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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena ovat suomalaisten jääkiekkoseurojen nimet. Olen kiin-

nostunut nimistä, koska ne ovat mielestäni kiehtovia kielen osia. Nimissä on paljon in-

formaatiota, mutta ne voivat herättää myös tunteita. Nimistöntutkimus eli onomastiikka 

on perinteisesti ollut henkilönnimistön ja paikannimistön tutkimusta (Ainiala, Saarelma 

& Sjöblom 2008: 60). Valitsin tutkimukseni aiheen alueelta, jota on aikaisemmin tutkittu 

hyvin vähän. 

 

Jääkiekko on osa suomalaista kulttuuria, sillä se on Suomen suosituin urheilulaji. Sen 

parissa on noin 190 000 harrastajaa. (Suomen jääkiekkoliitto 2015.) Seuraan jääkiekkoa, 

ja perheessäni on lajin harrastajia. Kuljen poikani jääkiekkojoukkueen pelimatkoilla eri 

paikkakunnilla. Suomen kielen opiskelijana olen kiinnittänyt erityistä huomiota seurojen 

nimiin. Huomioni kohteena on ollut esimerkiksi Nivala Cowboys -seuran nimi. Nivala tun-

netaan vahvasta maidon ja naudanlihan tuotannostaan, mikä näkyy jopa kaupungin jää-

kiekkoseuran nimessä, kun cowboys suomennetaan karjapaimeniksi. Myöhemmin huo-

masin, että nimi on niin sanottu metonyyminen siirrännäinen, sillä sen esikuva on kana-

dalainen jääkiekkoseura Calgary Cowboys. Nimet ovat osa kulttuuria ja syntyvät aina 

kieliyhteisön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. (Ainiala ym. 2008: 15.) Sen 

vuoksi ne ovat kiinnostavia.  

 

Haluan tutkia, millainen on jääkiekkoseuran nimen rakenne. Analyysissäni ensim-

mäiseksi tarkastelen, millaisista osista seurannimet koostuvat. Toisena tavoitteenani on 

selvittää nimenantoperusteita kieliyhteisön näkökulmasta. Tämän näkökulman on valin-

nut myös Paula Sjöblom (2006) väitöskirjassaan. Hän on tutkinut suomalaisia yritysni-

miä. Paula Sjöblomin mukaan yrityksen nimenantohetkeen on vaikeaa päästä käsiksi. 

Mitä kauempana historiassa nimen synty on, sitä vaikeampaa on saada selville nimenan-

tajan motiiveja (Sjöblom 2006: 61). Ainoa, joka pystyy selvittämään nimenantajan todel-

lisia motiiveja, on nimenantaja itse (Kiviniemi 1987: 21). Omassa tutkimuksessani tämä 
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on vielä monimutkaisempaa, koska voi ajatella, että uuden seuran nimeä on todennä-

köisesti valitsemassa useampia henkilöitä. Kieliyhteisössä kuitenkin syntyy olemassa 

olevien nimien pohjalta jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, miten nimet muodostetaan, 

miten niitä rakennetaan eri elementeistä ja mitä motiiveja nimien taustalla voi olla. 

(Sjöblom 2006: 61.) Kieliyhteisön jäsenenä pystyn tulkitsemaan näitä asioita omasta ai-

neistostani. Kolmas tavoitteeni on tutkia, millaisia muutoksia jääkiekkoseurojen nimeä-

misessä tapahtunut noin sadan vuoden aikana. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

  

Tutkimuskysymykseni ovat muodostuneet seuraaviksi: 

         1. Millainen rakenne suomalaisten jääkiekkoseurojen nimillä on?  

         2. Millainen on jääkiekkoseuran nimen prototyyppi? 

         3. Millaisia nimenantoperusteita jääkiekkoseurojen nimillä on? 

            4. Onko jääkiekkoseurojen nimenantamisessa tapahtunut muutoksia? 

 

 

1.3. Tutkimusaineisto  

 

Tutkimusaineiston olen saanut suoraan Suomen Jääkiekkoliitosta syksyllä 2015, kun olen 

aloittanut tutkimustani. Olen ottanut yhteyttä Jääkiekkoliittoon, jossa tutkimusideaani 

suhtauduttiin innostuneesti ja kannustavasti. Liiton viestintäpäällikkö Henna Malmber-

gin tietojen mukaan vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Olen saanut tiedos-

ton Suomen Jääkiekkoliittoon kuuluvien seurojen nimistä. Tiedostossa on 638 nimeä, 

joista kuitenkin 278 on lakkautettu tai seuran nimi on vaihtunut. Olen päättänyt rajata 

aineistoani voimassa olevien seurojen nimiin, joita on 360 kappaletta (Katso Liite). 

 

Ensin ajattelin rajata tutkimukseni vain suomenkielisiin nimiin, joita on eniten, mutta se 

ei antaisi todellista kuvaa jääkiekkoseurojen nimistöstä Suomessa. Sen vuoksi analysoin 
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kaikki nimet. Sekakielisiä nimiä eli nimiä, joissa on esimerkiksi sekä suomea että englan-

tia, on paljon. Sekakieliset ja kokonaan englanninkielisetkin nimet ovat semantiikaltaan 

ja pääosin rakenteeltaankin hyvin samankaltaisia, joten analyysissä en erottele kieliä. 

 

Tutkin jääkiekkoseurojen virallisia nimiä siinä muodossa kuin ne saamassani tiedostossa 

ovat. Tiedän kyllä, että seurojen nimistä käytetään myös eri muotoja. Esimerkiksi  

Oulaisten Jääkobrat kirjoitetaan seuran kotisivuilla Oulaisten Jääcobrat ja Kiekkoveljet 

muodossa Kiekko-Veljet. Kaikilla seuroilla on myös lyhenne, joka lienee seuran virallista 

nimeä tunnetumpi. Tutkimuksessani kiinnitän lyhenteisiin huomiota vain, jos ne esiinty-

vät myös virallisessa nimessä. Seurojen nimessä olevat yhdistyksen muodosta kertovat 

lyhenteet, esimerkiksi ry ja oy, jätän pääasiassa tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Suurin osa aineistoni nimistä on yksinomaan jääkiekkoseuroja, mutta osassa seuroista 

harrastetaan muitakin lajeja kuin jääkiekkoa. Näitä ovat esimerkiksi ringette, rullakiekko 

ja kelkkajääkiekko. Lisäksi aineistossani on jonkin verran monipuolisia urheiluseuroja, 

joista jääkiekkojaosto on vain yksi osa-alue. Tällaisilla seuroilla on yleensä pitkä historia 

paikkakunnalla. 

 

On huomioitava, mitä eroa on seuralla ja joukkueella. Tutkimuksessani tarkastelen seu-

rojen nimiä, mutta käytännön tasolla kyse saattaa olla yksittäisestä joukkueestakin, mi-

käli seurassa on vain yksi joukkue. Kielitoimiston sanakirjan mukaan seura on järjestäy-

tynyt useiden henkilöiden yhteenliittymä, yhdistys tai klubi. Joukkue on esimerkiksi seu-

raa tai maata edustava urheilijaryhmä. (KS 2014.)  

 

Aineistoni seurat eroavat toisistaan hyvinkin paljon, koska mukana ovat kaikki suomalai-

set jääkiekkoseurat, joiden joukkueet pelaavat eritasoisissa sarjoissa junioreista SM-Lii-

gaan. Aineistossa on tunnettuja Liigassa pelaavien seurojen nimiä, esimerkiksi Oulun 

Kärpät. Eniten on Mestistä ja muita sarjoja pelaavien seurojen nimiä, esimerkiksi Kiekko-

Vantaa Hockey. Aineistossa on paljon myös paikallisia junioriseurojen nimiä, esimerkiksi 

Iisalmen Peli-Karhut Juniorit. Nimistä voi päätellä, että aineistossa on myös jollakin ta-

valla erikoistuneita seuroja, kuten veteraanikiekkoseura Marsalkat tai Suomen Proteesi-

lätkä.  
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Kaikki seurat eivät pelaa varsinaisissa sarjoissa, vaan seurat voivat pelata myös harras-

tesarjoissa tai seuroihin kuuluvat voivat kokoontua yhteen pelaamaan sovitusti. Esimer-

kiksi seuran Höntsä team -nimessä puhekieltä oleva höntsä viittaa leikkimielisesti pelat-

tavaan peliin (Urbaanisanakirja 2015). On olemassa esimerkiksi myös niin sanottua pi-

polätkää. Se on jääkiekon tapainen peli, jossa ei tarvitse välttämättä kuulua mihinkään 

joukkueeseen. Jäähallissa on vakituinen vuoro, jonne saa tulla harjoittelemaan perustai-

toja ja pelaamaan kuka tahansa mies tai nainen. Varusteiksi tarvitsee vain kypärän, luis-

timet ja mailan. (Suomen Jääkiekkoliitto 2016.) Ainakin nimi aineistossa oleva nimi HC 

Pipot viittaa pipolätkään. 

 

 

                    1.4. Käsitteet ja tutkimusmenetelmät 
 

Lingvistinen nimistöntutkimus eli onomastiikka tutkii erisnimiä eli propreja. Yleisesti ot-

taen lingvistiikassa ei ole kiinnitetty paljon huomiota propreihin, vaikka todellisessa  

kielenkäytössä niitä käytetään paljon. Proprit lainautuvat väistämättä kielestä toiseen. 

(Sjöblom 2006: 15−16.) Nimistöntutkimus on keskittynyt niin Suomessa kuin maailmal-

lakin henkilönnimien eli antroponyymien ja paikannimien eli toponyymien tutkimuk-

seen.  

 

Alla on Sjöblomilta (2006: 49) mukailemani Kuvio 1, missä havainnoidaan onomastiikan 

tutkimuskohteiden luokittelua. 
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        KUVIO 1. Onomastiikan tutkimuskohteiden luokittelu. 

 

Kuviosta 1 ilmenee, että tutkimuskohteeni on kuudennella luokitteluportaalla. Erisnimet 

jakautuvat henkilönnimiin, eläintennimiin, luontonimiin ja kulttuurinimiin. Kuvio esitte-

lee tarkemmin vain kulttuurinimiä. Ne jakautuvat myös neljään osaan, joista organisaa-

tioiden nimet ovat osa-alue, johon yritysten ja yhdistysten nimet kuuluvat. Yhdistyksiin 

kuuluvia erilaisia ryhmiä on todella suuri määrä, joista Kuvio 1 esittelee vain urheiluseu-

rat ja niihin kuuluvan jääkiekkoseurojen ryhmän.  

 

Sjöblomin jaottelussa on oleellista, että paikannimet eivät ole omana yhtenä ryhmä-

nään, vaan ne sijoittuvat luonto- ja kulttuurinimien alaluokkiin, joihin kuuluu muitakin 

kuin perinteisesti paikanniminä pidettyjä nimiä. Eläintennimet hän on nostanut henki-

lönnimien rinnalle, koska niitä voi käsitellä kuin henkilönnimiä. Lisäksi eläimen nimeä-

misessä lienee aina kyse sen inhimillistämisestä, sillä nimen avulla eläimestä tulee per-

heenjäsen, joka on tunnistettavissa omaksi yksilökseen omine luonteenpiirteineen. Kis-

sojen ja koirien rotukirjanimillä ja hevosten nimillä on kaupallinen tarkoite. (Sjöblom 

2006: 49.) 

 

Nimistöntutkimuksen käsitteet ovat kirjavia. Mainitsen tässä niitä käsitteitä, joita tarvit-

sen omassa tutkimuksessani. Nimien rakenteiden analyysi on tutkimukseni merkittä-
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vässä osassa. Tutkimukseni on kvalitatiivista, mutta jäsennän sitä kvantitatiivisin mene-

telmin. Kun tarkastellaan rakennepiirteitä, leksikaalisia aineksia ja nimisysteemiin kuu-

luvien nimien välisiä suhteita, on tutkimus nimitypologiaa. Nimisysteemi on tietynlajis-

ten nimien järjestelmä, jossa vallitsevat tietyt rakenteelliset ja toiminnalliset periaat-

teet. Nimitypologinen tieto sisältää tietoja siitä, millaisia nimet ovat fonologisesti, mor-

fologisesti, syntaksisesti tai semanttisesti. (Ainiala ym. 2008: 39-40.) Kielitieteessä paljon 

käytetty prototyyppisyyden käsite sopii myös nimistöntutkimukseen (Ainiala ym. 2008: 

30). Etsin tutkimukseni yhtenä osana vastausta siihen, millainen on prototyyppinen jää-

kiekkoseuran nimi Suomessa. 

