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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen oulunsalolaisten lukiota käyvien nuorten puhekiel-

tä. Tutkimusaineistoni koostuu kahdeksasta puolen tunnin mittaisesta parikeskustelusta.

Tutkimuksessani on yhteensä kuusitoista informanttia, joista puolet tyttöjä ja puolet

poikia. Kaikki aineistoni lukiolaisnuoret ovat Oulunsalossa syntyneitä ja siellä kasva-

neita ja tallennushetkellä asuivat paikkakunnalla.

Tutkimukseni kohteena ovat nuorten käyttämät yksikön 1. ja 2. persoonan pronominiva-

riantit, erikoiset imperfektimuodot sekä inessiivimuodon variantit. Tutkimuksessani tar-

kastelen, millä tavoin kielenpiirteet edustuvat oulunsalolaisnuorten puheessa sekä vai-

kuttaako sukupuoli informantin murrepiirteiden esiintyvyyteen. Tarkastelen, onko kes-

kustelukumppanilla vaikutusta kielenoppaan puheessa esiintyvään variaatioon. Tutkin

myös, noudattaako keräämässäni aineistossa esiintyvä variaatio kielensisäistä hierarki-

aa.

Tarkasteluni kohteena on nuorten nykypuhekieli, joka voidaan ymmärtää nykypu-

hesuomen alakäsitteeksi. Analyysissäni kutsun kirjakielen mukaista muotoa yleiskieli-

seksi muodoksi, Oulun murteelle tyypillistä muotoa murteelliseksi muodoksi. Yleispu-

hekielessä leviävää niin murteen kuin kirjakielenkin vastaista muotoa kutsun yleisty-

väksi muodoksi.

1.2. Tutkimuskysymykset ja -metodit

Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten pronominivariantit, erikoiset imperfektimuodot sekä inessiivin päätevarian-

tit edustuvat oulunsalolaisnuorten puheessa?
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2. Vaikuttaako sukupuoli murrepiirteiden esiintyvyyteen nuorten puheessa?

3. Vaikuttavatko keskustelukumppanit murrepiirteiden esiintyvyyteen toisillaan, ot-

tavatko nuoret puheeseensa mallia keskustelukumppaninsa puheesta?

4. Noudattaako aineistossa esiintyvä variaatio kielensisäistä hierarkiaa?

Oletuksenani on, että oulunseutulaiset pronominivariantit nää ja mää edustuvat muita

mahdollisia variantteja selvemmin informanttien puheessa. Oletan, että erikoinen imper-

fekti, mutta myös yksinäis-s:llinen inessiivi kuuluvat oulunsalolaisnuorten puheessa,

riippumatta piirteiden erilaisesta tutkimuksin osoitetusta prestiisistä. Oletan lisäksi ai-

neistoni osoittavan eroja sukupuolten välillä ja poikien puhuvan tyttöjä murteellisem-

min.

Tutkimusmetodini on sosiolingvistinen variaationtutkimus. Variationistisessa analyysis-

sa tarkastelen pronominien, imperfektimuotojen sekä inessiivin päätevarianttien käyttöä

idiolekteittain ja sukupuolittain. Teen kvantifiointia laskemalla kielenpiirteiden esiinty-

mät sekä esittämällä varianttikohtaiset frekvenssit ja niiden prosentuaaliset jakaumat.

Tutkimukseni perustuu kuitenkin laadullisiin havaintoihin pienen puhujaryhmän kieles-

tä. Teen kvalitatiivista luonnehdintaa ja analyysiä tavoitteenani kuvata ja selittää variaa-

tiota.

Lähden liikkeelle tutkimuksen kohteeksi valitsemistani kielenpiirteistä ja tarkastelen si-

tä, missä määrin keskustelussa esiintyy yhtäältä yleiskielisiä ja toisaalta murteellisia tai

yleistyviä variantteja. Teen myös vuorovaikutussosiolingvistisiä havaintoja keskustelu-

tilanteista. Tarkastelen, vaikuttavatko keskustelijat eri varianttien esiintymiseen toisil-

laan. Tässä tarkastelussa myötäilen sosiolingvistisen variaationtutkimuksen metodia.

Lappalaisen mallin mukaan tarkastelen koodinvaihtoa ja akkommodaatiota. Lappalainen

on käsitellyt tätä aihetta muun muassa väitöskirjatyössään Variaatio ja sen funktiot

(2004).

Koodinvaihdolla tarkoitan Lappalaista mukaillen saman kielenpiirteen eri varianttien

käyttöä keskustelussa. Esimerkkinä koodinvaihdosta tutkin, esiintyykö saman informan-

tin puheessa muun muassa tarkastelemastani yksikön 2. persoonan varianteista niin

yleiskielistä sinä-pronominia, Oulun murteelle tyypillistä nää-varianttia kuin laajale-

vikkistä sää-varianttiakin. Kiinnostavaa on nähdä, millaisissa konteksteissa eri variantit

esiintyvät. Akkommodaatioteoria tarkastelee puheen mukauttamista keskustelukumppa-

nin puheeseen. Tarkastelen sitä, ottavatko nuoret mallia toistensa puheesta ja tarttuuko
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esimerkiksi oululainen nää sitä vähemmän leimaavaa sää-varianttia herkemmin keskus-

telijasta toiseen. Tarkastelen, suosivatko keskustelijat keskenään samoja kielenpiirteitä.

(Lappalainen 2004, 50–51.)

Lisäksi tarkastelen työssäni myös sitä, vaikuttaako kielensisäinen hierarkia valitsemieni

kielenpiirteiden esiintymiseen aineistossani. Teen lauseopillisia havaintoja ja tutkin,

millaisissa syntaktisissa asemissa mikäkin aineistoni variantti esiintyy.

Tutkimuksessani tarkastelen oulunsalolaisten lukiota käyvien nuorten puheen variaatio-

ta näistä näkökulmista käsin. Tutkimukseni teoreettisena taustana on sosiolingvistiikka,

jonka päätehtävänä on joidenkin sosiolingvistien mukaan selittää kielen muutosta (Nuo-

lijärvi 2000: 17). Tutkimukseni on soveltavaa tutkimusta ja hyödynnän siinä sosioling-

vistiikan aiempia tutkimustuloksia.
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2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

2.1. Variationistinen sosiolingvistiikka

2.1.1. Sosiolingvistiikka

Sosiolingvistiikka tutkii kieltä sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja kiinnittää huomi-

onsa vuorovaikutuksen sekä muiden sosiaalisten suhteiden aiheuttamiin kielellisiin

eroihin. Sosiolingvistiikka etsii kielenkäytön ja yhteiskunnallisen todellisuuden välisiä

syy-yhteyksiä. (Nuolijärvi 2000: 13–14.)

Yhteiskunnallisten murrosilmiöiden, teollistumisen ja kaupungistumisen, myötä synty-

neet kaupunkimurteet ja kielen sosiaalinen eriytyminen asetti kielentutkimuksen uusien

haasteiden eteen. Alueellisten ja sosiaalisten murteiden säännöttömältä vaikuttavan

vaihtelun selvittämiseen eivät perinteisen murteentutkimuksen keinot riittäneet.  Vahva

dialektologinen perinne yhdistyneenä sosiolingvistiseen kielen variaation tarkasteluta-

paan tarjosi kuitenkin uusia tapoja tarkastella kaupunkipuhekieliä ja muuttuvia maaseu-

tumurteita. (Paunonen 1982: 40.)

Kielenulkoisten seikkojen huomioiminen kielitieteessä laajensi sosiolingvistiikkaa eri

tahoille. Yhteyksistä useiden tieteenalojen kanssa on syntynyt monia tutkimussuuntia

sen mukaan, mitä kielenulkoisia vaikutteita painotetaan. (Mielikäinen 1980: 8.) Sosio-

lingvistiikka on totuttu jakamaan kahteen osaan, mikro- ja makrolingvistiikkaan. Edelli-

nen tarkastelee sosiaalisen rakenteen vaikutuksia ihmisen puhetapaan, eli sitä, miten

kielen varieteetit korreloivat erilaisten muuttujien kuten sosiaaliryhmän, sukupuolen ja

iän kanssa. Jälkimmäinen puolestaan tarkastelee kielen vaihtoa, sen säilymistä tai hä-

viämistä. Makrolingvistiikan piiriin kuuluvat myös ihmisten kielellisten asenteiden sekä

eri kielimuotojen tehtävien, aseman ja paikan tarkastelu kieliyhteisöissä. Nämä kaksi ta-

soa, mikro- ja makrolingvistiikka, ovat luonnollisesti läsnä aina, kun kieltä tarkastellaan

sosiaalisena ilmiönä. (Mielikäinen 1980: 8; Nuolijärvi 2000: 15.)

Sosiolingvistiikka on jaettu myös demografiseen ja interaktionistiseen sosiolingvistiik-

kaan. Sosiaalisten muuttujien ja kielen ilmiöiden suhde on demografisen eli korrela-

tionistisen sosiolingvistiikan tutkimuksen kohteena. Interaktionistinen eli vuorovaiku-

tuksen sosiolingvistiikka puolestaan tutkii puhetilannetta. (Nuolijärvi 2000: 15–16.)
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Omassa tutkimuksessani keskityn interaktionistiseen vuorovaikutuksen sosiolingvistiik-

kaan tarkastellessani keskustelukumppanin vaikutusta informantin puheessa esiintyvään

variaatioon.

Paunonen (1982: 35) tiivistää sosiolingvistisen tutkimuksen perimmäisiksi tavoitteiksi

kielen, kieliyhteisön ja kielenkäyttäjien sekä kielenkäyttötilanteiden keskinäisen yhtey-

den selvittämisen. Kieliyhteisöjen jäsenillä on yleensä kyky valita kuhunkin tilanteeseen

sopiva ja tarkoituksenmukainen ilmaus.  Sosiolingvistisen tutkimuksen empiirisenä läh-

tökohtana ovat helposti todennettavat havainnot: eri ihmisten puhumisen tavat vaihtele-

vat sen mukaan, keitä he ovat ja samojen ihmisten puhetapa vaihtelee erilaisissa tilan-

teissa.

Sosiolingvistiikassa kiinnostuksen kohteena on puhekieli ja tehtävänä sen vaihtelun tut-

kiminen. Puhekieltä on lähestytty monista eri näkökulmasta ja tarkasteltu esimerkiksi

dialektologian, diskurssianalyysin, keskusteluanalyysin ja pragmatiikan metodein. Lä-

hestymistavat liittyvät kaikki puhuttuun kieleen omin tavoin. Dialektologia keskittyy

alueelliseen variaatioon ja diskurssianalyysi puheaktien tarkasteluun. Keskusteluanalyy-

si tarkastelee vuorovaikutuksen rakentumista ja pragmatiikka kontekstin ja kielenkäytön

välistä yhteyttä. Eri tarkastelutapojen luomat näkökulmat tarjoavat sosiolingvistiselle

tutkimukselle runsaasti mielenkiintoisia haasteita. (Nuolijärvi 2000: 16.)

2.1.2. Variaationtutkimus

Suomen kaupunkimurteiden systemaattinen tutkimus on vielä melko nuorta, mutta alu-

eellinen ja sosiaalinen vaihtelu ovat hiljalleen hahmottuneet variaationtutkimuksen kei-

noin (Lappalainen 2001b: 155). Nykypuhesuomen kielellinen variaatio ilmenee moni-

ulotteisina sosiaalisina murteina. Näitä voidaan tutkia erilaisissa vuorovaikutustilanteis-

sa, jolloin saadaan selville tilanteista variaatiota. Sosiaalisia murteita voidaan tutkia

myös yhteisöjen sisällä, jolloin tutkimuskohteena on kieliyhteisössä esiintyvä sosiaali-

nen variaatio. (Paunonen 1982b: 140.) Nykyiset sosiaaliset murteet ovat moniulotteisia.
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Puhekielen piirteet voidaan määritellä alueellisesti, sosiaalisesti ja ajallisesti. (Mantila

1997: 6–7.)

Murteita ja laajemmin puhekieltä tarkastellessa on todettava, etteivät vanhat aluejaot pi-

dä paikkaansa. Vanhat kansanmurteet ovat tasoittuneet, alueelliset erotkin lientyneet,

mutta samalla on syntynyt uusia puhekielen varieteetteja ja syntyy yhä lisää. (Mantila

1997: 6.) Varieteettien rajat eivät ole enää selkeitä, niin kuin ne olivat vanhojen kan-

sanmurteiden ollessa puhutun suomen pääedustus. Puhuttu kieli vaihtelee nykyään mo-

nessa mielessä enemmän kuin aiemmin ja vaihtelu on suurempaa kuin koskaan. Alueel-

liset erot ovat yhä merkittäviä sekä alueelliset muutostendenssit hyvin eläviä, jopa eks-

pansiivisia.  (Mantila 1993: 20–22. )

Nykyisiä puhekielen varieteetteja ei saada rajattua tarkasti. Kielellisesti relevantteja so-

siaalisten ryhmien välisiä rajoja on myös mahdoton piirtää. Myös tilannevariaatio on

kasvanut edelleen esimerkiksi vanhojen kansanmurteiden piirteiden esiintyessä monilla

puhujilla vain tietyissä tilanteissa. Voidaan ainoastaan nimetä joukko muuttujia, joiden

mukaan jonkun puhekielisyyden esiintymisen todennäköisyys kasvaa tai vähenee. Man-

tila (1997: 8–9) tarjoaakin puhutun kielen tarkasteluun lähtökohdaksi itse kieltä. Kielen

piirteitä voidaan tarkastella suhteessa tiettyihin muuttujiin, kuten alueeseen, ikään, su-

kupuoleen ja puhujan sosiaaliseen statukseen.

Puhutun kielen piirteitä ja niiden variaatiota tarkasteltuaan Mantila (1997: 11–13) hah-

mottelee viisi ryhmää, joihin hän piirteet sijoittaa.  Piirteen alueellinen edustus ja nyky-

kielisen variaation ominaispiirteet ovat luokittelun perusteina. Yleisinä ja neutraaleina

puhekielen piirteinä voidaan pitää jo lähes koko puhutussa suomessa tunnettuja passii-

vimuodon käyttöä monikon ensimmäisen persoonan muodon sijaan sekä se- ja ne- pro-

nominin käyttöä hän- ja he- pronominin sijaan. Mantila liittää tähän ryhmään tietyin va-

rauksin persoonapronominityypit mä ja sä, jotka ovat käytössä hyvin laajalti. Näillä va-

rianteilla on tosin useita paikallisia ja ekspansiivisiakin kilpailijoita, kuten Oulun seu-

dun murteen nää.

Laaja-alaisia puhekielisyyksiä ovat muun muassa svaa-vokaali ja yleisgeminaatio. Piir-

teet ovat ryhmänsä nimen mukaisesti laajalle levinneitä, eivätkä leimaa mitään tiettyä

murrealuetta tai noudata useinkaan itä- ja länsimurteiden rajaa. Näiden piirteiden käy-

tössä on kuitenkin selvä ero maaseudun ja kaupungin sekä miesten ja naisten välillä.

(Mantila 1997: 14–16.)
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Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen (kauhee-tyyppi) on

selkeä esimerkki yleistyvistä puhekielen piirteistä. Nämä ekspansiiviset piirteet levittäy-

tyvät joka puolelle puhuttuun suomeen. Sosiaalinen variaatio on ilmeistä nuorten ja eri-

tyisesti vielä naisten näitä muotoja suosiessa. (Mantila 1997: 16–18.)

Leimautuneet ja kartettavat aluepuhekielisyydet ovat vanhastaan piirteitä, joiden perus-

teella ihmisen kotipaikka oli puheen perusteella arvattavissa. Nykyisin piirteet ovat

kaupungeista jo lähes kokonaan kadonneet. Näiden käytön sosiaalinen variaatio on

jyrkkää, mutta mielenkiintoisella tavalla nuoret naiset karttavat niitä ja vanhat maaseu-

dun naiset taas suosivat. Tällainen piirre on esimerkiksi jälkitavujen vokaalienvälinen h.

(Mantila 1997: 19.)

Oulun seudun murteessa esiintyvä erikoinen imperfekti, tekkiin-tyyppi, osoittaa selvää

ekspansiivisuutta ja kuuluu elävien paikallisuuksien ryhmään. Tähän ryhmään voidaan

osoittaa kuuluvaksi suuri joukko murrepiirteitä, jotka ovat tunnettuja vain tietyllä alu-

eella. Piirteiden käyttö on stabiilia kaikissa puhujaryhmissä ja piirteistä on tullut jostain

syystä ekspansiivisia. Nämä elävät paikallisuudet ovat jääneet elämään puhekieleen.

(Mantila 1997: 21.)

Luokittelu osoittaa, että varianttien elinvoimaisuutta voi selittää niiden aiemmalla levi-

killä ja toisaalta sosiaalisella leimautumisella. Vanhastaan laajalevikkiset variantit ovat

säilyneet suppea-alaisia paikallisuuksia paremmin. Toisaalta piirre kuin piirre, niin laa-

ja- kuin suppealevikkinen, voi saada joko negatiivisen leiman tai prestiisiaseman esi-

merkiksi alueellisen identiteetin ilmaisijana. Maan sisäisen muuttoliikkeen edelleen jat-

kuessa voidaan otaksua alueellisten erojen yhä tasoittuvan ja erojen näkyvän harvem-

missa tai ainakin eri piirteissä kuin aiemmin. (Lappalainen 2003: 33–34.)

2.1.3. Sukupuolten väliset erot murrepiirteiden esiintymisessä

Sosiolingvistisessä tutkimuksessa toistuvasti esiin nousseet sukupuolten väliset erot il-

menevät siten, että miehet ja pojat suosivat paikallisia puhekielen piirteitä naisia ja tyt-

töjä enemmän. Lappalainen (2001a: 84) huomauttaa, että muuttujat kietoutuvat toisiinsa
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eikä sukupuolten välillä murrepiirteiden esiintymisessä ole useinkaan kuin hyvin vähäi-

siä eroja. Useissa piirteissä merkittäviä sukupuolieroja ei ole lainkaan. Hän toteaakin,

ettei sukupuolieroja ole syytä korostaa, muttei nyt täysin sivuuttaakaan.

Olemassa olevia sukupuolten välisiä kielellisiä eroavaisuuksia on mahdollista ymmärtää

sosiaalisista lähtökohdista. Näitä ovat muun muassa tyttöjen ja poikien erilainen kohtelu

sekä nuorten omat käsitykset siitä, millainen käyttäytyminen on sopivaa tytöille ja mil-

lainen pojille. Toisena kielenpiirteiden esiintymiseen vaikuttavana seikkana voidaan pi-

tää nuorten sosiaalisia verkkoja. Kiinteiden sosiaalisten verkkojen on todettu säilyttävän

paikallisia piirteitä paremmin kuin löyhät verkot, joiden taas on havaittu olevan avain-

asemassa innovaatioiden levittäjinä. Viime vuosikymmeninä nuoruus on kuitenkin yh-

denmukaistunut. Tytöt ja pojat viettävät paljon aikaa yhdessä ja kuuluvat samoihin sosi-

aalisiin verkostoihin. Ei siis ole kovin yllättävää, ettei tyttöjen ja poikien puheessa ole

suuria kielellisiä eroja. (Puuronen 1997: 219; Lappalaisen mukaan Milroy 2001a: 86.)

Sekä naiset että miehet voivat olla innovaattoreita lingvististen muutosten eteenpäin-

viemisessä. On olemassa muutoksia, joista puhujat ovat tietoisia ja joita suositaan, mut-

ta myös sellaisia muutoksia, joita ei helposti tiedosteta. Naiset vastaavat niistä muutok-

sista, jotka tiedostetaan, miehet muista. Naiset ovat miehiä herkempiä prestiisinmukai-

selle puheelle. Miehet puolestaan omaksuvat helposti vernakulaareja eli kansankielisiä

ilmauksia. Miesten innovoimat lingvistiset muutokset etenevät prestiisistä poispäin.

Kumpikin ryhmä on omalla tavallaan kielellisesti herkkä, mutta kumpikaan sukupuoli-

ryhmistä ei ole lingvistisen muutoksen edelläkävijä. (Trudgil 1978: 99–100; Nuolijärvi

1988: 85–86.) On kuitenkin tärkeää tutkia miesten ja naisten välisiä kielellisiä eroja.

Sukupuolten välitä voidaan osoittaa kielellisiä eroja, mutta niiden selittämisessä on otet-

tava tarkoin huomioon kulloisenkin yhteiskunnan ja puheyhteisön sosiaalinen rakenne.

(Nuolijärvi 1988: 87.)

Lappalainen (2001a: 84, 87) on tarkastellut suuren määrän miesten ja naisten murteen-

käytön eroja esiin tuovia opinnäytetöitä, laajamittaisempien sosiolingvististen tutkimus-

ten puuttuessa. Hän väittää, edellä esiintuomastani poiketen, että tyttöjen roolin on mer-

kityksellinen. Naiset suosivat puheessaan laajalevikkisiä ja leimaamattomia puhekielen

piirteitä ja välttävät erityisesti negatiivisesti leimautuneita piirteitä. Tytöt omaksuvat

poikia nopeammin leviäviä prestiisivariantteja, laajalevikkisiä, mutta yhtälailla myös

murteellisia variantteja. Tytöillä on kosketuksia useampiin erilaisiin sosiaalisiin verkos-
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toihin kuin pojilla. Tytöt näyttävät olevan innovaation kärjessä riippumatta siitä, mistä

kielimuodosta yleistyvät variantit ovat lähtöisin. Tytöt toimivat kulttuurin välittäjinä

niin alakulttuurien sisällä kuin niiden välilläkin, mikä selittää mahdollisesti myös tyttö-

jen kielellistä innovaattoriutta.

2.1.4. Nuorten puhekielen tutkimus

Vaikka nykypuhekielen variaatio onkin suurta ja kielessä esiintyvät variantit peräisin eri

tahoilta, voi kouluikäisen nuorison kielestä kuitenkin yhä tunnistaa kotiseudun. Nuorten

puheessa kuuluu yleiskielen mukaisia variantteja ja nykypuhekielessä yleistyviä piirtei-

tä, mutta myös omaan vanhaan murteeseen kuuluvia kielenpiirteitä. (Mantila 2008: 64–

65.)

Nuorten kieli on käsite, jolla kuvataan erilaisia kielellisiä valintoja ja pyrkimyksiä. Nuo-

ret käyttävät kieltä mitä erilaisimmista lähtökohdista, erilaisissa tilanteissa, eri tavoin,

eikä ole olemassa yhtä kielimuotoa, jota voitaisiin kutsua nuorten kieleksi. Nuoret suo-

sivat puheessaan kuitenkin laaja-alaisia puhekielen piirteitä, niitä yleispuhekielisyyksiä,

joiden perusteella ei voi päätellä, miltä murrealueelta kielenpuhuja on peräisin. Yleiset

ja eteläiset puhekielen piirteet esiintyvät nuorten kielessä kaikkialla Suomessa, mutta

joidenkin nuorten puheessa esiintyy myös laaja-alaisia murteellisuuksia. Myös yksilöi-

den väliset erot ovat suuria. (Lappalainen 2001a: 77; Routarinne & Uusi-Hallila 2008:

42.)

