinen prosessi muuttuu näin ma-
teriaaliseksi ja kuvauksen saamelaisesta tulee merkityksen KANTAJAN sijaan aktii-
vinen TOIMIJA. Useissa aineiston esimerkkilauseissa elollinen subjekti on myös hä-
vinnyt kokonaan, kun relationaalinen omistusprosessi onkin käännetty eksistenti-
aalisena: 

Sans d’autres endroits sur ces petites Rivieres, ils ont de très-petits Moulins à 
moudre les grains (O78FR) 
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‘Vailla muita paikkoja näillä pienillä joilla, heillä on hyvin pieniä myllyjä jy-
vien jauhamiseen’ 

Useissa paikoin näiden pikkujokien varsilla on myös pieniä myllyjä (O76FI)47 

Toinen tilastollisessa analyysissa esiin noussut kiinnostava ilmiö liittyy lähde- ja 
kohdetekstien pää- ja sivulauseiden määrissä esiintyvään suureen eroon. Lähde-
teksteissä päälauseita on yhteensä 1355 (Marmier 384, Outhier 472 ja Regnard 499) 
ja sivulauseita yhteensä 1163 (Marmier 200, Outhier 341 ja Regnard 622). Sen si-
jaan suomennoksissa vastaavat luvut ovat 1529 (Marmier 429, Outhier 514 ja 
Regnard 586) ja 876 (Marmier 199, Outhier 238 ja Regnard 439). Toisin sanoen 
kohdeteksteissä päälauseiden määrä on kasvanut ja sivulauseiden määrä pienenty-
nyt (ks. myös Taulukko 6 ja 7). Käytännössä tämä ilmenee tekstissä esimerkiksi 
siten, että kääntäjä on usein muuttanut lähdetekstin pitkät virkerykelmät useine pol-
veilevine sivulauseineen tiiviimmiksi päälause–sivulause-ryhmiksi tai lauseenvas-
tikerakenteiksi.  

Les femmes ont un ornement particulier qu’elles appellent Kraca, fait d’un 
morceau de drap rouge, ou d’une autre couleur, qui leur entoure le cou, comme 
un colet de Jesuite, & vient descendre sur l’estomach, & finit en pointe. 
(R166–167FR) 

Naisilla on omalaatuinen koriste, jonka nimi on kraca. Se on punainen tai 
jonkin muun värinen vaatekappale, joka ympäröi kaulaa kuten jesuiittojen 
kaulus ja laskeutuu rinnalle päättyen terävään kärkeen. (R96FI) 

Tällaista kääntämisessä tyypillisesti tapahtuvaa eksplisiittistämistä, tekstin tiivistä-
mistä ja selkeyttämistä esimerkiksi parantamalla koheesiota ja lisäämällä kielen si-
säistä ja ulkoista informaatiota, on ehdotettu yhdeksi kääntämisen universaaliksi 
(esim. Pápai 2004: 144–145). Kohdetekstien lisääntynyt eksplisiittisyys kuvastaa 
myös kääntäjän toimijuutta tekstintuottajana. Eksplisiittistäminen käännösstrate-
giana näyttäisikin omalta osaltaan selittävän paitsi suomennosten verbiprosessi-
muutoksia, myös suomalaisten ja saamelaisten nimeämisessä nähtäviä muutoksia.  

Kun suomalaisista ja saamelaisista käytettyjä appellatiiveja tarkastellaan teos-
kohtaisesti ja kokonaisuutena, voidaan havaita kiinnostava ilmiö: saamelaisiin liit-
tyvien appellatiivien määrä on Regnardin ja Marmier’n kuvausten suomennoksissa 
kasvanut lähdeteksteihin verrattuna (saamelaisten nimeäminen, ks. Liite 1–4). 

 
47 Suomentaja on ottanut esimerkkilauseen käännöksessä myös muita vapauksia tavoitteenaan todennä-
köisesti lauserakenteen yksinkertaistaminen. 
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Regnardin lähdeteoksessa on yhteensä 197 saamelaisiin viittaavaa appellatiivia, 
kun taas suomennoksessa niitä on peräti 233. Marmier’n kohdalla vastaavat luvut 
ovat 68 (LT) ja 76 (KT), kun taas Outhier’n lähde- ja kohdetekstissä vastaavat luvut 
ovat 32 (LT) ja 33 (KT). Selkein kasvu on havaittavissa lappalainen-nimityksessä, 
jonka määrä on noussut selvästi Regnardin teoksen suomennoksessa (LT 70, KT 
79). Myös noita-sana esiintyy lähdetekstiä useammin Regnardin teoksen käännök-
sessä (LT 10, KT 17).  

Lappalainen-appellatiivin käyttöä suomennoksissa saamelaisen sijaan voidaan 
pitää odotuksenmukaisena eritoten varhaisemmissa, Outhier’n ja Regnardin mat-
kakuvausten suomennoksissa, sillä molempia nimityksiä on 1900-luvun loppupuo-
lelle asti käytetty rinnakkain (ks. lisää esim. Lehtola 2011: 30). Lappalainen-nimi-
tyksen käyttö tuo myös suomennoksiin nykylukijan näkökulmasta vanhahtavaa ja 
vierasta sävyä. Kääntäjähaastattelusta kävi kuitenkin ilmi, että kyse ei niinkään ol-
lut tietoisesta käännösstrategisesta valinnasta, vaan suomentaja itse piti lappalai-
nen-appellatiivia saamelaista vanhempana ja vakiintuneempana ja oli sen vuoksi 
kokenut sen käytön suomennoksissa luonnolliseksi.  

Saamelaisappellatiiveista poiketen suomennosten suomalaiskuvausten 
appellatiivimäärät (suomalaisten nimeäminen, ks. Liite 5–8) ovat erittäin lähellä 
lähdetekstien lukuja ja jopa niiden alle: Regnardin lähdetekstissä suomalaisiin 
viitataan 87 appellatiivilla, kun taas kohdetekstistä löytyy vain 83 nimisanaa. Myös 
Outhier’n suomennoksen appellatiivimäärät ovat hyvin lähellä lähdetekstejä: 236 
(LT) ja 238 (KT). Marmier’n lähde- ja kohdeteksteissä suomalaisappellatiiveja on 
molemmissa 113 kappaletta.  

Suomennosten suomalaiskuvausten appellatiiveissa, kuten saamelaiskuvaus-
tenkin, on kuitenkin lähdetekstejä enemmän vaihtelua määrien pienistä eroavai-
suuksia huolimatta. Esimerkiksi Outhier’n suomennoksessa kansallisuusnimitys 
Lapon ’saamelainen, mask.’ on kääntynyt eri konteksteissa niin lappalaiseksi, lap-
palaismieheksi ja lappalaispariskunnaksikin ja nimitys servante ’palvelija, fem.’ 
puolestaan kääntynyt niin palvelustytöksi kuin piiaksikin ja gens ’väki’ puolestaan 
ihmisiksi, täkäläisiksi ja asukkaiksi.  

Ranskalaiseen puhekulttuuriin kuuluvat tyypilliset tittelit ja tittelinomaiset pu-
huttelut, kuten Monsieur Piping (su. herra Pipping), Madame Brunia (su. rouva 
Brunnius), Mademoiselle Bek (su. neiti Bäck) ja le Maître de Corten Niemi (su. 
Korteniemen isäntä), suomentaja on joissakin tapauksissa kääntänyt tittelin vastaa-
valla puhuttelumuodolla suomen kielessä. Esimerkiksi kirkkoherra Brunniuksen 
vaimosta Madame Bruniasta on tullut rouva Brunnius – latinan kielen feminiininen 
a-muoto on samalla korvautunut sukunimen perusmuodolla – ja vastaavasti 
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Outhier’n retkikunnan apuna toimineiden suomalaismiesten, Hellantin ja Wege-
liuksen, puhuttelumuotona on herra (ra. le jeune M. Helant, su. nuori herra Hellant; 
ra. M. Vigelius, su. herra Wegelius). 

Muiden kohdalla suomentaja on kuitenkin lähes säännönmukaisesti korvannut 
appellatiivin Monsieur, ’herra’, ammattinimikkeellä. Esimerkiksi Outhier’n teok-
sessa moneen kertaan mainitut Tornion kaupungin pormestari Pipping ja kirkko-
herra Brunnius esiintyvät suomennoksessa tyypillisesti ammattinsa edustajina: M. 
Piping ’herra Piping’ on suomentunut pormestari Pippinginä ja M. Brunius ’herra 
Brunius’ puolestaan kirkkoherra Brunniuksena. 

Appellatiivimäärien vähäistä eroa lähde- ja kohdetekstien välillä selittäneekin 
ainakin osittain kääntäjän valitsema strategia puhuttelujen ja erilaisten tittelien 
kääntämisessä. On kuitenkin myös mahdollista, että osa muutoksista johtuu myös 
käännösprosessissa tiedostamatta tapahtuvasta eksplisiittisyyden kasvusta. Ope-
roidessaan eri kieliparien kanssa kääntäjä joutuu pohtimaan, millä tavoin esimer-
kiksi lähde- ja kohdekielen viittauskäytännöt suhteutuvat toisiinsa ja millä tavoin 
tekstissä rakennetaan koheesiota. Hänen on arvioitava, ovatko esimerkiksi pro-
nominaaliset viittaussuhteet ja -ketjut tavanomaisia kohdekielisessä tekstissä.  

Omassa aineistossani viittaussuhteiden eksplisiittisyys vaikuttaisi kasvaneen: 
yksi aineistoni tyypillisimpiä käännösmuutoksia näyttäisi olevan lähdetekstin pro-
nominisubjektin tai -objektin korvaaminen kohdetekstissä substantiiviappellatii-
villa: esimerkiksi s’ils l’amenoient ’jos he toisivat hänet’ on suomentunut jos he 
toisivat noidan (Regnard). Lähde- ja kohdetekstin poikkeava virkerakenne ja erot 
pää- ja sivulauseiden määrissä voivat osaltaan selittää, miksi matkakertomusten 
kääntäjä on usein korvannut pitkät pronominaaliset viittaussuhteet tekstikoheesiota 
tiivistävillä ilmauksilla: esimerkiksi Outhier’n matkakuvauksen käännöksessä per-
soonapronomini il(s) ’mask. hän/he’ on kontekstista riippuen saanut suomennok-
sekseen herra Brunnius, täkäläiset, ihmiset tai ajaja, persoonapronomini elles ’fem. 
he’ on eksplisiittistynyt naisiksi, epäsuoran objektin määritteenä toimiva persoona-
pronomini leur ’heitä’ asukkaiksi ja suoran objektin määritteenä toimiva persoona-
pronomini l’ ’hän’ vainajaksi. 

Tekstikoheesiota voidaan toisaalta parantaa myös viittaussuhdetta tarkentavien 
adjektiivimääritteiden avulla. Esimerkiksi Regnardin leurs chiens ’heidän koiransa’ 
on suomennoksessa tarkentunut meidän lappalaismiestemme koiriksi, Marmier’n 
la vieille femme ’vanha vaimo’ puolestaan vanhaksi lappalaisvaimoksi. Tällainen 
eksplikoiva käännösstrategia vähentää kohdekielisen lukijan lukuprosessin kuor-
mittavuutta: teksti on helpommin luettavaa ja ymmärrettävää. Toisaalta voitaneen 
kuitenkin olettaa, että käännösprosessissa tapahtuu käännösvaihdoksia myös 
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toiseen suuntaan eli substantiivisubjekti tai -objekti korvautuukin pronominilla. 
Tarkastellessani aineistoni nimeämisiä ja viittaussuhteita löysin vain yhden tällai-
sen tapauksen: chaque conducteur ’jokainen kuljettaja’: kukin heistä (Outhier).  

Edellä mainitut esimerkit verbiprosessianalyysin lisäksi osoittavat odotuksen-
mukaisestikin, että käännökset ovat lähdetekstejä eksplisiittisempiä. On kuitenkin 
vaikea sanoa, onko ilmiö erityisen tyypillinen vain käännössuomelle vai suomen 
kielelle yleisesti ottaen, sillä pronominien ja muiden nominien käyttö nominilau-
sekkeessa vaihtelee suuresti jo eri tekstityyppienkin välillä. Esimerkiksi asiakirjal-
lisuudessa, kaunokirjallisuudessa ja keskustelupuheessa nominilausekkeiden ra-
kenne on hyvin erilainen: vapaassa keskustelussa pronominien osuus nominilau-
sekkeista on 48 % ja pelkän substantiivin osuus 21,9 %; sen sijaan asiaproosassa 
pelkkä substantiivi on huomattavasti yleisempi (32,1 %) ja pronominin käyttö sel-
västi harvinaisempaa (9,5 %). Kaunokirjallisuudessa vastaavat osuudet ovat 46,5 % 
(pelkkä substantiivi) ja 16,6 % (pronomini). Tämän lisäksi eroja on määritteellisten 
(esimerkiksi adjektiivi + substantiivi -tyyppisten ja relatiivilausemääritteellisten) 
nominilausekkeiden esiintymisessä eri tekstityyppien välillä. (ISK § 595.)  

Lisääntyneen eksplisiittisyyden ohella matkakuvausten suomennoksista on 
tunnistettavissa myös toisenlaisia käännösstrategioita. Kun ranskankieliset matkaa-
jat ovat kirjanneet kohtaamiensa henkilöiden nimiä ylös, nimien kirjoitusasu on 
usein noudatellut ranskan kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Matkakuvausten suomen-
taja on kuitenkin käyttänyt kotouttavaa käännösstrategiaa ja lähes poikkeuksetta 
muuttanut henkilöiden erisnimien kirjoitusasun suomen kielen normien mukaiseksi: 
esimerkiksi jo edellä mainitut Outhier’n Piping, Helant ja Vigelius ovat saaneet 
korjatun kieliasun suomennoksessa (Pipping, Hellant ja Wegelius), samoin Mar-
mier’n saamelaisopas, joka on kohdetekstistä vaihtunut Aslackista Aslakiksi. 

Ranskalaiskuvauksissa esiintyy myös muutamia vieraskielisiä appellatiiveja, 
kuten Marmier’n ruotsin kielestä lainaama länsmand ja Outhier’n Lanseman (ru. 
länsman, su. molemmissa nimismies) ja eteläamerikkalaisiin ratsastaviin karjapai-
meniin viittaava gaoucho (esp. gaucho, port. gáucho; KS sv. gaucho). Kohdeteks-
teissä vieraskieliset termit on suomennettu, usein selittävän lisäyksen kera. 
Gaouchon suomennos, amerikkalainen karjapaimen¸ voi viedä useimpien suoma-
laisten lukijoiden ajatukset pikemminkin cowboy-elokuviin kuin argentiinalaisiin 
tai chileläisiin karjankasvattajiin. Kontekstissaan suomennos on kuitenkin toimiva: 
saamelaismies pyydystää poronsa samaan tapaan kuin karjapaimen lassoaa saa-
liinsa. Outhier’n kuvauksessa nimetään myös le Gifwergole, c’est-à-dire, le Maître 
de la Poste, jonka kääntäjä on suomentanut yksinkertaistaen ja kotouttaen kesti-
kievarin isännäksi. Kestikievarit huolehtivat pitkään paitsi matkalaisten 
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majoituksesta myös postinkuljetuksesta maaseudulla, mikä selittänee lähdetekstin 
nimityksen Maître de la Poste ’postimestari’. Sana gifwergole lienee muuntunut 
vanhasta ruotsinkielisestä termistä gästgi(f)vare, joka tarkoittaa ’kestikievarin pitä-
jää’. 

Lopuksi käsittelen vielä appellatiivianalyysissa esille tullutta pientä, mutta 
kiinnostavaa käännösvaihdosten ryhmää, joka sisältää ns. affektiivisia ilmauksia. 
Näillä viitataan sellaisiin konventionaalistuneisiin konstruktioihin ja muihin kie-
lenaineksiin, joilla puhuja voi osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumistaan pu-
heenalaiseen asiaan tai puhekumppaniinsa. Tietyissä sanaryhmissä, kuten hauk-
kuma-, voima- ja kirosanoissa sekä jossain määrin slangi- ja deskriptiivisanoissa, 
affekti on leksikaalistunut (ISK § 1707).  

Olen määritellyt affektiivisiksi käännösvaihdoksiksi sellaiset ilmaisut, joissa 
lähdetekstin ilmaisu on suomentunut affektiiviseksi laskettavalla deskriptii-
visanalla, kuten eukko (esim. Marmier: une femme de quatre-vingt-dix ans ’90-vuo-
tias nainen’, su. eräs yhdeksänkymmenvuotias eukko), miekkonen (esim. Marmier: 
ce pauvre homme ’tämä miesparka’, su. miekkosta) tai ukko (esim. Regnard: un 
petit Lapon extrêmement vieux ’erittäin vanha pieni saamelainen (mask.)’, su. pie-
nen ikivanhan lappalaisukon; Outhier: un vieillard fort âgé ’hyvin iäkäs vanhus 
(mask.)’, su. eräs vanha ukko; Regnard: ce petit vieillard Lapon ’tämä pieni saa-
melainen vanhus (mask.)’, su pikku lappalaisukon). Tällaisiksi luettavia suomen-
noksia löytyy niin suomalais- kuin saamelaiskuvauksistakin. Affektiivinen ukko-
nimitys (LNPR, s.v. vieillard ’homme d’un grand âge’) näyttää kuitenkin olevan 
tyypillinen erityisesti saamelaisten nimeämisessä. Kääntäjän tulkinta ranskalaisten 
kirjoittajien tyylistä ja alentuvasta asenteesta kuvattaviaan kohtaan voi mahdolli-
sesti selittää, miksi erityisesti saamelaisiin viittaavat lähdetekstien appellatiivit ovat 
suomennoksissa saaneet affektiivisen vastineen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että, huolimatta tekstikohtaisesta variaatiosta, 
suurimmat erot lähde- ja kohdetekstien transitiivisuussysteemissä vaikuttavat syn-
tyvän relationaalisten prosessien kääntämisessä suomeksi: suhdeprosessien määrä 
käännöksissä on selvästi alhaisempi lähdeteoksiin verrattuna, kun taas muiden pro-
sessityyppien esiintyvyys kasvaa. Kohdetekstien maailmassa korostuukin entises-
tään toiminta ja toimijuus, maailma tekoina ja tapahtumina. Kohdetekstit vaikutta-
vat myös olevan lähdetekstejä eksplisiittisempiä ja osin myös affektiivisempia. 
Koska SF-teorian mukaisten prosessityyppien yleisyydestä suomen kielessä on 
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tähän mennessä tehty vain vähän tutkimusta, lähinnä pro gradu -töissä48 ja yksit-
täisten tekstityyppien osalta, eikä käännössuomen osalta laisinkaan, voidaan tutki-
mustuloksia pitää toistaiseksi vain suuntaa-antavina eikä niitä voida yleistää mui-
hin tekstilajeihin tai rekistereihin, joissa eri prosessityyppien esiintymistiheys voi 
vaihdella suurestikin. Aineistossa tapahtuneiden muutosten taustalla voi toisaalta 
olla kääntäjän pyrkimys idiomaattiseen, ns. hyvään suomen kieleen ja sujuvaan 
käännökseen, toisaalta suomen ja ranskan kielen typologiset erot: tältä osin aihe 
vaatii jatkotutkimusta. 

On myös syytä pitää mielessä, että verbiprosessianalyysi yksinään ei vielä 
kerro koko totuutta tekstistä, vaan tarkempaan tyylin- ja kielenanalyysiin on syytä 
ottaa mukaan myös muu luokitteleva, nimeävä ja modaalinen kielenaines, kuten 
appellatiivit, adjektiivit ja adverbit. On myös tärkeää tarkastella diskurssien sisäisiä 
valtarakenteita ja erilaisia diskurssipositioita: kenellä on puhevalta ja kenen teoilla 
on merkitystä; millaiset ovat diskurssien osanottajien oikeudet ja velvollisuudet. 
Verbiprosessianalyysin perusteella ranskalaisissa Lapin-kuvauksissa vaikuttaisi 
olevan hierarkkinen rakenne, jossa suomalaiset, saamelaiset ja ranskalaiset kirjoit-
tautuvat tyypillisesti erilaisten prosessityyppien toimijarooleihin ja näin ollen he 
saavat myös erilaisia diskurssipositioita: suomalaiset ja saamelaiset ovat usein ma-
teriaalisten prosessien toimijoita tai tapahtumisen kohteita sekä relationaalisten 
prosessien luokiteltuja, kun taas ranskalaismatkaajat kirjoittautuvat tekstiin tavan-
omaisesti erilaisissa asiantuntijarooleissa, mentaalisten prosessien kokijoina, tietä-
jinä tai tuntijoina. Palaan tähän aiheeseen aineiston tekstiesimerkkien analyysissa 
alaluvussa 4.3. 

4.3 Saamelais- ja suomalaisdiskurssit 

Edellä olen osoittanut, että käännösprosessissa tekstien rekisterissä tapahtuu muu-
toksia niin tavan, sävyn kuin alankin suhteen: käännös on suomentajan tulkinta, 
joka saa uuden kontekstin osana kohdekulttuuria, sen kielellisiä normeja ja kirjal-
lisuutta. Paratekstien avulla kääntäjä ohjaa lukijaa tekstin tulkinnassa, minkä lisäksi 
tietyt tekstin kielelliset piirteet korostuvat käännöksissä samalla, kun tekstin vuo-
rovaikutusroolit ja sosiaalinen merkitys muuttuvat.  

Luon seuraavassa matkakuvausten tekstiesimerkkien avulla kuvaa lähde- ja 
kohdeteksteissä suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta syntyvistä diskursseista ja 

 
48 Esimerkiksi Grip (2004) on tarkastellut maisterintutkielmassaan prosessityyppejä eläkeläisten kirjoi-
telmissa ja Roininen (2014) 6- ja 7-vuotiaiden lasten kertomuksissa. 
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analysoin teksteistä leksikaalisten, syntaktisten ja temaattisten piirteiden ja kon-
struktioiden avulla tapoja, joilla kyseisiä diskursseja rakennetaan. Etenen analyy-
sissani kronologisesti 1600-luvulta 1800-luvulle: kutakin vuosisataa kohden ana-
lyysi jakautuu kahteen alalukuun, joista ensimmäisessä käsittelen saamelaisuutta 
rakentavia diskursseja ja toisessa suomalaisdiskursseja. Kussakin alaluvussa nos-
tan tekstiesimerkkien avulla esiin ensinnäkin lähdeteksteihin kirjoittuvia puheta-
poja suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta; toiseksi tarkastelen kunkin diskurssin 
yhteydessä kohdeteksteissä tapahtuneita käännösvaihdoksia ja kääntäjän tekemiä 
valintoja. Kommentoimani kohdat olen merkinnyt kohdetekstiesimerkkeihin liha-
voinnilla. Tekstiesimerkit ovat kielellisesti alkuperäisessä asussa ja voivat näin poi-
keta nykyranskan kirjoitussäännöistä; tekstit sisältävät myös toisinaan kirjoitus- tai 
painovirheitä. Päätän lopuksi kunkin alaluvun lyhyeen yhteenvetoon, jossa pohdin, 
millaisia vaikutuksia suomentajan tekemillä käännösvalinnoilla on, mitä ne kerto-
vat suomentajan käännösstrategioista ja millä tavoin käännösprosessissa tapahtu-
neet muutokset vaikuttavat kohdeteksteissä toisintuviin diskursseihin. 

Matkakertomusten lähtökohtana on toiseus, ja toiseutta rakennetaan aina suh-
teessa Meihin. Ranskalaismatkaajat kuvaavat saamelaisia ja suomalaisia, Toisia, 
oman kulttuurinsa lähtökohdista. Niinpä esille nousevat erityisesti sellaiset piirteet 
ja tavat, jotka eroavat ranskalaisista vastineistaan tai ovat matkaajien kulttuurissa 
tabuja tai tuntemattomia. Matkakertomusten Lappi-diskurssi koostuu erilaisista 
osadiskursseista, jotka vaihtelevat jonkin verran kuvauksesta toiseen ja painottuvat 
eri tavoin Regnardin, Outhier’n ja Marmier’n teksteissä.  

4.3.1 Saamelaiset 1600-luvulla: Villit vaeltajat 

Tutkimukseni Lapin-kuvauksista varhaisin, Regnardin matkakertomus, rakentuu 
pitkälti saamelaiskuvausten varaan ja onkin siltä osin aineistoni laajin. Sekä 
Outhier’n ja Marmier’n matkakertomuksissa saamelaiskuvaukset saavat 
vähemmän tilaa, mutta Regnardin teos on kuitenkin todennäköisesti ollut heille ja 
monille myöhemmille Lapin-matkaajille tuttu: esimerkiksi Marmier mainitsee 
Regnardin matkakertomuksen omassa tekstissään. 

Regnardin matka Lapissa kesti reilun kuukauden ajan: matkaajat saapuivat Tor-
nioon 27. heinäkuuta vuonna 1681 neljän päivän purjehduksen jälkeen ja syyskuun 
toisella viikolla (todennäköisesti 9.9.1681) Regnard kumppaneineen lähti takaisin 
paluumatkalle. Regnardin teoksessa saamelaisuutta rakennetaan hyvin pitkälti na-
turalisoivan yksinkertaistamisen strategian kautta: saamelaiset kuvataan 
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homogeenisena luonnonkansana, jonka vallitsevaksi piirteeksi nousee villiys ja ek-
soottisuus. Saamelaisuutta käsitellään lähdetekstissä varsin laajasti: kuvaus kattaa 
mm. elinkeinot ja asumisen, ulkonäön, alkoholinkäytön, suhteen kristinuskoon 
sekä seksuaalisuuden.  

Lähdetekstin saamelaisdiskurssissa vaikuttaisi korostuvan erityisesti pohjoisen 
kansan nomadisuus ja pysyvän kodin puute. Kun Regnard mainitsee ensimmäisen 
kerran tekstissään saamelaiset, nämä esiintyvät negatiivisen relaatioprosessin 
omistajina: Lapons, gens sauvages, qui n’ont aucune demeure fixe (ks. tekstiesi-
merkki 1).  

1. C’est la derniere ville du monde du côté du nord : Le reste jusqu’au cap 
n’étant habité que par des Lapons, gens sauvages, qui n’ont aucune demeure 
fixe. (Regnard 1731: 67.) 

1. Se [Tornio] on maailman pohjoisin kaupunki. Siitä Nordkapiin 
ulottuvalla alueella asuu pelkästään villejä lappalaisia, joilla ei ole kiinteitä 
asumuksia. (Regnard 1982: 15.)  

Syntyvää kuvaa vahvistaa Regnardin kuvaus siitä, kuinka saamelaiset kuljettavat 
mukanaan kaikkea omaisuuttaan ja nukkuvat yksinkertaisissa ja väliaikaisissa, tur-
peella tai kankaalla päällystetyissä kodissa, joiden lattiana on oksia ja niiden päällä 
porontaljoja. Esittäessään saamelaiset tällä tavoin kansana, jolla ei ole pysyviä asu-
muksia, Regnard luo saamelaisista homogeenisen ryhmän, jonka pysyviksi ominai-
suuksiksi villiys (gens sauvages), vaeltava elämäntapa ja siitä implisiittisesti juon-
tuva vähäinen omaisuuden määrä (ils vont d’un lieu à un autre, emportant avec eux 
tout ce qu’ils ont) rakentuvat tekstissä (ks. tekstiesimerkki 2). 

2. Les Lapons n’ont aucune demeure fixe, mais ils vont d’un lieu à un autre, 
emportant avec eux tout ce qu’ils ont. (Regnard 1731: 124.) 

2. Lappalaisilla ei ole kiinteitä asumuksia, vaan he siirtyvät paikasta toiseen ja 
kuljettavat mukanaan kaikkea mitä omistavat. (Regnard 1982: 62.)  

Ranskalaisessa lähdetekstissä toistuvat myös kuvaukset elämästä luonnon armoilla. 
Regnard nostaa muun muassa esille saamelaisten perinteiset elinkeinot, metsästyk-
sen, kalastuksen ja poronhoidon, joiden hän selittää antavan rytmin saamelaisten 
elämälle ja pakottavan nämä liikekannalle: Ils ne laissent pas de changer fort sou-
vent de place. Kesäisin saamelaiset asuvat järvien rannoilla tai tuntureilla meren 
äärellä ja, kuten Regnard toisaalla kertoo, talvisin metsissä ja tuntureilla: paikkaa 
muutetaan sitä mukaa, kun porot ovat syöneet alueen jäkälät loppuun tai muu tarve 
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sitä vaatii. Tällainen kuvaus naturalisoi saamelaisten elämäntavan ja toiminnan 
asettamalla heidät osaksi luontoa ja luonnon kiertokulkua.  

3. [---] quoiqu’ils demeurent toujours sur la même roche, ils ne laissent pas de 
changer fort souvent de place, lorsque la nécessité le demande, & que les 
rhennes ont consommé toute la mousse qui étoit autour de leur habitation. 
Quoique certains Lapons ayent pendant l’hiver certaines terres fixes, il y en a 
beaucoup davantage qui courent toujours, & desquels on ne sauroit trouver 
l’habitation; ils sont tantôt dans les bois, & tantôt proche des lacs, selon qu’ils 
ont besoin de pêcher ou de chasser; [---] (Regnard 1731: 88.)  

3. Lappalaiset pysyttelevät aina samalla tunturilla, mutta muuttavat tarpeen 
vaatiessa usein uuteen paikkaan, kun porot ovat syöneet asuinpaikan 
ympäristöstä kaiken jäkälän. Jotkut asuvat koko talven samassa kohden, mutta 
paljon enemmän on niitä jotka kiertelevät jatkuvasti, niin ettei heidän 
asuinpaikkaansa pysty löytämään. He ovat vuorotellen metsissä ja järvien 
lähistöllä, aina sen mukaan onko metsästys vai kalastus heille enemmän 
tarpeen. (Regnard 1982: 33.) 

Odotuksenmukaisesti ranskalaisessa matkakertomuksessa porot kuvataan saame-
laisille erittäin tärkeiksi eläimiksi, joita ilman saamelaisten olisi vaikea pärjätä: po-
rot toimivat kantojuhtina, niistä saadaan maitoa, juustoa ja lihaa, taljoista tehdään 
vaatteita ja kenkiä ja luista tarve-esineitä. Regnardin saamelaisuus linkittyy näin 
vahvasti jatkuvaan liikkeellä oloon, luontoon ja porotalouteen. Samalla saamelai-
suus rakentuu ennen kaikkea vastakohtana länsimaiselle elintavalle: esiin piirtyvä 
kuva kertoo luonnon armoilla ja luonnon antimista elävästä paimentolaiskansasta, 
jolla ei ole omaisuutta tai pysyvää asuinsijaa.  

Kaikuja tällaisesta retoriikasta voitaneen havaita myös myöhemmissä saame-
laisdiskursseissa, erityisesti poliittisissa keskusteluissa, joissa on käsitelty esimer-
kiksi saamelaisten maanomistusoikeutta (ks. esim. Kylli 2007). Tässä mielessä on 
nykyhetkenkin tilanteen kannalta kiinnostavaa, että Regnard – ainoana tutkimusai-
neiston kirjailijoista – mainitsee saamelaisten omistavan tunturit, joilla he asuvat 
(omistusrakenne ils les possédent). Nomadisuus ja kiinteän asuinsijan puute eivät 
siis ranskalaisen matkaajan silmissä estä maanhallintaoikeutta, joka on Regnardin 
mukaan perua Kustaa II Aadolfin ajalta, jolloin Lapin-jako oli suoritettu. Tunturit 
ovat toisin sanoen saamelaisten valtakuntaa, nautinta-aluetta, jonka Ruotsi-Suomen 
kuningas on osoittanut heille. 
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Regnardin käsityksellä on todellinen historiallinen perusta: vuoden 1673 La-
pinmaiden asutusplakaatin antamiseen asti suurin osa Lapista, Tornion- ja Kemi-
joen alueita lukuun ottamatta, oli saamelaisten asuma-aluetta (saamelaisten maan-
omistusoikeudesta, ks. esim. Enbuske 2008). 

4. C’est sur ces roches que les Lapons habitent l’hiver; ils les possédent en 
propre depuis la division de la Laponie, qui fut faite du tems de Gustave 
Adolphe, pere de la Reine Christine. (Regnard 1731: 88.) 

4. Näillä vuorilla lappalaiset asuvat talvisin, ja ne ovat olleet heidän 
omistuksessaan siitä pitäen kun Kustaa Aadolf, kuningatar Kristiinan isä, 
pani toimeen Lapin jaon. (Regnard 1982: 32.) 

Kun sitten tarkastellaan kohdetekstin diskurssisemanttista rakentumista, voidaan 
käännöksessä havaita tapahtuneen lukuisia tekstiä kulttuurisesti kotouttavia ja teks-
tin selkeyttä ja eksplisiittisyyttä lisääviä muutoksia. Toisaalta mukana on myös 
muutoksia, jotka vaikuttavat selvästi myös saamelaiskuvan muotoutumiseen. Kä-
sittelen seuraavaksi kohdetekstissä tapahtuvia muutoksia erityisesti diskurs-
sisemanttisesta ja käännösstrategisesta näkökulmasta.  

Kohdetekstin tarkastelu on hyvä aloittaa tekstiesimerkistä 1, sillä lyhykäisyy-
destään huolimatta se sisältää useita erityyppisiä käännösvaihdoksia. Villiysdis-
kurssia konstruoiva tekstiesimerkki on myös diskursiivisesti merkittävä kuvauksen 
ensimmäisenä kohtana, jossa Regnard määrittelee saamelaisia.  

Kääntäjä vaikuttaisi ensinnäkin pyrkineen käännöksessään helppolukuisuuteen: 
hän on muokannut virkerakennetta jakamalla ranskalaisen lähdetekstin pitkän 
virkerakenteen kahdeksi eri virkkeeksi, minkä voidaan katsoa helpottavan 
lukuprosessia (vrt. Chestermanin (1997: 97–98) sentence structure change). 
Selkeyttävästä (ja kotouttavasta) käännösstrategiasta kertoo myös lähdetekstin 
ilmaisun cap ’niemi’ suomennos Nordkappina (vrt. Chestermanin (1997: 108–109) 
explicitness change).  

Virkerakenteen muutos näkyy myös prosessitasolla: lähdetekstissä saamelaiset 
esiintyvät passiivirakenteen agenttina (le reste jusqu’au cap n’étant habité que par 
des Lapons), kun taas suomennoksessa saamelaiset ovat eksistentiaaliprosessin 
EKSISTENTTEJÄ (siitä Nordkapiin ulottuvalla alueella asuu pelkästään villejä 
lappalaisia) (vrt. Chestermanin (1997: 96–97) clause structure change). Samalla 
käännöksessä on kuitenkin tapahtunut myös semanttisia muutoksia: 
äärimmäisyyttä korostava la dernière ville du monde du côté du nord ’maailman 
pohjoisen puolen viimeinen kaupunki’ on tiivistynyt maailman pohjoisimmaksi 
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kaupungiksi ja attribuuttirakenne (ra. épithète) Lapons, gens sauvages on 
kadottanut käännöksessä kokonaan yhteisöön viittaavaan ’väki, kansa, ihmiset’-
määritteen (vrt. Chestermanin (1997: 109–110) information change). Myös 
indefiniittipronomini aucun ’yhtään, mitään’ on jäänyt kääntymättä, vähentäen näin 
kohdetekstin painokkuutta.  

Myös tekstiesimerkissä 2 voidaan nähdä muutoksia prosessitasolla. Lähdeteks-
tin kuvaus koostuu kahdesta päälauseprosessista, joista ensimmäinen on omistusta 
kuvaava relaatioprosessi ja jälkimmäinen liikkumista ilmaiseva materiaalinen pro-
sessi, jota materiaalisen verbin sisältävä gerundirakenne ja possessiivinen relaatio-
sivulause täydentävät. Kohdetekstissä on kuitenkin kolmen prosessin sijaan neljä: 
gerundirakenne emportant avec eux tout on suomentunut materiaalisena päälau-
seprosessina kuljettavat mukanaan kaikkea.  

Käännös on kiinnostava myös semanttisesti: demeure 
fixe ’pysyvä/muuttumaton asuinpaikka/lepopaikka’ on suomentunut kiinteinä 
asumuksina (KS s.v. asumus’ (vaatimaton, alkeellinen) asunto’). Sananvalinta 
johtunee jälleen kotouttavasta käännösstrategiasta, jossa kääntäjä on valinnut 
suomennokseen jutaavaan saamelaiskulttuuriin semanttisesti sopivan vastineen 
(vrt. Chestermanin (1997: 108) cultural filtering). Myös lähdetekstin ils vont ’he 
menevät’ on muuttunut painokkaammaksi he siirtyvät: siinä missä meneminen 
voidaan nähdä yleensä liikkumisena (KS s.v. mennä), siirtyminen itsessään sisältää 
jo ajatuksen paikan muuttamisesta tai vaihtamisesta (KS s.v. siirtyä). 

Myös tekstiesimerkissä 3 suomentaja on pilkkonut lähdetekstin polveilevan 
lauserakenteen pienemmiksi virkekokonaisuuksiksi, mikä tekee käännöksestä kog-
nitiivisesti vähemmän kuormittavaa ja siten helpompaa luettavaa. Lähdetekstin fi-
niittiverbin sisältävä verbaaliprosessi lorsque la nécessité le demande ‘kun tarve 
sitä vaatii’ on suomennoksessa muuntunut E-infinitiivin inessiivin sisältäväksi in-
finiittiseksi rakenteeksi (ent. lauseenvastike) tarpeen vaatiessa; samoin suomen-
noksesta on kadonnut myös relaatioprosessi (toute la mousse) qui étoit autour de 
leur habitation ‘kaikki sammal, joka oli heidän asuntonsa/asumuksensa ympärillä’, 
joka on muuntunut lokatiiviadverbiaalirakenteeksi asuinpaikan ympäristöstä kai-
ken (jäkälän) (vrt. Chestermanin (1997: 95–96) unit shift).  

Omistusdiskurssiin liittyvän tekstiesimerkin 4 käännöksessä on useita proses-
simuutoksia: lähdetekstin fokusta ilmaiseva ce + être -relaatioprosessirakenne on 
esimerkiksi korvautunut teemapaikkaan siirretyllä adverbiaali-ilmauksella näillä 
vuorilla, minkä lisäksi omistusta ilmaiseva materiaaliverbi possédent ’omistavat, 
pitävät hallussaan’ on vaihtunut relaatioprosessiksi ovat olleet. Samalla saamelai-
nen TOIMIJA on hävinnyt käännöksestä ja korvautunut OLOSUHTEELLA heidän 
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omistuksessaan sekä lähdetekstin OMISTETTAVA les on muuttunut relaatioprosessin 
subjektiksi ja KANTAJAKSI. Siinä missä saamelaiset ovat lähdetekstissä aktiivisia 
hallitsijoita ja omistajia, suomennoksessa vuoret nousevat teemaksi ja hallinta-
suhde muuttuu olosuhteeksi.  

Tekstiesimerkin 4 käännöksessä on toisaalta tapahtunut myös muutoksia 
toiseen suuntaan, kun relatiivisivulauseen materiaalinen prosessi on muuttunut 
passiivisesta aktiiviseksi ja tuonut uuden TOIMIJAN tekstiin: qui fut faite du tems de 
Gustave Adolphe ’joka tehtiin Kustaa Aadolfin aikana’ on suomennoksessa saanut 
tekijäksi itsensä kuninkaan kun Kustaa Aadolf, kuningatar Kristiinan isä, pani 
toimeen Lapin jaon.  

Suomentajan kotouttava käännösstrategia näkyy erityisen hyvin tekstiesimer-
kissä 3, jossa mousse ‘sammal’ on kääntynyt jäkäläksi ja la même roche ‘sama kal-
lio/kivi’ samaksi tunturiksi. Kulttuurisesta kotouttamisesta kertonee myös materi-
aaliprosessin ils courent ‘he juoksevat’ kääntäminen ilmauksella he kiertelevät. 
Suomentaja on tehnyt myös muita semanttisia muutoksia, todennäköisesti lisätäk-
seen tekstin selkeyttä: siinä missä lähdetekstin kuvauksen aloittaa materiaalisen 
prosessin toimijana mon. 3. p. pronomini ils, suomentaja on käyttänyt substantiivia 
lappalaiset.  

Toisaalta tekstiesimerkkiin 3 verrattuna on huomionarvoista, että tekstiesimer-
kissä 4 roches ’kalliot, kivet’ on suomentunut vuorina (eikä esimerkiksi tuntureina, 
kuten myöhemmin kohdetekstissä), jolloin kohdetekstin tuottama mielikuva poik-
keaa selvästi lähdetekstistä. Suomentajan sananvalintaan on voinut vaikuttaa kitey-
tynyt ilmaisu ’asua vuorilla’ (KS s.v. vuori), mutta on mahdollista, että suomentaja 
on pyrkinyt myös tällä tavoin säilyttämään vieraan katseen käännöksessä: kääntä-
jähaastattelussa suomentaja kertoi yleensä kääntäneensä suomalaiselle kulttuurille 
tyypilliset ilmaisut ranskalaisen kirjoittajan sanoilla (esim. sukset käyrinä lautoina), 
mutta siirtyneensä myöhemmin tekstissä vaivihkaa käyttämään oikeita nimityksiä.  

Varhaisille matkakuvauksille oli tyypillistä Toisen esittäminen ulkonäöltään 
erilaisena, erikoisena ja jopa kummallisena. Siksi ei liene yllättävää, että myös 
Regnardin kuvaus saamelaisten ulkonäöstä on arvottava. Regnardin kuvaus 
ensimmäisestä tapaamisesta saamelaisten kanssa tarjoaa hyvän esimerkin tekstiin 
rakentuvista valtasuhteista. Kuvauksen aloittava relaatioprosessi määrittää 
kuvauksen tilanteen: ce furent les premiers Lapons que nous vîmes. Näkökulma on 
yksinomaan ranskalaisten matkalaisten, joita saamelaisten ulkonäkö huvittaa: dont 
la vûe nous réjoüit tout-à-fait. Ainoa materiaalinen prosessi, jossa saamelaiset ovat 
TOIMIJOINA, kuvaa syytä, miksi saamelaiset ovat tulleet paikalle: ils venoient 
troquer de poisson pour du tabac. Ranskalaisten arvio saamelaisista konstruoituu 
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tekstissä loogisen päättelyprosessin tulokseksi: nous les considérâmes depuis la 
tête jusqu’aux pieds; ces hommes sont faits tout autrement que les autres. 
Kuvauksessa näkökulma on siis ranskalaisten matkaajien, jotka mentaaliprosessien 
(nous vîmes, nous les considérâmes, je ne vois pas) kokijoina luokittelevat ja 
nimeävät näkemäänsä. Kirjoittaja asettaa näin itsensä ja matkakumppaninsa 
asiantuntijapositioon, josta käsin he voivat legitiimisti määritellä saamelaisia.  

5. Ce furent les premiers Lapons que nous vîmes, & dont la vûe nous réjoüit 
tout-à-fait. Ils venoient troquer de poisson pour du tabac. Nous les 
considérâmes depuis la tête jusqu’aux pieds; ces hommes sont faits tout 
autrement que les autres. La hauteur des plus grands n’excéde pas trois coudées; 
& je ne vois pas de figure plus propre à faire rire. Ils ont la tête grosse, le visage 
large & plat, le nez écrasé, les yeux petits, la bouche large, une barbe épaisse 
qui leur pend sur l’estomac. Tous leurs membres sont proportionnés à la 
petitesse du corps; les jambes sont déliées, les bras longs; & toute cette petite 
machine semble remuer par ressorts. (Regnard 1731: 90.) 

5. Nämä olivat ensimmäiset näkemämme lappalaiset, ja heidän ulkonäkönsä 
huvitti meitä suuresti. He olivat tulleet vaihtamaan kalaa tupakkaan. 
Tarkastelimme heitä kiireestä kantapäähän ja totesimme, että nämä ihmiset on 
tehty toisella lailla kuin muut. Kookkaimmatkaan heistä eivät ole kolmea 
kyynärää pitempiä, enkä ole hullunkurisempia olentoja nähnyt. Heillä oli 
iso pää, leveät ja litteät kasvot, litistynyt nenä, pienet silmät, leveä suu ja 
vatsalle asti roikkuva tuuhea parta. Heidän kaikki jäsenensä ovat suhteessa 
vartalon pienuuteen, sääret ovat hoikat, käsivarret pitkät, ja koko tämä pieni 
koneisto näyttää liikkuvan joustimilla. (Regnard 1982: 34.) 

Loppukuvaus koostuu lähinnä prosesseista, jotka määrittävät saamelaisia ulkonäöl-
lisesti: pas trois coudées, figure plus propre à faire rire. Kuvauksen kohteiden ul-
koiset piirteet kuvataan relaatioprosessissa ylhäältä alaspäin etenevänä listana: la 
tête grosse, le visage large & plat, le nez écrasé, les yeux petits jne. Saamelaisten 
ulkoista olemusta määrittävät adjektiivit (gros, large, plat, écrasé, petit) ovat 
epäimartelevia, ja listamainen kuvaustapa sekä kuvattavien epäinhimillistäminen 
(toute cette petite machine ’koko tämä pieni kone’) etäännyttää lukijan kuvattavasta 
kohteesta. Samalla kahden saamelaismiehen kuvaus yleistetään ja yksinkertaiste-
taan edustamaan koko saamelaisuutta: ces hommes sont faits tout autrement que les 
autres.  
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Saamelaiskuvauksen vastapainoksi tekstissä määrittyy implisiittisesti länsieu-
rooppalainen kauneusihanne, joka ei ranskalaismatkaajan silmissä täyttynyt myös-
kään saamelaisnaisten osalta:  

6. Mais parlant en général, il est constant que tous les Lapons & les Lapones 
sont extrêmement laids, & qu’ils ressemblent aux singes ; on ne sauroit leur 
donner une comparaison plus juste. Leur visage est carré, les jouës 
extrêmement élevées, le reste du visage très-étroit, & la bouche se coupe depuis 
une oreille jusqu’à l’autre. (Regnard 1731: 165.) 

6. Yleisesti ottaen täytyy todeta, että kaikki Lapin miehet ja naiset ovat 
erittäin rumia ja muistuttavat apinoita; osuvampaa vertausta ei voisi esittää. 
Heidän kasvonsa ovat nelikulmaiset, poskipäät erittäin ulkonevat, kasvot 
muuten hyvin litteät, ja suu ulottuu korvasta toiseen. (Regnard 1982: 94.) 

Lähdetekstiesimerkissä 6 kirjoittaja luokittelee suhdeprosessin avulla kaikki saa-
melaismiehet ja -naiset äärimmäisen rumiksi (tous les Lapons & les Lapones sont 
extrêmement laids) ja apinan kaltaisiksi (ils ressemblent aux singes). Kaikki kasvo-
jenpiirteet kuvataan adverbiaalien avulla äärimmäisinä (extrêmement élevées ’ää-
rimmäisen kohonnut’, très-étroit ’hyvin kapea’) ja kuvauksessa käytetyt affektiset, 
asennetta ilmaisevat adjektiivit ovat pejoratiivisia. Indikatiivin käyttö tapaluokkana 
ei jätä epäilykselle sijaa, vaan kirjoittajan kuvaus annetaan totena ja itsestäänsel-
vyytenä. 

Ulkonäködiskurssia rakentavien tekstiesimerkkien suomennoksissa on havait-
tavissa lukuisia käännösvaihdoksia, joista osa liittynee kääntäjän omaan tulkintaan 
tekstistä ja joista osalla on mahdollisesti pyritty selkeyttämään ja sujuvoittamaan 
suomennosta. Sujuvakielisen käännösstrategian puolesta puhuu esimerkiksi kohde-
tekstiesimerkin 5 mentaaliprosessin que nous vîmes korvaaminen agenttipartisii-
pilla näkemämme. Vaikka infiniittisten rakenteiden käyttö kasvattaa tekstin kogni-
tiivista kuormittavuutta, on niiden käyttö kirjoitetussa suomenkielisessä tekstissä 
kuitenkin tyypillisesti runsasta ja sopivassa määrin käytettynä ne elävöittävät ja tii-
vistävät tekstiä.  

Mentaaliprosessissa dont la vûe nous réjoüit kääntäjä on suomentanut ranska-
laismatkaajien katseen kohteen la vûe ’näkymä, näky’ saamelaisten ominaisuu-
deksi, ulkonäöksi. Kohdetekstissä korostuu näin saamelaisten ulkonäkö lähdeteks-
tiä enemmän: sanasanaisempi käännös olisi ollut ”ja joiden näky huvitti meitä’. 
Kiinnostava valinta on myös mentaaliprosessia edustava kääntäjän lisäys ja tote-
simme virkkeen nous les considérâmes depuis la tête jusqu’aux pieds; ces hommes 
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sont faits tout autrement que les autres suomennoksessa. Lähdetekstissä arvion te-
kijä jää implisiittiseksi, kun taas suomennoksessa ranskalaismatkaajat eksplikoitu-
vat KOKIJOIKSI ja saamelaisia määrittäväksi tahoksi. Tällainen käännösvalinta vai-
kuttaisi viittaavan eksplisiittistävään käännösstrategiaan. 

Diskurssisemanttisesta näkökulmasta kiinnostava on myös mentaaliprosessin 
& je ne vois pas de figure plus propre à faire rire suomennos enkä ole hullunkuri-
sempia olentoja nähnyt. Siinä missä lähdetekstissä mentaaliprosessi viittaa tässä 
lähinnä jonkin asian käsittämiseen, ymmärtämiseen tai tietämiseen, suomennok-
sessa konstruoituu näköhavainto (tai sen puute), jolloin ranskalaismatkaajien rooli 
muuttuu TIETÄJISTÄ HAVAITSIJOIKSI.  

Tässä yhteydessä on kiinnostavaa myös tarkastella kääntäjän sananvalintoja, 
sillä useissa kohdin suomentaja vaikuttaisi valinneen semanttisesti toisiaan lähellä 
olevista vastineista ns. pehmeämmän vaihtoehdon: esimerkiksi lähdetekstin 
figure ’hahmo, figuuri’ on kääntynyt olennoksi, plus propre à faire rire ’naurettava, 
koominen’ hullunkuriseksi ja adverbiaali tout autrement ’aivan eri tavalla’ 
puolestaan on vaihtunut muotoon toisella tavalla. Myös lähdetekstin 
machine ’kone’ on tekstissä kääntynyt koneistona, jolloin suomalaiselle lukijalle 
syntynee pikemminkin mielikuva moniosaisesta järjestelmästä tai mekanismista 
eikä niinkään jotain työtä tekevästä laitteesta.  

Kyse ei kuitenkaan liene tietoisesta käännösstrategiasta, sillä kääntäjähaastat-
telussa suomentaja kertoi nimenomaisesti pyrkineensä välittämään ranskalaismat-
kaajien kokemukset sellaisenaan, vaan mahdollisesti käännösprosessissa tapahtu-
vasta standardisoitumisesta eli kohdekielelle tyypillisten ilmaisujen valitsemisesta 
(ks. esim. Toury 1995) ja siitä aiheutuvasta tyylillisestä tasoittumisesta.  

Myös tekstiesimerkissä 6 on nähtävissä viitteitä kotouttavasta käännösstrategi-
asta, sillä kääntäjä on valinnut suomennokseen lähes synonyymisista vaihtoeh-
doista semanttisesti vähemmän latautuneita adverbiaaleja: äärimmäistä tarkoittava 
extrêmement on saanut käännöksessä muodon erittäin. Myös verbi se coupe, joka 
tässä tarkoittaa lähinnä ’leikkautuu’, on kääntynyt mittaan liittyvänä verbinä ulot-
tua, jota tyypillisesti käytetään tämän tyyppisissä ilmauksissa suomen kielessä (KS 
s.v. ulottua). 

Kiinnostava valinta on myös lähdetekstin tous les Lapons & Lapones ’kaikki 
saamelaiset miehet ja naiset’ suomennos kaikki Lapin miehet ja naiset, joka, toisin 
kuin lähdetekstissä, laajenee viittaamaan kaikkiin Lapin asukkaisiin. Sananvalin-
nan syynä lienee kääntäjän halu paitsi säilyttää kohdetekstissä lähdetekstin jako 
miehiin ja naisiin, myös varioida suomennoksessa käytettyjä sanoja. 
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Sen lisäksi, että Regnardin saamelaisdiskurssi näyttäisi rakentuvan vahvasti 
nomadisuuden ja ulkoisen erilaisuuden varaan, myös rajankäynti kristinuskon ja 
pakanallisen noituuden välillä on yksi Regnardin Lapin-kuvauksesta selkeästi esiin 
nousevista teemoista. Vaikka suomalaisetkin saavat Regnardin tekstissä osansa noi-
taviittauksista – heidän kerrotaan olleen aikoinaan erittäin taitavia maagikkoja –, 
1600-luvun matkakertomuksen tekstimaailman todellisiksi pakanoiksi ja epäjuma-
lanpalvojiksi päätyvät saamelaiset, jotka ovat Chrétiens que par politique & par 
force ’kristittyjä vain periaatteessa ja pakosta’.  

7. Si les Finois étoient autrefois si adonnés à la magie, les Lapons qui en 
descendent, ne le sont pas moins aujourd’hui. Ils ne sont Chrétiens que par 
politique & par force. L’idolâtrie qui est beaucoup plus palpable, & qui frappe 
plus le sens que le culte du vrai Dieu, ne sauroit être arrachée de leur cœur. 
(Regnard 1731: 128.) 

7. Jos suomalaiset aikoinaan harjoittivat näin suuresti noituutta, eivät heistä 
polveutuvat lappalaiset ole nykyisin tässä heitä huonompia. He ovat 
kristittyjä vain näennäisesti ja pakosta. Heidän sydämestään ei ole voitu 
kitkeä pois epäjumalanpalvontaa, joka on kouriintuntuvampaa ja vetoaa 
enemmän heidän mieleensä kuin todellisen Jumalan palveleminen. (Regnard 
1982: 65.) 

Noituusdiskurssi nivoutuu osaksi villiysdiskurssia; (katolinen) kristinusko natura-
lisoidaan oikeaksi, sivistyneiden ihmisten uskonnoksi, saamelaisten uskonnolli-
suus puolestaan pakanallisiksi rituaaleiksi ja harhakäsityksiksi, joista heitä ei voi 
saada luopumaan (l’idolâtrie… ne sauroit être arrachée de leur cœur). Näkökulma 
on negatiivisesti arvottava.  

Regnardin saamelaisten pakanuutta luonnehtii siis paitsi väärien jumalien pal-
vominen, myös noituuden ihannointi. Matkakuvaus sisältää useita kohtia, joissa 
kirjoittaja kuvailee kohtaamisiaan shamaanien kanssa. Näihin kohtaamisiin liittyy 
tyypillisesti ylenpalttista ja rituaalinomaista alkoholinkäyttöä.  