 

Jääkiekkoseurojen nimiä on tutkittu aikaisemmin hyvin vähän. Leena Mattila on tehnyt 

pro gradu -tutkielman urheiluseurojen nimistä Jyväskylän yliopistossa vuonna 1995. Hä-

nen aineistostaan osa on ollut jääkiekkoseurojen nimiä. Mattilan mukaan seurannimet 

ovat ehdottomasti yksilöiviä verrattuna henkilönnimiin tai paikkakunnannimiin. Hän on 

käyttänyt esimerkkeinä nimiä Matti Järvinen ja Lahti. Kun Mattila on tehnyt tutkimus-

taan, Matti Järvisiä on ollut Lahden seudun puhelinluettelosta 17 ja Lahti-nimisiä pai-

kannimiä lukuisia. Yhdistysrekisteristä kuitenkin löytyy vain yksi Lahden Reipas, sillä 

sinne ei voi rekisteröidä nimeä, joka on jo rekisterissä. (Mattila 1995: 17.)  Mattila on 

analysoinut urheiluseurojen nimien rakennetta ja käyttänyt metodinaan paikannimitut-

kimuksen syntaktis-semanttista luokittelua (Mattila 1995). Omassa tutkimuksessani käy-

tän tätä luokittelua sovellettuna, koska paikannimitutkimukseen tarkoitettu luokittelu-

malli ei sellaisenaan mielestäni sovi seurannimien tutkimukseen. Tällaiseen ratkaisuun 

on päätynyt myös Paula Sjöblom (2006) yritysnimiä tutkiessaan. Hän toteaakin, että syn-

taktis-semanttinen malli on tärkeä lähtökohta, mutta sen soveltaminen paikannimistä 

todella paljon poikkeaviin yritysnimiin on vaikeaa. Tällaiseen nimistöön voi hänen mu-

kaansa kehittää lingvististen teorioiden pohjalta erilaisia tutkimusmenetelmiä. (Sjöblom 

2006: 73−74.)  

 

Jääkiekkoseurojen nimet ovat yleensä moniosaisia, mutta analyysissä en jaa nimiä pe-

rinteisesti osien lukumäärän mukaan. Seurannimet koostuvat perusosasta ja määrite-

osasta tai -osista. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että jääkiekkoseurojen nimissä on 

yleistä, että ne muodostuvat paikantavasta määriteosasta ja perusosasta, joka on usein 
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monikossa oleva appellatiivi. Paikantavalla määriteosalla tarkoitan nimenosaa, joka ker-

too jääkiekkoseuran kotipaikkakunnan (Espoon Kiekkoseura) tai joissakin tapauksissa 

alueen tai kotiseudun (Jyvässeudun kiekko). Aineistossa on myös muutamia seuranni-

miä, jotka alkavat paikantavalla määriteosalla Suomen, esimerkiksi Suomen Jääkiekko-

huoltajat.  

 

Paikantavan määriteosan sisältäviä nimiä on aineistossani 252 kpl eli 70%. Ajattelen, että 

paikantavalla määriteosalla on jääkiekkoseurojen nimissä erityisen suuri merkitys, sillä 

lajin parasta antia ovat pelit, joita pelataan eri paikkakunnilla kunkin joukkueen vuoro-

tellen toimiessa kotijoukkueena. Yleensä jo pelkkä vierasjoukkueen seuran nimen kuu-

leminen kertoo, miltä paikkakunnalta joukkue on. Seurannimessä on siis tärkeää tuoda 

informaatiota siitä, miltä paikkakunnalta seura on kotoisin. Myös uuden suomalaisesta 

jääkiekkokulttuurista kertovan Kiekkokansa-nimisen teoksen alkusivuilla todetaan jää-

kiekolla olevan Suomessa ja maailmalla vahva paikallinen side (Heiskanen & Salmi 2015: 

8).  

 

Analyysissäni tutkin paikantavan määriteosan sijaintia nimessä. Jaan nimet aluksi kol-

meen ryhmään: paikantava määriteosa nimen alussa, paikantava määriteosa nimen kes-

kellä tai lopussa ja paikantava määriteosa puuttuu. Otan huomioon myös nimet, joiden 

nimessä on yleisesti tunnettu lyhenne, jonne paikantava määriteosa sisältyy. Näin on 

esimerkiksi nimessä HIFK eli Helsingfors Idrottsföreningen Kamraterna. Perusosia analy-

soin niiden tarkoitteiden kautta.  

 

Rakenteen analyysissä selvitän myös mitä kieliä nimissä käytetään. Nimet ovat suurim-

maksi osaksi suomenkielisiä, mutta joukossa on myös englanninkielisiä nimiä ja muu-

tama ruotsinkielinen nimi. On myös sekakielisiä nimiä. Tällaisena voidaan pitää alussa 

kertomaani esimerkkiä Nivala Cowboys. Vielä selkeämpi esimerkki sekakielisestä ni-

mestä on sellainen nimi, jossa on genetiivialkuinen paikantava määriteosa ja englannin-

kielinen perusosa, kuten nimessä Sipoon Wolf. Tarkoitukseni on osoittaa aineistoni ja-

kautuminen eri kieliin taulukolla.  
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Haluan tutkia jääkiekkoseurojen nimenantoperusteita. Nimeämismalli tarkoittaa mallia 

tai kaavaa, jonka mukaan muodostetaan uutta nimistöä. (Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus 

1974: 34.) Nimeäminen on analogista eli nimien mallina ovat aikaisemmin keksityt nimet 

(Ainiala ym. 2008: 40). Jääkiekon kieli sisältää omaperäistä sanastoa ja sanontoja, jotka 

voivat vaikuttaa jopa jääkiekkoseuran nimeämiseen. Nimenantoperusteiden analyysissä 

voin hyödyntää omaa asiantuntemustani sen osalta, mitä tiedän jääkiekon kielestä. Suo-

men kielen asiantuntijatkin ovat kirjoittaneet jonkin verran urheilukielestä (Esimerkiksi 

Sivula 1962, Haapanen 2003). Nimenantoperusteet liittyvät rakenteen analyysiin, mutta 

olen kuitenkin päättänyt erottaa nämä kahdeksi eri analyysiksi, sillä samalla nimellä voi 

olla useampia nimenantoperusteita. 

  

Rakenteen tutkiminen on typologista, mutta nimenantoperusteita tutkiessani teen so-

siolingvististä nimistöntutkimusta eli sosio-onomastista tutkimusta. Se tutkii nimien 

käyttöä, variaatiota ja muuttumista. (Ainiala ym. 2008: 75−76). Viimeinen tutkimuskysy-

mykseni on varsinkin vahvasti sosio-onomastinen, kun tutkin, onko jääkiekkoseurojen 

nimeämisessä tapahtunut historiallisia muutoksia. 

 

Vanhimmat nimet ovat yli sata vuotta vanhoja. Esimerkiksi Suolahden Urho on jääkiek-

kojaoston sisältävä urheilun yleisseura, joka on perustettu 1908. Aineistoni uusimpia 

seuroja on esimerkiksi kotipaikkakuntani jääkiekkoon erikoistunut junioriseura Oulais-

ten Jääkobrat, joka on perustettu 2014. On selvää, että nimeäminen on muuttunut täl-

laisen ajanjakson kuluessa. Olen rajannut omaa näkökulmaani, ja keskityn 1990-luvun, 

2000-luvun ja 2010-luvun alkupuolen nimiin, koska niistä ei ole vielä tutkimustietoa.  



9 
 

                     1.5. Jääkiekkoseuran nimeäminen 
 

Tämä luku kertoo uuden jääkiekkoseuran nimeämisestä Suomessa. Tutkielmani kan-

nalta on kiinnostavaa selvittää, miten nimeäminen tapahtuu käytännössä: kuka tai ketkä 

seuran nimen valitsevat ja saavatko he apua esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallitukselta 

tai Suomen Jääkiekkoliitosta. Selvää on, että jääkiekkoseuran nimen ensisijainen tehtävä 

on identifioida yksi jääkiekkoseura ja sen toiminta. 

 

Olen tavannut Suomen Jääkiekkoliiton koulutuspäällikön, Ari Piispasen, ja saanut hä-

neltä tietoa muun muassa jääkiekkoseuran nimeämisestä. Jos halutaan perustaa uusi 

jääkiekkoseura, Piispasen mukaan se alkaa siitä, että seuralle suunnitellaan säännöt. 

Suomen Jääkiekkoliitto voi olla mukana jo tässä vaiheessa lähettämällä tulevalle seuralle 

niin sanotut mallisäännöt. Seuraavaksi uusi seura tekee ilmoituksen Patentti- ja rekiste-

rihallitukseen rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta. Lopuksi uusi seura tekee jäsen-

anomuksen Suomen Jääkiekkoliittoon. (Piispanen 2016, suullisesti.) Seuraa perustavat 

henkilöt, joita pitää olla vähintään kolme, valitsevat tulevan seuran nimen Patentti- ja 

rekisterihallituksen ilmoitukseen.  

 

Nimeä koskevissa ohjeissa sanotaan, että yhdistyksen nimen tulee erottua riittävästi re-

kisteriin merkityistä, eikä se saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen (Pa-

tentti- ja rekisterihallitus 2015). Harhaanjohtavuutta arvioidaan sellaisissa tapauksissa, 

joissa yhdistyksen säännöissä ilmoitettu tarkoitus ei vastaa nimen tarkoitetta. Jos esi-

merkiksi yhdistyksen tarkoitus olisi ”jääkiekon seuratoiminta”, mutta nimenä olisi Jalka-

palloseura Pallonpotkijat. Silloin nimeä kenties voitaisiin pitää harhaanjohtavana. (Ruo-

kamo 2016, sähköpostitse.) Tätä ei pidä sekoittaa aineistoni nimiin, joissa esiintyy kom-

ponentti pallo, esimerkiksi SaiPa eli Saimaan Pallo, sillä tällaista yhdistystä perustetta-

essa sen tarkoitus on ollut todennäköisesti ”palloilulajien seuratoiminta”. 

 

Hylättyjä jääkiekkoseurojen nimiä ei tilastoida. Yhdistysrekisterin neuvonnalla ei ole sel-

laista asemaa, että se voisi auttaa uusien yhdistysten nimien valinnassa. Nimi tarkiste-

taan, kun ilmoitus tulee vireille, ja sitä aletaan käsitellä. (Ruokamo 2016, sähköpostitse.) 

Piispasen mukaan myöskään Suomen Jääkiekkoliitto ei auta nimen keksimisessä, vaan 
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siinä vaiheessa, kun jäsenanomus saapuu Jääkiekkoliittoon, yhdistyksen nimi on jo hy-

väksytty rekisteriin.  

 

Jääkiekkoseurojen nimet ovat harkinnaisnimiä. Perinteisen käsityksen mukaan paikan-

nimi luokiteltiin harkinnaiseksi, jos voitiin katsoa nimenannossa määräävänä tekijänä ol-

leen nimen esteettisyys tai muoti. Harkinnaisniminä pidettiin muun muassa tapauksia, 

joissa talonnimeksi on otettu luontonimi. Nimenanto selitettiin harkinnan tulokseksi. 

Nykyään määrittely on tarkentunut niin, että harkinnaisilla tarkoitetaan virallista käyttöä 

varten muodostettuja nimiä. Mainitut talonnimet rinnastuvat läheisesti metonyymisiin 

siirrynnäisiin. Tärkeä ero niihin on kuitenkin nimeämistilanne: on pakko muodostaa ni-

meksi tunnistettava ilmaus. Mahdollista on käyttää valmista nimeä tai keksiä sellainen 

mallien mukaan. Muusta nimenannosta harkinnaiset poikkeavat olennaisesti siinä, että 

nimen ei tarvitse saada yleistä hyväksyntää jäädäkseen käyttöön. Tällaisia ovat esimer-

kiksi tilannimet Leponi ja Monrepos. (Kiviniemi 1975: 49−50.) Seurannimenkään ei tar-

vitse saada yleistä hyväksyntää, mutta Patentti- ja rekisterikeskuksen hyväksynnän se 

tarvitsee. 

 

Uuden seuran perustaminen voi joskus tapahtua niin, että jokin kaveriporukka alkaa pe-

lata virallisia otteluita ja pitää nopeasti keksiä nimi, jotta voidaan rekisteröityä. (Kasila 

2016, sähköpostitse.) Uskoisin, että näissä tapauksissa voi muodostua sellaisia nimiä, 

jotka eivät ole läpinäkyviä. Vain pieni joukko tietää nimen merkityksen. Tällaisia nimiä 

on vaikea analysoida.  
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                     2. JÄÄKIEKKO SUOMESSA 
 

 

2.1. Jääkiekon historia 

 

Suomessa jääkiekolla on pitkä historia. Ensimmäinen jäähockey-niminen peli pelattiin 

Helsingissä vuonna 1899. (Leijonat 2015.) 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa lähes 90% 

suomalaisista asui maaseudulla, mutta maahan oli muodostumassa kaupunkikulttuuria. 