Nuorten kieli on ollut alusta lähtien sosiolingvistisen tutkimuksen kohteena. Suurin osa

nuorten kielen tutkimuksesta on tehty variaationtutkimuksen piirissä. Viimeaikainen

tutkimus on ollut runsasta, ja nuorten kieltä on tarkasteltu monesta näkökulmasta käsin.

Variaationtutkimus on paljastanut nuorten puhuvan eri tavoin kuin aikuiset. Näitä eroja

on selitetty muun muassa halulla samaistua ja erottua, halulla osoittaa yhteenkuuluvuut-

ta omaan ryhmäänsä ja irrottautua omista vanhemmista. Suomalaisessa sosiolingvistii-

kassa nuorten ja aikuisten kielten ero tulkitaankin toisinaan kapinaksi. Nuorten puhekie-

len mallia on luonnehdittu antinormatiiviseksi eli kirjakielen vastaiseksi. (Lappalainen
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2001a: 77; Paunonen 1982b: 147.) Nuorten puhekielen ja vanhempien lähtömurteen vä-

lillä näyttäisi kuitenkin olevan yhteys (Kananen 1994: 83).

Vaikka nuoret näyttävät suosivan erityisesti laajalevikkisiä puhekielen piirteitä, ei nuor-

ten puhe silti ole yhtenäistä. Eri puolilla maata asuvat nuoret käyttävät erilaisia variant-

teja persoonapronomineista ja heidän puheessaan edustuvat eri tavoin yleiskielen d:n

vastineet, geminaatiot sekä inessiivin pääte. Yhtä lailla erottelevina piirteinä voidaan pi-

tää svaa-vokaalin käyttöä ja jälkitavujen iA- ja UA-yhtymien edustusta. (Lappalainen

2001a: 81–92.)

Edellä mainitut alueelliset erot ovat säilyneet nuorten puheessa siinä määrin, että pohja-

laiset, savolaiset, lappilaiset ja lounaissuomalaiset voidaan piirteiden avulla erottaa toi-

sistaan. Kielenpuhujan tarkka paikallistaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä kyseiset

murteellisuudet eivät ole käytössä yksinomaan yhdellä murrealueella. Huomattava on

myös yksilöiden väliset erot, joihin on viimeaikaisessa tutkimuksessa alettu kiinnittää

enemmän huomiota. Lappalainen (2001a: 82) mainitsee myös suppea-alaisia piirteitä,

jotka ovat säilyneet nuorten puheessa paikallisesti. Näitä ovat muun muassa yksikön en-

simmäisen persoonan varianteista mie Liperissä ja metateettiset h-muodot Tornionjoki-

laaksossa sekä omassa tutkimuksessani tarkastelun kohteena oleva tekkiin-imperfekti

erityisesti Oulun seudulla. Myös Mantila (1997: 21) mainitsee nämä puhutussa suomes-

sa edelleen esiintyvät alueelliset murrepiirteet, jotka ovat hyvin eläviä, käytöltään stabii-

leja kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä ja jopa ekspansiiveja.

Puhekielisten piirteiden käyttö on lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana mo-

nilla eri elämän alueilla, kuten kirjoitetuissa teksteissä. Suomessa on ollut havaittavissa

yleinen puhekielistymiskehitys, joka on horjuttanut standardikielen asemaa. Puhekieli

tuntuu sopivan miltei kaikenlaisiin tilanteisiin ja kirjakielen mukainen puhetapa on väis-

tynyt eräänlaiseksi vuorovaikutuksen resurssiksi erilaisten murteiden rinnalle. (Lappa-

lainen 2001a: 87, 2008: 98.)
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2.2. Vuorovaikutuksellinen sosiolingvistiikka

Variaationtutkimuksessa korostetaan kontekstin merkitystä. Konteksti korostuu myös

1980-luvulla Suomeen rantautuneessa keskustelunanalyysin metodissa. Sosiolingvistii-

kassa painopiste on kielenulkoisessa kontekstissa ja keskustelunanalyysissä puolestaan

vuorovaikutuskontekstissa. Sosiolingvistit selittävät variaatiota puhujien taustamuuttu-

jista käsin. Keskusteluntutkijat katsovat kielellisten valintojen sekä heijastavan että

muokkaavan kontekstia. Molemmissa metodeissa ollaan kiinnostuneita aidosta puhutus-

ta kielestä. Keskustelunanalyysin parhaimpana antina variaationtutkimukselle voidaan-

kin pitää sen näkemystä kontekstista dynaamisena ja refleksiivisenä puheen resurssina.

Metodeja voidaan hyödyntää rinnakkain. (Lappalainen 2001b: 155, 182.)

Kaikki suomalaisnuoret eivät siis puhu samalla tavalla. Kun tarkastellaan kielenulkois-

ten tekijöiden roolia puhujien kielellisten valintojen selittäjinä, on huomioitava millai-

siin ryhmiin yksilö taustamuuttujiensa puolesta kuuluu, mutta on myös erotettava puhe-

tilanteen konkreettinen tapahtumakonteksti. Puhetilanteen osallistujat, heidän tausta-

muuttujansa, puheenaiheet, tapahtuma-aika ja -paikka ovat puhetilanteen vaihtuvia kon-

teksteja. Konteksti muokkaa kieltä. (Lappalainen 2001b: 157.)

Nuoret eivät myöskään puhu samalla tavalla eri tilanteissa. Tilanteista vaihtelua, etenkin

kouluikäisten puhetavan vaihtelua, on tutkittu vähän. Tilanteista vaihtelua tarkastelevis-

sa tutkimuksissa huomiota on kiinnitetty etupäässä tiheästi esiintyviin äänne- ja muoto-

piirteisiin. Näissä ilmenee puhe- ja kirjakielen ero. Tutkimuksissa on selvinnyt, että kir-

jakielisiä muotoja käytetään muodollisissa ja puhekielisiä vapaamuotoisemmissa tilan-

teissa, joissa vuorovaikutus ei ole yhtä päämäärähakuista ja osallistujat voivat vaihdella

vapaammin roolejaan. Tilanteista vaihtelua voidaan tarkastella myös sanavalintojen

avulla. Yksi leimallinen slangisana voikin olla olennaisempi puhetavasta syntyvän vai-

kutelman kannalta kuin se, miten puhekielistä kielimuoto muutoin rakenteeltaan on.

(Lappalainen 2001b: 158, 2008: 85–89.)

Puhetilanteen ulkoiset puitteet ja puheenaiheet siis vaikuttavat kielenkäyttöön. Tilantei-

sen vaihtelun selittäminen ei ole sekään aivan pulmatonta. Jo tilanteen käsite itsessään

on ongelmallinen: muuttuuko tilanne toiseksi, jos paikalle tulee lisää osallistujia tai jos

siirrytään fyysisestä paikasta toiseen? Näidenkään ulkoisten puitteiden mukaan ei mää-



12

räydy se, miten yksilö puhuu kullakin hetkellä. Kielimuoto ei siis vaihtele ainoastaan ti-

lanteen mukaan vaan myös saman vuorovaikutustilanteen aikana. Eri rekistereillä, mur-

teella tai kirjakielisellä puhetavalla, osoitetaan tyypillisesti jotain muutosta, kuten toi-

minnan tai puheenaiheen vaihtumista tai keskustelun sävyn muutosta. Rekisterien vaih-

dolla voidaan myös rakentaa keskusteluilmapiiriä haluttuun suuntaan. Vuorovaikutusti-

lanteen sisäinen variaatio on näyttäytynyt yhtä merkittävänä kuin tilanteiden väliset kie-

lelliset erot. (Lappalainen 2004: 256, 2008: 91.)

2.2.1. Koodinvaihto ja akkommodaatio

Vuorovaikutussosiolingvistiikassa esiintyvällä koodinvaihdon termillä tarkoitetaan kah-

den kielen, mutta myös saman kielen eri varieteettien, jopa prosodisten tyylien rinnak-

kaista käyttöä samassa keskustelussa. Kielten ja varieteettien rinnastamista on perusteltu

niiden käytön samoilla funktioilla. Kielten ja toisaalta eri murteiden välisellä vaihtelulla

on yhtäläisiä tehtäviä vuorovaikutuksessa. (Gumperz 1982, 59.) Varieteettien vaihtelu

toimii samalla tavalla kuin kielten vaihtelu. Niillä voidaan osoittaa tilanteista ja metafo-

rista koodinvaihtoa. Tilanteisella koodinvaihdolla tarkoitetaan kielimuodon eriytymistä

esimerkiksi kontekstin, puheenaiheen tai puhekumppanin mukaan. Metaforisella koo-

dinvaihdolla puolestaan viitataan diskurssi- ja vuorovaikutusfunktioihin, joita ovat esi-

merkiksi referoinnin sekä persoonallisen näkökulman osoittaminen. (Lappalainen

2001b: 170–171, 2004: 50–51.)

Kaikki kielten tai varieteettien vaihtelu ei ole koodinvaihtoa, vaan ainoastaan sellainen,

jolla on sosiaalista tai vuorovaikutuksellista merkitystä. Jotta voitaisiin puhua eri koo-

deista, niiden tulee myös olla jollakin tavalla erotettavissa toisistaan. Kysymys on rele-

vantti myös eri kielten vaihtelua tutkittaessa, nimittäin pohdittaessa koodinvaihdon ja

lainaamisen rajaa. Kielikontaktienkin tutkimuksessa on kysymys murre-, tyyli- ja yksi-

löeroista erilaisissa konteksteissa. Voidaan siis puhua kielen variaatiosta, joka ilmenee

erilaisena erilaisissa puhesuorituksissa. (Lauttamus 1992: 3–16.) Erityisen ongelmallista

on kuitenkin silloin, kun tarkastellaan saman kielen varieteettien vaihtelua, koska niissä

on paljon yhteisiä piirteitä. Koodinvaihdosta puhuminen edellyttää sitä, että puhujat itse
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pitävät vaihtelevia koodeja erillisinä. Tämä puhujien orientoituminen näkyy vuorovai-

kutuksessa ennen muuta siten, että koodinvaihto toimii kontekstivihjeenä eli vihjeenä

siitä, miten ja missä kontekstissa lausuma on tulkittava. (Lappalainen 2004: 50–51, 282,

286.)

Koodinvaihto rajoittuu selvästi sellaisiin epämuodollisiin tilanteisiin, joissa osallistujat

tuntevat toisensa. Koodinvaihdolla osoitetaan usein tilanteen uudelleen määrittelyä sen

synnytettyä kontrastin edellä sanotun ja sitä seuraavan välillä. Huolellisesti artikuloitu

yleiskielinen kommentti puhekielisessä ympäristössä aikaansaa kontrastin. Koodinvaih-

to on keino tuoda keskusteluun uusia näkökulmia ja ääniä. Sillä voidaan osoittaa esi-

merkiksi siirtymää toiminnasta tai toimintatyypistä toiseen. Siirtyminen voidaan osoit-

taa myös erilaisella puhetavalla, kuten esimerkiksi murteen jäljittelyllä. (Lappalainen

2001b: 170–172, 2004: 317.)

Lappalainen (2004: 286) on nojannut koodinvaihdon tulkinnassa äänne- ja muotopiirtei-

siin. Hän on myös tarkastellut kontekstissaan tunnusmerkkistä sanastoa ja syntaksia,

jotka kertovat varieteetin vaihtumisesta. Kuitenkaan aina ei kontrasti ole yhtä selvä, sillä

monessa piirteessä puhe- ja yleiskieli ovat samalla kannalla. Tällöin koodinvaihdon

tunnistamisessa on tukeuduttava muihinkin kuin ainoastaan lingvistisiin seikkoihin. Tä-

tä on pidetty koodinvaihdon tulkinnassa keskeisenä.

Selvin merkki koodien erilaisuuteen orientoitumisesta on se, että koodinvaihtovuoro on

useimmiten tuotettu kontekstistaan paralingvistisesti erottuvalla tavalla. Näillä keinoilla,

kuten artikulaatiotapaa, äänenlaatua tai -korkeutta muuttamalla, puhuja osoittaa tunnis-

tavansa koodien eron ja samalla ohjaa koodinvaihdon tulkintaa. Tietty äänenlaatu voi it-

sessään kantaa merkitystä. Koodinvaihdon määrittelyssä lähtökohtana kuitenkin on ään-

ne- ja muotopiirteissä havaittava muutos. Pelkästään äänenlaadun muutoksella ei voi ol-

la samantapaisia kontekstualisointitehtäviä kuin siirtymisellä puhekielestä yleiskieleen,

eikä se kelpaa koodinvaihdon määritelmän lähtökohdaksi. Toisinaan rajanveto koodin-

vaihdolle on kuitenkin vaikeaa, kun yleiskielisten varianttien käyttäminen ei ole syste-

maattista ja vuorot lyhyitä. Koodinvaihto on jatkumoluonteinen ilmiö, josta voi erottaa

enemmän tai vähemmän prototyyppisiä tapauksia. (Lappalainen 2004: 286–287.)

Edellä mainitut paralingvistiset piirteet ohjaavat monella tavalla koodinvaihdon tulkin-

taa, jopa sitä, mitä ylipäätään voi pitää koodinvaihtona. Erityisesti merkityksellisiksi pa-

ralingvistiset piirteet nousevat silloin, kun vaihtelevat koodit eivät lingvistisin perustein
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erotu toisistaan. Viime kädessä koodinvaihdon tulkinta nojaa kuitenkin vuorovaikutus-

kontekstiin. Tulkinnan keskiöön nousee se, millaiseen toimintaan sillä reagoidaan ja mi-

tä koodinvaihtovuorosta seuraa vuorovaikutuksen toiminnallisella tasolla. Kontekstin

tarkastelu auttaa päättelemään, onko yleiskielisellä variantilla sellaista sosiaalista ja

vuorovaikutuksellista merkitystä, että se toimii kontekstivihjeenä. (Lappalainen Auerin

mukaan 2004: 288.)

Koodinvaihdon merkitys on sidoksissa myös sen frekvenssiin. Koodinvaihdosta on ero-

tettava kielten sekoittaminen, jossa kaksi koodia vaihtelee niin tiheästi, ettei yksittäisellä

vaihdoksella ole enää merkitystä. Koodinvaihdon mahdollisuus toimia paikallisesti

merkitsevänä kontekstualisointivihjeenä heikkenee frekventtiyden myötä. (Lappalainen

2004: 289.)

Koodinvaihdolle, kuten muillekin konekstualisointivihjeille, on ominaista, ettei sille voi

määritellä mitään pysyvää merkitystä tai funktiota. Tulkinta syntyy kulloisessakin puhe-

tilanteessa.  Koodinvaihto on usein mahdollista tulkita monifunktioisena. Keskeiseksi,

monia tutkimuksia yhdistäväksi piirteeksi, on havaittu se, että koodinvaihto on keino

määritellä tilannetta uudelleen. Koodinvaihto synnyttää kontrastin edellä sanotun ja sitä

seuraavan välillä. Tämä tulkinta juontuu jo kontekstivihjeen määritelmästä. Konteksti-

vihjeillä nimenomaan osoitetaan kontekstin muutosta. (Gumperz 1982: 59–99; 130–

131.) Lappalainen (2004: 292) selventää koodinvaihdon synnyttämän kontrastin ilme-

nevän konkreettisesti erilaisina siirtyminä. Nämä voivat olla siirtymiä toiminnasta ja

roolista toiseen. Siirtymiin sisältyvät niin asennon vaihdokset kuin referointikin.

Keskusteluanalyysin yksi perusajatus on, että puhe on paitsi kontekstiin sidottua myös

kontekstia luovaa. Eeva-Leena Seppänen (1998: 158–162) on tutkinut pronominien

käyttöä ja hän kirjoittaa artikkelissaan keskustelijoiden luovan vuorovaikutustilanteen

osallistumiskehikkoa koko ajan uudelleen. Osallistumiskehikolla tarkoitetaan puhetilan-

netta, jossa jokaisella keskustelijalla on oma roolinsa. Osallistumiskehikko syntyy kes-

kustelijoiden tekemien kielellisten valintojen, katsekontaktien ja eleiden avulla. Läsnä-

olijaan viittaavien pronominien vaihtelua voi kuvata osallistumiskehikon käsitteen avul-

la. Kuvaus antaa uusia näkökulmia pronominien merkitykseen. Puhuja ilmaisee omia

ajatuksiaan itse valitsemillaan kielellisillä rakenteilla ja sitoutuu esittämiinsä käsityk-

siin. Toisinkin voi olla: puhuja lakkaa puhumasta omalla äänellään, siteeraa jonkun
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muun sanoja ja samalla muuntaa ääntään. Näin hän ilmaisee, että sanoja ei tule mieltää

hänen sanoikseen.

Koodinvaihtoa voi tarkastella myös siirtymisenä vuorovaikutusroolista toiseen. Goff-

man (1981: 126–128) puhuu asennosta ja asennon vaihdoksesta. Asennolla hän tarkoit-

taa osallistujan näkökulmaa, suhtautumista ja roolia vuorovaikutuksessa. Tätä asennoi-

tumista osoitetaan usein prosodisin ja paralingvistisin keinoin, mutta myös koodia vaih-

tamalla. Asennon vaihdoksella vuorovaikutustilanteen osallistuja voi osoittaa uudenlais-

ta suuntautumistaan tilanteen muihin osallistujiin tai esimerkiksi puheena olevaan asi-

aan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siteeraamisena, referoimisena tai siirtymisenä kau-

emmaksi kirjaimellisesta merkityksestä.

Akkommodaatioteoria liittyy puheen mukauttamiseen. Sen mukaan keskustelijat mu-

kauttavat puhetapaansa puhekumppaninsa kielen mukaiseksi. Tällä he haluavat kom-

munikoida tehokkaasti ja ehkä miellyttää keskustelukumppaniaan. Jos puhuja haluaa lä-

hestyä puhekumppaniaan, hän voi mukauttaa kieltään samanlaiseksi puhekumppaninsa

kielen kanssa. Toisaalta puhuja voi ylläpitää omaa identiteettiään ja etääntyä puhe-

kumppanistaan tarkoituksellisesti. Tällöin puhuja ei mukauta kieltään puhekumppaninsa

kielen mukaiseksi. Kielenkäytössä on lopulta kysymys yksilön tekemistä valinnoista,

jotka pohjautuvat siihen, miten hän kulloisenkin puhetilanteen tulkitsee, mutta myös

siihen, millaiset kielelliset resurssit hänellä on käytössään. (Lappalainen 2004: 46, 49.)
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KÄSITTELY

3.1. Tutkimusaineiston keruu

Nuorten kieli kuvastaa nykykielen tilaa. Tutkimukseni kielenoppaiksi valikoituivat Ou-

lunsalossa asuvat, lukiota käyvät nuoret. Yksi informanteista suorittaa kaksoistutkintoa

Oulun seudun ammattiopistossa ja yksi opiskelee niin ikään Oulussa, Madetojan mu-

siikkilukiossa. Loput informanteista käyvät koulua Oulunsalon lukiossa. Tutkimukseni

pohjautuu keräämääni aineistoon, joka koostuu kahdeksasta puolen tunnin pituisesta pa-

rikeskustelusta. Tutkimuksessani on yhteensä kuusitoista informanttia, joista puolet on

tyttöjä ja puolet poikia. Kaikki nuoret ovat Oulunsalossa syntyneitä ja siellä kasvaneita.

Tallennushetkellä kaikki kielenoppaat asuivat paikkakunnalla.

Puhelinkeskusteluissa kerroin lyhyesti nuorille tutkimuksestani, sen tavoitteesta ja ai-

neistonkeruutavasta. Nuoret suhtautuivat asiaan kiinnostuneesti ja lupautuivat auliisti

informanteiksi, myös kavereidensa puolesta. ”Mukavia nämä tämmöiset on”, tuumasi

eräs haastatteluun lupautunut tyttö. Eräs poika lupasi myös veljensä haastateltavaksi to-

teamalla vain, ettei tämä voi kieltäytyä. Kerroin nuorille, että kyseessä on parihaastatte-

lu, jossa he saavat jutustella kahden kesken tutun koulukaverin kanssa laatimani keskus-

telurungon pohjalta. Jos keskustelun tavoitepituus nuoria vähän huolettikin, huojensi

heitä kuitenkin kuulla, ettei tarkasteluni kohteena ole heidän puheensa sisältö. Kerroin

toiveekseni kuulla äänitteellä nuorten käyttämää puhekieltä ja tarkastelevani siitä tietty-

jä murrepiirteitä.

Sovin nuorten kanssa aikataulusta ja kutsuin heidät kotoisaan haastattelutilaisuuteen yk-

sityisasuntoon Oulunsalossa. Aineistonkeruu ajoittui kesäkuun toiselle ja kolmannelle

viikolle. Osa nuorista oli aloittanut jo kesätyönsä, mutta yhteisten aikojen löytäminen ei

ollut vaikeaa. Kesäloma tuntui useimmasta väljältä ja leppoisalta satunnaisista töistä

huolimatta. Jutustelu kahvipöydän ääressä kesäisenä iltana ei kohdannut vastustusta.

Osa nuorista oli minulle entuudestaan tuttuja. Keskusteluun virittäytyminen, neuvojen

pyytäminen ja ohjeiden antaminen oli luontevaa. Poistuessani paikalta nuoret tuntuivat

jäävän keskustelemaan levollisin mielin digitallettimen äärelle. Keskenään keskustele-

vat nuoret ovat toisilleen tuttuja, mikä oli lisäämässä tilanteen luontevuutta.
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Nuoret esittivät toisilleen kysymyksiä antamieni keskusteluaiheiden pohjalta. He kes-

kustelivat arkipäiväisistä asioista, kertoivat opiskelustaan, kuvailivat kesätöitään ja ky-

selivät toistensa tulevaisuuden suunnitelmista. Olin kirjannut keskustelun avuksi suoria

kysymysmuotoisia lauseita. Tällä pyrin varmistamaan myös sinä-pronominin esiinty-

mät. Ohjeistin nuoria kuitenkin esittämään kysymykset toisilleen omin sanoin. Osa nuo-

rista totesi jälkeenpäin huolellisen kysymysten esittämisen keskustelutilanteessa hieman

teennäiseksi ja toisinaan keskustelu etenikin keskusteluaiheista toiseen lyhyellä to-

teamuksella: ”No miten kesätyöt?”

Tutkimuksen päämäärien tarkka selittäminen haastateltaville ei ole suositeltavaa, sillä

informantit alkavat helposti tarkkailla kieltään ja aineiston saanti vaikeutuu (Suojanen

1982: 16). Kerroin nuorille tarkastelevani heidän puheessaan esiintyviä murrepiirteitä.

En eritellyt tarkemmin, mitä kielenpiirteitä keskusteluista tutkisin.

Parihaastattelu aineistonkeruun muotona takaa perinteistä haastattelua varmemmin

mahdollisimman luontevan kommunikointitilanteen. Parihaastattelussa haastateltavat

ovat tasavertaisia keskustelijoita ja keskustelu on vuorovaikutuksellista ja luontevaa.

Tavallisessa haastattelutilanteessa ei ole helppoa saada yksikön 2. persoonan prono-

mineja esille. Suomessa tehdyssä puhekielen tutkimuksessa on hyvin pitkälle tarkasteltu

haastattelupuhetta, joten kysymyksiä ja toisen persoonan muotojen esiintymiä on aineis-

toissa niukasti. (Lappalainen 2004: 16.) Tutkimuksessani käytössä olleella parinauhoi-

tusmenetelmällä uskon tavoittavani persoonapronominien käyttöä tavanomaista haastat-

telutilannetta paremmin.