8. Si-tôt que notre Lapon eut la tête pleine d’eau-de-vie, il voulut contrefaire le 
sorcier ; il prit son tambour, & commençant à fraper dessus avec des agitations 
& des contorsions de possédé, nous lui demandâmes si nous avions encore pere 
& mere. [---] Comme le voyage étoit fort long, il fallut prendre trois ou quatre 
bons coups d’eau-de-vie, [---]. (Regnard 1731: 138─139.) 
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8. Saatuaan viinaa päänsä täyteen lappalaisemme halusi tekeytyä noidaksi. Hän 
tarttui rumpuunsa ja alkoi takoa sitä liikkuen ja vääntelehtien kuin riivauksen 
vallassa. Me tiedustelimme häneltä, vieläkö isämme ja äitimme olivat elossa. 
[---] Koska matka oli kovin pitkä, noitamme oli nautittava kolme neljä 
kunnon tuopillista viinaa. (Regnard 1982: 74.) 

Regnardin saamelaisdiskurssin sisäisistä valtasuhteista kertoo merkittävällä tavalla 
tekstiesimerkin kirjoittajan käyttämä omistuspronomini notre, ‘meidän’, jolla ku-
vauksen saamelainen alistetaan ranskalaisten matkalaisten omaisuudeksi. Shamaa-
nintaitojaan ranskalaisille esitellyttä saamelaismiestä määritetään negatiivisesti 
niin toiminnan (il voulut contrefaire le sorcier) kuin nimeämisen kautta (possédé). 
Ranskalaisten asenteesta kielii myös matkan rankkuuteen viittaava, sarkastinen 
comme le voyage étoit fort long, il fallut prendre trois ou quatre bon coups d’eau-
de-vie: saamelaisshamaani kuvataan alkoholinkipeänä huijarina, jonka esittämää 
spektaakkelia asiat paremmin tietävät ranskalaismatkaajat seuraavat huvittuneina.  

Muiden kohdetekstiesimerkkien tavoin, myös noituusdiskurssia rakentavissa 
tekstiesimerkeissä (7 ja 8) voidaan havaita useita tekstiä tiivistäviä muutoksia. Esi-
merkiksi materiaaliprosessi les Lapons qui en descendent tekstiesimerkissä 7 on 
muuttunut partisiippirakenteeksi heistä polveutuvat lappalaiset; tekstiesimerkissä 
8 kääntäjä on korvannut sivulauseen ja prepositiolausekkeen partisiippi- ja infiniit-
tirakenteilla (saatuaan, liikkuen, vääntelehtien). Toisaalta tekstiesimerkissä 8 suo-
mentaja on myös muokannut kohdetekstin virkerakenteita lähdetekstiä yksinkertai-
semmiksi. Myös prosessitasolla on tapahtunut muutoksia: pakkoa ilmaiseva mo-
daalirakenne il fallut prendre ’täytyi ottaa’ on saanut tekstiesimerkin 8 suomennok-
sessa nesessiivirakenteeseen subjektin noitamme oli nautittava. Kohdeteksti on 
toisin sanoen tässä lähdetekstiä eksplisiittisempi.  

Diskurssisemanttisesti erityisen kiinnostava muutos on tapahtunut 
tekstiesimerkin 7 suomennoksessa käytetyssä moduksessa: siinä missä lähdeteksti 
toteaa konditionaalia käyttäen, ettei epäjumalan palvontaa pystyttäisi riistämään 
heidän sydämestään (ne sauroit être arrachée de leur cœur), suomennoksessa 
käytetään negatiivista indikatiivia (heidän sydämestään ei ole voitu kitkeä pois), 
jolloin näkökulma muuttuu tulevan mahdottomuudesta nykytilan toteamukseksi 
(vrt. Chestermanin (1997: 96) phrase structure change). 

Myös relaatioprosessin ils ne sont Chrétiens que par politique & par force suo-
mennosta he ovat kristittyjä vain näennäisesti ja pakosta on syytä tarkastella lä-
hemmin. Par politique voi viitata politiikkaan, periaatteeseen tai toimintalinjaan tai 
-tapaan, jonka mukaisesti saamelaiset toimivat. Kääntäjä on päätynyt 
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suomentamaan ilmauksen erheelliseen havaintoon viittaavalla adverbilla näennäi-
sesti (SK s.v. näennäinen). Näin tehdessään hän tarjoaa lukijalle lähdetekstin mer-
kityksestä tulkinnan, jossa korostuu havainto saamelaisten toiminnan ulkokultai-
suudesta. 

Tiivistämisen myötä kohdetekstistä on myös jäänyt informaatiota pois. Esimer-
kiksi ajan määrite si-tôt ’nyk. aussitôt, välittömästi, heti’, joka määrittää alkoholin 
nauttimisen ja noitana esiintymisen välitöntä yhteyttä, on kadonnut tekstiesimerkin 
8 suomennoksesta. Semanttisesti erityisen merkitsevä muutos on kuitenkin tapah-
tunut noidan nauttiman viinan määrässä: trois quatre bons coups d’eau-de-
vie ’kolme neljä kunnon viinaryyppyä/hörppyä’ on suomentunut kolmena neljänä 
kunnon tuopillisena viinaa. Kyse on mahdollisesti vanhan tekstin tulkintavirheestä: 
coupe tarkoittaisi ’kuppia’, joka kotoutettuna voisi kääntyä tuopiksi tai tuopilliseksi. 

Alkoholinkäyttö nivoutuu matkakuvauksessa osaksi paitsi saamelaisten 
uskonnollista harhaoppisuutta, myös muuta sosiaalista toimintaa. Esimerkiksi 
seuraavassa tekstiesimerkissä alkoholin välttämättömyys naimakauppojen 
laadinnassa esitetään indikatiivin ja erilaisten kieltävien ja rajaavien rakenteiden 
(point, ne-jamais, que) avulla itsestäänselvänä ja vaihtoehdottomana. Samalla 
kirjoittaja asettaa itsensä maan asiat tuntevan auktoriteetin asemaan (on en fait 
point l’amour autrement en ce pays). Huomionarvoista on myös, että kirjoittaja 
mainitsee alkoholin ja tupakan määrän tekstissä (quantité, plusieurs bouteilles 
d’eau-de-vie). Näin lukijan käsitystä saamelaisten alkoholinkäytön runsaudesta ja 
yleisyydestä vahvistetaan. 

9. Lorsque l’amant a jetté les yeux sur quelque fille qu’il veut avoir en mariage, 
il faut qu’il fasse état d’apporter quantité d’eau-de-vie, lorsqu’il vient faire la 
demande avec son pere, ou son plus proche parent. On en fait point l’amour 
autrement en ce pays: & on ne conclut jamais de mariage qu’après avoir vuidé 
plusieurs bouteilles d’eau-de-vie, & fumé quantité de tabac. (Regnard 1731: 
93–94.) 

9. Kun nuori mies on iskenyt silmänsä tyttöön jota toivoo vaimokseen, hänen 
täytyy ehdottomasti ottaa mukaansa runsaasti viinaa, kun hän lähtee isänsä tai 
muun lähimmän sukulaisensa kanssa kosiomatkalle. Muulla tavoin ei tässä 
maassa hierota naimakauppoja: avioliittoa ei koskaan päätetä ennen kuin on 
tyhjennetty lukuisia viinapulloja ja poltettu runsaasti tupakkaa. (Regnard 
1982: 37.) 
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Alkoholi saa siis Regnardin matkakuvauksessa monenlaisia rooleja: se toimii ai-
heuttajana, välineenä ja hyödykkeenä. Alkoholi saa saamelaismiehen esiintymään 
shamaanina (Si-tôt que notre Lapon eut la tête pleine d’eau-de-vie, il voulut cont-
refaire le sorcier), viinan nauttiminen on pakollinen osa shamaaniriittejä (il fallut 
prendre trois ou quatre bons coups d’eau-de-vie) ja toisaalta naimakauppojakaan 
ei lyödä lukkoon ennen kuin viinaa on nautittu tarpeeksi (qu’après avoir vuidé plu-
sieurs bouteilles d’eau-de-vie).  

Tekstiesimerkissä 9 on muutamia kiinnostavia käännösvaihdoksia. Esimer-
kiksi prosessitasolla kohdeteksti on saanut kaksi materiaalista prosessia lisää: par-
tisiippirakenteet après avoir vuidé ja (avoir) fumé ovat kohdetekstissä saaneet pas-
siivimuotoisen suomennoksen on tyhjennetty ja (on) poltettu. Rakenteellisten kään-
nösvaihdosten lisäksi kohdetekstissä on tapahtunut useita semanttisia muutoksia. 
Esimerkiksi mentaaliprosessissa qu’il veut avoir en mariage saamelaisnuorukaisen 
haluaminen on muuttunut toivomiseksi ja materiaaliprosessissa lorsqu’il vient faire 
la demande avec son pere, ou son plus proche parent kohdetekstin nuorukainen 
lähtee kosiomatkalle sen sijaan, että tulisi esittämään pyynnön. Kiinnostavalla ta-
valla myös lauseen il faut qu’il fasse état d’apporter quantité d’eau-de-vie suomen-
noksessa sekä näkökulma että modaalisuuden aste on muuttunut: lähdetekstin faire 
état de viittaa jonkin asian ajattelemiseen tai harkitsemiseen, kun taas kohdetekstin 
adverbi ehdottomasti vahvistaa nesessiivirakennetta ja korostaa alkoholin tuomisen 
välttämättömyyttä. 

Edellä mainittujen semanttisten muutosten taustalla voi ainakin osittain olla 
käännösprosessissa tapahtuva kielen standardisoituminen, jossa kääntäjä suosii 
kohdekielelle idiomaattisia ilmauksia. Toisaalta on syytä pitää mielessä, että suo-
mennos perustuu kääntäjän omaan luentaan lähdetekstistä, jolloin tietyt tekstuaali-
set piirteet, kuten modaalisuus, voivat korostua käännöksessä lähdetekstiä enem-
män. 

Toiseutta rakennetaan aina suhteessa omaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan; toi-
seus ja myös oma identiteetti perustuvat eroille, joita Meidän ja Toisen välille luo-
daan. Toisinaan tällainen kahtiajako liittyy yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti eri-
tyisen arkaluontoisiin aiheisiin tai elämänalueisiin, kuten seksuaalisuuteen, joka on 
1600-luvun matkakertomuksessa tyypillinen esimerkki tällaisesta toiseuden diskur-
siivisesta konstruoimisesta, jossa eroa luodaan esittämällä Toinen oman kulttuurin 
vastakohtana, tässä tapauksessa seksuaalisesti hyvin vapaamielisenä. 1600-luvun 
Ranskassa – ja vielä vuosisatoja myöhemminkin – avioliiton solmimisen edelly-
tyksenä olivat myötäjäiset ja morsiamen koskemattomuus. Regnardin matkaku-
vauksessa saamelaisten seksuaalisuus esitetään ranskalaisen arvomaailman 
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vastakohtana: hillittömänä ja estottomana. Saamelaismiehet kuvataan neitsyyttä 
väheksyvinä ja vierasmaalaista lihaa himoitsevina ahmatteina, jotka hullaantuvat 
tavatessaan raskaana olevan naisen niin, että unohtavat ahneuksissaan oman etunsa 
(ils sont si friands, ils oublient leurs interêts) ja ostavat puolisokseen tällaisen nai-
sen, jolla ei ole varallisuutta ja joka ei ole enää edes koskematon: 

10. Ils sont si friands de ces sortes de morceaux, que lorsqu’ils viennent 
quelquefois pendant l’hiver à la ville de Torno, & qu’ils trouvent une fille 
grosse, non-seulement ils oublient leurs interêts, en voulant la prendre sans 
bien, mais même lorsqu’elle fait ses couches, ils l’achetent des parens autant 
que leurs facultés le leur peuvent permettre. (Regnard 1731: 96.) 

10. He ovat niin ahneita näille herkkupaloille, että kun he joskus talvella 
tulevat Tornion kaupunkiin ja tapaavat siellä raskaana olevan tytön, he 
unohtavat oman etunsa ja haluavat tytön omakseen, vaikkei tämä 
omistaisikaan mitään. Vieläpä tytön ollessa viimeisillään he ostavat hänet 
hänen vanhemmiltaan, jos vain heidän varansa sallivat. (Regnard 1982: 39.) 

On kuitenkin huomattava, että tällainen vahvasti arvolatautunut seksuaalisuusdis-
kurssi on tyypillinen vain tutkimusaineiston varhaisimmalle teokselle ja sitä selit-
tänee osin ranskalaisen komediakirjailijan halu huvittaa ja kiihottaa lukijoitaan, 
osin aikakauden romantisoitu ’noble sauvage’ -ajattelu, joka esitti Toisen villinä 
luonnonlapsena, jota länsimainen kulttuuri ei ollut turmellut. Niinpä Regnardin-
kaan saamelaiset eivät tunne mustasukkaisuutta vaimoistaan tai tyttäristään, vaan 
saamelaisten keskuudessa vallitsee yhteisomistus, josta myös matkailijat voivat 
päästä osallisiksi: 

11. Je vous ai marqué, Monsieur, que les Etrangers ont en ce pays un grand 
privilege, qui est d’honorer les filles de leur approche. Ils en ont un autre qui 
n’est pas moins considerable, qui est de partager avec les Lapons, leurs lits & 
leurs femmes. (Regnard 1731: 98.) 

11. Kuten olen jo huomauttanut, vierailla on tässä maassa suurena 
etuoikeutena se että he saavat kunnioittaa tyttöjä läheisellä kanssakäymisellä. 
Heillä on toinenkin yhtä merkittävä oikeus: lappalaiset tarjoavat heille sekä 
vuoteensa että vaimonsa. (Regnard 1982: 40.) 

Lukijaansa puhutteleva (Monsieur) ja maan olojen asiantuntijana esiintyvä kirjoit-
taja esittää kuvauksessaan vierasmaalaisia koskevan seksuaalisen vapauden ylei-
senä totuutena. Seuraavan tekstiesimerkin kotakuvaus, jossa koko saamelaisperhe 



 148

nukkuu yhdessä alkeellisissa oloissa ja alastomina, todistaa puolestaan seksuaali-
sesta villiydestä. Tekstuaalisesti esimerkissä rakentuu näyttämöksi saamelaisten 
asumukset (les habitations des Lapons) ja sinne osanottajat (les vieux comme les 
jeunes, les hommes & les femmes, les peres & les enfans), jotka käytöksellään (ils 
couchent tous ensemble… tous nuds) aiheuttavat vaarallista sekasortoa: 

12. Le plancher de leur cabane est fait de branches de bouleau ou de pins, qu’ils 
jettent en confusion pour leur servir de lit. Voilà, Monsieur, quelles sont les 
habitations des Lapons. Là sont les vieux comme les jeunes, les hommes & les 
femmes, les peres & les enfans. Ils couchent tous ensemble sur des peaux de 
rhennes, tous nuds, ce qui occasionne bien souvent des désordres fort 
dangereux. (Regnard 1731: 126.) 

12. Kodan lattiana on koivun tai männyn oksia, ja oksakasa toimii myös 
vuoteena. Tällaisia siis ovat lappalaisten asunnot. Niissä asuvat vanhat ja 
nuoret, miehet ja naiset, vanhemmat ja lapset. He nukkuvat kaikki yhdessä 
porontaljoilla ilkialastomina, mikä usein aiheuttaa vaarallista kurittomuutta. 
(Regnard 1982: 63.)  

Myös tekstiesimerkissä 10 näkyy, miten kääntäjä on toisaalta selkeyttänyt ja toi-
saalta myös tiivistänyt tekstiä muun muassa muokkaamalla virkejakoa, käyttämällä 
infiniittisiä rakenteita (tytön ollessa viimeisillään) ja toisaalta muuttamalla ranskan 
gerundin (en voulant) sivulauseprosessiksi haluavat. Samalla tekstin painotus kui-
tenkin muuttuu: siinä missä lähdetekstiin rakentuu parikonjunktion avulla adversa-
tiivinen asettelu (non seulement… mais même), kohdetekstissä tällaista tehokeinoa 
ei käytetä, vaan yhtä toimintoa seuraa toinen (vieläpä). 

Semanttisesti käännös on myös mielenkiintoinen. Raskaana oleviin tyttöihin 
viittaava ces sortes de morceaux ‘tällaiset palaset/murut’ on saanut kontekstiin so-
pivan suomennoksen näille herkkupaloille, joka korostaa naisten oletettua houkut-
televuutta. Sen sijaan ilmaisu lorsqu’elle fait ses couches viittaa lapsivuoteessa ole-
miseen, joten käännös tytön ollessa viimeisillään poikkeaa tältä osin hieman lähde-
tekstistä. Tekstiesimerkissä näkyy myös kääntäjähaastattelussa ja parateksteissä 
mainittu kotouttaminen paikannimien osalta: lähdetekstin Torno on korjattu suo-
mennoksessa oikeakieliseen asuun Tornio. 

Tekstiesimerkeissä 11 ja 12 voidaan puolestaan havaita lähde- ja kohdetekstin 
välillä merkittävä interpersoonainen muutos: siinä missä lähdetekstin kertoja 
puhuttelee lukijaa suoraan ja osoittaa sanansa arvoisalle herralle, Monsieur, 
kohdetekstin esimerkistä puhuttelu puuttuu kokonaan (vrt. Chestermanin (1997: 
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110) interpersonal change). Näyttäisikin siltä, että käännöksessä tätä 
vuorovaikutussuhdetta on selkeästi pyritty häivyttämään: Regnardin teosta 
koskevassa tutkimusaineistossa on kaikkiaan 11 Monsieur-puhuttelua, joista 
kohdetekstiin on suomennettu vain 5 muodossa arvoisa herra. Tätäkin 
käännösvalintaa voidaan pitää kotouttavana, sillä korkea-arvoisen ja miespuolisen 
lukijan jatkuva puhuttelu toimisi nykysuomalaiselle lukijalle etäännyttävänä ja 
kulttuurisesti vieraana elementtinä tekstissä. 

Tekstiesimerkin 11 käännöksessä on tapahtunut myös useita muita diskurs-
sisemanttisesti kiinnostavia muutoksia. Lähdetekstin les Etrangers, ’ulkomaalaiset’ 
on kääntynyt vieraina, joka voi kyllä viitata tuntemattomaan tai outoon, mutta 
myös kutsuttuun vieraaseen tai vieraana olevaan henkilöön: suomennoksessa nä-
kökulma toisin sanoen laajenee lähdetekstiin verrattuna. Käännöksessä myös läh-
detekstin privilège ’etuoikeus’ johon pronomini en viittaa, muuttuu puhtaaksi oi-
keudeksi, mikä korostaa ranskalaismatkaajan etuasemaa saamelaisiin nähden. 
Myös saamelaismiesten asema muuttuu: siinä missä lähdeteksti kuvaa relaatiopro-
sessin avulla, kuinka ulkomaalaisella on etuoikeus jakaa vuoteet ja vaimot saame-
laismiesten kanssa (de partager avec les Lapons, leurs lits & leurs femmes), suo-
mennoksessa saamelaismiehet ovat uuden materiaaliprosessin aktiivisia TOIMI-

JOITA, jotka itse tarjoavat vaimonsa ja vuoteensa vieraalle. Tämä luo käännökseen 
vielä lähdetekstiä vahvemman hierakkisen asetelman, jossa kertojan edustamat ul-
komaalaiset ovat etulyöntiasemassa saamelaisiin nähden. 

Tekstiesimerkin 12 suomennoksessa saamelainen toimijuus sen sijaan vähenee. 
Esimerkiksi lähdetekstin passiivimuotoinen materiaaliprosessi le plancher de leur 
cabane est fait de branches de bouleau ou de pins on korvautunut suomennoksessa 
relaatioprosessilla kodan lattiana on koivun tai männyn oksia; samoin saamelaisten 
toimintaa kuvaava materiaaliprosessi qu’ils jettent en confusion pour leur servir de 
lit on suomennoksessa menettänyt inhimillisen toimijan: oksakasa toimii myös vuo-
teena.  

Kääntäjän sananvalinnat ovat myös diskursiivisesti kiinnostavia. Esimerkiksi 
ils couchent, joka voi viitata niin nukkumaan menemiseen, nukkumiseen, makaa-
miseen kuin seksuaaliseen kanssakäymiseenkin on suomennoksessa kääntynyt ver-
billä nukkua, joka ei ole semanttisesti yhtä monimerkityksinen kuin verbi coucher, 
toisin kuin esimerkiksi verbi maata olisi ollut (vrt. he makaavat yhdessä porontal-
joilla ilkialastomina). Myös lähdetekstin désordres ‘sekasorto, epäjärjestys, kaaos’ 
suomennos kurittomuutena, joka assosioituu lähinnä vallattomaan tai tottelematto-
maan käytökseen, pehmentää käännöksessä syntyvää kuvaa saamelaisten 
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seksuaalisesta käyttäytymisestä, samaten kuin intensiteettiä vahvistavien adverbien 
(bien souvent, fort dangereux) katoaminen käännöksestä.  

Regnardin teoksessa saamelaisiin viitataan selkeästi muita matkakuvauksia 
useammilla ja vaihtelevammilla appellatiiveilla (ks. myös Liite 1). Tyypillisimpiä 
näistä ovat Lapon ‘saamelainen’ (70), femme ‘nainen’ (20), homme ‘mies’ (16), 
sorcier ‘noita, velho’ (10) sekä 1 Magicien ‘noita, taikuri’, gens ‘väki, ihmiset’ (9), 
autre ‘muu, toinen, toisenlainen’ (9), fille ‘tyttö, tytär’ (9), enfant ‘lapsi’ (8) ja 
famille ‘perhe’ (6). Sorcier-sanan yleisyys tavanomaisempien appellatiivien 
joukossa saattaa yllättää, mutta tulos kertoo kuitenkin siitä, miten vahvasti 
Regnardin teoksen saamelaisdiskurssi rakentuu noituuden ja taikauskon ympärille.  

Odotuksenmukaisesti myös kohdetekstissä yleisin appellatiivi on lappalainen 
(79 + 11 yhdyssanojen adjektiivisena alkuosana). Myös muut käännökselle tyypil-
liset appellatiivit vastaavat pitkälti lähdetekstin nimisanoja: nainen (18), mies (18) 
ja lappalaismies (4), noita (17), lapsi (11) ja pikkulapsi (1), tyttö (11), vaimo (9), 
ihminen (9) ja perhe (5). Vaikka kohdetekstin appellatiivit vastaavat merkityksel-
tään ja jakaumaltaan pitkälti lähdetekstiä, on niiden määrä kuitenkin selvästi kas-
vanut kohdetekstissä. Erityisesti noita-appellatiivin määrä (17) on noussut kohde-
tekstissä lähdetekstiin (10 + 1) verrattuna. Yleisesti ottaen appellatiivien määrän 
kasvu voi liittyä käännösprosessissa lisääntyneeseen eksplisiittisyyteen, johon 
osaltaan vaikuttaa suomen anaforisen hän-pronominin monitulkintaisuus verrat-
tuna ranskan maskuliini- ja feminiinipronomineihin (il/elle), mutta appellatiivien 
lisääntyminen kohdetekstissä viittaa myös tiettyjen diskurssien korostumiseen koh-
detekstissä lähdetekstiä voimakkaammin.  

Noituusdiskurssin lisäksi perhe, famille (6), ja perhesuhteet nousevat 
lähdetekstissä tärkeään rooliin saamelaisten kuvauksessa. Saamelaiset ovat isiä ja 
poikia, äitejä ja tyttäriä, sukulaisia, aviomiehiä, vävyjä ja appia: fille (9, su. tyttö, 
tytär), pere ’isä’ ja pere de famille ’perheenisä’ (4 + 1, su. isä, perheenisä), mari ja 
marié ’aviomies’ (2+2, su. aviomies, mies), parent ’vanhempi, sukulainen’ (2, su. 
vanhemmat, sukulainen), mere ’äiti’ (su. äiti), fils ’poika’ (su. poika), gendre ’vävy’ 
(su. vävy) ja beau-pere ’appi, appiukko’ (su. appi). Lisäksi saamelaisia määritellään 
iän (vieillard ’vanhus’ (2, su. vanhus), jeune ’nuori, nuorukainen’ (2, su. nuori)) ja 
erilaisten sosiaalisten ja emotionaalisten suhteiden kautta (amant ’rakastettu, rakas, 
rakastaja’ (2, su. nuori mies, rakastunut nuori mies), Maîtresse ’rakastajatar, 
emäntä’ (su. lemmitty), ami ’ystävä’ (su. ystävä)). 

Kohdetekstin appellatiivit noudattelevat tässäkin pitkälti lähdetekstin määriä ja 
jakaumaa. Sinänsä kiinnostavia ovat kuitenkin rakastettuihin viittaavat amant- ja 
maîtresse-appellatiivien käännökset. Suomennoksen nuori mies korostaa 
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toiminnan perusteena nuoruutta rakkauden sijaan, rakastunut nuori mies puoles-
taan miehen omaa tunnetilaa parisuhteen sijaan. Molempia voidaan kuitenkin pitää 
tyylillisesti neutraaleina sananvalintoina. Sen sijaan tekstissä naiseen viittaava lem-
mitty on pikemminkin ylätyylinen ja vanhahtavakin sananvalinta, joka tuo kohde-
tekstiin lähdetekstiä romanttisemman sävyn.  

Osa lähdetekstissä saamelaisista käytetyistä appellatiiveista on vahvasti arvot-
tavia, kuten cocus ’aisankannattaja’ (su. aisankannattaja), pucelle ’neitsyt, nuori 
tyttö’ (su. puhdas) ja beauté ’kauneus, kaunotar’ (2, su. kaunotar/lappalaiskauno-
tar). Nämä appellatiivit heijastavat ranskalaismatkailijan tekstiin kirjoittuvaa arvo-
maailmaa, jossa uskollisuutta, neitsyyttä ja kauneutta arvostetaan suuresti ja jonka 
diskursiiviseksi vastakohdaksi saamelaisten (kuviteltu) seksuaalinen vapaamieli-
syys asettautuu.  

Kohdetekstissä tämä vastakkainasettelu vaikuttaisi entisestään korostuvan: 
lähdetekstin neitsyys eksplisiittistyy käännöksessä puhtaudeksi, jolloin tekstiin kir-
joittuvat arvot nousevat selkeämmin esille. Kääntäjä ohjaa lukijaa myös parateks-
teillään: sanan aisankannattaja merkitys annetaan kohdetekstin loppuviitteissä (s. 
126, nro 9). 

Lähdetekstin saamelaisdiskurssin rakentumisen kannalta on myös kiinnostavaa, 
että useat appellatiiveista liittyvät eläinmaailmaan, kuten esimerkiksi singe ‘apina’ 
(2), mouton ‘lammas’, chat ‘kissa’, bête ‘eläin, elukka, peto’, su. eläin, 
animal ’eläin’, su. olio ja troupeau ‘lauma, karja, katras’, su. lauma. Tällaiset 
appellatiivit tuovat villin, eläimellisen sävyn saamelaisten kuvaukseen ja herättävät 
assosiaatioita luonnontilassa elävästä kansasta, joka kontrastoituu tekstissä 
ranskalaisen sivistyksen ja järjestäytyneen yhteiskunnan kanssa.  

Villiyden diskurssi näyttäisi vaikuttavan myös kääntäjän luentaan lähdeteks-
tistä: saamelaisiin viittaava appellatiivi nation, ’kansa, kansakunta’ on suomennok-
sessa kääntynyt sanalla heimo, jolla on lähdetekstin appellatiivia huomattavasti pri-
mitiivisempi assosiaatio. Toisaalta kääntäjän sananvalinnat vaikuttaisivat kertovan 
myös toisenlaisesta tulkinnasta:  

Voilà, Monsieur, la description de ce petit animal qu’on appelle Lapon, & l’on 
peut dire qu’il n’y en a point après le singe, qui approche plus de l’homme. 
(Regnard 1731: 91.) 

Olen nyt kuvannut tätä pientä oliota, jota nimitetään lappalaiseksi. Voi sanoa, 
että se muistuttaa ihmistä enemmän kuin mikään muu apinan jälkeen. (Regnard 
1982: 34.) 
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Eläimiin viittaavan ja tyylillisesti halventavan animal-sanan suomentaminen 
oliona muuttaa selvästi saamelaisista diskursiivisesti rakentuvaa kuvaa. Vaikkakin 
kuvaus on edelleen hyvin pejoratiivinen, eläimellisyyden sijaan kohdetekstissä ko-
rostuu nyt yhteys luontoon (KS s.v. olio ’luontokappale, olento, otus’). 

Kuten tekstiesimerkeistä kävi ilmi, Regnard käyttää myös tekstissään muitakin 
epäinhimillistämisen keinoja saamelaisten kuvauksessa, muun muassa kuvaamalla 
raskaana olevia naisia appellatiivilla morceau ‘pala, kappale’ (su. herkkupala) ja 
saamelaisten ulkonäköä puolestaan ilmauksella machine ‘kone’ (su. koneisto). Saa-
melaisuus määrittyy lähdetekstissä näin ollen monilla tavoin ei-inhimilliseksi ja 
muista länsimaalaisista poikkeavaksi. 

Ainoa työhön liittyvä appellatiivi Regnardin saamelaiskuvauksissa on 
batelier ’venemies, veneilijä’, su. soutumies. Tämän esiintymistä selittää se, että 
ranskalaiset olivat palkanneet pari paikallista oppaiksi ja soutajiksi venematkalle – 
tätä liikkumisen tapaa myös kohdetekstin kotoutettu sananvalinta korostaa. 
Varmuutta siitä, olivatko lähdetekstin soutumiehet todella saamelaisia, ei voida 
saada, mutta tekstin perusteella voinemme näin olettaa. Kiinnostavaa kuitenkin on, 
että muita ammattinimityksiä ei saamelaisista Regnardin tekstissä käytetä: vaikka 
porot ja porotalous liittyvät jo Regnardin aikaan vahvasti kuvaan saamelaisuudesta, 
sitä ei kuitenkaan konseptualisoida työnä tai ammattina tekstin tasolla. 
Diskursiivisesti saamelaiset sijoittuvat tälläkin tavoin yhteiskunnan marginaaliin.  

Muita yksittäisiä appellatiiveja saamelaisten kuvauksessa ovat voleur ’rosvo, 
varas, voro’, su. varas ja peuple (belliqueux) ’(sotaisa/sotainen) kansa/väki’, su. 
(sotainen) kansa. Edellisiä saamelaiset eivät Regnardin mukaan tunne, mikä vah-
vistaa diskurssia jalosta villistä, jälkimmäiseen Regnard puolestaan viittaa kuvates-
saan saamelaisten entisaikaisia lastenkasvatustapoja. Saamelaisuus näyttäisi siis 
Regnardin tekstissä rakentuvan lähes yksinomaan erilaisuuden ja toiseuden kautta; 
tästä kertonee myös pronominina ja adjektiivina esiintyvän autre-sanan yleisyys 
saamelaiskuvauksissa.  

Myös adjektiivien ja adverbiaalien kirjo on Regnardin tekstissä muita matka-
kertomuksia runsaampaa. Tämä selittynee osin Regnardin teoksen painottumisessa 
nimenomaan saamelaisten kuvaukseen, osin kirjailijan persoonallisella, lukijan 
viihdyttämiseen pyrkivällä tyylillä. Adjektiiveista tavanomaisimpia ovat riche ’va-
rakas, rikas’ (8, su. rikas, varakas), pauvre sekä merkityksessä ’köyhä’ että ’raukka, 
parka’ (7, su. köyhä, miekkonen, ihmispoloinen), petit ’pieni, pikku, pienoinen’ (6, 
su. pieni), grand ’iso, suuri, pitkä, korkea, kookas’ (6, su. kookas, suuri, paras, 
suuresti) ja Chrétien ’kristitty’ (5, su. kristitty, kristillismielinen).  
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Useat lähdetekstin adjektiiveista liittyvät ulkoisen olemuksen kuvailuun eikä 
Regnard säästele sanojaan kuvatessaan saamelaisten ulkonäköä: la tête grosse, le 
visage large (2) & plat, le nez écrasé, les yeux petits (6), la bouche large (2), une 
barbe épaisse. Regnardin tapaamat saamelaiset kuvautuvat tekstissä äärimmäisen 
rumina (extrêmement laids, su. erittäin rumia), sokeina (aveugle, su. sokea), usein 
hyvin vanhoina ja jopa naurettavina (vieux (2), figure propre à faire rire, ‘nauret-
tava hahmo’, su. hullunkurinen olento). Adjektiivit nud ’alaston’ (3, su. ilkialaston, 
ilkosen alasti, alasti) ja naturel ’luonnollinen’ (3, su. luonnollinen) esiintyvät teks-
tissä suhteellisen taajaan ja vahvistavat omalta osaltaan luonnonkansakuvausta.  

Ajankuvan mukaisesti uskonto ja kirkko olivat tärkeä osa kulttuuria. Useat saa-
melaisia kuvaavista adjektiiveista liittyvätkin uskonnollisuuteen ja kristilliseen 
kasvatukseen (Chrétien (5), baptisé ’kastettu, ristitty’, su. kastettu) ja toisaalta pa-
kanuuteen, sivistymättömyyteen, noituuteen ja harhauskoihin (payen 4 ’pakana, 
pakanallinen’, su. pakana, pakanallinen, pakanuus; sauvage ’villi’, possédé ’rii-
vattu’, su. pahan hengen riivaama; superstitieux ’taikauskoinen’, su. taikausko).  

Joitakin positiivisesti värittyneitä adjektiivejakin kuvauksesta löytyy: 
(extrêmement) adroit ’(äärimmäisen) taitava’ (4), bon ’hyvä’ (2), habile ’taitava, 
näppärä’ (su. taitava), extraordinaire ’erinomainen, loistava, poikkeuksellinen’ (su. 
huima). Tällöin saamelaisten osaaminen tai taitavuus liittyy tyypillisesti 
metsästykseen, hiihtoon tai muihin metsätaitoihin, joissa ranskalaisten matkaajien 
tiedot ja kyvyt olivat todennäköisesti usein kuvattaviaan heikommissa kantimissa. 

Kohdetekstissä käytetyt adjektiivit vastaavat pitkälti lähdetekstin adjektiiveja. 
Jonkin verran aineistossa esiintyy sanaluokkavaihdoksia esimerkiksi adjektiivista 
substantiiviksi tai adverbiksi. Tällaiset vaihdokset näyttäisivät kuitenkin johtuvan 
sekä pitkälti ranskan ja suomen rakenne-eroista että sujuvaan kieleen pyrkivästä 
käännösstrategiasta: esimerkiksi ils vivent entre eux dans une grande confiance ’he 
elävät keskenään suuressa luottamuksessa’ on suomentunut idiomaattisempaan 
muotoon lappalaiset luottavat suuresti toisiinsa. Osassa sananvalintoja näkyy 
kääntäjän myös pyrkimys eksplisiittisyyteen: possédé on pahan hengen riivaama, 
des hommes vers le Nord ’ihmisiä pohjoisen suunnalla’ puolestaan on selkiytynyt 
pohjolassa asuviksi ihmisiksi. Toisaalta jotkin kääntäjän sananvalinnat muuttavat 
myös diskurssin sävyä: esimerkiksi ranskalaismatkaajien asennetta implikoiva, 
sääliä ilmaiseva pauvre homme ’miesparka’ on kääntynyt epämääräisyyteen viitta-
vaksi miekkoseksi, jolla on nykykielenkäytössä halventava sävy. 

Regnardin matkakertomuksessa tavan adverbiaaleja edustavat muun muassa 
naturellement ’luonnollisesti’ (2, su. luonnostaan), avec fidélité ’uskollisesti, luo-
tettavasti’ (su. vilpittömästi), comme un chat ’kuin kissa’, à la manière des 
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Turcs ’turkkilaisten tapaan’ (su. turkkilaiseen tapaan), à la Laponne ’saamelaiseen 
tapaan’ (su. lappalaisten tapaan), avidement ’ahneesti’, aisément ’helposti’, par 
politique ’periaatteessa’ (su. näennäisesti) tai par force ’pakosta’. Kuten esimer-
keistä voi huomata, monet adverbiaalit ovat kielteisesti värittyneitä tai viittaavat 
toisaalta luontoon tai yksittäiselle kansalle ominaiseen geneeriseen toimintatapaan, 
toisin sanoen, Toiseen. 

Yksittäisistä adverbiaaleista määrällisesti yleisimmät ovat aikaa ja toistuvuutta 
kuvaava adverbiaali toujours (14, su. aina, jatkuvasti, vähän väliä) sekä intensi-
teettiä kuvaavat adverbiaalit extrêmement (5, su. erittäin, suuresti, kovin) sekä si (9, 
su. niin, niinkään, hyvin), jotka toimivat merkitystä vahvistavina adverbiaaleina: 
extrêmement vieux ’äärimmäisen vanha’ su. ikivanha, si friands ’niin ahneita’. Va-
litusta aineistosta löytyi yhteensä 24 erilaista adverbiaalirakennetta; tämä kuvasta-
nee osaltaan Regnardin kielellistä variaatiota.  

Suomentaja on säilyttänyt valtaosan lähdetekstin adverbiaaleista ja jopa luonut 
niitä lisää: kohdetekstissä on 31 erilaista adverbiaalirakennetta. Eroa selittää joi-
denkin lähdetekstin adjektiivirakenteiden (esim. nud su. alasti, caresses pressantes 
su. kiihkeästi, une chasse cruelle su. metsästävät säälittä) ja ranskalaisen kieltora-
kenteen (ne–que su. pelkästään) kääntyminen adverbiaalina. Kohdetekstissä vai-
kuttaisi muutenkin olevan hieman enemmän variaatiota adverbiaalitasolla lähde-
tekstiin verrattuna: esimerkiksi ranskan extrêmement on suomentunut kolmella eri 
adverbiaalilla kontekstista riippuen. Muutos kertoo todennäköisesti suomentajan 
tavoitteesta kääntää lähdeteksti hyvälle suomen kielelle. Diskursiivisesti on myös 
kiinnostavaa, että lähdetekstin ominaisuudennimet muuttuvat kohdetekstissä usein 
toimimisen tavoiksi. Tällainen muutos on linjassa myös prosessityypeissä tapahtu-
neiden muutosten kanssa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaisuutena 1600-luvun saamelaisdis-
kurssin yleissävy on evaluoiva ja tyypillisesti negatiivisesti arvottunut: saamelai-
suutta konstruoidaan erityisesti villiyden ja vaeltavan elämäntavan, oudon ulko-
näön, noituuden, alkoholinkäytön ja seksuaalisuuden ylikorostamisen kautta. Saa-
melaisuus nähdään ranskalaisen matkaajan silmin. Matkakertomuksen näkökulma 
vaikuttaakin aikakaudelleen tyypilliseltä: saamelaiset representoidaan eksoottisina 
villeinä ja seksuaalisuuttaan häpeämättöminä pakanoina. Näin matkakuvaus liittyy 
diskursiivisesti muihin, perinteisiin toiseuden kuvauksiin, joissa lukijoille maalail-
laan kuvaa kaukaisessa maassa asuvasta, eläinten kaltaisesta ja ulkonäöltään eri-
koisesta, luonnon ehdoilla elävästä, länsimaiselle sivistykselle vieraasta kansasta.  

Kohdetekstissä näkyvät erityisesti suomentajan kotouttavat ja tekstiä selkeyt-
tävät käännösvalinnat. Tietyt saamelaisdiskurssin osa-alueet, kuten villiys ja 
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seksuaalisuus, vaikuttaisivat painottuvan käännöksessä lähdetekstiä enemmän. Toi-
saalta hieman yllättäenkin käännöksen näkökulma kuvattavia kohtaan myös peh-
menee ja muuttuu lähdetekstiä lempeämmäksi: kääntäjän sananvalinnat muuttavat 
diskurssin sävyä hienovaraisesti naurettavasta ja eläimellisestä kansasta hullunku-
riseen ja kurittomaan heimoon. Tällainen muutos on erityisen kiinnostava, koska 
suomentaja itse totesi haastattelussa, ettei ole tietoisesti halunnut pehmentää 
Regnardin värikkäitä kuvauksia saamelaisista ja suomalaisista. Sävyn muutos ker-
toneekin toisaalta ennen kaikkea käännösprosessissa tapahtuvista tiedostamatto-
mista valinnoista sekä myös kääntäjän omasta tekstiluennasta ja asennoitumisesta 
lähdetekstiin ja lähdetekstin kirjoittajaan oman kulttuuris-historiallisen konteks-
tinsa tuotteina ja edustajina.  

4.3.2 Suomalaiset 1600-luvulla: Leivättömät kylpijät 

Regnardin Lapin-kuvaus keskittyy ennen kaikkea eksoottisiin saamelaisiin, joiden 
hallussa pohjoinen Suomi Regnardin matkan aikaan monin aluein vielä olikin. Suo-
malaisia tai suomalaisiksi nimettyjä henkilöitä ranskalainen kirjailija kohtaa lä-
hinnä Lapin-matkansa alku- ja loppuvaiheissa. Kuvausten suhteellisen vähäisestä 
määrästä huolimatta ne kuitenkin rakentavat omanlaistaan diskursiivista represen-
taatiota 1600-luvun suomalaisuudesta.  

1. Nous passâmes toute la nuit sur l’eau, & nous arrivâmes le lendemain 
vendredi dans une pauvre cabane de paysan, dans laquelle nous ne trouvâmes 
personne. Toute la famille qui consistoit en cinq ou six personnes, étoit dehors; 
une partie étoit dans les bois, & l’autre étoit allée à la pêche du brochet. 
(Regnard 1731: 81.) 

1. Vietimme vesillä koko yön ja saavuimme seuraavana päivänä, perjantaina, 
vähäiseen mökkiin jossa ei ollut ketään kotona. Koko viisi–kuusihenkinen 
perhe oli ulkona, toiset metsässä ja toiset hauenpyynnissä. (Regnard 1982: 27–
28.) 

Ehkä hieman yllättäenkin matkakuvauksessa käsitellään varsin vähän suomalaisten 
elinkeinoja eikä myöhemmille matkakuvauksille tyypillinen maanviljelys- ja talon-
poikaisdiskurssi nouse tekstissä juurikaan esille. Kuvauksesta löytyykin vain 
kolme kertaa nomini paysan, ’talonpoika’, eikä talonpoikaisuutta eksplisiittisesti 
liitetä esimerkiksi nimeämisen kautta suomalaisuuteen, vaikka se implisiittisesti 
käykin tekstistä ilmi. Regnardin kuvauksessa vaatimattomissa mökeissä (pauvre 
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cabane de paysan) elävät talonpoikaisperheet saavat elantonsa lähinnä kalastuk-
sesta (pêche du brochet) ja metsästä (les bois). Talonpojilla on myös jonkin verran 
karjaa: tästä hyötyvät omakohtaisesti matkakertomuksen ranskalaiset, joille muu-
tama talonpoika tuo lampaan ostettavaksi.  

2. Une bonne fortune comme une mauvaise vient rarement seule; & quelques 
paysans ayant appris la nouvelle de notre arrivée, qui s’étoit répandue bien loin 
dans le pays, en partie par curiosité de nous voir, & en partie pour avoir de 
notre argent, nous apporterent un mouton [---]. (Regnard 1731: 83.)  

2. Hyvä onni kuten huonokin tulee harvoin yksinään: kaksi talonpoikaa, jotka 
olivat kuulleet saapumisestamme – tieto siitä oli seudulla levinnyt jo laajalle 
– ja olivat uteliaita näkemään meidät ja halusivat meiltä rahaa, tuli tuomaan 
meille lampaan. (Regnard 1982: 29.) 

Tekstiesimerkissä 2 talonpojat asettuvat materiaalisen prosessin aktiivisiksi 
TOIMIJOIKSI ja ranskalaiset toiminnasta HYÖTYJIKSI (quelques paysans… nous 
apporterent un mouton). Huomionarvoista on kuitenkin, että näkökulma on 
ranskalaisen kirjoittajan, joka ikään kuin asettuu kuvattaviensa mieleen ja konstruoi 
talonpoikien toiminnan motiiveiksi uteliaisuuden ranskalaisia kohtaan (par 
curiosité de nous voir) ja halun saada ranskalaisten rahaa (pour avoir de notre 
argent). Tällainen kuvaustapa asettaa kirjoittajan kuvattaviensa yläpuolelle, jolloin 
tekstiin syntyy implisiittinen valtahierarkia, jossa ranskalainen kirjoittaja kuvaa ja 
tulkitsee lukijalle suomalaisten toimintaa, asenteita ja ajatuksia. 

Kääntäjähaastattelussa suomentaja kertoi pyrkineensä kääntämään niin uskol-
lisesti kuin mahdollista ja niin vapaasti kuin välttämätöntä. Kohdetekstiä tarkastel-
taessa käy kuitenkin ilmi, että käännöksessä on tapahtunut myös useita diskurs-
sisemanttisestikin kiinnostavia muutoksia.  

Tekstiesimerkin 1 suomennoksessa huomio kiinnittyy ensinnäkin siihen, että 
lähdetekstin vähäisen mökin omistaja on kohdetekstistä kadonnut: une pauvre 
cabane de paysan, talonpojan kurja tai pahainen tupa on pelkistynyt vähäiseksi 
mökiksi (vrt. Chestermanin (1997: 109–110) information change). Myös 
prosessitasolla teksti on tiivistynyt: lähdetekstin kuudesta prosessista on 
suomennoksessa tullut neljä. Samalla toimijuuden ja materiaalisten prosessien 
(nous ne trouvâmes personne, qui consistoit en cinq ou six personnes, l’autre étoit 
allée à la pêche du brochet) tilalle on tullut olemista kuvaavia relaatioprosesseja: 
jossa ei ollut ketään kotona, koko viisi–kuusihenkinen perhe oli ulkona, toiset 
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metsässä ja toiset hauenpyynnissä). Kohdetekstin suomalaiskuvauksesta on tullut 
tällä tavoin lähdetekstiä staattisempi. 

Koko aineistosta tehty verbiprosessianalyysi osoittaa toimijuuden yleisesti 
ottaen kuitenkin lisääntyvän kohdetekstissä (ks. Liite 12). Tämä näkyy esimerkiksi 
tekstiesimerkissä 2, jossa niiden verbiprosessien, joissa suomalaiset ovat toimijoina, 
määrä on kasvanut suomentajan käännettyä lähdetekstin partisiippirakenteen 
(ayant appris) relatiivilauseen mentaaliprosessina (olivat kuulleet) sekä 
prepositiorakenteet (en partie par curiosité de nous voir, & en partie pour avoir de 
l’argent) kohdetekstiin kahtena finiittisivulauseena, joista ensimmäinen on 
relaatioprosessi (olivat uteliaita) ja toinen mentaaliprosessi (halusivat meiltä 
rahaa). Tässä yhteydessä on kiinnostavaa, että myös lähdetekstin 
quelques ’muutama’ on kohdetekstissä tarkentunut kahdeksi talonpojaksi: 
kohdetekstin eksplisiittisyys näyttää näin kasvaneen lisääntyneen toimijuuden 
myötä. 

Talonpoikaisuuteen vahvasti linkittynyt saunakulttuuri on aikojen saatossa 
muovautunut yhdeksi tärkeimmistä suomalaisuuden symboleista eikä Regnardin 
matkakuvaus tee tässä suhteessa poikkeusta. Yksi teoksesta selkeimmin esille nou-
sevista elementeistä onkin suomalaisten alastomuuden ja erityisen luonteenlaadun 
ympärille kutoutuva saunadiskurssi.  

3. Il ne nous arriva rien d’extraordinaire pendant tout le chemin que nous fimes 
le samedi; mais si-tôt que nous fûmes arrivés chez un paysan, nous nous 
étonnâmes de trouver tout le monde dans les bains. [---] Ce qui nous surprit 
beaucoup, fut qu’étant entrés dedans ce bain, nous y trouvâmes ensemble filles 
& garçons, meres & fils, freres & sœurs, sans que ces femmes nues eussent 
peine à supporter la vûe des personnes qu’elles ne connoissoient point. Mais 
nous étonnâmes davantage de voir de jeunes filles fraper d’une branche des 
hommes & des garçons nues. Je crus d’abord que la nature affoiblie par de 
grandes sueurs, avoit besoin de cet artifice pour faire voir qu’il lui restoit 
encore quelque signe de vie; mais on me détrompa bien-tôt, & je sus que cela 
se faisoit afin que ces coups réitérés ouvrant les pores, aidassent à faire faire 
de grandes évacuations. (Regnard 1731: 74–75.) 

3. Lauantaina meille ei koko matkan aikana tapahtunut mitään erikoista, mutta 
saavuttuamme erään talonpojan luo tapasimme hämmästykseksemme koko 
väen kylpemästä. [---] Astuttuamme sisälle saunaan ällistyimme suuresti, sillä 
siellä olivat yhdessä tytöt ja pojat, äidit ja lapset, veljet ja sisaret, eivätkä 
alastomat naiset lainkaan hämmentyneet vaikka tuntemattomat ihmiset 
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näkivät heidät. Vielä enemmän meitä kummastutti se, että nuoret tytöt 
hakkasivat puun oksalla alastomia miehiä ja poikia. Ensin luulin, että kun 
ruumis on mennyt ankarasta hikoilusta voimattomaksi, tällainen keino on 
tarpeen, jotta nähdään onko siinä vielä elonmerkkejä. Erehdykseni korjattiin 
kuitenkin pian ja sain kuulla tämän menettelyn syyksi sen, että tuollainen 
hakkaaminen avaa huokoset ja auttaa niitä tyhjentymään pohjiaan myöten. 
(Regnard 1982: 21–22.) 

Saavuttuaan erään talonpojan kotiin ranskalaiset hämmästyvät nähdessään koko 
talonväen kylpemässä yhdessä. Saunomisen rituaalit ja olosuhteet, ”oksilla 
hakkaaminen” ja kaikkien, erityisesti naisten, häpeilemätön suhtautuminen 
alastomuuteen herättävät kummastusta ranskalaiskirjailijassa. Toiseutta, 
suomalaisuutta, rakennetaan erityisesti verbiprosessien ja prosessiroolien kautta. 
Näkökulma on ranskalaisten matkailijoiden, jotka ottavat mentaalisten prosessien 
KOKIJAN roolin (nous nous étonnâmes, ce qui nous surprit beaucoup, nous 
étonnâmes, je crus, on me détrompa, je sus) ja näin oman kokemuksensa avulla 
validifioivat esittämänsä näkökulman. Suomalaiset puolestaan kuvataan 
ranskalaisten materiaaliprosessin KOHTEINA ja mentaaliprosessin TAPAHTUMANA 

(filles & garçons, meres & fils, freres & sœurs, de trouver tout le monde dans les 
bains, de voir de jeunes filles fraper d’une branche des hommes & des garçons 
nues).  

Saunakuvauksissa monta kertaa toistuvan adjektiivin nu, ’alaston’, käyttöä tar-
kasteltaessa voidaan havaita, että alastomuuden implisiittisiksi, odotuksenmukai-
siksi piirteiksi muotoutuvat ’hävettävyys’, ’yksityisyys’ ja ’sukupuolisuus’ – erityi-
sesti naisten alastomuus on shokeeraavaa. Suomalaisten alastomuus kuvataan näi-
den implisiittisten piirteiden vastakohtana: astuttuaan saunaan ranskalaiset löytävät 
sieltä naiset ja miehet ensemble ’yhdessä’, eivätkä suomalaiset naiset edes nolostu 
tuntemattomien vieraiden läsnäolosta (sans que ces femmes nues eussent peine à 
supporter la vûe des personnes qu’elles ne connoissoient point).  

Toiseksi kuvauksessa painottuu saunomisen eksoottisuus, jota tekstissä konst-
ruoidaan ranskalaisen matkaajan väärinymmärryksen (mentaaliprosessit nous nous 
étonnâmes ja je crus) ja sen korjaamisen (on me détrompa bien-tôt, & je sus) kautta. 
Vaikka toistuville lyönneille (ces coups réitérés) annetaan lopulta tekstissä järkevä 
selitys puhdistautumisrituaalina, sananvalinnat (la nature affaiblie par de grandes 
sueurs, des signes de vie) vihjaavat vaarasta ja luovat ranskalaiselle lukijalle sau-
nomisesta varsin intensiivisen kuvan. Kuvauksessa voitaneen myös kuulla kaikuja 
Regnardin saamelaisiakin määrittäneestä seksuaalisuuden diskurssista, vaikka 
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kirjoittaja ei suomalaiskuvauksessa – toisin kuin saamelaisten kohdalla – vih-
jaakaan mahdollisesta ”vaarallisesta kurittomuudesta”.  

Myös tekstiesimerkissä 3 suomentaja on korvannut tietyt ranskan infinitiivira-
kenteet (de jeunes filles fraper d’une branche des hommes & des garçons nues, 
pour faire voir), attributiiviset rakenteet (affoiblie par de grandes sueurs) sekä rans-
kan samanaikaista toimintaa ilmaisevan gerundin (ouvrant) finiittiverbin sisältä-
vällä käännöksellä, jolloin tekstin rakenne yksinkertaistuu ja lukeminen helpottuu. 
Toisaalta suomennoksessa on tapahtunut myös tiivistymistä kolmen materiaalipro-
sessin osalta: lähdetekstin que nous fimes ja que cela se faisoit ovat korvautuneet 
kohdetekstissä adverbiaalirakenteilla (matkan aikana, tämän menettelyn syyksi) ja 
passé antérieur si-tôt que nous fûmes arrivés on puolestaan suomentunut TU-parti-
siippina (saavuttuamme), joka suomennoksessa toimii ajan ja tekijän ilmaisevana 
lauseenvastikkeena.  

Diskurssisemanttisesti huomiota herättävää tässä tekstikappaleessa on, että fi-
niittisten verbiprosessien määrä (ja sitä myöten myös toimijuus) näyttää lisäänty-
vän käännöksessä eritoten suomalaisten tekemisen kuvauksessa, kun taas ranska-
laisten matkalaisten toiminta verhoutuu finiittisiin ja muihin epäsuorasti toimintaa 
ilmaiseviin rakenteisiin. Näkökulman muutos on pieni, mutta kiinnostava. Kääntäjä 
vaikuttaisi suosineen infiniittisiä lauserakenteita finiittisten sijaan, vaikka useim-
mille lähdetekstin rakenteista olisi ollut mahdollista löytää muodollinen vastine 
kohdetekstissä. Ilmiötä selittää mahdollisesti suomentajan implisiittinen pyrkimys 
sujuvaan käännökseen ja idiomaattiseen kielenkäyttöön, jota tyypillisesti pidetään 
käännetyn tekstin ideaalina. 