Vielä 1800-luvulla liikunta ja virkistäytyminen olivat varakkaan virkamiehistön, säätyläis-

ten ja porvarien etuoikeus. Työläisammateissa toimivien työviikot olivat pitkiä ja raskaita 

ja kaikki tulot menivät elämiseen. (Ilmanen 2015: 21.) Jääkiekkokin alkoi kehittyä Suo-

messa vasta sitten, kun elintaso nousi. Vasta 1920-luvulla yhteiskunnalliset olot vakiin-

tuivat niin, että urheilulle ja muille liikunnallisille harrastuksille oli edes jonkin verran 

tilaa ja aikaa (Ilmanen 2015: 25). 

 

Ensimmäinen seurojen välinen jääkiekko-ottelu pelattiin Tampereella vuonna 1928. 

(Leijonat 2015.) Kotimaisen huippukiekon historia on kuitenkin varsin lyhyt. Sama pätee 

suomalaisiin kiekkokansana. Vielä toisen maailmansodan aikaan ja pitkästi sen jälkeen 

jääpallo keräsi paljon enemmän katsojia Suomessa. Jääpallo on ollut kansainvälisesti ra-

joittunut laji, jota lähinnä Suomen rajanaapurit ovat harrastaneet. Ensimmäiset Jääpal-

lon MM-kilpailut järjestettiin vuonna 1957 Helsingissä. Jääkiekko on ollut taustaltaan 

kansainvälisempi laji, jossa on ollut MM- ja Olympiakisoja jo vuodesta 1920 lähtien. 

Suomi osallistui jo vuonna 1937 MM-turnaukseen. (Salmi 2015: 16−18.) Suomen vaaku-

nan leijona otettiin pelipaitoihin vuonna 1948 (Leijonat 2015). 

 

Jääkiekon suosion nousuun on monia syitä. Se oli jääpalloa ruumiillisempaa, koska tak-

laukset olivat sallittuja. Kaukalon laidat lisäsivät nopeutta, mikä sai yleisön kiinnostu-

maan lajista. Kiekkoilun edellyttämä kenttä ja joukkueen koko olivat pienempiä. Kauka-

lon pienuus teki sen valaisemisen helpommaksi ilta-aikaan, jolloin pelaaminen myös työ-

päivän jälkeen tuli mahdolliseksi. Jääkiekosta tuli ihanteellinen peli 1960-luvun Suo-
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meen, jossa väestöä muutti maalta kaupunkeihin ja kysyntää uusille vapaa-ajan harras-

tuksille alkoi tulla. Tärkeimpiä kiekkokaupunkeja olivat ensin Helsinki, Tampere, Hä-

meenlinna ja Lahti, myöhemmin myös Rauma, Pori ja Turku. Lisäksi jääkiekon nousua 

vauhdittivat paremmat harjoitteluolosuhteet. (Salmi 2015: 22−23.) 

 

 

2.2. Jääkiekko nykyään 

 

Suomen liikuntajärjestelmän keskeisiä toimijoita on kolme: julkinen, yksityinen ja kol-

mas sektori. Ne esitellään Kuviossa 2, joka on peräisin Kalervo Ilmasen artikkelista teok-

sessa Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä (2015).  

 

                                            KUVIO 2. Suomen liikuntajärjestelmän keskeiset toimijat.  
 
 

Kuviosta 2 näkee, että kaikki sektorit toimivat yhteistyössä. Kolmannen sektorin kansa-

laisjärjestöt vastaavat pääosin vapaaehtoispohjalta paikallistason seuratyöstä. Julki-

sella sektorilla kunnat tukevat seurojen toimintaa sekä suoraan avustuksina että välilli-

sesti edullisia liikuntapaikkoja tarjoamalla. Valtio ohjailee valtakunnantason järjestötoi-

mintaa. Yksityinen sektori tarjoaa palvelujaan maksua vastaan kaikille halukkaille. Li-
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säksi se sponsoroi kilpa- ja huippu-urheilua. (Ilmanen 2015: 20.) Kaikki liikuntajärjestel-

män keskeiset toimijat ovat mukana jääkiekossa. Kolmas sektori on vahva, mutta yksi-

tyinen sektori on myös monimuotoisesti mukana. Esimerkiksi 2000-luvulla jäähallit 

ovat osittain yksityisten rakentamia ja ylläpitämiä.  

 

Suomen Jääkiekkoliitto ry on perustettu vuonna 1929. Se on Kansainvälisen Jääkiekko-

liiton, IIHF:n, jäsen. Jääkiekkoliiton painopistealueet ovat jääkiekon harrastaminen ju-

niori- ja seuratoiminnassa ja kansainvälinen menestyminen maajoukkuetasolla. Jääkiek-

koliitto haluaa myös muun muassa kehittää valmentamista, tyttöjen ja naisten jääkiek-

koa, harrastusmielessä pelaamisen mahdollistamista, erotuomaritoimintaa sekä rulla-

kiekkoa. Jääkiekkoa voi harrastaa kuka tahansa. Jääkiekkoliitto haluaa korostaa, että laji 

sopii lapsille, nuorille, aikuisille sekä varttuneemmillekin. Se sopii tytöille, pojille, naisille 

ja miehille. Lajista löytyy versioita, joissa ei saa käyttää taklauksia. Jääkiekko on hyvin 

suosittu laji Suomessa, sillä sitä pelaa noin 190 000 aktiivista harrastajaa. Suomen Jää-

kiekkoliitossa on yli 70 000 lisenssipelaajaa. Jääkiekko on fyysinen peli, mutta väkivalta 

ei kuulu lajiin. Suomen Jääkiekkoliiton mukaan suomalaisen jääkiekon arvot ovat kun-

nioitus, yhteisöllisyys, hauskuus ja erinomaisuuden tavoittelu. (Suomen Jääkiekkoliitto 

2015.) 

 

Valtakunnallinen Leijona-kiekkokoulu on seuroille luotu malli alle 8-vuotiaiden tyttöjen 

ja poikien kiekko- ja luistelukoulujen toteuttamiseksi. Yksittäisen lapsen osalta Leijona-

kiekkokoulu saattaa kestää kolmekin vuotta, sillä opetus tapahtuu tasoryhmissä. Alku-

valmiudet saavutettuaan voi siirtyä pelaamaan jääkiekkoseuran joukkueisiin. Suomessa 

on tällä kaudella 360 Suomen Jääkiekkoliittoon kuuluvaa seuraa. Seuroissa tavoitteet 

vaihtelevat riippuen pelaajien iästä ja tasosta. Niitä ovat esimerkiksi urheilullisen elä-

mäntavan omaksuminen, monipuolisesta liikunnasta nauttiminen ja sosiaalisuuteen 

kasvaminen. (Suomen Jääkiekkoliitto 2015.) Suomessa on tällä hetkellä 313 kuntaa (Kun-

taliitto 2016), mutta kaikissa kunnissa ei ole jääkiekkoseuraa.  

 

Suomen Jääkiekkoliitto haluaa tarjota harrastekiekkotoimintaa koko elämän ajaksi. Har-

rastekiekkotoiminta on kasvattanut suosiotaan myös aikuisten parissa. Se tulee ilmi Suo-
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men Kuntoliikuntaliiton hankkeeseen kuuluvasta Harrastejääkiekkoilijan terveysprofii-

lista, joka on tehty vuonna 2009. Jääkiekko kohentaa ja ylläpitää fyysistä kuntoa. Se on 

myös sosiaalista vuorovaikutusta.  Uudehko laji on esimerkiksi rullakiekko, joka on pal-

jon jääkiekon kaltainen peli, mutta sitä pelataan rullaluistimilla. Vielä uudempi laji Suo-

messa on kelkkajääkiekko, jota pelattaessa maataan eräänlaisen kelkan päällä. Lajissa 

pelaajalla on kaksi mailaa, jotka on varustettu myös jääpiikillä. Mailoilla otetaan sekä 

vauhtia että ohjataan kiekkoa. Kelkkajääkiekko kehitettiin alun perin vammautuneiden 

henkilöiden kuntoutusmuodoksi Ruotsissa 1960-luvulla. (Suomen Jääkiekkoliitto 2015.) 

 

Suomen Jääkiekkoliitto järjestää ja valvoo kilpailutoimintaa naisten-, miesten- ja nuor-

tensarjoissa. Suomi on jaettu alueisiin, jotta voidaan taata tasapuoliset mahdollisuudet 

pelaamiseen eri puolilla Suomea. Maajoukkueista tunnetuin on miesten jääkiekkomaa-

joukkue, jota kutsutaan epävirallisissa yhteydessä nimellä Leijonat. Se on voittanut jää-

kiekon MM-kultaa vuosina 1995 ja 2011. (Suomen Jääkiekkoliitto 2015.) 

 

 

2.3. Jääkiekon kieli 

 

Tässä luvussa kirjoitan urheilukielestä ja sen alalajista, jääkiekon kielestä, koska se voi 

näkyä jääkiekkoseuran nimeämisessä. Yleisen urheilukielen sanaston kehitykseen on 

vaikuttanut eri urheilulajien syntyminen ja kehittyminen. Aluksi on lajien nimiä saatu 

luonnollisesta toiminnasta (juoksu, kävely, heitot jne.) Urheiluvälineitä on nimitetty val-

miiden erikoisvälineiden mukaan, esimerkiksi keihäs, jousi, sauva. Lajien kehityksen 

myötä on urheilusanastoa saatu lisää yhdistämällä (pituushyppy, viestinjuoksu), lyhen-

tämällä (pikamatka, korkeus) tai johtamalla (soutu, melonta). Runsaasti on myös luotu 

uusia ilmauksia, kuten 1910-luvulta alkaen palloilu, nyrkkeily, jalkapallo ja valmennus. 

Vieraskieliä urheilulajien nimityksiä on lisäksi lainattu paljon. Urheilukieli on siis kehitty-

nyt monipuoleksi ammattikieleksi, jolla on oma erikoissanastonsa. (Turunen 1962: 

156−158.)  
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Urheilukielessä pyritään kuvaamaan toiminnallisuutta ja reippautta, mikä johtaa leikilli-

seen, pakinoitsevaan tyyliin ja arkisiin ilmauksiin (Turunen 1962: 156−158). Varsinkin ur-

heilutoimittajat pyrkivät tehostamaan ja värittämään sanottavaansa erilaisia kielikuvia 

käyttäen, vaikka tavoitteet eivät olekaan esteettiset. Ilmeisesti pelkästään asialliset sa-

nonnat tuntuvat liian vaisuilta, ja siksi käytetään tunneväriltään sopivia kielikuvia. Liika 

tunteellisuus voi joskus johtaa epäonnistuneisiin, jopa hullunkurisiin kuvauksiin. Kuvail-

mauksia otetaan lähes mistä tahansa aihepiiristä, joita voi olla esimerkiksi Raamatun 

lauseet (”Pitää luoda sellainen usko, että se siirtää vuoria”), korttipelitermit (”valt-

tiässä”) tai liike-elämän ilmaukset (”pohjanoteeraus”).  (Sivula 1962: 195−196.)   

 

Suomessa jääkiekon kieleen ovat vaikuttaneet urheiluselostajat. Kaikkia heitä yhdistää 

se, että äidinkieli on heille tärkeä, ja he ovat tai ovat olleet taitavia kielenkäyttäjiä. Mo-

net ovat myös kirjoittaneet kirjoja. (Oinonen 2015: 70.) Ensimmäinen jääpallon ja var-

haisen jääkiekon selostaja radiossa oli Martti Jukola 1930-luvulla. Tarinan mukaan en-

simmäisen jääkiekkomaaottelun selosti vuonna 1946 Heikki Karuvaara, joka ei ollut ai-

van täysin perillä lajin termistöstä. Siksi avustaja näytti hänelle tilanteissa lapuilta ter-

mejä, kuten paitsio ja pitkä kiekko. (Oinonen 48−49.) 

 

Yksi tunnetuimpia radioselostajia on Raimo ”Höyry” Häyrinen, joka nopealla puherytmil-

lään tuotti uuteen radiourheiluun, jääkiekkoon, sopivan ilmaisutavan. Häyrinen kehitti 

jääkiekon radioselostuksen sellaiseksi, että kuuntelija tiesi, mitä pelissä tapahtui, mutta 

tämän ohella oli kerrottava muutakin. Yksi kuuntelija muistaa Häyrisen toteamuksen: 

”Murto lähtee ylös kuin muumio”. Kielikuva kiteyttää millaisesta liikkumisesta on kyse. 