Kaikki parikeskustelut ovat tallenteena. Aineiston analyysiosiossa kuvaan informantteja

heille antamillani pseudonyymeilla. Keskenään keskustelevat informantit olen nimennyt

alkamaan samalla alkukirjaimella. Informantit ovat tallennusjärjestyksessä Elisa ja Ee-

va, Tuukka ja Tomi, Kalle ja Kimi, Noora ja Nelli, Viivi ja Veera, Aatu ja Arttu, Saara

ja Silja sekä Mikko ja Miika. Kunkin informanttiparin keskustelu kestää noin puoli tun-

tia ja niissä esiintyneet tarkastelemieni kielenpiirteiden variantit näkyvät analyysiosios-

sa esitetyistä taulukoista sekä aineistoesimerkeistä.

Ensimmäisille keskustelupareille korostin, ettei keskustelurunkoa (Liite 1) tarvitse orjal-

lisesti noudattaa. Tavoitteenani olisi saada tallennettua mahdollisimman paljon puhetta,

joka sisältäisi tarkastelemiani kielenpiirteitä.  Järjestyksessä toinen haastattelu ei sisäl-

tänyt paljonkaan sinä-pronominien variantteja. Informanteista Tuukka ja Tomi keskus-
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telivat kovin yleisellä tasolla ja muotoilivat kysymyksensä toteamusten muotoon. Seu-

raavia pareja ohjeistin esittämään toisilleen selkeitä kysymyksiä. Ohjeistin myös nou-

dattamaan jossain määrin laatimaani keskustelurunkoa. Näin kysymykset eivät jäisi ky-

symättä ja sen myötä tarvittavat kielenpiirteet näyttäytymättä. Osa pareista kävi uskolli-

sesti läpi antamani keskusteluaiheet ja kysymykset, osalla keskustelu polveili ajatusten

nostattamissa vapaissa aiheissa.

Keskustelutilanteet olivat luontevia ja nuoret rentoutuneita. Äänitteeltä on vaikea tun-

nistaa huoliteltua kieltä, muusta kuin satunnaisista, suoraan paperista luetuista kysy-

myksistä. Labov (1978: 209–210) on havainnut emotionaalisten puheenaiheiden synnyt-

tävän vapautuneempaa tyylilajia puhujien eläytyessä kertomaansa. Puheen sisältö muut-

tuu tärkeäksi ja sen seurauksena puhujat unohtavat tarkkailla omaa kielenkäyttöään.

Myöhemmin myös Saanilahti (1990: 72–73) on tarkastellut murteellisuuden ja puheen-

aiheen keskinäistä korrelaatiota ja havainnut omakohtaisen puheenaiheen ja näkökul-

man lisäävän puheen murteellisuutta.

Äänitteiden alkupuolelta havaitsen joidenkin informanttien jännittävän keskustelutilan-

netta. Tämä ilmenee muun muassa pitäytymisenä keskustelurungon tarjoamissa keskus-

teluaiheissa ja murteellisten muotojen vähäisempänä esiintymisenä äänitteen loppupuo-

leen verrattuna. Haastattelutilanteen edetessä nuorten keskustelutyyli on kauttaaltaan al-

kua vapautuneempaa. Uskon tallentaneeni puhetta, joka on hyvin lähellä nuorten käyt-

tämää epämuodollista kieltä.

3.2. Tarkekirjoitus

Litteroin nauhoittamani keskustelut hyvin karkeasti. Käytän suomalais-ugrilaista tarke-

kirjoitusta (ks. esim. Sovijärvi & Peltola: 1970; Mantila & Pääkkönen: 2010).

Litterointiperiaatteeni ovat seuraavat:

- Virkkeen alussa on iso kirjain ja lopussa piste tai muu välimerkki.

- Erisnimet alkavat isolla alkukirjaimella.
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- Vierasperäiset erisnimet ovat puheasussa.

- Palataalinasaalin merkkinä on nk..

- Laryngaaliklusiilia ja sananloppuisen konsonantin edustumia laryngaaliklusiilina ei

merkitä.

- Loppukahdennusta ei merkitä.

- Vokaalin pitkän keston merkkinä on kaksi vokaalia.

- Svaavokaali merkitään lyhyen vokaalin veroiseksi.

- Puheen taukoja ja paralingvistisia seikkoja kuten äänen korkeuden nousua ei merkitä.

3.3. Tarkasteltavat kielenpiirteet

Tutkielmani tarkoituksena ei ole antaa kokonaiskuvaa Oulunsalon nuorten puhekielestä.

Tulokset luovat kuitenkin kuvan tämän tietyn alueen ja tietyn ikäryhmän kielellisestä

variaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä tarkastelemieni kielenpiirteiden osalta. So-

siolingvistisessä tutkimuksessa onkin yleensä keskitytty muutaman kielenpiirteen tar-

kasteluun, kun tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa puhujayhteisölle ja sen jäsenille

ominainen sosiolingvistinen variaatiokaava. Variaation sosiaalinen kaava on yleensä jäl-

jiteltävissä jo muutaman kielenpiirteen perusteella, eikä kaikkien ominaispiirteiden ana-

lysointi ole tarpeellista. (Paunonen 1982: 65.)

Tarkastelun kohteeksi valitsemani kielenpiirteet yksikön 2. pronominin nää-variantti ja

erikoiset imperfektit (tekkiin, hakkiin) ovat Oulun seudun murteessa pysyviä, jopa le-

viäviä sekä varsin leimallisia piirteitä. Näistä kielenpiirteistä puhuttaessa voidaan käyt-

tää nimitystä yleistyvät paikallisuudet. Erikoiset imperfektimuodot ovat tyypillisiä eri-

tyisesti Oulun seudun murteelle ja leviävät nopeasti Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun seu-

dun murrealueelta tehdyissä nykypuhesuomen muutosta ja variaatiota kartoittavissa

opinnäytetöissä on myös mainintoja tämän varsin leimallisen piirteen esiintymisestä ai-

van murrealueen eteläkärjessä ja pohjoisessa murrealueen ulkopuolellakin. Vaikka mur-

repiirteen esiintymiä on aina Raahea ja Keminmaata myöten, on variaatio erittäin suurta

ja idiolektikohtaiset erot selviä. (Mantila 2010: 171–173.)
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Mantila (2004: 388, 2010: 40–43) on kirjoittanut myös nää-variantin esiintymisestä Ou-

lun murteessa ja toteaa tutkimushavaintojensa pohjalta sen olevan alueella hyvin elävä

pronomini. Nää-varianttia esiintyy nuorten puheessa myös murrealueen ulkopuolella,

kuten Viitasalo (2005: 29, 47–48) opinnäytetyössään Nivalan nuorten puheesta osoittaa.

Näin ollen tätäkin tarkastelemaani piirrettä voidaan perustellusti kutsua yleistyväksi

paikallisuudeksi.

Yksikön 2. persoonan pronominin parina tarkastelen yksikön 1. persoonapronominin

variantteja. Oulun alueella esiintyvän pitkävokaalisen mää-variantin yleistyminen on

ehkä kytköksissä edellä mainitsemaani yksikön 2. persoonan pitkävokaalisen nää-

variantin yleistymiseen (Mantila 2010: 39). Tarkastelemani yksinäis-s:llinen inessiivi

puolestaan on vanha Oulun murteen piirre ja nykyisellään väistyvä paikallisuus. Aineis-

tossani kielenpiirre esiintyy kuitenkin laajasti. Tutkimuksessani on näin ollen perustel-

tua tarkastella näitä kielenpiirteitä.

Jo variaationtutkimuksen alkuvaiheessa esitettiin kriteerejä ohjaamaan kielenpiirteiden

valintaa sosiolingvistisessa tutkimuksessa. Yhä paikkansa pitävät Mats Thelanderin

näille kielenpiirteille asettamat vaatimukset. (Paunonen 1982: 66.)

1. Vaihtelun tulee esiintyä murteellisen ja yleiskielisen piirteen kesken ja kielenpiir-

teiden on oltava helposti erotettavissa toisistaan.

2. Muuttujaksi valittavan kielenpiirteen täytyy olla yleinen tavallisessa puheessa.

3. Kielenpiirre on oltava määriteltävissä mahdollisimman vähäisin kontekstuaalisin ra-

joituksin.

4. Kielenpiirteen täytyy olla mahdollisimman riippumaton temaattisesta tai muusta

kielenulkoisesta vaikutuksesta.

Tarkastelemani kielenpiirteet, yksikön 1. ja 2. persoonan pronominivariantit mää ja nää,

erikoiset imperfektit sekä yksinäis-s:llinen inessiivi, ovat kaikki Oulun seudun murre-

piirteitä, joilla on yleiskieliset vastineet ja joista ne leimallisuudessaan hyvin selkeästi

erottuvat. Tarkastelemani kielenpiirteet esiintyvät usein oulunseutulaisten puheessa ja

ovat hyvin yleisiä. Thelanderin kaksi ensimmäistä kriteeriä täyttyvät ongelmitta.

Kolmas kriteeri koskee kielenpiirteeseen liittyviä kontekstuaalisia rajoituksia. Jos näitä

on paljon, aineistoon kuuluvien tapausten poiminta hankaloituu (Thelander 1979: 56;

Paunonen 1982: 66, 67). Yksinäis-s:llinen inessiivi ja yksikön pronominivariantit voivat
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esiintyä kaikissa konteksteissa, mutta erikoinen imperfekti esiintyy rajoituksin vain tie-

tyissä verbivartaloissa. Hamari (1997: 183) tiivistää erikoiset imperfektimuodot e-, i- ja

A-vartaloisten verbien imperfektimuodoiksi, jotka rakentuvat kolmannen persoonan

verbimuodosta johon lisätään i ja persoonapääte. Erikoisia imperfektejä ovat myös pyö-

reään vokaaliin päättyvien verbien vahva-asteiset imperfektimuodot (joutuin).

Viimeinen kriteeri varmistaa, että muuttujat ovat keskenään vertailukelpoisia. Tässä

kohdassa huomioidaan se, että kielenulkoiset seikat, kuten puheenaihe ja puhetilanne

voivat vaikuttaa kielenkäyttäjän puheeseen. Sosiolingvistiikassa on tutkimuksen keski-

össä ollut puhetuotosten äänne- ja muoto-opilliset piirteet, joissa yleiskielen ja eri aluei-

den puhekielen välillä on eroja. (Lappalainen 2001b: 159.) Tarkastelemani kielenpiirteet

ovat juuri näitä Thelanderin kriteerien mukaisia äänne- ja muoto-opillisia piirteitä.

3.4. Tarkasteltavista kielenpiirteistä jo tehty tutkimus

Persoonapronomineilla on identiteetin näkökulmasta erityistä merkitystä. Ne ovat hel-

posti ihmisen tietoisen kontrollin ulottuvissa ja niiden perusteella tunnistetaan eri maa-

kuntien asukkaita. (Nuolijärvi 1986:132.)

Persoonapronominit ovat innoittaneet suomalaisia tutkijoita. Mielikäinen (1980: 131–

138)  on tarkastellut yksikön 1. ja 2. persoonan pronominivarianttien käyttöä tutkiessaan

Jyväskylän pikapuhemuotoja.  Hänen mukaansa pitkävokaaliset variantit on osoitettu

leviävän varhain ja laajalle. Pikapuhemuotojen mä/sä ja mää/sää -variantit ovat kiinnos-

taneet myös muita tutkijoita. Lyhytvokaalisten muotojen on todettu yleistyneen monin

paikoin nuorten puheessa ja kuuluvan laaja-alaisiin puhekielisyyksiin. Pronominien

käytön lisäksi on tarkasteltu myös pronominien poisjättöä keskustelussa. (Mielikäinen

1991: 14, Mantila 1997: 14, Lappalainen 2001a: 80; 2006a: 37–64.)

Minua erityisesti kiinnostava nää-variantti on nimetty stereotyypiksi, Oulun seudun

tunnusmerkkisimmäksi piirteeksi. Yleistyksen voi tehdä, vaikka yksikön 2. persoona-

pronominin esiintymiä tehdyissä tutkimuksissa on vähän. Yksikön toiseen persoonaan

viittaavia elementtejä ei yleensäkään haastatteluaineistossa liiemmin esiinny. (Mantila
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2010: 40.) Myös Mielikäinen (1980: 131) osoittaa, että suomalaisessa puhekielen tutki-

muksessa yksikön 2. persoonan pronomini on ollut kaiken kaikkiaan vaikeasti tavoitel-

tavissa. NPM-hankkeen osatutkimuksessa Jyväskylän puhekielestä sinä-pronominin

osuus jäi erittäin pieneksi, tapauksia oli vain 0,7 % koko aineistosta.

Myös persoonapronominien parissa tehtyjä opinnäytetöitä on useita. Kanasen pro gradu

-tutkielma (1994) valottaa oululaisnuorten käyttämien persoonapronominien variaatiota.

Karelius (1995) on tutkinut kotkalaisten ikäihmisten, Viitasalo (2005) puolestaan niva-

lalaisten nuorten käyttämiä yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineja. Myös Kansanniva

(2012) ja Skiftesvik (2012) ovat selvittäneet opinnäytetöissään oululaisnuorten prono-

minivarianttien käyttöä.

Sittemmin oulunseutulaiseksi nimetty erikoinen imperfekti ja laajemmin erikoisgemi-

naatio monikko- ja imperfektimuodoissa ovat kiinnostaneet tutkijoita jo vuosisadan

ajan. Lattoisa-, sortuin- ja tekkiin -tyyppisten vahvan asteen yleistymän ja joissain

muodoissa myös yleisgeminaation sisältämien muotojen levinneisyys on ollut esillä

suomalaisessa dialektologisessa kirjallisuudessa jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta

lähtien. Myöhemmin ilmiöön viittaavat Rapola ja Kettunen ja edelleen tyypin levinnei-

syyttä tarkentavat Räisänen, Suihkonen, Tuomi ja Pääkkönen. (Mantila 2010: 169.) Pa-

lander on pohtinut perusteellisesti geminaatioilmiötä teoksessaan Suomen itämurteiden

erikoisgeminaatio (1987). Mantila on tutkinut erikoisia imperfektimuotoja ja raportoinut

niistä laajasti teoksessa Oulun seudun murteen vokaalisto (Mantila & Pääkkönen 2010:

152–196.) Edelleen aihetta on tarkastellut Hamari (1997: 171–186). Erikoiset imperfek-

timuodot ovat kiinnostaneet myös useita opinnäytetyön tekijöitä (Kesäniemi 1989, Haa-

pasalo 1996, Härmä 2011).

Kolmas tarkastelemani murrepiirre on yksinäis-s:llinen inessiiivi, joka on tuttu murre-

piirre suomalaisessa dialektologiassa ja sosiolingvistisessa tutkimuksessa. Kettunen

(1981, kartta 104) kirjoittaa yksinäis-s:llisen inessiivin olevan Suomen länsimurteiden

läntisimpien osien ominaispiirre. Pääkkkönen (1994: 289) nimeää kyseisen piirteen yh-

deksi olennaisimmista oululaisuuksista. Oulun seudun murteen sydänalueella yksinäis-

s:llinen inessiivi on ollut poikkeukseton. Edelleen Alapuranen (1997: 187–190) on tut-

kinut tätä suppea-alaiseksi nimeämäänsä murrepiirrettä ja toteaa tekemänsä tarkastelun

perusteella, että yksinäis-s:llinen inessiivin pääte on häviämässä muun muassa Oulun

kaupunkialueella, varsinkin koulutetuilla kielenpuhujilla. Sen sijaan maaseudulla tämä
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vanha murrepiirre on vielä varsin elävä myös nuorten puheessa. Murrepiirteen esiinty-

misessä on myös selviä sukupuolten välisiä eroja. Miesten puheessa yksinäis-s:llinen

inessiivi edustuu selvästi useammin kuin naisten puheessa.  Myös tätä murrepiirrettä on

tarkasteltu useissa opinnäytetöissä (Kivioja 1979, Kananen 1994, Haapasalo 1996).

Variaatiota tiettyjen kielenpiirteiden esiintymisessä on myös tutkittu. Nykysuomalaisen

puhekielen murroksen tutkimuksen osaraportissa on selvitetty kolmen murrepiirteen so-

siaalista ja tilanteista erottelevuutta Turun puhekielessä. Yksi näistä tarkasteltavista

murrepiirteistä on yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien muunnokset. Suojanen, Sa-

lomaa ja Vuorinen (1981: 109–114) ovat tarkastelleet, mitkä kielenulkoiset tekijät vai-

kuttavat puhujan valintoihin. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota paitsi kielenkäyttäjän

sosiaaliseen taustaan, myös siihen puhetilanteeseen, jossa puhuja kieltä käyttää. Tilan-

teista variaatiota on selvitetty muun muassa erilaisten autenttisten puhetilanteiden avul-

la, joista osa on varsin muodollisia ja osa taas vapaamuotoisempia.

Variaationtutkimuksen parissa on työskennellyt Hanna Lappalainen. Hän on väitöskirja-

työssään Variaatio ja sen funktiot (2004) tutkinut saman kielenpiirteen eri varianttien,

yleiskielisten tai murteellisten, käyttöä keskustelussa.
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4. OULUNSALO JA SEN MURRE

4.1. Oulunsalo

Vuonna 1882 perustettu Oulunsalon kunta liitettiin Ouluun vuonna 2013. Oulunsalo si-

jaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan länsiosassa, noin 10 km:n päässä Oulusta.

Maantieteellisesti entinen Oulunsalon kunta rajautuu Hailuotoon, Kempeleeseen, Li-

minkaan, Lumijokeen ja Oulun Kaakkurin suuralueeseen. (www.oulu.fi.)

Jo keskiajalla monet kauppiasheimot tunsivat mielenkiintoa Pohjanlahden perukoita

kohtaan. Nimellä Owla Sala asiakirjoissa esiintynyt saari oli vilkas kauppa- ja markki-

napaikka. Niin kutsuttuja pohjankäyntejä tekivät Oulunsaloon muun muassa karjalaiset,

novgorodilaiset ja satakuntalaiset. Hyvän kauppapaikkansa ansioista Oulunsalosta tuli

eräänlainen Oulun seudun keskus 1300-luvulla. Ensimmäisiä vakituisia asukkaita Ou-

lunsalo sai Satakunnasta. Savolaisten uudisasukkaiden siirtyminen pohjoiseen ja länteen

vaikutti myös Oulunsalon asutukseen 1500-luvun lopulla. (Kettukangas 1991: 13–14.)

Maankohoamisen seurauksena Oulunsalo kasvoi kiinni mantereeseen. Ajoittainen maa-

yhteys syntyi 1700-luvun puolivälissä Vihiluodon seutuville. (Pyörnilä 1991: 7.) Tulta-

essa 1800-luvulle kunnassa asui noin 550 asukasta, ja seuraavan vuosisadan vaihteessa

väkimäärä ylitti 1000 asukkaan rajan. Teollistuminen antoi voimakkaan sysäyksen Ou-

lunsalon kasvulle ja kehitykselle 1900-luvun alussa. Varjakan sahan toimiessa Oulunsa-

lossa väestönkasvu oli voimakasta, ja 1930-luvun alkaessa kunnassa oli jo 2300 asukas-

ta. Sahan lopettamisen jälkeen kunnan asukasluku alkoi laskea. 1960-luvulla Oulunsa-

lossa alkoi elinkeinorakenteen raju muutos. Entisestä suurimmasta elinkeinoryhmästä,

maataloudesta, tuli pienin palvelualan kasvaessa voimakkaasti. Nopeasti väkiluku ylitti

6000 asukkaan rajan. (Kettukangas 1991: 13–16.) Liitoshetkellä Oulunsalossa oli asuk-

kaita vajaa kymmenen tuhatta. Nykyisellään Oulunsalo osana Suur-Oulua kehittyy no-

peasti. Elinkeinoelämä on monipuolista, ja lapsirikasta aluetta leimaa vireys ja elinvoi-

maisuus.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hailuoto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kempele
http://fi.wikipedia.org/wiki/Liminka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Liminka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lumijoki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaakkurin_suuralue
http://www.oulu.fi/
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4.2. Oulunsalon murre

Oulun seudun murre kuuluu keski- ja pohjoispohjalaisiin murteisiin, jotka ovat osa poh-

joismurteita. Näissä murteissa esiintyy sekä itä- että länsimurteiden piirteitä, mutta

myös itäisen ja läntisen murrekannan törmäyksessä syntyneitä variantteja, joita ei sellai-

senaan esiinny itä- eikä länsimurteissa. (Paunonen 2006: 255.) Pääkkösen määritelmän

mukaan Oulun seudun murrealueeseen kuuluu kaksikymmentä kuntaa: Oulu, Oulunsa-

lo, Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Paavola, Rantsila, Revon-

lahti, Siikajoki, Temmes, Tyrnävä, Kiiminki, Kuivaniemi, Muhos, Utajärvi, Yli-Ii ja

Ylikiiminki. Osa kunnista on sittemmin liitetty naapureihinsa. Oulun murrealueesta ei

olla aivan yksimielisiä. Nykyään yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan myös alueen

etelälaidan Pattijoki, Raahe ja Vihanti kuuluvat Oulun murteen alueeseen, mutta muun

muassa Pääkkönen ei tätä allekirjoita. Pääkkönen laskee myös Ranuan pohjoispuoliskon

Peräpohjan murteiden alueisiin eikä Oulun murteen alueeseen, niin kuin yleisesti ajatel-

laan. (Pääkkönen 1971: 17–18; Wiik 2006: 328; Mantila & Pääkkönen 2010: 16.)

Oulun murteen alue voidaan jakaa edelleen kahteen vyöhykkeeseen. Murteen sydänalu-

eeseen kuuluvat Oulun kaupungin ympäristö sekä sen eteläpuolinen alue. Tämän alueen

rajoille ei muodostu mitään varsinaista murrerajaa, vaan murre muuttuu vähitellen, piir-

re piirteeltä. Näin siinä voidaan havaita pohjoislaidoilla peräpohjalaisen Kemin murteen

tunnusmerkkejä, itälaidoilla ja Oulujoen yläjuoksulla taas savolaismurteisiin luettavan

Kainuun murteen tuntomerkkejä. Niin kutsuttuun siirtymävyöhykkeeseen kuuluvat

Kuivaniemen pohjois- ja itäosat, Yli-Ii, Kiiminki, Ylikiiminki, Muhos ja Utajärvi. Näis-

sä Oulun murrealueen siirtymämurteissa kuuluu jo naapurimurteiden vaikutus. (Pääk-

könen 1994: 12, Wiik 2006: 328.)

Mantila väittää, ettei nykysuomen murrekartta ole enää pelkästään maantieteellinen:

”Nykyisin sosiaalinenkaan murrekartta ei yksin riitä oppaaksi sille, joka haluaa selvitel-

lä, miksi ihmiset puhuvat niin kuin puhuvat. Murre on nykyään yhä useammin tietoista

tai tiedostamatonta valintaa, joka liittyy ihmisen identiteettiin ja vuorovaikutuksellisiin

päämääriin”. Murrekartasta on tullut miellekartta. Oulun murteen luonnehdinta ei ole

yksiselitteistä. Lingvistisesti murre täyttää väli- tai siirtymä murteelle tutkimuksessa

asetetut kriteerit, mutta maantieteellisessä mielessä tätä luonnehdintaa ei voida tehdä.