Tekstiesimerkissä on myös muita diskursiivisesti kiinnostavia käännösvaih-
doksia. Esimerkiksi mentaaliprosessi nous nous étonnâmes (de trouver) ‘hämmäs-
tyimme tavatessamme’ on käännöksessä vaihtunut materiaaliseksi prosessiksi ta-
pasimme (hämmästykseksemme). Näkökulma toisin sanoen muuttuu suomennok-
sessa kokemuksesta konkreettiseen tekemiseen ja ranskalaismatkaajista tulee KO-

KIJOIDEN sijaan TOIMIJOITA. Näkökulma vaihtuu myös suomalaisten naisten ku-
vauksessa. Siinä missä lähdetekstin saunovilla (ja alastomilla) naisilla ei ole vai-
keuksia sietää sellaisten ihmisten näkemistä, joita he eivät tunne (mentaaliprosessit 
sans que ces femmes nues eussent peine à supporter la vûe des personnes qu’elles 
ne connoissoient point), kohdetekstissä jälkimmäisen mentaaliprosessin KOKI-

JOINA ovatkin tuntemattomat ihmiset, jotka näkevät alastomat naiset. Kohdeteks-
tissä korostuu näin muiden näköhavainto, jolle saunovien naisten oma kokemus 
ehdollistuu: naisten kokemus toisin sanoen rakentuu lähdetekstiä eksplisiittisem-
min ranskalaisten katseen kautta. Muutoksen taustalla lienee kääntäjän pyrkimys 
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idiomaattiseen ja luonnolliseen kielenkäyttöön: vaikka sanasanainen suomennos 
olisi mahdollinen (vrt. ”ilman että näiden alastomien naisten olisi ollut vaikea sietää 
sellaisten ihmisten näkemistä, joita he eivät tunteneet”), suomentajan tekemät syn-
taktiset ja semanttiset vaihdokset tekevät käännöksestä helposti luettavan ja ym-
märrettävän. 

Lähdetekstissä saunadiskurssia käytetään myös konstruoimaan suomalaista 
luonteenlaatua: suomalaisten toimintaa ihmettelevä (j’eus de la peine… à 
concevoir) ranskalainen kirjoittaja päättelee (mentaaliprosessi je conçus), että 
suomalaisilla on oltava vahva temperamentti (luokitteleva relaatioprosessi ces gens 
fussent d’un fort tempérament), jotta he voivat sietää lämpötilaeron saunan tulisen 
kuumuuden (bains de tout de feu) ja jokiveden hyytävän kylmyyden (riviére 
extrêment froide) välillä ja heittäytyä (materiaaliprosessi alloient se jetter) 
alastomina suoraan saunasta jokeen. Alastomuuden ja saunomisen äärimmäisyyden 
korostamisesta huolimatta Regnardin saunadiskurssi tuo siis kuitenkin toisaalta 
myös positiivisia piirteitä suomalaisten kuvaukseen, vaikkakin suomalaisten 
toimintaa kuvataan vaikeana ymmärtää. 

4. J’eus de la peine ensuite à concevoir comment ces gens sortant nuds de ces 
bains tout de feu, alloient se jetter dans une riviére extrêmement froide, qui 
étoit à quelques pas de la maison, & je conçus qu’il falloit que ces gens fussent 
d’un fort tempérament, pour pouvoir résister aux efforts que ce prompt 
changement du chaud au froid pouvoit causer. (Regnard 1731: 75.) 

4. Minun oli myös vaikea käsittää, miten nämä ihmiset, jotka tulivat 
alastomina tulikuumasta saunasta, saattoivat heittäytyä muutaman askelen 
päässä virtaavaan jokeen. Ymmärsin, että heillä täytyi olla hyvin vahva 
temperamentti, kun he pystyivät kestämään sen rasituksen, jonka tämmöinen 
äkillinen muutos kuumasta kylmään saattoi aiheuttaa. (Regnard 1982: 22.) 

Myös tekstiesimerkissä 4 suomentaja on yksinkertaistanut virkerakenteita lähde-
tekstiin verrattuna, mikä lisää kohdetekstin selkeyttä ja luettavuutta. Samalla koh-
detekstiin on syntynyt uusia prosesseja (tulivat, pystyivät). Toisaalta tässäkin koh-
detekstiesimerkissä on myös tapahtunut tiivistymistä: relaatioprosessin sisältävä 
relatiivisivulause qui étoit on kadonnut suomennoksesta, jossa sen korvaa uudesta 
materiaaliverbistä muodostettu partisiippi (virtaavaan). Tältä osin suomennoksen 
toimijuus ja toisaalta myös deskriptiivisyys näyttäisi kasvavan lähdetekstiin verrat-
tuna.  
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Myös modaalisuuden aste muuttuu suomennoksessa. Esimerkiksi kirjoittajan 
hämmästystä implikoiva lähdetekstin comment ces gens… alloient se jetter ’kuinka 
nämä ihmiset… menivät heittäytymään’ on suomennoksessa saanut 
eksplisiittisemmän muodon voimiseen ja kykenemiseen viittaavan saattaa-verbin 
avulla (miten nämä ihmiset… saattoivat heittäytyä). Modaalisuus on vahvistunut 
myös virkkeessä, jossa ranskalainen ihmettelee suomalaisten luonnetta (d’un fort 
tempérament): suomennoksessa intensiteettiä lisää ylimääräinen adverbi (hyvin 
vahva temperamentti) (vrt. Chestermanin (1997: 104) emphasis change). Toisaalta 
vastapainona viittaus joen äärimmäistä kylmyydestä (extrêmement froide) on 
kohdetekstistä kadonnut kokonaan, jolloin kohdeteksti menettää lähdetekstiin 
intensiteettiä rakentavan vastaparin tout de feu - extrêmement froide. 

Positiivisiakin piirteitä saavan saunadiskurssin vastapainona lähdetekstissä 
aktivoituu 1600-luvun matkakertomuksen saamelaiskuvaukselle ominainen 
villiysdiskurssi. Siinä missä saamelaisten villiys ilmenee kuitenkin ennen kaikkea 
nomadisena elämäntapana ja edelleen jatkuvana pakanallisena noituutena, 
suomalaisten, ”pohjalaisten, äärimmäisten villien ihmisten” (les Bothniens, gens 
extrêmement sauvages) alkukantaisuuden merkiksi nousee leivättömyys: 

5. Vous n’auriez jamais cru, Monsieur, que les Bothniens, gens extrêmement 
sauvages, eussent imité les Romains dans leur luxe & dans leurs plaisirs. Mais 
vous vous étonnerez encore davantage, quand je vous aurai dit que ces mêmes 
gens qui ont des bains chez eux comme les Empereurs, n’ont pas de pain à 
manger. (Regnard 1731: 75.) 

5. Ette varmaankaan olisi voinut uskoa, arvoisa herra, että nämä 
äärimmäisen villit pohjolan asukkaat ovat jäljitelleet roomalaisten ylellisiä 
tapoja ja heidän nautintojaan. Mutta vielä enemmän hämmästytte kun kerron, 
että näillä samoilla ihmisillä, joilla on omat kylpyrakennuksensa kuin 
keisareilla ikään, ei ole leipää syötävänään. (Regnard 1982: 22.) 

Ranskalaiskuvauksessa asettuvat vastakkain nautinto – keisarillisiin ylellisyyksiin 
rinnastettavat omat kylpylät eli suomalaisten saunat (possessiivinen relaatiopro-
sessi ces mêmes gens qui ont des bains chez eux comme les Empereurs) – ja karu 
todellisuus, pohjoisen kansan ankara ja köyhä elämä ilman leipää (possessiivinen 
relaatioprosessi n’ont pas de pain à manger). Sivistystä, hyvinvointia ja kulttuurista 
rikkautta merkityksellistetään tässä toisin sanoen ruokavalion monipuolisuuden – 
tässä tapauksessa viljatuotteiden – kautta. Samalla kuvaus tuo suomalaisuuteen ar-
vottavan näkökulman, jossa ranskalainen kirjoittaja ja hänen korkea-arvoinen 
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miespuolinen lukijansa, jota kirjoittaja suoraan puhuttelee (Vous n’auriez jamais 
cru, Monsieur; vous vous étonnerez encore davantage, quand je vous aurai dit) ja 
jonka (oletettavasti samanmielisiä) reaktioita kirjoittaja myös ennakoi, yhdessä 
asettuvat hämmästelemään Toista.  

Kohdetekstissä esiintyviä eksplisiittisyyttä ja helppolukuisuutta lisääviä kään-
nösvalintoja voidaan pitää kotouttavina, mutta suomennoksesta löytyy myös joita-
kin vieraannuttavia käännösvalintoja. Tekstiesimerkissä 5 suomentaja on säilyttä-
nyt – lähdetekstin virkerakenteen lisäksi – korkea-arvoisen miespuolisen lukijan 
puhuttelun (arvoisa herra, ette … olisi voinut uskoa, hämmästytte). Tällainen in-
terpersoonainen asetelma toimii selvästi vieraannuttavana elementtinä matkaku-
vauksen käännöksessä. Lähdetekstin puhutteluun liittyy myös kiinnostava muutos 
modaalisuuden asteessa kohdetekstissä: suomentaja on kyllä säilyttänyt lähdeteks-
tin konditionaalin perfektin (Vous n’auriez jamais cru), mutta sen lisäksi kohde-
tekstiin on ilmestynyt kommenttiadverbiaali varmaankaan: Ette varmaankaan olisi 
voinut uskoa, joka pehmentää suomennoksen esittämää arvioita vastaanottajan re-
aktion todennäköisyydestä. 

Kohdetekstissä huomio kiinnittyy myös nimisanan les Bothniens käännökseen 
pohjolan asukkaat. Lähdetekstin nimitys viittaa maantieteellisen alueen asukkai-
siin (golfe de Botnie, su. Pohjanlahti; mer de Botnie, su. Selkämeri) kokonaisuutena: 
nimitys on muodostettu agentiivisella nominijohtimella -ien (nom d’agent). Kirjai-
mellinen suomennos ’pohjalaiset’ ei kuitenkaan olisi kohdetekstissä toiminut: suo-
menkielinen lukija olisi todennäköisesti assosioinut nimityksen pikemminkin 
Etelä-Pohjanmaalle kuin Pohjois-Suomeen. Suomentajan ratkaisu, pohjoisiin seu-
tuihin viittaava pohjolan asukkaat, on geografisesti lähdetekstiä epämääräisempi 
(vrt. Chestermanin (1997: 103) abstraction change), mutta välttää edellä kuvatun 
ongelman.  

Villiysdiskurssin lisäksi tutkimusaineiston 1600-luvun saamelais- ja suoma-
laiskuvauksissa on myös muita yhtäläisyyksiä: alkoholin (liika)käyttö nousee vah-
vasti esille myös suomalaisten kuvauksessa. Saamelaisten alkoholinkäyttö liittyy 
kuitenkin eritoten kaupankäyntiin ja shamanismiin, kun taas suomalaisten sosiaa-
liset konventiot ja käytös näyttäisivät ranskalaiskuvauksessa suorastaan rakentuvan 
alkoholin ja juomisen diskurssin kautta. Regnardin värikäs kuvaus Johannes Tor-
naeuksen hautajaisista, jotka kestivät kaksi vuorokautta ja sisälsivät ainakin mat-
kakuvauksen mukaan ilmeisen runsasta alkoholinkäyttöä, rakentaa suomalaisuu-
desta kuvaa juomisen kulttuurina. Kirjoittaja kuvaa Tornion kirkkoherran Johannes 
Tornaeuksen hautajaisia seuraavasti: 
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6. Sa femme étoit d’un autre côté couchée sur son lit, qui témoignoit par ses 
soupirs & par ses pleurs, le regret qu’elle avoit d’avoir perdu un tel mari; 
quantité d’autres femmes ses amies environnoient le lit, & répondoient par 
leurs gémissements à la douleur de la veuve. Mais ce qui consoloit un peu dans 
une si grande affliction, & une tristesse si générale, c’étoit quantité de grands 
pots d’argent faits à l’antique, pleins les uns de vins de France, d’autres de vins 
d’Espagne, & d’autres d’eau-de-vie qu’on avoit soin de ne pas laisser long-
tems vuides. Nous tâtâmes de tout, & la veuve interrompoit souvent ses soupirs 
pour nous presser de boire ; [---]. (Regnard 1731: 69.) 

6. Hänen vaimonsa makasi vuoteellaan toisella puolen huonetta, ja huokaukset 
ja kyyneleet todistivat surusta, jota hän tunsi menetettyään sellaisen 
aviomiehen. Vuoteen ympärillä oli joukko hänen ystävättäriään, jotka 
valituksillaan vastasivat lesken tuskaan. Tähän suureen murheeseen ja yleiseen 
surkeuteen toivat kuitenkin hieman lohtua suuret antiikkistyyliset hopeamaljat, 
jotka olivat täynnä ranskalaisia ja espanjalaisia viinejä sekä viinaa. Tarkoin 
katsottiin, etteivät ne jääneet pitkäksi aikaa tyhjilleen. Maistoimme jokaisesta, 
ja leski keskeytti tuon tuostakin huokailunsa kehottaakseen meitä juomaan. 
(Regnard 1982: 16–17.) 

Esimerkkitekstissä alkoholi ja erityisesti sen suuri määrä (quantité de grands pot 
d’argent faits à l’antique, pleins les uns de vins de France, d’autres de vins 
d’Espagne, & d’autres d’eau-de-vie) on diskursiivisesti hallitsevassa asemassa: se 
on fokusrakenteen reemana ja näin syntaktisesti painollisessa asemassa. Viini- ja 
viinamaljat ovat myös relatiivilauseen subjektina (qu’on avoit soin de ne pas 
laisser long-tems vuides) sekä seuraavan virkkeen materiaaliprosessin objektina 
(nous tatâmes de tout). Alkoholi saa tekstissä lohduttajan roolin (ce qui consoloit 
un peu), samalla kun alkoholinkäyttö ja juominen nivoutuvat myös osaksi 
vastavuoroista sosiaalista toimintaa ja sosiaalisia rooleja; hautajaisten pitäjät 
huolehtivat runsaasta alkoholitarjoilusta (qu’on avoit soin de ne pas laisser long-
tems vuides) ja vieraat nauttivat tunnollisesti maljojen antimista (nous tâtâmes de 
tout).  

Tekstiesimerkissä 6 voidaan jälleen havaita kohdetekstiä eksplisiittistäviä ja 
kotouttavia muutoksia: suomentaja on monin paikoin yksinkertaistanut lähdeteks-
tin polveilevaa ja osin virheellisiä viittaussuhteita sisältävää virkerakennetta (son 
lit, qui témoignoit ’vuoteensa, joka todisti’). Samalla prosessityypeissäkin on ta-
pahtunut muutoksia: esimerkiksi materiaalinen environnoient on muuttunut relaa-
tioprosessiksi oli ja verbaalinen päälauseprosessi répondoient puolestaan 
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sivulauseprosessiksi. Fokusrakenne ce qui consoloit… c’étoit on korvautunut suo-
mennoksessa materiaaliprosessilla toivat, jonka reemapositioon lähdetekstin fokus-
rakenteen quantité de grands pots d’argent faits à l’antique on suomentunut muo-
dossa suuret antiikkistyyliset hopeamaljat. Materiaalinen sivulause qu’on avoit 
soin de ne pas laisser long-tems vuides on puolestaan kohdetekstissä muuttunut 
mentaaliseksi päälauseeksi (tarkoin katsottiin), johon on tullut lisäksi materiaalinen 
sivulause (etteivät ne jääneet pitkäksi aikaa tyhjilleen).  

Lähde- ja kohdetekstin välillä on pieni, mutta kiinnostava ero myös 
konjunktioiden käytössä: lähdetekstin rinnasteisuus Ranskan viinien, Espanjan 
viinien ja viinan välillä pleins les uns de vins de France, d’autres de vins d’Espagne, 
& d’autres d’eau-de-vie on kohdetekstissä vaihtunut rinnasteiseksi rakenteeksi ja 
– sekä viinien ja viinan välillä (täynnä ranskalaisia ja espanjalaisia viinejä sekä 
viinaa). Myös adverbiaalien suomennoksissa vaikuttaa tapahtuneen muutoksia: 
kohdetekstin intensiteettiä korostava adverbiaali si ’niin’ (une si grande affliction, 
& une tristesse si générale) on kadonnut suomennoksesta kokonaan (suureen 
murheeseen ja yleiseen surkeuteen), pehmentäen näin kohdetekstin merkitystä. 
Lähde- ja kohdetekstin välillä on myös pieniä tyylillisiä eroja: esimerkiksi 
tavanomainen ajan adverbiaali souvent ’usein’ on kääntynyt kohdetekstiin 
kiteytyneellä ilmauksella tuon tuostakin (KS s.v. tuon tuostakin ’vähän väliä, 
usein’), jolla lienee nykykielenkäytössä pikemminkin arkinen ja vanhahtavakin 
sävy. 

Kuvauksessaan Regnard tarkastelee pilke silmäkulmassa myös vieraiden 
huvittavia suomalaisia asuja (qui sont aussi plaisans qu’on les puisse voir) ja 
arvokasilmeisiä pappeja, jotka kaikki ”joivat ja polttivat, kunnes sortuivat pöydän 
alle” (Regnard 1982: 113).  

7. Mais ce qui achevoit cette peinture, c’étoit la mine vénérable de tous ces 
Prêtres armés de barbe, & les habits Finnois de tous les conviés, qui sont aussi 
plaisans qu’on les puisse voir. [---] On apporta pour dessert des pipes & du 
tabac, & tous les Prêtres bûrent & fumérent jusqu’à ce qu’ils tombassent sous 
table. (Regnard 1731: 188–189.) 

7. Näkymän kruunasivat parrakkaiden pappien arvokkaat ilmeet ja kaikkien 
vieraiden suomalaiset asut, joita huvittavampia ei voi nähdä. [---] 
Jälkiruuaksi tuotiin piippuja ja tupakkaa, ja papit joivat ja polttivat kunnes 
sortuivat pöydän alle. (Regnard 1982: 112–113.) 
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Matkakuvauksessa ylenpalttinen alkoholinkäyttö konstruoidaan koskemaan kaik-
kia, yhteiskuntaluokasta ja sosiaalisesta arvosta riippumatta: myös kristinuskon hy-
veitä edustavat papit kuvataan juomista ja tupakoimista ilmentävien materiaalipro-
sessin TOIMIJOINA (tous les Prêtres bûrent & fumérent jusqu’à ce qu’ils tombassent 
sous table). Myös kirkkoherra Tornaeuksen vävy, Olaus Graan, joutuu tekstissä im-
plikoidun humalatilansa (le pot à la main, les jambes lui manquérent, il ne tombât 
dans la riviére) vuoksi varsin epäsuotuisaan valoon ja päätyy ranskalaisen kirjoit-
tajan humoristisessa kuvauksessa TOIMIJASTA (se traîna) toiminnan KOHTEEKSI 

(par nécessité deux hommes le ramenérent):  

8. [---] Olaus Graan, gendre du défunt, se traîna le mieux qu’il pût pour nous 
conduire à notre bateau, le pot à la main ; mais les jambes lui manquérent, il 
s’en fallut peu qu’il ne tombât dans la riviére, & par nécessité deux hommes le 
ramenérent par-dessous les bras. (Regnard 1731: 190.) 

8. Vainajan vävy Olaus Graan yritti tuoppi kädessä hoiperrellen saattaa 
meidät veneellemme, mutta jalat pettivät hänen altaan ja hän oli vähällä pudota 
jokeen. Kahden miehen oli kainaloista kannatellen talutettava hänet pois. 
(Regnard 1982: 113.) 

Suomalaisten sosiaalisen toiminnan kuvataan siis rakentuvan alkoholin ja juomisen 
ympärille. Ranskalaismatkaajan kuvauksessa korostuu toistuvasti paitsi alkoholin 
nauttiminen, myös nautittavan alkoholin määrä (épouvantablement, ’hirvittävästi’), 
joka modaalilauseen kautta ehdollistaa suomalaisten mahdollisuudet TOIMIJOINA 
(ceux qui purent, s’en retournérent chez eux). 

9. [---] chacun pour faire honneur au défunt but épouvantablement, & ceux qui 
purent, s’en retournérent chez eux. (Regnard 1731: 191.) 

9. Vainajaa kunnioittaakseen kaikki joivat määrättömästi, ja ne jotka 
kykenivät, palasivat sitten kotiinsa. (Regnard 1982: 114.) 

Kohdetekstissä voidaan jälleen havaita useita käännösvaihdoksia, jotka johtunevat 
ensisijaisesti suomentajan pyrkimyksestä idiomaattiseen kielenkäyttöön. 
Esimerkiksi tekstiesimerkissä 8 on useita tekstiä kotouttavia muutoksia: 
suomentaja on muun muassa yksinkertaistanut virkerakenteita ja muuttanut 
välimerkkien käytön suomen kielelle tyypillisemmäksi. Myös lähdetekstin 
fokusrakenteen ce qui achevoit cette peinture… c’étoit la mine vénérable 
korvautuminen tekstiesimerkissä 7 materiaalisella prosessilla näkymän kruunasivat 
johtunee pitkälti kotouttavasta käännösstrategiasta: siinä missä 
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ranskassa ’maalauksen saa valmiiksi’, suomessa näkymän kruunaa, toisin sanoen, 
täydellistää tai huipentaa, lauseen reemapaikkaan asettuvat ilmeet ja asut. 
Kielikuvan vaihtumisesta huolimatta lähde- ja kohdetekstin näkökulma säilyy 
samana: ihmisiä ja tapahtumia kuvataan staattisena näkynä, ulkopuolisen katseen 
kautta.  

Kohdetekstissä tapahtuu myös tiivistymistä: lähdetekstin vertaus qui sont aussi 
plaisans qu’on les puisse voir ’jotka ovat yhtä huvittavia/naurettavia kuin ne voi 
kuvitella’ muuttuu suomennoksessa vertailuksi joita huvittavampia ei voi nähdä. 
Samalla lähdetekstin relaatioprosessi katoaa. Samoin kohdetekstin tiivistymisestä 
kertonee pronominin tous ’kaikki’ (tous ces Prêtres armés de barbe, tous les 
Prêtres bûrent & fumérent) puuttuminen tekstiesimerkin 7 suomennoksesta.  

Tekstiesimerkin 7 käännöstä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy myös sortua-
verbiin ’luhistua, romahtaa, tuupertua’ (kunnes sortuivat pöydän alle) 
materiaaliprosessin jusqu’à ce qu’ils tombassent sous table ’kunnes he putosivat 
pöydän alle’ suomennoksessa, jossa sillä on lähdetekstin tomber-verbiä 
deskriptiivisempi merkitys. Samantapainen muutos on havaittavissa myös 
tekstiesimerkissä 8, jossa ranskalainen kirjailija kuvailee Tornaeuksen vävyn Olaus 
Graanin humalatilaa: suomennoksessa deskriptiivisyys on kasvanut lähdetekstiin 
verrattuna. Esimerkiksi lähdetekstin se traîna le mieux qu’il pût on kohdetekstissä 
saanut vastineekseen yritti… hoiperrellen, jossa modaalinen voimisen prosessi on 
muuttunut materiaaliseksi yrittämiseksi ja parhaansa tekemisen (le mieux qu’il pût) 
aspekti on kadonnut käännöksestä kokonaan. Tilalle on tullut liikkeen laatua, 
epävarmaa hoippumista ilmentävä partisiippi hoiperrellen, joka vahvistaa 
mielikuvaa kuvattavan vahvasta humalatilasta. Samalla tavoin myös lähdetekstin 
ohjaaminen (nous conduire ’ohjata meidät’) on vaihtunut suomennoksessa 
saattamiseksi ja takaisin vieminen (deux hommes le ramenérent: ramener ’palauttaa, 
tuoda/viedä takaisin’) puolestaan taluttamiseksi.  

Kohdetekstiä tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että käännöksessä on aina 
kyse kääntäjän tulkinnasta. Kääntäjän omasta luennasta kertonee esimerkiksi teks-
tiesimerkin 9 tapaa ilmaisevan adverbiaalin épouvantablement (’hirvittävästi, kam-
mottavasti, kaameasti’) kääntyminen määrän adverbiaalilla määrättömästi (KS s.v. 
määrättömästi ’äärettömästi, suunnattomasti, rajattomasti, valtavasti’). Suomen-
noksen suomalaisdiskurssissa painottuu näin alkoholinkäyttö ja erityisesti sen lii-
kakäyttö sivuvaikutuksineen jopa lähdetekstiä enemmän.  

Toisaalta kääntäjän parateksti, jossa hän sekä korjaa tekstissä esiintyviä vir-
heitä ja väärinkäsityksiä, antaa lisätietoja hautajaiskuvauksen henkilöistä (esim. 
loppuviitteet nro 2, 4 ja 19) ja kommentoi erästä hautajaiskuvauksen 
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kohtaa ”omalaatuiseksi pappishuumoriksi” (loppuviite 20), ohjaa suomalaista luki-
jaa suhtautumaan ranskalaiskuvauksen todenmukaisuuteen tietyllä varauksella.  

Varhaisimmassa, Jean-François Regnardin matkakuvauksessa tyypillisimmät 
appellatiivit, joilla viitataan suomalaisiin, ovat geneerisiä (ks. myös Liite 5): 
gens ’väki, ihmiset’ (8, su. ihmiset, täkäläiset, asukkaat), femme ’nainen, vaimo, 
aviovaimo’ (6, su. nainen, vaimo), homme ’mies, ihminen’ (6, su. mies, ukko), 
fille ’tyttö, tytär’ (3, su. tyttö, tytär), garçon ’poika, nuori mies’ (2, su. poika), 
vieillard ’vanhus’ (su. affektinen ukko) ja habitant ’asukas’ (3, su. asukas). Finois-
nimitys esiintyy tarkastelluissa kuvauksissa vain kuusi kertaa.  

Jo edellä mainitun femme-appellatiivin lisäksi useat suomalaisia määrittävät 
yleisnimet ilmaisevat tyypillisesti perheeseen tai sukuun kuulumista, kuten 
veuve ’leski’ (3, su. leski), mere ’äiti’ (2, su. äiti), sœur ’sisko, sisar’ (2, su. sisar), 
frere ’veli’ (2, su. veli), gendre ’vävy, vävypoika’ (2, su. vävy), fils ’(jonkun) poika, 
jälkeläinen’ (su. lapsi), mari ’aviomies, puoliso, mies’ (su. aviomies) ja 
famille ’perhe, heimo, omainen, suku’ (su. perhe). 

Lähdetekstissä esiintyy myös jonkin verran ammattinimityksiä, kuten 
pilote ’kuljettaja, ajaja, kuski49’ (su. perämies), paysan ’talonpoika, maanviljelijä, 
maalainen’ (3, su. talonpoika), forgeron ’seppä, väärentäjä’ (su. seppä), 
marchand ’liikemies, kauppias, myyjä’ (su. kauppias) ja soldat ’sotilas, sotamies’ 
(su. sotilas). Matkakertomuksen loppuosan kuvaus kirkkoherra Tornaeuksen 
hautajaisista selittää puolestaan appellatiivien défunt ’edesmennyt, vainaja, vainaa’ 
(6, su. vainaja), prêtre ’pappi’ (4, su. kirkkoherra, pappi) ja pasteur ’pastori, pappi, 
paimen’ (su. pappi) yleisyyttä sekä erinäisiä puheen pitämiseen liittyviä nimityksiä, 
kuten harangueur (haranguer ’puhua painokkaasti/paatoksella’, su. puheenpitäjä), 
Prince des orateurs (prince ’ruhtinas, prinssi’, orateur ’oraattori, puhuja’, su. 
kaunopuhujien ruhtinas) ja prédicateur ’saarnaaja’ (su. idem). Tornaeuksen vävyn, 
Piitimen rovasti Olaus Graanin, tapaaminen samaisissa hautajaisissa kirvoittaa 
Regnardin kuvaamaan häntä appellatiivilla géographe ’maantieteilijä’, 
chymiste ’kemisti’, chirurgien ’kirurgi’ ja mathématicien ’matemaatikko (su. idem); 
ranskalaiskirjailija tosin tekee selväksi, että nämä tittelit ovat vailla perusteita. 
Regnardin värikkäästä tyylistä kertovat myös vertaukset leivättömiin Rooman 
keisareihin (Empereurs) ja hullunkuriseen pyhään Pietariin (Saint Pierre). 

Myös kohdetekstissä yleisimmät suomalaisiin viittaavat appellatiivit ovat 
geneerinen ihminen (7) ja kansallisuuteen viittaava suomalainen (7). 
Ammattinimikkeistä pappi esiintyy 6 kertaa, kirkkoherra puolestaan vain kerran 

 
49 LTLF s.v. pilote ’Vieilli. Celui qui manœuvre, guide un navire’. 
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Olaus Graaniin viittaavana (Piitimen kirkkoherra): kääntäjä on toisin sanoen 
yksinkertaistanut kohdetekstiä käyttämällä sanaa pappi sekä ranskalaisen prêtre- 
että pasteur-nimikkeiden vastineena. Odotuksenmukaisesti muita tyypillisiä 
nimisanoja ovat lähdetekstin tavoin vainaja (6), mies (4), asukas (4), nainen (3), 
leski (3) sekä muut perheeseen tai sukuun liittyvät nimitykset: niiden esiintyvyys 
vastaa pitkälti lähdetekstin frekvenssejä. Sen sijaan vieillard ’vanhus’ ja 
homme ’mies’ ovat kohdetekstissä saaneetkin vastineekseen affektia ilmaisevan 
appellatiivin ukko (un petit viellard: muuan pieni ukko, cet homme avoit: ukolla oli). 
Affektia ilmaisevat sanavalinnat liittyvät nimenomaan Regnardin 
matkakertomuksen loppukuvaukseen, jossa kirjailija kuvaa Tornaeuksen 
hautajaisia pilke silmäkulmassaan. Sanavalintoja selittääkin todennäköisesti 
kääntäjän pyrkimys tuottaa lähdetekstiä vastaava humoristinen sävy omassa 
suomennoksessaan.  

Matkakertomuksessa asemoidaan suomalaisia myös kansana (nation, peuple). 
Kuvauksessa korostuu odotuksenmukaisesti pohjoisuus ja eksoottisuus: suomalai-
set esitellään pohjolan asukkaina (Bothniens) ja heidät nimetään – Schefferusta 
seuraten – bjarmeiksi (Biarmiens). Pohjoiseen eksotiikkaan liittyy myös noituus ja 
taikavoimien käyttö: Regnardin kuvauksen mukaan suomalaiset on vanhastaan tun-
nettu erinomaisina taianharjoittajina (Magiciens, su. loitsija)50. 

Tietynlaisesta alkukantaisuudesta implikoi myös lähde- ja kohdetekstin yleisin 
adjektiivi, nu, ’alaston’ (3, su. idem). Adjektiivin yleisyys selittyy Regnardin mat-
kakertomuksen saunakuvauksilla. Talonpoikien saunakulttuuri oli suuri ihmetyk-
sen aihe ranskalaismatkaajalle. Muut laatusanat tulevat esille vain lähinnä yksittäi-
sissä esimerkeissä: ulkoista olemusta ja ulkonäköä luonnehtivat grand ’iso, suuri’ 
(su. suuri), petit ’pieni’ ja jeune ’nuori’ (su. idem), hideux ’hirveä, kauhea, hirvit-
tävä, inhottava’ (su. vastenmielinen), vénérable ’kunnioitettava, arvokas’ (su. arvo-
kas), plaisant ’mukava, miellyttävä, rattoisa’ (su. huvittava), pauvre ’parka, poloi-
nen; köyhä, mitätön, kurja’ (su. köyhä); luonnetta ja taitoja puolestaan ’voimakas, 
vahva, luja’ (su. vahva), (extrêmement) sauvage ’(äärimmäisen, erittäin) villi, ke-
sytön, julma’ (su. (äärimmäisen) villi) ja adroite ’taitava, kätevä, näppärä, taidokas’ 
(su. taitava). Vaikka osa adjektiiveista on positiivisesti värittyneitä, Regnardin ku-
vauksessa merkitys kääntyy usein päälaelleen: esimerkiksi les mines vénérables de 
ces Prêtres, ’pappien arvokkaat ilmeet’, joutuvat tekstissä naurunalaisiksi. 

Adverbiaaleista esimerkkiaineiston yleisimmät ovat intensiteettiä kuvaava 
si ’niin’ (3, su. näin, hyvin) ja extrêmement ’äärimmäisen, erittäin’ (2, su. 

 
50 Noitadiskurssista Ruotsin vallan aikana, ks. luku 1.3. 
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äärimmäisen, virtaava). Myös useat muut adverbiaaliset rakenteet kertovat teke-
misen tai tuntemisen voimakkuudesta: avec toute affection possible ’kaikella mah-
dollisella kiintymyksellä’ (su. tavattoman sydämellisesti), épouvantablement ’hir-
vittävästi’ (su. määrättömästi). Kiinnostavia ovat myös ”jalon villin” diskurssia im-
plikoivat viittaukset suomalaisten vahvaan temperamenttiin, d’un fort tempérament 
(su. hyvin vahva temperamentti), ja eloon täydellisen terveinä, dans une santé par-
faite – vieläpä ilman lääkäreitä.  

Toisaalta Regnardin kuvaus Tornaeuksen vävystä hoipertelemassa tuoppi kä-
dessä, le pot à la main, voisi löytyä tuoreemmistakin matkakirjoista. Alkoholi ja 
erityisesti sen liikakäyttö ovatkin toistuvia teemoja ranskalaisissa matkakertomuk-
sissa, mutta lähinnä saamelaisten osalta. Palaan tähän aiheeseen myöhemmissä lu-
vuissa. 

Vahvasta intensiteetistään huolimatta suomalaiskuvaukset ovat Regnardin mat-
kakertomuksessa selvässä vähemmistössä: ranskalaismatkaajan huomio on kiinnit-
tynyt pitkälti saamelaisiin. Regnardin lähdemateriaalin valinta, Schefferuksen Lap-
ponia, selittää myös saamelaiskuvausten runsautta. Toisaalta, kuten Finois-nimi-
tyksen vähäisyyskin implikoi, ero suomalaisten, ruotsalaisten ja saamelaisten vä-
lillä ei ole tekstissä aina eksplisiittinen51. Näyttäisikin siltä, että suomalaisuus ja 
saamelaisuus representoituvat Regnardin tekstissä samantyyppisinä eksotisoivina 
diskursseina, jotka ammentavat aineksia noituudesta, villiydestä ja huvittavasta 
olemuksesta. 

Tutkimusaineistoni varhaisimman teoksen, 1600-luvun Lapin-kuvauksen, suo-
malaisdiskurssi vaikuttaisi siis rakentuvan erityisesti kahden pääelementin, sauna-
kulttuurin ja runsaan alkoholinkäytön, ympärille. Ehkä hieman yllättäenkin suoma-
laisten perinteiset elinkeinot, kalastus, metsästys ja maatalous, jäävät kuvauksessa 
suurelta osin taka-alalle. Vaikka ero eksoottisiin saamelaisiin käy tekstissä selväksi, 
suomalaisuuteen liitetään kuitenkin matkakuvauksessa monilta osin myös saman-
kaltaisia diskursiivisia piirteitä kuin saamelaisuuteenkin, erityisesti runsaan alko-
holinkäytön ja villiysdiskurssin osalta. Näkökulma on odotuksenmukaisesti 

 
51 Suomalaiset ja saamelaiset sekoitettiin usein keskenään 1700-luvulla. Esimerkiksi Voltaire viittaa 
Micromégas-teoksessaan (1752: 52) Maupertuis’n retkikunnan kanssa Ranskaan karanneisiin suoma-
laissisaruksiin, Tornion raatimiehen Planströmin tyttäriin Christineen ja Elisabethiin ’kahtena lappalais-
tyttönä’, deux filles Laponnes (ks. lisää esim. Wåhlberg 2009: 341–347). On myös hyvä muistaa, että 
nykyajan kansalaisuusmääritelmät ovat saaneet alkunsa vasta 1800-luvulla nationalistisen ajattelun 
myötä eikä kategorioita edelleenkään voida pitää täysin suljettuina. Regnardin hautajaiskuvauksessa 
pilkkaama Tornaeuksen vävy, Piitimen kirkkoherra Graan, on hyvä esimerkki kansallisuusmääritelmien 
arbitraarisuudesta: Ruotsi-Suomen Lapissa toiminut Olaus Stephani Graan (1618–1689) puhui äidinkie-
lenään uumajansaamea, jota hän käytti myös kirkollisten tekstien käännöksissä (ks. lisää Koponen 2010).  
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ranskalaisten matkaajien, jotka ottavat tekstissä asiantuntija-asemaan ja validifioi-
vat näkökantansa omilla kokemuksillaan. Indikatiivin lähes yksinomainen käyttö 
tekee tekstistä toteavaa luonnollistaen samalla myös kirjoittajan näkemyksen itses-
täänselväksi totuudeksi. 

Kohdetekstissä puolestaan on tapahtunut muutoksia, jotka toisaalta tiivistävät 
tekstin informaatiorakennetta (esim. infiniittisten muotojen käyttö) ja toisaalta 
myös selkeyttävät tekstiä (esim. virkerakennemuutokset). Tietyt käännösvalinnat, 
kuten välimerkkien idiomaattinen käyttö ja suomalaisten kulttuuri-ilmiöiden ni-
meäminen, kertovat myös kääntäjän kotouttavasta käännösstrategiasta. Käännök-
sessä on myös tapahtunut lukuisia diskurssisemanttisesti merkittäviä muutoksia, 
jotka tekevät kohdetekstistä paikoin selvästi lähdetekstiä deskriptiivisemmän ja 
mahdollisesti myös humoristisemman. Muutokset prosessitasolla lisäävät toimi-
juutta kohdetekstissä. Modaalisuudessa ja adverbiaalien käytössä tapahtuneet muu-
tokset puolestaan näyttävät johtavan erityisesti sauna- ja alkoholidiskurssien pai-
nottumiseen lähdetekstiä enemmän käännöksessä. 

4.3.3  Saamelaiset 1700-luvulla: Kovien olojen kasvatit  

Kirjansa Journal d’un voyage au Nord en 1736 &1737 esipuheessa abbé Outhier 
kertoo, että hän piti matkapäiväkirjaansa vain omaksi ilokseen ja suostui sen jul-
kaisemiseen vasta ystäviensä pyynnöstä. Outhier’n päiväkirjamerkinnät alkavat 
huhtikuun 20. päivänä vuonna 1736 ja viimeiset muistiinpanot on kirjattu 28. elo-
kuuta 1737. Haaparantaan retkikunta saapui 20. kesäkuuta 1736, ja seuraavan vuo-
den kesäkuun 10. päivänä ranskalaiset lähtivät paluumatkalle: Outhier vietti näin 
Lapissa lähes päivälleen kokonaisen vuoden. 52 

Toisin kuin Regnardin saamelaiskuvaukset, jotka ovat monilta osin kopioita 
Schefferuksen Lapponiasta, Outhier’n päiväkirjamerkinnät kohtaamisista saame-
laisten kanssa perustuvat todennäköisesti autenttisiin tapahtumiin. Saamelaisku-
vauksia on kuitenkin Outhier’n matkakertomuksessa verrattain vähän suhteessa 
suomalaiskuvauksiin. 

Regnardin matkakuvauksessa saamelaisuus muotoutuu eksotismista ammenta-
vassa diskurssissa, jonka tunnusmerkkeinä toimivat villiys, taikausko ja shama-
nismi, runsas alkoholinkäyttö, seksuaalinen turmeltumus ja erikoinen ulkonäkö. 

 
52 Päivi Maria Pihlaja kuvaa artikkelissaan (2005) pohjoisten alueiden tutkimusta ranskalaisessa tie-
teessä 1700-luvulla ja arvioi Maupertuis’n retkikunnan myötävaikuttaneen vahvasti ruotsalaisen tiede-
elämän kansainvälistymiseen. 
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Outhier’n ja Regnardin saamelaiskuvauksista löytyy jonkin verran samantapaisia 
elementtejä: esimerkiksi alkoholinkäyttö nousee toistuvana teemana esille. 1700-
luvun matkakertomuksessa fokus kuitenkin siirtyy villiyden korostamisesta yksin-
kertaisen ja köyhän paimentolaiskansan elämän eri aspekteihin. Nomadinen elä-
mäntapa esitetään lähdetekstissä itsestään selvänä osana saamelaisuutta. Esimer-
kiksi käy Outhier’n kotakuvaus: 

1. Nous y avons trouvé trois familles de Lappons, qui étoient venus y dresser 
leurs Cabanes. Ces Cabanes sont formées de plusieurs perches, hautes de 12 à 
15 pieds, posées par un bout sur le terrain, où elles forment ensemble un cercle 
large d’environ 12 pieds : ces perches par l’autre extrémité se réunissent toutes 
en haut, & forment un cone. Ils étendent sur ces perches quelques haillons, & 
quelques Peaux de Réennes, qui n’en couvrent qu’une partie. Le haut est 
entiérement découvert, & sert de Cheminée pour le feu qu’ils font au milieu de 
cette espéce de Tente : ils passent là leur Hiver, très-mal vêtus, & couchent 
souvent dans la neige. Quand ils veulent changer d’habitations, ils emportent 
leurs haillons & leurs Peaux de Réennes, & laissent leurs perches toutes 
dressées ; ils en trouvent d’autres par-tout dans les Forêts. Nous avons vû 
plusieurs de ces Cabanes qui avoient déja été abandonnées. Une des trois 
familles que nous avons trouvées, étoit d’environ douze personnes ; les deux 
autres n’étoient que de cinq ou six. (Outhier 1744: 154–155.) 

1. Kohtasimme siellä kolme lappalaisperhettä, jotka olivat juuri pystyttäneet 
kotansa. Kodan runkona on joukko 12–15 jalan pituisia maahan pystytettyjä 
riukuja, joista muodostuu noin 12 jalan läpimittainen pyöreä kehä; yläpäästään 
riu’ut ovat toisissaan kiinni, joten ne muodostavat kartion. Riu’uille levitetään 
riepuja ja porontaljoja, jotka peittävät ne vain osittain. Yläosa on aivan avoin 
ja toimii tämän teltan keskelle sytytetyn tulen savuaukkona. Lappalaiset 
viettävät talven kodassa kurjasti pukeutuneina ja nukkuvat usein 
lumihangessa. Halutessaan muuttaa asuinpaikkaa he vievät mukanaan rievut 
ja porontaljat mutta jättävät riu’ut pystyyn, sillä he saavat uusia metsistä 
mistä hyvänsä. Näimme useita tällaisia hylättyjä koteja. Yhdessä 
tapaamistamme kolmesta perheestä oli perheenjäseniä tusinan verran, 
muut olivat vain viisi–kuusihenkisiä. (Outhier 1975: 142–143.) 

Esimerkkikatkelmassa 1 kuvauksen kohteena ovat matkailijoiden kohtaamat saa-
melaisperheet (trois familles de Lappons) ja heidän kotansa (Cabanes), joiden muo-
toa (un cone) ja osia (perches, quelques haillons, & quelques Peaux de Réennes, 
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Cheminée, le feu) kirjoittaja analysoi yksityiskohtaisesti: lukija saa tietää kodan 
muodon suorastaan matemaattisen tarkasti (un cercle large d’environ 12 pieds, un 
cone) ja jopa kodan riukujen pituus käy esimerkistä selväksi (plusieurs perches, 
hautes de 12 à 15 pieds). Kodan rakenteen määrittelyn jälkeen kirjoittaja jatkaa 
kertomalla kodan käytöstä (ils passent là leur Hiver, ils emportent leurs haillons & 
leurs Peaux de Réennes, & laissent leurs perches) ja saamelaisten perhekoosta 
(douze personnes, cinq ou six). Tekstissä kuuluu asiantuntijakirjoittajan ääni: rans-
kalaiset retkikunnan jäsenet rakentuvat tekstiesimerkissä materiaali- ja mentaali-
prosessien (nous y avons trouvé, nous avons vû) myötä tilanteen autenttisiksi todis-
tajiksi, minkä lisäksi matemaattisten määritteiden ja tarkkojen lukujen käyttö tekee 
tekstistä erityisen vakuuttavaa. 

Lähes tieteellisen tarkasta kuvaustavasta huolimatta 1700-luvun 
matkakertomuksen teksti ei kuitenkaan ole neutraalia, vaan saamelaisuutta 
rakennetaan erityisesti kurjuusdiskurssin kautta. Kuvaus saamelaiskodasta 
kangasriepuineen, täysin avoimine kattoineen (entiérement découvert) ja vain 
muutamine porontaljoineen, jotka eivät edes yllä peittämään koko 
riukurakennelmaa (n’en couvrent qu’une partie), sekä lumihangessa usein 
nukkuvista saamelaisista surkeine vaatteineen (dorment souvent dans la neige, très-
mal vêtus) ja hylättyine kotineen (Cabanes… abandonnées) luo varsin synkän 
mielikuvan paimentolaiskansan olosuhteista ja elämästä. 

Outhier’n saamelaiskuvauksissa toistuvat kodat, porot ja pulkat, jotka asettuvat 
näin erottamattomaksi osaksi saamelaisuutta. Poroelinkeino tuo toisaalta diskurs-
siin myös positiivisesti arvottuneita näkökulmia. Esimerkiksi Tornioon poroilla 
saapuvat saamelaisnaiset, deux de Lappones de Corpikÿla, saavat ranskalaispapin 
ihmettelemään paitsi pulkan erikoista rakennetta, myös saamelaisten ja suomalais-
ten erinomaista taitoa ajaa porolla (une adresse merveilleuse, ’ihmeellinen, mainio 
taito’): 

2. Le Dimanche, deux des Lappones de Corpikÿla sont venues à Torneå, 
trainées chacune par un Réenne. Nous n’avions pas encore vû aller dans ces 
Traineaux, dont la construction est singuliere, & dont les Lappons & les 
Finlandois se servent avec une adresse merveilleuse. (Outhier 1744: 133.) 

2. Sunnuntaina Tornioon tuli Korpikylästä kaksi lappalaisnaista poroilla. 
Emme olleet ennen nähneetkään pulkalla ajoa. Pulkan rakenne on aivan 
omalaatuinen, ja lappalaiset ja suomalaiset osaavat ihmeen taitavasti käsitellä 
sitä. (Outhier 1975: 126.) 



 173

Kuva saamelaisista taitavina eränkävijöinä vahvistuu matkakertomuksen edetessä. 
Esimerkiksi retkikunnan noustessa Aavasaksalle tekemään mittauksia 
ranskalaisten oppaina toimineet kaksi saamelaismiestä ja yksi nainen esitetään 
tekstissä materiaalisten prosessien osaavina toimijoina ja ranskalaismatkaajat 
puolestaan toiminnan kohteina tai toiminnasta hyötyjinä: saamelaisoppaat muun 
muassa sytyttävät ranskalaismatkailijoita varten ison nuotion (deux lappons & une 
Lapponne, qui nous servoient de conducteurs, faisoient un grand feu53 , Outhier 
1744: 143), neuvovat tutkimusretkeilijöitä porolla-ajossa (nos Lappons nous 
avertirent ---54 , ibid) ja lopulta ohjastavat heidät turvallisesti takaisin pappilaan 
(nos Lappons laissérent leurs Traineaux à Närki, & chaque conducteur s’est assis 
sur l’avant de chacun de nos Traineaux, & le tenoit en équilibre avec une adresse 
singuliere55, ibid), jossa ranskalaiset majoittuivat kirkkoherra Brunniuksen luona.  

Outhier’n tekstissä rakentuu diskursiivinen ero kaupungin asuvien porvarien ja 
erämaassa elävien saamelaisten välillä, mutta kaupankäynti ja talviset markkinat 
muodostavat yhteisen sosiaalisen tilan. Outhier kuvaa kirjassaan, kuinka Tornion 
kauppiaat matkustavat hevosilla ja poroilla Jukkasjärvelle, jossa he käyvät vaihto-
kauppaa saamelaisten kanssa.  

3. Ils partent pour la Foire de Jukas Jerfwi dans leurs Traineaux, tirés par leurs 
Chevaux jusqu’à Öfwer Torneå ; là ils prennent des Traineaux tirés par des 
Réennes, & renvoyent leurs Chevaux. Ils ont dans la place où se tient la Foire, 
un grand nombre de Boutiques qui leur appartiennent, & où ils logent. Ces 
Boutiques qui sont désertes le reste de l’année, sont tout le Village de Jukas 
Jerfwi, avec l’Eglise & la Maison du Curé. C’est là que les Bourgeois de Torneå 
commercent avec les Lappons ; ils leur portent quelques Bouteilles de 
Brandevin, du Sirop de Sucre qu’ils tirent de Stockholm, du Pain en Gâteau 
seché. Les Lappons leur donnent en échange de la morue & d’autres poissons 
secs, des Peaux & de la Viande seche de Réennes, des Peaux d’Ours, & de 
Renard de différentes couleurs, des Hermines & des Martes. (Outhier 1744: 
149.) 

3. Lähtiessään Jukkasjärven markkinoille he ajavat hevosella ja reellä 
Ylitorniolle, siellä he vaihtavat ne poroihin ja pulkkiin ja lähettävät hevoset 

 
53 ”Oppaamme, kaksi lappalaismiestä ja yksi lappalaisnainen, sytyttivät sillä välin suuren nuotion ---”, 
(Outhier 1975: 133.) 
54 ”Lappalaiset neuvoivat meitä ---” (Outhier 1975: 133). 
55 ”--- lappalaiset oppaamme jättivät omat pulkkansa Närkkiin; kukin heistä istahti jonkun meikäläisen 
pulkan keulalle ja piti sitä ihailtavalla taidolla tasapainossa.” (Outhier 1975: 133.) 
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takaisin. Markkinapaikalla on suuri määrä heidän omistamiaan tupia, joissa 
he asuvat tämän ajan. Tuvat ovat muun osan vuotta tyhjillään, ja yhdessä 
kirkon ja pappilan kanssa ne muodostavat koko Jukkasjärven kylän. Tornion 
porvarit käyvät täällä lappalaisten kanssa kauppaa. He vievät näille 
paloviinapulloja, Tukholmasta tuotua siirappia ja kuivattuja leipiä, 
lappalaiset antavat vuorostaan heille turskaa ja muuta kuivattua kalaa, 
porontaljoja ja kuivattua poronlihaa, karhuntaljoja, erivärisiä ketunnahkoja ja 
kärpän- ja näädännahkoja. (Outhier 1975: 139.) 

Lähdetekstin kuvaus rakentuu pääosin torniolaisen porvarin näkökulmasta: 
materiaaliprosessit (ils partent, ils prennent, ils logent, ils commercent, ils leur 
portent) ja suhdeprosessit (ils ont, ils leur appartiennent) kuvaavat suomalaisten 
kauppiaiden toimintaa ja omistuksia, heidän siirtymistään Torniosta Jukkasjärvelle 
ja heidän sinne tuomiaan luksustuotteita: alkoholia, siirappia ja kuivattua 
leipäkakkua. Saamelaiset puolestaan saavat tekstissä TOIMIJAN, KOMITATIIVIN 
(myös co-agent, kanssatoimija) ja HYÖTYJÄN roolit (les Bourgeois de Torneå 
commercent avec les Lappons, ils leur portent). Huomionarvoista on, että tekstissä 
ei mainita rahaa lainkaan, päinvastoin, porvarit vievät saamelaisille tuotteita ja 
saamelaiset puolestaan antavat (Les Lappons leur donnent en échange…) 
kauppiaille keräämiään luonnonantimia: kaloja, lihaa sekä eri eläinten taljoja ja 
nahkoja. 

Kun sitten siirrytään tarkastelemaan kohdetekstin rakentumista 
diskurssisemanttisesti ja käännösstrategisesti, voidaan Outhier’n matkakuvauksen 
käännöksessä havaita erityisesti kotouttavia, tiivistäviä ja eksplisiittistäviä 
käännösvaihdoksia. Esimerkiksi tekstiesimerkin 1 suomennoksessa kääntäjä on 
tiivistänyt tekstiä korvaamalla lähdetekstin finiittisiä sivulauseita partisiippi- ja 
infiniittirakenteilla (pour le feu qu’ils font – sytytetyn tulen; Quand ils veulent – 
halutessaan; qui avoient déja été abandonnées – hylättyjä, que nous avons 
trouvées – tapaamistamme) ja tietyillä poistoilla (cette espéce de 
Tente ’eräänlainen teltta, teltantapainen’ on pelkistynyt täksi teltaksi, minkä lisäksi 
hän on muuttanut kohdetekstiä eksplisiittisemmäksi muun muassa lisäämällä 
käännökseen asioiden välisiä suhteita selittäviä konjunktioita (kausaaliset joten ja 
sillä, konsessiivinen mutta) ja kasvattamalla kohdetekstin deskriptiivisyyttä 
(cercle ’ympyrä, kehä’ on saanut käännöksessä lisämääritteen pyöreä kehä). 
Käännöstä on myös kotoutettu: cabanes ’majat’ ovat kohdetekstissä muuttuneet 
kontekstiin sopiviksi kodiksi ja dans la neige ’lumessa’ puolestaan lumihangeksi.  
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Kohdetekstissä on tapahtunut myös muita semanttisia muutoksia. Esimerkiksi 
siinä missä lähdetekstin ranskalaiset löytävät paikalta kolme lappalaisperhettä 
(nous y avons trouvé), suomennoksessa matkaajat kohtaavat heidät, mikä korostaa 
tapahtuman sattumanvaraisuutta. Tietynlaisesta näkökulmaerosta kertoo myös läh-
detekstin ils en trouvent d’autres par-tout dans les Forêts muuttuminen kohdeteks-
tissä muotoon sillä he saavat uusia metsistä mistä hyvänsä, jossa lähdetekstin löy-
täminen on muuttunut saamiseksi ja kaikkialla puolestaan painokkaammaksi mistä 
hyvänsä. Kohdetekstissä korostuu näin saamelaisten rooli metsästä hyötyjinä. 

Myös prosessitasolla on tapahtunut kohdetekstiä eksplisiittistäviä muutoksia. 
Esimerkiksi passiivimuotoinen materiaaliprosessi Ces Cabanes sont formées de 
plusieurs perches on vaihtunut relaatioprosessiksi Kodan runkona on joukko… 
riukuja ja lähdetekstin toisiinsa yhdistyvät (se réunissent) riu’ut ovatkin 
kohdetekstissä toisissaan kiinni. Huomionarvoista on myös, että lähdetekstissä 
saamelaiset saavat usein roolin erilaisina materiaalisina TOIMIJOINA (le feu qu’ils 
font, ils étendent sur ces perches) tai KOKIJOINA, kun taas käännöksessä passiivi ja 
infiniittiset rakenteet häivyttävät tekijyyttä ja kokijuutta (sytytetyn tulen, riu’uille 
levitetään, halutessaan).  