(Oinonen 2015: 53−60.) 

 

Nykyään suuren suosion on saavuttanut televisioselostaja Antero Mertaranta, joka sa-

nallisti Suomen menestyspolun jääkiekossa 1990-luvulla. Hän käyttää ääntään voimak-

kaasti ja lienee omaksunut latinalaisamerikkalaisesta jalkapalloselostamisesta pitkien 

vokaalien huutamisen. Hänen puhenopeutensa on kuin Häyrisellä. Mertaranta hehkut-

taa suomalaisuutta, joten häntä voi pitää kansallisromantikkona, joka tuntee sanoilla 

maalaamisen taiteen. Viime aikoina tunteita herättänyt selostaja on ollut Kaj Kunnas, 
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jonka puhetavalle ominaista on puherekisterin vaihtelu huudosta hiljaiseen kähinään. 

Hän viljelee Häyrisen ja Mertarannan tavoin runsaasti kielikuvia. (Oinonen 2015: 57−71.) 

 

Sivula lienee ensimmäinen, joka kirjoitti urheilukielestä Suomessa 60-luvulla. Hän on sil-

loin todennut, että sanonnan siirtyminen urheilukieleen usein madaltaa sen tyyliarvoa. 

(Sivula 1962: 195-196.) Nykyään, yli 40 vuotta myöhemmin, voidaan kyseenalaistaa, aja-

tellaanko enää näin. Pikemminkin esimerkiksi jääkiekon kielen voi nähdä sanontoja uu-

distavana ja tuottavana. Jääkiekon fraasit voivat siirtyä osin muuhunkin kielenkäyttöön. 

Eero Kettunen on tutkinut jääkiekkouutisia ja suomen kielen fraseologiaa Oulun yliopis-

tossa vuonna 2006. Hänen mukaansa jääkiekkouutinen tekstilajina edistää kuvallista kie-

lenkäyttöä ja fraasien käyttöä (Kettunen 2006: 62). Fraasien hän määrittelee olevan käy-

töltään itsenäisiä kielen yksiköitä, johon viestintätilanne ei vaikuta (Kettunen 2006: 20).  

 

Jääkiekon kieleen kuuluu myös humoristisuus. 1990-luvulla tällaisia esille tulleita il-

mauksia ovat esimerkiksi ylämummo ja alamummo, jotka eivät tarkoita iäkkään naisen 

ruumiinkohtia, vaan jääkiekkomaalin ylä- ja alanurkkia (Viinikka 2007: 31). Metaforisuus 

ja humoristisuus näkyvät jääkiekkoseurojen nimeämisessä. 

 

Urheiluun kuuluvat monet kielet myös Suomessa. Englannin kieli on tullut suomalaisten 

seurojen nimiin 1970-luvulta alkaen. Muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä nimiä on an-

nettu maassamme jonkin verran jo paljon ennen 1970-lukua. Suomen juutalaisvähem-

mistö on perustanut omia seurojaan, joiden nimet ovat olleet hepreaa, ja omakielisiä 

nimiä on myös venäläisperäisten asukkaiden seuratoiminnassa. Ensimmäisen kerran 

suomalaisen urheiluseuran nimessä on ollut englantia jo yli sata vuotta sitten. Helge 

Nygrénin 1800-luvulla tekemässä Suomessa perustetut urheiluseurat -kirjassa on yksi 

englanninkielinen nimi, vuonna 1896 toimintansa aloittanut pyöräilyseura Riding Boys. 

Englannin kielen sanoilla on tyypillisesti monia merkityksiä, ja sen suhteen se eroaa pal-

jon suomen kielestä.  Riihimäellä on annettu käsipalloseuralle nimi Cocks. Nimen valitsi-

joiden mielessä on ollut todennäköisesti käännös Kukot, mutta cock tarkoittaa myös sii-

tintä. (Peltola & Kasila 2011.) 
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3. NIMISTÖNTUTKIMUS 

 

 

3.1. Nimistöntutkimuksen taustaa 

 

Onomastiikka on melko nuori kielitieteellisenä tutkimusalana. Nimistöntutkimuksen 

pioneerit ovat vaikuttaneet jo 1800-luvulla, mutta systemaattinen nimistöntutkimus on 

peräisin vasta 1950-luvulta, jolloin on ilmestynyt muun muassa kansainvälinen nimistö-

tieteellinen julkaisu Onoma. (Sjöblom 2006: 17.) Nimistöntutkimus on alun perin synty-

nyt kielihistorian ja historiantutkimuksen aputieteeksi (Ainiala ym. 2008: 61). 

 

Nimistöntutkimuksen perinteet ovat henkilönnimien ja paikannimien tutkimuksessa, 

mikä on luonnollista, sillä eri kulttuureissa on ollut eniten tarvetta yksilöidä ihmisiä ja 

paikkoja. Muun nimistön tutkimus on niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ollut mar-

ginaalista. Suomessa nimistöntutkimuksen päähuomio on kohdistunut paikannimistön 

tutkimukseen. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että paikannimistöön on ollut jo var-

hain saatavana laajoja ja kattavia tutkimusaineistoja verrattuna henkilönnimistöön. Li-

säksi nimistöntutkimuksen teoreettisia kysymyksiä on tarkasteltu ennen muuta paikan-

nimistöntutkimuksessa. (Ainiala ym. 2008: 23−24, 60.) Nimistöntutkimuksen painottu-

neisuuden olen itsekin huomannut etsiessäni aineistoa omaa tutkimustani varten. Hen-

kilö- tai paikannimistä tehtyä tutkimusta on runsaasti, mutta esimerkiksi seurojen tai 

yhdistyksien nimistöstä tehtyjä tutkimuksia on todella vähän. 

 

Nimistöntutkimuksessa on useita tutkimuslinjoja. Nimen alkuperää tutkivasta ja selittä-

västä etymologisesta tutkimuksesta on alkanut nimistöntutkimuksen perinne. Paikanni-

mien tutkimus on ollut kulttuuri- ja asutushistoriallista. Uusi syntaktis-semanttinen jä-

sentelymalli on tuonut uuden suunnan paikannimistöntutkimukseen 1960−1970-lu-

vuilla. Lainanimistöntutkimus on vakiinnuttanut paikkansa omana tutkimusalanaan. So-

siolingvistinen tutkimus on melko uusi nimistöntutkimuksen suunta, joka voimistui 

1990-luvulla. 2000-luvulla nimistöntutkimus on saanut yhteistyö- ja keskustelukumppa-

neiksi uusiakin tieteenaloja. (Ainiala ym. 2008: 60−79.) Nimistöntutkimukseen on tullut 
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myös kognitiivinen lähestymistapa Sjöblomin myötä (Seppälä 2013). Nimistöntutkimus 

on siis laajentunut ja monipuolistunut paljon sen alkuajoista.  

 

Suomessa on tehty melko runsaasti perinteistä etymologista eli nimen alkuperää selit-

tävää nimistöntutkimusta. Yleinen ei-lingvistien käsitys saattaa olla, että nimien alku-

perän selvittäminen on nimistöntutkijoiden ainoa kiinnostuksen kohde, vaikka myös 

etymologisen tutkimuksen tavoitteet voivat olla laajemmat. Ensimmäinen suomalainen  

nimistöntutkimuksen väitöskirjan tekijä on A.V. Forsman vuonna 1891. Hänen tutkimuk-

sensa käsittelee suomalaisia esikristillisiä nimiä. (Ainiala ym. 2008: 61.) Sjöblom (2006) 

kuvailee tarkasti motiiveja, miksi nimistöntutkimuksen tutkimusperinne alkaa tästä. Hä-

nen mukaansa nimistöntutkimuksen arvo nähtiin tuolloin esihistorian ja kielen historian 

kannalta ja kansallisromanttinen aate velvoitti tutkimaan omia, alkuperäisiä nimiämme, 

jotka nähtiin kansan henkisen arvon ilmaisijoina. Sukunimet kiinnostivat vanhan kaste-

nimistön vuoksi. (Sjöblom 2006: 31.) Myöhemmin etymologinen tutkimus on ollut kes-

keinen osa henkilönnimistöntutkimusta, jota ovat tehneet monet tutkijat, muun muassa 

Kustaa Vilkuna ja Pirjo Mikkonen. Paikannimitutkimuksen uranuurtaja on Viljo Nissilä, 

jonka Vuoksen vesistöstä tehty väitöskirja on etymologinen. (Ainiala ym. 2008:62.) 

 

Nimet syntyvät ja vaikuttavat jonkin kulttuurimuodon piirissä.  Kulttuuri- ja/tai asutus-

historiallisesta nimistöntutkimuksesta puhutaan silloin, kun nimiä tarkastellaan osana 

paikallista historiaa ja niitä käytetään paikallishistoriallisen tiedon lähteenä. Kulttuuri-

historiallinen tutkimus on esimerkiksi Kaija Mallatin väitöskirja Naiset rajalla: kyöpeli, 

nainen, naara(s), neitsyt, morsian, ämmä ja akka Suomen paikannimissä (2007). Hän on 

tutkinut niiden paikkakuntien nimiä, joissa edellä mainitut sanat esiintyvät. Tutkimuk-

sessa selvitetään, millaisin perustein näitä tulkinnaltaan monilähtöisiä nimiä on annettu. 

Osa nimistä osoittautuu mytologisiksi, ja nimet on voitu nähdä rajoitukseksi naisten liik-

kumiselle. (Ainiala ym. 2008: 66.) 

 

Lainanimistöntutkimus käsittelee vieraista kielistä lainaamista ja lainautumista nimis-

tössä. Suomessa on kaksi kielikontaktialuetta, joista pohjoisessa kohtaavat saame ja 

suomi, etelässä meren rannikot ja saaristot, joissa kohtaavat ruotsi ja suomi. Lainanimis-
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töntutkimusta on esimerkiksi Ritva Liisa Pitkäsen väitöskirja Turunmaan saariston suo-

malainen lainanimistö (1985). Kielten ja kulttuurien kontaktit ovat nykyteknologian an-

siosta maailmanlaajuisia. Erityisesti englannin kielen vaikutusta ei voi olla huomaamatta. 

Englanti ja muutkin vieraat kielet näkyvät Paula Sjöblomin väitöskirjassa Toiminimen toi-

menkuva, suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. (2006) Englanti vaikuttaa vah-

vasti kaupallisiin nimiin ja muun muassa yritysnimiin. (Ainiala ym. 2008: 67−70.) 

 

Vierassanat jaetaan tavallisesti kolmeen ryhmään lähinnä sen mukaan, miten sanat ovat 

sopeutuneet suomen kieleen. Kotoistuneet vieraslainat eli yleislainat ovat mukautuneet 

suomen äännerakenteeseen. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi posti ja tohtori. Varsinai-

sissa vierassanoissa eli erikoislainoissa on sitä vastoin säilynyt outoja aineksia. Näitä sa-

noja ovat esimerkiksi bakteeri ja infarkti. Kolmannen ryhmän muodostavat vieraskieliset 

sanat, jotka kirjoitetaan ja äännetäänkin yleensä kuin lähtökielessä (Itkonen 1990: 

11−13.) 

 

 

3.2. Typologinen tutkimus 

 

Viljo Nissilä on ollut uranuurtaja nimeämisperusteiden luokittelussa väitöskirjassaan 

Vuoksen paikannimistö I (1939), jossa hänellä oli 21 nimeämisperustetta. Hänen tutki-

muksessaan kohteena ovat olleet yksittäiset nimet, nimisysteemit ja etymologia. 

1960−1970-luvulla tutkimuksen kohteeksi ovat vaihtuneet nimien rakenne ja nimeämis-

systeemit. Syntaktis-semanttinen jäsentely- ja luokittelumalli on muuttanut silloin voi-

makkaasti paikannimitutkimusta, koska nimistöntutkimus on alettu nähdä lingvistisenä 

tutkimuksena. Eero Kiviniemi on määritellyt tuolloin nimistöntutkimuksen tavoitteen, 

joka on nimenmuodostuksen ja nimien käytön selvittäminen osana kieltä ja kielenkäyt-

töä. (Ainiala ym. 2008: 70−71.) Syntaktis-semanttinen luokittelumallissa pyritään saa-

maan selville, millä perusteilla nimi on annettu. Esimerkiksi järvennimi Valkeajärvi muo-

dostuu kahdesta nimenosasta, joista perusosa on paikkaa luonnehtiva järvi ja määrite-

osa paikkaa yksilöivä valkea. (Ainiala ym. 2008: 98−99.)  
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Tutkimuksessani jääkiekkoseuran nimien rakenteen tarkastelu on merkittävässä osassa. 