Muun muassa Wiikin käyttämä termi sekamurre ei sekään sovi Oulun seudun murtee-
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seen kuin osittain. Lisäksi tämä termi saatetaan ymmärtää arvottavaksi ja näin luonneh-

dittu murre toisarvoiseksi ydinalueiden murteiden rinnalla. Mantila toteaakin tutkimuk-

sessa esiintyneen törmäysmurre-termin kuvastavan parhaiten Oulun seudun murteen

kontaktiluonnetta. (Mantila 2008: 64–65; Wiik 2006: 329.)

Wiik jaottelee Pääkkösen luettelointiin perustuen Oulun murteen länsisuomalaiset ja itä-

suomalaiset piirteet, joista ensiksi mainitut ovat hänen mukaansa alkujaan lounaissuo-

malaista perua. Wiik mainitsee myös joukon näitä piirteitä, jotka esiintyvät vain Oulun

murrealueen kaikkein läntisimmissä osissa, monet vain Hailuodossa tai sitä lähellä ole-

valla rannikolla. (Wiik 2006: 330.) Tutkimukseni kielenoppaat asuvat juuri täällä, mur-

realueen länsirannikolla.
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5. AINEISTON ANALYYSI

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen kutakin tarkastelun kohteeksi valitsemaani oulunsalo-

laisuutta osoittavaa kielenpiirrettä johdannossa esittelemieni näkökulmien pohjalta.

Tarkastelen, millä tavoin kielenpiirteet edustuvat informanttien puheessa ja vaikuttaako

sukupuoli murrepiirteiden esiintyvyyteen. Tarkastelen, onko keskustelukumppanilla

vaikutusta kielenoppaan puheessa esiintyvään variaatioon. Tutkin myös, noudattaako

keräämässäni aineistossa esiintyvä variaatio kielensisäistä hierarkiaa.

5.1. Yksikön 2. persoonan pronominivariantit

Tässä luvussa selvitän, kuinka paljon ja millä tavoin oulunsalolaiset lukiolaiset käyttä-

vät mitäkin yksikön 2. persoonan pronominivarianttia. Analysoin informanttien omia

idiolekteja ja vertaan niitä myös toisiinsa. Havainnollistan asiaa taulukoilla ja näin ana-

lyysi nojaa kvantitatiiviseen tutkimukseen.

Erityisesti minua kiinnostaa yksikön 2. persoonan pronominivarianteista nää-variantin

käyttö, sen yleisyys muihin variantteihin nähden, sen käytössä mahdollisesti esiintyvät

sukupuolittaiset erot sekä yhteys tiettyihin syntaksisiin asemiin. Niin oulunseutulaisena

kuin varianttia voidaankin pitää, ei se ole pelkästään kyseisellä alueella elävä pronomi-

ni. Nää-varianttia tavataan myös murrealueen ulkopuolella ja sitä voidaan pitää jopa le-

viävänä murrepiirteenä, niin kuin edellä luvuissa 2.3. ja 3.3. olen jo maininnut.

Yksikön 2. persoonan pronominivariantti nää on Oulun seudun murteen keskeisimpiä

tunnuspiirteitä. Se voi esiintyä sekä lyhyt- että pitkävokaalisena. Lyhytvokaalista nä-

varianttia on luultavasti käytetty ennen nää-varianttia. Pitkävokaaliseen muotoon on

siirrytty nä-vaiheen kautta, joka taas on lyhennetty muoto sinä-pronomista. Nä-variantin

esiintyminen on ollut morfosyntaktisesti erittäin rajattu. Se on esiintynyt -kO-

liitepartikkelin sisältävissä yhteyksissä (Ookko nä tulossa?). (Mantila & Pääkkönen

2010: 42–43.)
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Nää-pronomini on erikoinen, paikallinen variantti. Nää-pronominin kehittyminen pi-

tempivokaaliseen muotoonsa on murteen sisäistä kehitystä. Nää-pronominin kestossa

esiintyy edelleen variaatiota, myös tarkastelemassani aineistossa. Mielenkiintoni ei ole

kuitenkaan vokaalien pituudessa. Sen sijaan tarkastelen nää-pronominin käyttöä, sen

esiintymistä idiolekteittain ja sukupuolittain sekä sen paikkaa vuorovaikutustilanteissa.

Tutkimuksessani en erottele lyhyt- ja pitkävokaalista muotoa, vaan niputan molemmat

esiintymät nää-variantin alle.

5.1.1. Pronominivarianttien kvantitatiivinen jakauma

Tutkimukseni informantit käyttävät yksikön 2. persoonan pronominivariantteja nää, sää

ja sinä. Yleiskielisestä sinä-muodosta löytyy vain yksi esiintymä eräällä poikainforman-

tilla. Saaran idiolektissa esiintyy yhden kerran sä-pikapuhemuotoinen variantti, jonka

olen laskenut osaksi sää-variantin esiintymiä. Viivin idiolektissa esiintyy yhden kerran

pikapuheen muotona pelkkä s lyhentyneen -kO-liitepartikkelin jäljessä kuvaamassa sää-

varianttia. Seuraavassa esimerkissä olevaa s:ää en ole kuitenkaan laskenut sää-

pronominivariantin esiintymäksi:

(01) Ooks laskenu että paljonko sulla on menny rahaa lukioon? (Viivi )

Kuudella informantilla, kahdella tytöllä ja neljällä pojalla, nää-variantin käyttö on sata-

prosenttista. Yksinomaan sää-varianttia käyttää neljä informanttia, kolme tyttöä ja yksi

poika. Kuusi kuudestatoista informantista käyttää rinnakkain nää- ja sää-varianttia.

Tämän ryhmän kolmella pojalla nää-varianttia esiintyy keskimäärin 70 % kaikista 2.

persoonan pronominintapauksista. Tytöillä variaatiota esiintyy laajemmin. Heillä nää-

variantin osuus on 5–83 %.

Seuraavaksi esitän taulukon yksikön 2. pronominin esiintymisestä kielenoppailla

idiolekteittain. Informantit ovat taulukossa tallentamisjärjestyksessä.
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TAULUKKO 1. Yksikön 2. persoonan pronominivariantit idiolekteittain.

______________________________________________________________________

  Nää  Sää Sinä Yhteensä

  f %  f % f %

Elisa   2 22   7 78 -         -   9
Eeva 14 100   -         -  -         - 14
Tuukka   7 100   -         -  -         -   7
Tomi    -         -   1 100  -         -   1
Kalle   9 100   -         -  -         -   9
Kimi   8 100   -         -  -         -   8
Noora   5 83         1 17  -         -   6
Nelli   2 13  13 87  -         -    15
Viivi    -  -        10 100  -         - 10
Veera   8 100   -         -  -         -   8
Saara    -         - 20 100  -         - 20
Silja    -         -   7 100  -         -   7
Aatu   6 60   4 40  -         - 10
Arttu 15 71   5 24 1  5         21
Mikko   2 100   -  -  -         -   2
Miika   5 83   1 17  -         -   6

Yhteensä       83 54,2      69 45,1 1 0,7       153

_____________________________________________________________________

5.1.2. Sukupuolten väliset erot pronominivarianttien esiintymisessä

Aineistoni noudattaa edellä, luvussa 2.1.3., esittämääni havaintoa: pojat suosivat paikal-

lista varianttia ja tytöt puolestaan yleiskielistä tai laajalevikkistä varianttia. Aineistoni

poikainformanteilla yleisin yksikön 2. persoonan pronominivariantti on oululainen nää,

jonka esiintymiä on kaikista 64 pronominitapauksesta 52, eli 81 %. Nää-variantin esiin-

tymien osuus tyttöjen keskusteluaineistossa on 36 %. Tytöt suosivat vähemmän leimaa-

vaa sää-varianttia.
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TAULUKKO 2. Yksikön 2. persoonan pronominivariantit sukupuolittain.

______________________________________________________________________

Nää   Sää Sinä Yhteensä

  f %   f % f %

Tytöt 32 36 56 64  -         - 89
Pojat 52 81       11 17 1 2 64

_____________________________________________________________________

5.1.3. Pronominivariantit vuorovaikutuksessa

Neljällä parilla kahdeksasta, kullakin keskustelijalla on 100 %:n edustus jommasta-

kummasta aineistossa esiintyvästä pronominivariantista. Saara ja Silja käyttävät ainoas-

taan sää-varianttia, Kalle ja Kimi molemmat ainoastaan nää-variattia. Keskenään kes-

kustelevilla Tuukalla ja Tomilla edustuu toisella yksinomaan nää- ja toisella sää-

variantti. Sama tilanne toistuu Veeran ja Viivin idiolekteissa.

Aineistossani on kaksi keskusteluparia, Elisa ja Eeva sekä Mikko ja Miika, joiden

idiolekteissa esiintyy toisistaan poikkeavaa pronominivarianttien käyttöä. Eeva käyttää

ainoastaan nää-varianttia, Elisa sekä nää- että sää-varianttia. Elisan kahdella satunnai-

sella nää-variantin esiintymällä ei ole yhteyttä Eevan puheeseen.

Seuraavat aineistoesimerkit kuvaavat tilannetta, jossa Elisa vastattuaan Eevan esittä-

mään kysymykseen toistaa pian saman kysymyksen Eevalle. Molemmat informantit

käyttävät itselleen luontevaa pronominivarianttia välittämättä siitä, mitä varianttia kes-

kustelukumppani käyttää.

(02) No millä perusteella nää oot valinnu nuita lukion kursseja? (Eeva )
(03) Mitä sää oot millä perusteella sää oot valinnu niitä kursseja? (Elisa )
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Edellä esitetty tilanne toistuu Mikon ja Miikan idiolekteissa. Mikko käyttää yksinomaan

nää-varianttia ja hänen keskustelukumppanillaan Miikalla esiintyy yhden kerran sää-

variantti kahden nää-variantin rinnalla.

(04) Mutta ooksää vielä miettiny mihin nää meet armeijaa? (Miika )

Tämän keskustelun pronominiesiintymien vähäisyyden vuoksi ei voi tehdä päätelmiä

siitä, vaikuttavatko keskustelijat varianttien käyttöön toisillaan. Informantit välttävät

pronominien käyttöä, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:

(05) Ookko jalakapallon ämämkisoja seurannu? (Mikko )
(06) Mitä aattelit niinku lukio jäläkee että? ( Mikko )

Keskenään keskustelevien Nooran ja Nellin idiolekteissa esiintyy rinnakkain nää- ja

sää-pronominivarianttia. Nooran idiolektissa sää-variantti esiintyy vain yhden kerran,

Nelli puolestaan käyttää vain kaksi kertaa Nooran suosimaa nää-varianttia. Informantit

eivät vaikuta toistensa pronominivarianttien käyttöön.

Aatun ja Artun idiolekteissa variantit edustuvat samansuuntaisesti. Aatun idiolektissa

pronominien määrä on tosin yli kaksinkertainen Artun idiolektiin verrattuna. Aatun

idiolektissa on lisäksi yksi sinä-pronominin esiintymä. Aatun ensimmäinen pronomini-

esiintymä, sää-variantti, on hyvin yleiskielisen kysymyksen yhteydessä. Pian tämän jäl-

keen Arttu käyttää samaa pronominivarianttia:

(07) Miksi sää valitsit lukion peruskoulu jälkee? (Aatu )
(08) Mää aatteli että tehhää sillai että sää kyselet multa ensi tuon

ykkösosan ja mää kysele sitte sulta. (Arttu )

Aatun ja Artun idiolekteissa nää on yleisempi yksikön 2. persoonan pronominivariantti

kuin sää. Aineisto ei osoita näidenkään keskustelijoiden ottavan vaikutteita puheeseensa
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toistensa pronominien käytöstä. Molemmat informanttien käyttämät variantit esiintyvät

heidän toisilleen esittämissään samansisältöisissä kysymyksissä:

(09) Joo. Mitä sää harrastat? (Aatu )
(10) Mitä nää harrastat ylleesäkki? (Arttu )

5.1.4. Pronominivarianttien kielensisäinen hierarkia

Kymmenen kuudestatoista informantista käyttää vain yhtä yksikön 2. persoonan pro-

nominivarianttia. Näistä kuusi käyttää yksinomaan nää-varianttia ja neljä yksinomaan

sää-varianttia. Näillä informanteilla tietyn pronominivariantin käyttö on tasaista ja va-

kiintunutta, eivätkä esimerkiksi syntaktiset asemat sitä horjuta.

Kaikista kuudestatoista informantista kuusi käyttää rinnakkain nää- ja sää-variantteja.

Pronominivarianttien käyttöä tarkastellessa voi huomata, että varianteilla on selkeä

työnjako. Sää-pronomini liittyy tavallisimmin hakukysymykseen.

(11) Mitä sää muistat, ooksää aatellu, miks sää menit, mitä sää oot, millä
perusteella sää oot? (Elisa )

(12) No millä perusteella sää alkoit tai menit kaksoistutkintoa tekemää?
(Elisa)

(13) Miksää menit just kauppiksee tekemään sitä? (Elisa )
(14) Ooksää aatellu jottai yrittävyyttä? (Elisa )

Nää-pronominivarianttia esiintyy sille tyypillisen kontekstin, kO-kysymyksen, lisäksi

myös muun muassa toteamuksissa. Nää-variantti ei enää liity automaattisesti ja yksin-

omaan sille aiemmin ominaiseen vaihtoehtokysymykseen, esim. Ookko nä tulossa?

Tämä kertoo variantin itsenäistymisen etenemisestä. Nää-variantti kilpailee itsenäisenä

pronominina muiden varianttien rinnalla kaikissa syntaktisissa asemissa.
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(15) Ookko nää vielä käyny sielä? (Miika )
(16) Nonnii mää vaa kattoin ku nää lipität nii hittaasti. (Aatu  )
(17) Mää soitin sulle että teillä alkaa koulu jo niinku aiemmin ku mitä

nää olit aatellu. (Elisa )
(18) Jos nää kirjotat nii ei niitä ehkä kannata tenttiä oppii paremmi jos

on tunnilla. (Miika )

Nellin idiolektissa nää-variantti esiintyy kaksi kertaa ja sää-variantin esiintymiä on

kolmetoista. Myös tässä idiolektissa on havaittavissa edellä esitetyn tavoin nää- ja

sää-pronominivarianttien liittyminen tiettyihin syntaktisiin asemiin. Sää-variantit liit-

tyvät yhtä tapausta lukuun ottamatta kysymyslauseisiin ja nää-variantista toinen esiin-

tyy toteamuksen yhteydessä. Sää-varianttia käytetään usein kysymyslauseessa, jossa

esiintyy -kO-liitepartikkeli verbin tai verbin kieltosanan yhteydessä. Tällöin sää-

variantti assimiloituu aina verbiin tai sen kieltoon ja -O liitepartikkelin lopusta heittyy

pois.

(19) Harrastaksää jotaki? Eksää käyny loppuu sitä? Ooksää salillaki
käyny? (Nelli )

(20) Näähä oot lukiossa nii miksää valitsit lukion peruskoulu
jäläkeen? (Nelli )

Nellin idiolektissa esiintyy samalla kysymyssanalla alkavat kysymyslauseet, joista toi-

sessa hän käyttää nää- ja toisessa sää-varianttia.

(21)  Mistä nää hankit kurssikirjat? Mistä sää saat rahhaa? (Nelli )

Nooran idiolektissa ainoa sää-variantin esiintymä liittyy tilanteeseen, jossa hän vastaa

keskustelukumppanin kysymykseen siitä, vaikuttavatko kavereiden valinnat hänen te-

kemiinsä kurssivalintoihin lukiossa. Noora tuottaa koodinvaihtovuoron paralingvisti-

sesti kontekstista erottuvalla tavalla. Noora muuttaa äänenlaatuaan ja osoittaa tunnis-

tavansa koodien eron. Näin hän ohjaa myös koodien tulkintaa. Informantti osoittaa,
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ettei sitoudu asiaan ja vähättelee kyseistä kurssien valintaperustetta. Noora osoittaa

samalla, ettei sää-variantin käyttö ole itselleen luontevaa.

(22) Mutta ei sillai, että en opiskele kemiaa jos sääkää et opiskele, joo ei,
se ei ois kovin järkevää. (Noora )

Koko aineiston ainoa yleiskielisen sinä-pronominin esiintymä on Aatun idiolektissa.

Sinä-pronominin esiintymä liittyy olennaisesti luettelossa sen edellä esiintyvään yleis-

kieliseen minä-pronominiin.

(23) Viime kesänäki vai oliko se toissa keäsänä ku me käytii sielä merellä
kalasa millo se oli minä sinä Antti? --- (Aatu )

5.2. Yksikön 1. persoonan pronominivariantit

Nää-variantin rinnalla tarkastelen oulunseutulaisen mää-variantin esiintymistä muiden

yksikön 1. persoonan pronominivarianttien joukossa. Yleiskielinen minä-pronomini on

ollut yleisin yksikön 1. persoonan pronominivariantti Oulun seudun vanhassa murtees-

sa. Sen rinnalla on käytetty variantteja mä ja ma. Tämän päivän oulunseutulaisessa ny-

kypuhekielessä tyypillisin variantti on kuitenkin pitkävokaalinen mää, joka esiintyy jo

1900-luvun alussa tallennetussa materiaalissa. Mää-variantin historiasta päätellen se

lienee murteen omapohjaista kehitystä eikä nykypuhekielen aiheuttamaa muutosta.

(Mantila & Pääkkönen 2010: 39.)

Skiftesvikin (2012) pro gradu -tutkielman mukaan oululaisnuorten, niin tyttöjen kuin

poikienkin, ylivoimaisesti yleisin 1. persoonan pronominivariantti on mää. Tulokset

osoittavat nuorten valitsevan puheeseensa mää-variantin yli 90-prosenttisesti. Mää-

variantin yleisyyttä todistaa myös aiemmin 1990-luvulla ja 2000-luvulla tehdyt opin-

näytetyöt (Kananen 1994; Viitasalo 2005.) Mää-variantin yleistyminen on mahdollisesti
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yhteydessä edellä käsittelemäni pitkävokaalisen nää-variantin yleistymiseen. (Mantila

& Pääkkönen 2010: 39.)

5.2.1. Pronominivarianttien kvantitatiivinen jakauma

Tutkimukseni informantit käyttävät yksikön 1. persoonan pronominivariantteja mää, mä

ja minä. Toisin kuin yksikön toisen pronominin varianttien kuvauksessa, olen erotellut

lyhyt- ja pitkävokaaliset variantit omiksi esiintymikseen. Varianteilla on erilainen sosio-

lingvistinen varaus ja niiden käyttö on jakautunut selkeästi. Eroa pitkä- ja lyhytvokaali-

sen muodon välillä pidetään olennaisena. (Mielikäinen ja Palander 2002: 98–101.) Tar-

kastelemissani ja edellä, luvussa 3.4., raportoimissani tutkimuksissa kyseiset variantit

on tavattu erottaa omiksi esiintymikseen. Noudattaessani samaa jakoa tutkimusten ver-

tailu toisiinsa helpottuu. Olen myös laskenut yksikön 1. persoonan pronominin sijasta

käytetyt meikä- ja ite-esiintymät omiksi varianteikseen.

Odotukseni mukaisesti mää-variantin käyttö on aineistossani hyvin yleistä. 88 % kaikis-

ta yksikön 1. persoonan pronominin tapauksista on tämän oulunseutulaisen variantin

esiintymiä. Loput, 12 % pronominivarianttien esiintymistä, jakautuvat muiden variantti-

en kesken. Näistä eniten on ite-variantin esiintymiä, kaikkiaan 5,9 %. Lyhytvokaalinen

muoto mä esiintyy aineistossa neljätoista kertaa, mikä on 2,8 % kaikista pronominitapa-

uksista. Yleiskielisestä minä-pronominista on yhdeksän esiintymää, 1,8 % vajaasta vii-

destäsadasta pronominitapauksesta. Seuraava taulukko osoittaa yksikön 1. persoonan

pronominivarianttien esiintymisen idiolekteittain. Informantit ovat taulukossa tallenta-

misjärjestyksessä.
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TAULUKKO 3. Yksikön 1. persoonan pronominivariantit idiolekteittain.

_____________________________________________________________________

Mää           Mä             Minä          Ite       Meikä             Yhteensä

  f %       f %        f %        f %  f %           f

Elisa 33 89       -      -         -      - 4   11        -      -         37
Eeva 32 89       -      -         1 3          3 8     -      -         36
Tuukka 11 65       -      -         1 6          5 29        -      -         17
Tomi   5 50       -      -         -      -           1 10       4 40         10
Kalle 17 71       -      -         1 4          6 25        -      -         24
Kimi   5 63       -      -          -  -          3 37        -      -           8
Noora 40 100       -      -          -      -          -      -         -      -         40
Nelli 41 100       -      -          -      -          -      -         -      -            41
Viivi 66 81      12 15        2 2           1 1        -      -         81
Veera 41 95        1 2,5        1 2,5          -      -         -      -         43
Saara 44 98        1 2         - -           -      -         -      -         45
Silja 26 100        -      -         - -           -      -         -      -         26
Aatu 41 95        -      -        1 2,5          1 2,5         -      -         43
Arttu 17 74        -      -        1 4          5 23         -      -         23
Mikko   9 64        -      -         -     -           4 2 1 7         14
Miika   6 60        -      -        1 10          -      -         3 30         10

Yhteensä     434 88    14 2,8       9 1,8         29 5,9        7 1,4          493

_____________________________________________________________________

5.2.2. Sukupuolten väliset erot pronominivarianttien esiintymisessä

Huomionarvoista on tyttöjen ja poikien välinen ero heidän käyttämiensä pronominiva-

rianttien määrässä. Tytöt käyttävät yksikön 1. persoonan pronominivariantteja 345 ja

pojat 148 kertaa. Poikien puheessa pronominivarianttien määrä on alle puolet tyttöjen

käyttämistä varianteista. Mielenkiintoista on myös mää-variantin osuus kaikista käyte-

tyistä varianteista. Tämä on tytöillä selvästi korkeampi kuin pojilla. Tytöt eivät välttele

murteellistenkaan pronominien käyttöä poikien tavoin, vaan käyttävät mää-variantin

pitkä- tai lyhytvokaalista muotoa lähes jokaisessa tapauksessa. Pojat käyttävät, ehkä
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etäännyttäessään itseään keskustelusta, usein ite-varianttia, jota esiintyy 17 %. Tytöillä

taas ite-variantin käyttö jää yhteen prosenttiin. Pojilla esiintyy myös meikä-varianttia 5

% kaikista tapauksista. Tytöillä tätä varianttia ei esiinny lainkaan. Poikien puheessa ei

esiinny lainkaan laajalevikkistä, lyhytvokaalista mä-varianttia, kun sen osuus kaikista

tyttöjen käyttämistä varianteista on 4 %. Yleiskielisen minä-pronominin osuus edustuu

tasaisesti sekä tyttöjen että poikien puheessa.

TAULUKKO 4. Yksikön 1. persoonan pronominivariantit sukupuolittain.