Tekstiesimerkin 1 käännöksessä on myös pieni virhe: étoient venus y dresser 
leurs Cabanes ’olivat tulleet sinne pystyttämään majansa’ on kääntynyt muodossa 
olivat juuri pystyttäneet kotansa. Suomennokseen tulee näin vaikutelma hetkelli-
syydestä, jota lähdetekstissä ei ole. 

Myös tekstiesimerkin 2 käännöksessä suomentaja on tehnyt kotouttavia kään-
nösvalintoja: paikannimet on korjattu oikeakieliseen asuun (de Corpikÿla – Korpi-
kylästä, à Torneå – Tornioon) ja kohdekulttuuriset ilmiöt suomennettu kotoisam-
milla nimillä (Traineaux ’kelkat/reet’– pulkalla, dont (la construction) – pulkan 
(rakenne)). Paikannimien oikeakielistämisestä kääntäjä kertoo myös teosta esitte-
levässä esipuheessaan. 

Kääntäjä on tehnyt tekstiesimerkissä 2 muitakin suomalaisen lukijan luku-
urakkaa helpottavia käännösvalintoja. Suomentaja on esimerkiksi muokannut 
virkerakenteita lähdetekstiä yksinkertaisemmiksi. Myös lähdetekstin trainées 
chacune par un Réenne on pelkistynyt kulkuvälineeseen viittaavaan 
adessiivimuotoon poroilla: lähdetekstin suurempaa eksplisiittisyyttä selittänee 
kirjoittajan oletus siitä, ettei kyseinen liikkumistapa ollut ranskalaiselle lukijalle 
tuttu, kun taas kohdetekstin lukijalle olettavasti on (vrt. myös Chesterman 1997: 
109 information change). Tietystä informatiivisesta muutoksesta kertoo myös 
määräisemmän, genetiivisen johonkin kuulumista määrittävän deux des Lappones 
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de Corpikÿla ’kaksi Korpikylän saamelaisnaisista’ muuttuminen alkuperää 
elatiivilla ilmaisevaan muotoon Korpikylästä kaksi lappalaisnaista. 

Käännöksessä on myös joitakin semanttisia muutoksia. Esimerkiksi lähdeteks-
tin pas encore ’ei vielä’ onkin kohdetekstissä emme… ennen, jolloin näkökulma 
vaihtuu: siinä missä lähdeteksti konstruoi tulevan tapahtuman odotusta, kohdeteks-
tissä ranskalaisten kokemus vertautuu aikaisempaan, mikä entisestään korostaa ta-
pahtuman yllättävyyttä. Myös lähdetekstin poroihin liittyvä se servent ’käyttävät’ 
on laajentunut kohdetekstissä sekä käyttämistä että kohtelemista ilmaisevaan käsit-
telemiseen (KS s.v. käsitellä); ajotaitoa kuvaava avec une adresse merveilleuse ’ih-
meellisellä/uskomattomalla/hienolla taidolla’ puolestaan on suomentunut ihme-
tystä korostavana adverbiaalilausekkeena ihmeen taitavasti. 

Tekstiesimerkin 3 suomennoksessa näkyvät erityisesti sekä kääntäjän kotout-
tava että tiivistävä käännösstrategia: kohdetekstissä on esimerkiksi sivulausepro-
sesseja korvattu finiittisillä rakenteilla (qu’ils tirent de Stockholm - Tukholmasta 
tuotua siirappia) tai lausejakoa muokkaamalla (ces Boutiques qui sont désertes le 
reste de l’année - Tuvat ovat muun osan vuotta tyhjillään). Myös relationaalinen 
fokusrakenne on kadonnut suomennoksesta: C’est là que les Bourgeois de Torneå 
commercent avec les Lappons on pelkistynyt materiaaliprosessiksi Tornion porva-
rit käyvät täällä lappalaisten kanssa kauppaa. Kohdetekstin tiivistyminen vaikut-
taa myös toimijuuden ilmenemiseen käännöksessä: Tornion porvarit ovat lähde-
tekstissä kohdetekstiä useammin erilaisten finiittiverbiprosessien TOIMIJOINA (esim. 
ils tirent – tuotua) ja OMISTAJINA (esim. ils ont – heidän omistamiaan). 

Kotouttavat käännösvalinnat koskevat tässäkin paikannimiä, jotka suomentaja 
on kääntänyt oikeaan kieliasuun (Jukas Jerfwi – Jukkasjärven, Öfwer Torneå – Yli-
torniolle), ja kulttuurisidonnaisia ilmauksia (dans leurs Traineaux, tirés par leurs 
Chevaux – hevosella ja reellä, des Traineaux tirés par des Réennes - poroihin ja 
pulkkiin). Eksplisiittistävästä käännösstrategiasta vaikuttaisivat puolestaan kerto-
van tietyt kääntäjän tekemät muutokset ja lisäykset, kuten lähdetekstin finiittira-
kenteen (ils partent) suomentaminen temporaalirakenteen ja finiittiverbin yhdistel-
mällä lähtiessään… he ajavat sekä markkinoiden kestoon viittaavan ajanmääreen 
tämän ajan lisäys kohdetekstiin (où ils logent - joissa he asuvat tämän ajan). 

Lähde- ja kohdetekstin välillä näkyy kiinnostava näkökulmamuutos myös 
vaihtokauppaa koskevassa osiossa: donnent en échange ’antavat vaihdossa’ on 
vaihtunut vuorovaikutteisemmaksi antavat vuorostaan (KS s.v. vuoro ’puolestaan, 
taas’). Suomentaja on jättänyt kääntämättä myös pienehköä määrää ilmaisevan in-
definiittisen laatusanan (adjectif indéfini) quelques, jolloin ’muutamia 
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brandy/paloviinapulloja’ on muuttunut rajaamatonta määrää ilmaisevaan partitiivi-
muotoon paloviinapulloja. 

Nomadisuusdiskurssin lisäksi abbé Outhier kiinnittää edeltäjänsä tavoin huo-
miota saamelaisten ulkonäköön, mutta toisin kuin Regnard, joka suorastaan epäin-
himillistää kohteensa liioittelemalla näiden erikoisia piirteitä, 1700-luvun matka-
kertomuksen diskurssi korostaa saamelaisten surkeutta. Kun kirjoittaja huomaa 
elokuisena maanantaiaamuna majapaikkansa, pormestari Pippingin talon, pihalla 
saamelaispariskunnan, hän tarkastelee näiden ulkomuotoa ja toimintaa kriittisesti:  

4. Le Lundi matin, il s’est trouvé dans la Cour de cette Maison, un Lappon & 
une Lappone : c’étoit deux personnes mal faites, presque toujours assis sur 
leurs talons, qui mandioient ; ils n’auroient pas été extrémement petits s’ils se 
fussent tenus debout. (Outhier 1744: 94.) 

4. Maanantaiaamuna talon pihalla oli lappalaispariskunta. Molemmat olivat 
kitukasvuisia ja istuivat melkein koko ajan kyykkysillään kerjäämässä; 
seisoallaan he eivät olisi näyttäneet niin surkean lyhyiltä. (Outhier 1975: 89.) 

Kuvauksen aloittava eksistentiaaliprosessi tuo saamelaispariskunnan lauseen ree-
maksi (un Lappon & une Lappone); näitä määrittää edelleen luokitteleva relaatio-
prosessi deux personnes mal faites kirj. ’huonosti tehtyjä’, käytöstä kuvaava parti-
siippirakenne assis sur leurs talons ’kantapäillään istuvat’ ja kuvauksen ainoa ma-
teriaalinen prosessi qui mandioient ’jotka kerjäsivät’. Syntyvää negatiivista kuvaa 
vahvistaa loppukuvauksen modaalinen virkekokonaisuus, jossa behavioraalinen si-
vulauseprosessi ja luokitteleva relaatioprosessi päälauseessa ovat kausaalisuh-
teessa toisiinsa, toisin sanoen, saamelaisten käytös (kyykyssä kerjääminen) vaikut-
taa negatiivisesti saamelaisten ulkomuotoon ja saa heidät näyttämään ’äärimmäisen 
pieniltä’ (extrémement petits). Outhier’n kommentti implikoi, että käsitys saame-
laisten pienikokoisuudesta on ollut hänelle tuttu; hän ei kuitenkaan kumoa väitettä, 
vaan tarjoaa sille selityksen. 

Saamelaiset arvottuvat negatiivisesti myös muualla matkakertomuksessa. 
Kritiikin kohteeksi joutuvat niin saamelaisten ulkonäkö kuin käytöskin, jotka 
rakentuvat tekstissä normaalin ulkonäön ja käytöksen vastakohdaksi ja 
luonnollisesti näin myös ranskalaisten matkaajien arvojen vastaisiksi. 
Arvottamiseen voidaan käyttää monenlaista kielenainesta, muun muassa verbejä, 
adjektiiveja ja adverbiaaleja, kuten matkakertomuksen kuvauksessa Korteniemen 
taloon saapuvista saamelaisista, jotka kirjoittaja luokittelee pelottavan näköisiksi 
(d’une figure à faire peur) ja joiden käyttäytymisen tapaa (sans frapper à la porte, 
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sans façon) ja tarkoitusta (demander l’aumône en pleurant) hän kuvaa. Saamea 
osaamattomat ranskalaiset eivät erota heidän puheestaan muuta kuin sanat Jeesus 
Kristus; muu on heille muminaa (ils marmotoient): 

5. Il venoit quelques Lappons d’une figure à faire peur, nous demander 
l’aumône en pleurant ; ils entroient sans frapper à la porte, & sans façon, dans 
nos Chambres ; & de tout ce qu’ils marmotoient, on n’entendoit que le mot, 
Jesou Christou, qu’ils répetoient assez souvent. (Outhier 1744: 105.) 

5. Luoksemme tuli myös pelottavan näköisiä lappalaisia, jotka itkien pyysivät 
meiltä almua. He astuivat huoneisiimme muitta mutkitta, ovelle koputtamatta, 
ja heidän muminastaan erottuivat vain sanat Jesu Kristu, jotka toistuivat 
vähän päästä. (Outhier 1975: 98.) 

Kuvaus keskittyy saamelaisten toimintaan (ils entroient, ils marmotoient, ils 
répetoient); indikatiivi antaa puolestaan tekstille toteavan sävyn. Kyse on siis 
tapahtumasarjasta, jota Outhier näennäisen objektiivisesti kuvaa. Vaikka 
näkökulma ei missään vaiheessa eksplikoidu prosessitasolla ranskalaisen 
matkailijan silmin nähdyksi – ranskalaiset representoituvat tekstissä vain objektina 
(nous) ja on-subjektina, kuvauksen sananvalinnoista, siitä, mitä sanotaan ja miten 
sanotaan, välittyy papin paheksunta saamelaisten käytöstä kohtaan. 

Osa kohdetekstiesimerkeissä 4 ja 5 havaittavista käännösvaihdoksista on 
tekstiä yksinkertaistavia, kuten tekstiesimerkin 4 partisiippirakenteen presque 
toujours assis sur leurs talons suomentuminen behavioraalisena 
päälauseprosessina istuivat melkein koko ajan kyykkysillään ja infiniittisen 
lausekkeen nous demander l’aumône en pleurant kääntäminen 
relatiivisivulauseena jotka itkien pyysivät meiltä almua, kuten tekstiesimerkin 5 
suomennoksessa. Osa muutoksista kuitenkin kasvattaa tekstin informatiivista 
tiiviyttä, kuten materiaalisen sivulauseprosessin qui mandioient kääntäminen MA-
infinitiivillä kerjäämässä, joka toimii lauseessa adverbiaalisena täydennyksenä. 
Kohdetekstin prosessimuutokset myös häivyttävät toimijuutta. Esimerkiksi 
verbaalinen prosessi, jossa saamelaiset ovat SANOJINA on nominaalistunut 
muminaksi samalla, kun ranskan indefiniittisen pronominin on sisältävä kuulemisen 
prosessi on vaihtunut intransitiiviseksi aisteilla havaittavaksi tulemisen prosessiksi 
(KS. s.v. erottua): de tout ce qu’ils marmotoient, on n’entendoit que le mot - heidän 
muminastaan erottuivat vain sanat. Suomennoksessa saamelaisten verbaalinen 
toimijuus näyttäisikin katoavan: sanojina eivät ole enää kerjäävät saamelaiset (ils 
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répetoient assez souvent), vaan sanat itsessään asettuvat toimijoiksi, jotka toistuvat 
itsestään (jotka toistuivat vähän päästä).  

Tekstiesimerkin 4 suomennoksessa huomio kiinnittyy myös lähdetekstin deux 
personnes mal faites kääntymiseen kohdetekstissä kitukasvuisina (molemmat olivat 
kitukasvuisia). Suomen kielessä tätä adjektiivia käytetään tyypillisesti eläimistä ja 
kasveista, jotka ovat kasvultaan heikkoja, hidaskasvuisia, pieneksi jääneitä tai ki-
tuliaita (KS s.v. kitukasvuinen). Siinä missä lähdeteksti jättää avoimeksi syyn huo-
notekoisuuteen, kohdetekstissä kuva tarkentuu ja kuvattavan sisäsyntyiseksi omi-
naisuudeksi määrittyy nimenomaan pienuus ja heikko kasvu. 

Kääntäjän tulkinta näkyy muissakin sananvalinnoissa: esimerkiksi lähdetekstin 
ils n’auroient pas été extrémement petits s’ils se fussent tenus debout ’äärimmäi-
sen/erittäin pieni’ on muuttunut suomennoksessa selkeästi pejoratiiviseksi, surkean 
lyhyeksi (vrt. Chestermanin (1997: 104) emphasis change), mikä vahvistaa tekstiin 
kirjoittuvaa säälin ja paheksunnan diskurssia (seisoallaan he eivät olisi näyttäneet 
niin surkean lyhyiltä). Myös lähdetekstin un Lappon & une Lappone ’yksi saame-
laismies ja yksi saamelaisnainen’ suomentuminen lappalaispariskuntana on kään-
täjän tulkintaa ja tiivistää kohdetekstiä: lähdetekstissä puhutaan vain saamelaismie-
hestä ja -naisesta, ilman mainintaa heidän välisestään suhteesta (vrt. Chestermanin 
(1997: 109–110) information change). 

Lähdetekstiin verrattuna suomennoksen koheesio on myös kasvanut (vrt. 
Chestermanin (1997: 98–99) cohesion change), sillä lähdetekstin kieliopillisen 
subjektin sisältävän lauseen (ranskan phrase impersonnelle) il venoit tilalle on suo-
mennoksen teemaksi tullut adverbiaali luoksemme: kohdetekstin saamelaiset tule-
vat näin lähdetekstiä eksplisiittisemmin ranskalaisia matkustajia tapaamaan (vrt. 
muutamia pelottavan näköisiä saamelaisia tuli pyytämään meiltä almua itkien). 
Kiinnostava on myös adverbiaalin assez souvent ’aika, melko usein’ käännös vähän 
päästä ’vähän väliä, tämän tästä, tiheään, yhtenään, ehtimiseen (KS s.v. vähän). 
Suomentaja vaikuttaisi tässä valinneen kielellisesti vanhahtavan variantin, joka il-
maisee lähdetekstiä tiheämpää tapahtumista. 

Kuten 1600-luvun kuvauksessa, myös Outhier’n matkapäiväkirjassa saame-
laisten alkoholinkäyttö nousee esille:  

6. Nous avons vû arriver une grande troupe de Lappons dans leurs Půlkas, 
suivis de plusieurs Traineaux pleins de Marchandises ; il en vint les jours 
suivans quelques-uns dans nos Chambres ; ils entroient sans heurter, & se 
mettoient à genoux pour demander l’aumône en faisant un long discours, où 
nous n’entendions rien que le mot de Jesou Christou. Dès que nous leur avions 
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donné une piéce de monnoie, ils alloient demander au Maître de la Maison du 
Brandevin, & après en avoir bû, ils sautoient & chantoient de toutes leurs forces 
dans la cour ; il n’y avoit aucune harmonie dans leur chant. Ils ont des Chiens 
qui se grondent d’une façon si singuliere, que nous croyions d’abord que 
c’étoient des Chats qui miauloient. (Outhier 1744: 155–156.) 

6. Näimme kuinka paikalle ajoi pulkillaan suuri joukko lappalaisia perässään 
reet täynnä kauppatavaraa. Seuraavina päivinä muutamia heistä tuli meidän 
huoneisiimme; he astuivat sisään koputtamatta, heittäytyivät polvilleen 
pyytämään almua ja pitivät pitkät puheet, joista emme ymmärtäneet mitään 
muuta kuin sanat Jesu Kristu. Saatuaan meiltä lantin he menivät pyytämään 
talon isännältä viinaa, ja juotuaan he hyppivät ja lauloivat pihalla minkä 
jaksoivat; heidän laulunsa oli aivan epäsointuista. Heillä oli koiria, jotka 
ulisivat niin kummallisesti että luulimme niitä ensin naukuviksi kissoiksi. 
(Outhier 1975: 143.) 

Lähdetekstin tekstiesimerkissä 6 näkökulma on eksplisiittisesti ranskalaisten 
matkailijoiden, jotka todistavat suuren saamelaisjoukon (une grand troupe de 
Lappons) saapumista, almujen kerjäämistä (demander l’aumône) ja viinanjuontia 
(du Brandevin, après en avoir bû). Ideationaalisella tasolla ranskalaiset 
representoituvat tapahtuman KOKIJOINA (mentaaliset prosessit nous avons vû, nous 
n’entendions rien que, nous croyions), kun taas saamelaiset puolestaan esitetään 
pääasiassa materiaalisissa ja behavioraalisissa prosesseissa (ils entroient, se 
mettoient, ils alloient, ils sautoient, chantoient). Kuvauksessa on myös useita 
saamelaisten toimintaa implisiittisesti arvottavia elementtejä, kuten tavan 
adverbiaalit sans heurter, de toutes leur forces ja d’une façon si singuliere sekä 
kielteiset pronominirakenteet ne-rien que ja aucune harmonie. Indikatiivi ja 
mahdollisuutta tai epävarmuutta ilmaisevien, pehmentävien ilmausten puute 
johdattavat lukijan ottamaan annetun tiedon totena ja itsestäänselvyytenä, minkä 
lisäksi me-pronominin käyttö validoi kuvauksen kollektiivisena kokemuksena. 
Näin saamelaisten toiminta ja käytös määrittyy negatiivisesti ranskalaisten 
matkailijoiden näkökulman kautta. 

Köyhyyden ja kovien olojen kuvaukset toistuvat muuallakin tekstissä: saame-
laisten pukeutuminen on kurjaa, he nukkuvat lumihangessa tai kylmän tuulen ar-
moilla keskellä pihaa tyhjissä pulkissa (Outhier 1744: 154–155). Tekstiä leimaavan 
negatiivisväritteisen kurjuusdiskurssin rinnalle syntyy kuitenkin ehkä hieman yl-
lättäen myös säälin diskurssi: ulkona kovassa pakkasessa (par un froid très-violent) 
nukkuvat saamelaiset, heidän joukossaan alle vuoden ikäinen pikkulapsikin (même 
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un enfant qui n’avoit peut-être pas un an), muuttuvat ”pelottavan näköisistä lappa-
laisista” (d’une figure à faire peur) lappalaisparoiksi (ces pauvres Lappons). Ku-
vaus rakentuu jälleen ranskalaisten oman kokemuksen kautta: he löytävät saame-
laiset pihalta (materiaaliprosessi nous avons trouvé) ja näkevät itse (mentaalipro-
sessi nous y vîmes) pienen lapsen nukkumassa pulkassa. Näin kuvauksen totuudel-
lisuus legitimoituu ranskalaisten omana kokemuksena. 

7. Quand nous avons été chez notre Hôte de Půraïnen, nous avons trouvé sa 
cour toute pleine de Lappons, avec leurs Traineaux pleins de Marchandises, 
c’est-à-dire de morue & autres Poissons secs, & de Peaux de Réennes. Ces 
pauvres Lappons couchoient au milieu de la cour, par un froid très-violent, dans 
quelques-uns de ces Traineaux qui étoient vuides ; nous y vîmes même un 
enfant qui n’avoit peut-être pas un an. (Outhier 1744: 155.) 

7. Majapaikassamme Puraisen talossa oli piha täynnä lappalaisia, joilla oli 
pulkat täynnä kauppatavaraa, turskaa ja muuta kuivattua kalaa ja porontaljoja. 
Lappalaisparat nukkuivat koleassa tuulessa keskellä pihaa tyhjissä pulkissa, 
ja näimme siellä lapsenkin joka oli vielä tuskin vuottakaan. (Outhier 1975: 
143.) 

Sekä tekstiesimerkin 6 ja 7 suomennoksissa näkyy kääntäjän kotouttava kään-
nösstrategia: lähdetekstin virheelliset kirjoitusasut on korjattu oikeakielisiksi (dans 
leurs Půlkas – pulkillaan, Hôte de Půraïnen – Puraisen talossa). Toisaalta suomen-
taja on kuitenkin säilyttänyt myös vieraannuttavia elementtejä kohdetekstissä: mat-
kalaisten kuulema Jesou Christou tekstiesimerkissä 6 on säilyttänyt kirjoitusasun 
suomalaistamisesta huolimatta kuitenkin lähdetekstissä annetun äänneasun (Jesu 
Kristu). 

Prosessitasolla kohdetekstiesimerkeissä on tapahtunut jonkin verran yksinker-
taistumista. Kääntäjä on muun muassa muuntanut ranskan samanaikaista tekemistä 
ilmaisevan gerundin (en faisant un long discours) finiittilauseeksi pitivät pitkät pu-
heet ja prepositiolausekkeen avec leurs Traineaux pleins de Marchandises relatio-
naaliseksi sivulauseeksi joilla oli pulkat täynnä kauppatavaraa.  

Kohdetekstiesimerkeissä on tapahtunut myös tiivistymistä. Kääntäjä on muun 
muassa suomentanut tekstiesimerkissä 6 lähdetekstin sivulauseprosessit que 
c’étoient des Chats qui miauloient VA-partisiipilla naukuviksi kissoiksi sekä jättä-
nyt relaatioprosessin (dans quelques-uns de ces Traineaux qui étoient vuides) ko-
konaan kääntämättä tekstiesimerkin 7 suomennoksessa (tyhjissä pulkissa). Lisäksi 
suomentaja on tekstiesimerkin 7 käännöksessä korvannut kuvauksen aloittavan 
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relaatio- ja materiaaliprosessin sisältävän virkerakenteen (Quand nous avons été… 
nous avons trouvé) yhdellä eksistentiaalilauseella, josta katoaa kokonaan ranska-
laisten rooli tapahtumassa mukana OLIJOINA ja TOIMIJOINA: niiden tilalle tulee ole-
massaolon kuvaus (Majapaikassamme Puraisen talossa oli piha täynnä lappalai-
sia). 

Suomennoksessa on myös tapahtunut muita prosessitason muutoksia: 
esimerkiksi kohdetekstiesimerkissä 6 eksistentiaaliprosessista (il n’y avoit aucune 
harmonie dans leur chant) on tullut relaatioprosessi (heidän laulunsa oli aivan 
epäsointuista), minkä lisäksi lähdetekstin preesens on vaihtunut kohdetekstissä 
imperfektiin (ils ont des Chiens – heillä oli koiria, qui se grondent – jotka ulisivat). 
Lähdetekstin aikamuoto lienee tulkittavissa lähinnä dramaattiseksi preesensiksi, 
jossa puhuja tarkastelee mennyttä ikään kuin olisi silminnäkijänä läsnä tuossa 
hetkessä, jolloin näkökulma siirtyy tuon menneen tilanteen aikaiseksi. Kerronnan 
aikamuodon yhtenäistäminen imperfektiksi häivyttää tämän aspektin 
kohdetekstistä. 

Molemmissa kohdetekstiesimerkeissä on tapahtunut myös joitakin kiinnosta-
via semanttisia muutoksia. Tekstiesimerkin 6 suomennoksessa saamelaiset, jotka 
lähdetekstissä ’lauloivat kaikin voimin’ (chantoient de toutes leurs forces dans la 
cour), laulavatkin kohdetekstissä minkä jaksoivat, jolloin kyse on pikemminkin ky-
kenemisestä tai pystymisestä voimien tai kykyjen puolesta (KS s.v. jaksaa) kuin 
kaikkien voimien käyttämisestä. Tekstiesimerkin 7 suomennoksessa puolestaan 
saamelaiset nukkuvat koleassa eli kylmä(hkö)ssä tai kalseassa tuulessa (KS s.v. ko-
lea), kun taas lähdetekstissä kylmyys on ’hyvin raaka’ (par un froid très-violent). 
Myös toisilleen ääntelevien koirien haukkuminen tai matalalla äänellä uriseminen 
on kohdetekstissä muuntunut korkealla äänellä valittamiseksi, ulisemiseksi (KS s.v. 
ulista): kissaviittaukseen yhdistettynä sananvalinta tekee kohdetekstistä lähdeteks-
tiä eksplisiittisemmän. Kääntäjä vaikuttaisi ohjaavan lukijan luentaa tekstistä myös 
lapsen ikään viittaavan sivulauseen (qui n’avoit peut-être pas un an ’joka ei ollut 
ehkä vuoden(kaan) ikäinen’) suomennoksessa, jossa tuskin ilmaisee epäilevää ole-
tusta tai varovaista kieltoa (joka oli vielä tuskin vuottakaan). 

Pappi Outhier’n saamelaiskuvaukset ovat edeltäjäänsä huomattavasti niukka-
sanaisempia, mikä näkyy luonnollisesti myös appellatiivien, adjektiivien ja adver-
biaalien määrässä (ks. Liite 2). Outhier’n matkakertomuksessa saamelaisiin viita-
taan, kuten Regnardin teoksessakin, valtaosin appellatiivilla Lappon ’saamelainen’ 
(20, su. lappalainen, lappalaisnainen, lappalaismies). Muita appellatiiveja vali-
tusta aineistosta löytyy vain seitsemän kappaletta: näistä famille ’perhe’ (2, su. 
perhe, lappalaisperhe) ja enfant ’lapsi’ liittyvät perhesuhteisiin; Maîtresse ’emäntä’ 
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(2, lappalaistyttö, emäntä) ja troupe ’joukko, lauma’ (su. joukko) puolestaan poro-
talouteen. Suhteellisen neutraaleja nimityksiä ovat personne ’henkilö, ihminen’ (2, 
su. perheenjäsen), habitant ’asukas; kansalainen’ (2, su. asukas) ja con-
ducteur ’kuljettaja, ajaja, kuski’, (2, su. opas). Huomionarvoinen yksityiskohta on 
myös, että, toisin kuin joistakin suomalaisista puhuttaessa, kuten tulkki Hellant tai 
torniolaisneiti Bäck, ranskalainen kirjoittaja ei käytä yhdenkään saamelaisen pu-
huttelussa ranskan kielessä tavanomaisia puhuttelumuotoja, madame tai monsieur 
-titteleitä56.  

Myös adjektiiveja ja adverbiaaleja on käytetty varsin vähän Outhier’n saame-
laiskuvauksissa: esimerkiksi kaikki adjektiivit ovat yksittäistapauksia. Lähestul-
koon kaikki saamelaisten ulkonäköön liittyvät kuvaukset ovat kuitenkin pejoratii-
visia: Outhier kuvaa heitä sanoin mal fait ’huonosti tehty’ (su. kitukasvuinen), 
extrémement petit ’äärimmäisen pieni’ (su. surkean lyhyt), très-infirme ’hyvin 
heikko’, très-mal vêtu ’erittäin huonosti pukeutunut’ (su. kurjasti pukeutunut), 
pauvre ’parka, raukka; köyhä’ (su. lappalaisparka); jopa d’une figure à faire 
peur ’pelottavan näköinen hahmo’ (su. pelottavan näköinen).  

Esimerkkien adverbiaaleista yleisin on intensiteettiä kuvaava très ’hyvin, erit-
täin’ (3, su. hyvin); extrémement ’äärimmäisen’ esiintyy tekstissä vain kerran (suo-
mentaja on kuitenkin valinnut käännökseksi surkean, joka korostaa tekstiin kirjoit-
tuvaa säälin ja paheksunnan diskurssia). Sen sijaan tekstistä löytyy useita saame-
laisten käytöstä kuvaavia tavan adverbiaaleja, jotka implikoivat ranskalaispapin pa-
heksuntaa, kun saamelaiset astuvat huoneeseen sans façon ’ilman konsteja; kons-
tailematta’ (su. muitta mutkitta) ja sans frapper ’koputtamatta’ ja kerjäävät almuja 
en pleurant ’itkien’. Porotalouteen liittyvät kuvaukset ovat poikkeus sangen nega-
tiivisessa yleislinjassa: Outhier ihailee sitä, miten ’uskomattomalla/ainutlaatuisella 
taitavuudella’, avec une adresse merveilleuse/singulière (su. ihmeen taita-
vasti/ihailtavalla taidolla), saamelaiset osaavat ajaa porolla. 

Kohdetekstissä appellatiivi lappalainen esiintyy vain 12 kertaa. Sen lisäksi 
sana esiintyy kuitenkin yhdyssanojen adjektiivisena alkuosana: tällaisia 
yhdyssanoja, joiden alkuosana on lappalais- (lappalaisnainen, -mies, -perhe, -tyttö, 
-parka), aineistossa on yhteensä 9. Osa näistä muutoksista on odotuksenmukaisia: 
esimerkiksi ranskan feminiini laponne viittaa nimenomaan naispuoliseen 
saamelaiseen. Osa kuitenkin luo kohdetekstiin uusia diskursiivisia osallistujia, 
kuten lappalaistyttö, jota suomentaja käyttää sekä lähdetekstin appellatiivista 

 
56 Tarkastelen näiden puhuttelujen kääntymistä alaluvussa 4.3.4. 
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lappone että Maîtresse: kumpaankaan ei kuitenkaan lähdetekstissä liity määritteitä, 
jotka merkitsisivät kuvattavan nuoreksi, naimattomaksi naiseksi. 

Leksikaalisesti lähdetekstin saamelaisuus vaikuttaa siis rakentuvan erityisesti 
perheen ja porotalouden ympärille. Outhier’n saamelaisista maalaama kuva on kui-
tenkin hyvin kielteinen niin ulkoisen olemuksen kuin sivistystasonkin osalta. 
Vaikka saamelaiset kuvataan taitavina eränkävijöinä ja poromiehinä ja -naisina – 
tämä on kuvauksen ainoa valopilkku –, matkakertomuksessa saamelaisuudesta dis-
kursiivisesti rakentuva yleiskuva on kuitenkin perin negatiivinen: tekstistä välittyy 
ranskalaispapin paheksuva asenne erityisesti saamelaisten käyttäytymistapoja koh-
taan.  

Vaikka lähdetekstin sananvalinnat kuvastavat kirjoittajan omaa asennetta saa-
melaisiin, ajanjakson kannalta ei sinänsä ole yllättävää, että saamelaisia kuvataan 
esimerkiksi köyhiksi. Vahtolan (1983: 131–134) mukaan 1700-luvun alun vaikeat 
vuodet tauteineen sekä kasvava uudisasutus ja kaivostoiminta koettelivat ns. met-
sälappalaisia perinteisesti varakkaampia porosaamelaisia, joista monet on merkitty 
vuoden 1745 verokirjaan köyhtyneiksi. Poroja kiusanneet taudit ja köyhyys saivat 
monet porosaamelaiset muuttamaan Norjaan ja osin myös eteläisiin lapinmaihin 
(Vahtola 1983: 134). 

Lähdetekstiin kirjautuva säälin diskurssi on luonnollinen jatkumo kurjuusdis-
kurssille ja ulkopuolisen näkökulmalle, joka on edelleen 1700-luvun kuvauksessa 
vahvasti läsnä. Siinä missä 1600-luvun matkakuvaus representoi saamelaiset vil-
leinä ja eksoottisina Toisina ja tarjosi lukijoilleen viihdykettä värikkään ja liioitel-
lun kuvauksen myötä, 1700-luvun saamelaisuus rakentuu yhteiskunnallisen ulko-
puolisuuden kuvauksena, paimentolaiselämän köyhyytenä ja kurjuutena.  

Suomentaja on käyttänyt kohdetekstin käännöksessä sekä kotouttavia, tiivistä-
viä että yksinkertaistavia käännösstrategioita. Kielellisesti käännöksessä on myös 
vanhahtavia piirteitä. Suomennoksessa vaikuttaa myös paikka paikoin korostuvan 
entisestään lähdetekstin kirjoittajan negatiivinen asenne kuvattaviaan kohtaan: 
kyse lienee tällöin kääntäjän omasta tulkinnasta, josta näyttäisivät kertovan tietyt 
sananvalinnat esimerkiksi adverbiaalien ja attribuuttien suomennoksissa, kuten 
surkean, kurjasti ja kitukasvuinen. 

4.3.4 Suomalaiset 1700-luvulla: Jokivarsien kelpo talonpojat 

Siinä missä saamelaiset asettuvat 1700-luvun Lappi-kuvauksessa yhteisölliseen 
marginaaliin ja osin sen ulkopuolellekin, suomalaisuus hahmottuu Outhier’n mat-
kapäiväkirjassa pikemminkin osana sääty- ja yhteiskuntarakennetta, jossa kaikilla 
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on oma paikkansa ja roolinsa. Jokivarren asukkaat jakautuvat tekstissä talonpoikiin 
ja porvareihin, suomen- ja ruotsinkielisiin, kaupunkien ja maaseudun asukkaisiin, 
joilla on kullakin omat yhteiskunnalliset velvollisuutensa ja tehtävänsä. Tämä yh-
teiskuntadiskurssi rakentuu ranskalaisen kuvauksessa tyypillisesti erilaisten sään-
töjen, kieltojen, rangaistusten ja velvoitteiden ympärille.  

Outhier’n tekstissä korostuu valtion vaikutusvalta yksityisen kansalaisen elä-
mään: valtion auktoriteetti ulottuu suomalaisten talonpoikien elämän kaikille osa-
alueille. Esimerkiksi vaatetuksesta on olemassa omat säädöksensä: asukkailta on 
kielletty (relaatioprosessi il leur est défendu ’heille on kiellettyä’) useiden saman-
väristen vaatteiden omistaminen sekä leimaamattomien verkakankaisten vaatteiden 
käyttäminen (modaalinen materiaaliprosessi ils ne peuvent porter ’he eivät voi pi-
tää yllään’). 

1. Il leur est défendu d’avoir plusieurs habits d’une même couleur. Ils ne 
peuvent porter aucun habit de drap, qui ne soit marqué dans les plis du Cachet 
du Roi ; sans cela il seroit confisqué. (Outhier 1744: 122.) 

1. Asukkaat eivät saa omistaa useita samanvärisiä pukuja eivätkä 
takavarikoinnin uhalla saa käyttää verkapukua, jonka laskoksissa ei ole 
kuninkaan antaman ylellisyysasetuksen mukaista leimaa. (Outhier 1975: 
114.)  

Yhteiskunnallisen diskurssin myötä lähdetekstissä rakentuu erilaisia ryhmiä, 
säätyjä ja luokkia. Eri yhteiskuntaryhmiä erottavaksi tekijäksi nousee muun muassa 
suomen kieli. Esimerkiksi kaupungin palvelusväki ja lähialueen talonpojat käyvät 
heille järjestetyissä suomenkielisissä jumalanpalveluksissa (on y fait l’Office en 
Finlandois pour les Domestiques de la Ville, & pour les Paysans du voisinage, 
dont très-peu sçavent la Langue Suedoise, Outhier 1744: 119), ruotsinkielisille 
porvareille puolestaan on järjestetty jumalanpalvelukset toisessa kirkossa heidän 
omalla kielellään (ibid). Myös lukukinkerit järjestetään erikseen suomen- ja 
ruotsinkielisille, palvelusväelle (les Valets & les Servantes) ja porvareille (les 
Bourgeois): 

2. Aujourd’hui & les deux jours suivans, sont destinés à l’Instruction familiére. 
On fait un Catéchisme, où l’on interroge indifféremment les jeunes & les 
vieillards. Le jeudi & le Samedi, on le fait en Langue Finnoise pour les Valets 
& les Servantes, & le Vendredi on le fait en Suedois pour les Bourgeois qui y 
assistent exactement. (Outhier 1744: 162.) 
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2. Tämä ja kaksi seuraavaa päivää on omistettu lukusille, joilla kuulustellaan 
katekismusta ja kysellään erotuksetta nuorilta ja vanhoilta. Torstaina ja 
lauantaina ne pidetään suomen kielellä rengeille ja piioille, perjantaina 
ruotsiksi porvareille, jotka kaikki ovat täsmällisesti paikalla. (Outhier 1975: 
147.) 

Asukkaiden elämää ohjaavat monet erilaiset säännöt ja velvoitteet. Valtiovalta sää-
telee myös suomalaisten uskonnollista käyttäytymistä: suomalaiset eivät saa osal-
listua katoliseen messuun ankaran sakkorangaistuksen uhalla (relaatioprosessi Il 
leur est défendu aussi sous peine de 1500 dalhers d’amende, d’assister à la Messe 
des Catholiques, [---], Outhier 1744: 122). Kaikki rajoitukset eivät kuitenkaan tule 
ulkopuolelta, valtiovallan, kuninkaan ja kirkon määräyksinä ja asetuksina, vaan 
myös yhteisö luo omia sääntöjä, sopimuksia ja rajoituksia. Outhier mainitsee esi-
merkiksi, että seudun asukkaat ovat keskenään sopineet kalastuksesta; kullakin on 
oma määrätty alueensa (1744: 69, suomennos 1975: 68).  

Suomalaisuus ja suomenkielisyys linkittyvät lähdetekstissä leksikaalisten va-
lintojen, erityisesti nimeämisen, kautta vahvasti talonpoikaisuuteen ja alempiin yh-
teiskuntaluokkiin, ruotsinkielisyys puolestaan käsityöläisyyteen ja kaupankäyntiin. 
Syntyvällä kuvalla on juurensa historiallisessa todellisuudessa. Myöhempien aiko-
jen selkeää eroa maaseudun ja kaupungin välillä ei kuitenkaan voida tehdä, vaan 
1700-luvun matkakertomuksessa maatalous on osa myös kaupunkien porvarien 
elämää. Outhier (1744: 102) kertoo esimerkiksi, että La plûpart des Bourgeois ont 
des Etables sur le bord Occidental du Fleuve, au Midi de Mattila : les Femmes & 
les Servantes y passent de la Ville en Bateau pour y traire le Lait de leurs Vaches ;57 ” 
ja kuivataanpa ohraakin kaupungin aitojen sisäpuolella (ks. esim. Outhier 1744: 99). 

Millaisia diskurssisemanttisia ja käännösstrategisia muutoksia kohdetekstissä 
sitten esiintyy? Tekstiesimerkin 1 suomennos on lähdetekstiin verrattuna ensinnä-
kin kielellisesti tiiviimpi: ranskalaiskuvauksen materiaalinen prosessi sans cela il 
seroit confisqué on suomennoksessa korvautunut nominilausekkeella takavarikoin-
nin uhalla. Suomentaja on myös muokannut lähdetekstin virkerakenteita yhdistä-
mällä päälauseet liitekonjunktion eivätkä avulla (vrt. Chestermanin (1997: 97–98) 
sentence structure change). Liitekonjunktiota käytetään kieltämään rinnastettavat 
erikseen (VISK § 1095). Lähdetekstin listanomainen kieltoluettelo korvautuu näin 
kohdetekstissä pikemminkin yhteenvedolla pukeutumista koskevista säädöksistä. 

 
57 ”Useimmilla kaupunkilaisilla on navetat joen länsirannalla Mattilan eteläpuolella, ja naiset ja palve-
lustytöt soutavat sinne kaupungin puolelta lypsämään lehmänsä.” (Outhier 1975: 96.) 
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Kohdetekstin tiivistymisestä kertonee myös indefiniittimääritteen (déterminant 
indéfini) aucun ’mitään’ jääminen kääntymättä. 

Suomennos on kuitenkin samalla myös lähdetekstiä eksplisiittisempi: kohde-
teksti esimerkiksi nimeää puhumisen kohteen (asukkaat), johon lähdetekstissä vii-
tataan vain pronomineilla (leur, ils). Tämän lisäksi kääntäjä on sisällyttänyt kohde-
tekstiin suomalaiselle nykylukijalle selityksen leiman merkityksestä ja myöntäjästä 
(du Cachet du Roi – kuninkaan antaman ylellisyysasetuksen mukaista leimaa).  

Kohdetekstissä on tapahtunut myös muita prosessitason muutoksia. Esimer-
kiksi lähdetekstin relaatioprosessi (il leur est défendu d’avoir… ’heille on kiellettyä 
omistaa’) on muuttunut materiaaliseksi (asukkaat eivät saa omistaa); samalla suo-
malaiset saavat kohdetekstissä (negatiivisen) TOIMIJAN roolin.  

Myös tekstiesimerkin 2 suomennoksessa kääntäjä on yhdistänyt lähdetekstin 
virkkeitä ja muokannut pää- ja sivulausejakoa (lisäämällä konjunktion ja sekä re-
latiivipronominin joilla), jolloin kohdetekstistä tulee lähdetekstiä tiiviimpää. Sa-
malla kohdetekstissä on tapahtunut joitakin muutoksia prosessitasolla: esimerkiksi 
lähdetekstin materiaalinen prosessi On fait un Catéchisme on kadonnut ja tilalle on 
tullut verbaalinen kuulustellaan katekismusta: kääntäjä vaikuttaisi tässä käyttäneen 
hyväkseen lähdetekstin interroger-verbin eri merkityksiä, kuten ’kuulustella, ky-
syä’. Toinen materiaalinen prosessi le Vendredi on le fait en Suedois puolestaan 
muuttuu käännöksessä implisiittiseksi perjantaina ruotsiksi. 

Tekstiesimerkin 1 suomennoksessa on myös joitakin kiinnostavia sananvalin-
toja. Esimerkiksi l’Instruction familiére, joka toimii Katekismuksen synonyymina 
ja tarkoittaa tässä lähinnä ’(kristinuskon perusteiden) arkikielistä opetusta’ on koh-
detekstissä kotoutunut kulttuurihistorialliseksi vastineeksi lukusiksi. Kohdeteks-
tissä on myös muita kulttuurisesti kotouttavia sananvalintoja: mies- ja naispalveli-
joihin viittaava pour les Valets & les Servantes on saanut vastineekseen erityisesti 
maalaistalon palvelijoihin viittaavan rengeille ja piioille (KS. s.v. renki; idem piika). 
Kielellisestä kotoutuksesta puolestaan vaikuttaisi kertovan sanaparin les jeunes & 
les vieillards ’nuorilta ja vanhuksilta’ suomentuminen adjektiiviparilla nuorilta ja 
vanhoilta. Kääntäjä on myös tehnyt kiinnostavan lisäyksen kohdetekstiin: pro-
nominin kaikki avulla lukijaa ohjataan tulkitsemaan sekä palvelusväki että porvarit 
täsmällisesti paikalla oleviksi. 

Päiväkirjan kirjoittajan ammatti ja oma vakaumus selittänevät osaltaan sitä, 
että uskonto ja uskonnollisuus nousevat vahvaksi teemaksi Outhier’n matkapäivä-
kirjassa. Tässä uskonnollisessa diskurssissa kristinusko asettuu kuvauksessa olen-
naiseksi osaksi talonpoikien ja porvarien elämää. Toisin kuin Regnardin 
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kuvauksessa – etenkin saamelaisten osalta –, Outhier’n suomalaiset esiintyvät ai-
don uskovaisena ja kristittynä kansana, joiden sydämiin saarnamiehen sanat sattu-
vat syvälle: 

3. Le Dimanche, quelques-uns de nos Messieurs étant allés à l’Office, où il y 
eut Prédication, furent étonnés d’entendre de toute part des sanglots, que 
poussoient les Habitans, touchés de l’instruction que leur faisoit M. Brunius. 
(Outhier 1744: 89.) 

3. Sunnuntaina muutamat meikäläiset menivät jumalanpalvelukseen. 
Saarnan aikana he hämmästyivät, kun kuulijat kirkkoherra Brunniuksen 
julistuksen satuttamina joka puolella puhkesivat nyyhkytyksiin. (Outhier 
1975: 85.) 

Ideationaalisella tasolla tekstissä rakentuu jälleen suomalaisten käytöstä arvioiva 
ranskalaismatkailijoiden omakohtainen kokemus (quelques-uns de nos 
Messieurs… furent étonnés d’entendre de toute part des sanglots que poussoient 
les Habitans), jonka myötä ranskalaiset asettuvat asiantuntija-asemaan. Koetulle 
tapahtumalle annetaan tunnepohjainen selitys (touchés de l’instruction). 
Matkakuvauksille tyypillinen indikatiivin käyttö tekee tässäkin tekstistä toteavaa, 
johdattaen lukijaa ottamaan tekstin merkityksen itsestäänselvyytenä ja 
ongelmattomana. 

Myös tekstiesimerkin 3 käännöksessä suomentaja on käyttänyt kotouttavia ja 
selittäviä sananvalintoja: esimerkiksi M. Brunius on saanut kohdetekstissä oikea-
kielisen nimiasun lisäksi tittelin (kirkkoherra Brunniuksen). Teksti on myös tiivis-
tynyt: eksistentiaaliprosessi où il y eut Prédication on korvautunut ajan adverbiaa-
lilla saarnan aikana ja materiaaliprosessi que leur faisoit M. Brunius on jäänyt 
kääntymättä. 

Suomennoksessa on myös lukuisia muita merkitysmuutoksia: quelques-uns de 
nos Messieurs ’jotkut, eräät herroistamme’ on muuttunut sukupuolineutraaliksi 
viittaukseksi ryhmään kuulumisesta muutamina meikäläisinä; asukkaat les 
Habitans puolestaan ovat vaihtuneet kuulijoiksi ja l’instruction ’ohje, ohjeistus, 
opastus’ julistukseksi. Myös tapahtumien näkökulma muuttuu kohdetekstissä 
kiinnostavalla tavalla: lähdetekstissä hämmästyksen saa aikaan aistihavainto eli 
nyyhkytysten kuuleminen (furent étonnés d’entendre de toute part des sanglots), 
kun taas kohdetekstissä tapahtuma (kuulijat… puhkesivat nyyhkytyksiin), saa 
ranskalaiset hämmästymään. Myös satuttamina lähdetekstin verbin 
toucher ’koskettaa’ käännöksenä on mielenkiintoinen, sillä satuttaa-verbin tämä 
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merkitys (KS s.v. satuttaa ’ osua, saada osuma, koskettaa) on tyyliltään vanhahtava, 
mikä voi toimia nykylukijalle vieraannuttavana elementtinä tekstissä ja korostaa 
entisestään matkakuvauksen ikää. 

Uskonnollinen ja yhteiskunnallinen diskurssi kietoutuvat lähdetekstissä monin 
paikoin yhteen. Tällöin palataan jälleen sääntöjen, velvollisuuksien ja rangaistuk-
sen kieleen, jossa ulkopuolinen taho, kuten Ruotsin kuningas, pakottaa asukkaat 
noudattamaan uskonnollisia rituaaleja, kuten suuria rukouspäiviä (le Roi de Suede 
oblige les Habitans d’observer). Velvollisuuksien laiminlyömisestä seuraa rangais-
tus (il y a des peines pour les familles qui y manquent): 

4. Le Vendredi a été un de ces grands jours de Priere, que le Roi de Suede 
oblige les Habitans d’observer quatre fois par an. Ils ne travaillent point du 
tout : ils sont obligés d’aller un de chaque Famille à l’Eglise, en fussent-ils 
éloignés de 30 mils, c’est-à-dire plus de 60 lieus. On en excepte cependant cinq 
familles dans le Village de Pello, à cause des accidens de feu ou autres qui 
peuvent arriver ; & ils ont chacun cette exemption à leur tour. On prend à 
l’Eglise les noms de ceux qui y sont, & il y a des peines pour les Familles qui 
y manquent sans une bonne raison : ils sont à l’Eglise très-long-tems ces jours-
là. (Outhier 1744: 104–105.) 

4. Perjantaina oli suuri rukouspäivä; asukkaiden tulee Ruotsin kuninkaan 
määräyksestä viettää niitä neljästi vuodessa. Silloin ei lainkaan tehdä työtä, 
ja kustakin perheestä täytyy yhden perheenjäsenen mennä kirkkoon, vaikka 
sinne olisi matkaa 30 peninkulmaa eli yli 60 ranskanpeninkulmaa. Pellon 
kylässä on kuitenkin tulipalon ja muiden onnettomuuksien varalta myönnetty 
vapautus viidelle perheelle, ja vuorotellen kaikki saavat tämän erivapauden. 
Kirkossa merkitään läsnäolijoiden nimet muistiin, ja perheet, joilta ilman 
pätevää syytä puuttuu edustaja, saavat rangaistuksen. Tuona päivänä ollaan 
kirkossa hyvin kauan. (Outhier 1975: 98.) 

Roolitasolla asukkaat representoituvat modaalisten materiaaliprosessien vaikutuk-
senalaisina (le Roi de Suede oblige les Habitans, ils sont obligés). Toiminnan ai-
heuttajaa ei aina eksplikoida (ranskan epämääräistä subjektia ilmaiseva on-pro-
nomini), vaan pakotteet tulevat ikään kuin annettuina, auktoriteettiaseman valtaa 
käyttävältä kasvottomalta taholta. Niinpä myöskään rangaistusten olemassaolosta 
kertova eksistentiaalilause il y a des peines pour les Familles ei kerro, kuka/mikä 
rankaisee (ja miten), vaan konstruoi todellisuuden, jossa vääränlaisesta toiminnasta 
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(qui y manquent sans une bonne raison) on luonnollisesti seuraamuksia – muitakin 
kuin pitkä päivä kirkossa (ils sont à l’Eglise très-long-tems ces jours-là).  

Tekstiesimerkin 4 käännöksessä on useita diskurssisemanttisesti merkittäviä 
käännösvaihdoksia. Kohdeteksti on ensinnäkin tiivistynyt: sivulauseprosesseja on 
nominalisoitu (le Roi de Suede oblige – Ruotsin kuninkaan määräyksestä, qui 
peuvent arriver – varalta, de ceux qui y sont – läsnäolijoiden). Kielellisen 
tiivistymisen lisäksi kuitenkin myös toimijuus vaikuttaa häviävän tekstiesimerkin 
käännöksessä. Esimerkiksi materiaaliprosessi monikon 3. persoonassa ils ne 
travaillent point du tout ’he eivät työskentele lainkaan’ on suomennoksessa 
vaihtunut passiivimuotoon ei lainkaan tehdä työtä; samoin relaatioprosessi ils sont 
(à l’Eglise très-long-tems ces jours-là), kirj. ‘he ovat (kirkossa hyvin pitkään näinä 
päivinä)’on suomentunut passiivina (tuona päivänä) ollaan (kirkossa hyvin kauan). 
Myös relaatioprosessi en fussent-ils éloignés, jossa asukkaisiin viittaava ils on 
OLIJANA, on kääntynytkin suomennoksessa eksistentiaaliprosessina vaikka sinne 
olisi matkaa, jolloin kohdetekstissä korostuu olosuhteiden kuvaus ihmisten sijaan.  

Suomennoksen passiivi muuttaa siis kohdetekstissä rakentuvaa näkökulmaa: 
se tarjoaa kuvauksen asiantilasta ilmaisematta tekijän tai muun keskeisen osallistu-
jan identiteettiä (VISK §1313). Samalla lähdetekstissä selkeästi esiin tuleva ryh-
mäjako Meidän ja Toisen välillä heikkenee käännöksessä ja katse siirtyy Toisesta 
Meihin (ei…tehdä, ollaan). 

Kohdetekstiesimerkissä on tapahtunut myös muutamia kiinnostavia merkitys-
vaihdoksia: un de ces grands jours de Priere ’yksi näistä suurista rukouspäivistä’ - 
suuri rukouspäivä, ces jours-là ’niinä päivinä’ – tuona päivänä. Osa kääntäjän 
muutoksista ja lisäyksistä johtunee pyrkimyksestä selkeään suomennokseen: kään-
täjä on muun muassa lisännyt ajan adverbiaalin silloin, joka täsmentää tekemisen 
ajankohtaa. Vastaavasti suomentaja on lisännyt kohdetekstiin sanan edustaja ja 
vaihtanut hyvän (bonne) pätevään syyhyn. Toisaalta ranskan eksistentiaali-ilmaus 
il y a des peines pour les Familles ’perheille on rangaistuksia’ on muuttunut koh-
detekstissä materiaaliseksi perheet… saavat rangaistuksen, jolloin suomalaisper-
heet saavat samalla (negatiivissävyisen) HYÖTYJÄN roolin. 

Ranskalaisen kirjoittajan huomio kiinnittyy myös talonpoikien ja porvareiden 
elinolosuhteisiin, tapoihin ja usein niukkaan varallisuuteen. Implisiittisenä vertai-
lukohteena lienevät ranskalaiset tavat ja olosuhteet. Outhier toteaa esimerkiksi, että 
sekä porvarit että talonpojat käyttävät vuoteissaan vain yhtä lakanaa (Les Bourgeois 
de la ville, aussi bien que les Paysans à la Campagne, ne mettent qu’un drap dans 
leurs Lits). Köyhyyteen yhdistyy kuitenkin kiinnostavalla tavalla hyveellisyyden 
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diskurssi: asukkaat saavat positiivisia määritteitä (relaatioprosessit ils sont doux, 
serviables, & ont beaucoup de probité). 

5. Les Bourgeois à la Ville, aussi bien que les Paysans à la Campagne, ne 
mettent qu’un drap dans leurs Lits ; une couverture de Peaux de Lievre blanc 
sert de second drap. Plusieurs de ces Paysans ont des Cuillieres, des Gobelets, 
& de grandes Ecuelles d’argent ; chez les moins riches tout est de bois ; ils sont 
doux, serviables, & ont beaucoup de probité. (Outhier 1744: 121.) 

5. Kaupungin porvareilla samoin kuin maaseudun talonpojilla on vuoteissaan 
vain yksi lakana, toisen lakanan sijalla on valkea jäniksennahkapeite. Monilla 
talonpojilla on hopeisia lusikoita, pikareita ja maljoja, vähemmän varakkailla 
kaikki on puuta. Asukkaat ovat sävyisiä, avuliaita ja hyvin rehellisiä. (Outhier 
1744: 114.)  

Maupertuis’n retkikunnan avuksi palkattiin useita suomalaisia talonpoikia vene- ja 
kirvesmiehiksi, minkä lisäksi matkalaiset majoittuivat paikallisten talonpoikien ja 
porvarien kodeissa. Mittausmatkoillaan Outhier kumppaneineen vieraili useiden ta-
lonpoikien taloissa, ja vastaanotto on ollut ilmeisen ystävällinen. Outhier ihastelee 
matkakertomuksessaan ”kelpo talonpoikien” alttiutta palvella ranskalaisia matkai-
lijoita ja kehuu vieraanvaraisuuden olevan melko yleistä koko maassa (l’hospitalité 
est exercée assez généralement dans tout le Pays). 