Se on siltä osin typologista tutkimusta. Typologista tutkimusta on tehty erittäin runsaasti 

paikannimistöstä sekä myös henkilönnimistöstä. Koska oma tutkimukseni on muun ni-

mistöntutkimuksen alalta, en tässä esittele tyypillistä typologista paikannimitutkimusta, 

vaan olen etsinyt tutkimuksia, joista voin katsoa mallia ja joihin voin rinnastaa oman tut-

kimukseni. 

 

Onomastista tutkimusta urheiluseuroista on ollut vaikea löytää. Kaksi mielenkiintoista, 

mutta aika vanhaa Jyväskylän yliopistossa tehtyä pro gradu -tutkielmaa, olen kuitenkin 

saanut käsiini. Ne ovat Harri Piirolan Suomen valtakunnan urheiluliiton urheiluseurojen 

nimistö 1965-1980 (1985)  ja Leena Mattilan Helsingin ponnistuksesta Käsivarren kipsiin 

Tutkielma neljän suomalaisen palloilulajiliiton jäsenseurojen nimistä 1992−93 (1995).  

 

Piirola tutkii seurannimistöä, selvittää sen tyylipiirteitä, tarkastelee niiden nimeämista-

poja ja -perusteita ja vertailee seuranimistöä paikannimitasoon. Piirola toteaa urheilu-

seurojen nimien olevan kaavamainen. Hänen mukaansa määriteosa sijoittuu lähes aina 

perusosan edelle. Esimerkiksi Rasti-Vihti on rakenteeltaan harvinainen urheiluseuran 

nimi (Piirola 1985: 22.)  

 

Mattila tutkii lähinnä rakennetta. Hän esimerkiksi toteaa, että suurin osa seurannimistä 

asettuu luontevasti rakennetyyppien kaavakuvaan. Nämä ovat yksi-, kaksi- ja kolmiosai-

sia, joiden syntaktiset nimenosat ovat selväpiireistä sekä helposti erotettavissa. Osa ni-

mistä on Mattilan mukaan muodostettu nimeämismalleista piittaamatta. Näiden syn-

taktinen erottelu ei ole vaivatonta tai aina edes mahdollista. (Mattila 1995: 21.) Oma 

tutkimukseni tuo uutta tietoa urheiluseurojen nimistä, jota voin verrata Piirolan ja Mat-

tilan tutkimustuloksiin. Tutkimukseni tulee olemaan jatkoa varsinkin Mattilan tekemään 

ajalliseen tarkasteluun, vaikka oma aineistoni eroaakin Mattilan aineistosta, sillä Matti-

lalla on neljän eri palloilulajin nimistöä, ja tutkimukseni keskittyy jääkiekkoseurojen ni-

miin. 

 

Urheiluseurojen nimistöä on tutkinut Jyväskylässä myös Mari Kivekäs tuoreessa pro 

gradu -tutkielmassaan ”koska tää nimi rokkaa” salibandyseurojen nimeämisperusteet 
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(2015). Hänen tutkielmansa on innoittanut minua jatkamaan omaani, vaikka tutkimuk-

semme ovat yhteneväiset vain lähinnä siltä osin, että tutkimme kumpikin urheiluseuro-

jen nimiä. Kivekäs käyttää metodinaan paikannimitutkimuksen syntaktis-semanttisen 

mallia, mutta hän on soveltanut sitä itselleen sopivaksi. Kivekäs on kerännyt aineiston 

nimeämisperusteiden tutkimusta varten osittain kyselylomakkeella, jonka hän on lähet-

tänyt salibandyseuroille. Hän jakaa salibandyseurojen nimet nimeämisperusteiltaan lä-

pinäkyviin ja läpinäkymättömiin. (Kivekäs 2015: 2−3.) 

 

Maria Svenström on vertaillut Oulun yliopistossa IT-yritysten ja parturi-kampaamojen 

nimiä pro gradu -tutkielmassaan vuonna 2005. Hän on tutkinut yritysten nimien raken-

netta ja nimeämisperusteita. Nimeämisperusteita varten hän on tehnyt kyselytutkimuk-

sen. Svenströmin mukaan syntaktis-semanttinen kuvausmalli ei sellaisenaan sovi yritys-

nimien analysointiin, koska nimien rakenne on erilainen. Hän on analyysissään muodos-

tanut yritysnimille omat luokat. (Svenström 2005: 9-10.) 

 

Anu Riikkula on tarkastellut Itä-Suomen yliopistossa suomalaisten astiastojen nimien ra-

kennetta ja nimeämisperusteita pro gradu -työssään 2014. Hänen tutkimuksensa astias-

tojen nimien rakenteesta on oman tutkielmani aiheen vuoksi kiinnostava esimerkki 

muun nimistöntutkimuksen alalta. 

 

 

3.3. Sosio-onomastinen tutkimus 

 

Sosio-onomastinen tutkimustapa ottaa huomioon sosiaalisen ja tilanteisen ympäristön, 

jossa nimiä käytetään. Se on luontevaa jatkoa 1970-luvulla alkaneelle systemaattiselle 

typologiselle tutkimukselle. Jo silloin huomattiin, että nimistön käytön tutkimusta tarvi-

taan. Tutkijat ovat kiinnostuneet sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta nimien antami-

sessa ja käytössä. Henkilönnimien tutkimuksessa sosiolingvistinen näkökulma on vahvis-

tunut 1980-luvulta alkaen. Silloin Eero Kiviniemi on julkaissut laajan atk-aineiston poh-

jalta teoksen suomalaisten nimenvalinnasta, mikä on aloittanut samantyyppisten tutki-

musten sarjan. (Ainiala ym. 2008: 75−77.)  
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Kirjallisuuden nimien tutkimisessa voi olla sosio-onomastinen näkökulma. Tämän on va-

linnut esimerkiksi Liisa Aarnio, kun hän on tarkastellut Kalle Päätalon Iijoki-sarjan henki-

lönnimiä vuonna 1984. Kirjallisuuden henkilönnimiä on tutkinut myös Mirka Luomala 

pro gradu -työssään Henkilönnimet Anni Swanin saduissa (2007). 

 

Sanna Lauri on tehnyt vuonna 1998 pro gradu -tutkielman, jonka nimi on Sosio-onomas-

tinen tutkimus Kemin ja Nivalan etunimistä. Sitä edustaa myös Oulun yliopistossa tu-

lossa oleva Krista Ojalan pro gradu -tutkielma lasten nimensyntytarinoista. 

 

Nimistöntutkimusta voidaan tehdä myös kansanlingvistiikan avulla. Tästä esimerkkinä 

mainitsen uuden pro gradu -tutkielman Helsingin yliopistosta. Anu-Mari Hämäläisen ai-

heena on ollut Itäkeskuksen lukion nimenmuutos Helsingin kielilukioksi. Hän on tutkinut 

opiskelijoiden näkemyksiä nimenmuutoksesta ja käsityksiä hyvästä nimestä. (Hämäläi-

nen 2015: 63.) On tutkittu myös jonkin verran erilaisia nimikilpailuja ja niihin tulleita eh-

dotuksia. Harri Mantila analysoi tutkimuksessaan (2012) Jämijärven, Kankaanpään ja 

Parkanon kuntaliitoshankkeen yhteydessä olleen nimikilpailun vastauksia. Heinäkuussa 

2011 paikallislehdet Kankaanpään seutu ja Yläsatakunta olivat järjestäneet kilpailun, 

jossa yhdistyvien kuntien asukkaat saivat tehdä nimiehdotuksia mahdolliselle uudelle 

kunnalle. (Mantila 2012: 232−233.) Mantilan analyysi paljastaa, että asukkaiden ja ni-

mistöasiantuntijoiden käsitykset sopivista kunnannimistä poikkeavat valtaosin toisis-

taan. Mantilan mukaan jotkut ehdotetuista nimistä sopisivat yritysten nimiksi tai vaik-

kapa satukirjan sivuille. (Mantila 2012: 251.) 
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4. RAKENTEEN ANALYYSI 

 

Rakenteen analyysissa olen aluksi selvittänyt, mihin kieliin aineisto jakautuu.  

 

 

KUVIO 3. Jääkiekkoseurojen nimien kielet.  

 

Nimissä on eniten suomenkielisiä nimiä, toiseksi eniten sekakielisiä nimiä ja muutama 

englanninkielinen ja ruotsinkielinen nimi, kuten Kuviosta 3 voi huomata. Sekakielisiä ni-

miä on yli sata. Näissä nimissä on yleisimmin sekä suomea että englantia. Sekakielisyy-

dessä on eri tasoja, toisissa on erikielisten sanojen lisäksi myös vieraampi rakenne. Kieliä 

tutkiessani olen ottanut huomioon myös yhdistyksen muodosta kertovan lyhenteen. Jos 

nimi on englanninkielinen, mutta jos virallisessa nimessä on myös suomalainen rekiste-

röidystä yhdistyksestä kertova lyhenne, olen tulkinnut nimen olevan sekakielinen. Näin 

on esimerkiksi nimissä Blues Juniors ry. Nivala Cowboys ry on tämän näkökulman mu-

kaan sekakielinen. Sekakielisissäkin nimissä paikannimi on usein suomenkielisessä gene-

tiivimuodossa, mutta nimen perusosa on englanninkielinen, kuten nimessä Espoon Pant-

hers. Sekakielisiksi olen määritellyt myös nimet, joissa on sana hockey, team tai club. Sen 

sijaan, jos nämä esiintyvät suomen kieleen mukautuneissa muodoissa hokki, tiimi tai 

klubi, olen tulkinnut nimet suomenkielisiksi.  

 

66 %

29 %

3 %
2 %

Jääkiekkoseurojen nimien kielet

suomenkieliset

sekakieliset

ruotsinkieliset

englanninkieliset
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Tarkastelen nimiä yhtenä joukkona. En ryhmittele analyysissäni eri kieliä, koska olen 

huomannut, että jääkiekkoseurojen nimet rakentuvat melko samalla tavalla kielestä 

huolimatta. Myös nimenantoperusteet ovat samanlaisia.  

 

Sovellan rakenteen analyysissä Kiviniemen syntaktis-semanttista luokittelumallia. En ota 

seurannimien rakennetta tutkiessani huomioon yhdistyksen muodosta kertovaa lyhen-

nettä. Jaan aineiston aluksi kolmeen osaan: paikantava määriteosa on nimen alussa, pai-

kantava määriteosa on keskellä tai lopussa sekä lopuksi tarkastelen niitä tapauksia, 

joissa paikantavaa määriteosaa ei ole. Taulukko 1 kuvaa tätä jakoa. 

 

Rakennetyyppi luku-

määrä 

  % esimerkki 

Paikantava määriteosa nimen alussa        219   61 Oulun Kärpät 

Paikantava määriteosa nimen keskellä 

tai lopussa 

         40 

 

  11 Hockey-Team Vaasan Sport 

Paikantava määriteosa puuttuu        99   28 Jukurit 

Yhteensä        360 100  

TAULUKKO 1. Paikantava määriteosa jääkiekkoseurojen nimissä. 

 

Kuten Taulukko 1 osoittaa, aineistossa on selvästi eniten nimiä, joissa jääkiekkoseuran 

nimi alkaa paikantavalla määriteosalla. On huomioitavaa, että lähes kolmasosa on kui-

tenkin nimiä, joista se puuttuu kokonaan. 

 

Jääkiekkoseurojen nimille ei ole harvinaista, että niissä esiintyy lyhenteitä. Selvästi 

useimmin lyhenteinä on käytetty HC (hockey club) tai HT (hockey team), mutta nimissä 

on myös lyhenteitä, jotka ovat yksilöllisiä, ja niistä on vakiintunut nimiä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi JYP ja VG. Joidenkin seurojen nimissä on nimielementtinä kirjain tai kirjain-

yhdistelmä. Tällaisia on esimerkiksi KOOVEE Hockey, KooKoo Hockey ja AaKoo Juniorit. 

Aineistossa on vain AC Massa, jossa esiintyy lyhenne AC. Suomen urheilutietäjät -yhdis-

tykseen kuuluvat Vesa-Matti Peltola ja Markku Kasila ovat kirjoittaneet nimistöstä ker-

tovassa artikkelissaan vuonna 2011 muun muassa AC-lyhenteestä. Heidän mukaansa 

Suomessa on muun muassa kaksi jalkapalloseuraa, joiden nimessä on AC. Oululaisille se 
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on tarkoittanut esimerkiksi Arctic Clubia, mutta vantaalaisille Airport Cityä. (Peltola & 

Kasila 2011.) Hyvin pienten seurojen nimissä olevia lyhenteitä on vaikea saada selville, 

eikä se ole tutkielmani kannalta olennaista. 