_____________________________________________________________________

   Mää          Mä           Minä           Ite          Meikä            Yhteensä

   f %        f %       f %          f % f %            f

Tytöt 323 94      14 4       4 1          4 1         -      -                345
Pojat 111 75        -       -       5 3        25 17         7 5            148

_____________________________________________________________________

Tytöt käyttävät poikia enemmän yksikön 1. persoonan pronomineja ja puhuvat henkilö-

kohtaisemmin. Pojat jättävät tyttöjä useammin pronominisubjektin kokonaan pois lau-

sumistaan. Nämä seikat oleellisesti vaikuttavat sukupuolten väliseen eroon prono-

minivarianttien käytön määrässä. Seuraavassa esimerkkejä poikien keskusteluista:

(24) Riittääkö rahat elämisee? Vielähä tuota hengisä ollaa
kyllä ne vissii. (Kalle )

(25) Vissii käyttäny satasen vuojesa. (Kimi )

(26) Millä perusteella oot valinnu kursseja? (Kalle )
(27) No jos kiinnostaa tai sitte niitä mitä meinaa kirjottaa. (Kimi )

(28) Miks et amista? (Kalle )
(29)  Ei jaksa en oo nii amis. (Kimi )

(30) Mitä aattelit niinku lukioj jäläkee että? (Mikko )
(31) En tiiä vielä yhtää. (Miika )
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Lappalainen (2006a: 40) on tutkinut pronominisubjektin käyttöä ja pronominien tyypil-

lisimpiä poisjääntitapauksia Kelan asiointikeskusteluista. Viitaten aiempiin tutkimuksiin

hän toteaa, että pronominisubjektin käyttöä on tutkittu vain vähän, vaikka persoonapro-

nominien variaatiota on tutkittu suomalaisessa sosiolingvistiikassa hyvinkin paljon.

Tehty tutkimus on paljastanut muutamia konteksteja, joissa pronominin poisjättö on ha-

vaittu tyypilliseksi ja jopa säännönmukaiseksi. Vähemmälle huomiolle tutkimuksissa on

kuitenkin jäänyt vaihtelun ehtojen tarkastelu.

Pronominisubjektin käyttö on institutionaalisissa tilanteissa vähäisempää kuin arkikes-

kusteluissa. Virkailijat orientoituvat esimerkiksi lomakkeita käsitellessään kirjoitetun

yleiskielen normeihin, mikä ilmenee pronominisubjektin vähäisempänä käyttönä.  Tämä

ei kuitenkaan yksin selitä ilmiötä. Ilmisubjekti puuttuu usein lausumista, joissa kuvataan

keskustelukumppanin kannalta epärelevanttia asiaa. Pronominisubjektin käyttö kytkey-

tyy myös muun muassa sanajärjestykseen. Nämä kaksi tekijää säätelevät sitä, mikä on

lausuman fokuksessa. Pronominisubjektin puuttuessa nousee olennaisemmaksi esimer-

kiksi itse toiminta eikä niinkään se, kuka sen suorittaa. (Lappalainen 2006a: 63–64.)

Poikien puheessa esiintyvästä pronominiesiintymien määrästä jopa neljäsosa on ite-

varianttia, jonka katson Lappalaisen tavoin etäännyttävän tekijää ja korostavan toimin-

taa. Mielenkiintoista on se, että tyttöjen puheesta ei ilmene vastaavanlaista persoonan

etäännyttämistä ja henkilökohtaisuuden välttelemistä. Edellä, luvussa 2.1.3, kirjoitin

Nuolijärveen (1988: 85–86) viitaten sukupuolten välisistä eroista lingvististen muutos-

ten edistämisessä. Tendenssi puhua itsestä totuttujen yksikön 1. persoonan prono-

minivarianttien sijaan ite-variantilla voi olla uusi kielenpiirre, joka lähtee leviämään

juuri poikien kielestä eteenpäin.

(32) Ite Henkalta pölliny jämerästä sitte mitä ei Henkalta. (Kalle )
(33) Ei vaa ku tuo ei oo nii kuumaa ite ainaki siksi ettei se oo

nii kuumaa. (Arttu )
(34) Ite olin hautausmaala. Leikkasin nurmikkoa sielä kuukaue. (Tuukka )
(35) Itellä kans ei tiiä mihi lähtee nii lähtee lukioon kyllä kai

sieltä pääsee kuitenki sitte johonki. (Tuukka)
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Uusi, poikien kielestä etenevä, syntaktinen kielenpiirre voi olla myös tapa puhua itsestä

yksikön 1. persoonan sijaan yksikön 3. persoonassa. Aineistossa tätä esiintyi erityisesti

poikien puheessa.

(36) Mutta sittekö lähti nii se oli kuitenki iha lepposta. (Tuukka )
(37) Nii oli paitsi että ku Ukkohallasa oli niin koko aja mietti että

minkä takia täälä ei oo tuolihissiä ku Rukalaki oli. (Tomi )

Meikä esiintyy oulunsalolaisnuorten puheessa vain satunnaisesti. Kolme poikainfor-

manttia käyttää sitä muiden varianttien ohella. Tomilla meikä-varianttia esiintyy kuiten-

kin 40 % kaikista hänen käyttämistään varianteista, Miikallakin 30 %. Mikko käyttää

varianttia yhden kerran. Aineistoni tytöt eivät käytä tätä pronominivarianttia lainkaan.

5.2.3. Pronominivariantit vuorovaikutuksessa

Seuraavat katkelmat keskustelusta osoittavat, että keskustelijat reagoivat toistensa per-

soonapronominien käyttöön. Tuukan Tomille esittämässään kysymyksessä on ainoas-

taan persoonamuotoinen verbi, ja ilmisubjekti puuttuu kokonaan. Tämä ohjannee Tomia

jättämään pronominin pois ja osoittamaan subjektin persoonamuotoisella verbin kielto-

muodolla:

(38) Hyppäsikkö? (Tuukka )
(39) En joutunu mutta en hypänny. (Tomi )

Informantti oli päättänyt hypätä Ukkohallan alaboksista, ellei saisi matematiikan ko-

keesta tiettyä arvosanaa. Lappalaisen edellä esitettyä tulkintaa mukaillen voidaan päätel-

lä tässä keskustelussa toiminnan nousevan tekijää olennaisemmaksi seikaksi.
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Seuraavassa esimerkissä kysyjä käyttää persoonapronominia ja saa myös vastaajan

käyttämään pronominia omassa lausumassaan. Lappalaista mukaillen voidaan nyt olet-

taa henkilön olevan toimintaa merkityksellisemmässä roolissa.

(40)  Kävikkö nää siellä metikössä. (Tuukka )
(41) Kävi mää. Ne oli meleko köpösiä. (Tomi )

Aineisto osoittaa keskustelijoiden vuorojen samankaltaisuuden pronominien valinnan

suhteen. Keskustelijat näyttävät joko valitsevan pronominisubjektin lausumaansa tai sit-

ten välttelevän sitä. Usein myös ite-variantin esiintyminen informantin puheessa saa

keskustelukumppaninkin sitä käyttämään.

(42) Sai vähä aikaa miettiä mihi mennee sen jäläkee. Ei vielä tienny
sillo että mihi menis. (Miika )

(43) Kyllähä mieluummi olisi varmaa kymppiluokan käyny. (Mikko )

(44) Kevväälähä sillo ku lupalle lähtee nii jonku verran vie aikaa
mutta muuteha kesällä kalastaa. (Kalle )

(45) Syksylä ku metästää niin no illatha siinä mennee mut sitte
nii kyllähä se. (Kimi )

(46) Ei itekkää kyllä muista mää taisi mennä jopolla, jopolla
kaahasi ja. (Kalle )

(47) Ite polokii plutekilla. (Kimi )

5.2.4. Pronominivarianttien kielensisäinen hierarkia

Kuten edellä toin esille, on nykysuomalaisen puhekielen murroksen tutkimuksessa sel-

vitetty yksikön 1. persoonan pronominivarianttien käytön sosiaalista ja tilanteista erotte-

levuutta. Turun puhekielen haastatteluaineistossa yksikön 1. persoonan pronominiva-

rianteista mä(ä) on selvästi yleisin ja minä-variantin käyttö puolestaan hyvin vähäistä.
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Tutkijat eivät havainneet varianttien käytössä sosiaalisia eroja. Tulokset osoittavat, että

vapaamuotoisimmissa puhetilanteissa, kuten vapaissa keskusteluissa ja haastatteluissa

mä-variantti on Turun puhekielessä vallitseva ja minä-variantti aina voimakkaan lause-

painotuksen aiheuttamaa. Muodollisissa puhetilanteissa, kuten kokouksissa, ohjatuissa

keskusteluissa ja opetustilanteissa minä-variantin osuus persoonapronominien koko-

naismäärästä kasvaa. Pronominien vähäinen käyttö puhetilanteissa voi kuitenkin kumota

tilanteen muodollistumisen vaikutuksen. Tämä selittää sen, että muodollisissa esitelmä-

tilanteissa käytettiin lähes yhtä paljon murteellista mä-variantia kuin vapaampien tilan-

teiden keskusteluissa. Yksilöllinen vaihtelu on suurta ja murteelliset asut yltävät myös

muodollisiin tilanteisiin. (Suojanen 1982: 115–117, 138.)

Myös Lappalainen (2006b: 275–277, 293) on tarkastellut pronominivariantteja, hän

puolestaan Helsingin puhekielen variaation kuvastajina. Tutkimus osoittaa, että yleis-

kieliset muodot väistyvät Helsingin puhekielestä ja että maallikoiden parissa vallitseva

mielikuva Helsingissä käytettävistä lyhytvokaalisista muodoista on oikea. Marginaali-

sena aineistossa esiintyy myös pitkävokaalista muotoa. Tutkimuksissa on varsin vähän

kiinnitetty huomiota siihen, mikä on eri varianttien työnjako ja millaisilla seikoilla on

vaikutusta variantin valintaan. Lappalainen olettaa mää-tapausten liittyvän painollisem-

piin konteksteihin kuin mä-muodot. Edellä kuvatun mukaista tulkintaa voidaan tehdä

tutkimukseni aineiston minä- ja mää-varianttien käytön välillä. Yleiskielisen minä-

pronominin esiintymiä koko aineistossa on 1,8 %. Yhtä, viimeisintä esimerkkiä, lukuun

ottamatta kaikissa tapauksissa on kuultavissa voimakas lausepainotus. Seuraavassa ai-

neistoesimerkkejä yleiskielisen minä-pronominin käytöstä:

(48) Se oli ollu niinku meikäläisesä perheesä vähä niinko
apulaisena tai em minä tiijä mitä se oli teheny siellä. (Eeva )

(49) Mulla mennee iha hyvin sillee iha perus em minä tiiä. (Veera )
(50) Meillä eka päivänä istuttii auditoriosa ja jaettii ryhymiä ja

ryhymäohojaaja sano jotaki ja lähettii kotia vissii
em minä muista. (Kalle )

(51) Ja sitteko on näitä nelijän vuojen opiskelijoita niinko minäki. (Aatu )
(52) Ehen minä tiiä Eki ov varmaan joku mikä se nyt rukij ja

aukin käyny. (Miika )
(53) Onko ne sillo em minä tiiä mutta ei se kovin pitkä oo

kuitenkaa. (Tuukka )
(54) Em minä tiijä mutta tietenki ko hotellimaksut ja tämmöset. (Viivi )
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(55) Em minä tiijä ylleesäkkihä me kuulumiset kaikki kerrotaan
sataan kertaan sosiaalisessa mediassa ja. (Viivi )

(56) Viime kesänäki vai oliko se toissa kesänä ku me käytii sielä
merellä kalasa  millo se oli minä sinä Antti. (Aatu )

Yleisin konteksti yleiskielisen minä-pronominin esiintymiselle on epäsuora kieltolause.

Aineistossa on myös mää-variantin esiintymiä vastaavanlaisessa yhteydessä. Näissä ei

ole havaittavissa pronominisubjektin paralingvistista, muun muassa äänenpainolla ai-

kaan saatua, korostusta.

Aineistossani mää-variantin käyttö on yleistä. Variantin esiintymiä on 88 % kaikista

pronominitapauksista. Kuitenkin vain kolmella informantilla kuudestatoista mää-

variantin käyttö on yksinomaista. Muilla informanteilla on käytössään useampia va-

riantteja. Eri varianttien käytön vaihtelu ei ole satunnaista, vaan aineisto osoittaa kunkin

variantin käytöllä olevan eroja.

Edellä mainittuja tilanteisia eroja ilmenee muun muassa aineistoni poikien käyttämän

meikä-variantin käytössä verrattuna oulunseutulaisen mää-variantin käyttöön.  Sen li-

säksi, että meikä-variantin käytöllä luodaan yhteenkuuluvuutta keskustelijoiden välille,

sillä myös korostetaan itsen merkitystä. Kahdessa alimmassa esimerkissä informantit

käyttävät samassa lausumassa sekä meikä- että mää-varianttia. Äänitteeltä on kuultavis-

sa painotusta meikä-variantin kohdalla, toisin kuin mää-variantin kohdalla. Meikä aloit-

taa lausuman ja uuden asian. Mää-variantti tarkentaa sitä ja lisää informaatiota.

(57) Totta meikäkihän meinas että ulukoonmatka johonkin
ulukomaille. (Tomi )

(58) Kaverit sano pelin jälkee että joo vitsi jätkä nakkas hieno häki
meikä että oliko se hieno jää niinku mielee. (Mikko )

(59) Meikä ei muute käyny muuten ko ukkohallassa kävin mää
ruskotunturilla yhesti oli siskon lapset käymäsä nii niitten perässä
vähä tai opetin niitä laskeel laualla. (Tomi )

(60) Meikä lähtee varmaa Kajaaniin ehkä ku mää pisti siihe että mihi
haluais mennä nii Kainuun prikaattii. (Miika )
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5.3. Erikoinen imperfekti

Tekkiin-tyyppiset imperfektit ovat Oulun murteelle tyypillisiä ja kuuluvat lähes yksin-

omaan koululaisten kieleen. Piirre on erittäin leimaava ja elävä paikallisuus. Tämä ou-

lunseutulaiseksi nimitetty imperfektimuoto on todettu ekspansiiviseksi, nopeasti le-

viäväksi ja istuvan erityisesti miesten suuhun sekä lisääntyvän sitä mukaa, mitä nuo-

remmista puhujista on kyse. (Mantila & Pääkkönen 2010: 171; Hamari: 1997: 186.)

Tutkimuksessa on tullut ilmi, että vahva-asteisia nominien monikkotyyppejä tavataan

sillä alueella, johon savolainen ekspansio ulottui 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun

alussa, eli Kainuussa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaan Järviseudul-

la. Kyseiset vahva-asteiset muodot ovat yleisempiä murrealueen länsi- kuin itäosissa.

Imperfektimuotojen esiintymisalue on edellistä suppeampi keskittyen vain Pohjois-

Pohjanmaan alueelle. (Pääkkönen 1971: 155; Mantila & Pääkkönen 2010: 171.)

Oulun seudun murteen äännehistoriaa tarkasteltuaan Pääkkönen (1994: 294) havaitsi

painottomien tavujen i-loppuisten diftongien i:n usein kadonneen. O- ja U-vartaloisten

verbien preesens ja imperfekti lankesivat yhteen. Vaikka synkretismi ei olekaan vaike-

uttanut sanoman ymmärtämistä, i on palautunut sinne, missä sillä on tärkein funktio.

Nykyään sanotaan eilen sanon tilalta eilen sannoin.

Yksikön ja monikon sekä preesensin ja imperfektin ero on saatu mahdollisimman sel-

väksi palauttamalla i astevaihtelutapauksissa paradigman vahva-asteisiin muotoihin ak-

koilla, ampuin. Yleisgeminaatio on ollut tukena tällaisten muotojen kehityksessä, esi-

merkiksi tyttöillä, sannoin. Imperfektimuodot ovat geminaattaklusiilin sisältävissä tapa-

uksissa vahvan asteen kaltaisia ottiin ja uusi vahva aste on levinnyt myös ensitavun pit-

kän vokaaliaineksen perään, esimerkiksi oottiin, auttoin. Imperfektisyyden ja monikolli-

suuden selventämisen tarpeesta liikkeelle lähtenyt muutos on tullut muodikkaaksi ja

ylittänyt alkuperäisen tarpeellisuutensa rajat. Imperfektin i:n sekundaaristi pidentyessä

on syntynyt muotoja olliin, kulukiin, ottiin, tekkiin. Oulussa ja sen lähiseudulla nämä

erikoiset monikko- ja imperfektimuodot esiintyvät akolla- ja lähin- muotojen kanssa

rinnakkaisina. (Pääkkönen 1994, 294–295; Mantila & Pääkkönen 2010: 166.)

Lattoisa-, sortuin- ja tekkiin -tyyppisten muotojen syntyyn on vaikuttanut neljä tekijää:

i-loppuisen diftongin palautus, yleisgeminaatio, vahvan asteen yleistyminen sekä moni-



44

kon ja imperfektin paradigmojen selkiyttäminen. Oulun seudun murteen kehitykseen

liittyy lisäksi kaksi erityispiirrettä, joista ensimmäinen koskee monikon taivutuksessa

harvinaista, kaikkialla muualla kyseeseen tulevia A- e- ja i-vartaloiden tyyppiä poikiissa,

mäkkiissä, pappiilla. Toinen erityispiirre on ilmiön esiintyminen myös imperfektissä,

jossa se näyttää olevan nopeasti yleistymässä. (Mantila & Pääkkönen 2010: 177.)

Edellä mainitut neljä seikkaa vaikuttivat toisiinsa diakronisesti ja lopulta johtivat tiet-

tyyn symmetriaan. Muutosvyyhti alkoi monikkomuodoista, koska monikko on imper-

fektiä maantieteellisesti paljon laajempi ilmiö. Monikoissa diftongilliset sekä yleisge-

minaation ja/tai vahvan asteen yleistymän sisältämät muodot ovat yleisempiä kuin im-

perfektimuodoissa. (Mantila & Pääkkönen 2010: 178.) Erikoisen imperfektin muodot

voidaan luokitella sellaisiin murteellisiin muotoihin, joissa esiintyy palautettu i-

loppuinen diftongi ja sen edellä poikkeuksellinen vahva aste tai yleisgeminaatio tai mo-

lemmat. (Mantila & Pääkkönen 2010: 164–168.)

Hamari (1997: 182–183) lisää Oulun seudun murteen erikoisen imperfektin liittyvän

kolmannen persoonan verbimuotoihin. Yksikön ensimmäisen, yksikön toisen ja moni-

kon toisen persoonan imperfektimuodot muodostetaan yhä yleisimmin Oulun murteessa

niin, että kolmannen persoonan verbimuotoon lisätään i ja persoonapääte, kuten pisti :

pistiin, joutu: joutuin ja samalla tavoin pistiit : pistiitte, joutuit : joutuitte.

5.3.1. Erikoisten imperfektimuotojen kvantitatiivinen jakauma

Tutkimuksessani olen noudattanut Mantilan esittämää luokittelua erikoisista imperfek-

teistä, jonka mukaan mahdollisia erikoisia imperfektejä ovat sellaiset murteelliset muo-

dot, joissa esiintyy palautettu i-loppuinen diftongi tai sekundaaristi analogian kautta ke-

hittynyt pitkä i ja sen edellä poikkeuksellinen vahva aste tai yleigeminaatio tai molem-

mat, esimerkiksi tekkiin, hakkiin ja olliin. En ole kuitenkaan Mantilan tavoin laskenut

erikoisiksi imperfekteiksi muotoja, joissa esiintyy palautettu i-loppuinen diftongi ja sen

edellä yleisgeminaatio, esimerkiksi nukkuin.



45

Kappaleessa 5.3.4. esitän taulukon 14, jossa on nähtävissä aineistossa esiintyvät imper-

fektimuotoiset verbit. Edellä esittämäni luokittelun mukaan olen laskenut aineistostani

erikoisen imperfektin muodot sekä yleiskieliset ja yleistyvät muodot niistä verbeistä,

joista erikoisen imperfektin muoto on mahdollinen.

Seuraavassa taulukossa näkyy erikoisten ja yleiskielisten imperfektien esiintyminen ai-

neistoni kielenoppailla idiolekteittain. Myös tähän olen yleiskielen mukaisista imperfek-

teistä laskenut ne tapaukset, joista erikoisen imperfektin muodot olisi mahdollisia. Tau-

lukossa kielenoppaat ovat siinä järjestyksessä, että kaikkein murteellisin kielenopas on

ensimmäisenä ja kaikkein yleiskielisin kielenopas viimeisenä.

TAULUKKO 5.  Imperfektin variantit idiolekteittain.

______________________________________________________________________

erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

  f %   f %   f

Miika   1 100   - -   1
Kalle   4 80   1 20   5
Aatu 11 58   8 42 19
Silja   6 50   6 50 12
Veera   1 50   1 50   2
Noora   7 44   9 56 16
Kimi   2 40   3 60   5
Tuukka   8 35 15 65 23
Eeva   2 25   6 75   8
Nelli   3 25   9 75 12
Saara   2 20   9 80 11
Elisa   2 17 10 83 12
Tomi   1 11   6 89   7
Viivi   1 10 9 90 10
Arttu   -     -   2 100   2
Mikko   -     -   1 100   1

Yhteensä       51 34,9% 95 65,1% 146

_____________________________________________________________________
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Oulunsalolaisten lukiolaisten puheessa erikoisen imperfekti esiintymisprosentti on 34,9

% kaikista niistä aineistossa esiintyneistä imperfektitapauksista, joista erikoisen imper-

fektin muodostaminen on mahdollista. Taulukko osoittaa, että mahdollisten tapausten

frekvenssi jää matalaksi, ja tapaukset jakaantuvat kielenoppaiden kesken hyvin epäta-

saisesti. Kielenoppaiden puheessa tällaisia imperfektejä esiintyy 1–22 kertaa.

Idiolektikohtaiset erot erikoisen imperfektin esiintymisessä ovat merkittäviä. Kahdella

kielenoppaalla kaikista informanteista, Artulla ja Mikolla, erikoista imperfektiä ei esiin-

ny lainkaan. Heillä molemmilla myös tavallisten imperfektien osuus jää vähäiseksi.

Neljällätoista muulla informantilla erikoinen imperfekti esiintyy puheessa 1–11 kertaa.

Erikoista imperfektiä tarkastellessani huomasin, että jotkut kielenoppaat puhuvat itses-

tään yksikön 1. persoonan sijaan yksikön 3. persoonassa. Tästä syystä joillakin kie-

lenoppailla esiintyy puheessaan varsin vähän yksikön 1. persoonan predikaattiverbejä.