6. L’hospitalité est exercée assez généralement dans tout le Pays : si le besoin 
de repos ou la crainte du mauvais tems nous obligeoit à nous retirer dans 
quelque Maison ; le Maître avant qu’on lui eût rien dit, quelque-fois même 
n’ayant point d’Interprete pour nous faire entendre, s’empressoit à nous ouvrir 
une Chambre qui paroît être destinée qu’aux étrangers, & demeuroit debout à 
nous regarder ; sa famille s’assembloit autour de lui, & chacun bien-tôt 
s’empressoit à nous servir. S’il faisoit tant fois peu froid, le feu étoit 
promptement allumé : & assez souvent ils apportoient le peu qu’ils avoient à 
manger, avant que nous l’eussions demandé. (Outhier 1744: 92.) 

6. Vieraanvaraisuus oli koko seudulla yhtä yleistä. Toisinaan meidän oli 
huonon sään pelosta tai saadaksemme levätä pakko mennä johonkin taloon, ja 
ennen kuin isännälle oli ehditty sanoa mitään – aina meillä ei edes ollut tulkkia, 
joka olisi selittänyt asiamme – hän riensi avaamaan meille oven huoneeseen, 
joka näytti olevan pelkästään vieraille, ja jäi seisomaan ja katselemaan meitä; 
koko perhe kerääntyi hänen ympärilleen, ja pian kaikki olivat innokkaasti 
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meitä palvelemassa. Jos oli vähänkään kylmä, tuli sytytettiin nopeasti, ja usein 
he toivat meille vähäiset ruokavaransa ennen kuin olimme pyytäneetkään. 
(Outhier 1975: 87.) 

Tekstiesimerkin hyperteemana on vieraanvaraisuus (l’hospitalité), jonka ympärille 
kuvaus vieraita avosydämisesti vastaanottavasta vähävaraisesta perheestä rakentuu. 
Ideationaalisella tasolla talon isäntä ja muu perhe esitetään materiaalisten ja 
behavioraalisten verbiprosessien TOIMIJOINA ja KÄYTTÄYTYJINÄ (le Maître… 
s’empressoit, demeuroit debout, sa famille s’assembloit, chacun s’emprossoit jne.), 
jotka pyrkivät kommunikaatiovaikeuksista huolimatta auttamaan kaikin tavoin 
ranskalaisia. Nämä puolestaan ovat näiden prosessien KOHTEINA (esim. demeuroit 
debout à nous regarder) ja HYÖTYJINÄ (esim. s’empressoit à nous ouvrir une 
Chambre), joita palvellaan ja kestitään pyytämättäkin (avant qu’on lui eût rien dit, 
avant que nous l’eussions demandé) ja parhaalla mahdollisella tavalla (le feu étoit 
promptement allumé, nous ouvrir une Chambre qui paroît être destinée qu’aux 
étrangers).  

Myös vuorovaikutustasolla tekstiin rakentuu kahdenlaisia rooleja: ranskalais-
ten matkailijoiden kautta välittyvä ”me” (nous) ja yksilöimätön talonpoikaisperhe 
(Maître, famille), joka yleistetään näin edustamaan kaikkia seudun talonpoikaisper-
heitä. Kuvauksessa rakentuu myös selkeä hierarkia vieraita kunnioittavasti palve-
levan perheen ja huonoa säätä pakenevien tai yösijaa etsivien ranskalaisten välillä.  

Kohdetekstiesimerkeissä on jälleen nähtävissä kiinnostavia muutoksia. Esi-
merkiksi tekstiesimerkin 5 käännöksessä suomentaja on kotouttanut sekä virkera-
kennetta että välimerkkien käyttöä suomen kielelle tyypillisemmiksi. Kääntäjä on 
myös tiivistänyt tekstiä kääntämällä de grandes Ecuelles ’suuria ruoka-astioita’ yk-
sinkertaisesti maljoina. Kiinnostavimmat muutokset lienevät kuitenkin tapahtuneet 
prosessitasolla: lähdetekstin materiaaliset prosessit (mettent, sert) ovat muuntuneet 
käännöksessä relaatioprosesseiksi (on, on) ja omistamista kuvaava relaatioprosessi 
ont beaucoup de probité on muuttunut implisiittiseksi olemisen relaatioprosessiksi 
(ovat) hyvin rehellisiä. Käännöksessä korostuu näin toiminnan ja tekemisen sijaan 
oleminen; samalla kuvattavien rooli TOIMIJOINA katoaa.  

Myös tekstiesimerkin 6 suomennoksessa virkerakenne on muuttunut osin läh-
detekstiä yksinkertaisemmaksi, minkä lisäksi kääntäjä on muokannut välimerkkien 
käyttöä suomen kielioppisääntöjä vastaavaksi. Kohdetekstissä on myös tapahtunut 
tiivistymistä: omistusprosessi le peu qu’ils avoient à manger on suomentunut no-
minirakenteena vähäiset ruokavaransa. Kohdetekstissä on myös useita poistoja: sa 
famille ’hänen perheensä’ on suomentunut koko perheenä, assez souvent ’melko 
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usein’ on pelkistynyt käännöksessä muotoon usein ja tant fois puolestaan kadonnut 
kokonaan. 

Kääntäjä on myös yksinkertaistanut tekstiä avaamalla esimerkiksi gerundira-
kenteen (n’ayant point d’Interprete) relaatioprosessiksi (meillä ei edes ollut tulkkia) 
ja infiniittirakenteen (pour nous faire entendre) verbaaliseksi sivulauseprosessiksi 
(joka olisi selittänyt asiamme). Kohdetekstiesimerkin 5 tavoin myös tässä tekstio-
siossa toimijuus ja tekeminen katoaa: materiaalinen prosessi l’hospitalité est 
exercée assez généralement dans tout le Pays on vaihtunut käännöksessä relaatio-
prosessiksi vieraanvaraisuus oli koko seudulla yhtä yleistä, samoin kuin perheen 
toimintaa kuvaava s’empressoit à nous servir on muuttunut olotilan kuvaukseksi 
olivat innokkaasti meitä palvelemassa. 

Outhier’n kuvaus toimii yleistyksenä suomalaisesta vieraanvaraisuudesta ja ra-
kentaa osaltaan hyveellisen talonpojan diskurssia, mutta myös suomalaisten sitkeys 
ja vahva työmoraali nousevat toistuvasti esille 1700-luvun Lappi-kuvauksessa.  

7. Malgré le plus pénible travail, ces Finois infatigables vivent de très-peu : 
quelques poissons secs qu’ils ont dans un Sac fait d’écorce de Bouleau & pendu 
à leur côté, avec une barrique de lait aigri, sont toute leur nourriture & leur 
boisson. Ils ont quelquefois un peu de Gâteau d’Orge extrêmement sec, & à 
mesure qu’ils boivent de leur lait aigre ils remplissent d’eau la barrique. 
(Outhier 1744: 67.) 

7. Rasittavasta työstä huolimatta nämä sinnikkäät suomalaiset tulevat toimeen 
hyvin vähällä: muutamia kuivattuja kaloja, joita he kantavat kupeellaan 
riippuvassa tuohikontissa, ja leilillinen piimää, siinä heidän ruokansa ja 
juomansa. Joskus heillä on palanen rutikuivaa ohrakakkua, ja sitä mukaa kuin 
he juovat leilistään piimää, he lisäävät sinne vettä. (Outhier 1975: 67.) 

Ranskalaispapin kommentit suomalaisista työntekijöinä ovat hyvin arvostavia: 
suomalaiset kuvataan kestävinä ja vähään tyytyvinä työntekijöinä. Kuvauksen 
leksikaaliset valinnat rakentavatkin sitkeän suomalaisen diskurssia: Finois 
infatigables tekevät uupumatta hyvin rasittavaa työtä (le plus pénible travail) ja 
selviävät silti erittäin vähäisellä ruoalla (très-peu): muutamalla kuivatulla kalalla, 
palalla äärimmäisen kuivaa ohrakakkua ja piimäleilillä (quelques poissons secs,[--
-] avec une barrique de lait aigri, sont toute leur nourriture, un peu de Gâteau 
d’Orge extrêmement sec), jota he jatkavat vedellä (materiaaliprosessit à mesure 
qu’ils boivent de leur lait aigre ils remplissent d’eau la barrique).  
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Lähdetekstiesimerkissä suomalaiset ovat materiaaliprosessien TOIMIJOITA ja 
relaatioprosessien OMISTAJIA. Tyypillistä tällekin esimerkille on, että näkökulma ei 
eksplikoidu kirjoittajan omaksi, vaan se annetaan yleisenä totuutena, jota indikatii-
vin toteava sävy vahvistaa.  

Tekstiesimerkin 7 suomennoksessa huomio kiinnittyy erityisesti kohdetekstin 
sananvalintoihin. Kiinnostava on esimerkiksi suomalaisia työmiehiä määrittävän 
adjektiivin infatigables ’väsymättömät, uupumattomat’ kääntyminen sinnikkäinä, 
joka konstruoi suomalaisista kuvaa peräänantamattomina ja sisukkaina (KS s.v. 
sinnikäs). Suomennos vie näin lukijan tulkintaa kohti perinteistä diskurssia suoma-
laisesta sisusta (ks. myös Helminen 2019). Kohdeteksti vaikuttaisi olevan myös 
lähdetekstiä kuvailevampi: un peu de Gâteau d’Orge ’vähän ohrakakkua’ on tar-
kentunut suomennoksessa palaseksi. Toisaalta lähdetekstissä superlatiivissa esiin-
tyvä le plus pénible travail ’vaikein, vaivalloisin, raskain, rasittavin työ’ on kään-
nöksessä pelkästään positiivissa rasittava työ.  

Suomentaja on myös tehnyt useita kotouttavia käännösvalintoja: esimerkiksi 
lait aigri ’hapatettu maito’ on kotoutunut piimäksi ja dans un Sac fait d’écorce de 
Bouleau ’koivun tuohesta tehdyssä laukussa’ on suomalaistunut muotoon tuohikon-
tissa. Samalla suomennoksesta on kadonnut tuohen alkuperä, koivu, joka lienee 
oletusarvoisesti suomalaiselle lukijalle tuttu ilman erillistä mainintaa. Kielellisenä 
kotoutuksena voitaneen pitää myös attributiivisen rakenteen extrêmement sec ’ää-
rimmäisenä kuiva’ kääntymistä ruutikuivaan viittaavana rutikuivana (KS s.v. ruti-
kuiva).  

 Kohdetekstissä on tapahtunut joitakin muutoksia myös prosessitasolla. Esi-
merkiksi lähdetekstin omistusrelaatioprosessista qu’ils ont on käännöksessä tullut 
materiaalinen joita he kantavat: suomalaisten rooli vaihtuu näin OMISTAJISTA TOI-

MIJOIHIN. Myös lähdetekstin relaatioprosessi quelques poissons secs… sont toute 
leur nourriture & leur boisson on kääntynyt kohdetekstiin verbittömänä lauseena 
siinä heidän ruokansa ja juomansa: olla-verbin lisäksi suomennoksesta on jäänyt 
pois indefiniittimäärite toute ’kaikki, koko’. 

Jo 1600-luvun matkakuvauksessa esille tullut saunadiskurssi toistuu myös 
Outhier’n tekstissä. Outhier’n kuvaus saunomisesta poikkeaa kuitenkin tyylillisesti 
Regnardin roomalaiskylpylävertauksista: ranskalaispapin tekstissä painottuvat sau-
nan ja saunomisen tekniset ominaisuudet, kuten saunan lämpötila (44 degrés au-
dessus de la congélation), kiukaan malli ja sijainti (une espéce de Fourneau, placé 
de même dans l’angle, le massif de Cailloux), höyryn muodostuminen, saunatavat 
ja vastominen hikoilun aikaansaamiseksi.  
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8. Les Habitans commençoient à se baigner souvent. Leur bain est si chaud, 
que M. de Maupertuis qui voulut en essayer, trouva que le Thermométre fait 
sur les principes de M. de Reaumur y montoi à 44 degrés au-dessus de la 
congélation. Ils ont dans leurs bains une espéce de Fourneau, tout semblable à 
celui dont j’ai dit qu’ils se servent pour secher les Bleds : il est placé de même 
dans l’angle de la Chambre. Quand le massif de Cailloux qui le forme est bien 
échauffé, ils jettent de l’eau dessus, & la vapeur de cette eau leur sert pour le 
Bain ; ils y vont ordinairement deux ensemble, & tiennent chacun une poignée 
de verges, dont ils se frappent pour exciter la transpiration. (Outhier 1744: 107.)  

8. Asukkaat alkoivat kylpeä usein. Heidän saunassaan on niin kuuma, että de 
Maupertuis joka halusi kokeilla sitä, totesi Reamurin periaatteiden mukaan 
valmistetun lämpömittarin nousevan 44 asteeseen jäätymispisteen yläpuolelle. 
Saunoissa on kiuas, aivan samanlainen kuin ne joita olen kertonut heidän 
käyttävän viljan kuivatukseen, ja se oli sijoitettu samalla tavoin huoneen 
nurkkaan. Kun tämä kiviröykkiö on kuumentunut hyvin, he viskaavat sille 
vettä, ja näin syntyvä höyry vastaa heille kylpyä. He menevät saunaan 
tavallisesti kaksittain, ja kullakin kylpijällä on oksakimppu, jolla he 
pieksevät itseään saadakseen aikaan hikoilua. (Outhier 1975: 99–100.)  

Toisin kuin Regnard, jonka saunakuvaus rakentui kirjoittajan oman kokemuksen ja 
sitä ilmaisseiden mentaaliprosessien varaan, Outhier’n kuvaus muodostuu hyvin 
pitkälti konkreetteja toimintoja kuvaavista materiaaliprosesseista (commencoient à 
baigner, ils se servent, ils jettent, il y vont jne.). Ainoa tunnetta ilmaiseva mentaa-
liprosessi ilmaisee retkikunnan johtajan Maupertuis’n halua (qui voulut en essayer) 
mitata saunan lämpötila. Kirjoittajan leksikaalisiin valintoihin yhdistettynä sauno-
mistapahtumasta syntyy näin pikemminkin tieteellis-tekninen kuin tunnepohjainen 
kuva. Tästä huolimatta saunadiskurssissa kuuluu kuitenkin kaikuja myös edellä 
mainitusta sitkeyden diskurssista: 

9. J’ai vû à Pello un vieillard fort âgé sortir du Bain tout nud & tout en sueur, 
traverser ainsi sa cour par un grand froid sans en être incommodé. (Outhier 
1744: 107.) 

9. Pellossa näin, kuinka eräs vanha ukko tuli kovalla pakkasella saunasta 
aivan alastomana ja hikisenä, ja hän käveli tällä tavoin pihan poikki eikä ollut 
pakkasesta tietääkseenkään. (Outhier 1975: 100.) 
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Tässä tekstiesimerkissä ranskalaispapin näkökulma toimii kuvauksen validifoivana 
elementtinä. Kirjoittajan, KOKIJAN, havainto (mentaaliprosessi voir, ’nähdä’) aset-
tuu virkkeen teemaksi, havaittu TAPAHTUMA (un vieillard fort âgé + infinitiivira-
kenteet sortir du bain... ja traverser la cour…) puolestaan moniosaiseksi reemaksi, 
jossa tarkasteltavan kohteen toiminta hahmottuu materiaalisten infinitiivirakentei-
den kautta. Diskursiivisesti tekstissä rakentuu vahva kontrasti saunomisen kuu-
muuden ja alastomuuden sekä talvisen kylmyyden välille, mitä leksikaaliset valin-
nat, kuten intensiteettiadverbit (un vieillard fort âgé ’iäkäs vanhus’, tout nud ’aivan 
alaston, tout en sueur ’aivan hikinen’), korostavat. 

Molempien edellä olleiden tekstiesimerkkien käännöksissä voidaan havaita 
kiinnostavia muutoksia. Esimerkiksi tekstiesimerkin 8 suomennoksessa on lukuisia 
prosessimuutoksia, kuten kuvaavan relaatioprosessin (leur bain est si chaud) 
vaihtuminen olosuhdelauseeseen (heidän saunassaan on niin kuuma) tai 
omistusrelaatioprosessista (ils ont dans leurs bains une espéce de Fourneau) 
eksistentiaaliseen olemassaolon prosessiin (saunoissa on kiuas), jolloin myös 
OMISTAJA katoaa kohdetekstistä. Hieman yllättäen myös kiukaan sijaintia kuvaavan 
lauseen aikamuoto on muuttunut käännöksessä perfektistä (il est placé) 
pluskvamperfektiin (se oli sijoitettu), jolloin myös näkökulma vaihtuu vallinneen 
tilan kuvauksesta menneen tilanteen tarkasteluun myöhemmästä ajankohdasta 
käsin (VISK § 1537, § 1541) ikään kuin silminnäkijän asemasta. Käännös on myös 
tiivistynyt: materiaalisista sivulauseista osa (esimerkiksi qu’ils se servent) on 
suomentunut infiniittisenä rakenteena (heidän käyttävän) tai jopa kadonnut 
kokonaan (kuten le massif de Cailloux qui le forme – tämä kiviröykkiö).  

Käännöksessä on myös lukuisia kotoutettuja ilmauksia: suomentaja on esimer-
kiksi jättänyt pois lähdetekstin tittelin M. (Monsieur) ranskalaismatkaajan sukuni-
men edestä sekä suomentanut ranskalaisen ’kylvyn’ (bain) suoraan saunaksi 
ja ’eräänlaisen uunin’ (une espéce de Fourneau) kiukaaksi. Kotouttavasta kään-
nösstrategiasta lienee kyse myös verbin viskata valinnassa ranskan jeter ’heittää’ 
suomennokseksi: kyseinen verbi esiintyy tyypillisesti ilmauksessa viskata vettä 
kiukaalle (KS s.v. viskata, vrt. heittää löylyä). Sen sijaan lähdetekstin ilmauksen ils 
se frappent ’he lyövät, hakkaavat, läimäyttävät itseään’ suomentaminen 
piestä/pieksää-verbillä ’hakata, piiskata, pahoinpidellä’ (KS s.v. piestä, pieksää) 
liittynee kääntäjän omaan luentaan kuvauksen intensiteetistä.  

Suomentaja on tehnyt kohdetekstiin myös selkeyttäviä lisäyksiä: esimerkiksi 
la vapeur de cette eau ’tämän veden höyry’ on saanut suomennokseen alkuperää 
selittävän VA-partisiipin näin syntyvä höyry ja chacun ’jokainen’ puolestaan teki-
jännimen kukin kylpijä. Näiden lisäksi suomentaja on lisännyt saunakuvaukseen 
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alaviitteen, jossa hän avaa tekstissä esiintyvien astemäärien merkitystä ja suomen-
nostapaa suomalaiselle lukijalle: 44 Reamur-astetta = 55 Celsius-astetta (80° R = 
100 C°). Kaikki tekstissä olevat astemäärät ovat Reamur-asteita. Sivun alaosaan 
sijoittuva selitys toimii samalla sekä tekstin ymmärrystä helpottavana että lukijaa 
tekstistä vieraannuttavana elementtinä muistuttamalla tekstin historiallisesta ja 
kulttuurisesta etäisyydestä (vrt. Chestermanin (1997: 112) visibility change). Kään-
täjällä näyttäisi tosin tapahtuneen myös pieni virhe suomennoksessa: lämpötila-as-
teikkoon viitataan kehittäjänsä nimen mukaisesti Réaumur-asteina. 

Myös tekstiesimerkin 9 suomennoksessa on diskurssisemanttisesti kiinnosta-
via merkitysmuutoksia. Esimerkiksi lähdetekstin ’kovin iäkäs (miespuolinen) van-
hus’ on saanut affektiivisen suomennoksen eräänä vanhana ukkona (KS s.v. 
ukko ’vanha mies, äijä’). Kiinnostavaa on myös, että lähdetekstissä vanha mies ylit-
tää ’pihansa’ (sa cour); suomennoksesta omistussuhde on hävinnyt (pihan).  

On myös huomionarvoista, että siinä missä lähdetekstissä syyskuulle merki-
tyssä havainnossa puhutaan ’suuresta kylmyydestä’ (par un grand froid), kohde-
tekstissä onkin kotoutetusti kova pakkanen, joka vielä mainitaan toisenkin kerran 
kuvauksen lopussa (kovalla pakkasella, eikä ollut pakkasesta tietääkseenkään). In-
finitiivirakenteen sans en être incommodé suomennos tuottaa myös näkökulmaeron 
lähde- ja kohdetekstin välille: kääntäjän valitsema ei ollut tietääkseenkään ’ei vä-
littänyt, ollut millänsäkään’ (KS s.v. tietääkseen, millänsäkään) konstruoi pikem-
minkin rauhallista tai (näennäisen) välinpitämätöntä olotilaa, kun taas lähdetekstin 
incommoder viittaa pikemminkin fyysiseen huonoon oloon tai kärsimykseen. 

Outhier’n matkakuvauksessa yleisin tapa viitata suomalaisiin on ‘asukkaina’ 
(ks. Liite 6): habitans (22) du Pays/de Torneå/des environs de la montagne/du 
voisinage/de la Ville & des environs (su. asukas, asuva, paikkakuntalainen, kuulija); 
samaa tyyppiä edustaa myös gens du Pays (3, su. mies, paikkakuntalainen, asukas). 
Sananvalinnan yleisyyttä selittänee se, että Outhier itsekin vietti useita kuukausia 
Torniossa ja lähialueilla seudun asukkaiden majoittamana. Toisaalta myös 
kansallisuusappellatiivit Finnois ’suomalainen, erit. suomenkielinen’ (14, su. 
suomalainen) ja Finlandois ’suomalainen, erit. kansallisuudesta’ (3, su. 
suomalainen) esiintyvät lähdetekstissä usein, kuten myös talonpoikainen 
paysan ’talonpoika’ (18, su. talonpoika, maalainen), joka on yksi tyypillisimmistä 
suomalaisappellatiiveista. Muita useammin lähdetekstissä esiintyvät myös 
homme ’mies’ (8), matelot ’merimies, matruusi’ (7, su. venemies, soutaja) ja 
soldat ’sotilas’ (6, su. sotamies, sotilas) viittaamassa erityisesti retkikunnan 
työmiehinä ja oppaina toimineisiin suomalaisiin. 
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Matkakuvauksessa luodaan viittaussuhteita paljolti myös perhesanaston avulla. 
Famille ’perhe, heimo, suku’ (9, su. perhe) on yleisimpien appellatiivien joukossa 
ja myös muu perhesuhteisiin viittaava sanasto on laajaa: fille ’tyttö, tytär’ (4, su. 
tyttö, tytär), pere ’isä’ (3, su. isä), mere ’äiti’ (2, su. äiti), fils ’poika’ (su. poika), 
belle-fille ’miniä’ (su. miniä), neveu ’sisarenpoika, veljenpoika’ (su. veljenpoika), 
frere ’veli’ (su. veli), belle-sœur ’käly’ (su. käly) ja parent ’vanhempi, (lähi)omai-
nen, sukulainen, miespuolinen sukulainen’ (su. miessukulainen). 

Myös kohdetekstissä yleisimmät suomalaisiin viittaavat appellatiivit ovat asu-
kas (20), talonpoika (17) ja suomalainen (14 + 3 adjektiivia), vaikka habitans-ap-
pellatiivin kääntymisessä on kohdetekstissä lähdetekstiä enemmän variaatiota: suo-
mentaja on valinnut eri käännösvastineen eri konteksteihin. Myös mies (12), perhe 
(10), isäntä (9) ja venemies (6) esiintyvät aineistossa taajaan. Sekä lähde- että koh-
detekstissä maailma rakentuukin varsin miehiseksi. Yleisin naisiin viittaava appel-
latiivi sekä lähde- että kohdetekstissä on femme ’nainen, vaimo’ (4) (su. nainen 6, 
puoliso 1); seuraavaksi yleisin jo edellä mainittu fille ’tyttö, tytär’ (4) (su. tyttö 3, 
tytär 1). Lähdetekstissä esiintyy myös Demoiselle ’neito, neiti, (nuori) tyttö, immyt’ 
(3), joka on suomentunut niin muodossa (torniolais)neiti (Bäck) (2) kuin myös 
(nuori) nainen. Madame (Brunia) (su. rouva Brunnius) sekä mere (su. äiti) esiinty-
vät kukin aineistossa vain kahdesti. 

Kaiken kaikkiaan appellatiivien kirjo Outhier’n tekstissä on varsin laaja. 
Yhteiskuntadiskurssia rakentavia ammattinimityksiä on jo edellä mainittujen 
venemiehen ja sotilaan lisäksi runsaasti, esimerkiksi interpréte ’tulkki’ (4, su. 
tulkki), capellan (nykyranskan chapelain) ’kappalainen’ (4, su. kappalainen, pappi), 
pasteur ’pappi, pastori, paimen’ (2, su. kappalainen), (bas) Officier ’(ali)upseeri, 
virkamies’ (2, su. (ali)upseeri), ouvrier ’työläinen’ (2, su. työmies), pilote ’ajaja, 
kuski58 ’ (2, su. perämies), domestique ’palvelija, kotipulainen’ (2, su. palvelija, 
palvelusväki), servante ’palvelustyttö, piika, palvelijatar’ (2, su. palvelustyttö, 
piika), Lanseman d’Öfwer Torneå (su. Ylitornion nimismies), guide ’opas, retkiopas’ 
(su. opas), caporal ’korpraali’, alikersantti (su. korpraali), Maître de la 
Poste ’postimestari’, (su. kestikievarin isäntä), Ministre ’ministeri, pappi’ (su. 
poisto mitä ilmeisimmin toiston välttämiseksi), valet ’miespalvelija’ (su. renki), 
tailleur ’räätäli, vaatturi’ (su. räätäli). Uskonnollisten nimitysten yleisyys 
selittynee osin abbé Outhier’n oman ammatillisen kiinnostuksen kautta, mutta 
toisaalta ne kertovat myös kirkon vahvasta asemasta aikakauden yhteiskunnassa.  

 
58 Ks. alaviite 49. 
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Yhteiskunnallisesta järjestäytymisestä kertovat myös lukuisat ammatilliset ar-
vonimet, joilla Outhier identifioi retkikunnan apuna olleita ja ranskalaisille tutuiksi 
tulleita torniolaisia: M. Viguelius, Recteur des Ecoles de Torneå/Comministre (su. 
Tornion koulun rehtori Wegelius); le Bourguemestre, M. Piping (su. pormestari 
Pipping); M. Antilius, Capellant de Kengis (su. Köngäsen kappalainen Antilius); 
M. Ervaste, Docteur (su. tohtori Ervasti).  

Toisin kuin edeltäjänsä matkakuvauksessa, ranskalaispapin tekstissä käytetään 
yleisnimien ohella suhteellisen paljon erisnimiä: M. Piping, M. Helant (su. (herra) 
Hellant), M. Brunius (su. kirkkoherra Brunnius), Mademoiselle Bek (su. neiti Bäck), 
Madame Brunia (su. rouva Brunnius). Retkikuntalaiset majoittautuivat Torniossa 
kaupungin porvarien ja yläluokan asunnoissa ja ystävystyivät näiden kanssa. Val-
linneet yhteiskunnalliset olot implikoituvat myös tekstistä: talonpojat, paysans (18), 
edustuvat useimmiten yleisnimillä – poikkeuksena varakkaimpien ja isoimpien ta-
lojen omistajat, jotka tulevat tunnetuiksi talojensa nimien kautta, kuten Maître de 
Corten Niemi, su. Korteniemen isäntä, – ja Bourgeois (de Torneå) (4, su. Tornion 
porvarit), joista monet kuuluivat ranskalaismatkaajien Tornion seurapiiriin. 

Esipuheessaan ilmoittamansa mukaisesti suomentaja on kotouttanut sekä pai-
kan- että erisnimet oikeakieliseen asuun. Kääntäjä on myös jättänyt useimmiten 
pois ranskalaiskirjoittajan Monsieur-puhuttelut, erityisesti muiden tittelien, kuten 
pormestari, yhteydessä. Tämä koskee myös tekstissä esiintyviä ranskalaisnimiä. 
Kääntäjä ei ole kuitenkaan tyytynyt vain korjaamaan nimien oikeinkirjoitusta, vaan 
hän on myös korjannut lähdetekstin virheelliset tittelit: esimerkiksi lähdetekstissä 
Ylitornion papiksi (pasteur d’Öfwer Torneå) esitellystä Brunniuksesta on tullut oi-
keammin kirkkoherra. Kotouttava strategia näkyy myös eri ammattinimikkeiden 
suomennoksissa, joihin kääntäjä on valinnut kulttuuris-historiallisesti osuvat vasti-
neet (piika, renki, kestikievarin isäntä jne.). 

Retkikunnan suomalaisia työmiehiä kuvataan lähdetekstissä hyvin positiivisin 
laatusanoin: he ovat très-courageux ’hyvin rohkea’ (2, su. hyvin rohkea), 
infatigable ’väsymätön, uupumaton’ (2, su. sisukas, sinnikäs), adroit ’taitava’, 
insensible (aux injures & aux intemperies de l’air) ’turta (sään huonoudelle ja 
vahingoille’ (su. johon mikään ei pystynyt). Väsymättömyys, taito, rohkeus ja 
kestävyys muotoutuvat työmiehiä kuvaaviksi piirteiksi. Suomennoksessa 
aktivoituu kääntäjän sananvalintojen myötä perinteinen sisun diskurssi: 
suomalaiset työmiehet kuvastuvat sisukkaina ja sinnikkäinä puurtajina, jotka 
kestävät melkein mitä vain. Myös muut suomalaiset saavat lähdetekstissä 
ranskalaispapilta tyypillisesti myönteisen arvion: he ovat ’hyviä’ ihmisiä, bon ja 
très-bon (5, su. kelpo), doux ’lempeä, mukava’ (su. sävyisä), serviable ’auttava’ (su. 
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avulias), aimable ’herttainen, kiltti, rakastettava, ystävällinen, miellyttävä’ (su. 
ystävällinen).  

Ranskalaisesta matkakertomuksesta löytyy myös joitakin negatiivisesti arvot-
tavia kuvauksia: esimerkiksi eräs matkalla kohdattu talo on ranskalaisten mielestä 
très mal-propre ’hyvin epäsiisti’ (su. hyvin siivoton). Lähdetekstin ja kohdetekstin 
välillä on myös hienoinen näkökulmaero: lähdetekstissä monet seudun asukkaat 
ovat visionnaires ’taikauskoinen59, visionäärinen’ ja crédules ’hyväuskoinen, herk-
käuskoinen, sinisilmäinen’, suomennoksessa puolestaan yksinkertaisesti taikaus-
koisia. Kohdetekstissä aktivoituu näin vastakohtadiskurssi uskonnon ja taikauskon 
välillä lähdetekstiä pelkistetymmin. Myös suomalaisuuteen usein liitetty alasto-
muus (tout nud & tout en sueur) nousee kummastuksen kohteena esille saunaku-
vauksen yhteydessä. Negatiivisia suomalaiskuvauksia on kuitenkin huomattavasti 
positiivisesti virittyneitä vähemmän. 

Suomalaisista näyttäisikin Outhier’n matkakertomuksessa syntyvän kaiken 
kaikkiaan varsin myönteinen yleiskuva. Yleisimmät adjektiivit ovat bon ’hyvä, 
reilu’ (5, su. kelpo), âgé ’iäkäs, ikääntynyt’ (3, su. iäkäs, vanha) ja riche ’rikas, 
vauras, varakas, äveriäs’ (3, su. vauras, varakas). Esimerkkiaineiston adverbiaalit 
– vaikkakin määrältään vähäiset – vahvistavat positiivista vaikutelmaa: suomalai-
set toimivat si bien (su. niin hyvin), avec une constance admirable ’ihailtavalla va-
kaudella’ (su. hämmästyttävän tyynesti), avec beaucoup de politesse (su. hyvin koh-
teliaasti), le plus gracieusement du monde ’kohteliaimmin maailmassa’ (su. tavat-
toman ystävällisesti) ja sans en être incommodé ’siitä häiriintymättä’ (eikä ollut 
pakkasesta tietääkseenkään). 

Vaikka Outhier jatkaa tietyiltä osin 1600-luvun diskursiivista perinnettä 
nostamalla esiin esimerkiksi saunakulttuurin, kuva suomalaisuudesta 
monipuolistuu ja syvenee 1700-luvun matkakertomuksessa. Toisin kuin 1600-
luvun tekstissä, Outhier’n suomalaisdiskurssi on varsin myönteisesti värittynyt 
eikä esimerkiksi alkoholinkäyttöä ei mainita kuvauksessa lainkaan. Tässä 
ranskalaispapin suomalaisuusdiskurssi poikkeaa kiinnostavasti esimerkiksi 
brittiaikalaisen Edward Daniel Clarken matkakertomuksesta, joka oli 
huomattavasti Outhier’n kuvausta negatiivisempi ja jossa suomalaisuuteen liitettiin 
Regnardin tavoin eläimellisiä piirteitä; Lapin luonto puolestaan nähtiin 
englantilaisissa kuvauksissa likaisuuden, laiskuuden, tietämättömyyden ja 
moraalittomuuden tyyssijana (ks. lisää esim. Halmesvirta 1995: 83–84, 87). 

 
59 LTLF s.v. visionnaire ‘Celui, celle qui a ou qui croit avoir des visions surnaturelles’. 
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Suomalainen yhteiskunta representoituu 1700-luvun ranskalaisessa matkaker-
tomuksessa uskonnollis-yhteiskunnallisten diskurssien kautta, uskonnollista ja so-
siaalista elämää kontrolloivien ja ohjaavien sääntöjen, pakkojen ja velvollisuuksien 
tilana. Suuri osa säännöstöstä tulee kansalaisten yläpuolelta, kuninkaan, valtion tai 
kirkon toimesta, mutta myös suomalaiset itse luovat toimintamalleja ja sopimuksia 
yhteiselon helpottamiseksi.  

Tekstinulkoinen todellisuus, kaupungistuminen ja sääty-yhteiskunta heijastu-
vat tekstin teemoissa ja tekstiin kirjoittuvissa ryhmissä. Tekstiin rakentuukin sel-
keitä sosiaalisia ryhmiä ja hierarkioita. Esimerkiksi Torniossa asunut ranskalainen 
kenraaliluutnantti vaimoineen, ruotsinkieliset porvarit sekä varakkaat talonpojat ja 
muut retkikuntaa avustaneet henkilöt erottuvat omiksi ryhmikseen. Suomalai-
set ”kelpo” talonpojat perheineen muodostavat kuuliaisen ryhmän, joka ei niskuroi 
päälleen asetettavia sääntöjä ja velvollisuuksia vastaan. Sekä porvarit että talonpo-
jat näyttäytyvätkin ranskalaisen kirjoittajan diskurssissa tottelevaisina asukkaina ja 
kuuliaisina kristittyinä, jotka käyvät säännönmukaisesti kirkossa. Ranskalaispapin 
negatiivissävyiseen saamelaisdiskurssiin verrattuna suomalaiset näyttäytyvät mat-
kakuvauksessa varsin hyveellisinä ja työteliäinä yhteiskunnan jäseninä. Suomalais- 
ja saamelaisdiskurssit asettuvatkin monelta osin toistensa vastakohdiksi: tämä ra-
kentaa Outhier’n matkakuvauksessa diskursiivista vastakkainasettelua kaupungin 
ja maaseudun asukkaiden sekä yhteiskunnan marginaaliin asettuvien saamelaisten 
välille. 

Kielellisesti 1700-luvun teksti rakentuu pitkälti fyysisen toiminnan ja olemisen 
kautta: psyykkis-tunteellisia mentaaliverbejä esiintyy suomalaiskuvauksissa varsin 
vähän. Tekstin näkökulmaa ei myöskään yleensä eksplikoida kirjoittajan omaksi. 
Lisäksi indikatiivin lähestulkoon yksinomainen käyttö tekee tekstin sävystä totea-
van ja faktisen.  

Kohdetekstin diskursiiviseen muotoutumiseen vaikuttavat selkeästi kääntäjän 
valitsemat käännösstrategiat, jotka monissa kohdin eksplisiittistävät, yksinkertais-
tavat ja kotouttavat tekstiä, helpottaen näin suomalaisen lukijan lukuprosessia. 
Käännöksessä semanttisella ja prosessitasolla tapahtuneet muutokset heijastuvat 
myös kohdetekstissä rakentuvaan toimijuuteen, rooleihin ja vuorovaikutussuhtei-
siin, jotka eroavat monin paikoin lähdetekstin konstruoimasta todellisuudesta. 
Kääntäjän sananvalinnat tuovat paikka paikoin tekstiin myös affektiivisuutta, jota 
lähdetekstissä ei esiinny. 
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4.3.5 Saamelaiset 1800-luvulla: Tunturien lapset 

Kirjailija Xavier Marmier saapui Lappiin ensimmäisen kerran vuonna 1838 Paul 
Gaimardin johtaman ranskalaisen retkikunnan mukana. Marmier kumppaneineen 
matkusti kesän aikana Lapin halki jokivarsia seuraten Ruijan rannoilta Haaparan-
taan asti, jonne he saapuivat syyskuun puolivälin tienoilla. Haaparannasta retkikun-
nan jäsenet jatkoivat Uumajaan, jossa he nousivat höyrylaiva Nordlandiin ja aloit-
tivat paluumatkan Ranskaan. 

Matkailun yleistyessä 1800-luvulla myös pohjoiseen saapui aikaisempaa 
enemmän ulkomaisia matkustajia ja Lappia käsitteleviä matkakirjoja julkaistiin 
useissa Keski-Euroopan maissa. Marmier vaikuttaa tunteneen ainakin maanmies-
tensä Regnardin ja Outhier’n matkakertomukset – Marmier’n tekstissä on useita 
viittauksia näiden teoksiin –, mutta hän näyttäisi perehtyneen laajasti myös muiden 
aikalaistensa Lapin-kuvauksiin: esimerkiksi italialaisen Acerbin matkakertomus 
mainitaan teoksen kirjallisuusosassa. 

Marmier’n teoksessa osansa saavat niin saamelaiset kuin suomalaisetkin: mo-
lempien kuvauksia löytyy matkakirjasta runsaasti. Toisin kuin Regnardin tapauk-
sessa, Marmier’n saamelaiskuvaukset pohjautuvat mitä todennäköisimmin autent-
tisiin kokemuksiin. Retkikunnan oppaana toimi saamelaisia, ja matkan aikana rans-
kalaiset kohtasivat jutaavia saamelaisperheitä. Lars Levi Laestadius, jonka luona 
matkailijat majoittuivat, kertoi kiinnostuneille kuulijoilleen useita Staalo-tarinoita, 
joista Marmier kirjoitti tiivistelmät matkakertomukseensa60.  

Toisin kuin varhaisemmissa matkakuvauksissa, joissa saamelaisuutta rakenta-
vat diskurssit ovat usein negatiivisesti sävyttyneitä ja joissa korostetaan muun mu-
assa saamelaisten pientä kokoa, sivistymättömyyttä ja taikauskoisuutta, Marmier’n 
kuvaus retkikunnan oppaana toimineesta saamelaismiehestä on erittäin positiivinen 
ja kumoaa kaikki aikaisemmat stereotypiat: 

1. Le matin du jour fixé pour notre départ, arriva notre guide, un vieux Lapon 
de six pieds de haut, droit et robuste comme un pin. En le voyant courir avec 
agilité d’un endroit à l’autre, et présider à tous nos préparatifs de voyage, on 
l’eût pris pour un enfant des montagnes, et il avait soixante-dix ans. Sa tête 

 
60 Laestadius sai itse asiassa retkikunnalta tehtäväkseen kirjoittaa ”lappalaisten historian”, joka oli tar-
koitus julkaista retkikunnan teossarjassa. Saamelaisten mytologiaa käsittelevä moniosainen teos jäi kui-
tenkin erinäisistä syistä julkaisematta ja unohduksiin, kunnes Marmier’n Pontarlier’n kaupungille testa-
menttaamista arkistoista löydettiin vuonna 1933 Laestadiuksen käsikirjoituksen ensimmäinen osa. Osat 
2–4 löytyivät vuonna 1946 Yalen yliopiston käsikirjoitusarkistosta (ks. Pentikäinen 2014; myös Honka 
2008).  
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était déjà toute chauve, mais ses membres n’avaient encore rien perdu de leur 
force. C’est, du reste, un homme intelligent et éclairé. Il a été quatre ans maître 
d’école à Kautokeino, dix ans länsmand dans un district. Il a lu plus d’une fois 
la Bible d’un bout à l’autre, et il parle norvégien comme un livre. (Marmier 
1842: 347/1.) 

1. Lähtöpäivän aamuna saapui oppaamme, kuuden jalan mittainen 
lappalaisukko, suora ja vahva kuin mänty. Kun näki hänen ketterästi 
juoksevan paikasta toiseen ja johtavan matkavalmistelujamme, olisi voinut 
pitää häntä tuntureilta tulleena poikasena, ja kuitenkin hänellä oli ikää 
seitsemänkymmentä vuotta. Hän oli jo aivan kaljupäinen, mutta hänen 
jäsenensä eivät olleet menettäneet vähääkään voimastaan. Lisäksi hän oli 
älykäs ja valistunut mies. Hän on toiminut neljä vuotta Koutokeinon koulun 
opettajana ja kymmenen vuotta erään piirin nimismiehenä. Raamatun hän on 
useita kertoja lukenut kannesta kanteen, ja hän puhuu norjaa kuin suoraan 
kirjasta. (Lähtö Kåfjordista) (Marmier 1999: 26.) 

Saamelaisopas saa paljon myönteisiä määritteitä: hän on pitkä (six pieds de haut), 
hyväryhtinen ja vahva (droit et robuste comme un pin, ses membres n’avaient 
encore rien perdu de leur force), nuorekas ja notkea (courir avec agilité, un enfant 
des montagnes) ja kaiken lisäksi myös hyvin sivistynyt ja työteliäs mies, joka on 
toiminut arvostusta herättävissä ammateissa (un homme intelligent et éclairé, 
maître d’école, länsmand). Lisäksi hänen kerrotaan tuntevan Raamattunsa (il a lu 
plus d’une fois la Bible d’un bout à l’autre) – tällä Marmier kumoaa 
taikauskoväitteet - ja kaiken lisäksi hän on kielitaitoinen: hän puhuu norjaa 
taitavasti (comme un livre).  

Kuvaus herättää aikaisempiin saamelaiskuvauksiin verrattuna vastakohtadis-
kurssin, joka kumoaa kärkevimpiä saamelaisiin liittyviä stereotypioita. Tämä dis-
kurssi koskee kuitenkin lähinnä vain kouluja käynyttä saamelaisopasta, johon ku-
vauksessa liitetään lukuisia länsimaisiksi ymmärrettäviä piirteitä, kuten kielitaito, 
sivistys ja arvokkaat ammatit. Tavallisten saamelaisten kohdalla Marmier’n kuvaus 
ei ole erityisen myönteinen, mikä käy ilmi muista tekstiesimerkeistä. Palaan tähän 
aiheeseen alempana muiden tekstiesimerkkien yhteydessä.  

Monien aikalaistensa tapaan Marmier oli hyvin kiinnostunut historiasta ja kan-
sanrunoudesta – teoksessaan Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne, josta 
kääntäjä Marja Itkonen-Kaila on myös tehnyt osittaisen suomennoksen, Marmier 
on käyttänyt kokonaisen luvun suomalaisen kansanrunouden käsittelyyn. 
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Tietynlainen kansallisromanttinen vire heijastuu myös vuoden 1838 matkakerto-
muksesta Marmier’n kuvaillessa retkikunnan saamelaisopasta, Mickel Johanssonia:  

2. Le lait mêlé avec de l’eau est sa boisson habituelle, la montagne est son 
domaine, et, l’hiver comme l’été, au milieu des amas de neige comme au bord 
des vagues, il se fait, avec quelques piquets, un refuge contre la tempête, et 
s’endort paisiblement sous sa tente de vadmel. (Marmier 1842: 348/1.) 

2. Vedensekainen maito on hänen juomaansa, tunturi hänen valtakuntaansa, 
ja niin talvella kuin kesälläkin, lumikinosten keskellä ja aaltojen partaalla, hän 
kyhää muutaman riu’un avulla itselleen suojan myrskyä vastaan ja nukkuu 
rauhallisesti sarkaisessa kodissaan. (Lähtö Kåfjordista) (Marmier 1999: 26–
27.) 

Luokittelevat relaatioprosessit, leksikaaliset valinnat (son domaine, un refuge 
contre la tempête) ja toimintaa määrittävät adverbiaalit (paisiblement) luovat ru-
nollisen kuvan luonnon armoilla elävistä saamelaisista. Teksti rakentaakin saame-
laisuutta romantisoivan diskurssin kautta: saamelainen on tunturien hallitsija, joka 
selviytyy luonnossa vähäisillä tarvikkeillaan ja nukkuu tyytyväisenä kankaisessa 
teltassaan. 

Kohdetekstiesimerkeistä voidaan huomata, että käännöksessä on jälleen tapah-
tunut sekä diskurssisemanttisesti että käännösstrategisesti kiinnostavia muutoksia. 
Kääntäjä on ensinnäkin korvannut lähdetekstin roomalaisiin lukuihin perustuvan 
jaottelun alaotsikoilla, jotka ilmaisevat tiiviisti kunkin alaluvun olennaisen sisällön 
(vrt. Chestermanin (1997: 111) coherence change) ja ohjaavat näin suomalaisen 
lukijan lukuprosessia. Olen sisällyttänyt alaotsikon kunkin kohdetekstiesimerkin 
loppuun. Kääntäjän paratekstin lisäksi kohdetekstissä on myös lukuisia muita muu-
toksia. Sekä tekstiesimerkin 1 että 2 käännöksissä on esimerkiksi havaittavissa kie-
lellistä tiivistymistä: le matin du jour fixé pour notre départ ’lähtöpäiväksemme 
määrätyn päivän aamuna’ on pelkistynyt lähtöpäivän aamuksi, le lait mêlé avec de 
l’eau ’veden kanssa sekoitettu maito’ puolestaan on muuttunut vedensekaiseksi 
maidoksi ja sa boisson habituelle ’hänen tavanomainen juomansa’ hänen juomak-
seen, jolloin käännöksestä tulee myös lähdetekstiä eksklusiivisempi: vedensekai-
nen maito konstruoituu saamelaisoppaan ainoaksi juomaksi. Toisaalta kääntäjä on 
myös paikoin yksinkertaistanut kohdetekstiä esimerkiksi suomentamalla ranskan 
gerundirakenteen temporaalisena sivulauseena (en le voyant – kun näki).  

Suomentaja on myös tehnyt kotouttavia käännösvalintoja muun muassa kään-
tämällä lähdetekstin ruotsinkielisen tittelin länsmand nimismieheksi ja ’vuoren’ la 
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montagne suomalaisittain tunturiksi. Kotouttavasta ja selkeyttä lisäävästä kään-
nösstrategiasta kertonee myös lähdetekstin nominivertauksen il parle norvégien 
comme un livre ’hän puhuu norjaa kuin kirja’ suomentaminen adverbiaaliraken-
teella hän puhuu norjaa kuin suoraan kirjasta: siinä missä ranskankieliset kirjat 
puhuvat, suomen kielessä kirjoilla on tapana kertoa (KS s.v. kirja) ja ihmisillä puo-
lestaan puhua esimerkiksi paperista (KS s.v. puhua). Kääntäjä on myös tehnyt koh-
detekstiin lisäyksiä, jotka ohjaavat lukijan tulkintaa tekstistä. Esimerkiksi konses-
siivista suhdetta ilmaisevan partikkelin kuitenkin lisääminen kohdetekstiin korostaa 
saamelaisoppaan olemuksen ja toiminnan poikkeuksellisuutta (et il avait soixante-
dix ans – ja kuitenkin hänellä oli ikää seitsemänkymmentä vuotta). 

 Kohdeteksti on paikoin myös lähdetekstiä affektiivisempaa ja deskriptiivisem-
pää. Esimerkiksi tekstiesimerkin 1 un vieux Lapon ’vanha saamelaismies’ on suo-
mentunut arkisena lappalaisukkona (KS s.v. ukko ’vanha mies, äijä’) ja tekstiesi-
merkin 2 tekeminen (il se fait… un refuge ’hän tekee itselleen… suojapaikan’) on 
vaihtunut kyhäämiseksi (hän kyhää… itselleen suojan), jolloin suomennos on huo-
mattavasti lähdetekstiä deskriptiivisempi ja korostaa majoituksen tilapäisyyttä ja 
tekemisen nopeutta (KS s.v. kyhätä).  

Käännöksessä on muitakin pieniä, mutta kiinnostavia merkitysmuutoksia, 
jotka toisaalta lisäävät kohdetekstin deskriptiivisyyttä, mutta toisaalta myös ohjaa-
vat lukijan luentaa tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi tekstiesimerkin 1 konstruoima 
romanttissävyinen kuva matkaseurueen saamelaisesta oppaasta ympäristönsä kas-
vattina (un enfant des montagnes ’vuorten lapsi’) on kohdetekstissä saanut alkupe-
rää selittävän lisäyksen tuntureilta tulleena poikasena: lisäksi kohdetekstissä ko-
rostuu saamelaisoppaan sukupuoli sekä kuviteltu nuoruus ja kokemattomuus (KS 
s.v. poikanen ’yl. (kokematon) poika’). Kiinnostavasti myös lähdetekstin saame-
laisoppaan ilmeisen kookasta ja vankkarakenteista olemusta kuvaava robuste ’ro-
teva, riski, vahva, vankka’ on kääntynyt suomennoksessa nimenomaan fyysistä voi-
maa ja kestävyyttä korostavana vahvana (KS s.v. vahva). Lähdetekstiesimerkissä 2 
puolestaan saamelaisopas nukahtaa ’villakankaisen telttansa alle’ (s’endort… sous 
sa tente de vadmel), kun taas kohdetekstissä tämä nukkuu sarkaisessa kodissaan: 
nopeasti kyhätty kangassuoja rakentuu näin saamelaisen omaksi kodiksi.  

Kohdetekstissä on myös muita kiinnostavia käännösvaihdoksia. Esimerkiksi 
tekstiesimerkissä 1 kuvailevan relaatioprosessin OLIJA on lähdetekstissä yksittäinen 
ruumiinosa sa tête, suomennoksessa puolestaan saamelaisoppaaseen viittaava pro-
nomini hän, jolloin kohdetekstissä nimetty ominaisuus, kaljupäisyys, määrittää yh-
den osan sijaan koko saamelaisoppaan olemusta (sa tête était déjà toute chauve ’hä-
nen päänsä oli jo aivan kalju’ – hän oli jo aivan kaljupäinen). Toisaalta 
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käännöksessä on myös teema-reemavaihdoksia: esimerkiksi lähdetekstin il a lu 
plus d’une fois la Bible d’un bout à l’autre ’hän on lukenut useammin kuin kerran 
Raamatun päästä päähän’ suomennoksessa Raamattu on noussut fokusasemaan: 
Raamatun hän on useita kertoja lukenut kannesta kanteen. Kääntäjä on myös 
muuntanut yhden tekstiesimerkin preesensprosesseista (c’est, du reste, un homme 
intelligent et éclairé) imperfektiin (lisäksi hän oli älykäs ja valistunut mies), vaikka 
muuten hän on säilyttänyt lähdetekstin aikamuodot käännöksessään. Osa tällaisista 
muutoksista voi liittyä kääntäjän tiedostamattomiinkin odotuksiin ja oletuksiin tie-
tyn rekisterin tyylipiirteistä. Suomentaja on voinut myös mahdollisesti tavoitella 
variaatiota ja pyrkiä välttämään toistoa käännöksessään, mikä on voinut vaikuttaa 
esimerkiksi teema-reemasuhteiden rakentumiseen kohdetekstissä. 

Kuten edellä totesin, vaikka saamelaisopas esiintyy Marmier’n teoksessa var-
sin positiivisessa valossa, kokonaisuutena 1800-luvun Lapin-kuvauksen saamelais-
diskurssiin kirjautuu kuitenkin myös muita sävyjä. Varhaisemmissa matkakuvauk-
sissa esiin nousseet alkoholidiskurssi ja kurjuuden diskurssi toistuvat kaikuina 
myös Marmier’n Lappi-kertomuksessa. Kun retkikunta kohtaa esimerkiksi matkal-
laan halki tuntureiden kaksi saamelaisperhettä, heidät kuvataan likaisiin ja resuisiin 
vaatteisiin pukeutuneina, alkoholille persoina ja köyhinä poropaimentolaisina: 

3. Les Lapons vinrent au-devant de nous avec une expression de surprise 
qu’une demi-fiole d’eau-de-vie transforma aussitôt en bienveillance. [---] Les 
deux hommes portaient un vêtement en peau de renne sale et déchiré ; les 
femmes n’étaient ni plus élégantes ni plus propres. Dans la tente, composée, 
comme toutes les tentes laponnes, de quelques lambeaux de laine étendus sur 
des pieux, on ne voyait que deux à trois vases en bois, une chaudière posée sur 
le feu, et un berceau à côté. (Marmier 1842: 361–362 /1.)  

3. Lappalaiset tulivat meitä vastaan kasvoillaan hämmästyksen ilme, jonka 
puoli pulloa viinaa heti muutti hyväntahtoisuudeksi. [---] Molemmilla miehillä 
oli likainen ja repaleinen poronnahka-asu, eivätkä naiset olleet sen 
tyylikkäämpiä tai siistimpiä. Kodassa, joka oli kaikkien lappalaiskotien 
tapaan kyhätty riukujen päälle levitetyistä villakankaan riekaleista, oli vain 
pari kolme puuastiaa, tulella oleva pata sekä kätkyt. (Lappalaisten tapaaminen) 
(Marmier 1999: 38.) 

Lähdetekstikatkelmassa 3 alkoholi (une demi-fiole d’eau-de-vie) toimii materiaali-
sen prosessin aiheuttajana, jolla saamelaisten suopeamielisyys vieraita kohtaan os-
tetaan. Saamelaismiesten pukeutumista määrittävät negatiivissävyiset adjektiivit 
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(sale, déchiré); naiset puolestaan luokitellaan negaation kautta (ni plus élégantes ni 
plus propres) yhtä tyylittömiksi ja likaisiksi kuin miehetkin, vastoin tekstiin raken-
tuvaa implikaatiota muille naisille ominaisesta eleganssista ja puhtaudesta. Myös 
muut leksikaaliset valinnat (quelques lambeaux de laine étendus sur des pieux) ja 
negaatiorakenteet (ne… que deux à trois vases en bois...) vahvistavat tekstissä muo-
toutuvia negatiivisia diskursseja.  