 

Kasila ja Peltola ovat kirjoittaneet myös ruotsinkielisten nimien rakenteesta. Heidän mu-

kaansa ruotsinkielisten seurojen nimet ovat todella usein Esbo Idrottsförening ja Gam-

lakarleby Bollklubb -tyyppisiä, eli sisältävät seuran kotipaikan ja maininnan urheiluseu-

rasta, pallokerhosta tai vastaavasta. Poikkeuksia tähän ovat esimerkiksi Pedersöläinen 

IK Falken ja helsinkiläinen IF Gnistan. (Peltola & Kasila 2011.) 

 

Aineistossa on muutama nimi, joissa virallinen nimi muodostuu kahdesta nimestä, jotka 

on erotettu toisistaan /-merkillä, kuten on esimerkiksi nimessä Joensuun Jääklubi/Kiek-

kokopla. Analyysissäni tarkastelen tällaisista nimistä vain alkuosaa ja pidän loppuosaa 

täydennyksenä. Joskus nimissä on nimenosia, jotka ovat perusosan täydennyksiä. Tällai-

nen sana on esimerkiksi jääkiekkojaosto. 

 

 

4.1. Paikantava määriteosa nimen alussa 

 

Paikantavalla osalla tarkoitan nimen määriteosaa, joka kertoo jääkiekkoseuran kotipaik-

kakunnan tai kotiseudun. Aineistoni nimistä hieman yli puolet ovat näitä tapauksia, joi-

den nimi alkaa paikantavalla määriteosalla. Olen laskenut tähän joukkoon myös nimet, 

joissa on helposti selvitettävä lyhenne. Esimerkiksi nimessä TPS Juniorijääkiekko, ly-

henne TPS tulee Turun Palloseurasta, jonka osa Turun on nimen paikantava määriteosa.  

 

 

4.1.1. Paikantava määriteosa + urheilijat 

 

Aineistossani on 15 nimeä, joissa nimen alussa on paikantava määriteosa ja perusosa 

muodostuu monikollisesta -jA-johtimellisesta tekijännimestä, minkä merkitys on ”urhei-

lun harrastaja”. Perusosa on urheilua harrastavien ihmisten joukko. Paikantava määrite-
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osa on aina genetiivimuotoinen. Joissakin nimissä voi olla lisämäärite, esimerkiksi jää-

kiekkojaosto. Urheilijat-tyyppiin kuuluvat Haapaveden Urheilijat, Etelä-Vantaan Urheili-

jat, Kangasniemen Palloilijat, Kolarin Työväen Urheilijat, Kollan Urheilijat, Längelmäen 

Urheilijat, Merikarvian Jääurheilijat, Rantasalmen Urheilijat, Parikkalan Urheilijat, Polvi-

järven Urheilijat, Savitaipaleen Urheilijat, Suomenniemen Urheilijat ja Säkylän Urheilijat 

Jääkiekkojaosto.  

 

Tässä ryhmässä nimet ovat suoraa informaatiota kohteesta. Tähän tyyppiin kuuluvat 

myös Suomen Jääkiekkoilijat ja Suomen Veteraanikiekkoilijat Foha, mutta nämä nimet 

eroavat nimenantoperusteiltaan muista.  Kolarin Työväen Urheilijat erottuu muista, sillä 

nimessä on elementti Työväen. Kolarin Työväen Urheilijat on Suomen pohjoisin Suomen 

Työväen Urheiluliittoon (lyhenne TUL) kuuluva jääkiekkoseura (Alhoniemi 2015).   

 
 

4.1.2. Paikantava määriteosa + eläimennimitys 

 

Tähän ryhmään kuuluvat nimet, joiden paikantava määriteosa on nimen alussa ja joissa 

perusosana on jokin eläimennimitys. Näitä nimiä aineistossa on 30. Paikantava määrite-

osa on lähes aina genetiivissä. Eläimennimitys on usein monikossa, mutta näin ei ole 

aina. Esimerkkinä tästä poikkeuksesta on seurannimi Ranuan Peura. Se on muutenkin 

poikkeuksellinen, koska yleensä eläimennimitykset ovat selvästi petoeläimiä, kuten ni-

missä Ylivieskan Jääkarhut, Jämsänkosken Ilves ja Helsingin Kojootit. Eniten nimissä 

esiintyvä eläin on karhu.  

 

Ryhmään kuuluvia nimiä ovat Espoon Panthers, Helsingin Kiekko-Tiikerit, Hernesaaren 

Näädät, Helsingin Kojootit, Hyvinkään Bruins, Hyvinkään Jää-Ahmat, Iisalmen Peli-Kar-

hut, Jämsänkosken Ilves, Kankaanpään Jääkarhut, Kiteen Jääsudet, Kuusamon Pallo-Kar-

hut, Lahden Pelicans, Likolammen Tiikerit, Mansen Kollit, Mäntsälän Jää-Tiikerit, Napa-

piirin Pantterit, Oulaisten Jääkobrat, Oulaisten Kiekko Haukat, Oulun Kärpät 46, Oulun 

Kärpät, Pirkkalan Pingviinit, Ranuan Peura, Salon Kiekkohait, Sipoon Wolf, Soinin Tiikerit, 

Suonenjoen Kiekko-Karhu, Valkeakosken Kiekko-Ahma, Virtain Kiekko-Karhut, Ylivieskan 

Jääkarhut ja Ähtärin Kiekko-Haukat. 
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Tässä ryhmässä perusosa voi muodostua yhdyssanasta, jossa voi esiintyä määriteosia. 

Eräänlaisia alkukomponentteja ovat esimerkiksi jää-, peli- ja kiekko-, kuten nimissä Ki-

teen Jääsudet, Iisalmen Pelikarhut ja Valkeakosken Kiekko-Ahma. 

 

Tähän tyyppiin kuuluu myös muutamia sekakielisiä nimiä. Näitä ovat muun muassa Es-

poon Panthers ja Lahden Pelicans, jotka koostuvat suomenkielisestä paikantavasta mää-

riteosasta ja englanninkielisestä perusosasta.  

 

Kahdessa tämän ryhmän nimessä on käytetty yleiskielen sijaan lempinimiä. Näin on esi-

merkiksi nimessä Mansen Kollit. Yleisesti tiedetään, että Manse tarkoittaa Tamperetta. 

Kolli on Kielitoimiston sanakirjan mukaan uroskissa. (KS 2014) Hyvinkään Bruins on se-

kakielinen nimi, jossa Bruins voidaan kääntää Nalleiksi. Näitä lempinimiä tarkastelen li-

sää nimenantoperusteiden kohdalla. 

  
 
                     4.1.3. Paikantava määriteosa + klubi 

 

Olen koonnut tähän ryhmään seurannimet, joissa on paikantava määriteosa alussa ja 

perusosan muodostaa usein yhdyssana, jonka tarkoite on järjestäytynyt useiden henki-

löiden yhteenliittymä. Nimessä voi esiintyä esimerkiksi kerho, klubi, team, liitto, yhdis-

tys, edustus, säätiö tai tuki. Perusosa ei ole aina yhdyssana, vaan edellä mainitut sanat 

voivat olla yksinään perusosia.  

 

Aineistossa on 43 nimeä, joilla on edellä mainittu rakenne. Tähän ryhmään kuuluvat ni-

met ovat Atalan Hoki Klup, Espoon Kiekkoseura, Forssan Palloseura, Helsingin Jääkiek-

koklubi, HPK Liiga, Joensuun Jääklubi/Kiekkokopla, Jokioisten Kiekkoseura, HPK Liiga, Jy-

väskylän Hokkarit HC, Järviseudun Pallokerho, Kaarina Hockey Team, Keski-Uud. 

Jun.kiekkoilun Tuki, KeuPa Hockey Team, Kittilän Palloseura, KJT Edustus/Icemolten, 

Klaukkalan Hockey Team, Komu Hockey Team, Kuhmon Kiva HT, Kuortaneen Urhei-

luopistosäätiö, Loviisan Jääkiekkoklubi, Nummelan Palloseura-Hockey, Närpes Kraft Is-

hockeyförening, Malax IF, Manse Hockey Team, Mikkelin alueen Harrasteliigat, Muhok-



28 
 

sen Jääklubi, Mäntsälän Jääkiekkoilun Tuki, Oulun Nuorten Jääkiekkoilun Tuki, Oulun Yli-

opiston Urheiluseura, Oulunkylän Kiekko-Kerho, Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys, Raahen 

Jääkiekkoklubi, Sallan Palloseura, Salo Hockey Team, SaPKo, Savonlinnan Pallokerho, 

Seinäjoen Kiekkokerho, SM-Liiga Alumni, Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto, Suomussal-

men Palloseura, Tornion Ice Hockey Club, Uleåborg A.I.K. ja Vaajakosken Pelikaanit HT. 

 

Leena Mattila on tutkinut urheiluseurojen nimiä noin 20 vuotta sitten. Hän on huoman-

nut, että Suomessa urheiluseurojen nimiin on kiteytynyt muutamia erikoislainoja. Tällai-

nen on esimerkiksi klubi, joka on äännerakenteeltaan osittain mukautunut suomen kie-

leen. Se on tullut jo 1800-luvun lopulla. (Mattila 1995: 44.) Oman aineistoni nimissä 

esiintyy klubi, ja se esiintyy myös muodoissa klup, klupi ja club. Mattila on tulkinnut, että 

liiga urheiluseuran nimessä tarkoittaa palloilusarjaa. Vaikka liiga voi tarkoittaa myös yh-

teisöä, merkitys nimenä on epätodennäköinen, koska yhteisönä liigalla on negatiivinen 

sävy. (Mattila 1995:45.) Tässä ryhmässä voi olla hyvinkin moniosaisia nimiä ja tyypilli-

sesti sekakielisiä nimiä. 

 

 

4.1.4. Paikantava määriteosa + ominaisuudennimitys yksikössä 

 

Aineistossani on 14 yleensä kaksiosaista nimeä, joiden paikantava määriteosa on gene-

tiivimuotoinen ja perusosa on yksiköllinen ominaisuudennimitys. Kaikki ominaisuuden-

nimitykset eivät ole fyysisiä. Olen muodostanut tämän ryhmän nimistä, joissa perusosa 

muodostuu adjektiivista tai ominaisuudennimitystä, joista on helposti johdettavissa ad-

jektiivi lisäämällä johtimen -kas, kuten sisu, voima, tarmo, urho ja voitto. Mattila (1995) 

on luokitellut nämä nimet kahteen eri luokkaan, mutta omassa analyysissäni yhdistän 

nämä, koska puhtaasti adjektiiveja on hyvin vähän, ja tämä ryhmä on yhdistettynäkin 

hyvin pieni. Heti voi jo todeta, että kaikki tähän ryhmään kuuluvat seurannimet ovat 

vanhoja. Se tulee esille jo siten, että näissä nimissä esiintyy sanoja, joista on tullut käy-

tössä harvinaisia. Olen esimerkiksi tutkinut, mitä tarkoittaa Pyhäjärven Pohti -nimessä 

oleva pohti. Mattilan mukaan Pohti on synonyymi puhdille (Mattila 1995:77). 
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Ryhmään kuuluvat seuraavat nimet: Kalliosuon Sisu, Kangasalan Voitto, Karstulan Kiva, 

Kaukasten Voima, Kuhmon Kiva, Kurikan Ryhti, Kuusankosken Puhti, Lapuan Virkiä, Laut-

takylän Luja, Paimion Haka, Panelian Raikas, Pitäjänmäen Tarmo, Pyhäjärven Pohti ja 

Suolahden Urho. 

 

Kaikkien tämän ryhmän nimien paikantava määriteosa on genetiivimuotoinen.  Lapuan 

Virkiä on nimi, jossa perusosana on murteellinen muoto virkiä eli ’virkeä’.  

 

 

4.1.5. Paikantava määriteosa + pelivälineennimitys 

 

Tässä luvussa kokoan nimiä, joiden perusosana on urheilulajin tai pelivälineen nimitys. 