Seuraavassa esimerkki kolmannen persoonan verbimuodon käytöstä:

(61) Mää olliin siellä Näkösopissa sen eka eka kesän kesäsetelillä nii sillä

olliin. Siellä oli muutto nii siirtelin niitä ja pesin jottai ikkunoita sitte oli

jokku avajaiset nii sielä sitte toi kahavia ja keitteli ja jottai kakkua leik-

kas ja semmosta. (Noora )

Aatun idiolektissa esiintyy useimmiten erikoinen imperfekti, 11 kertaa, mikä on 58 %

idiolektin kaikista mahdollisista tapauksista. Kallella erikoisten imperfektien osuus on

67 %, vaikkakin määrällisesti niitä on huomattavasti vähemmän kuin Aatulla. Miikan

erikoisten imperfektien 100-prosenttinen esiintyminen on harhaanjohtava, koska esiin-

tymiä ei ole kuin yksi. Tytöistä Siljalla ja Veeralla erikoisten imperfektien osuus on

puolet mahdollisista tapauksista. Muilla puheessa esiintyvien erikoisten imperfektien

osuus on 10–44 %. Erikoista imperfektiä esiintyy kuitenkin siinä määrin, että voidaan

todeta piirteen yhä elävän Oulun seudun murteessa.
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5.3.2. Sukupuolten väliset erot erikoisen imperfektin esiintymisessä

Tutkimukseni kahdeksasta tyttökielenoppaasta seitsemällä esiintyy erikoinen imperfek-

ti. Siljan ja Veeran idiolekteissa erikoista imperfektiä esiintyy yhtä paljon tavallisen im-

perfektin kanssa. Muilla tytöillä erikoisen imperfektin osuus on 17–44 % mahdollisista

tapauksista. Kahdeksasta poikakielenoppaasta kuudella esiintyy erikoinen imperfekti.

Kallen, Aatun ja Miikan idiolekteissa erikoinen imperfekti on tavallista imperfektiä

yleisempi.

Seuraavaksi esitän taulukon erikoisen imperfektin jakautumisesta sukupuolittain. Tau-

lukko osoittaa poikien käyttävän erikoista imperfektia tyttöjä yleisemmin. Mantilan ja

Pääkkösen mukaan erikoinen imperfekti on nimenomaan sellainen murrepiirre, jota

miehet suosivat (Mantila & Pääkkönen 2010: 172). Oman tutkimukseni poikainformant-

tien aktiivisuus erikoisen imperfektin käytössä on näin ollen odotuksen mukaista. Tosin

ei tyttöjenkään erikoisen imperfektin käyttö kieli piirteen karttamisesta.

TAULUKKO 6. Imperfektin variantit sukupuolittain.

______________________________________________________________________

erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

tytöt 23 31 51 69 74
 pojat 27 43 36 57 63

______________________________________________________________________

5.3.3. Erikoinen imperfekti vuorovaikutuksessa

Seuraavaksi tarkastelen, onko keskustelukumppaneilla vaikutusta toistensa erikoisen

imperfektin käyttöön. Esitän erikoisen imperfektin esiintymät keskusteluittain taulu-

koilla ja mahdollisilla aineistoesimerkeillä.
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TAULUKKO 7. Imperfektin variantit parilla 1.

_____________________________________________________________________

erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Elisa 2 17 10 83 12
Eeva 2 25   6 75   8

_____________________________________________________________________

Elisan ja Eevan idiolekteissa erikoinen imperfekti esiintyy molemmissa kaksi kertaa.

Eevalla erikoisten imperfektien prosentuaalinen osuus on selvästi korkeampi kuin Eli-

salla, mutta mahdollisten esiintymien määrä hänellä on selvästi alhaisempi. Erikoisten

imperfektien esiintymät ovat satunnaisia ja esiintyvät eri verbeissä. Tallennuksen pe-

rusteella informantit eivät vaikuta erikoisen imperfektin esiintymiseen toisillaan.

TAULUKKO 8. Imperfektin variantit parilla 2.

_____________________________________________________________________
erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Tuukka 8 35 15 65 23
Tomi 1 14   6 86   7

_____________________________________________________________________

Kuten taulukosta näkyy, Tuukka on Tomia murteellisempi erikoisen imperfektin osal-

ta. Informantit käyttävät erikoisen imperfektin muotoja muun muassa verbistä hakea.

Seuraavat aineistoesimerkit osoittavat, että keskustelijoiden voidaan olettaa vaikutta-

van erikoisen imperfektin käyttöön toisillaan.

(62) Ei oikee oo ollu töitä hakkii kyllä parrii paikkaa. (Tomi )
(63) Mihin nää hakkiit? (Tuukka )
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(64) Itekki hakkii mihin mää hakkiin ooaakoolle ja äs-markettii. (Tuukka )

Tomin vastattua Tuukan esittämään kysymykseen töistä, Tuukka jatkaa keskustelua

kertomalla, mistä hän on itse koettanut saada kesätöitä. Hakkiin jää Tomin ainoaksi

erikoisen ilmperfektin esiintymäksi. Tuukalla sen sijaan erikoista ilmperfektiä esiintyy

hakea-verbin lisäksi verbeissä alkaa, lähteä, pyöriä, käydä ja ostaa.

TAULUKKO 9. Imperfektin variantit parilla 3.

_____________________________________________________________________
erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Kalle 4 80 1 20 5
Kimi 2 40 3 60 5

_____________________________________________________________________

Kallen ja Kimin idiolekteissa esiintyy vähän imperfektimuotoisia verbejä. Kallella eri-

koisten imperfektien prosentuaalinen osuus nousee korkeaksi matalan frekvenssin myö-

tä. Kaikki esiintymät ovat kuitenkin eri verbeissä, ottiin, valittiit, tekkiin, ja lähtiin, mikä

antaa olettaa, että Kallelle erikoisen imperfektin käyttö on luontevaa. Kimin idiolektissa

erikoinen imperfekti tulee esille verbeinä polokiin ja kantoin. Keskustelijat eivät näytä

vaikuttavan erikoisen imperfektin esiintymiseen toisillaan.

TAULUKKO 10. Imperfektin variantit parilla 4.

_____________________________________________________________________
erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Noora 7 44 9 56 16
Nelli 3 25 9 75 12

_____________________________________________________________________



50

Yllä oleva taulukko osoittaa, että Nooran idiolektissa esiintyy selvästi enemmän eri-

koista imperfektiä kuin Nellin idiolektissa. Tallenteesta paljastuukin Nellin esittävän

kysymyksiä Nooralle usein käyttäen verbin perfektimuotoa, johon tämä useimmiten

kuitenkin vastaa imperfektimuotoisella verbillä.

(65) Missä sää oot ollu tetissä? (Nelli )
(66) Mää olin ekana mää olliin Sinin kans Oulun normaalikoulussa

siellä alakoulussa. (Noora )

Keskustelijoilla ei näytä olevan suurestikaan vaikutusta toistensa erikoisen imperfek-

tin esiintymiseen. Nooran idiolektissa esiintyy useammasta verbistä sekä erikoisen

imperfektin muoto että yleiskielinen muoto. Yksi näistä on olla-verbi. Seuraava esi-

merkki tukee kuitenkin oletustani, että keskustelussa kysyjällä esiintyvä yleiskielinen

muoto ohjaa vastaajaa valitsemaan yleiskielisen variantin murteellisen muodon sijaan:

(67) Minkä ikästen lasten puolella sää olit? (Nelli )
(68) Enite mää olin niitten siinä oli niinkö eskarilaisia ja sitte

neljästä vuotiaista ylöspäin. (Noora )

TAULUKKO 11. Imperfektin variantit parilla 5.

_____________________________________________________________________
erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Viivi 1 10 9 90 10
Veera 1 50 1 50   2

____________________________________________________________________

Informanttien puheessa esiintyy vain yksi erikoinen imperfekti kummallakin. Viivin

idiolektissa esiintyy kuitenkin tavallista imperfektiä siinä määrin, että voidaan päätellä

erikoisen imperfektin olevan hänellä harvinainen. Tämä yksi ainoa esiintymä on verbis-
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sä joutua. Jotta Veeran erikoisen imperfektin käytöstä voitaisiin tehdä jonkinlaista tul-

kintaa, tarvittaisiin laajempi aineisto, jossa mahdollisia tapauksia ilmenisi enemmän.

Seuraavan esimerkin valossa voidaan olettaa, etteivät tytöt vaikuta toistensa erikoisen

imperfektin esiintymiseen toisillaan. Siitä huolimatta, että Viivi käyttää yleiskielistä

muotoa verbistä kertoa, käyttää Veera vastauksessaan erikoista imperfektiä samasta

verbistä.

(69) No sä kerroit jo ne. (Viivi )
(70) Nii kertoinki, ei siinä oo mittää kerrottavvaa.  (Veera )

TAULUKKO 12. Imperfektin variantit parilla 6.

_____________________________________________________________________
erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Aatu 11 58 8 42 19
Arttu   -   - 2 100   2

____________________________________________________________________

Kuten taulukosta näkyy, ei Artulla esiinny lainkaan erikoisen imperfektin muotoja. Aatu

puolestaan on tämän piirteen perusteella yksi aineiston murteellisimmista informanteis-

ta. Aatun ja Artun keskustelun perusteella näyttää siltä, etteivät informantit vaikuta eri-

koisen imperfektin esiintymiseen toisillaan. Artun idiolektissa esiintyvät yleiskieliset

muodot verbeistä valita ja aloittaa, joista edellisessä esiintyy Aatun idiolektissa erikoi-

sen imperfektin muoto.
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TAULUKKO 13. Imperfektin variantit parilla 7.

____________________________________________________________________
erikoinen yleiskielinen yhteensä
imperfekti imperfekti

f % f % f

Saara 2 18 9 82 11
Silja 6 50 6 50 12

____________________________________________________________________

Saaralla erikoinen imperfekti esiintyy ainoastaan kaksi kertaa yhdestätoista mahdollises-

ta tapauksesta. Sen sijaan Siljan idiolektissa puolet mahdollisista tapauksista on erikoi-

sen imperfektin muotoja. Siljalle erikoisen imperfektin käyttö on luontevaa. Siljan pu-

heessa esiintyy koko aineistolle tyypillisimmät verbit, hakkiin, alkoin ja tekkiin. Näitä

verbejä ei taas Saaralla esiinny lainkaan, joten en voi tehdä tulkintaa siitä vaikuttaako

informantit erikoisen imperfektin esiintymiseen toisillaan. Siljan idiolektissa esiintyy

myös samaa verbiä sekä erikoisen imperfektin muodossa että yleiskielisessä muodossa.

Seuraavassa esimerkissä Siljan käyttämä yleiskielinen muoto verbistä ottaa ohjannee

myös Saaraa valitsemaan seuraavassa puheenvuorossaan saman verbin yleiskielisen

muodon.

(71) Sen mää oti sitte sen takia että en sule pois sitä Helsinkiä. (Silja )
(72) Nii mää otin sitte sen ruotsin kans vähä sitte kuitenki jotenki jos

sitte jostai syystä hakkee Helsinkii. (Saara )

Järjestyksessä viimeisen keskusteluparin imperfektimuotojen käytöstä en esitä tauluk-

koa. Poikainformanteilla esiintyi vain yksi imperfektimuotoinen verbi kummallakin,

toisella erikoisen imperfektin, toisella yleiskielisen imperfektin muodossa.
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5.3.4. Erikoisten imperfektimuotojen kielensisäinen hierarkia

Seuraava taulukko osoittaa, missä verbeissä aineistoni informanteilla erikoista imperfek-

tiä esiintyy. Samassa taulukossa on esillä myös ne aineistossa esiintyneet yleiskieliset tai

yleistyvät imperfektimuotoiset verbit, joista erikoisen imperfektin muodostaminen on

mahdollista.

TAULUKKO 14. Aineiston imperfektimuodossa esiintyvät verbit.

_______________________________________________________________________

erikoinen f yleiskielinen/yleistyvä f
imperfekti imperfekti

hakkiin, hakkiit 9 - -
alkoin, alkoit, alakoin 5 - -
tekkiin, tekkiit, tekkiitte 5 tein 3
olliin, olliit 4 olin, olit 27
valittiin, valittiit 3 valitsin, valitsit 4
lähtiin, lähtiit 2 lähin, lähit 3
ottiin 2 otin 3
laittoin 2 laitoin 2
hoitiin 2 - -
kertoin 1 kerroit 1
kävviit 1 kävin, kävit 18
ostiin 1 ostin 5
kirjottiin 1 kirjotin 1
polkokiin 1 - -
kantoin 1 - -
hankkiin 1 - -
kulkiin 1 - -
hiipiin 1 - -
antoin 1 - -
miettiin 1 - -
pyöriin 1 - -
ehtiin 1 - -
joutuin 1 - -
harkittiin 1 - -
leikkiin 1 - -
vaihtoin 1 - -
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- - menin, menit 7
- - tulin, tulit 4
- - pesin 3
- - mietin 2
- - lopetin 2
- - päätin 2
- - pistin 1
- - opetin 1
- - alotin 1
- - käytin 1
- - pyyhin 1
- - jätin 1
- - ootin 1
- - unohin 1

yhteensä 51 95

_______________________________________________________________________

Taulukko osoittaa, että aineistossa esiintyy geminaattaklusiilin sisältäviä erikoisia imper-

fektejä, jotka ovat vahvan asteen kaltaisia, kuten hakkiin, tekkiin, valittiin, ottiin, kirjot-

tiin ja harkittiin. Aineistossa on myös erikoisia imperfektejä, joissa uusi vahva aste on

levinnyt ensitavun pitkän vokaaliaineksen perään, esimerkiksi laittoin, hoitiin, hiipiin ja

pyöriin. Imperfektin i:n sekundaaristi pidentyessä syntyneitä muotoja aineistossa esiintyy

esimerkiksi muotoina olliin, kulkiin ja polokiin.

Osoitan vielä aineistoesimerkein, millaisissa yhteyksissä informantit erikoista imperfek-

tiä käyttävät. Kiinnitän huomiotani myös siihen, esiintyykö informanteilla samasta ver-

bistä sekä erikoinen imperfektimuoto että yleiskielen mukainen imperfektimuoto.

Aatulla erikoista imperfektiä esiintyy erityisesti verbissä olla. Neljästä imperfektimuo-

toisesta olla-verbin esiintymästä kolme on erikoisen imperfektin muodossa ja yksi yleis-

kielisessä muodossa. Aatun idiolektissa erikoinen imperfekti ja yleiskielinen imperfekti

esiintyvät rinnakkain. Näin on verbin valita kohdalla. Seuraavat esimerkit osoittavat in-

formantille luontevaa erilaisten varianttien rinnakkaista käyttöä:
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(73) No mää oon nytte olin sillon ku hiihtolomalla mää olliin
ensimmäise viikon taas siellä laptilla töissä missä mää oo ollu kaks ai-
kasempaaki kessää. (Aatu )

(74) Mää valitsin ne oikeestaa, no mitkä kiinnosti nii niitä mää
valittiin. (Aatu)

Myös Tuukan idiolektissa saman verbin yleiskielisen ja erikoisen imperfektin rinnak-

kainen käyttö tulee hyvin esille. Tuukan puheessa esiintyy sekä erikoisen imperfektin

että yleiskielisen imperfektin muodot verbeistä käydä, ostaa, ja kuten seuraava erimerk-

ki osoittaa, verbistä lähteä:

(75) Miks lähtiit miks lähit lukioon? (Tuukka )

Tutkimukseni kielenoppaat käyttävät taajaan verbiä hakea. He kertovat kesätyön hake-

misesta ja tulevaisuuden opiskelusuunnitelmista. Verbi esiintyy aineistossa yhteensä

yhdeksän kertaa erikoisen imperfektin muodoissa hakkiin tai hakkiit. Verbistä ei esiinny

aineistossa lainkaan yleiskielistä muotoa. Seuraavaksi eniten esiintymiä on verbeillä al-

kaa, tehdä ja olla, kullakin viisi koko aineistossa. Alkaa-verbistä ei esiinny aineistossa

yleiskielistä vastinetta, toisin kuin kahdesta jälkimmäisestä, tehdä-verbistä kolme ja ol-

la-verbistä kaksikymmentäviisi kertaa.

Alkaa-verbistä aineistossa esiintyy erikoinen imperfekti sekä svaa-vokaalin kanssa että

ilman svaa-vokaalia. Ilman svaa-vokaalia verbi esiintyy Aatun, Elisan ja Siljan idiolek-

teissa, svaa-vokaalisena Tuukan idiolektissa, kuten seuraava esimerkki osoittaa:

(76) No millä perusteella sää alkoit tai menit kaksoistutkintoa
tekemää? (Elisa )

(77) Sitte alakoi sitä herättelemää se ei ees kuullu mittää. (Tuukka )

Aineistossa esiintyy erikoisen imperfektin muotoja yhteensä 26 verbissä, joista kuusi-

toista verbiä esiintyy yksinomaan erikoisen imperfektin muodossa. Seuraavassa esi-

merkkejä erikoisen imperfektin esiintymistä:
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(78) Ja sitte mää ottii ittiä niskasta kiinni ja meni ensimmäisten luo
jokka näytti vähä siltä että neki on vähä pikkuse hukassa. (Silja )

(79) Nyttenkö se vähä unohtu mää tekkii sillo viimesenä päivänä ne
valinnat.  (Kalle )

(80) Ite polokii plutekilla. (Kimi )
(81) Sittem mää kattoin niitten laste perrää, leikkiin niitten kans.(Noora )
(82) Mutta mää ehtii vaan pari viikkoa tehä sitä ku mää ite

sairastui. (Nelli )
(83) Mää varmaan joskus niinko yläasteella harkittiin jottai lääkistä

sillee että niinko se on yks vaihtoehto. (Saara )

Yhtä lukuun ottamatta kaikki aineistossa esiintyvät erikoiset imperfektimuodot esiintyvät

yksikön 1. ja 2. persoonan verbimuodoissa. Eevan idiolektissa esiintyy kerran monikon

2. persoonassa erikoinen imperfekti verbistä tehdä:

(84) Mitä te tekkiittä? (Eeva )

Tutkielmassani erikoisista imperfekteistä kärkeen nousee hakea-verbi, hakkiin- ja hakkiit

-muotojen yhdeksällä esiintymällä. Tämä erikoisen imperfektin muoto kuuluu niin sanot-

tuun tekkiin-tyyppiin, jossa geminoituva konsonantti on klusiili. Kansandialektologinen,

Oulun yliopistolla syksyllä 2008 toteutettu koe lattoisa-, sortuin- ja tekkiin-tyyppisten

muotojen hahmottamisesta osoittaa, että erikoisista imperfekteistä yleisimmin tunniste-

taan juuri edellä kuvailtu tekkiin-tyyppi. (Mantila & Pääkkönen 2010: 190–196.)

5.4. Inessiivin päätevariantit

Suurimmassa osassa Suomen murteita inessiivi esiintyy muodossa -ssA. Eteläisimmässä

Suomessa inessiivin päätteen loppu-A on heittynyt pois. Oulun seudun murteessa tava-

taan vielä yksinäis-s:llistä inessiivin muotoa. (Kettunen 1940, kartta 104.) Tämä läntinen

inessiivi kuuluu vanhastaan keski- ja pohjoispohjalaiselle murrealueelle. Rapola (1962:
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69–71, 128–29, 134) kirjoittaa inessiivin olevan tyyppiä maasa, pääsä, kyläsä Vetelistä

Kemiin ja Rovaniemelle, samoin kuin Tammelasta Hämeenkyröön saakka. Mielenkiin-

toista on todeta hämäläismurteiden olevan samalla kannalla itämurteiden kanssa tämän

piirteen osalta. Rapola arvelee yhteyden johtuvan siitä, että yksinäis-s:llisen inessiivin

olisi tuonut maahamme jokin väestöryhmä, joka on ottanut osaa Pohjanmaan rannikon

asuttamiseen. Piirre on kulkeutunut peräpohjalaisiin murteisiin asti, mutta säilynyt vain

Kemin ja Rovaniemen välisellä alueella.

Kuten edellä luvussa 3.4. kirjoitin, yksinäis-s:llistä inessiiviä tarkastellut Alapuranen to-

teaa piirteen olevan häviämässä Oulun kaupunkialueella, varsinkin koulutetuilla kielen-

puhujilla. Maaseudulla tämä vanha murrepiirre kuitenkin on vielä varsin elävä ja kuuluu

myös nuorten puheeseen. (Alapuranen 1997: 187–190.) Saman osoittaa myös oulunsalo-

laisten lukiolaisnuorten parista keräämäni aineisto. Nuorten puheessa esiintyi kaksi eri

inessiivin päätevarianttia, -sA ja -ssA. Loppuheittoista inessiivin varianttia ei aineistossa

esiintynyt lainkaan.

5.4.1. Päätevarianttien kvantitatiivinen jakauma

Seuraavaksi esitän taulukon yksinäis-s:llisen inessiivin esiintymisestä kielenoppailla

idiolekteittain. Kielenoppaat ovat siinä järjestyksessä, että kaikkein murteellisin kie-

lenopas on taulukossa ensimmäisenä ja kaikkein yleiskielisin kielenopas on viimeisenä.
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TAULUKKO 15. Inessiivin päätevariantit idiolekteittain.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

  f %   f %   f

Aatu 33 89   4 11 37
Kalle 45 83   9 17 54
Kimi   6 75   2 25   8
Eeva 15 56 12 44 27
Arttu   7 50   7 50 14
Tomi 10 48 11 52 21
Veera   6 46   7 54 13
Tuukka 11 42 15 58 26
Mikko   4 29 10 71 14
Miika   3 27   8 73 11
Elisa   1 6 15 94 16
Nelli   1 4 23 96 24
Noora   -   - 27 100 27
Viivi   -   - 33 100 33
Saara   -   - 10 100 10
Silja   -   -   9 100   9

Yhteensä 142 41 202 59 344

_____________________________________________________________________

Taulukosta näkyy, että oulunsalolaisten lukiolaisten puheessa yksinäis-s:llisen inessiivin

esiintymisprosentti on 41,3 %. Inessiivin esiintymiä koko aineistossa on yhteensä 344,

joista 142 on yksinäis-s:llistä muotoa. Katson, että aineistoni antaa suuntaa oulunsalo-

laisten nuorten murteellisuudesta tämän kielenpiirteen osalta. Idiolektikohtaiset erot

ovat kuitenkin merkittäviä. Neljäsosalla informanteista yksinäis-s:llistä inessiiviä ei

esiinny lainkaan ja muilla murrepiirteen esiintyvyys on 4-89 % kaikista mahdollisista

tapauksista.

Aatun idiolektissa esiintyy useimmiten yksinäis-s:llinen inessiivi, 33 tapauksessa 37 ta-

pauksesta. Hänen idiolektissaan yksinäis-s:llisen inessiivin osuus on jopa 89 %. Lähelle
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Aatun murteellisuutta yltää Kallen idiolekti, jossa murrepiirteen osuus on 83 %. Kimil-

lä, Eevalla ja Artulla yksinäis-s:llisen inessiivin osuus on vähintään 50 % kaikista ines-

siivin tapauksista. Muilla seitsemällä kielenoppaalla, joilla yksinäis-s:llistä inessiiviä

esiintyy, sen yleisyys on 4–48 %.

5.4.2. Sukupuolten väliset erot päätevarianttien esiintymisessä

Edellä mainitsemani Alapuranen havaitsi selviä sukupuolten välisiä eroja tarkastelles-

saan inessiivin päätevarianttien käyttöä. Miesten puheessa yksinäis-s:llinen inessiivi

edustuu selvästi useammin kuin naisten puheessa (Alapuranen 1997: 190.) Alapuranen

on tarkastellut Oulun ja sen ympäristökuntien alueen puhekielestä tehtyjä opinnäytetöitä

ja kartoittanut niistä yksinäis-s:llisen inessiivin käyttöä. Oma tutkimukseni osoittaa vas-

taavanlaista sukupuolivariaatiota tämän murrepiirteen osalta. Tytöt välttelevät enemmän

murteellisen inessiivin käyttöä kuin pojat. Kolmen kärjessä ovat poikainformantit jopa

89-prosenntisella yksinäis-s:llisen inessiivin käytöllään. Sen sijaan kahdeksasta tyttöin-

formantista neljällä ei ole yhtään murteellisen muodon esiintymää. Seuraava taulukko

osoittaa tyttöjen ja poikien toisistaan poikkeavaa inessiivin päätevarianttien käyttöä.