Kohdetekstiesimerkissä 3 on useita kotouttavaan käännösstrategiaan viittaavia 
käännösvaihdoksia. Esimerkiksi lähdetekstin materiaalinen prosessi, jossa saame-
laismiehet ovat TOIMIJOINA (les deux hommes portaient un vêtement en peau de 
renne sale et déchiré ’molemmat miehet kantoivat (päällään) likaista ja repeyty-
nyttä poronnahkaista asua’) on muuntunut suomennoksessa idiomaattisemmaksi 
possessiiviseksi suhdelauseeksi, jossa saamelaiset ovat OMISTAJINA (molemmilla 
miehillä oli likainen ja repaleinen poronnahka-asu). Käännöksessä on myös käy-
tetty kotouttavia sananvalintoja: lähdetekstin telttaan viittaavat la tente ja les tentes 
laponnes ovat suomentuneet kotina (kodassa; lappalaiskotien). Kohdetekstistä on 
myös tullut lähdetekstiä yksinkertaisempi, sillä lähdetekstin partisiippirakenne 
(composée… de ’koottu, muodostettu’) on avattu suomennoksessa materiaaliseksi 
sivulauseprosessiksi (oli… kyhätty), mikä tekee kohdetekstistä helposti luettavaa. 
Kääntäjä on myös jättänyt suomentamatta kehdon sijaintia määrittävän adverbiaa-
lin à côté.  

Osa muutoksista selittynee toisin sanoen kääntäjän pyrkimyksellä tuottaa suju-
vakielinen suomennos. Myös kotouttavia käännösvalintoja sekä tekstin yksinker-
taistumista voidaan pitää lukuprosessia helpottavina tekijöinä. Toisaalta kohdeteks-
tissä näyttäisi korostuvan myös kääntäjän oma tulkinta lähdetekstistä: esimerkiksi 
suomennokseen valittu kyhätä-verbi korostaa tekemisen nopeutta, häthätää valmis-
tamista ja tuotoksen väliaikaisuutta (KS s.v. kyhätä), mikä puolestaan korostaa en-
tisestään matkakuvauksen konstruoimaa kurjuusdiskurssia. 

Myös säälin diskurssi aktivoituu monissa kohdin Marmier’n saamelaiskuvauk-
sia. Kun tutkimusretkeilijät huomaavat esimerkiksi kohtaamiensa ’ihmisparkojen’ 
(ces pauvres gens) joukossa orvon tyttölapsen (une orpheline), se herättää heissä 
säälin tunteita: kuljettavathan saamelaiset osaansa tyytyvää ’lapsiparkaa’ (la pauvre 
enfant) syvien soiden ja jyrkkien vuorien halki. 

4. Au milieu de cette société nomade qui nous entourait avec une sorte 
d’affection depuis que nous l’avions laissée goûter à notre flacon de voyage, 
nos regards s’arrêtèrent sur une jeune fille à contenance modeste, au visage 
doux et gracieux. C’était une orpheline que ces pauvres gens avaient recuillie 
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par charité, et qu’ils conduisaient avec eux à travers les marais profonds et les 
montagnes escarpées. La pauvre enfant semblait contente de son sort. 
(Marmier 1843: 362 /1.) 

4. Tässä paimentolaisyhteisössä, josta huokui meitä kohtaan tiettyä 
suosiollisuutta sen jälkeen kun olimme antaneet sen päästä osalliseksi 
eväspullostamme, katseemme kiintyi vaatimattomasti käyttäytyvään nuoreen 
tyttöön, jolla oli lempeät ja sirot kasvonpiirteet. Hän oli orpo, jonka nämä 
ihmispoloiset olivat lähimmäisenrakkaudesta ottaneet huostaansa ja jota he nyt 
kuljettivat mukanaan kohti syviä soita ja jyrkkiä kallioita. Lapsiraukka näytti 
olevan osaansa tyytyväinen. (Marmier 1999: 38.) 

Alkoholidiskurssi toistuu myös tässä kuvauksessa, jossa saamelaisten suopeamie-
linen toiminta ranskalaisia kohtaan selitetään ranskalaisten tarjoamalla eväspullon 
sisällöllä: qui nous entourait avec une sorte d’affection depuis que nous l’avions 
laissée goûter à notre flacon de voyage.  

Marmier’n romantisoitu näkemys tunturien helmassa nukkuvasta saamelaisop-
paasta saakin matkakertomuksessa diskursiivisen vastakappaleen köyhissä oloissa, 
lähes suoranaisessa kurjuudessa elävistä saamelaisperheistä; ranskalaisen kirjoitta-
jan runolliset maalailut saavat tekstissä ikään kuin reaalisen vastineensa, jolloin 
tekstiin syntyy keskenään ristiriitaisia saamelaisuutta määrittäviä diskursseja.  

Myös tekstiesimerkin 4 kohdekielinen käännös on lähdetekstiin verrattuna yk-
sinkertaistunut: attributiivisesta prepositiorakenteesta (au visage doux et gracieux) 
on suomennoksessa tullut omistusta ilmentävä relationaalinen sivulause (jolla oli 
lempeät ja sirot kasvonpiirteet) ja lähdetekstin au milieu de cette société nomade 
on pelkistynyt muotoon tässä paimentolaisyhteisössä. Tämän lisäksi käännöksessä 
on useita muitakin merkitysmuutoksia. Esimerkiksi yhteisön toimintaa kuvaavan 
materiaalisen sivulauseen qui nous entourait avec une sorte d’affection ’joka ym-
päröi meitä jonkinlaisella kiintymyksellä’ käännöksessä näkökulma vaihtuu kiinty-
myksestä suosiollisuuteen (josta huokui meitä kohtaan tiettyä suosiollisuutta); 
eväspullosta maistaminen puolestaan muuttuu osalliseksi pääsemiseksi (depuis que 
nous l’avions laissée goûter à notre flacon de voyage ’siitä lähtien kun olimme 
antaneet sen maistaa matkapullostamme’ - sen jälkeen kun olimme antaneet sen 
päästä osalliseksi eväspullostamme).  

On myös kiinnostavaa, että siinä missä lähdetekstin ranskalaisten katseet ovat 
monikossa (nos regards s’arrêtèrent), suomennoksessa ranskalaisilla onkin yhtei-
nen katse (katseemme kiintyi). Selkeä näkökulmaero lähdetekstiin verrattuna on 
myös kuvauksen lopun suomennoksessa, joka vaikuttaa korostavan erityisesti 
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saamelaisyhteisön elämän kurjuutta ja suoranaista fataalisuutta: kun lähdetekstin 
saamelaisyhteisö kuljettaa orpolapsen à travers les marais profonds et les montag-
nes escarpées ’syvien soiden ja jyrkkien vuorten halki’, kohdetekstissä he kulkevat 
kohti syviä soita ja – kotoutetusti – jyrkkiä kallioita. 

5. Les Lapons qui conduisent leurs rennes à sept ou huit milles de distance 
(vingt et une ou vingt-quatre lieues) viennent une ou deux fois par mois à 
l’église. [---] C’est là qu’ils doivent se marier, baptiser leurs enfans, enterrer 
leurs morts. Il y a aussi dans ce village une école où les jeunes Lapons doivent 
venir prendre des leçons jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. On y compte 
ordinairement une trentaine d’élèves qui apprennent à parler et à lire le 
norvégien. L’enseignement religieux est un des élémens fondamentaux de leur 
éducation. (Marmier 1942: 365/1.) 

5. Lappalaiset, jotka poroineen vaeltavat täältä seitsemän tai kahdeksan 
peninkulman päähän, käyvät kirkossa kerran pari kuussa. [---] Täällä heidän 
on mentävä naimisiin, kastettava lapsensa ja haudattava vainajansa. Kylässä on 
myös koulu, jota nuorten lappalaisten on käytävä siihen asti kunnes pääsevät 
ripille. Koulussa on yleensä kolmisenkymmentä oppilasta, jotka opettelevat 
puhumaan ja lukemaan norjan kieltä. Uskonnonopetus on heidän 
kasvatuksensa tärkeimpiä puolia. (Koutokeino) (Marmier 1999: 42–43.)  

Toisin kuin 1700-luvun matkakuvauksessa, jossa saamelaisuus asettui yhteiskun-
nan marginaaliin, 1800-luvun saamelaiset ovat tiiviisti yhteisön toiminnassa mu-
kana. Lähdetekstissä rakentuu sivistysdiskurssi, jossa saamelaisilla on monenlaisia 
yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Tekstissä toistuvat modaaliset rakenteet, ja dis-
kurssi vaikuttaakin rakentuvan pakkojen ja täytymisten kielen kautta. Lähdeteksti-
esimerkissä saamelaiset ovat modaalisten materiaaliprosessien VAIKUTUKSENALAI-

SINA (ils doivent se marier, baptiser lerus enfans, enterrer leurs morts; les jeunes 
Lapons doivent venir prendre des leçons), joiden toimintaa ulkoinen, tekstissä 
konkretisoitumaton pakko ohjaa. Uskonto ja yhteiskunta kietoutuvat tekstissä yh-
teen, ja uskonnonopetus toimii yhteiskuntaan kasvattamisen väylänä.  

Sivistysdiskurssin myötä tekstiin kirjoittuu myös uusia rooleja saamelaisille: 
hallituksen jalo tehtävä, saamelaisten opettaminen, toteutuu katekeettojen, kristin-
opin dogmit (mutta vain les dogmes élémentaires) oppineiden nuorten saamelaisten, 
kautta. Kristinusko ja ruotsin kieli liittyvät tekstissä itsestään selvästi yhteen: papin 
pitämät ruotsin tunnit kuuluvat nuorten katekeettojenkin koulutukseen. 
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6. Le gouvernement s’est fait un noble devoir de les instruire. [---] Les 
catéchistes sont de jeunes Lapons qui ont reçu du prêtre des leçons de langue 
suédoise, qui ont appris à expliquer les dogmes élémentaires du christianisme. 
(Marmier 1843: 4/2.) 

6. Hallitus on ottanut jaloksi tehtäväkseen lappalaisten opettamisen. [---] 
Katekeetat ovat nuoria lappalaisia, jotka ovat saaneet papilta opetusta ruotsin 
kielessä ja ovat oppineet selittämään kristinopin alkeita. (Kaaresuvannossa) 
(Marmier 1999: 48.) 

Saamelaisten jutaava elämäntapa esitetään tekstissä itsestään selvyytenä. Toisaalta 
vapaa paimentolaiselämä kuitenkin yhdistyy kristillisiin ja yhteiskunnallisiin vel-
vollisuuksiin, joihin osallistuminen toimii samalla sivistyksen mittarina. Kristilli-
nen kasvatus ja muu kristillinen toiminta korostuu tekstissä useissa kohdissa. 
Konkreettista fyysistä toimintaa kuvaavien prosessien (ces Lapons errent de côté 
et d’autre) rinnalle saamelaiskuvaukseen kirjoittuu kristillistä toimintaa kuvaavia 
prosesseja (assistent assez régulièrement le dimanche à l’office religieux). 

7. En été, ces Lapons errent de côté et d’autre à une longue distance de 
Karesuando ; en hiver, ils resserrent le cercle de leurs pérégrinations, et 
assistent assez régulièrement le dimanche à l’office religieux. (Marmier 1843: 
4/2.) 

7. Kesällä lappalaiset vaeltelevat pitkien matkojen päässä Kaaresuvannosta, 
talveksi he palaavat takaisin vaelluksiltaan ja käyvät sunnuntaisin melko 
säännöllisesti jumalanpalveluksissa. (Kaaresuvannossa) (Marmier 1999: 48.) 

Kuten edellä, myös kohdetekstiesimerkissä 5 kääntäjä vaikuttaisi tehneen useita 
kotouttavasta käännösstrategiasta kertovia käännösratkaisuja. Hän on muun mu-
assa jättänyt kokonaan suomentamatta lähdetekstin sulkeissa olevan merkinnän 
ranskalaisista peninkulmista (vingt et une ou vingt-quatre lieues): 21 tai 24 ranska-
laista peninkulmaa seitsemän tai kahdeksan ruotsalaisen peninkulman selityksenä 
ei varmastikaan olisi sanonut mitään suomalaiselle nykylukijalle, mutta olisi sen 
sijaan toiminut tekstuaalisesti vieraannuttavana elementtinä kohdetekstissä. 

Käännöksessä on tapahtunut myös lukuisia merkitysvaihdoksia, jotka vaikut-
tavat kohdetekstiin kotouttavasti. Suomentaja on esimerkiksi kääntänyt tekstiesi-
merkin 5 materiaaliprosessin conduisent leurs rennes ’ohjaavat, kuljettavat, pai-
mentavat porojaan’ porojen kanssa vaeltamiseksi (poroineen vaeltavat): toimimi-
sen luonne vaihtuu näin eläinten ohjaamisesta niiden kanssa yhdessä 
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taivaltamiseksi ja kiireettä kulkemiseksi (KS s.v. vaeltaa). Myös tekstiesimerkissä 
7 lähialueilla pysyttelemiseen viittaava resserrent le cercle de leurs pérégrinati-
ons ’pienentävät (moninaisten ja vaivalloisten) matkojensa ympyrää’ on saanut 
vaeltamiseen liittyvän suomennoksen (palaavat takaisin vaelluksiltaan). Tällaiset 
käännösvalinnat korostavat lähdetekstinkin konstruoimaa luonnonkansadiskurssia, 
johon jalan taivaltaminen kuuluu olennaisena osana.  

Kotouttavien käännösvalintojen lisäksi suomentaja vaikuttaisi pyrkineen läh-
detekstiä yksinkertaisempaan ja eksplisiittisempään ilmaisuun. Hän on esimerkiksi 
jättänyt kääntämättä tekstiesimerkin 7 suomennoksessa adverbiaalin de côté et 
d’autre ’puolelta toiselle’ sekä toisaalta vaihtanut tekstiesimerkin 6 käännöksessä 
saamelaisiin viittaavan pronominin les nämä nimeävään substantiiviin lappalaisten 
ja lisännyt rinnastuskonjunktion ja yhdistämään relatiivisivulauseita, jolloin tekstin 
koheesio ja luettavuus kasvaa. 

Myös institutionaalisuus vaikuttaisi nousevan kohdetekstissä lähdetekstiä 
vahvemmin esiin. Esimerkiksi kohdetekstiesimerkin 5 materiaaliprosessi viennent 
(une ou deux fois par mois) à l’église ’tulevat kirkolle/kirkkoon (kerran tai kahdesti 
kuussa)’ on suomentunut käydä-verbillä (käyvät kirkossa), samoin kuin nuorten 
saamelaisten koulutusta koskeva modaaliprosessi où les jeunes Lapons doivent 
venir prendre des leçons ’jonne nuorten saamelaisten on tultava ottamaan 
oppitunteja’ (jota nuorten lappalaisten on käytävä). Myös tekstiesimerkin 7 
suomennoksessa osallistuminen (assistent…à) on kääntynyt käymisenä (käyvät). 
Suomen kielelle idiomaattinen ilmaisu käydä konstruoi tässä toistuvaa tekemistä ja 
institutionaalista paikkaa (KS s.v. käydä; käydä koulua ’olla oppilaana jssk 
oppilaitoksessa tms.’), minkä lisäksi käymisen pakkoa ilmaisevat 
nesessiivirakenteet: on mentävä, on käytävä. Institutionaalisuudesta kertonee myös 
lähdetekstin oppituntien (des leçons de langue suédoise) suomentuminen 
opetuksena ruotsin kielessä kohdetekstiesimerkissä 6. 

 Kohdetekstiesimerkissä 5 on myös joitakin prosessitason muutoksia, jotka 
vaikuttavat tekstissä rakentuviin diskurssirooleihin. Esimerkiksi lähdetekstin pas-
siivimuotoinen materiaaliprosessi qu’ils soient confirmés, jossa saamelaisnuoret 
ovat toiminnan KOHTEENA, on suomentunut aktiivisena materiaaliprosessina pää-
sevät ripille: saamelaisista on itsestään näin tullut TOIMIJOITA. Toisaalta ranskan 
epämääräistä inhimillistä toimijaa ilmaisevan on-pronominin avulla rakentuva ma-
teriaaliprosessi on y compte on pelkistynyt suomennoksessa eksistentiaaliproses-
siin koulussa on: siinä missä lähdetekstin saamelaisnuorten määrän määrittäjäksi 
rakentuu nimeämätön inhimillinen toimija, suomennoksessa passiivisen tekijän ti-
lalle tulee staattisen asiantilan kuvaus, olemassaolon prosessi. 
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Tutkimusaineiston myöhäisin Lapin-kuvaus sijoittuu kuvailevan kielenainek-
sen määrässä Regnardin ja Outhier’n tekstien puoliväliin (ks. Liite 3). Yksi merkit-
tävä ero varhaisempiin ranskalaiskuviin verrattuna kuitenkin löytyy: Marmier on 
ainoa aineiston matkakirjailijoista, joka mainitsee saamelaiskuvauksissaan saame-
laisen henkilön nimeltä. Nimettyjä saamelaisia on itse asiassa kaksi, Mickel Jo-
hansson (2, su. idem), retkikunnan opas ja Aslack (3, su. Aslak), retkikunnan koh-
taama saamelaismies, joka myy heille poron. Tämä on diskursiivisessa mielessä 
kiinnostavaa, sillä nimeämällä saamelaiset erotetaan massasta ja heidät tuodaan 
esille yksilöinä, joilla on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia. Tällöin myös saa-
melaisista kokonaisuutena muodostuva kuva monipuolistuu ja inhimillistyy; kyse 
ei ole enää vain tuntemattomasta ja eksoottisesta Toisesta, vaan kontaktista toisen 
ihmisen kanssa. 

Erisnimet saamelaisten nimeämisessä ovat kuitenkin poikkeus (ks. Liite 3): 
yleisimmin saamelaisiin viitataan Marmier’nkin tekstissä appellatiivilla Lapon (37, 
su. (tunturi)lappalainen, lappalaisukko, lappalaiseukko, tunturilaisiin lukeutuva). 
Toiseksi yleisin nimitys on guide ’opas, retkiopas’ (7, su. opas) joka selittyy 
retkikunnan oppaan läsnäololla. Sen sijaan on kiinnostavaa, että tavanomaisten 
geneeristen ja perhesuhteita ilmaisevien nimitysten (femme ’nainen, vaimo’ (3, su. 
lappalaisvaimo, nainen), famille ’perhe’ (3, su. lappalaisperhe, paimentolaisperhe, 
perhe), homme ’mies’ (2, su. mies), enfant ’lapsi’ (su. poikanen), (pauvres ’parka, 
raukka’) gens ’väki, ihmiset’ (su. ihmispoloiset), père ’isä’ (su. (perheen)isä), 
société (nomade) ’(nomadi, paimentolais)yhteisö, joukko’ (su. 
(paimentolais)yhteisö) lisäksi useat appellatiivit, edellä mainitun oppaan lisäksi, 
liittyvät erilaisiin tehtäviin ja töihin: maître d’école ’koulun opettaja’ (su. opettaja), 
länsmand ru. länsman ’nimismies’ (su. nimismies), catéchiste ’Katekismusta 
opettava’ (su. katekeetta), pilote ’kuski, ohjaaja61’ (su. opas), pêcheur ’kalastaja’ 
(su. kalastaja). Vaikka ranskalaisesta matkakuvauksesta rakentuu myös perinteinen 
saamelaisuus, erityisesti jutaavat porosaamelaiset – geneerisemmän appellatiivin, 
convives ’aterialle kutsutut vieraat 62 ’ (su. ruokailija), ohella saamelaiset 
nimetään ’teltan asukkaiksi’ habitants de la tente (su. kodan asukas) – saamelaiset 
eivät kuitenkaan enää määrity pelkästään porotalouden kautta eivätkä he myöskään 
ole enää yhteiskunnan ulkoreunoilla, vaan tiiviisti osana yhteiskuntaa, jossa he 
toimivat erilaisissa tehtävissä. 

 
61 Ks. alaviite 49. 
62 LTLF s.v. convive ’Invité(e) qui participe à un repas’. 



 213

Tästä saamelaisten aseman diskursiivisesta ja reaalisesta muutoksesta kertoo 
erityisesti appellatiivi catéchiste, kiertäviin kirkon opettajiin viittaava nimitys, joka 
määrittää jälleen saamelaisia kristinuskon näkökulmasta, mutta tällä kertaa kristil-
lisinä toimijoina. Marmier’n tekstissä 1600-luvun matkakuvauksen noidat ja paka-
nat ovat hävinneet ja saamelaiset on otettu osaksi kirkollista instituutiota: paka-
nuusdiskurssin tilalle on tullut uskontodiskurssi, jossa saamelaiset eivät ole enää 
vain toiminnan kohteina, vaan myös itse vastuullisina ja aktiivisina toimijoina. 
Tämä diskursiivinen muutos kuvastanee saamelaisten todellista ja aiempaa syvem-
pää sulautumista valtakulttuuriin ja järjestäytyneeseen yhteiskuntaan63.  

Suomennoksessa yleisin appellatiivi on lähdetekstin tavoin lappalainen (38); 
suomentaja on tosin myös luonut uusia appellatiiveja yhdistämällä adjektiiviseen 
alkuosaan affektiivisia substantiiveja (lappalaiseukko, lappalaisukko). Kääntäjän 
kotouttava strategia näkyy myös appellatiivien ja erisnimien käännöksissä: 
esimerkiksi lähdetekstin Lapon de montagne on kotoutunut tunturilappalaiseksi ja 
habitants de la tente ovat muuttuneet kodan asukkaiksi; Aslack puolestaan on 
oikeakielistetty Aslakiksi. 

Yksi lähdeteksteissä esiintyvistä appellatiiveista, joka – siitä huolimatta, että 
esiintyy tekstissä vain kerran – on silti mainitsemisen arvoinen, on amerikkalaisiin 
karjapaimeniin viittaava nimitys gaoucho (su. karjapaimen). Espanjan ja portuga-
lin kielistä löytyvää termiä käytetään Etelä-Amerikan pampalla – Argentiinasta 
Brasiliaan ulottuvilla ruohotasangoilla – karjaa laiduntavista asukkaista. Gauchot 
vastasivat löyhässä merkityksessä Pohjois-Amerikan lehmipoikia. Kyseisen termin 
valinta onkin varsin kiinnostava: se kertoo ensinnäkin kirjoittajan laajasta lukenei-
suudesta ja kiinnostuksesta vieraita kulttuureja kohtaan; toiseksi se antaa ranska-
laiselle lukijalle yllättävänkin osuvan ja kuvaavan vastineen poroa suopungillaan 
pyydystävälle saamelaismiehelle. Tämänkin nimisanan käännös on kohdetekstiin 
kotoutettu suomalaiselle lukijalle todennäköisesti tutummaksi termiksi karjapai-
men. 

Marmier’n kuvauksessa toistuvat useimmiten toisaalta ikään liittyvät 
adjektiivit, kuten vieux ’vanha’ (6, su. vanha, myös affektinen ukko) ja jeune ’nuori’ 
(2, su. nuori), toisaalta saamelaisten jutaavaa elintapaa kuvaava adjektiivi 
nomade ’nomadi, vaeltava’ (5, su. paimentolais-, paimentolaiselämää viettävä, 
paimentolainen, kiertelevä). Useat käytetyistä adjektiiveista ja adverbiaalisista 

 
63 Kaikki katekeetat eivät olleet saamelaisia eivätkä kaikki osanneet saamen kieltä/kieliä, vaikka vuoden 
1858 keisarillisen reskriptin mukaan katekeetoiksi sai valita vain saamen kieltä taitavia henkilöitä (ks. 
lisää Capdeville 2009: 34–35). 
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rakenteista – erityisesti saamelaisoppaan kuvauksen yhteydessä – ovat sangen 
positiivisia: intelligent ’älykäs’ (su. älykäs), éclairé ’valoisa, valistunut’ (su. 
valistunut), droit ’suora, oikeamielinen, rehti’ (su. suora), robuste ’vahva, vanttera’ 
(su. vahva), mâle ’miespuolinen, kuv. miehekäs’ (su. uljas), fidèle ’uskollinen, 
oikeauskoinen, tarkka’ (su. uskollinen), renommé (par sa force) ’(voimistaan) 
kuuluisa, maineikas, tunnettu’ (su. kuulu), bon ’hyvä, reilu’ (su. kelpo); d’un pas 
ferme ’varmalla askeleella’ (su. varmoin askelin), d’un œil vigilant ’valppaalla 
silmällä’ (su. silmä tarkkana), d’une main vigoureuse ’tarmokkaalla, voimakkaalla 
kädellä’ (su. lujin kourin), avec l’adresse (d’un gaoucho) ’taidolla’ (su. taitavasti 
(kuin amerikkalainen karjapaimen)). Myös saamelaisten kokoa kuvataan, mutta 
toisin kuin Outhier’n ja Regnardin teksteissä, Marmier’n saamelaiset ovat pitkiä ja 
kookkaita: plus de cinq pieds de hauteur ’korkeutta yli viisi jalkaa’ (su. yli viiden 
jalan mittainen), de six pieds de haut ’kuusi jalkaa korkea’ (su. kuuden jalan 
mittainen).  

Odotuksenmukaisesti suomentaja on myös tässä käyttänyt suomen kielelle 
idiomaattisia ilmaisutapoja ja kääntänyt esimerkiksi tekemisen tapaa kuvaavat ad-
verbiaalit kiteytyneillä ilmauksilla (varmoin askelin, silmä tarkkana jne.). Adjek-
tiivien käännökset ovat hyvin lähellä lähdetekstin merkitystä, mutta niissä on hie-
man lähdetekstiä enemmän variaatiota, erityisesti adjektiivin nomade kääntymi-
sessä. Kiinnostavasti myös miehistä olemusta kuvaava adjektiivi mâle on käänty-
nyt komeaan, urheaan, ylvääseen ja ihailtavaan viittaavana uljaana (KS s.v. uljas). 
Kohdetekstissä piirtyy näin lähdetekstiä vahvemmin kuva komearyhtisestä saame-
laisoppaasta, jota ranskalaismatkaaja ihailee. Tätä samaa ihailun diskurssia raken-
taa suomennoksessa myös vanhahtava adjektiivi kelpo (KS s.v. kelpo ’hyvä, mainio, 
oiva(llinen), kunnon, verraton). 

Vaikka Marmier’n suhtautuminen ensimmäiseen saamelaisoppaaseen on ihai-
levaa, muita saamelaisia hän tarkastelee kriittisemmin: matkalla kohdattujen saa-
melaismiesten vaatteet ovat likaisia ja repeytyneitä (sale ja déchiré) eivätkä naiset-
kaan ole sen tyylikkäämpiä tai siistimpiä (ni plus élégantes ni plus propres). Retki-
kunnan toinen saamelaisopas on kokematon, inexperimenté, ja saamelaiset köyhiä, 
pauvres.  

Erityisen kiinnostava piirre Marmier’n kuvauksessa on se, miten hän jakaa saa-
melaiset kahteen ryhmään, tunturi- ja rannikkosaamelaisiin (Lapons des montagnes 
(2, su. tunturilappalainen, tunturilaisiin lukeutuva), Lapons côtiers (su. rannikon 
lappalainen)). Marmier myös puhuu ’oikeasta, todellisesta’ saamelaiselämästä, la 
vraie vie Laponne (su. todellinen lappalaiselämä), jota tavataan vain kaukana ran-
nikolta ja johon ranskalaiskirjoittajan tekstissä assosioituvat les montagnes stériles 
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et froides, habitées seulement par les familles laponnes (Marmier 1842: 11/2), toi-
sin sanoen, karut ja kylmät tunturialueet, joilla ei asu muita kuin saamelaisperheitä. 
Tämä implikoi kiinnostavasti (nykyisistäkin) ongelmista saamelaisuuden määritte-
lyssä: jo Marmier’n aikana vaikuttaisi olleen olemassa – ainakin diskursiivisella 
tasolla – kahtiajako suomalaiseen yhteiskuntaan sulautuneiden ja ns. todellisten 
saamelaisten välillä64. 

Toisin kuin Outhier’n matkapäiväkirjassa, 1800-luvun saamelaiset eivät enää 
ole yhteiskunnan marginaalissa. Heillä on monia kristillisiä velvollisuuksia ja roo-
leja. Paimentolaisuus elämäntapana on edelleen saamelaisuutta määrittävä piirre, 
mutta kokonaiskuva on kaukana 1600-luvun villeistä vaeltajista, vaikkakin sivistys 
tuodaan edelleen saamelaiskulttuurin ulkopuolelta, valtion ja luterilaisen kirkon ta-
holta. 

Marmier’n matkakuvauksen käännöksessä on edellisten matkakuvausten suo-
mennosten tavoin tapahtunut lukuisia muutoksia: suomentaja on muun muassa tii-
vistänyt, eksplisiittistänyt ja kotouttanut tekstiä. Hän on myös tehnyt kohdetekstiin 
lukijan tulkintaa ohjaavia lisäyksiä, minkä lisäksi kohdeteksti on paikoin lähdeteks-
tiä deskriptiivisempi ja affektiivisempi. Käännöksessä on myös lukuisia prosessi- 
ja roolimuutoksia, jotka vaikuttavat tekstin diskurssisemanttiseen rakentumiseen, 
jolloin tietyt diskurssien osa-alueet näyttäisivät painottuvan suomennoksessa läh-
detekstiä vahvemmin. Kohdetekstissä rakentuviin diskursseihin vaikuttavat myös 
käännöksessä tapahtuneet merkitysmuutokset, joiden syynä näyttäisi usein olevan 
suomentajan oma luenta ja tulkinta lähdetekstistä.  

4.3.6 Suomalaiset 1800-luvulla: Kauniit, kookkaat ja sinnikkäät 

Tutkimusaineistoni matkakertomuksista myöhäisin, Xavier Marmier’n Lapin-
kuvaus, lienee suomalaiskuvauksissaan aineiston yksityiskohtaisin. Marmier 
käsittelee teoksessaan monia suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä, kuten 
elinkeinoja ja juhlaperinteitä. Kuten matkakuvauksensa muissakin luvuissa, myös 
suomalaisia käsittelevän luvun alussa Marmier listaa informatiivisesti ranskalaisin 

 
64 Marmier’nkin kuvauksessa ns. todelliseen saamelaisuuteen vahvasti liittyvä nomadisuus on tutkimus-
ten mukaan suhteellisen myöhäistä perua. Esimerkiksi Enbuske (2008: 73) arvioi, että poronhoito muut-
tui laajamittaiseksi paimentolaiselinkeinoksi varsin myöhään, sillä vielä 1500-luvun lähteissä saamelai-
set jaettiin kahteen pääryhmään, metsä- ja tunturilappalaisiin. Metsäsaamelaisten ja pohjoisen erätalon-
poikien elinkeinot olivat vuotuisrytmiltään samanlaisia, mutta saamelaisilla painottui kalan, riistan ja 
peurojen pyynti talonpoikia enemmän. Asutusekspansion kaventamien pyyntielinkeinomahdollisuuk-
sien lisäksi metsäsaamelaisten sulautumista valtaväestöön edistivät Tornion- ja Kemijokilaaksossa 
kruunun verotus ja luterilainen kirkko. (Enbuske 2008:76.) 
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viivoin luvun sisällön. Suomalaisia kuvataan muun muassa kohdissa État des 
paysans sur les bords du Muonio ‘talonpoikien olot Muoniojoen rannoilla’, Leur 
culture et leur caractère ‘heidän kulttuurinsa ja luonteensa’ sekä Beauté et 
caractère des Finlandais ’suomalaisten kauneus ja luonne’ (suomennoksessa 
alaotsikkona on kiinnostavasti vain Suomalaisten luonteesta ja tavoista: pois jää 
toisin sanoen viittaukset ulkonäköön, olosuhteisiin ja kulttuuriin). Yksi 
ranskalaisessa matkakuvauksessa selkeästi virittyvistä diskursseista onkin 
suomalaisuutta fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien kautta rakentava 
rotudiskurssi.  

1. Cette race finlandaise, que je voyais pour la première fois dans son propre 
pays, m’intéressait beaucoup. J’aimais à étudier sa physionomie, à la suivre 
dans les habitudes de sa vie. Les femmes sont blanches, fraîches, bien faites. 
Nous en avons vu une, à Kilangi, qu’on aurait pu citer partout comme une 
beauté remarquable. [---] Les hommes sont généralement grands et forts. Sur 
leur figure pâle, et dans leurs yeux bleus, on remarque une expression de calme 
qui ressemble parfois à de la mélancolie. Mais l’espèce de résignation passive 
dans laquelle ils vivent habituellement ne fait que masquer l’énergique trempe 
de leur caractère. Ils sont fermes et tenaces dans leurs résolutions, inflexibles 
dans leurs sentiments de haine, admirables dans leur dévouement. (Marmier 
1843: 18/2.) 

1. Suomalainen rotu, johon nyt tutustuin ensi kerran sen omassa maassa, 
kiinnosti minua suuresti. Oli hauska tehdä havaintoja suomalaisten 
ulkonaisesta olemuksesta ja seurata heidän elintapojaan. Naiset ovat vaaleita, 
raikkaita ja sopusuhtaisia. Kihlangissa näimme erään naisen, jota olisi missä 
tahansa pidetty suurena kaunottarena. [---] Miehet ovat yleensä kookkaita ja 
vahvoja. Heidän kalpeilla kasvoillaan ja sinisissä silmissään on tyyni ilme, 
joka on joskus lähellä melankoliaa. Mutta tuo tavanomainen passiivinen 
alistuneisuus on vain naamio, jonka taakse kätkeytyy luonteen tarmokas 
lujuus. He pysyvät sitkeästi päätöksissään, ovat leppymättömiä vihassaan ja 
ihailtavia kiintymyksessään. (Suomalaisten luonteesta ja tavoista) (Marmier 
1999: 57–58.) 

Race finlandaise, jonka Marmier kohtaa omien sanojensa mukaan ensimmäistä 
kertaa rodun omassa maassa, määrittyy kuvauksessa erityisesti luokittelevien 
suhdeprosessien ja ranskalaismatkaajien kokemusta ja havaintoja ilmentävien 
mentaalisten prosessien kautta. Kuvaus on pääpiirteissään positiivisesti värittynyt: 
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naiset ovat vaaleita, raikkaita ja sopusuhtaisia (blanches, fraîches, bien faites), 
miehet puolestaan kookkaita ja kalpeita, voimakkaita ja sinisilmäisiä (grands et 
forts, figure pâle, les yeux bleus). Kommentti kaunottaresta, jonka matkustajat 
olivat nähneet Kihlangissa (qu’on aurait pu citer partout comme une beauté 
remarquable), kertoo kuitenkin tekstiin implisiittisesti kirjoittautuvasta hierarkiasta: 
kirjoittaja vaikuttaa kokevan tarpeelliseksi vakuuttaa, että talonpoikaiset 
suomalaiset (vastoin ranskalaisen lukijan mahdollisia odotuksia) vastaavat 
länsimaisia kauneusihanteita. 

Suomalaisrotua ei määritellä vain ulkonaisten piirteiden avulla, vaan myös 
luonteenpiirteiden kautta. Suomalaisten (miesten) tunnusmerkillisiksi ja 
ihailtaviksi piirteiksi nousevat melankolisuutta lähentelevä tyyneys (une expression 
de calme qui ressemble parfois à la mélancolie) ja näennäinen passiivisuus sekä 
päättäväisyys ja luonteenlujuus niin vihassa kuin rakkaudessakin (l’espèce de 
résignation passive, fermes et tenaces, inflexibles, admirables). Toisaalta nämä 
samat ominaisuudet saavat ranskalaisen matkailijan myös hermostumaan ja 
ärsyyntymään: 

2. Souvent cette indolence inouïe de caractère, cette lenteur de mouvements 
m’impatientaient, m’irritaient ; puis quand je les voyais enfin se mettre à 
l’œuvre, et quand je causais avec eux, je les trouvais si bons, si honnêtes, si 
doux, que je me repentais amèrement de mes vives colères, et que j’essayais, 
par toutes sortes d’affectueuses paroles, de les leur faire oublier. [---] Puis une 
fois qu’ils étaient assis dans la barque et qu’ils tenaient la rame, ils travaillaient 
sans relâche ; et quand de loin en loin ils paraissaient fatigués, un verre d’eau-
de-vie, une croûte de pain de seigle suffisaient pour raviver leur force et leur 
courage. (Marmier 1843: 26/2.) 

2. Välillä tuo luonteen kuvaamaton jähmeys ja liikkeiden hitaus tuskastuttivat 
ja suututtivat minua, mutta kun sitten lopultakin näin heidän tarttuvan työhön 
tai kun juttelin heidän kanssaan, totesin heidän olevan niin hyviä, rehellisiä ja 
lempeitä, että kaduin katkerasti kiukunpuuskiani ja yritin ystävällisillä puheilla 
saada heidät unohtamaan ne. [---] Päästyään viimeinkin istumaan veneeseen 
ja tartuttuaan airoon he työskentelivät levähtämättä, ja silloin harvoin kun he 
näyttivät väsyneiltä, lasi viinaa ja ruisleivän kannikka riittivät palauttamaan 
heidän voimansa ja rohkeutensa. (Kolari; soutajien vaihto) (Marmier 1999: 63–
64.) 
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Ranskalaista rasittaneet hitaus ja jähmeys saavat tekstissä vastaparikseen hyvyyden, 
rehellisyyden ja lempeyden (mentaaliprosessi je les trouvais si bons, si honnêtes, si 
doux), ahkeruuden (materiaaliprosessi ils travaillaient sans relâche) ja kestävyyden 
(materiaaliprosessi un verre d’eau-de-vie, une croûte de pain de seigle suffisaient 
pour raviver leur force et leur courage). Suomalaisten luonteenmääritelmän vali-
difioi ranskalaisen matkaajan oma kokemus: kirjoittaja asettuu tekstissä KOKIJAKSI, 
joka ensin hermostuu suomalaisten hitauteen (mentaaliprosessit cette indolence 
inouïe de caractère, cette lenteur de mouvements m’impatientaient, m’irritaient) ja 
joka sitten katuu äkkipikaisuuttaan nähdessään suomalaiset työssä tai jutellessaan 
heidän kanssaan (mentaaliprosessit je les voyais, je me repentais ja verbaalinen 
prosessi je causais avec eux). 

Kohdetekstiesimerkissä 1 suomentaja on tehnyt useita kiinnostavia käännös-
vaihdoksia. Esimerkiksi mentaalista prosessia kuvaavan lauseen j’aimais à étudier 
sa physionomie, à la suivre dans les habitudes de sa vie ’pidin sen ulkomuodon 
opiskelemisesta, sen elämäntapojen seuraamisesta’ suomentaminen nollapersoo-
naisena relaatioprosessina Oli hauska tehdä havaintoja suomalaisten ulkonaisesta 
olemuksesta ja seurata heidän elintapojaan muuttaa selkeästi kohdetekstin diskurs-
sisemanttista rakentumista. Kohdetekstistä katoaa ensinnäkin ranskalainen KOKIJA, 
kun mentaalisen tunneprosessin tilalle tulee nollapersoonainen olotilaa kuvaava re-
laatiolause, mutta sen lisäksi myös kuvattava kohde vaihtuu. Siinä missä lähdeteks-
tissä ranskalainen kirjoittaa viittaa suomalaiseen rotuun (sa physionomie, sa vie), 
suomennoksessa puhutaan suomalaisista ja heidän elintavoistaan. Kääntäjän sa-
nanvalinnat vaikuttavat myös diskurssin sävyyn: lähdetekstin tieteellissävytteisestä 
rotututkimuksesta (race, physionomie), jossa kirjoittaja tarkastelee tutkimuksen-
kohdetta sen omassa maassa, siirrytään kohdetekstissä pikemminkin yleiskuvauk-
seen tyypillisistä suomalaisista miehistä ja naisista, joihin ranskalainen matkaaja 
tutustuu.  

Kohdetekstiesimerkissä 1 suomentaja on tehnyt lukuisia muitakin 
käännösvalintoja, jotka vaikuttavat kohdetekstin diskursiiviseen rakentumiseen: 
esimerkiksi lähdetekstin verbaalisesta sanomisen prosessista tuleekin 
kohdetekstissä mentaalinen tunneprosessi (on aurait pu citer – olisi pidetty); 
samoin mentaalinen prosessi vaihtuu omistamista ilmaisevaan relaatioprosessiin 
(on remarque – on) tai vaihtoehtoisesti relationaaliseen olemisen prosessiin (qui 
ressemble parfois à de la mélancolie – joka on joskus lähellä melankoliaa). Samalla 
kohdetekstistä häviää ranskalainen inhimillinen KOKIJA (on) ja tilalle tulee 
olemisen kuvaus.  
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Suomennoksessa on myös tapahtunut tiivistymistä, jolloin esimerkiksi ranskan 
demonstratiivipronomineja (cette race – rotu), joitakin sanoja (sentimens de 
haine ’vihan tunteissaan’ – vihassaan) tai verbiprosesseja on jäänyt kääntymättä tai 
korvattu muilla rakenteilla. Esimerkiksi lähdetekstiesimerkin 1 (mais l’espèce de 
résignation passive dans laquelle ils vivent habituellement ne fait que masquer 
l’énergique trempe de leur caractère) suomennoksesta (mutta tuo tavanomainen 
passiivinen alistuneisuus on vain naamio, jonka taakse kätkeytyy luonteen tarmo-
kas lujuus) on kadonnut materiaalinen sivulauseprosessi (dans laquelle ils vivent 
habituellement), joka on osittain korvautunut nominilausekkeella tuo tavanomai-
nen passiivinen alistuneisuus, samalla kun materiaaliprosessi ne fait que masquer 
on suomentunut naamiona, jonka taakse kätkeytyy. Toisin sanoen, lähdetekstissä 
passiivinen alistuneisuus kätkee tai piilottaa luonteen lujuuden, kun taas kohdeteks-
tissä alistuneisuus on naamio, joka piilottaa luonteen todellisen laadun taakseen. 
Kohdeteksti vaikuttaisi näin olevan tietyiltä osin vertauskuvallisempi kuin lähde-
teksti. 

Käännöksen tiivistyminen näkyy myös kohdetekstiesimerkissä 2, jossa 
suomentaja on kääntänyt lähdetekstin relaatioprosessin (puis une fois qu’ils étaient 
assis dans la barque) ja materiaalisen prosessin (et qu’ils tenaient la rame) 
infiniittisillä rakenteilla. Tekstin tiivistyminen on joissakin tutkimuksissa liitetty 
luettavuuden heikentymiseen (esim. Puurtinen 1995: 63; ibid 2005: 212).  

Suomentaja on kuitenkin toisaalta myös eksplisiittistänyt kohdetekstiä 
esimerkiksi toistamalla lähdetekstin implisiittisen kopulaverbin jälkimmäisen 
attribuuttirakenteen suomennoksessa (ils sont fermes et tenaces dans leurs 
résolutions, inflexibles dans leurs sentimens de haine, admirables dans leur 
dévouement – he pysyvät sitkeästi päätöksissään, ovat leppymättömiä vihassaan ja 
ihailtavia kiintymyksessään). Samalla kääntäjä on lisännyt tekstiin variaatiota 
vaihtamalla olla-verbin tilalle suomen kielelle idiomaattisemman pysyä-verbin.  

Kääntäjä on tehnyt muitakin lisäyksiä kohdetekstiin. Hän on esimerkiksi lisän-
nyt kuvauksen aloittavaan virkkeeseen ajan adverbin nyt (johon nyt tutustuin ensi 
kerran), jolloin tapahtuman näkökulma kiinnittyy nimenomaan puheenaolevaan 
ajankohtaan. Näkökulmamuutoksen lisäksi kääntäjän tekemät lisäykset tuottavat 
lähdetekstistä poikkeavan tyylillisen valinnan: siinä missä lähdetekstin kirjoittaja 
käyttää monissa kohdin tyylikeinona peräkkäisiä rinnasteisia rakenteita ilman rin-
nastuskonjunktioita, suomennoksessa näihin rakenteisiin on ilmestynyt additiivi-
nen rinnastuskonjunktio ja (kohdetekstiesimerkki 1: ja seurata, ja sopusuhtaisia, 
ja ihailtavia; kohdetekstiesimerkki 2: rehellisiä ja lempeitä, lasi viinaa ja ruislei-
vän kannikka). Kohdetekstiesimerkeissä näkyy myös suomentajan osittain jo 
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johdannossaan avaama kotouttava strategia: paikannimet on korjattu oikeakieliseen 
asuun (à Kilangi – Kihlangissa) ja välimerkkien käyttöä on muutettu suomen kie-
lelle idiomaattisemmaksi.  

Kohdetekstiesimerkissä on myös useita kiinnostavia merkitysvaihdoksia. Esi-
merkiksi lähdetekstiesimerkissä 1 visuaalinen havainto, näkeminen (que je voyais), 
on vaihtunut kohdetekstissä tutuksi tulemista ja johonkin perehtymistä tarkoitta-
vaan tutustumiseen (johon nyt tutustuin, KS s.v. tutustua) ja partout ’kaikkialla’ on 
suomentunut adverbiaalina missä tahansa. Sinänsä kiinnostavia ovat myös suo-
mentajan mahdollisista eri merkitysvaihtoehdoista valitsemat kuvailevat adjektiivit. 
Esimerkkitekstin 1 suomalaisia naisia kuvaava adjektiivi blanches (blanc, ’valkoi-
nen, valkoihoinen’) on kääntynyt valkoisten tai valkeiden sijaan vaaleina, jolloin 
adjektiivi assosioituu kohdetekstissä todennäköisesti pikemminkin hiustenväriin 
kuin rotudiskurssiin viittaavasti ihon värisävyyn. Lisäksi lähdetekstin ’huomatta-
vasta, merkittävästä kaunottaresta’ (une beauté remarquable) on suomennoksessa 
tullut suuri; suomalaisten miesten kokoa kuvaavasta adjektiivista grands ’iso, suuri; 
pitkä; kookas, isokokoinen’ puolestaan kookkaita (KS s.v. kookas ’isokokoinen, -
kasvuinen, iso, suuri, mittava’) esimerkiksi pitkien sijaan.  

Käännökseen valitut adjektiivit kertonevat paitsi suomentajan omasta teksti-
luennasta, myös suomalaisuuteen tyypillisesti assosioituvista määreistä. Vaikka 
kyse onkin pienistä muutoksista, ne vaikuttavat kohdetekstissä syntyvään kuvaan 
suomalaisuudesta. Toisaalta lähde- ja kohdetekstissä näyttää olevan eroja myös 
ranskalaisuuden rakentumisessa: siinä missä lähdetekstissä kertoja ärsyyntyy usein 
(souvent), kohdetekstissä näin tapahtuu vain välillä. 

Outhier’n matkakertomuksen tavoin suomalaisuus linkittyy Marmier’n Lappi-
kuvauksessa erittäin vahvasti talonpoikaisuuteen. Tekstissä esiintyvät niin suoma-
laiset maatilat (la ferme finlandaise) pienine aittoineen joen varrella kuin pelloilla 
työskentelevät miehet, heiniä keräävät naiset sekä karja, ohra ja katovuodetkin. 

3. De distance en distance, on distingue, vers le rivage, la ferme finlandaise 
avec les petites cabanes qui l’entourent. Les hommes travaillent dans les 
champs, et les femmes s’en vont, le râteau sur l’épaule, recueillir le foin qu’ils 
ont fauché le matin. (Marmier 1843: 12/2.) 

3. Rannoilla erottaa tuon tuostakin suomalaisen maatalon, jota ympäröivät 
pienet ulkorakennukset. Miehet työskentelevät pelloilla ja naiset ovat harava 
olalla menossa keräämään miesten aamulla niittämää heinää. (Pitkin 
Muonionjokea) (Marmier 1999: 53–54.) 
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Odotuksenmukaisesti matkakuvauksessa toistuu usein ranskalaisen kirjoittajan 
näkökulma. Esimerkiksi edeltävässä tekstiesimerkissä mentaaliprosessi on 
distingue konstruoi KOKIJOIKSI ranskalaiset, joiden silmin suomalaisten miesten ja 
naisten toimintaa tarkastellaan (materiaaliprosessit les hommes travaillent dans les 
champs ja les femmes s’en vont… recueillir le foin). Seuraavassa katkelmassa 
kirjoittaja kuitenkin siirtyy jo suomalaisen talonpojan kenkiin (ja mieleen) 
mentaalisten (il s’est réjoui, il veut) ja omistusta kuvaavien suhdeprosessien (il a… 
une sorte d’affection enfantine, …une préférence) kautta.  

4. Jeune, il s’est réjoui de conduire la charrue à travers les sillons ; vieux, il 
veut la conduire encore. Il a pour le sol qui lui appartient une sorte d’affection 
enfantine, et pour ses travaux de laboureur une préférence que nulle déception 
ne peut affaiblir. (Marmier 1843: 14/2.) 

4. Nuorena hän on nauttinut ohjatessaan auraa vakoja pitkin, vanhana hän 
haluaa edelleen kyntää. Hän tuntee omistamaansa maata kohtaan eräänlaista 
lapsenomaista kiintymystä ja maamiehen töitä kohtaan rakkautta, jota mikään 
pettymys ei pysty heikentämään. (Suomalaisten luonteesta ja tavoista) 
(Marmier 1999: 55.) 

Talonpojan maataan kohtaan tunteman kiintymyksen laatua kuvaava 
adjektiivi, ’lapsekas, lapsellinen’, enfantine, tuo nyt kuvaukseen arvottavan 
näkökulman: vastakkain asettuvat implisiittisesti suomalaisen talonpojan 
lapsentasoinen tunneside ja ”aikuisen” ranskalaisen kirjoittajan rationaalinen 
ymmärrys. Marmier’n suomalaisdiskurssiin rakentuukin selkeä Me vs. He -
valtahierarkia, jossa asiat paremmin tietävien neuvontayrityksistä huolimatta (on 
tente de lui représenter ses vrais intérêts) talonpojan halut ja tunteisiin perustuva 
toiminta (mentaaliprosessit les paysans ne se contentent plus; ils veulent) johtavat 
nämä kurjuuteen:  

5. Dans ce hameau et dans les hameaux voisins situés sur l’autre rive, les 
paysans ne se contentent plus de récolter du foin, d’élever des bestiaux : ils 
veulent semer de l’orge, et cette ambition agricole les plonge souvent dans la 
misère. Souvent la moisson, surprise par le froid, ne peut pas mûrir. [---] Que 
si alors on tente de lui représenter ses vrais intérêts, il se retranche dans ses 
souvenirs de jeunesse, dans l’attachement naïf qu’il a pour ses sillons. 
(Marmier 1843: 13–14/2.) 
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5. Tässä kylässä samoin kuin vastarannan kylissäkään talonpojat eivät enää 
tyydy vain korjaamaan heinää ja kasvattamaan karjaa: he haluavat viljellä 
ohraa, ja moinen maanviljelijän kunnianhimo suistaa heidät usein kurjuuteen. 
Usein sato ei ehdi kypsyä ennen pakkasia. [---] Jos silloin yrittää selittää 
hänelle, mikä olisi hänen etujensa mukaista, hän vetoaa 
nuoruudenmuistoihinsa ja lapsekkaaseen kiintymykseen, jota hän tuntee 
kyntövakoja kohtaan. (Suomalaisten luonteesta ja tavoista) (Marmier 1999: 
54–55.) 

Ideationaalisella tasolla tekstiesimerkin cette ambition agricole saa 
materiaaliprosessissa AIHEUTTAJAN roolin ja talonpoikiin viittaava les puolestaan 
rakentuu KOHTEEKSI, jonka liiallinen kunnianhimo syöksee surkeuteen. Myös 
talonpojan argumentaatio ohranviljelyn puolesta konstruoidaan tunnepohjaisena ja 
lapsellisena (mentaaliprosessi il se retranche dans ses souvenirs de jeunesse, dans 
l’attachement naïf ja omistusprosessi il a… une sorte d’affection enfantine/une 
préférence). Tekstin Meitä ei yksilöidä, vaan geneerisenä subjektina toimii 
indefiniittipronomini on, jolloin lukijankin implikoidaan kuuluvan tähän asiat 
paremmin tietävään ryhmään. 

Myös edeltävissä kohdetekstiesimerkeissä on useita näkökulmaa muuttavia 
käännösvaihdoksia. Esimerkiksi tekstiesimerkin 3 suomennoksessa lähdetekstin 
määrittelemätön inhimillinen havaitsija (on distingue ’havaitaan’) on käännöksessä 
vaihtunut tässä kontekstissa suomen kielelle idiomaattisempaan nollapersoonaan 
(erottaa). Kohdetekstiesimerkissä 3 on toinenkin näkökulmamuutos: siinä missä 
lähdetekstin naiset menevät harava olkapäällä keräämään heinää, jonka miehet ovat 
niittäneet aamulla, kohdetekstissä materiaalinen prosessi on muuttunut relationaa-
liseksi olosuhteeksi: naiset ovat menossa keräämään heinää (les femmes s’en vont, 
le râteau sur l’épaule, recueillir le foin qu’ils on fauché le matin – naiset ovat ha-
rava olalla menossa keräämään miesten aamulla niittämää heinää). Syntyvä kuva 
on näin kohdetekstissä staattisempi kuin lähdetekstissä. Samalla suomennoksen 
kieli tiivistyy: materiaalinen sivulauseprosessi (qu’ils on fauché le matin) on kään-
tynyt infiniittisenä rakenteena (miesten aamulla niittämää heinää). 

Kohdetekstissä on myös useita semanttisia käännösvaihdoksia. Esimerkin 3 
lähdetekstin geografiseen etäisyyteen viittaava ilmaus (de distance en distance) on 
suomennoksessa korvautunut lähinnä ajallista välimatkaa tarkoittavalla kiteyty-
neellä ilmauksella tuon tuostakin (KS s.v. tuo ’vähän väliä, usein’) ja siinä missä 
lähdetekstissä maatilat kurottavat vers le rivage ’rantaa kohti’, suomennoksessa ta-
lot ovat rannoilla. Suomentaja on muutenkin yksinkertaistanut ja kotouttanut 
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kohdetekstiä: la ferme finlandaise avec les petites cabanes qui l’entourent ’suoma-
lainen maatila pienine majoineen, jotka ympäröivät sitä’ on pelkistynyt muotoon 
suomalaisen maatalon, jota ympäröivät pienet ulkorakennukset (KS s.v. ulkora-
kennus ’talon pihapiiriin kuuluva talousrakennus’). 