Esimerkiksi Kiuruveden Kiekko -81 on seurannimi, jonka rakenteessa on genetiivimuo-

toinen paikkakunnan nimi ja perusosan tarkoite peliväline. Tämä ryhmä on suuri. Tulkit-

sen esimerkiksi hockey-sanan nimen keskellä tai lopussa sisältävät nimet tähän ryh-

mään, koska nimitystä hockey on entisaikaan käytetty jääkiekosta. Jääkiekkoa kuvailtiin 

Suomen Urheilulehdessä vuonna 1899 näin: ”Uutta jääurheilua, englantilaista niin sa-

nottua hocki-peliä näkee nykyään aamuisin Pohjoissataman radalla innokkaasti harjoi-

tettavan.” (Suomen Urheilulehti 1899). Nimissä esiintyy myös suomen kieleen mukau-

tunut muoto hokki.  

 

Nimiä, joiden alussa on genetiivimuotoinen paikantava määriteosa ja perusosana urhei-

lulaji tai peliväline, on yhteensä 61. Olen jättänyt pois nimet, joissa peliväline on selvästi 

yhdyssanan perusosan määritteenä. Tällaiseksi olen laskenut myös Oulaisten Kiekko 

Haukat, vaikka nimeä ei kirjoitetakaan yhteen.  

 

Tähän ryhmään kuuluvat: Akaan Kiekko, Anjalankosken Kiekko, Espoon Palloseuran Jää-

kiekko, Eurajoen Lätkä, Harjun Kiekko, Heinolan Kiekko, HIFK Jr Hockey, HKL Hockey, HPK 

Juniorijääkiekko, Iitti Hockey, Itä-Helsingin Kiekko, Janakkalan Kiekko, Jeppis Hockey, Jy-

vässeudun Kiekko, Kemijärven Kiekko, Koillis-Pirkan Kiekko, Kouvolan Kiekko -65, Kajaa-

nin Edustushokki, Kajaanin Junnuhokki 68, Kemijärven Harrastekiekko, Kemijärven 

Kiekko, KeuPa Hockey, Kiuruveden Kiekko-81, KJT Tuuski Edustuskiekkoilu, Koillis-Pirkan 
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Kiekko, KPK/Sankaritehdas, Kouvolan Kiekko -65, Lapinlahden Luistin-89, Leppävirran 

Kiekko 75, LeKi Hockey, Limingan Kiekko, Liperin Kiekko, Luvian Kiekko -82, MuIK Hockey, 

Nastolan Kiekko, Nokian Pyry Hockey, Outokummun Kiekko, Parkanon Kiekko, Pellon 

Kiekko -82, Porvoo-Borgå Hunters Ice Hockey, Pyhäjoen Joki-Kiekko, Raahe-Kiekko, Rai-

sion Nuorisokiekko, RoKi Hockey, Rovaniemen Kiekko, Saimaan Pallo, Savonlinnan Rulla-

kiekko/Traitors, Sodankylän Pallo, Someron Pallo, Sotkamon Kiekko, Suomen Proteesi-

lätkä, Tavastia Pallo, TPS Juniorijääkiekko, Turun Nuorisokiekko, TuTo Hockey, Tuusulan 

Juniorikiekko, Turun Toverit Juniorijääkiekko, Urjalan Sisu-Kiekko, Valkealan Kiekko, Ve-

sikansan Kiekko ja Yläkemijoen Kiekko. 

 

 

4.1.6. Paikantava määriteosa + veljet 

 

Vuorelan Veikot, Alavuden Peli-Veikot, Lohjan Kisa-Veikot Jääkiekko ja Turun Kisa-Vei-

kot, Kaarinan Kiekko-Pojat, Kosken Pojat, Kiimingin Kiekko-Pojat, Rollon Pojat, Luumäen 

Pojat, Seinäjoen Kiekko-Veljet ja HPK Naiset muodostavat oman ryhmänsä. Niiden pai-

kantava määriteosa on aina genetiivissä. Perusosa on joko veikot, pojat, veljet tai naiset. 

Perusosalla voi olla määritteitä, kuten kisa tai kiekko.  

 

Veikko on puhekielinen nimitys veljestä tai kaverista, mutta se on nykyään harvinainen 

(KS 2014). Veikosta tulee ensimmäiseksi mieleen sen merkitys erisnimenä. Sitä käyte-

tään merkityksessä veli useiden vanhojen laulujen sanoissa, esimerkiksi Sillanpään mars-

silaulussa. Kappale perustuu F. E. Sillanpään runoon, jonka hän kirjoitti pojalleen Eskolle, 

kun tämä oli joutunut ylimääräisiin kertausharjoituksiin syksyllä 1939. Kolmas säkeistö 

kuuluu näin: ”Sinä tiedäthän veikko mun vierelläin, mikä retkemme tänne toi. Ilomielin 

me riensimme sinnepäin, missä yhteinen kutsu soi”. (Rajala 1993: 188.) 
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                     4.1.7. Paikantava määriteosa + ihmisjoukko 
 

Tämä 19 nimen ryhmä muodostuu paikantavasta määriteosasta, joka useimmiten on 

genetiivimuodossa ja perusosasta, jonka tarkoite kuvaa historiallista, myyttistä tai todel-

lista ihmistä. Perusosa on lähes aina monikossa. Ryhmään kuuluvia nimiä ovat Espoo 

Roguers (Rosvot), Forssan Palloseuran Juniorit, Heinolan Peliitat, Helsingin Titaanit, Ii-

salmen Pelikarhut Juniorit, Imatran Ketterä Juniorit, Islandlake Warriors (Soturit), Hä-

meenkyrön Hokkarit,  Kemin Lämärit, Kokemäen Kova-Väki, Nastolan Kiekko Juniorit, Ni-

vala Cowboys, Nurmeksen Sepot, Peltosaaren Nikkarit, Pieksänmäen Pallo-Sepot, Pieta-

rinkadun Oilers, Porvoon Hunters, Ruoveden Seurakunnan Atleetit, ja Suomen Jääkiek-

kohuoltajat.  

 

Hämeenkyrön Hokkarit ja Kemin Lämärit ovat lähellä ihan ensimmäiseksi esiteltyä ryh-

mää paikantava osa + urheilijat, sillä mielestäni hokkarit tarkoittavat tässä nimessä ”ho-

kin pelaajia” , kuten lämärit tarkoittavat ”pelaajia, jotka lämäävät” eli lyövät mailalla 

kiekkoa kovalla voimalla kohti maalia. Juniori tarkoittaa lasten tai nuorten sarjassa pe-

laavaa urheilijaa. Voimailijaa tai yleisemmin urheilullista ihmistä merkitsevä atleetti on 

perusosana nimessä Ruoveden Seurakunnan Atleetit. (KS 2014.) 

 

Ryhmässä on kaksi nimeä, joissa on nimenosana seppo, Nurmeksen Sepot ja Pieksän-

mäen Pallo-Sepot. Seppo on miehen etunimi. Tulkitsen kuitenkin seurannimessä sanan 

appellatiiviksi, jonka merkitys on ’seppä’ tai yleisemmin jonkin alan taituri. Kielitoimiston 

sanakirjan mukaan sanaseppo ja sanaseppä tarkoittavat uudissanojen sepittäjää, taitava 

sanankäyttäjää. Kuten seppä, taitava on myös nikkari. Jääkiekossa nikkareilla tarkoite-

taan taitavia kanadalaiskiekkoilijoita (Mattila 1995: 65).  

 

Heinolan Peliitat -nimen sanaleikin takana on siis hakkapeliitat, joiksi nimitettiin 30-vuo-

tisen sodan suomalaisia ratsumiehiä (KS 2014). Helsingin Titaanit-nimen lähtökohtana 

voidaan pitää antiikin mytologiaa, jossa titaaneita ovat Uranoksen ja Gaian (Taivaan ja 

maan) pelottomat ja voimalliset lapset (Mattila 1995: 65). Lisäksi titaani-niminen metalli 

on kovaa ja kestävää, joten sekin voi olla mainitun nimen mielleyhtymä.  
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4.1.8. Paikantava määriteosa + muu 

 

On myös muutamia jääkiekkoseurojen nimiä, joissa on selvästi paikantava määriteosa 

nimen alussa, mutta perusosaltaan nimet eivät kuulu edellä esiteltyihin ryhmiin. Tähän 

ryhmään kuuluu 26 nimeä. Ne ovat Eno Jets, Etelä-Portimo -72, Haminan Kiekkoympyrät 

Edustus, Helsingin Icehearts, Helsingin Jokerit, Hyvinkää Storm, Laitilan Jyske, Lehtimäen 

Jyske, Kangasalan Kisa, Kellokosken Alku, Keravan Riippumaton Jääkiekkoilu/Wolf Edus-

tus, Kontiolahden Kajastus, Kuortaneen Kunto, Lempäälän Kisa, Loimijoen Liekit, Malmin 

Veto, Marttilan Mafia, Nokian Pyry, Porin Ässät, Paraisten Sport, Posion Pyrintö, Pälkä-

neen Luja-Lukko, Rauman Lukko, Rengon Syke, Terjärv Ungdoms Sport- ja Vermuntilan 

Tempo.  

 

Näistäkin nimistä on huomattavissa joitakin nimeämismalleja. Esimerkiksi urheiluun 

liittyviä, dynaamisuutta implikoivia perusosia on nimissä Kangasalan Kisa, Kuortaneen 

Kunto, Lempäälän Kisa, Malmin Veto, Posion Pyrintö, Rengon Syke ja Vermuntilan 

Tempo. Jotain yhteistä on myös nimillä Kellokosken Alku ja Kontiolahden Kajastus, sillä 

kajastaa tarkoittaa muun muassa aamuauringon sarastusta (KS 2014.) Laitalan Jyske ja 

Lehtimäen Jyske -nimissä on perusosana jyske, joka on auditiivinen aistihavainto, jyti-

sevä ääni. Nokian Pyry ja Hyvinkää Storm -nimien perusosa tarkoittaa luonnonilmiötä. 

Helsingin Jokereita ja Porin Ässiä yhdistää monikollinen perusosa, joka viittaa pelikort-

teihin.  

 

Nimistä rakenteeltaan poikkeava on Etelä-Portimo -72. Nimen perusosaksi voi tulkita 

Etelä-Portimon, joka on ylitorniolaisen kylän nimi. Se on paikantava perusosa. Numeraali 

-72 on nimessä määriteosa, joka kertoo seuran perustamisvuoden.  

 

 

4.2. Paikantava määriteosa keskellä tai lopussa 

 

Sellaisia nimiä, joissa paikantava määriteosa on keskellä tai lopussa, on aineistossa yh-

teensä 40. Niistä eräs nimeämismalli on HC + paikantava määriteosa ja ruotsinkielisissä 
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nimissä IFK + paikantava määriteosa. Olen koonnut nämä ja muut vastaavat nimeämis-

mallit ryhmäksi klubi + paikantava määriteosa. Kaikki muut tapaukset olen koonnut seu-

raavaan alalukuun. 

 

Jos paikantava määriteosa ei aloita nimeä, nimenosien järjestys ei ole enää selkeä. 

Näissä tapauksissa nimen perusosa saattaa aloittaa nimen. Näin on esimerkiksi kaikissa 

HC-alkuisissa nimissä, joissa HC eli Hockey club ovat nimen perusosia. 

 

 

4.2.1. Klubi + paikantava määriteosa 

 

Seurannimissä on ryhmä, joissa nimen alussa on perusosana club, team tai muu vastaava 

ja paikantava määriteosa sijaitsee nimen keskellä tai lopussa. Tähän 21 nimen ryhmään 

kuuluvat D Team Jyväskylä, HC Espoo, HC Eurajoki, HC Indians Kaarina, HC Kerava, HC 

Luvia, HC TPS Turku, HC Vantaa, HC Ässät Pori, Hockey Club Nokia, Hockey-Team Vaasan 

Sport, Hoki Klupi Hyvinkää, Ice Team Raseborg, IFK Grankulla Ishockey, IFK Lepplax, IFK 

Mariehamn, JHT Kalajoki, Juniori-SaPKo, Los Tapiolas Ice Kings Team, Liiga-SaiPa ja 

Team LKP. 

 

Näissä nimistä 12 on englannin- tai ruotsinkielisiä ja 6 sekakielisiä ja kolme suomenkie-

lisiä. Liiga-SaiPan voi tulkita suomenkieliseksi, vaikka nimessä on englannista suomen 

kieleen mukautunut lainasana liiga. Nimen rakenne olisi rakenteeltaan suomenkieli-

sempi, jos paikantava osa olisi genetiivimuotoinen ja perusosa liiga olisi nimen lopussa. 