TAULUKKO 16. Inessiivin päätevariantit sukupuolittain.

______________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

    f %     f % f

tytöt   23 14 136 86 159
 pojat 119 64   66 36 185

______________________________________________________________________
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Sukupuolten välillä on selkeä eron yksinäis-s:llisen inessiivin käytössä. Pojilla yli puo-

let inessiivitapauksista on yksinäis-s:llisiä, kun taas tytöillä niiden esiintymät jäävät alle

kuudennekseen kaikista inessiivin esiintymistä.

5.4.3. Päätevariantit vuorovaikutuksessa

Tarkastelen seuraavaksi, miten inessiivin eri päätevariantit esiintyvät vuorovaikutuksessa

ja vaikuttavatko informantit yksinäis-s:llisen inessiivin käyttöön toisillaan. Esitän taulu-

kot keskustelupareista ja aineistoesimerkit keskustelujen tallentamisjärjestyksessä.

TAULUKKO 17. Inessiivin päätevariantit parilla 1.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

  f %   f %   f

Elisa   1 6 15 94 16
 Eeva 14 54 12 46 26

______________________________________________________________________

Elisa ja Eeva käyttävät toisistaan poiketen inessiivin päätevariantteja. Elisalla vain yksi

kuudestatoista päätevariantista on yksinäis-s:llinen, kun Eevalla niitä on yli puolet kai-

kista hänen käyttämistään inessiiveistä.

Mielenkiintoista on se, että kyseisen kielenpiirteen mukaan varsin murteellinen Eeva al-

kaa käyttää inessiivin päätevarianteista yksinäis-s:llistä varianttia vasta yhdeksännen

keskusteluminuutin kohdalla:

(85) Meilä on hyvä tuolla koulusa ku vähä niinku ei kotona tarvi
amiksesa tehä mittää mutta lukiosa taas pittää tehä kaikki. (Eeva )
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Idiolektista voidaan havaita keskustelijan rentoutuvan keskustelutilanteen edetessä. Va-

pauduttuaan Eeva alkaa käyttää itselleen luontevan tuntuista yksinäis-s:llistä inessiiviä.

Keskustelun alkupuolella Eeva käyttää yksinomaan yleiskielistä inessiiviä peräti kym-

menen kertaa. Myöhemmät yleiskieliset esiintymät ovat Italiassa ja Lastenvaateliike

Jasminissa, jotka molemmat ovat erisnimiä. Kertoessaan kesätyöpaikastaan ja lausues-

saan edellä mainitun liikkeen nimen, Eeva käyttää paralingvistisia keinoja. Hän muuttaa

äänenpainoaan ja lausuu sanat huolellisen hitaasti. Hän myös tarkentaa liikkeen sijaintia

ja saa keskustelukumppanissaan aikaan naurua.

(86) Mää oon Lastenvaateliike Jasminissa, Lasten ja äitiysasut Jasmin,
 Stokmannin neljäs kerros. (Eeva )

Puheen murteellisten muotojen lisääntyminen keskustelun edetessä saattaa johtua jänni-

tyksen vähenemisestä tai puheenaiheen muuttumisesta puhujalle henkilökohtaisemmak-

si ja tärkeäksi. Labov sekä myöhemmin Saanilahti ovat havainneet sisällön ja puheenai-

heen omakohtaisuuden vaikuttavan murteellisuuksien esiintymiseen. Tästä kirjoitin

edellä luvussa 3.1.

TAULUKKO 18. Inessiivin päätevariantit parilla 2.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

  f %   f %   f

Tuukka 11 42 15 58 26
Tomi 10 48 11 52 21

____________________________________________________________________

Kuten taulukosta voidaan nähdä, ovat tallentamisjärjestyksessä seuraavat keskustelijat

hyvin samanlaisia inessiivin päätevarianttien käyttäjiä. Tomi käyttää yksinäis-s:llistä

inessiiviä pian keskustelun alussa. Tuukka puolestaan alussa pitäytyy yleiskielisen

inessiivin muodossa. Keskustelun edetessä Tomin puheenvuorossa esiintyvä käytösä
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toistuu myös Tuukan puheenvuorossa murteellisessa muodossa. Jatkossa Tuukan

idiolektissa esiintyy murteellisia ja yleiskielisiä muotoja rinnakkain, myös samoissa

sanoissa:

(87) Ja kumpiki auto varmaa käytösä. (Tomi )
(88) On kuitenki auto käytösä nii ei hyövää vähäsiä rahoja sinne

laittaa. (Tuukka )
(89) Nii se tuli sitte se Oulussa soitti niitte äitille, että ei se voi

ku sillä on seuraavana päivänä Oulusa pääsykokkeet. (Tuukka )

TAULUKKO 19. Inessiivin päätevariantit parilla 3.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen   yhteensä
inessiivi inessiivi

  f % f %     f

Kalle 45 83 9 17   54
Kimi   6 75 2 25     8

____________________________________________________________________

Kalle on kaikista aineistoni informanteista toisiksi murteellisin kyseisen piirteen perus-

teella. Murteellista muotoa esiintyy myös Kimillä, joskin esiintymien määrä on huomat-

tavasti pienempi. Kimin ainoat yleiskieliset inessiivit esiintyvät hänen ensimmäisessä

Kallelle esittämässään kysymyksessä heti keskustelun alussa:

(90) Missä nää oot töissä? (Kimi )

Mielenkiintoista vuorovaikutuksen kannalta on se, että Kalle edellä esittää Kimille juuri

saman kysymyksen käyttäen yksinäis-s:llisiä muotoja misä ja töisä. Seuraava esimerkki

antaa taas syyn olettaa, että keskusteluparien murteellinen inessiivin käyttö vahvistaa si-

tä toisillaan:
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(91) Tympiä tunnilla sitte huuella että mikä se o vanahasa kirjasa. (Kimi )
(92) On niinku iha pelekkää rahastusta ei siinä oo mittää ideaa tasa

sama kirija aika lailla vaihtaa vaa kuva siihe kantee pari tehtävää var-
maa oli mitä ei ollu siinä vanahasa kirijasa, fysiikasaki. (Kalle )

Seuraava taulukko esittelee kahden yleiskielisen inessiivin käyttäjän idiolektit. Noora

pitäytyy koko keskustelun ajan -ssA-muotoisessa inessiivissä. Nellillä esiintyy kerran

yksinäis-s:llinen inessiivi töisä, keskustelun loppupuolella. Mikäli aineisto olisi laajem-

pi, olisi Nellin inessiivin käytöstä voinut tehdä tarkempia huomioita.

TAULUKKO 20. Inessiivin päätevariantit parilla 4.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

f %   f %   f

Noora - - 27 100 27
Nelli 1 4 23 96 24

____________________________________________________________________

Seuraava taulukko osoittaa puhtaasti yleiskielisen ja tätä murteellisemman idiolektin.

Viivin kaikki 33 aineistossa esiintyvää inessiiviä ovat -ssA-muotoisia. Veeran käyttä-

mistä inessiiveistä lähes puolet ovat yksinäis-s:llisiä. Seuraava esimerkki antaa olettaa,

etteivät keskustelukumppanit vaikuta inessiivin varianttien käyttöön toisillaan:

(93) Just, tosiaanki ja jotenki palio mukavempaa ainaki meijän lukiosa.
 (Veera )

(94) Nii meijänki lukiossa. (Viivi )
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TAULUKKO 21. Inessiivin päätevariantit parilla 5.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

f %   f %     f

Viivi - - 33 100 100
Veera 6 46   7 54   13

___________________________________________________________________

Kuudentena keskustelleella parilla kaikki inessiivimuodot olivat muotoa –ssA. Tämän

parin inessiivin käytöstä en ole laatinut taulukkoa. Seuraavassa taulukossa on puoles-

taan koko informanttijoukon murteellisin idiolekti ja hänen keskusteluparinaan infor-

mantti, jonka puheessa molemmat oulunsalolaisnuorten käyttämät variantit edustuvat

tasaisesti.

TAULUKKO 22. Inessiivin päätevariantit parilla 7.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

  f % f %   f

Aatu 33 89 4 11 37
Arttu   7 50 7 50 14
____________________________________________________________________

Aineiston perusteella ei voida sanoa, että keskustelijat vaikuttaisivat murrepiirteen

esiintyvyyteen toisillaan. Aatulle yksinäis-s:llinen inessiivi tuntuu olevan luonnollinen

osa puhetta, Artulle taas vaihtoehto yleiskielisen variantin rinnalla. Olisi mielenkiintois-

ta analysoida Artun ja jonkun vähemmän murteellisen informantin kanssa käytyä kes-

kustelua ja nähdä siitä mahdollisia vaikutuksia informantin inessiivivarianttien käyt-

töön.

Viimeisen informanttiparin keskustelussa esiintyy vähän inessiivimuotoja. Jo tästä syys-

tä tulkintaa vuorovaikutuksen merkityksestä varianttien käyttöön on vaikea tehdä. In-
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formanttiparilla esiintyy sekä yleiskielisiä että murteellisia variantteja ja molemmilla ne

edustuvat samassa suhteessa.

TAULUKKO 23. Inessiivin päätevariantit parilla 8.

___________________________________________________________________

yksinäis-s:llinen yleiskielinen yhteensä
inessiivi inessiivi

f %   f %   f

Mikko 4 29 10 71 14
Miika 3 27   8 73 11
____________________________________________________________________

Aineiston perusteella näyttäisi siltä, etteivät aineistoni informantit vaikuta toistensa

inessiivin päätevarianttien käyttöön. Idiolektien tarkastelu erilaisten keskustelijoiden

kanssa mahdollistaisi tarkempien havaintojen tekemisen. Tämän aineiston perusteella

voidaan kuitenkin nähdä useamman informantin kohdalla vapautumista keskustelun

edetessä, jolloin myös yksinäis-s:llisen inessiivin esiintymiä ilmenee. Tästä voidaan

tehdä päätelmä piirteen murteellisuuden ja ehkä kartettavuudenkin tiedostamisesta. Kui-

tenkin useat kielenoppaat kokenevat murteellisen variantin käytön luonnollisena, koska

sitä aineistossa näinkin runsaasti esiintyy.

5.4.4. Päätevarianttien kielensisäinen hierarkia

Yksinäis-s:llinen inessiivi näyttää olevan sitä käyttäville luonteva vaihtoehto. Edellä

esitetyt esimerkit osoittavat, että informantit käyttävät inessiivin murteellista ja yleiskie-

listä varianttia rinnakkain, myös samoissa sanoissa, jopa saman lausuman sisällä.

Informantit valitsevat yleiskielisen muodon murteellisen sijaan sanaan, joka ei kuulu

heidän arkipäiväiseen puheeseensa, kuten periaatteessa, tulevaisuudessa, esittelemässä,

musiikkilukiossa, jatko-opiskeluissa. Yleiskielinen muoto valitaan myös erisnimiin, ku-
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ten Eevan idiolektissa lastenvaateliike Jasminissa ja Italiassa. Erisnimissäkään yleiskie-

linen inessiivi ei ole kuitenkaan yksinomainen. Tiheästi toistuvissa, tuttuja kohteita

merkitsevissä erisnimissä ja slangijohdoksissa ilmenee myös yksinäis-s:llistä muotoa,

kuten Oulusa Sittarisa. Murteellisimmissa idiolekteissa yksinäis-s:llinen inessiivi esiin-

tyy myös kysymyssanassa ja pronomineissa, misä, täsä ja tuosa.

Aineisto osoittaa, että informantit käyttävät systemaattisesti vain toista inessiivin va-

rianttia taivuttaessaan peräkkäisiä lausekkeita, kuten pääsanaa määrittävää adjektiiviat-

ribuuttia tai pronominia sekä itse pääsanaa:

(95) kylymäsä veesä  (Mikko )
(96) tuossa naapurissa  (Miika )
(97) josaki vaiheesa  (Eeva )
(98) vanahasa kirijasa (Kalle )
(99) viimesessä pelissä (Miika )

Tämä aineistosta tekemäni havainto poikkeaa Nahkolan tutkimasta perihämäläisten

nuorten yksinäis-s:llisten muotojen käytöstä. Nahkolan aineistossa yksinäis-s:llisen

inessiivin esiintymistapaukset ovat pääosin demonstratiivipronominien taivutusmuotoja,

joita seuraavat substantiivit yleensä esiintyvät yleiskielisessä muodossa geminaatta-

s:llisenä, kuten esimerkiksi täsä talossa. (Nahkola 1982: 38–39.) Vastaavanlaista mur-

teellisen ja yleiskielisen variantin ristiin esiintymistä ei aineistossani ole lainkaan.
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6. TULOSTEN TARKASTELUA

6.1. Variaatio, idiolekti ja sukupuoli

Tutkimistani murrepiirteistä oululaisiksi mielletyt nää- ja mää-variantit edustuvat sel-

västi muita 1. ja 2. persoonan pronominivariantteja useammin informanttien puheessa.

Nää-varianttia esiintyy 54,2 % kaikista varianteista. Muita yksikön 2. persoonan va-

riantteja ovat sää ja sinä. Mää-varianttia esiintyy jopa 88 % ja loput 12 % jakautuu mi-

nä-, mä, ite- ja meikä-varianttien kesken. Idiolektikohtaiset erot ovat merkittäviä.

Yksikön 2. persoonan pronominivarianteista yhtä ainoaa varianttia, joko nää- tai sää-

varianttia, käyttää kymmenen kuudestatoista informantista. Kuuden informantin pu-

heessa esiintyvät nämä molemmat variantit. Yleiskielisestä sinä-pronominista on aineis-

tossa vain yksi esiintymä. Yksikön 1. persoonan pronominivarianttien jakautuminen on

suurempaa. Vain kahdella kuudestatoista informantista mää-variantti on yksinomainen.

Muilla neljällätoista informantilla on käytössään kahdesta neljään eri varianttia.

Yksikön 2. persoonan pronomineista pojat suosivat paikallista varianttia ja tytöt puoles-

taan laajalevikkistä varianttia. Aineistoni poikainformanteilla yleisin yksikön 2. persoo-

nan pronominivariantti on oululainen nää, joita on kaikista 64 pronominitapauksesta 52,

eli yhteensä 81 %. Tytöt suosivat vähemmän leimaavaa sää-varianttia. Sää-variantin

osuus tyttöjen keskusteluaineistossa on 64 %.

Huomionarvoista on sukupuolten välinen ero yksikön 1. persoonan pronominiesiintymi-

en määrässä. Tytöt käyttävät pronominivariantteja 345 ja pojat 148 kertaa. Mielenkiin-

toista on myös mää-variantin osuus kaikista käytetyistä varianteista. Tämä on tytöillä

selvästi korkeampi kuin pojilla. Tytöt käyttävät mää-variantin pitkä- tai lyhytvokaalista

muotoa 98-prosenttisesti.  Pojat käyttävät mää-varianttia pitkävokaalisessa muodossaan

75-prosenttisesti. Pojat käyttävät myös ite- ja meikä-variantteja, joita on yhteensä 22 %

kaikista tapauksista. Tytöillä sen sijaan ite-variantin käyttö jää yhteen prosenttiin ja

meikä-varianttia ei esiinny heillä lainkaan. Yleiskielisen minä-pronominin osuus edus-

tuu tasaisesti sekä tyttöjen että poikien puheessa.
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Tutkimukseni paljastaa, että tytöt ottavat keskustelussa poikia aktiivisemman ja henki-

lökohtaisemman roolin. Tytöt esittävät runsaasti kysymyksiä, vastaavat niihin monisa-

naisesti ja perusteellisesti. Pojat ovat passiivisempia keskustelijoita kuin tytöt. He

etäännyttävät itseään keskustelusta ja välttävät henkilökohtaisia ilmauksia käyttämällä

usein ite- ja meikä-variantteja sekä puhumalla yksikön 1. persoonan sijaan 3. persoonas-

sa.

Toisena murrepiirteenä tutkin erityisesti Oulun seudun murteen piirteisiin kuuluvaa eri-

koista imperfektiä. Tutkimusaineistossani erikoisten imperfektien osuus on 34,9 % kai-

kista mahdollisista tapauksista. Erikoista imperfektiä esiintyy siinä määrin, että voidaan

todeta piirteen yhä elävän Oulun seudun murteessa. Tutkimukseni tulos myötäilee Man-

tilan luonnehdintaa, jonka mukaan eläviin paikallisuuksiin luettava erikoinen imperfekti

ei osoita väistymistä ja saattaa olla jopa yleistyvä piirre. (Mantila 1997: 11–22.)

Tutkimukseni osoittaa erikoisen imperfektin yleistymistä, kun vertaan sitä edellä, kap-

paleessa 2.6., esittelemieni tutkimusten tuloksiin. Kesäniemi on tutkinut erikoisen im-

perfektin esiintymistä alle 25-vuotiaiden muhoslaisten puheessa 1980-luvun lopussa.

Tämä pro gradu -tutkielma osoittaa neljän nuoren kymmenestä käyttävän erikoisen im-

perfektin muotoja. (Kesäniemi 1989: 14–16, 40.) Oman tutkimukseni kuudestatoista in-

formantista vain kolmella erikoista imperfektiä ei esiintynyt. Erikoisen imperfektin

käyttäjien osuus on tutkimuksessani Kesäniemen tutkimukseen verrattuna yli kaksinker-

tainen.

Haapasalo on tutkinut erikoisen imperfektin osuutta 21–31 -vuotiaiden ylioppilastutkin-

non suorittaneiden nuorten aikuisten puheessa. Haapasalon pro gradu -tutkielma ja Ha-

marin siinä esitetystä erikoisen imperfektin käytöstä tekemä taulukko osoittavat, että

tämän murrepiirteen osuus kielenoppaiden puheessa on 25,4 %. (Haapasalo 1996: 12,

40–50; Hamari 1997: 179–180.) Omassa tutkimuksessani erikoisten imperfektien osuus

on 34,9 % kaikista mahdollisista tapauksista.

Myös Härmä on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan erikoisen imperfektin esiintymis-

tä oulunseutulaisten yliopisto-opiskelijoiden puheessa. Hänen kielenoppaistaan vain

puolet käyttää puheessaan erikoisen imperfektin muotoja ja piirteen esiintymisprosentti

on 13,5 %. Härmä luonnehtii erikoista imperfektiä harvinaiseksi yliopisto-

opiskelijoiden puheessa. Oman tutkimukseni erikoisen imperfektin esiintymien määrä

on yhä merkittävämpi, kun vertaan sitä edellä mainitun Haapasalon ja nyt Härmän saa-
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miin tutkimustuloksiin. Tutkimuksessani erikoisten imperfektien osuus on 21,4 % kor-

keampi kuin Härmän tutkimuksessa. Härmän tutkimustuloksissa erikoisen imperfektin

käytön sukupuolittainen jakauma on myös mielenkiintoinen. Härmän tutkimuksen kah-

deksasta naisidiolektista seitsemän, mutta samasta määrästä miesidiolekteja vain yksi

käyttää erikoista imperfektiä. Erityisen mielenkiintoiseksi oman tutkimukseni ja Här-

män tutkimuksen vertailun tekee aineistojen samankaltaisuus: puoli tuntia kunkin kah-

deksan nais- ja kahdeksan miesinformantin parihaastattelulla kerättyä puheaineistoa.

Edellä mainittujen tutkimusten tuloksia oman tutkielmani tuloksiin vertaillessa on huo-

mioitava informanttien ikä. Tutkimukseni informantit, oulunsalolaiset lukiolaiset, ovat

vertailemieni tutkimusten informanteista nuorimpia. Tämä todennäköisesti selittää saa-

tuja tuloksia. Erikoisen imperfektin on todettu lisääntyvän sitä mukaa, mitä nuoremmis-

ta puhujista on kyse. Erikoinen imperfekti on myös erityisesti poikien ja miesten suosi-

ossa. (Mantila & Pääkkönen 2010: 172.) Tutkimukseni poikainformanttien aktiivisuus

erikoisen imperfektin käytössä on näin ollen odotuksen mukaista. Pojat käyttävät eri-

koista imperfektiä 43-prosenttisesti. Tosin tyttöjenkään erikoisen imperfektin 31-

prosenttinen käyttö ei kieli piirteen karttamisesta.

Kolmantena murrepiirteenä tarkastelin inessiivin päätevarianttien käyttöä. Oulunsalo-

laisnuorten puheessa yksinäis-s:llisen inessiivin esiintymisprosentti on 41,3 %. Inessii-

vin esiintymiä koko aineistossa on yhteensä 344, joista 142 on yksinäis-s:llistä muotoa.

Katson, että aineistoni antaa suuntaa oulunsalolaisten nuorten murteellisuudesta tämän

kielenpiirteen osalta. Idiolektikohtaiset erot ovat kuitenkin merkittäviä. Neljäsosalla in-

formanteista yksinäis-s:llistä inessiiviä ei esiinny lainkaan ja muilla murrepiirteen esiin-

tyvyys on 4-89 %. Sukupuolten välillä on hyvin selkeä ero. Pojilla miltei kaksi kolmesta

inessiivitapauksesta on yksinäis-s:llistä muotoa, kun taas tytöillä niiden esiintymät jää-

vät alle kuudennekseen kaikista inessiivin esiintymistä. Tulokset osoittavat poikien suo-

sivan ja tyttöjen välttelevän tätä väistyväksikin mainittua murrepiirrettä. Havaitsen use-

amman informantin kohdalla vapautumista keskustelun edetessä, jolloin myös yksinäis-

s:llisen inessiivin esiintymiä tulee esille. Tästä voidaan tehdä päätelmä piirteen murteel-

lisuuden ja ehkä kartettavuudenkin tiedostamisesta. Oletukseni mukaisesti piirre kuiten-

kin elää yhä oulunsalolaisnuorten puheessa.
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6.2. Keskustelukumppanin vaikutus kielenkäyttöön

Mantila toteaa, että persoonapronomineilla voi ajatella olevan identiteetin näkökulmasta

erityistä merkitystä (Mantila 2008: 70). Tämä saattaa selittää akkommodaation vähäistä

esiintymistä persoonapronominien käytössä. Aineistoni informantit käyttävät variantteja

välittämättä toistensa valinnoista. Kuvastavatko he näin omaa itseään ja identiteettiään?

Aineistoni idiolektit käyttävät yksikön 2. persoonan pronominivariantteja toisistaan poi-

keten. Puolet informanteista käyttää ainoastaan yhtä varianttia, joko nää- tai sää-

varianttia. Toisella puoliskolla on käytössään sekä nää- että sää-variantit, lisäksi yhdes-

sä idiolektissa yksi yleiskielisen sinä-pronominin esiintymä. Keskustelupareittain in-

formantteja tarkastellessa on havaittavissa neljä erilaista ryhmää. Kahdella keskustelu-

parilla kahdeksasta on molemmilla 100 %:n edustus samasta aineistossa esiintyvästä

pronomivariantista. Saara ja Silja käyttävät vain sää-varianttia, Kalle ja Kimi vain nää-

varianttia. Toiset neljä informanttia käyttävät myös vain yhtä varianttia, mutta keskuste-

lukumppanistaan poiketen. Tuukka käyttää nää-varianttia ja Tomi sää-varianttia. Sama

toistuu Veeran ja Viivin idiolekteissa. Edelleen kahdella parilla variantit edustuvat sa-

malla tavalla, toisella keskustelijoista on vain yksi variantti, toisella kaksi varianttia

käytössään. Viimeisen neljän informantin puheessa esiintyvät sekä nää- että sää-

variantit.