Kohdetekstiesimerkeissä 4 ja 5 näkyy kohdetekstin kasvanut toiminnallisuus: 
molemmissa tekstiesimerkeissä ranskankielinen omistusta ilmaiseva relaatiopro-
sessi on vaihtunut mentaaliseen prosessiin (il a – hän tuntee). Näkökulman muu-
toksesta kertoo myös tekstiesimerkin 5 mentaalisen prosessin suomentuminen ver-
baalisena (il se retranche dans ses souvenirs de jeunesse – hän vetoaa nuoruuden-
muistoihinsa).  

Käännöksessä on myös tapahtunut tiivistymistä: tekstiesimerkissä 4 omistami-
sen materiaalinen prosessi on suomennoksessa korvautunut agenttipartisiippira-
kenteella (le sol qui lui appartient – omistamaansa maata). Toisaalta tekstiesimer-
kissä 5 suomentaja on vastaavasti yksinkertaistanut tekstiä: lähdetekstin infinitiivi-
rakenne (que si alors on tente de lui représenter ses vrais intérêts) on suomentunut 
kohdetekstiin relationaalisena prosessina, jossa konditionaali osoittaa vaihtoeh-
toista, kuviteltua asiantilaa (jos silloin yrittää selittää hänelle, mikä olisi hänen 
etujensa mukaista). 

Kohdeteksti on paikoin lähdetekstiä deskriptiivisempää: suomentaja on esi-
merkiksi korvannut lähdetekstiesimerkin 4 auran ohjaamisen (il veut la conduire 
encore) deskriptiivisellä maatalousverbillä (hän haluaa edelleen kyntää). Diskurs-
sisemanttisesti merkittävä on myös saman tekstiesimerkin mieltymyksen 
(préférence) suomentuminen kohdetekstissä rakkautena (pour ses travaux de la-
boureur une préférence – maamiehen töitä kohtaan rakkautta): siinä missä lähde-
tekstin nomini ilmaisee viehtymistä ja mieltymistä, kohdetekstin sananvalinnat 
konstruoivat diskurssia syvästä kiintymyksestä, joka on linjassa suomalaisuutta ra-
kentavan talonpoikaisdiskurssin kanssa. 

Myös tekstiesimerkissä 5 on useita kiinnostavia merkitysmuutoksia. Kääntäjä 
on esimerkiksi suomentanut rinnastuskonjunktion et ’ja’ adverbin ja toisen rinnas-
tuskonjunktion yhdistelmällä (samoin kuin), jolloin kohdetekstissä konstruoidaan 
kyläläisten toimintaa suhteessa vastarannan kyliin, kun taas lähdetekstissä suhde 
on rinnasteinen. Kohdeteksti on tässä kohdin myös kielellisesti tiiviimpää verrat-
tuna lähdetekstiin: esimerkiksi les hameaux voisins situés sur l’autre rive ’toiselle 
rannalle sijoittuvat naapurikylät’ on pelkistynyt vastarannan kyliksi ja ses sillons 
yksinkertaisesti kyntövaoiksi, jolloin suomennoksesta katoaa omistajuus. Tietty nä-
kökulman muutos on tapahtunut myös verbin représenter ’ ilmaista, esittää’ kään-
nöksessä, jossa asian selostaminen on vaihtunut selittämiseksi (jos silloin yrittää 
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selittää; KS s.v. selittää ’tehdä jk asia selv(emm)äksi t. ymmärr(ettävämm)äksi’): 
kohdetekstissä rakentuu näin entistä vahvemmin lähdetekstin implikoima hierarkia 
asiat paremmin tietävien ja maanviljelystä itsepintaisesti harjoittavien suomalaisten 
välille. 

Kääntäjän sananvalinnat tuottavat käännökseen toisaalta myös lisää toimijoita: 
esimerkiksi cette ambition agricole ’tämä maataloudellinen kunnianhimo’ on 
suomentunut moisena maanviljelijän kunnianhimona, jolloin myös perikatoon 
johtavan toiminnan aiheuttajaksi henkilöityy maanviljelijä itse. Suomennoksessa 
vaikuttaisi olevan myös kotoutettuja piirteitä: lähdetekstissä kylmän yllättämä sato 
ei voi kypsyä, suomennoksessa puolestaan sato ei ehdi kypsyä ennen pakkasia 
(surprise par le froid, ne peut pas mûrir – ei ehdi kypsyä ennen pakkasia).  

Marmier’n suomalaisia määrittää siis talonpoikaisuus. Arvottavista piirteistään 
huolimatta tämä Marmier’n talonpoikaisdiskurssi on kuitenkin pikemminkin ro-
manttinen: tekstissä korostuu sinnikkään talonpojan kaiken voittava rakkaus maan-
viljelystä ja omaa maatilkkua kohtaan. Vaikka ranskalaisen kirjoittajan tekstistä im-
plikoituu holhoava ja sääliväkin asenne kuvattaviaan kohtaan (esim. le pauvre 
paysan de Nordbothnie), kirjoittaja vaikuttaa myös ihailevan sinnikkäitä talonpoi-
kia, jotka vaivojaan säästämättä ja vailla varmuutta lopputuloksesta jatkavat lan-
nistumatta työtään entiseen tapaan.  

6. Ainsi le pauvre paysan de Nordbothnie continue à suivre le même système. 
Son champ est pour lui comme une loterie à laquelle il porte chaque année, 
avec un nouvel espoir et une nouvelle résignation, le fruit de ses sueurs et de 
ses épargnes. Souvent il s’endette pour entretenir ce lot rongeur, auquel il ne 
veut pas renoncer. Les années de disette l’accablent ; mais une récolte féconde 
lui rend toute sa joie et toute son audace. (Marmier 1843: 14/2.) 

6. Niinpä Norrbottenin talonpoika jatkaa entiseen tapaan. Hänen 
viljelyksensä on kuin arpajaispeli, johon hän joka vuosi uusin toivein ja 
valmiina uudelleen alistumaan kantaa vaivojensa ja säästöjensä hedelmät. 
Usein hän ottaa velkaa voidakseen pitää kiinni tästä turmiota tuottavasta 
osastaan, josta hän ei suostu luopumaan. Katovuodet masentavat häntä, mutta 
onnistunut sato saa hänet jälleen iloiseksi ja rohkeaksi. (Suomalaisten 
luonteesta ja tavoista) (Marmier 1999: 55.) 
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Tekstiesimerkin teemaksi rakentuu tässä talonpojan pelto65, son champ, jota epä-
varmoine tuloksineen verrataan arpapeliksi (une loterie), johon talonpoika kuiten-
kin joka vuosi osallistuu uusin toivein (avec un nouvel espoir), valmiina kestämään 
kaikki vaikeudet (avec une nouvelle résignation) ja uhraamaan työnsä ja säästö-
jensä tulokset (le fruit de ses sueurs et de ses épargnes). Ideationaalisella tasolla 
talonpoika rakentuu näin materiaalisten prosessien TOIMIJAKSI (le pauvre paysan… 
continue, il porte, il s’endette), jonka tekoja ohjaavat tunteet (il ne veut pas) ‘tätä 
kalvavaa/jäytävää osaa/osuutta’, ce lot rongeur, kohtaan. Katovuodet esimerkiksi 
saavat talonpojan lannistumaan (mentaaliprosessi les années de disette l’accablent); 
hedelmällinen sato puolestaan palauttaa talonpojan ilon ja rohkeuden (materiaali-
prosessi une récolte féconde lui rend toute sa joie et toute son audace). 

Kohdetekstiesimerkissä 6 on useita diskurssisemanttisesti kiinnostavia poistoja: 
esimerkiksi lähdetekstin sääliä ilmaiseva pauvre on jäänyt kääntymättä kokonaan, 
mikä muuttaa huomattavasti kohdetekstin sävyä ja kirjoittajan ilmaisemaa asen-
netta kuvattaviaan kohtaan (le pauvre paysan de Nordbothnie ’Norrbottenin maan-
viljelijäparka’ – Norrbottenin talonpoika). Myös toute sa joie et toute son audace ’ 
kaiken ilonsa ja kaiken rohkeutensa’ on pelkistynyt vain iloiseksi ja rohkeaksi, jol-
loin kohdetekstin sananvalinta on lähdetekstiä tiiviimpi ja toisaalta myös intensi-
teetiltään heikompi. 

Tekstissä on myös lukuisia muita kiinnostavia käännösvaihdoksia. Esimerkiksi 
lähdetekstin le même système ’sama järjestelmä’ on kohdetekstissä vaihtunut en-
tiseksi tavaksi: lähdetekstin systeemi, tiettyjen periaatteiden mukainen (toiminnal-
linen) kokonaisuus, on muuttunut vanhaksi yksilölliseksi tottumukseksi (KS s.v. 
tapa; entinen). Myös lot rongeur, joka lähinnä viittaa mieltä alentavaan tai lannis-
tavaan osaan, aiheuttaa kohdetekstissä perikatoa (turmiota tuottavasta osastaan; 
KS s.v. turmio ’tuho, turma, perikato, häviö’).  

Kohdetekstissä näkökulma muuttuu lähdetekstiin verrattuna useissa muissakin 
kohdin: esimerkiksi lähdetekstin tunne, haluaminen (auquel il ne veut pas 
renoncer ’josta hän ei halua luopua’) vaihtuu käännöksessä pyynnön, vaatimuksen 
tms. hyväksymiseksi, suostumiseksi (josta hän ei suostu luopumaan; KS s.v. 
suostua); hyväkasvuinen, hedelmällinen sato (une récolte féconde) puolestaan 

 
65 Talonpoikaiselämän kuvaus ja talonpojan ja pellon symbioottinen yhteys on tunnusomaista 1800-lu-
vun suomalaisuusdiskurssille yleisemminkin: esimerkiksi J.L. Runebergin runo Saarijärven Paavo luo 
kuvaa katovuosienkin keskellä lannistumatta puurtavasta talonpojasta (ks. myös Paso 2007: 231). On 
mahdollista, että ruotsin kieltä taitanut Marmier on Suomen-vierailuillaan tutustunut Runebergin 1830 
julkaistuun runokokoelmaan Dikter, jonka runon Idyll och Epigram osana (nro 25) Saarijärven Paavosta 
kertova runo ilmestyi. 
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muuttuu onnistuneeksi (onnistunut sato), jonka merkitys ’sellainen kuin on 
tarkoitettu t. toivottu’ (KS s.v. onnistunut) implikoi maanviljelijöiden odotuksia 
satoaan kohtaan. Lähde- ja kohdetekstin välillä on mielenkiintoinen näkökulmaero 
myös siinä, miten sadon ja maanviljelijän välistä suhdetta kuvataan: 
lähdetekstissä ”hedelmällinen sato palauttaa maanviljelijälle kaiken hänen ilonsa ja 
kaiken hänen rohkeutensa” (lui rend toute sa joie et toute son audace), ikään kuin 
nämä olisivat omistettavia asioita; suomennoksessa puolestaan onnistunut sato saa 
maamiehen iloiseksi ja rohkeaksi, jolloin kyse on pikemminkin olotilan 
muutoksesta (saa hänet jälleen iloiseksi ja rohkeaksi). Siinä missä lähdetekstin 
maanviljelijä on prosessin HYÖTYJÄ, kohdetekstissä tämä on 
VAIKUTUKSENALAINEN. Vaikka lähdetekstin prosessiroolin säilyttävä suomennos 
olisi mahdollinen (vrt. edellä), kääntäjä on valinnut idiomaattisemman ja siten 
sujuvakielisemmän käännösvaihtoehdon.  

Työteliäisyyden ja sitkeyden lisäksi suomalaisiin liitetään lähdetekstissä mui-
takin kristillisiä hyveitä, kuten yksinkertaiset (sobre) ja säästäväiset (économe) 
elintavat: talonpojalla on juomanaan vain vedellä jatkettua maitoa ja ruokanaan 
‘mustaa leipää’ (il ne boit que du lait mêlé avec de l’eau, ne mange que du pain 
noir). Myös Regnardin ylenpalttinen alkoholidiskurssi on muuttunut 1800-luvun 
matkakuvauksessa kohtuullisuudeksi: Marmier’n suomalainen juo viinaa vain toi-
sinaan ja vähän (parfois un peu d’eau-de-vie). Rikaskaan talonpoika ei pröystäile: 
lihaa syödään vain palanen sunnuntaisin (le dimanche, un morceau). 

7. Du reste, il mène une vie sobre et économe : il ne boit que du lait mêlé avec 
de l’eau, parfois un peu d’eau-de-vie, et ne mange que du pain noir. S’il a 
quelque aisance, il tue au commencement de l’hiver une génisse qu’il sale, et 
le dimanche sa femme en fait bouillir un morceau. (Marmier 1843: 15–16/2.) 

7. Muuten hän elää yksinkertaisesti ja säästäväisesti, juo vain vedensekaista 
maitoa, joskus tilkkasen viinaa, ja syö pelkästään tummaa leipää. Jos hänellä 
on jonkin verran varallisuutta, hän teurastaa alkutalvesta hiehon ja suolaa sen, 
ja sunnuntaisin hänen vaimonsa keittää siitä kappaleen. (Suomalaisten 
luonteesta ja tavoista) (Marmier 1999: 56.) 

Romanttiseen talonpoikaiselämän kuvaukseen näyttäisikin liittyvän myös eräänlai-
nen vaatimattomuuden ja työteliäisyyden diskurssi, joka rakentuu mahdollisesti 
vastakohtana odotusarvoiseen diskurssiin kaukaisessa pohjoisessa maassa elävistä 
kehittymättömistä kansoista. Tätä näyttäisi implikoivan esimerkiksi tekstikatkelma, 
jossa kerrotaan suomalaisten (implisiittisesti miesten) muun muassa valmistavan 
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itse, eux-mêmes, omat maanviljelysvälineensä (materiaaliprosessi fabriquent). Nai-
setkin saavat aktiivisen TOIMIJAN roolin: he kutovat ja ompelevat vaatteita sekä 
huolehtivat lasten opetuksesta (materiaaliprosessit tissent, cousent, donnent des 
leçons).  

Marmier’n saamelaiskuvauksissakin esille noussut kristillisen sivistyksen dis-
kurssi konstruoi myös suomalaisuutta. Kuten saamelaiset katekeetat, myös suoma-
laiset kuvataan sivistyneinä ja hyvinä kristittyinä. Kristinuskon tärkeimmät opit 
löytyvät joka talosta (on trouve dans chaque maison une Bible, un livre de psaumes, 
un catéchisme, minkä lisäksi yleinen lukutaito (mentaaliprosessi tout le monde sait 
lire) todistaa talonpoikien korkeasta sivistyksen tasosta, koulujen puutteesta huoli-
matta. Sen sijaan on kiinnostavaa, että suomalaiskuvauksista puuttuu saamelaisku-
vauksille tyypillinen pakon ja täytymisen kieli: kristillisyyttä ei toisin sanoen tuoda 
ulkoapäin, vaan se luonnollistetaan osaksi normaalia suomalaisuutta.  

8. Les Finlandais fabriquent eux-mêmes leurs instruments d’agriculture ; les 
femmes tissent, cousent les vêtements, et, le soir, donnent des leçons à leurs 
enfants. Il n’y a point d’écoles dans les campagnes de Finlande, mais on trouve 
dans chaque maison une Bible, un livre de psaumes, un catéchisme ; et tout le 
monde sait lire. (Marmier 1843: 21/2.) 

8. Suomalaiset valmistavat itse maanviljelyssä käyttämänsä työkalut, naiset 
kutovat ja ompelevat vaatteet ja opettavat iltaisin lapsiaan. Suomen 
maaseudulla ei ole kouluja, mutta joka kodissa on Raamattu, virsikirja ja 
katkismus, ja kaikki osaavat lukea. (Suomalaisten luonteesta ja tavoista) 
(Marmier 1999: 59–60.) 

Kohdetekstiesimerkissä 7 on useita hienovaraisia merkitysvaihdoksia, jotka lisää-
vät toisaalta tekstin idiomaattisuutta ja toisaalta käytetyn kielen variaatiota: siinä 
missä lähdetekstissä talonpoika mène une vie sobre et économe ’viettää yksinker-
taista ja säästäväistä elämää’, suomennoksessa sen sijaan tämä elää yksinkertaisesti 
ja säästäväisesti; vähästä määrästä viinaa on puolestaan tullut tyylillisesti arki-
sempi, mutta myös deskriptiivisempi tilkkanen (KS s.v. tilkkanen ’pieni tilkka’). 
Kääntäjä on myös tehnyt tekstin luettavuutta lisääviä käännösvalintoja muun mu-
assa tiivistämällä (du lait mêlé avec de l’eau ’vedellä sekoitettu maito’ on muuttu-
nut vedensekaiseksi maidoksi) ja yksinkertaistamalla tekstiä (lähdetekstin sivulau-
seprosessi qu’il sale on vaihtunut käännöksessä päälauseprosessiksi ja suolaa sen). 
Toisaalta suomentaja on myös korvannut lähdetekstin ensimmäisen virkkeen kak-
soispisteen pilkulla, jolloin tekstin esimerkinomaisuus katoaa suomennoksesta. 
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Kuvauksessaan Marmier käsittelee myös suomalaisia juhlia sekä suomalaisten 
taloja ja rakennuksia. On odotuksenmukaista, että myös suomalaisten 
saunakulttuuri nousee tällöin puheenaiheeksi. Vaikka saunadiskurssi Marmier’n 
kuvauksessa linkittyy pikemminkin osaksi talonpoikaisuutta, se konstruoi 
kuitenkin merkittävällä tavalla toiseutta. Saunakuvauksessa korostuva molempien 
sukupuolien alastomuus (les habitans de la ferme se réunissent là le soir, hommes 
et femmes, dans un état complet de nudité; ils sortent tout nus, et vont 
tranquillement s’habiller), saunan hirvittävä ja tottumatonta pelottava kuumuus, 
kiehuva vesi, paksu höyry ja hikeä valuvat ruumiinjäsenet (de l’eau bouillante, une 
vapeur épaisse, une chaleur concentrée; la sueur ruisselle de tous leurs membres; 
l’idée seule effraye celui qui n’en a pas, comme eux, contracté l’habitude) sekä 
saunomiseen liittyvät traditiot ja tavat (les baigneurs se tiennent debout sur le banc, 
ils se frappent avec des verges) toimivat diskursiivisesti Meitä ja Heitä, ranskalaisia 
ja suomalaisia erottavina tekijöinä.  

9. Trois fois par semaine pendant la saison du travail, et chaque samedi pendant 
l’hiver, les habitants de la ferme se réunissent là le soir, hommes et femmes, 
dans un état complet de nudité. On fait chauffer des dalles au feu, puis on jette 
sur ces dalles de l’eau bouillante, ce qui produit en quelques instants une vapeur 
épaisse et une chaleur concentrée qui s’élève souvent jusqu’au delà de quarante 
degrés. Pendant ce temps, les baigneurs se tiennent debout sur le banc ; et 
lorsque la sueur ruisselle de tous leurs membres, ils se frappent avec des verges 
pour s’exciter encore. Après avoir passé une demi-heure dans cette température, 
dont l’idée seule effraye celui qui n’en a pas, comme eux, contracté l’habitude, 
ils sortent tout nus, et vont tranquillement s’habiller dans leur chambre. 
(Marmier 1843: 20–21/2.) 

9. Työkauden aikana kolmesti viikossa ja talvisin joka lauantai talon asukkaat, 
miehet ja naiset, kokoontuvat sinne aivan alastomina. Tulella kuumennetaan 
kiviä ja niille heitetään sitten kiehuvaa vettä; tämä synnyttää hetkessä sakean 
höyrypilven ja ankaran kuumuuden, joka usein kohoaa neljänkymmenen 
asteen yläpuolelle. Sen aikana kylpijät istuvat penkillä, ja kun hiki alkaa norua 
jäsenistä, he lyövät itseään vitsoilla hikoillakseen vieläkin enemmän. Oltuaan 
puoli tuntia tässä lämpötilassa, jonka ajatteleminenkin kauhistuttaa sellaista 
joka ei ole tottunut siihen, he lähtevät pois ilkialastomina ja menevät 
kaikessa rauhassa huoneeseensa pukeutumaan. (Suomalaisten luonteesta ja 
tavoista) (Marmier 1999: 59.)  
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Tekstiesimerkin 8 lähdetekstissä puolipiste erottaa kuvauksen alussa suomalaisten 
(miesten) työt (maataloustyökalujen valmistaminen) ja naisten työt (kutominen, 
vaatteiden ompeleminen ja lasten opettaminen). Kohdetekstissä tämä ero kuitenkin 
katoaa, sillä työkalujen valmistajana ovat yleisesti suomalaiset. Samalla kääntäjä 
on vaihtanut puolipisteen tilalle lauseet rinnasteisiksi asettavan pilkun. Tämä sama 
tapahtuu myös tekstiesimerkin lopussa, jolloin viimeisen toteamuksen painokkuus 
katoaa.  

Teksti on myös muuttunut tyylillisesti lähdetekstiin verrattuna: ranskalaisen 
kirjailijan tyylikeinona käyttämä pilkku kahden päälauseen välillä on suomennok-
sessa vaihtunut rinnastuskonjunktioksi ja (vrt. myös Chestermanin (1997: 98–99) 
cohesion change). Toisaalta kääntäjä on myös tiivistänyt tekstiä: lähdetekstin 
point ’lainkaan, ollenkaan’ on jäänyt kääntymättä. Samalla ranskan epämääräistä 
inhimillistä tekijää ilmaisevan on-pronominin ja materiaalisen löytämisen proses-
sin tilalle on kohdetekstiin tullut olemassaolon eksistentiaalinen prosessi (on trouve 
dans chaque maison – joka kodissa on). 

Sinänsä kiinnostava on myös kohdetekstiesimerkissä 8 tapahtunut muutos mo-
nikosta yksikköön: dans les campagnes de Finlande – Suomen maaseudulla. Siinä 
missä ranskalaisessa tekstissä konstruoidaan tekstimaailmaa, jossa Suomen maa-
seutuja on useita, suomennoksessa Suomen maaseutu esitetään yhtenä kokonaisuu-
tena (vrt. Chestermanin (1997: 96) phrase structure change). Tällainen diskurssiero 
liittynee ranskan ja suomen kielelle ominaisiin tapoihin kielellistää asiat: siinä 
missä Ranskassa maaseutuja on monia, kuten kaupunkejakin, suomen kielessä 
maaseutu käsitetään tyypillisesti yhtenä yksikkönä ja alueena (KS s.v. maaseutu; 
maa). 

Kohdetekstiesimerkissä 9 on puolestaan tapahtunut erityisesti näkökulmaa 
muuttavia merkitysmuutoksia. Esimerkiksi lähdetekstin maatilan asukkaat ovat 
pelkistyneet talon asukkaiksi (les habitants de la ferme – talon asukkaat); saunassa 
paksun höyryn ja tiivistyneen kuumuuden tuottamisesta on puolestaan siirrytty 
sakean höyrypilven ja ankaran kuumuuden synnyttämiseen (ce qui produit en 
quelques instants une vapeur épaisse et une chaleur concentrée – tämä synnyttää 
hetkessä sakean höyrypilven ja ankaran kuumuuden). Samoin lähdetekstissä 
mentaalinen konstruktio eli jo pelkkä ajatus saunan lämpötilasta hirvittää tai 
kammottaa saunaan tottumatonta, kun taas kohdetekstissä kauhistuttaa mentaalinen 
toiminta eli asian ajatteleminen (dont l’idée seule effraye celui – jonka 
ajatteleminenkin kauhistuttaa sellaista).  

Suomentaja on tehnyt myös muita kohdetekstiä tiivistäviä ja yksinkertaistavia 
käännösvalintoja: esimerkiksi dans un état complet de nudité ’täydessä 
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alastomuuden tilassa’ on kääntynyt lähdetekstiä pelkistetymmin ja idiomaattisem-
min aivan alastomina. Suomentaja on myös jättänyt kääntämättä lähdetekstissä an-
netun kylpemisen ajankohdan (le soir) sekä vertauksen (comme eux). Tekstissä on 
myös muita kielellisestä kotoutuksesta kertovia piirteitä, kuten adjektiivin ilkialas-
ton käyttö (ils sortent tout nus ’he menevät ulos aivan alastomina’– lähtevät pois 
ilkialastomina). Kiinnostava on myös adverbiaalin tranquillement ’rauhallisesti’ 
suomennos kaikessa rauhassa: suomennoksen ilmaisu viittaa paitsi hitaaseen ja 
rauhalliseen toimintaan, myös sisäiseen levollisuuteen ja tyyneyteen (KS s.v. 
rauha), mikä korostaa entisestään suomalaisten toiminnan erikoislaatuisuutta. 

Tutkimusaineiston myöhäisimmässä teoksessa, Xavier Marmier’n 
matkakuvauksessa suomalaisesimerkkien yleisimmät appellatiivit (ks. Liite 7) ovat 
talonpoikaisuuteen viittaava paysan ’talonpoika, maanviljelijä, maalainen’ (15, su. 
talonpoika) ja kansalaisuutta markkeeraava Finlandais ’suomalainen, Suomen 
kansalainen’ (10, su. suomalainen). Yleisnimitykset, kuten gens ’väki’ (3, su. 
ihmisparka, ihminen), ja toisaalta myös perhesanasto, kuten famille ’perhe, suku’ 
(6, su. perhe), femme ’nainen, vaimo’ (9, su. nainen, vaimo), homme ’mies’ (8, su. 
mies) fille ’tyttö, tytär’ (6, su. tyttö, tytär) ja enfant ’lapsi’ (4, su. lapsi, poika) 
esiintyvät myös aineistossa kohtuullisen usein. Tekstistä löytyy myös lukuisia 
erilaisiin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rooleihin, asemiin ja ammatteihin 
viittaavia appellatiiveja, kuten pilote ’kuljettaja, kuski66’ (3, su. perämies, ohjaaja), 
rameur ’soutaja’ (3, su. soutaja, mies), prêtre ’pappi’ (2, su. pappi), 
paroissien ’seurakuntalainen’ (2, su. seurakuntalainen), domestique ’palvelija, 
kotiapulainen’ (2, su. palvelija), voisin ’naapuri’ (2, su. naapuri), 
propriétaire ’omistaja, vuokranantaja’ (2, su. omistaja, tilanomistaja), 
instituteur ’(alakoulun) opettaja’ (su. opettaja) sekä kauppiaaseen ja myyjään 
viittaavat négociant (2, su. kauppias) ja marchant (su. kauppias). Myös näistä 
appellatiiveista löytyy yksittäisiä maatalouteen ja uudisviljelyyn liittyviä 
nimityksiä, kuten colon ’uudisasukas, uudisraivaaja’ ja ru. nybyggare (molemmat 
su. uudisviljelijä) sekä laboureur ’(erit. maataloudessa) työmies’ (su. maamies). 

Konkreettien nimitysten rinnalla ranskalaiskirjailija käyttää suomalaisiin viita-
tessaan myös vertauskuvallisia appellatiiveja, kuten joulua juhliviin suomalaisiin 
liitettyä berger de Bethléem (su. Betlehemin paimen) tai jokirannan komeaa vene-
miestä kuvaavaa chasseur de Tyrol (su. Tyrolin metsästäjä). Käynti Köngäsen ruu-
kissa kirvoittaa ranskalaiskirjailijan vertaamaan ranskalaisvieraat vastaanottanutta 
ruukin entisen omistajan sisarentytärtä keijuksi tai haltiattareksi, (fée), ja 

 
66 Ks. alaviite 49. 
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naispuoliseksi taikuriksi, (magicienne, su. myös haltiatar). Erisnimiä mainitaan 
tekstissä muutamia: M. Ekström (4, su. herra Ekström), Carl Regina ja Svitella (su. 
molemmat idem). 

Myös kohdetekstissä yleisimmät appellatiivit ovat talonpoika (15) ja suoma-
lainen (10). Kääntäjän kotouttava ja toisaalta myös eksplisiittistävä strategia näkyy 
myös useiden appellatiivien suomennoksissa: lähdetekstissä vieraannuttavana ele-
menttinä toimiva nybyggare on esimerkiksi saanut suomenkielisen vastineen uu-
disviljelijä ja opasta tarkoittava guide on muuttunut kontekstiin paremmin sopi-
vaksi perämieheksi. Myös myyttisen haltiatar-appellatiivin käyttö lienee omiaan 
herättämään lukijassa assosiaatioita suomalaiseen mytologiaan ja tarustoon (KS s.v. 
haltiatar). 

Aineistossa taajimmin esiintyvä adjektiivi on jeune ’nuori’ (12, su. nuori), 
jonka yleisyyttä selittänee myös adjektiivin substantiivinen käyttö. Valtaosa muista 
suomalaisiin liitetyistä adjektiiveista on kuitenkin selkeästi positiivisesti väritty-
neitä, kuten bon ’hyvä, reilu’ (5, su. hyvä, kelpo), charmant ’hurmaava, ihastuttava, 
viehättävä’ (3, su. viehättävä), doux ’hellä, pehmeä, lempeä’ (3, su. miellyttävä, 
lempeä, sävyisä), remarquable ’huomattava, merkittävä’ (3, su. suuri), beau ’kau-
nis, komea’ (2, su. kaunis), frais ’tuore, raikas, hehkeä’ (2, su. raikas), attentif ’tark-
kaavainen, huomaavainen’ (2, su. tarkka, valpas), amical ’ystävällinen, sopuisa’ 
(su. ystävällinen), bien fait ’hyvin tehty’ (su. sopusuhtainen), admirable ’ihailtava’ 
(su. ihailtava), honnête ’rehellinen, uskollinen, rehti’ (su. rehellinen) ja 
agréable ’miellyttävä, mukava’ (su. miellyttävä).  

Myös monet aineiston adverbiaalit vahvistavat suomalaisista syntyvää 
myönteistä kuvaa: suomalaiset toimivat muun muassa avec une admirable 
modestie ’ihailtavalla vaatimattomuudella’ (su. ihailtavan vaatimattomasti), sans 
relâche ’ilman taukoa, keskeytystä’ (su. levähtämättä) ja l’œil 
attentif ’tarkkaavainen silmä’ (su. silmä tarkkana). Aineiston yleisin adverbiaali on 
si ’niin’ (6, su. niin), joka myös yhdistyy usein positiivisesti värittyneeseen 
adjektiiviin, kuten esimerkissä je les trouvais si bons, si honnêtes, si doux.  

Toisaalta on kiinnostavaa, että aineiston toiseksi yleisin adjektiivi on 
pauvre ’köyhä, parka’ (7, köyhä, parka, poloinen). Yhdessä kuvauksen muiden ne-
gatiivisesti sävyttyneiden laatusanojen, kuten fatigué ’väsynyt’ (su. väsynyt), 
pénible ’epämiellyttävä, isotöinen, tukala, työläs’ (su. vaivalloinen) ja incertain ’ 
epävarma, epäselvä’ (su. epävarma), kanssa se vaikuttaisikin implikoivan ranska-
laiskirjailijan säälivästä asenteesta suomalaisia kuvattaviaan ja näiden ilmeisen 
rankkaa elämää kohtaa. 
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Suomentajan tarkka käännöstyö näkyy myös adjektiivien ja adverbiaalien suo-
mennoksissa, joissa hän on lähes poikkeuksetta valinnut odotuksenmukaisen vas-
tineen. Myös suomalaisnaisten ulkoiseen viehättävyyteen viittaava määrite bien 
fait, jolle ei ole vakiintunutta käännösvastinetta suomen kielessä, on osuvasti kään-
tynyt sopusuhtaiseksi (KS s.v. sopusuhtainen ’jonka osat ovat oikeassa, luontevassa 
suhteessa toisiinsa, sopusointuinen, harmoninen’). Kielellisesti teksti on suomen 
kielen normeihin kotoutettua, mikä näkyy esimerkiksi ranskan avec ’kanssa - ja 
sans ’ilman’ -rakenteiden kääntymisenä suomen kielelle idiomaattisempina ad-
verbi- ja infinitiivirakenteina (vaatimattomasti, levähtämättä). 

Marmier’n suomalaisdiskurssista löytyy monenlaisia osadiskursseja. Suoma-
laisuutta rakennetaan niin ulkonäköä ja luonnetta konstruoivan rotudiskurssin kuin 
romanttissävyisen, maamiehen sinnikkyyttä korostavan talonpoikaisdiskurssin ja 
kristillisyyden ja kristillisten hyveiden, kuten vaatimattomuuden ja työteliäisyyden, 
ympärille rakentuvien diskurssien kautta. Näkökulma suomalaisuuteen rakentuu 
tyypillisesti ranskalaisen matkaajan kokemusten kautta, mutta toisinaan kirjoittaja 
menee myös suomalaisten nahkoihin ja puhuu kuvattaviensa äänellä. Vaikka rans-
kalaisen kirjoittajan odotuksenmukaisesti ylemmyydentuntoinen ja toisinaan sääli-
väkin asenne suomalaisia kohtaan ilmenee implisiittisesti tekstistä, on suomalai-
suudesta syntyvä kokonaiskuva positiivinen. Muiden aineiston matkakuvausten ta-
paan suomalaiskuvaus koostuu tyypillisesti väitelauseista ja vallitsevana tapaluok-
kana on indikatiivi. Tästä johtuen tekstin sävy on toteava ja varma, mikä johdattaa 
lukijaa ottamaan subjektiivisen matkakertomuksen tosiasiallisena maailman ku-
vauksena.  

On sinänsä kiinnostavaa, että Marmier’n teoksen julkaisun aikoihin myös 
muualla Euroopassa suomalaisuusdiskurssi alkoi saada positiivisia sävyjä ja erot-
tua selkeästi saamelaisdiskurssista. Esimerkiksi englantilainen perinnöllisyystietei-
lijä J. C. Prichard kuvasi suomalaisia kelpo roduksi vuoden 1841 teoksessaan ja 
brittiläiseen rotuoppiin vakiintui 1800-luvun loppuun mennessä ajatus arjalaisen 
rodun sivistämistä suomalaisista. (Ks. lisää esim. Halmesvirta 1995: 91–94.) 

Marmier’n matkakertomuksen kohdetekstiesimerkkien analyysi osoittaa suo-
mennoksessa tapahtuneen muutoksia, jotka toisaalta tiivistävät ja toisaalta yksin-
kertaistavat käännöksen kieltä; prosessityyppien ja vuorovaikutusroolien vaihtumi-
sen myötä myös tekstin diskurssisemanttinen rakenne muuttuu. Käännös on myös 
kielellisesti ja kulttuurisesti pitkälti kotoutettua: kääntäjä on paikan- ja henkilönni-
mien oikeinkirjoituksen lisäksi käyttänyt kulttuuris-historiallisesti sopivia termejä 
sekä muokannut virkerakenteita ja välimerkkien käyttöä suomen kielelle tyypilli-
semmäksi, jolloin myös kohdetekstin tyyli muuttuu lähdetekstiin verrattuna. 
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Kohdetekstissä on myös useita poistoja ja merkitysmuutoksia, jotka vaikuttavat 
paitsi käännöksessä rakentuvaan suomalaisuusdiskurssiin, myös tekstissä synty-
vään kuvaan ranskalaisista.  
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5 Koonti ja pohdinta 
Erilaisia Lappi-kuvauksia on esiintynyt eurooppalaisessa kirjallisuudessa varhai-
sista ajoista lähtien, ja niiden Suomesta ja suomalaisuudesta antama kuva on kiin-
nostanut lukijoita niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Tässä väitöstutkimuksessa 
olen tarkastellut 1600–1800-luvun ranskalaisen matkakirjallisuuden Lapin-ku-
vauksia sekä niiden moderneja suomennoksia käännösorientoituneen diskurssiana-
lyysin näkökulmasta. Työni tavoitteena on ensinnäkin ollut selvittää, millaista dis-
kursiivista Lappia – suomalaisuutta ja saamelaisuutta – historialliset lähdetekstit 
rakentavat. Samalla esille nousivat kysymykset siitä, miten toiseus ilmenee matka-
kirjallisuudessa ja millaisilla kielellisillä keinoilla toiseutta tekstissä rakennetaan. 
Toiseksi olen tutkimuksessani tarkastellut matkakuvausten suomalaisuus- ja saa-
melaisuusdiskurssien kääntymistä ja sitä, millaisia diskursiivisia vaikutuksia suo-
mentajan käyttämillä käännösstrategioilla on ollut.  

Työni teoreettis-metodisena lähtökohtana on ollut diskurssianalyysi, jossa olen 
soveltanut kriittisen diskurssintutkimuksen metodeja yhdistettynä sisällönanalyy-
siin ja käännösteoreettiseen tutkimukseen. Diskurssianalyyttisen analyysin työka-
luna olen käyttänyt hallidaylaista rekisterianalyysia, jota olen soveltanut suomen ja 
ranskan kieleen. Tutkimusasetteluni ja lähde- ja kohdeteksteistä kokoamani teksti-
aineiston laajuuden vuoksi rekisterianalyysissani painottui erityisesti ideationaali-
nen funktio: teksteissä esiintyvät verbityypit, osallistujaroolit ja nimeäminen.  

Vaikka tutkimusotteeni on ollut ensisijaisesti laadullinen, laajahkon aineiston 
käsittelyn ja jäsentämisen apuvälineenä olen käyttänyt myös kvantitatiivisia mene-
telmiä, joilla olen saanut esiin koko aineistosta tilastollisestikin merkitseviä muu-
toksia. Koska työni näkökulma on myös osin käännössosiologinen ja puolet aineis-
tostani koostuu käännetyistä teksteistä, olen osana tutkimusta selvittänyt myös koh-
detekstien käännösprosessia kääntäjähaastattelun avulla sekä tarkastellut suomen-
nosten tekstuaalista rakentumista ja suomentajan käyttämiä käännösstrategioita 
analysoimalla kuhunkin kohdetekstiin sisältyviä kääntäjän paratekstejä sekä koh-
detekstiesimerkeissä tapahtuneita käännösvaihdoksia. 

Tutkimusaineistoni koostui kolmesta ranskankielisestä lähdetekstistä, jotka ku-
vaavat kunkin kirjoittajan – Jean-François Regnard, Réginald Outhier ja Xavier 
Marmier – matkaa pohjoiseen ja ajoittuvat 1600–1800-luvulle, sekä näiden Lapin-
kuvausten suomenkielisistä käännöksistä, jotka on tehnyt 1900-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla yksi ja sama kääntäjä, Marja Itkonen-Kaila. Alueellisesti ranskan-
kielinen tutkimusaineisto rajautui Tornionjokilaaksoon, ajallisesti vuodesta 1681 
vuoteen 1838. Suomennokset on julkaistu vuosina 1975, 1982 ja 1999. 
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Yksityiskohtaista kielellistä ja tilastollista analyysia varten koottu tekstiaineisto 
koostui lähde- ja kohdetekstiesimerkeistä, joissa jollakin tapaa kuvattiin suomalai-
sia tai saamelaisia, yhteensä 1356 ranskankielisestä päälauseesta ja 1162 sivulau-
seesta ja 1529 suomenkielisestä päälauseesta ja 876 sivulauseesta.  

Aloitin diskurssianalyyttisen tutkimukseni luomalla kokonaiskuvaa lähde- ja 
kohdeteksteistä hallidaylaisen rekisterianalyysin avulla. Analyysissäni sovelsin 
sekä laadullisia että kvantitatiivisia menetelmiä, kuten suhteellista osuutta mittavaa 
z-testiä, minkä lisäksi käytin apuna myös kääntäjähaastattelusta ja käännösten pa-
rateksteistä saamiani tietoja. Analyysi osoitti osin odotuksenmukaisestikin, että 
lähde- ja kohdetekstit eroavat toisistaan merkittävästi niin tekstuaalisen, interper-
soonaisen kuin ideationaalisenkin metafunktion osalta: käännökset ovat ennen 
kaikkea uuteen tilannekontekstiin rekonstektualisoituja semioottisia yksiköitä. 
Käännösprosessissa tapahtuvilla muutoksilla on kuitenkin myös vaikutuksia tutki-
musaineistossa suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta rakentuviin diskursseihin. 

Diskurssisemanttisesti lähdetekstit ovat enimmäkseen konkreettista kieltä, 
jossa toisaalta toimitaan ja tehdään ja jossa toisaalta asioita tapahtuu. Kieli on myös 
evaluoivaa: ihmisiä ja ilmiöitä nimetään, kuvataan, luokitellaan ja suhteutetaan jo 
ennestään tuttuun ja tunnettuun. Tekstuaalisesti ranskalaisten matkakuvausten teh-
tävänä onkin ollut ennen kaikkea välittää tietoja, kokemuksia ja elämyksiä ennes-
tään melko tuntemattomasta ja eksoottisesta aiheesta, joko Regnardin tapaan viih-
dyttäen, Outhier’n päiväkirjamaisena kronologisena kertomuksena tai Marmier’n 
tavoin analyyttisesti jaoteltuna kuvauksena. 

Interpersoonaisella tasolla matkakuvaukset ovat hyvin subjektiivisia. Ranska-
laisten matkakuvausten lähtökohtana on yleensä kertojan henkilökohtainen koke-
mus uudesta maasta ja kulttuurista. Onkin oletuksenmukaista, että lähdetekstit on 
kirjoitettu yksikön ja monikon 1. persoonassa. Tekstiin kirjoittuu näin asiantuntija-
kertoja, joka kutsuu lukijaa yhteiselle matkalle, jakamaan kirjoittajan kokemukset 
ja mielipiteet kuvauksen myötä. Toisin kuin esimerkiksi tieteellinen teksti, joka 
etäännyttämisen kautta pyrkii luomaan objektiivisuuden illuusion, matkakuvaukset 
näyttävät sallivan henkilökohtaisemman sävyn: esille tulee kokija ja tutkija, jonka 
väitteet saavat validiteettinsa kirjoittajan (oletettavasti) aidoista, persoonallisista 
kokemuksista. 

Lähdeteksteihin myös rakentuu selkeä valtahierarkia, jossa ranskalaiset kirjoit-
tajat kuvaavat suomalaista yhteiskuntaa ja sen asukkaita omasta näkökulmastaan ja 
arvoistaan käsin. Tämä hierarkia näkyy niin interpersoonaisella tasolla vuorovai-
kutusrooleissa kuin myös ideationaalisella tasolla. Sekä ranskalaiset, suomalaiset 
että saamelaiset ovat matkakuvauksissa TOIMIJOINA että KOKIJOINA, mutta 
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KOHTEINA ja VAIKUTUKSENALAISINA ovat useimmiten vain suomalaiset tai saame-
laiset. KUVATTAVAN roolissa on odotuksenmukaisesti lähes yksinomaan Toinen, 
tässä tapauksessa suomalaiset ja saamelaiset.  

Yleisesti ottaen ranskalaisten lähdetekstien kieltä luonnehtii myös pehmentä-
vien elementtien puute: kirjoittajat eivät juurikaan käytä konditionaalia saati epä-
varmuutta tai mahdollisuutta ilmaisevia adverbiaaleja. Yleisin tapaluokka on indi-
katiivi, minkä lisäksi teksteistä löytyy erityisesti saamelaiskuvauksista melko pal-
jon nesessiivilauseita ja muita pakkoa ilmaisevia rakenteita sekä tavan ja määrän 
adverbiaaleja. 

Sekä lähdeteksteissä että kohdeteksteissä konkreettista toimintaa ilmentävät 
materiaaliset prosessit, relationaaliset eli suhdeprosessit sekä havaitsemista, aisti-
mista, tuntemista ja ajattelemista kuvaavat mentaaliset prosessityypit olivat odo-
tuksenmukaisestikin yleisimpiä. Verbiprosessianalyysin tulosten vertailu lähde- ja 
kohdetekstien välillä osoitti kuitenkin, että ranskalaisten matkakuvausten ja niiden 
suomennosten välillä oli myös tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Vaikka huo-
mioin tutkimuksessani teoskohtaisen variaation, kvantitatiivinen analyysi osoitti, 
että kohdeteksteissä relationaalisten prosessien määrä on selkeästi vähentynyt ja 
muiden prosessityyppien määrä puolestaan kasvanut: käännösten tekstimaailma 
vaikuttaa toisin sanoen olevan lähdetekstejä konkreettisempi ja dynaamisempi. 

Mahdollisia syitä kohdeteksteissä ilmenevään muutokseen on useita. Lähde- ja 
kohdetekstiesimerkkien tarkempi analyysi paljasti ensinnäkin, että erityisesti tietyt 
ranskan kielelle tyypilliset rakenteet, kuten relaatioprosessin sisältävä fokusra-
kenne, korvautuvat tyypillisesti kohdetekstissä suomen kielelle ominaisemmilla ta-
voilla ilmaista painokkuutta, kuten tunnusmerkkisellä sanajärjestyksellä tai erityi-
sellä fokuspartikkelilla. Muiden prosessityyppien esiintyvyyttä puolestaan näyttä-
vät erityisesti lisänneen tietyt käännösstrategiset valinnat, kuten esimerkiksi rans-
kan eri partisiippirakenteiden suomentaminen finiittiverbeillä. Tekstiesimerkkien 
analyysin perusteella voidaankin todeta, että tilastolliset erot lähde- ja kohdeteks-
tien prosessimäärissä eivät selity yksinomaan typologisilla eroavaisuuksilla, vaan 
kohdetekstien diskursiiviseen muotoutumiseen vaikuttavat myös kääntämiseen 
kussakin kulttuurissa liittyvät normit ja ideologiat ja niistä juontuvat käännösvalin-
nat, tietoiset ja tiedostamattomat. Palaan tähän vielä tämän luvun loppupuolella. 

Verbiprosessianalyysin lisäksi käytin sisällönalyysia ja lähdetekstiesimerkkien 
yksityiskohtaista kielellistä analyysia apuna selvittäessäni matkakertomuksissa 
syntyvää Lappi-kuvaa ja suomalaisuutta ja saamelaisuutta konstruoivia diskursseja. 
Tutkimusaineiston analyysi paljasti, että matkakuvauksissa toistuvat monelta osin 
samantyyppiset diskurssit vuosisadasta toiseen, vaikkakin painotukset vaihtelevat. 
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Odotuksenmukaisesti varhaisimmissa Lapin-kuvauksessa korostuu erityisesti saa-
melaisia koskeva stereotyyppinen aines. Kokonaisuutena 1600-luvun saamelaisuus 
näyttäisi rakentuvan useista aladiskursseista, joiden yleissävy on evaluoiva ja 
yleensä negatiivisesti arvottunut. Regnardin matkakertomus vaikuttaakin aikakau-
delleen tyypilliseltä eksoottisen villiyden kuvaukselta, jossa saamelaisuutta konst-
ruoidaan villiyden ja vaeltavan elämäntavan, oudon ulkonäön, noituuden, alkoho-
linkäytön ja seksuaalisuuden diskurssien kautta.  

 Regnardin teoksessa villiysdiskurssi liittyy myös suomalaisuudesta syntyvään 
kuvaan, mutta suomalaisuusdiskurssi vaikuttaisi sen lisäksi rakentuvan erityisesti 
kahden aladiskurssin, saunadiskurssin ja juomisen diskurssin, ympärille. Suoma-
laisten perinteiset elinkeinot – kalastus, metsästys ja maatalous – jäävät kuvauk-
sessa lähes kokonaan taka-alalle: esimerkiksi appellatiivi paysan ’talonpoika’ 
esiintyy aineistossa vain kolme kertaa. Suomalaisuusdiskurssi jääkin 1600-luvun 
matkakertomuksessa pitkälti saamelaisdiskurssin varjoon.  

Kokonaisuutena 1600-luvun Lapin-kuvaus liittyy siihen intertekstuaaliseen 
jatkumoon, jossa toiseutta kuvataan kaukaisena, eksoottisena erikoisuutena ja vas-
takohtana länsimaiselle kulttuurille ja sivistykselle. Matkakuvauksen näkökulma 
on odotuksenmukaisestikin ranskalaisten matkaajien, jotka ottavat tekstissä asian-
tuntija-asemaan ja validifioivat näkökantansa omilla kokemuksillaan. Indikatiivin 
lähes yksinomainen käyttö tekee tekstistä toteavaa luonnollistaen samalla myös kir-
joittajan näkemyksen itsestäänselväksi totuudeksi. 

Outhier’n 1700-luvun Lapin-kuvaus jatkaa tietyiltä osin Regnardin diskursii-
vista perinnettä tuomalla esiin samoja teemoja kuin 1600-luvun matkakertomuskin, 
kuten runsaan alkoholinkäytön. Diskurssien näkökulma kuitenkin vaihtuu edeltä-
vään vuosisataan verrattuna: eksoottiset saamelaiset villit muuttuvat vaeltaviksi 
paimentolaisiksi, suomalaisten saunominen puolestaan villien luksuksesta osaksi 
perinteistä talonpoikaiselämää.  

Outhier’n matkakertomuksessa saamelaisuus merkitsee ennen kaikkea köyhää 
ja yksinkertaista paimentolaiselämää, johon nomadisuus kuuluu itsestäänselvänä 
osana. Tekstiin rakentuu selkeä diskursiivinen ero kaupungin asukkaiden ja erä-
maassa ja yhteiskunnan marginaalissa elävien saamelaisten välillä. Kuva saamelai-
suudesta säilyy kuitenkin Outhier’nkin matkakertomuksessa valtaosin negatiivi-
sena: vaikka villiysdiskurssi väistyy, sen tilalle tulevat säälin ja kurjuuden diskurs-
sit. Näkökulma on edelleen negatiivisesti arvottava: matkakuvauksessa arvioinnin 
kohteeksi joutuvat niin saamelaisten tavat kuin ulkonäkökin. Positiivista huomiota 
tekstissä saavat ainoastaan saamelaisten taidot eränkäynnissä ja porojen käsitte-
lyssä.  
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Suurin ero 1600- ja 1700-luvun matkakuvausten välillä onkin suomalaisten ku-
vauksessa: Outhier’n matkapäiväkirjan myötä näkemys suomalaisuudesta moni-
puolistuu ja syventyy. Toisin kuin varhaisimmassa matkakuvauksessa, Outhier’n 
kuvaus suomalaisista on valtaosin positiivinen. Suomalaisuutta rakennetaan niin 
yhteiskunnallisen kuin uskonnollisenkin aladiskurssin kautta, jossa suomalaiset 
esitetään tottelevaisina asukkaina ja kunnon kristittyinä. Outhier’n suomalaisdis-
kurssia hallitsevatkin kristillisyys ja kristilliset arvot, kuten työteliäisyys ja rehelli-
syys. Jo edellä mainittu saunadiskurssi nivoutuu puhdistautumisrituaalina osaksi 
hyveellisen talonpojan ja sitkeän ja sinnikkään työntekijän diskurssia. Tekstinul-
koinen todellisuus – Tornionjokilaakson asutuksen lisääntyminen ja yhteiskunnal-
linen järjestäytyminen – näkyy myös tekstissä, jossa eri sosiaaliset ryhmät ja hie-
rarkiat, kuten maaseudun suomenkieliset talonpojat ja kaupungin ruotsinkieliset 
porvarit, nousevat esiin. Vaikka kielellisesti tekstiin rakentuu myös ylhäältä päin 
tulevia uskonnollista ja sosiaalista elämää ohjaavia sääntöjä, pakkoja ja velvolli-
suuksia, suomalaiset esiintyvät tekstissä aktiivisina toimijoina ja yhteiskunnan jä-
seninä, mikä näkyy muun muassa eri ammatteihin viittaavien appellatiivien run-
sautena aineistossa. 

Tutkimusaineiston myöhäisimmässä matkakertomuksessa kuva saamelaisista 
jakautuu kahtia: Marmier kuvaa retkikunnan saamelaisoppaan positiivisessa va-
lossa, jopa romantisoiden, mutta muut saamelaiset saavat vähemmän mairittelevia 
kommentteja. Outhier’lta tutut kurjuuden, alkoholinkäytön ja säälin diskurssit kai-
kuvat myös Marmier’n saamelaiskuvauksissa. Mukaan tulee kuitenkin aiempiin 
matkakuvauksiin verrattuna myös uusia sivistystä, kristillisyyttä ja yhteiskunnal-
lista osallisuutta implikoivia aladiskursseja. Vaikka nomadisuus on edelleen saa-
melaisuutta olennaisesti määrittävä piirre, 1800-luvun saamelaiset eivät enää ole 
yhteiskunnan marginaalissa.  

Myös Marmier’n suomalaisdiskurssissa on romanttinen vire: suomalaisuus ra-
kentuu ennen kaikkea sinnikkäänä talonpoikaisuutena, johon kuuluu erottamatto-
mana diskursiivisena osana vaatimattomuus, työteliäisyys ja kristillinen sivistys, 
saunakulttuuria unohtamatta. Talonpoikaisdiskurssin korostuminen näkyy esimer-
kiksi tekstiaineiston appellatiivijakaumassa, jossa paysan ’talonpoika’ on kansalli-
suusappellatiivin ohella yleisin tapa nimetä suomalaisia. Yhteiskunnallinen järjes-
tyneisyys puolestaan tulee esiin muun muassa aineistossa esiintyvistä lukuisista 
ammattiappellatiiveista. Kiinnostavasti Marmier’n suomalaiskuvauksissa kuuluu 
myös aikakaudelle tyypillinen rotudiskurssi, joka, toisin kuin esimerkiksi brittimat-
kaajien Suomi-kuvauksissa, rakentaa kuvaa suomalaisista valkoisen rodun kelpo 
edustajina.  
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Ryhtyessäni tarkastelemaan kohdetekstien diskursiivista rakentumista käytin 
analyysin apuna kääntäjähaastattelussa ja kohdetekstien paratekstin analyysista ke-
räämiäni tietoja. Matkakuvausten suomennosprosessissa kääntäjällä oli ollut poik-
keuksellisen monipuolinen ja aktiivinen työnkuva ja rooli, sillä hän oli saanut toi-
mia niin tutkijana, kielenkääntäjänä kuin kustannustoimittajanakin. Kääntäjähaas-
tattelun tulosten yhteenvetona totesin, että suomentajalla vaikutti olleen käännös-
työssään kaksi päätavoitetta: toisaalta uskollisuus lähdetekstille ja toisaalta lojaali-
suus lukijalle. Tällaista näkökulmaa kutsuin uskollisen kääntämisen ideologiaksi: 
kääntäjänä ideaalina on tällöin kääntää niin uskollisesti kuin mahdollista, mutta 
niin vapaasti kuin välttämätöntä.  

Erityisesti käännösten paratekstien analyysi kuitenkin osoitti, että suomentaja 
profiloitui kohdeteksteihin paitsi osaavana kielenkääntäjänä, joka avaa suomalai-
sille lukijoilleen tekemiään käännösvalintoja, myös kulttuuris-historiallisena asian-
tuntijana, joka on tarpeen mukaan korjannut ja oikaissut lähdetekstien sisältämiä 
virheitä. Tällainen käännösstrategia tuo ensinnäkin kääntäjän roolin tekstin tuotta-
jana ja toimittajana tavanomaista enemmän esille. Diskursiivisesti kääntäjän para-
teksti, erityisesti korjaavat kommentit, rakentavat myös hierarkiaa, jossa suomen-
tajan ääni asettuu ranskalaisen kirjoittajan yläpuolelle ja näin opastaa suomalaista 
lukijaa kohdetekstin luennassa ja tulkinnassa. Samalla parateksti rekontekstualisoi 
ranskalaiset matkakertomukset oman aikansa tuotteiksi, joiden sisältämiä virheitä 
ja väärinkäsityksiä suomalainen lukija voi huvittuneena ihmetellä. 

Paratekstien vertaileva analyysi paljasti myös, että kääntäjän rooli kehittyi ja 
laajeni matkakuvausten käännösprosessin aikana. Tutkimusaineiston viimeisim-
män teoksen, Marmier’n matkakuvauksen suomennoksen paratekstit eroavat sekä 
laadultaan että määrältään Outhier’n ja Regnardin teosten käännöksistä, sillä niihin 
kirjoittautuu kääntäjän sijaan pikemminkin historian- ja kirjallisuudentutkija, joka 
laajan ja kattavan lähdeaineiston avulla luo suomalaiselle lukijalle kokonaiskuvaa 
teoksen historiallisesta kontekstista. Kääntäjähaastattelusta kävi ilmi, että kääntä-
jän roolin kehittymiseen vaikutti paitsi suomentajan oma innostus ja kiinnostus 
tehdä laajaa taustatutkimusta, myös kunkin teoksen suomennosprosessiin käytettä-
vissä ollut aika. 

Kohdetekstiesimerkkien kielellisessä ja käännösstrategisessa analyysissa tar-
kastelin suomennoksissa ilmeneviä käännösvaihdoksia ja pohdin mahdollisia syitä 
muutoksiin. Yleisesti ottaen käännökset osoittautuivat varsin lähdetekstiuskolli-
siksi. Monet suomentajan käännösvalinnoista kertoivat kuitenkin myös kääntäjän 
pyrkimyksestä idiomaattiseen kielenkäyttöön ja eksplisiittiseen ilmaisuun.  
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Esimerkiksi syntaktisella tasolla käännöksissä tapahtui erityisesti lauseraken-
teen vaihdoksia: sekä informaation tiivistymistä, jolloin suomentaja oli esimerkiksi 
korvannut ranskan finiittisiä rakenteita suomen infiniittisillä rakenteilla, että erityi-
sesti tekstirakenteen yksinkertaistumista, jolloin esimerkiksi lähdetekstin infini-
tiivi- ja partisiippirakenteita oli avattu kohdetekstiin finiittirakenteiksi. Tämä voi 
osaltaan selittää verbiprosessianalyysin osoittamia muutoksia kohdetekstien pro-
sessityyppijakaumassa: tällainen kohdetekstiä yksinkertaistava käännösstrategia, 
jossa lähdetekstin infiniittisiä rakenteita avataan finiittiverbin sisältäviksi pää- ja 
sivulauseiksi tuottaa kohdeteksteihin uusia dynaamisia prosesseja ja kasvattaa näin 
kohdetekstien diskursiivista toimijuutta.  

Muita kohdeteksteissä tyypillisesti esiintyviä syntaktisia muutoksia olivat esi-
merkiksi lausekevaihdokset, kuten lähdetekstin monikon vaihtuminen kohdeteks-
tissä yksikköön tai prepositiolausekkeen kääntyminen nominilausekkeena, muut 
lauserakenteen vaihdokset, kuten muutos aktiivista passiiviin, sekä erityisesti vir-
kerakenteen eli pää- ja sivulauserakenteiden vaihdokset, mikä tuli esille myös ver-
biprosessianalyysissa: kohdeteksteissä päälauserakenteiden määrä on suhteessa si-
vulauserakenteisiin kasvanut lähdetekstin 53,9 %:sta 63,6 %:iin ja sivulauseraken-
teiden määrä puolestaan vähentynyt 46,1 %:sta 36,4 %:iin. Syntaktisten käännös-
vaihdosten seurauksena kohdetekstit ovat kielellisesti yksinkertaistuneet ja ekspli-
siittistyneet verrattuna lähdeteksteihin. Samalla kohdetekstien luettavuus on kasva-
nut. 

Kohdetekstiesimerkkien analyysi paljasti myös, että saamelaisten ja suoma-
laisten osallistujarooleissa tapahtuu monenlaisia muutoksia. Verbiprosessianalyy-
sin tulokset osoittavat suhdeprosessien määrän vähentyneen merkittävästi kään-
nöksissä, ja odotuksenmukaisesti tämä tendenssi näkyy myös kohdetekstien osal-
listujarooleissa: osa lähdetekstin suhdeprosessityypin KANTAJAN tai OMISTAJAN 

rooleista on vaihtunut kohdetekstissä esimerkiksi materiaalisen prosessin TOIMI-

JAAN tai mentaalisen prosessin KOKIJAAN.  
Suomentajan käännösstrategiset valinnat aiheuttavat paitsi prosessityyppien 

vaihdoksia, myös muutoksia prosessityyppien sisäisissä osallistujarooleissa. Esi-
merkiksi lähdetekstin materiaalisen passiivirakenteen kääntäminen kohdetekstiin 
aktiivisena materiaaliprosessina saa aikaan sen, että saamelaisten rooli vaihtuu 
KOHTEESTA TOIMIJAKSI. Tällaiset näkökulman muutokset koskevat myös tekstiin 
kirjoittautuvia ranskalaisia matkailijoita, joiden prosessiroolit vaihtuvat esimer-
kiksi paikoin kohdetekstissä KOKIJOISTA TOIMIJOIHIN. 

Aineistosta löytyy kuitenkin jonkin verran esimerkkejä myös vastakkaisesta 
ilmiöstä eli toimijuutta kohdeteksteissä häivyttävistä käännösvalinnoista. Tällöin 
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on yleensä kyse lähdetekstin prosessityypin vaihtumisesta kohdetekstissä relaatio- 
tai eksistentiaaliprosessiksi tai vaihtoehtoisesti nominalisaatiosta. Ilmiö näyttäisi-
kin liittyvän erityisesti näkökulman muutoksiin tai kohdetekstiä tiivistäviin kään-
nösstrategioihin. Esimerkiksi prosessityypin vaihtuminen relationaalisesta eksis-
tentiaaliseen kadottaa kohdetekstistä suomalaisten osallistujaroolin kokonaan, jol-
loin käännöksessä korostuu olosuhteiden kuvaus ihmisten sijaan; saamelaisten 
rooli SANOJANA puolestaan katoaa lähdetekstin verbaalisen prosessin korvautuessa 
kohdetekstissä nominilla. Outhier’n matkakuvauksen suomennoksessa puolestaan 
lähdetekstin ranskalaisten olemisen ja toimimisen roolit häviävät relationaalisen ja 
materiaalisen prosessin sisältävän virkerakenteen korvautuessa kohdetekstissä ek-
sistentiaaliprosessilla. 

Kohdetekstiesimerkkien analyysi osoitti käännösten sisältävän myös lukuisia 
diskurssisemanttisesti kiinnostavia merkitysmuutoksia. Näistä valtaosa oli selitet-
tävissä kääntäjän globaaliin käännösstrategiaan liittyvän ns. kulttuurisen filtteröin-
nin perusteella. Vaikka kohdeteksteissä oli myös vieraannuttavaan strategiaan liit-
tyviä semanttisia käännösvalintoja, useimmat semanttiset käännösvaihdokset olivat 
seurausta kotouttavasta, lukijan huomioonottavasta käännösstrategiasta, jolloin eri-
tyisesti kulttuurispesifiset ilmiöt on käännetty suomalaiseen kulttuuriin sopivin ter-
mein. Tulosta voidaan pitää odotuksenmukaisena kääntäjähaastattelun ja parateks-
tien analyysin perusteella. 

Muut semanttiset käännösvaihdokset kohdeteksteissä liittyivät esimerkiksi pai-
notuksen muuttumiseen, jolloin suomentaja on paikoin lisännyt kohdetekstiin in-
tensiteettiä vahvistavia adverbeja, paikoin puolestaan jättänyt ne kääntämättä tai 
vaihtanut tilalle merkitykseltään lähdetekstistä poikkeavan adverbin, jolloin dis-
kurssin sävy tai intensiteetti kohdetekstissä muuttuu. Tällaiset muutokset vaikutti-
vat usein liittyvän toisaalta kääntäjän omaan tulkintaan lähdetekstistä ja sen dis-
kursseista ja toisaalta myös käännösten kasvaneeseen eksplisiittisyyteen, jolloin 
esimerkiksi lähdetekstin kirjoittajan implisiittinen paheksunta saamelaisia kohtaan 
saa julki lausutun ilmiasun kohdetekstissä.  

Diskursiivisesti erittäin kiinnostava ilmiö on sen sijaan kohdetekstiesimer-
keissä havaitsemani selkeä deskriptiivisyyden kasvu ja affektin lisääntyminen, jota 
esiintyy erityisesti saamelaisten nimeämisessä. Kääntäjän käyttämät affektiset ap-
pellatiivit, kuten (lappalais)ukko ja (lappalais)eukko, toimivat kohdetekstissä esi-
merkiksi ranskalaiskirjoittajien pääosin negatiivisesti värittynyttä saamelaisdis-
kurssia pehmentävinä elementteinä tuomalla tekstiin arkisen ja tuttavallisenkin vi-
vahteen; toisin paikoin ne myös korostavat kohdekielisen kuvauksen humoristista 
sävyä sekä ranskalaiskirjoittajien huvittunutta asennetta kuvattaviaan kohtaan. 
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Ilmiötä voi selittää suomentajan oma luenta lähdetekstistä tai mahdollisesti tiedos-
tamatonkin pyrkimys varioida kielenkäyttöä ja tätä myöten tuottaa oletetun kään-
nösideaalin mukainen sujuvakielinen ja lukijan mukaansatempaava suomennos. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kulttuurisen filtteröinnin lisäksi kohdeteks-
tiesimerkeissä nousi esille erityisesti muitakin ns. pragmaattisia käännösvaihdoksia. 
Analyysin perusteella kohdetekstien eksplisiittisyys on selvästi kasvanut lähdeteks-
teihin verrattuna. Vaikka aineistosta löytyi esimerkkejä myös päinvastaisesta kään-
nösstrategiasta, implisiittistämisestä, iso osa suomentajan käännösvalinnoista näyt-
täisi johtuvan nimenomaan pyrkimyksestä eksplisiittisyyteen. Kohdetekstit ovat 
myös pitkälti konventionaalistuneet suomen kielen normeihin: tästä kertovat esi-
merkiksi virkerakenteiden muutos ja koheesion lisääntyminen käännöksissä. Myös 
kohdetekstissä ilmenneitä interpersoonaisia käännösvaihdoksia, kuten poistoja lu-
kijan puhuttelun käännöksissä, voitaneen pitää osana kohdetekstien konventionaa-
listumista. Suomalaisen lukijan kannalta lause- ja virkerakenteiden yksinkertaistu-
minen ja kohdetekstien lisääntynyt koheesio vähentää kohdetekstin kognitiivista 
kuormittavuutta, minkä vuoksi tällaista käännösstrategiaa voidaan pitää osana su-
juvakieliseen käännökseen pyrkivää käännösideologiaa.  

Sekä eksplisiittistymistä, yksinkertaistumista että konventionaalistumista on 
käännöstieteen parissa esitetty mahdollisiksi käännösuniversaaleiksi, ja tässäkin 
tutkimuksessa nämä ilmiöt tulevat käännösten kielessä selkeästi esille. Muutoksia 
ei kuitenkaan tapahdu vain yhteen suuntaan, vaan kohdeteksteissä ilmenee myös 
rakenteellista ja sisällöllistä tiivistymistä ja implisiittistymistä. Käännösuniversaa-
lit voivat antaa selitysmallin käännetyssä kielessä tapahtuviin muutoksiin, mutta 
tämän tutkimuksen puitteissa siihen ei ole mahdollista ottaa tarkemmin kantaa.  

Väitöstutkimukseni osoittaa, että vaikka Lapin-kuvaukset kuuluvat samaan 
diskursiiviseen jatkumoon, ranskalaisten matkakuvausten välillä on myös suuria 
diskurssieroja erityisesti suomalaisten kuvauksessa. Osa aineiston analyysissa 
esille nousseista diskursseista oli odotuksenmukaisestikin stereotyyppisiä ja osa 
myös toistui matkakuvauksesta toiseen. Analyysissa tuli kuitenkin selvästi esille 
myös, että diskurssit muuntuvat ja kehittyvät nimenomaan yhteiskunnallisten muu-
tosten mukana, jolloin esimerkiksi negatiivisesti sävyttyneet diskurssit voivat 
muuttua aiempaa positiivisemmiksi. Väitöstutkimukseni vahvistaa myös käsitystä 
siitä, miten tärkeä rooli käännöksillä ja kääntäjillä on toiseuden välittäjinä ja dis-
kurssien rakentajina: kohdetekstien paratekstit rekonstekstualisoivat suomennokset 
ja ohjaavat suomalaista lukijaa tekstien lukuprosessissa samalla, kun kielelliset ja 
tekstuaaliset käännösvaihdokset vaikuttavat suomennosten semanttis-diskursiivi-
seen rakentumiseen.  
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Tässä tutkimuksessa lähtökohtanani käyttämäni monitieteinen diskurssiana-
lyysi, jossa olen yhdistänyt systeemis-funktionaalisen kieliteorian rekisterianalyy-
sia käännösteoreettisiin käsitteisiin, auttoi luomaan holistisen kuvan lähde- ja koh-
detekstien tekstimaailmasta ja niihin kirjoittautuvista diskursseista. Koska moni-
kielistä ja erityisesti käännösorientoitunutta diskurssianalyysia suomen ja muiden 
kielten välillä ei tähän mennessä ole tehty, on tämä väitöstutkimus myös uusi avaus 
siihen suuntaan.  

Vaikka tutkimukseni keskittyi historiallisiin matkakuvauksiin, on todennä-
köistä, että nykypäivänkin diskurssit suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta ulko-
mailla rakentuvat monilta osin samantyyppisistä aiheista ja teemoista kuin ranska-
laisessa matkakirjallisuudessa esiin tulleet diskurssit. Luonteva jatko tutkimuksel-
leni olisikin tarkastella Suomi- ja Lappi-kuvaa nykypäivän teksteissä Suomessa ja 
muualla maailmassa. Erityisen kiinnostavaa olisi selvittää globalisaation vaikutusta 
Suomi- ja Lappi-kuvaan meillä ja muualla. Entisajan eurooppalaisten herrasmies-
seikkailijoiden tilalle on tullut kansainvälisyyteen kasvanut sukupolvi, jolle on 
luontevaa opiskella ja tehdä töitä sekä kotimaassa että ulkomailla. Samalla perin-
teisten tekstien rinnalle ovat tulleet digitaaliset tekstit, blogit ja vlogit, jotka omalta 
osaltaan uusintavat suomalaisuutta ja saamelaisuutta rakentavia diskursseja. Glo-
baalistuvan maailman teksteissä kriittiselle tekstin- ja diskurssintutkimukselle riit-
tää siis työnsarkaa edelleen.  
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Liite 1: Saamelaisten nimeäminen (Regnard) 
Saamelaisten nimeäminen lähde- ja kohdetekstissä  

Appellatiivit:  

Lapon(e)(s) 70 lappalainen, lappalaisukko, isäntä, mies, nainen 

femme 20 nainen, vaimo 

homme 16 (lappalais)mies, ihminen, ukko, miekkonen 

sorcier 10 noita 

gens 10 lappalainen, ihminen, täkäläinen, mies 

(+poss.suff.), ihmispoloinen 

fille 9 (de leur nation) tyttö, tytär 

autre 1 muu 

enfant 8 lapsi, pikkulapsi 

famille 6 perhe 

pere 4/pere de famille 1 isä, perheenisä 

habitant (de ce pays) 3 asukas 

vieillard 3 lappalaisukko, vanhus 

singe 2 apina 

amant 2 rakastunut nuori mies 

mari 2 aviomies 

beauté 2 (lappalais)kaunotar 

pucelle 2 puhdas, koskematon 

parent 2 vanhemmat, sukulainen 
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figure 1 olento 

machine 1 koneisto 

bête 1 eläin 

animal 1 olio 

gendre 1 vävy 

beau-pere 1 appi 

amoureux 1 sulhanen 

nation 1 heimo 

morceau 1 herkkupala 

cocus 1 aisankannattaja 

mère 1 äiti 

ami 1 ystävä 

Maîtresse 1 lemmitty 

batelier 1 soutumies 

fils 1 poika 

troupeau 1 lauma 

mouton 1 lammas 

berger 1 paimen 

chat 1 kissa 

peuple 1 kansa 

Magicien 1 noita 
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voleur 1 varas 

marié 1 aviomies 

(ces sortes de) personne 1 yksilö 

 
 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet:  

riche 8 rikas, varakas 

pauvre 7 köyhä, poloinen 

petit 6  pieni, pikku 

grand 6 kookas, suuri, paras, suuresti  

Chrétien 5 kristitty, kristillismielinen 

adroit 4  taitava 

fixe 3 kiinteä 

nud 3 alaston, ilkialasti 

naturel 3 luonnolllinen, luontainen 

large 2  leveä 

jeune 2 nuori 

bon 2 suopeamielisyys, [poisto] 

vieux 2 vanha, ikivanha 

inconnu 2 tuntematon 

ordinaire 2 tavallinen 

payen 2 pakana 
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cruel 2 säälittä, julmemmin 

long 2 pitkä 

seul 2 ainoa 

sauvage 1 villi 

premier 1 ensimmäinen 

extraordinaire 1 huima 

ancien 1 passiivilause 

gros 1  iso 

grosse 1 raskaana oleva 

plat 1  litteä 

écrasé 1 litistynyt 

épais 1 tuuhea 

délié 1 hoikka 

vetu 1  karvainen 

friand 1 ahne 

baptisé 1 kastettu 

proche 1 lähi 

considéré 1 arvossapidetty 

aveugle 1 sokea 

agonisant 1 kuoleva 

mort 1 sairaan kuoltua 
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méchant 1 häijy 

belliqueux 1 sotaisa 

habile 1 taitava 

possédé 1 riivattu 

superstitieux 1 on enemmän taikauskoa 

supportable 1 joltinen 

laid 1 ruma 

carré 1  nelikulmainen 

élevé 1 ulkoneva 

(très-)étroit 1 litteä 

solennel 1 juhlallinen 

particulier 1 omalaatuinen 

secret 1 salainen 

exempt 1 vapaa 

propre (à faire rire) 1 hullunkurinen 

(très-)délicat 1 herkullinen 

pressant kiihkeästi 

 
 

Adverbiaaliset rakenteet:  

toujours 14 aina, jatkuvasti, vähän väliä 

si 9 niin, hyvin 



 268

extrêmement 5 niin, iki-, erittäin 

ensemble 3 yhdessä 

seul 3 ainoa, yksinään 

seulement 2 vain, yksin 

naturellement 2 luonnostaan 

fort 2 niinkään, hyvin 

très 2 vallan, erittäin 

d’une si extraordinaire vitesse 1 niin huimaa vauhtia 

avec une adresse (qui surpasse l’imagination) 1 osoittavat taitoa (, joka ylittää kaiken käsitysky-

vyn) 

avec une vitesse et une propreté surprenante 1 sukkelasti ja hämmästyttävän taitavasti 

avec fidélité 1 vilpittömästi 

comme un chat 1 kuin kissa 

à la maniére des Turcs 1 turkkilaiseen tapaan 

à la Laponne 1  lappalaisten tapaan 

avidement 1  ahneesti 

aisément 1 helposti 

entièrement 1 aivan 

par politique 1  näennäisesti 

par force 1 pakosta 

par ressorts 1 joustimilla 

avec soin 1 tarkoin 
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continuellement 1 alituisesti 
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Liite 2: Saamelaisten nimeäminen (Outhier) 
Saamelaisten nimeäminen lähde- ja kohdetekstissä  

Appellatiivit:  

Lappone(s) 20 lappalainen, lappalaismies, lappalaisnainen 

Maîtresse 2 (lappalais)tyttö, emäntä 

personne 2 perheenjäsen 

Habitant 2  asukas 

conducteur 2 opas 

famille 2 (lappalais)perhe 

enfant 1 lapsi 

troupe 1 joukko 

 
 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet:  

mal fait 1 kitukasvuinen 

petit 1 lyhyt 

(très-)infirme 1 heiveröinen 

trainé 1 [poisto] poroilla 

(très-)mal vêtu 1 (kurjasti) pukeutunut 

pauvre 1 (lappalais)parka 

(très-)violent 1 kolea 

vuide (vide) 1 tyhjä 
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grand 1 suuri 

singulier 1 ihailtava 

merveilleux 1 taitava 

 
 

Adverbiaaliset rakenteet:  

très 3 hyvin, [poisto] 

extrêmement 1 surkean 

d’une figure à faire peur 1 pelottavan näköinen 

sans frapper 1  koputtamatta 

sans façon 1 muitta mutkitta 

en pleurant 1 itkien 

avec une adresse merveilleuse 1 /singulière 1 ihmeen taitavasti/ihailtavalla taidolla 

assis (sur leur talons) 1 kyykkysillään 
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Liite 3: Saamelaisten nimeäminen (Marmier) 
Saamelaisten nimeäminen lähde- ja kohdetekstissä  

Appellatiivit:  

Lapon(n)(e)(s) 37 (des montagnes 2/côtier 1) (tunturi)lappalainen, lappalaisukko, lappalai-

seukko, tunturilaisiin lukeutuva 

guide 7 opas 

famille 3 (lappalais/paimentolais)perhe 

femme 3 lappalaisvaimo, nainen 

homme 2 mies 

père de famille 1 perheenisä 

enfant (des montagnes)1 (tuntureilta tullut) poikanen 

maître d’école 1  opettaja 

länsmand 1 nimismies 

pilote 1 opas 

pêcheur 1 kalastaja 

société 1 paimentolaisyhteisö 

gens 1 ihmispoloiset 

gaoucho 1 karjapaimen 

convive 1 ruokailija 

habitant (de la tente) 1 (kodan) asukas 

catéchiste 1 katekeetta 

quantité (de Lapons) 1 joukko 
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tribu 1  (lappalais)heimo 

pin 1 mänty 

vie elämä 

 
 

Erisnimet:  

Aslack 3 Aslak 

Mickel (Johansson) 2 Mickel Johansson 

 
 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet:  

vieux 6 vanha, ukko, [poisto] 

nomade 5 paimentolais-, paimentolaiselämää viettävä, pai-

mentolainen, kiertelevä 

jeune 2  nuori 

mâle 1 uljas 

petite 1 pienikokoinen 

droit 1  suora 

robuste 1 vahva 

chauve 1 kaljupäinen 

intelligent 1 älykäs 

éclairé 1 valistunut 

singulier 1 erikoinen 
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renommé 1 kuulu 

fidèle 1 uskollinen 

sale 1  likainen 

déchiré 1 repaleinen 

élégant 1  tyylikäs 

propre 1 siisti 

pauvre 1 poloinen 

riche 1 varakas 

bon 1 kelpo 

inexpérimenté 1 kokematon 

vrai 1 todellinen 

vigilant 1 tarkka 

rare 1  useinkin 

malheureux 1 kovaosainen 

stérile 1 karu 

froid 1 kylmä 

 

Adverbiaaliset rakenteet :  

assez 4 melko, kyllin, [poisto] 

si 3 niin, kovin 

tout 1 aivan 
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plus de cinq pieds de hauteur 1/de six pieds de haut 

1 

yli viiden jalan mittainen/kuuden jalan mittainen 

fièrement 1 ylpeästi 

d’un pas ferme 1 varmoin askelin 

d’un œil vigilant 1 silmä tarkkana 

d’une main vigoureuse 1 lujin kourin 

régulièrement 1 säännöllisesti 

par charité 1 lähimmäisenrakkaudesta 

seul 1 vain 

avec l’adresse 1 taitavasti 

avec une expression de surprise 1 kasvoillaan hämmästyksen ilme 

avec l’exagération de la peur 1 peloissaan 
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Liite 4: Saamelaisten nimeäminen käännöksissä 
(frekvenssit)  
Esimerkit frekvenssijärjestykssä 
 
Regnard 
 

Appellatiivit: 

lappalainen 79 (+ 11 yhdyssanojen adjektiivisena alkuosana) 

nainen 18 

mies 18/lappalaismies 4 

noita 17 

lapsi 11/pikkulapsi 1 

tyttö 11 

vaimo 9 

ihminen 9 

perhe 5 

nuori 2 + 2 adj. 

asukas 4 

tytär 3 

isä 2/perheenisä 1 

lappalaisukko 2/ukko 1 

aviomies 2 

vanhus 2  
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apina 2 

vanhemmat 2 

kaunotar 1/lappalaiskaunotar 1 

täkäläinen 1 

olento 1 

koneisto 1 

olio 1 

vävy 1 

appi 1 

sukulainen 1 

sulhanen 1 

herkkupala 1 

aisankannattaja 1 

vastasyntynyt 1  

äiti 1 

ystävä 1 

lemmitty 1 

soutumies 1 

poika 1 

lauma 1 

kansa 1 
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yksilö 1 

kuoleva 1 

miekkonen 1 

eläin 1 

isäntä 1 

kissa 1 

vainaja 1 

heimo 1 

varas 1 

 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet: 

lappalainen 11 (yhdyssanojen alkuosana) 

köyhä 6  

rikas 5 

pieni 5  

taitava 4 + 1 adv. 

nuori 4 

kristitty 4 

tuntematon 4 

varakas 3 

ainoa 3 
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kiinteä 3 

luonnollinen 3 

tavallinen 2 + 2 adv. 

pakana 2 

kaunis 2 

pitkä 2  

huono 2  

litteä 2  

muunlainen 2 

puhdas 1  

villi 1 

luontainen 1 

ilkialaston 1/ilkosen alasti 1/alasti 1 (adv.) 

vanha 1/ikivanha 1 

kookas 1  

huima (vauhti) 1 

hullunkurinen 1  

iso 1  

leveä 1  

litistynyt 1  

roikkuva 1  
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tuuhea 1  

hoikka 1 

säkkimäinen 1  

pohjolassa asuva 1  

karvainen 1  

kastettu 1  

kuuluva 1 

raskaana oleva 1  

ahne 1 

arvossapidetty 1 

sokea 1  

sairas 1  

kuoleva 1 

heiveröinen 1 

rakastunut 1 

kristillismielinen 1 

toisenlainen 1 

kuusikulmainen 1 

häijy 1 

pikku 1 

sotaisa 1 
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herkullinen 1 

riivaama 1 

ruma 1 

nelikulmainen 1 

ulkoneva 1 

salainen 1 

vapaa 1 

omalaatuinen 1 

hämmästyttävä 1 

juhlallinen 1 

 
 

Adverbiaaliset rakenteet: 

niin 8/niinkään 1 

aivan 4 

yhdessä 3 

erittäin 3 

jatkuvasti 2 

vain pakosta 2 

luonnostaan 2 

tarkoin 2 

hyvin 2 
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melko 1 

säälittä 1 

näennäisesti 1 

muodollisesti 1 

ahkerasti 1 

sukkelasti 1 

taitavasti 1 

vilpittömästi 1 

ahneesti 1 

helposti 1 

kiihkeästi 1 

pelkästään 1 

samalla lailla 1 

joustimilla 1 

turkkilaiseen tapaan 1 

lappalaisten tapaan 1 

yksin 1 

julmemmin 1 



 284

Outhier 
 

Appellatiivit: 

lappalainen 12 (+ 9 yhdyssanojen adjektiivisena alkuosana) 

lappalaistyttö 3 

lappalaisperhe 2/perhe 1  

lappalaisnainen 2 

opas 2 

asukas 2 

istuja 1 

ajaja 1 

emäntä 1 

lappalaispariskunta 1 

lappalaismies 1  

perheenjäsen 1 

joukko 1 

lappalaisparka 1 

lapsi 1 

 
 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet: 

lappalainen (yhdyssanan alkuosassa) 9 

suuri 2 
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majaileva 1 

kitukasvuinen 1 

surkea 1 

lyhyt 1 

heiveröinen 1 

pelottavan näköinen 1 

ainoa 1 

pukeutunut 1 

viisi-kuusihenkinen 1 

ihailtava 1 

kolea 1 

tyhjä 1 

 
 

Adverbiaaliset rakenteet: 

hyvin 2 

itkien 1  

niin 1 

muitta mutkitta 1 

koputtamatta 1 

kurjasti 1 

ihmeen taitavasti 1 
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ihailtavalla taidolla 1 

poroilla 1 

seisoallaan 1  

kyykkysillään 1 

  
 
Marmier 
 

Appellatiivit: 

lappalainen 38 (Ruijan/rannikon/tunturilappalainen yms.) 

opas 8 

(lappalais)perhe 3 

paimentolainen 3 (paimentolais-) 

lappalaisvaimo 2 

lappalaisukko 2 

mies 2 

poikanen 1 

opettaja 1 

nimismies 1 

kalastaja 1 

paimentolaisyhteisö 1 

karjapaimen 1 

lappalaiseukko 1 
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perheenisä 1 

nainen 1 

ruokailija 1  

(kodan) asukas 1  

katekeetta 1 

lappalaisheimo 1 

joukko 1 

mänty 1 

lappalaiselämä 1 

 
 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet: 

vanha 4 

varakas 2 

nuori 2 

kiertelevä 2 

ihmispoloinen 1 

yli viiden jalan mittainen 1/kuuden jalan mittainen 1 

uljas 1 

pienikokoinen 1 

suora 1 

vahva 1 
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kaljupäinen 1 

älykäs 1 

valistunut 1  

erikoinen 1 

kuulu 1 

uskollinen 1 

likainen 1  

repaleinen 1 

tyylikäs 1 

siisti 1 

amerikkalainen 1 

kelpo 1  

kokematon 1 

tunturilaisiin lukeutuva 1 

todellinen (lappalaiselämä) 1 

paimentolaiselämää viettävä 1 

asuva 1 

karu 1 

kylmä 1 

suuri 1  

tuntureilta tullut 1 

 



 289

 

Adverbiaaliset rakenteet: 

aivan 2 

melko 2 

kovin 1 

ylpeästi 1 

taitavasti 1 

säännöllisesti 1 

silmä tarkkana 1 

varmoin askelin 1  

lujin kourin 1 

suurin joukoin 1 

peloissaan 1 

kasvoillaan hämmästyksen ilme 1 

lähimmäisenrakkaudesta 1 
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Liite 5: Suomalaisten nimeäminen (Regnard) 
Suomalaisten nimeäminen lähde- ja kohdetekstissä 

Appellatiivit:   

gens 8 ihmiset, täkäläinen, asukas 

défunt 6  vainaja 

Finois 6 suomalainen 

femme 6 nainen, vaimo 

homme 6  mies, ukko 

Prêtre 4 (de la province de Pytha 1)  kirkkoherra 

fille 3  tyttö, tytär 

habitant 3 asukas 

Pasteur 3 pappi 

veuve 3 leski 

paysan 3 talonpoika 

mere 2 äiti 

personne 2 henkilö, -henkinen 

garçon 2  poika 

gendre 2 (du défunt)  vävy 

frere 2  veli 

pilote 1 perämies 

fils 1  lapsi 
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mari 1 aviomies 

amie 1  ystävätär 

sœur 1 sisar 

gibier 1 riistaläin 

Bothnien 1 pohjolan asukas 

Empereur 1 keisari 

forgeron 1 seppä 

famille 1 perhe 

marchand (de Torno & du pays voisin) 1 kauppias 

Biarmien 1 bjarmi 

soldat 1  sotilas 

Magicien 1 loitsija 

peuple 1 [poisto] 

nation 1 kansa 

harangueur 1 puheenpitäjä 

prince des Orateurs 1 kaunopuhujien ruhtinas 

prédicateur 1  saarnaaja 

convié 1 vieras 

vieillard 1 ukko 

Saint Pierre 1  Pyhä Pietari 

Géographe 1  maantieteilijä 
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Chymiste 1 kemisti 

Chirurgien 1  kirurgi 

Mathématicien 1 matemaatikko 

 
 

Erisnimet:  

Olaus Graan 3  Olaus Graan 

 
 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet :  

nu(d) 3 alaston 

tel 3 sellainen 

méchant 2 surkea, kehno 

petit 2 pieni 

jeune 1 nuori 

froid 1 kylmä 

fort 1 vahva 

sauvage 1 villi 

pauvre 1 köyhä 

parfait 1 täydellinen 

avancé 1 vanha 

grand 1 suuri 

adroit 1 taitava 
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adonné (à la magie)1 harjoittaa (noituutta) 

habitable 1 asumiskelpoinen 

vêtu (de [---] manteaux & de chapeaux) 1 olla yllään 

long 1 pitkä 

hideux 1 vastenmielinen 

vénérable 1 arvokas 

armé (de barbe) 1 parrakas 

plaisant 1 huvittava 

court 1 lyhyeksi leikattu 

épais 1 tuuhea 

chauve 1 kalju 

vive 1 vilkas 

vert 1 vihreä 

doublé 1 vuorattu 

retrouffé 1 kurottu 

dernier 1 äärimmäinen (pohjola) 

savant 1 oppinut 

 

Adverbiaaliset rakenteet:  

si 3 näin, hyvin, [poisto] 

extrêmement 2 äärimmäisen, virtaava 
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bien 2 etevä, [poisto] 

avec toute l’affection possible 1  tavattoman sydämellisesti 

épouvantablement 1 määrättömästi 

ensemble 1 yhdessä 

sortant nuds 1 tulivat alastomina 

dans une santé parfaite 1 ovat täydellisen terveitä 

ordinairement 1 tavallisesti 

par curiosité 1 olivat uteliaita 

d’un fort tempérement 1 omata hyvin vahva temperamentti 

le pot à la main 1 tuoppi kädessä 
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Liite 6: Suomalaisten nimeäminen (Outhier) 
Suomalaisten nimeäminen lähde- ja kohdetekstissä 

Appellatiivit:  

Habitant (du Pays/de Torneå/des environs de la mon-

tagne/du voisinage/de la Ville & des environs) 22 

asukas, asuva, paikkakuntalainen, kuulija, 

[poisto] 

Paysan 18 talonpoika, maalainen 

Fin(n)ois(e)(s) 14 suomalainen 

famille 9 perhe 

homme 8 mies 

Matelot 7 venemies, soutaja 

Soldat 6 sotamies, sotilas 

Capellan 4/Capellant 1 kappalainen, pappi, [poisto] 

Finlandois 4 suomalainen 

Bourgeois 4 de Torneå porvari, kaupunkilainen 

Interpréte 4 tulkki 

femme 4 nainen, puoliso 

Fille 4 tyttö, tytär 

Maître 4 (de la Poste/de Corten Niemi/Maîtres de ces 

Maisons/de la Maison)  

(kestikievarin/Korteniemen/talon) isäntä 

Hôte 4 isäntä, majapaikka 

Pere 3 isä 

gens (du Pays) 3 mies, paikkakuntalainen, asukas 



 298

Demoiselle 3 (torniolais)neiti, nuori nainen 

Bourguemestre/M. le Bourguemestre 2 pormestari 

Recteur des Ecoles de Torneå 2 Tornion koulun rehtori 

Pasteur 2 kappalainen 

Pilote 2 perämies 

Mere 2 äiti 

vieillard 2 ukko, vanha 

Domestique 2 palvelija, palvelusväki 

Servante 2 palvelustyttö, piika 

bas Officier 1/Officier 1 aliupseeri/upseeri 

Sergent 1  [poisto] 

Ouvrier 1 työmies 

Conducteur des Bateaux 1 venemies 

vendeur 1 myyjä 

Bénéfice d’Öfwer Torneå 1 kirkkoherra 

Proubst 1/ Préposé 1/Doyen 1 proubst/rovasti/dekaani 

Fils 1 poika 

Belle-fille 1 miniä 

personne 1 henkilö 

image 1 kuva 

Patriarche 1 patriarkka 
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Lanseman d’Öfwer Torneå 1 nimismies 

guide 1 opas 

Gifwergole 1, ks. su. isäntä kestikievarin isäntä 

Caporal 1 korpraali 

Neveu 1 veljenpoika 

Frere 1 veli 

société 1 seurapiiri 

Belle-sœur 1 käly 

principal (de la Ville) 1 (kaupungin) johtohenkilö 

enfant 1 lapsi 

Prêtre 1  pappi 

Ministre 1 [poisto] 

Parent 1  miessukulainen 

défunte 1 vainaja 

Valet 1 renki 

Tailleur 1 räätäli 

Comministre 1 kappalainen 

Convoi 1 saattue 

 
 

Erisnimet:  

M. Brunius 11 kirkkoherra Brunnius 
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M. Piping 6 pormestari Pipping 

M. Helant 5 (herra) Hellant 

M. Viguelius 4  rehtori Wegelius 

M. Foulq le Curé/Curé de Flaminia 3 kirkkoherra 

Carl Regina 1 Carl Regina 

Madame Brunia 2 rouva Brunnius 

Mademoiselle Bek 1 neiti Bäck 

M. Ervaste, Docteur 1 tohtori Ervasti 

M. Antilius, Précepteur 1 Antilius, opettaja 

 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet:  

bon 4/(très-)bon 1 kelpo, [poisto] 

riche 3  vauras, varakas 

ancien 3 muinainen, entinen 

(très-)âgé/âgé 3 iäkäs, vanha 

long 3 pitkä, pituinen 

pauvre 2 köyhä, parka 

jeune 2 nuori 

aveugle 2 sokea 

infatigable 2 sinnikäs, sisukas 

(très-)courageux 1/courageux 1 rohkea 
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charmé 1 (oli) ihastuksissaan 

mal-propre 1 siivoton 

visionnaire1 taikauskoinen 

insensible 1  johon [mikään] ei pystynyt 

pénible 1 rasittava 

entendu 1  taitava 

actif 1 tarmokas 

crédule 1 taikauskoinen 

nombreux 1 monilukuinen 

(très-)naturel 1 uskollinen 

chargé 1 olla painava kantamus 

adroit 1 taitava 

malade 1 sairastunut 

nud 1  alaston 

incommodé 1 olla tietääkseenkään 

aisé 1 varakas 

doux 1  sävyisä 

serviable 1  avulias 

empressé 1 innokas 

aimable 1  ystävällinen 

merveilleux 1 ihmeen 
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surpris 1 ällistynyt 

dévot 1 hurskas 

admirable 1 hämmästyttävän 

ordinaire 1 vakituinen 

vêtu (de noir) 1 pukeutunut 

large 1 levyinen 

étroit 1 kapea 

 

Adverbiaaliset rakenteet:  

fort 7 varsin, hyvin, kovasti, [poisto] 

très 7 erittäin, hyvin, [poisto] 

peu 4/très-peu 2 harvat, vähällä, vähän 

si 4 niin, yhtä 

lentement 2 hitaasti 

avec une constance admirable 1 hämmästyttävän tyynesti 

avec beaucoup de politesse 1  hyvin kohteliaasti 

le plus gracieusement du monde 1 tavattoman sydämellisesti 

sans en être incommodé 1 eikä ollut [pakkasesta] tietääkseenkään 

avec curiosité 1/par curiosité 1 uteliaana/uteliaina 

bien 1 hyvin 

avec une adresse merveilleuse 1 ihmeen taitavasti 
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parfaitement 1 täydellisesti 

sans relâche 1 taukoa pitämättä 

avec empressement 1 innokkaasti 

en sueur 1 hikisenä 

d’un pas ferme 1 vakain askelin 
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Liite 7: Suomalaisten nimeäminen (Marmier) 
Suomalaisten nimeäminen lähde- ja kohdetekstissä 

Appellatiivit:  

paysan (de la côte/de ces districts/de Nordbothnie) 

15 

talonpoika 

Finlandais(e)(s) (de Nordbothnie) 10 suomalainen 

femme 9 (de paysan 1) nainen, vaimo 

homme 8 mies 

fille 6 tyttö, tytär 

famille 6 perhe 

enfant 4 lapsi, poika 

pilote 3 perämies, ohjaaja 

rameur 3 soutaja, mies 

gens 3 ihmisparka, ihminen 

habitant (de ce pays 1/de la ferme 2) 3 asukas 

prêtre 2 pappi 

paroissien 2 seurakuntalainen 

domestique 2 palvelija 

parent 2 vanhempi 

voisin 2 naapuri 

propriétaire 2 omistaja, tilanomistaja 

père 2 isä, vanhus 
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négociant 2 kauppias 

guide 2 opas, perämies 

peuple 1 kansa 

hôtesse 1  emäntä 

instituteur 1 opettaja 

ermite 1 erakko 

colon 1/nybyggare 1 uudisviljelijä 

laboureur 1 maamies  

marchand 1 kauppias 

communauté 1 talonväki 

mère de famille 1 perheenemäntä 

guide 1 ohjaaja 

couple 1 hääpari 

convive 1 vieras 

race 1 rotu 

beauté 1 kaunotar 

chef de famille 1 perheenpää 

chasseur de Tyrol 1 Tyrolin metsästäjä 

baigneur 1 kylpijä 

pêcheur 1  kalastaja 

maître de la forge 1 ruukinpatruuna 
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nièce 1 sisarentytär 

fée 1 haltiatar 

magicienne 1 haltiatar 

nouveau venu 1 tulija 

berger de Bethléem 1 Betlehemin paimen 

 

Erisnimet:  

M. Ekström 4 herra Ekström 

Carl Regina 1 Carl Regina 

Svitella 1 Svitella 

 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet:  

jeune 12 nuori 

pauvre 7 köyhä, parka, poloinen, [poisto] 

bon 5 hyvä, kelpo, [poisto] 

vieux 3 vanha 

charmant 3 viehättävä 

doux 3  miellyttävä, lempeä, sävyisä 

remarquable 3 suuri, [poisto] 

riche 2  varakas, rikas 

beau 2 kaunis 

frais 2 raikas 
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attentif 2 tarkka, valpas 

orphelin 1 orpo 

amical 1 ystävällinen 

fécond 1 onnistunut 

faible 1 heikko 

maladif 1 sairaalloinen 

chauve 1 kalju 

aveugle à demi 1 puolisokea 

frugal 1 niukka 

malicieux 1 pahanilkinen 

agricole 1 maanviljelijä 

libre 1 (on) enemmän aikaa 

facile 1 helposti 

fin 1 hieno 

brillant 1 kiiltonappinen 

doré 1 kullattu 

couvert 1 (d’un vêtement de cuir) (nahkavaatteisiin) pukeutunut 

blanc 1 vaalea 

bien fait 1 sopusuhtainen 

heureux 1 onnellinen 

grand 1 kookas 
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fort 1 vahva 

bleu 1 sininen 

pâle 1 kalpea 

calme 1 tyyni 

ferme 1 sitkeä 

tenace 1 sitkeä 

inflexible 1 leppymätön 

admirable 1 ihailtava 

adroit 1 käytännöllinen 

habituel 1 tavanomainen 

complet 1 aivan 

(tout) nu 1 (ilki)alaston 

expressif 1 ilmeikäs 

mâle 1 miehekäs 

hardi 1 rohkea 

blond 1 vaalea 

vert 1 vihreä 

romantique 1 romanttinen 

extrême 1 tavattoman 

inouï 1 kuvaamaton 

honnête 1 rehellinen 
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brave 1 kelpo 

imperturbable 1 värähtämättä 

fatigué 1 väsynyt 

ancien 1 entinen 

pénible 1 vaivalloinen 

incertain 1 varma 

agréable 1 miellyttävä 

populaire 1 kansan- 

moral 1 [poisto] 

intelligent 1 älykäs 

instruit 1 sivistynyt 

industrieux 1 yritteliäs 

harmonieux 1 sointuva 

excellent 1  oivallinen 

affectueux 1 sydämellinen 

 

Adverbiaaliset rakenteet:  

si 6 niin, [poisto] 

tout 1 ilki- 

avec affection 1 hartaana 

avec une admirable modestie 1 ihailtavan vaatimattomana 
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avec une grâce charmante 1 viehättävästi 

avec la même lucidité d’esprit 1 samaa selkeää käsityskykyä (oli osoittanut) 

généralement 1 yleensä 

de quatre-vingt-dix ans 1 yhdeksänkymmentävuotias 

dans un état complet de nudité 1 ilkialastomina 

par son intelligence 1 oman älykkyytensä avulla 

par un air d’aisance et une extrême propreté 1 on ominaista siisteys ja se, että ne jakautuvat 

käytännöllisellä tavalla eri osiin 

avec un flegme imperturbable 1 ilmeenkään värähtämättä 

sans s’émouvoir 1 tyynesti 

sans se troubler 1 hätäilemättä 

sans relâche 1 levähtämättä 

au regard expressif 1 (on) ilmeikäs katse 

à la figure mâle et hardie 1 (on) miehekäs ja rohkea olemus 

d’un air attentif 1 valppain katsein 

d’un air malicieux 1 (loi) pahanilkisen katseen 

en comptant ses belles gerbes 1 komeat lyhteet mielessään 

l’œil attentif 1 silmä tarkkana 

les cheveux au vent 1  hiukset tuulessa liehuen 

le râteau sur l’épaule 1 harava olalla 

grands cheveux blonds flottant sur ses épaules 1 (on) pitkät, vaaleat, hartioille valuvat hiukset 

d’une voix fraîche et harmonieuse 1 raikkain ja sointuvin äänin 
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de loin en loin 1 harvoin 
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Liite 8: Suomalaisten nimeäminen käännöksissä 
(frekvenssit) 
Esimerkit frekvenssijärjestykssä 
 
Regnard 
 

Appellatiivit: 

ihminen 7 

suomalainen 6 + 1 adj. 

pappi 6 

vainaja 6  

mies 4 

(äärimmäisen Pohjolan) asukas 4 

nainen 3  

leski 3 

talonpoika 2 

äiti 2 

tyttö 2 

poika 2 

veli 2 

vävy 2 

ukko 2 

vaimo 1 



 314

aviomies 1 

ystävätär 1 

henkilö 1 

täkäläinen 1 

perämies 1 

väki 1 

riistaeläin 1 

lapsi 1  

sisar 1 

keisari 1 

seppä 1 

perhe 1 

(Tornion ja naapurialueiden) kauppias 1 

bjarmi 1 

sotilas 1 

loitsija 1  

kansa 1 

ruhtinas 1 

puheenpitäjä 1 

puoliso 1  

tytär 1  
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saarnaaja 1 

Pyhä Pietari 1 

(Piitimen) kirkkoherra 1 

maantieteilijä 1 

kemisti 1 

kirurgi 1 

matemaatikko 1 

(ranskankielen) taitaja 1 

 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet: 

alaston 3 

suomalainen 1 

sellainen 1 

paikallinen 1 

tulikuuma 1 

nuori 1 

villi 1 

vahva 1 

viisi-kuusihenkinen 1 

köyhä 1 

terve 1 
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vanha 1 

kehno 1 

suuri 1 

utelias 1 

tällainen 1 

pohjoinen 1 

äärimmäinen 1 

etevä 1 

asumiskelpoinen 1 

taitava 1 

pitkä 1  

musta 1 

korkeakupuinen 1 

vastenmielinen 1 

arvokas 1 

parrakas 1 

huvittava 1 

pieni 1 

lyhyeksi leikattu 1 

tuuhea 1 

kalju 1 
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vilkas 1 

vihreä 1 

muodoton 1 

viittamainen 1 

vuorattu 1 

kurottu 1 

oppinut 1 

 

Adverbiaaliset rakenteet: 

tavattoman sydämellisesti 1 

äärimmäisen 1 

täydellisen 1 

hyvin 1 

niin 1 

näin 1 

yhdessä 1 

hoiperrellen 1 

määrättömästi 1 

tuoppi kädessä 1 
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Outhier 
 

Appellatiivit: 

asukas 20 

talonpoika 17 

suomalainen 14 + 3 adj. 

kirkkoherra 13 (Brunnius) 

mies 12 

perhe 10 

isäntä 9  

pormestari 7 (Pipping) 

venemies 6 

kappalainen 6 (Antilius) 

nainen 6 

sotamies 5 

rehtori 4 (Wegelius) 

tulkki 4 

isä 3 

soutaja 3 

tyttö 3 

porvari 3 

paikkakuntalainen 3 
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sotilas 3 

perämies 2 

rouva 2 (Brunnius) 

pappi 2 

työmies 2 

perämies 2 

ihminen 2 

äiti 2 

(torniolais)neiti 2 (Bäck) 

herra 2 (Hellant, Wegelius) 

henkilö 1 

tytär 1 

myyjä 1 

aliupseeri 1/upseeri 1 

Korteniemen/kestikievarin/talon isäntä, ks. isäntä 

kuulija 1 

poika 1 

miniä 1 

palvelija 1 

palvelusväki 1 

patriarkka 1 
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nimismies 1 

opas 1 

suomalaisparka 1 

kaupunkilainen 1 

maalainen 1 

väki 1 

palvelustyttö 1/väki 1 

omistaja 1 

korpraali 1 

perheenjäsen 1 

edustaja 1 

kylpijä 1 

ukko 1 

veljenpoika 1 

opettaja 1 

tohtori 1 (Ervasti) 

vainaja 1 

rovasti 1/dekaani 1/proubst 1 

veli 1 

seurapiiri 1 

käly 1 
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puoliso 1 

johtohenkilö 1 

arkunkantaja 1 

miessukulainen1 

saattaja 1  

renki 1 

piika 1 

räätäli 1 

 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet: 

nuori 5 + 1 subst. 

ainoa 4 

innokas 3 

suomalainen 3 

taitava 3 

varakas 3 

entinen 3 

utelias 2 

kelpo 2 

taikauskoinen 2 

kuollut 2 
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sokea 2 

iäkäs 2 

rohkea 2 

vanha 2 (1 adj. + 1 subst.) 

ranskantaitoinen 1 

ällistynyt 1 

hurskas 1 

pelkäämätön 1 

asuva 1 

tarkka 1 

sinnikäs 1 

siivoton 1 

sisukas 1 

tarmokas 1 

tyhmä 1 

vauras 1 

monilukuinen 1 

uskollinen (kuva) 1 

köyhä 1 

sävyisä 1 

avulias 1 
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rehellinen 1 

vakituinen 1 

ystävällinen 1 

henkevä 1 

hurskas 1 

lukuisa 1 

sairastunut 1 

alaston 1 

hikinen 1 

tuleva 1 

muinainen 1 

 

Adverbiaaliset rakenteet: 

hyvin 7 

niin 4 

koko 4 

yhtä 2 

hitaasti 2 

erittäin 1 

aivan 1 

selvästi 1 
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taukoa pitämättä 1 

vakain askelin 1 

näppärästi 1 

varsin 1 

hämmästyttävän tyynesti 1 

tavattoman sydämellisesti 1 

ihmeen/niin taitavasti 1 

kovasti 1 

täydellisesti 1 

innokkaasti 1 

ihastuksissa 1  

lepotauon tarpeessa 1 

suinkaan 1 

 
Marmier 
 

Appellatiivit 

talonpoika 16 

mies 7 

nainen 6 

suomalainen 4 + 6 adj. 

tyttö 4 
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perhe 4 

asukas 4 

herra 4 (Ekström) 

vaimo 3 

lapsi 3 

kauppias 3 

ihminen 2 

uudisviljelijä 2 

seurakuntalainen 2 

ihmisparka 2 

vanhempi 2 

palvelija 2 

perämies 2 

soutaja 2 

haltiatar 2 

pappi 2 

naapuri 2 

perheenemäntä 1/emäntä 1 

omistaja 1/tilanomistaja 1 

tytär 1/sisarentytär 1 

poika 1 



 326

eukko 1 

opettaja 1 

erakko 1 

kansa 1 

maanviljelijä 1 

maamies 1 

talonväki 1 

(Betlehemin) paimen 1 

tulija 1 

vieras 1 

sulhanen 1 

morsian 1 

hääpari 1 

rotu 1 

kaunotar 1 

isäntäväki 1 

perheenpää 1 

kylpijä 1 

kalastaja 1 

(Tyrolin) metsästäjä 1 

ohjaaja 1 
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kyytimies 1 

ruukinpatruuna 1 

tehtaanomistaja 1 

vanhus 1 

isä 1 

 

Adjektiivit ja adjektiivisesti käytetyt partisiippirakenteet: 

nuori 7 

suomalainen 6 + 4 subst. 

vanha 3 

miellyttävä 2  

köyhä 2 + 1 subst. 

vaalea 2 

ihailtava 2 

lempeä 2 

entinen 2 

rohkea 2 

hyvä 2 

paikallinen 2 

alaston 1/ilkialaston 1 

torniolainen 1 
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orpo 1 

yhdeksänkymmenvuotias 1 

ystävällinen 1 

heikko 1 

sairaalloinen 1 

kalju 1 

puolisokea 1 

niukka 1 

harras 1 

yksinkertainen 1 

iloinen 1  

pahanilkinen 1  

tavanomainen 1  

hieno 1 

kiiltonappinen 1 

kullattu 1 

raikas 1 

sopusuhtainen 1 

suuri 1 

onnellinen 1 

kookas 1  
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vahva 1 

kalpea 1 (kasvot) 

sininen 1 (silmät) 

tyyni 1 (ilme) 

leppymätön 1 

käytännöllinen 1 

ilmeikäs 1 

miehekäs 1 

pitkä 1 (hiukset) 

valuva 1 (hiukset) 

vihreä 1 

romanttinen 1 

vauraan näköinen 1 

siisti 1 

kuvaamaton 1 

rehellinen 1  

kelpo 1 

väsynyt 1 

poloinen 1 

kaunis 1 

valpas 1  
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vaatimaton 1 

vaivalloinen 1 

varma 1 

älykäs 1 

sivistynyt 1 

sydämellinen 1 

varakas 1 

yritteliäs 1 

sointuva 1 

selkeä 1 

oivallinen 1 

järkevä 1 

rikas 1 

 

Adverbiaaliset rakenteet: 

niin 3 

yhtä 2 

vain 2 

melko 1 

sitkeästi 1 

aivan 1 
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kiinteästi 1 

silmä tarkkana 1 

hiukset tuulessa liehuen 1 

erittäin 1 

tavattoman 1 

ilmeenkään värähtämättä 1 

tyynesti 1 

hätäilemättä 1 

levähtämättä 1 

taitavasti 1 

viehättävästi 1 

valppain katsein 1 

hyvin 1 

vailla varmaa turvaa 1 

tahdikkaasti 1 
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Liite 9: Tekstikohtaiset prosessitaulukot 
(Regnard) 
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Liite 10: Tekstikohtaiset prosessitaulukot 
(Outhier) 
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Liite 11: Tekstikohtaiset prosessitaulukot 
(Marmier) 
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Liite 12: Lähde- ja kohdetekstien prosessit 
taulukkoina  
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