Molemmille keskustelijoille yhteinen ja yksinomainen variantti voi edesauttaa siinä pi-

täytymistä. Muutoin näyttää siltä, että nuoret käyttävät itselleen luontevia variantteja ei-

vätkä he vaikuta toistensa varianttien käyttöön. Aineisto ei osoita informanttien välistä

akkommodaatiota yksikön 2. persoonan pronomivarianttien käytössä. Mielenkiintoista

olisikin tarkastella pronominivarianttien valintaa ja käyttöä informanttien käymistä kes-

kusteluista eri ihmisten kanssa. Tämä aineisto ei mahdollista tällaista tarkastelua. Aihet-

ta on selvittänyt oululaisten nuorten osalta Skiftesvik pro gradu -tutkielmassaan (2012).

Yksikön 1. persoonan pronominien käytössä esiintyy 2. persoonan pronominivarianttei-

hin verrattuna toisenlaista vaihtelua. Tytöt käyttävät melkein yksinomaan mää-

varianttia. Pojilla on mää-variantin lisäksi käytössään ite- ja meikä-variantit. Poikien

puheessa myös ilmisubjekti puuttuu toisinaan kokonaan. Nämä tyttöjen puheesta lähes
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kokonaan puuttuvat piirteet näyttävät tarttuvan herkästi poikainformantilta toiselle, toi-

sin kuin mää-, nää- tai sää-variantit.  Keskustelijat näyttävät valitsevan joko prono-

minisubjektin lausumaansa tai sitten välttelevän sitä. Usein myös ite-variantin esiinty-

minen informantin puheessa saa keskustelukumppaninkin sitä käyttämään. Kyseessä on

orientaatiovaihdos, jossa keskustelijat suuntautuvat yhdessä henkilökohtaisesta ilmauk-

sesta etäämmälle. Tämä on vuorovaikutuksellisesti merkittävämpää, kuin mitä on ak-

kommodaatio nää- ja sää- tai mä- ja mää-varianttien välillä.

Kuten persoonapronominien, myös erikoisen imperfektin kohdalla akkommodaatio on

vähäistä. Keskenään keskustelevat informantit eroavat toisistaan erikoisen imperfektin

käytössään. Keskustelijoista toinen ei käytä erikoista imperfektimuotoa lainkaan tai sen

käyttö on hyvin vähäistä. Keskenään keskustelevat hyvin murteellinen sekä hyvin yleis-

kielinen informantti. Toisen keskustelijan idiolektissa on hyvin vähän imperfektimuoto-

jen esiintymiä tai keskenään keskustelevilla informanteissa ei esiinny imperfektimuoto-

ja samoista verbeistä. Nämä seikat hankaloittavat tulkintojen tekemistä akkommodaati-

osta. Erilaisella aineistonkeruulla akkommodaatio olisi ehkä ollut paremmin tavoitetta-

vissa.

Inessiivin päätevarianttien ja niiden käytön tarkastelussa on akkommodaatiota havaitta-

vissa niiden keskustelijoiden puheessa, joille yksinäis-s:llisen inessiivin käyttö on luon-

tevaa. Aineisto osoittaa useita tilanteita, joissa keskustelijat käyttävät samasta sanasta

murteellista muotoa peräkkäisissä vuoroissaan. Aina keskustelukumppanin antamaa

mallia ei oteta vastaan. Aineiston analyysissä olen tuonut esille keskusteluesimerkkejä

peräkkäisistä vuoroista, joissa keskustelijat käyttävät toisistaan poiketen samassakin sa-

nassa erilaista inessiivin päätevarianttia. Tällöin keskenään keskustelevat tämän kielen-

piirteen käytön osalta toisistaan poikkeavat informantit. Aineiston perusteella näyttäisi

siltä, etteivät informantit vaikuta kuin satunnaisesti toistensa inessiivin päätevarianttien

käyttöön. Idiolektien tarkastelu erilaisten keskustelijoiden kanssa mahdollistaisi tar-

kempien havaintojen tekemisen.
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6.3. Kielensisäinen hierarkia kielenpiirteiden esiintymisessä

Aineistoni kuudestatoista informantista kymmenen käyttää yhtä yksikön 2. persoonan

pronominivarianttia. Näistä kuusi käyttää yksinomaan nää-varianttia ja neljä yksin-

omaan sää-varianttia. Syntaktiset asemat eivät horjuta tietyn pronominivariantin yksin-

omaiseksi vakiintunutta käyttöä.

Kaikista kuudestatoista informantista kuusi käyttää rinnakkain nää- ja sää-variantteja.

Näitä idiolekteja tarkastellessani huomaan, että käytetyillä varianteilla on selkeä työnja-

ko. Sää-varianttia käytetään usein kysymyslauseessa. Sää assimiloituu kysymyslauseis-

sa edeltävään kysymysmuotoiseen verbiin (ooksää). Kysymyslauseissa nää vaatii parik-

seen ookko-tyyppisen verbin. Nää-varianttia esiintyy myös muun muassa väitelauseissa.

Tämä kertoo variantin itsenäistymisen etenemisestä. Nää-variantti kilpailee itsenäisenä

pronominina muiden varianttien rinnalla kaikissa syntaktisissa asemissa. Tutkimukseni

tulos poikkeaa Skiftesvikin (2012) pro gradu -tutkielman tuloksesta. Oululaisnuorten

puheessa nää-variantti esiintyy lähes yksinomaan kysymyslauseissa ja sää-variantti

esiintyy niissä vain harvoin.

Yleisin konteksti yleiskielisen minä-pronominin esiintymiselle on epäsuora kieltolause.

Useimmiten, kuudessa tapauksessa seitsemästä, sen yhteydessä esiintyy tietää-verbi.

Aineistossa on myös mää-variantin esiintymiä vastaavanlaisessa yhteydessä, mutta

näissä ei ole havaittavissa pronominisubjektin paralingvistista, muun muassa äänenpai-

nolla aikaan saatua, korostusta.

Aineistossani mää-variantin käyttö on yleistä, koska esiintymiä on 88 % kaikista pro-

nominitapauksista. Kuitenkin vain kolmella informantilla kuudestatoista mää-variantin

käyttö on yksinomaista. Muilla informanteilla on käytössään useampia variantteja. Eri

varianttien käytön vaihtelu ei ole satunnaista. Aineisto osoittaa, että varianttien käyttö-

kontekstit eroavat toisistaan.

Edellä mainittuja tilanteisia eroja ilmenee muun muassa aineistoni poikien käyttämän

meikä-variantin käytössä, kun sitä verrataan oulunseutulaisen mää-variantin käyttöön.

Kansanniva (2012: 32) esittää, että meikä-variantilla olisi identiteettiä ja puhujaryhmän

sisäistä yhteenkuuluvuutta korostava tehtävä. Kansannivan tavoin näen, että meikä-

variantin käytöllä tuodaan keskusteluun yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta myös ren-
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toutta. Esitän, että meikä-variantilla on tarkoitus myös korostaa itsen merkitystä. Äänit-

teeltä on kuultavissa painotusta meikä-variantin kohdalla, toisin kuin mää-variantin

kohdalla. Meikä aloittaa lausuman ja uuden asian. Mää-variantti tarkentaa sitä ja lisää

informaatiota.

Tutkielmassani erikoisista imperfekteistä kärkeen nousee hakea-verbi, hakkiin- ja hak-

kiit -muotojen yhdeksällä esiintymällä. Tämä erikoisen imperfektin muoto kuuluu niin

sanottuun tekkiin-tyyppiin, jossa geminoituva konsonantti on klusiili. Kansandialektolo-

ginen, Oulun yliopistolla syksyllä 2008 toteutettu koe lattoisa-, sortuin- ja tekkiin-

tyyppisten muotojen hahmottamisesta osoittaa, että erikoisista imperfekteistä yleisim-

min tunnistetaan juuri edellä kuvailtu tekkiin-tyyppi. (Mantila & Pääkkönen 2010: 190–

196.)

Edellä tarkastelemieni pro gradu -tutkielmien tutkimustulokset ovat odotuksenmukaisia

erikoisen imperfektin verbikohtaisten esiintymien osalta. Tehdä-verbin esiintymismää-

rän mukaan Härmä luonnehtii erikoisen imperfektin yhä suosituksi oulunseutulaisten

puheessa. (Härmä 2011: 40.) Myös Kesäniemen ja Haapasalon tutkimuksissa tekkiin on

yleisin erikoisen imperfektin muoto. Aineistoni informanttien puheessa tehdä-verbin

erikoisen imperfektin muoto tekkiin esiintyy viisi kertaa kahdeksasta tapauksesta. Al-

kaa- ja lähteä verbien erikoiset imperfektimuodot ovat yhteisiä oman aineistoni ja tar-

kastelemieni Kesänimen, Haapasalon ja Härmän tutkimusaineistojen kanssa. (Kesänie-

mi 1989: 40; Haapasalo 1996 49; Härmä 2011: 40.)

Inessiivin murteellista ja yleiskielistä varianttia esiintyy niitä käyttävillä informanteilla

rinnakkain, myös samoissa sanoissa, jopa saman lausuman sisällä. Murteellisten infor-

manttien puheessa esiintyvät yleiskieliset inessiivit ovat sanastoltaan tietyntyyppisiä. In-

formantit valitsevat yleiskielisen muodon murteellisen sijaan sanasta, joka ei kuulu hei-

dän arkipäiväiseen puheeseensa. Yleiskielinen muoto valitaan myös erisnimiin. Näissä-

kään yleiskielinen inessiivi ei ole kuitenkaan yksinomainen. Tiheästi toistuvissa, tuttuja

kohteita merkitsevissä erisnimissä ja slangijohdoksissa ilmenee myös yksinäis-s:llinen

inessiivin pääte.

Murteellisimmissa idiolekteissa yksinäis-s:llinen muoto esiintyy myös kysymyssanasta

missä ja pronomineista tässä ja tuossa. Informantit käyttävät systemaattisesti vain toista

inessiivin varianttia taivuttaessaan peräkkäisiä lausekkeita, kuten pääsanaa määrittävää

adjektiiviatribuuttia tai pronominia sekä itse pääsanaa.
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7. PÄÄTÄNTÖ

Olen tutkimuksessani tarkastellut variaatiota oulunsalolaisten lukiolaisnuorten puhekie-

lessä. Kielenoppaita tutkimuksessani on yhteensä kuusitoista, joista puolet tyttöjä ja

puolet poikia. Aineistoni koostuu kahdeksasta puolen tunnin pituisesta parikeskustelus-

ta. Keskenään keskustelevat kielenoppaat ovat samaa sukupuolta. Tutkimukseni teoreet-

tisena taustana on sosiolingvistiikka. Tavoitteenani oli selvittää variationistisen ja vuo-

rovaikutuksellisen sosiolingvistiikan keinoin, miten valitsemani murrepiirteet edustuvat

oulunsalolaisnuorten puheessa. Olen tarkastellut kielellistä variaatiota kolmen kielen-

piirteen osalta, jotka ovat yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit, erikoinen imperfekti ja

inessiivin pääte. Erityisen kiinnostunut olin sukupuolieroista sekä siitä, ottavatko nuoret

puheeseensa mallia keskustelukumppaninsa puheesta. Tein myös havaintoja eri variant-

tien syntaktisista asemista.

Oletukseni mukaisesti oululaisiksi mielletyt nää- ja mää-variantit edustuvat selvästi

muita 1. ja 2. persoonan pronominivariantteja useammin informanttieni puheessa. Ha-

vaitsen pronominien käytössä myös odotuksen mukaisia sukupuolten välisiä eroja. Yk-

sikön 2. persoonan pronomineista pojat suosivat paikallista varianttia ja tytöt puolestaan

laajalevikkistä varianttia. Pojilla yleisin on oululainen nää, tytöt suosivat vähemmän

leimaavaa sää-varianttia. Sukupuolten välisiä eroja ilmenee myös yksikön 1. persoonan

pronominivarianttien käytössä. Tytöt käyttävät mää-variantin pitkä- tai lyhytvokaalista

muotoa 98-prosenttisesti.  Pojat käyttävät mää-varianttia pitkävokaalisessa muodossaan

75-prosenttisesti. Pojat käyttävät myös ite- ja meikä-variantteja. Tytöillä sen sijaan ite-

variantin käyttö on erittäin vähäistä, ja meikä-varianttia ei esiinny heillä lainkaan.

Yleiskielinen minä-pronomini edustuu tasaisesti sekä tyttöjen että poikien puheessa.

Huomionarvoista on sukupuolten välinen ero yksikön 1. persoonan pronominivariantti-

en esiintymien määrässä. Tytöt käyttävät pronominivariantteja 345 ja pojat 148 kertaa.

Tutkimukseni paljastaa, että tytöt ottavat keskustelussa poikia aktiivisemman ja henki-

lökohtaisemman roolin. Tytöt esittävät runsaasti kysymyksiä, vastaavat niihin monisa-

naisesti ja perusteellisesti. Pojat ovat passiivisempia keskustelijoita kuin tytöt.

Toisena murrepiirteenä tutkin oulunseutulaiseksi nimettyä erikoista imperfektiä. Tutki-

musaineistossani erikoisten imperfektien osuus on 36,5 % kaikista mahdollisista tapa-

uksista. Tutkimukseni kuudestatoista informantista vain kolmella erikoista imperfektiä
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ei esiintynyt. Tutkimukseni perusteella voin todeta piirteen yhä elävän Oulun seudun

murteessa. Tutkimukseni tulos myötäilee Mantilan luonnehdintaa, jonka mukaan tämä

erityisesti miesten ja poikien suosiossa oleva, eläviin paikallisuuksiin luettava erikoinen

imperfekti ei osoita väistymistä. (Mantila 1997: 11–22, Mantila & Pääkkönen 2010:

172.) Tutkimukseni poikainformanttien aktiivisuus erikoisen imperfektin käytössä on

näin ollen odotuksen mukaista. Pojat käyttävät erikoista imperfektiä 43-prosenttisesti,

mutta tytötkin 31-prosenttisesti.

Erityisesti minua kiinnostava ja oulunsalolaisille perin tyypilliseksi mieltämäni yk-

sisinäis-s:llinen inessiivin päätevariantti esiintyi odotusteni mukaisesti kielenoppaiden

puheessa. Oulunsalolaisnuorten puheessa yksinäis-s:llisen inessiivin esiintymiä on 41,3

%. Inessiivin tapauksia koko aineistossa on yhteensä 344, joista 142 on yksinäis-s:llistä

muotoa. Vaikka idiolektikohtaiset erot ovat huomattavia, aineistoni antaa suuntaa ou-

lunsalolaisten nuorten murteellisuudesta tämän kielenpiirteen osalta. Sukupuolten väli-

nen ero murrepiirteen esiintymisessä on myös hyvin merkittävä. Pojilla miltei kaksi

kolmesta inessiivitapauksesta on yksinäis-s:llistä muotoa, kun taas tytöillä niiden esiin-

tymät jäävät alle kuudennekseen kaikista inessiivin esiintymistä.

Akkommodaatiota aineistossani esiintyy vain vähän kaikkien tarkastelemieni murrepiir-

teiden kohdalla. Aineistoni analyysiosassa, luvussa 5, olen tuonut esille näitä satunnai-

sia akkommodaatiotapauksia. Aihe olisi mielenkiintoinen ja vaikka kokonaan uuden

tutkimuksen paikka. Erilainen aineiston keruumuoto avannee ilmiötä enemmän.

Kielensisäisen hierarkian tarkastelu aineistostani osoitti muutamia mielenkiintoisia

seikkoja. Tutkimukseni tulokset osoittavat nää-variantilla olevan oulunsalolaisnuorten

puheessa aiemmista tutkimuksista poiketen muitakin esiintymiskonteksteja kuin kysy-

myslauseen Ookko nää -konteksti. Tutkimukseni osoittaa nää-variantin itsenäistyvän ja

kilpailevan asemastaan muiden varianttien ohella kaikissa syntaktisissa asemissa. Yleis-

kielisellä minä-variantilla taas oli selkeästi yksi tehtävä ja paikka informanttieni puhees-

sa. Yleisin konteksti minä-pronominin esiintymiselle on epäsuora kieltolause, johon se

aineistossani liittyy 89-prosenttisesti. Useimmiten minä-pronominin yhteydessä esiintyy

tietää-verbi.

Erikoisen imperfektin esiintymiskontekstit olivat pääosin odotuksenmukaisia. Yleisin

aineistoni verbi, jossa erikoisen imperfektin muoto esiintyy, on hakea-verbi. Tämä eri-

koisen imperfektin muoto kuuluu niin sanottuun tekkiin-tyyppiin, jossa geminoituva
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konsonantti on klusiili. Erikoisen imperfektin muotoja esiintyi aineistossani kahdesta-

kymmenestäkuudesta eri verbistä, näiden joukossa mielenkiintoisia, odottamattomiakin

muotoja.

Kielensisäisen hierarkian tarkastelu inessiivin päätevarianttien esiintymisessä osoitti

yhden mielenkiintoisen, esille tuomastani tutkimuksesta poikkeavan seikan.  Aineisto

osoittaa, että informantit käyttävät systemaattisesti vain toista inessiivin varianttia tai-

vuttaessaan peräkkäisiä lausekkeita, kuten pääsanaa määrittävää adjektiiviatribuuttia tai

pronominia sekä itse pääsanaa. Murteellisen ja yleiskielisen päätevariantin ristiin esiin-

tymistä aineistossani ei ole lainkaan.

Tutkimukseni osoittaa, että oulunsalolaisnuorten puheessa on merkittävää yksilöllistä ja

sukupuolittaista variaatiota. Ei liene olemassa mitään yhtä tapaa puhua oulunsalolaisit-

tain. Vaikka nuorten puhekieli yhtenäistyy, voi tutkimastani nuorten puheesta yhä erot-

taa heidän kotiseudullensa tyypillisen puheenparren. Tutkimukseni paljastamat puhekie-

len piirteet voimme liittää nimenomaisesti Oulun seudulle, osin jopa tarkentaa ne oulun-

salolaisiksi piirteiksi.
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LIITTEET

Liite 1

AIHEITA PARIKESKUSTELUN TUEKSI

Lukio-opiskelu

1) Miksi sinä valitsit lukion peruskoulun jälkeen?

2) Miten sinun mielestäsi lukio-opiskelu eroaa peruskoulussa opiskelemisesta?

3) Mitä sinä muistat ensimmäisestä koulupäivästäsi lukiossa, miltä tuntui silloin?

4) Mitkä asiat sinä nyt koet opiskelussasi hankalina?

Kurssivalinnat

1) Millä perusteella sinä olet valinnut lukion kursseja?

2) Vaikuttavatko tulevaisuuden suunnitelmat sinun valintoihisi?

3) Vaikuttavatko kavereiden valinnat sinun valintoihisi?

4) Onko kurssivalintojen tekeminen sinulle vaikeaa, miksi?

Koulun ja harrastusten yhteensovittaminen

1) Jääkö opiskelulta aikaa harrastuksille?

2) Mitä sinä harrastat?

3) Häiritsevätkö harrastukset koulunkäyntiäsi?

4) Onko ajanjaksoja, jolloin sinä et ehdi harrastamaan?

Opiskelu ja raha

1) Mihin sinä tarvitset rahaa?

2) Mistä sinä saat rahaa?

3) Mistä sinä hankit kurssikirjat, kuka kirjat maksaa?

4) Riittävätkö rahat elämiseen?



Kesätyöt

1) Oletko sinä ollut kesäisin töissä, millaisessa työssä?

2) Kuvaile työpäivääsi viime kesän kesätöissä.

3) Millainen on sinun tämän kesän kesätyö?

4) Onko kesätyö mieluisaa?

5) Mihin sinä käytät kesätöistä saamasi rahat?

Jatko-opinnot

1) Mitä sinä teet lukion jälkeen?

2) Millaisia jatko-opintosuunnitelmia suunnitelmia sinulla on?

Lukiovuodet – tärkeä ja mieleenpainuva osa elämää

1) Miten sinä olet kokenut lukiovuodet?

2) Ovatko kaverit osa sinun elämääsi lukiolaisena?

3) Mikä lukiovuodessa /-vuosissa on ollut parasta?


	1. JOHDANTO
	1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet
	1.2. Tutkimuskysymykset ja -metodit

	2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
	2.1. Variationistinen sosiolingvistiikka
	2.1.1. Sosiolingvistiikka
	2.1.2. Variaationtutkimus
	2.1.3. Sukupuolten väliset erot murrepiirteiden esiintymisessä
	2.1.4. Nuorten puhekielen tutkimus

	2.2. Vuorovaikutuksellinen sosiolingvistiikka
	2.2.1. Koodinvaihto ja akkommodaatio


	3. TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KÄSITTELY
	3.1. Tutkimusaineiston keruu
	3.2. Tarkekirjoitus
	3.3. Tarkasteltavat kielenpiirteet
	3.4. Tarkasteltavista kielenpiirteistä jo tehty tutkimus

	4. OULUNSALO JA SEN MURRE
	4.1. Oulunsalo
	4.2. Oulunsalon murre

	5. AINEISTON ANALYYSI
	5.1. Yksikön 2. persoonan pronominivariantit
	5.1.1. Pronominivarianttien kvantitatiivinen jakauma
	5.1.2. Sukupuolten väliset erot pronominivarianttien esiintymisessä
	5.1.3. Pronominivariantit vuorovaikutuksessa
	5

	5.2. Yksikön 1. persoonan pronominivariantit
	5.2.1. Pronominivarianttien kvantitatiivinen jakauma
	5.2.2. Sukupuolten väliset erot pronominivarianttien esiintymisessä
	5.2.3. Pronominivariantit vuorovaikutuksessa
	5.2.4. Pronominivarianttien kielensisäinen hierarkia

	5.3. Erikoinen imperfekti
	5.3.1. Erikoisten imperfektimuotojen kvantitatiivinen jakauma
	5.3.2. Sukupuolten väliset erot erikoisen imperfektin esiintymisessä
	5.3.3. Erikoinen imperfekti vuorovaikutuksessa
	5.3.4. Erikoisten imperfektimuotojen kielensisäinen hierarkia

	5.4. Inessiivin päätevariantit
	5.4.1. Päätevarianttien kvantitatiivinen jakauma
	5.4.2. Sukupuolten väliset erot päätevarianttien esiintymisessä
	5.4.3. Päätevariantit vuorovaikutuksessa
	5.4.4. Päätevarianttien kielensisäinen hierarkia


	6. TULOSTEN TARKASTELUA
	6.1. Variaatio, idiolekti ja sukupuoli
	6.2. Keskustelukumppanin vaikutus kielenkäyttöön
	6.3. Kielensisäinen hierarkia kielenpiirteiden esiintymisessä

	7. PÄÄTÄNTÖ
	LÄHTEET
	LIITTEET