Kiekko-Espoo Liiga kuuluu myös tähän ryhmään, mutta paikantava määriteosa sisältyy 

nimen alkuosaan Kiekko-Espoo ja liiga on nimen lopussa.  Juniori-SaPKo eli Juniori-Sa-

vonlinnan Pallokerho ja Hoki Klupi Hyvinkää voidaan myös tulkita suomenkielisiksi, sillä 

lainasanat ovat mukautuneet. 
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4.2.2. Muu + Paikantava määriteosa 

 

Lopuissa nimissä esiintyy paikantavan määriteosan kanssa jonkin verran eläimennimi-

tyksiä tai pelivälineennimityksiä, kuten niissä alussa esitellyissä ryhmissä, joissa paikan-

tava määriteosa aloittaa nimen. On myös joitakin näistäkin poikkeavia nimiä. Ryhmään 

kuuluu 18 nimeä: Ahmat Haukipudas, Diskos Jyväskylä, Ice Hockey Lohja, JYP Jyväskylä, 

Jää-Kotkat Uusikaupunki, Jääkiekko Espoo, Jääkiekon SM-liiga, Kiekko-Oulu, Kiekko-Van-

taa Hockey, Kiekko-Vantaa Itä, Kiekko-Vantaa Juniorit, Kiekko-Vantaa, LT-Posio, Pelicans 

2000 Hollola, Piranhas Kotka, Roller-Pepe Somero, Sisu Hockey Hämeenlinna, Warkis 

Varkaus. 

 

JYP Jyväskylä -nimessä JYP lyhenne on ennen ollut JyP, joka on tarkoittanut Jyväskylän 

Palloilijoita. Seura tunnetaan Jyppinä, ei enää Jyväskylän Palloilijoina, minkä voi päätellä 

1997 muutetusta kirjoitusasusta. (Heikkilä 2008.) Paikantavan määriteosan lisäämiselle 

nimeen on ollut tarvetta. 

 

Mattila (1995) pitää Kiekko-Espoota eräänlaisena totius pro parte -nimenä. Kiekko-Es-

poo on yhtä kuin ’Espoon jääkiekkoväki’ ja annettu nimi on merkitykseltään laajempi 

kuin nimen tarkoite, jääkiekkoseura. Urheilu-uutisoinnissakin totius pro parte -ilmaisut 

ovat yleisiä. (Mattila 1995: 27.) Sama nimeämismalli on Kiekko-Oululla ja Kiekko-Vantaa 

-nimillä. 

 

 

4.3. Paikantava määriteosa puuttuu 

 

Aineistossa on 99 nimeä, joissa ei ole paikantavaa määriteosaa. AaKoo-Juniorit, AC 

Massa, Apollo Rangers, Atletico Rams, Blues Juniors, Chiefs, D-Kiekko, Edustus Hermes, 

Finnrangers, Fortuna, Haka Hockey, HC Giants, HC K Salamat, HC Morjens, HC Murica, 

HC Pipot, Hela-Kiekko, Hiki-Hockey, HK Titaanit, HK Tornaado, Höntsä Team, I.K. Kronan, 

IF Pucken, Ilves Hockey, Ilves, Janokkaat Pakit, JHT Tuki, Jokerit Hockey Club, Jokipo-

jat/Mehtimäki, Jukurit HC, Jukurit, Juniori Hermes, Juniori Jokipojat, Juniori-Hurtat, Ju-



35 
 

niori-Jukurit, Juniori-KalPa, JYP Juniorit, Jälkihiki-Hockey, Jääurheiluseura Haukat, Jääur-

heiluseura Hawks, KalPa Hockey, Kanavan Pallo-80, Karhu Hockey HT, Karhu Hockey 

Team, Karhu-Kissat, Ketterä, Kiekko-67 Juniorikiekko, Kiekko-Laser Juniorit, Kiekko-Nik-

karit, Kiekkoreipas, Kiekkoveljet, Kiekkoympyrät-80, Kiilat Hockey, KOOVEE, KooKoo 

Hockey, KOOVEE Hockey, KOOVEE Jääkiekko, Kuparikiekko Juniorit, Kurra Hockey, Liiga-

Ilves, Liiga-Tappara, Liikunnan Riemu, Loimi-Kiekko/Rockets, Los Bombers, Marsalkat, 

Mean Machine Edustusjääkiekko, Old School Hockey Club, Otsot Hockey, Pahalampi, Pal-

loiluseura Vissy, Panthers Hockey, Parru, PePo Hockey, Pk-35 Fun Hockey Team, Play 

Team -80, Popula Team-90, Puck Warriors, Pudis, PUS-Hockey, Red Wings, S-Kiekko Ju-

niorit, Seihockey, Shakers Juniorit, Tamhockey, Tap-Team, Tappara, Taru Hockey, Teräs-

kiekko Tk, Titaani-Juniorit, Tunturi-Kiekko, Uplakers, Urheiluseura HC Ludwig, Urheilu-

seura Tankki, Urheiluseura Zoom, Vaps-Jääliikunta, VG-62 Edustusjääkiekko, VG-62, VHB 

Hockey ja Viikingit Jääkiekko. 

 

Joissakin nimissä on viittauksia paikkakuntaan, mutta se ei kuitenkaan tule selvästi ilmi. 

Esimerkiksi Pudis on kotoisin Pihtiputaalta, ja voi olettaa, että Pudis on myös Pihtiputaan 

lempinimi. Sama lempinimi on käytössä tosin myös Pudasjärvellä, joka on Pohjois-Poh-

janmaalla sijaitseva kaupunki. Samalla tavalla nimenosa Loimi viittaa Loimijokeen, mutta 

koska se ei ole kokonainen nimi tai tunnettu lyhenne, niin sitä ei voi pitää paikantavana 

määriteosana. Naantalilaisten seurojen nimissä VG-62 ja VG-62 Edustusjääkiekko ly-

henne VG tulee latinankielisistä sanoista vallis gratiae eli armon laakso. Nämä kirjaimet 

ovat Naantalin vaakunassakin. (Naantalin kaupunki 2015.) JYP juniorit -nimessä esiintyy 

JYP-lyhenne, jota käsittelin edellisessä luvussa. 

 

Vaikka paikantava määriteosa puuttuu, nimissä esiintyy osittain samoja perusosia kuin 

edellä on käsitelty. Perusosia ovat muun muassa eläimennimitys, pelivälineennimitys 

klubi-tyyppi tai ihmisjoukko-tyyppi. Urheilijat tai ominaisuudennimitys sen sijaan puut-

tuvat.  

 

Eläimennimitys esiintyy nimissä Atletico Rams, Ilves, Ilves Hockey, Juniori-Hurtat, Jääur-

heiluseura Haukat, Jääurheiluseura Hawks, Karhu Hockey HT, Karhu Hockey Team, 
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Karhu-Kissat, Otsot Hockey, Panthers Hockey. Perusosana se on nimissä Atletico Rams, 

Ilves, Juniori-Hurtat, Karhu-Kissat.  

 

Pelivälineennimitys on perusosana nimissä D-Kiekko, Haka Hockey, Hela-Kiekko, Hiki-

Hockey, IF Pucken, Ilves Hockey, Juniori-KalPa, Jälkihiki-Hockey, KalPa Hockey, Kanavan 

Pallo-80, Kiekko-67 Juniorikiekko, Kiilat Hockey, KooKoo Hockey, KOOVEE Hockey, KOO-

VEE Jääkiekko, Kurra Hockey, Mean Machine Edustusjääkiekko, Otsot Hockey, Panthers 

Hockey, PUS-Hockey, Seihockey, Tamhockey, Taru Hockey, Teräskiekko Tk ja Tunturi-

Kiekko, VHB Hockey ja VG-62 Edustusjääkiekko. 

 

Pelivälineennimitys esiintyy myös nimissä Kiekko-Laser Juniorit, Kiekko-Nikkarit, Kiekko-

reipas, Kiekkoveljet, Kiekkoympyrät-80. Näissä pelivälineennimitys kuuluu nimen perus-

osaan, mutta näiden nimien kiekko-osa on eräänlaisia alkukomponentti, minkä vuoksi 

en pidä näitä nimiä tähän ryhmään kuuluvina. Seihockey ja Tamhockey ovat osakeyhti-

öitä, jotka tunnetaan S-Kiekkona ja Tapparana.  Seurannimet on muodostettu kotikau-

pungin kolmesta ensimmäisestä kirjaimesta, Seinäjoesta ja Tampereesta ja hockey-sa-

nasta. Tällainen nimeämismalli on poikkeuksellinen. Vaikka kolme ensimmäistä kirjainta 

viittaa kotipaikkakuntaan, niitä ei voi tulkita paikantavaksi osaksi.  

 

Mikäli nimessä esiintyy klubi tai vastaava ryhmännimitys, se on tulkittava perusosaksi. 

Se on perusosana nimissä HC Giants, HC K Salamat, HC Morjens, HC Murica, HC Pipot, 

HK Titaanit, HK Tornaado, Höntsä Team, I.K. Kronan, IF Pucken, JHT Tuki, Jokerit Hockey 

Club, Jukurit HC, Jääurheiluseura Haukat, Jääurheiluseura Hawks, Karhu Hockey HT, 

Karhu Hockey Team, Liiga-Ilves, Liiga-Tappara, Old School Hockey Club, Palloiluseura 

Vissy, Pk-35 Fun Hockey Team, Play Team -80, Popula Team-90, Tap-Team, Urheiluseura 

HC Ludwig, Urheiluseura Tankki ja Urheiluseura Zoom. 

 

Ihmisryhmä perusosana on nimissä AaKoo-Juniorit, Apollo Rangers, Blues Juniors, Chiefs, 

Finnrangers, Janokkaat Pakit, Jokipojat/Mehtimäki, Juniori Jokipojat, Jukurit, Juniori-Ju-

kurit, JYP Juniorit, Kiekko-Nikkarit, Kiekkoveljet, Kuparikiekko Juniorit, Los Bombers,  

Marsalkat, PePo Hockey,  Puck Warriors, Titaani-Juniorit, S-Kiekko Juniorit, Uplakers ja 

Viikingit Jääkiekko. 
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Uplakers on jääkiekkoseura, jonka nimi viittaa sen kotipaikkakuntaan Ylöjärveen. Ni-

mellä on todennäköisesti haettu englanninkielistä vastinetta sanalle ”ylöjärveläiset”, 

mutta se on mukakieltä, sillä Ylöjärven kaupungilla ei ole englanninkielistä nimeä. Palaan 

tähän nimenantoperusteiden analyysissä.  

 

Joillakin nimillä on perusosana jokin muu kuin edellä mainitut. Niitä ovat AC Massa, 

Edustus Hermes, Fortuna, Juniori Hermes, Ketterä, Kiekkoreipas, Kiekkoympyrät-80, 

KOOVEE, KPK/Sankaritehdas, Liikunnan Riemu, Pahalampi, Parru, Pudis, Red Wings, 

Tappara, Vaps-Jääliikunta ja VG-62. AC Massan nimen C-kirjain voi olla lyhenne sanasta 

club, joten se voi kuulua klubi-tyyppiin, mutta varmuutta lyhenteen merkityksestä ei ole.  

 

 

4.4. Nimien rakenteen kokoavaa tarkastelua 

 

Kuviossa 3 on esitelty kaikkien jääkiekkoseurojen nimien tarkoitteet.  

 

 

KUVIO 3. Jääkiekkoseurojen nimien perusosien tarkoitteet.  

 

Jääkiekkoseurojen nimien yleisimmät tarkoitteet ovat klubi ja muut vastaavat nimitykset 

tai pelivälineennimitys, kuten Kuviosta 3 voidaan huomata. Voidaan sanoa, että proto-

tyyppinen rakenne on sellainen, jossa nimi alkaa genetiivimuotoisella paikantavalla 
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määriteosalla ja perusosana on joko peliväline kiekko tai klubi. Molempia ryhmiä on hie-

man yli neljäsosa kaikista nimistä, joten yhdessä nämä kaksi ryhmää muodostavat noin 

puolet kaikista perusosien tarkoitteista. Eläimennimitys on vain kymmenesosalla nimistä 

perusosassa. On kuitenkin huomioitavaa, että eläimennimityksiä on nimissä enemmän. 

Esimerkiksi Jääurheiluseura Haukat -nimessä on perusosana Jääurheiluseura ja Haukat 

on määriteosa. Jos nimessä on eläimennimitys monikossa, on se nimenosista yksilöivä 

osa, joka tunnetaan ja jota käytetään katsomoiden kannustushuudoissa. 

 

Nimissä on mukana myös jonkin verran numeraaleja, jotka viittaavat seuran perustamis-

vuoteen. Esimerkiksi Kiuruveden Kiekko -81 on perustettu vuonna 1981. Aina perusta-

misvuosi ei ole varsinaisesti juuri se, mikä nimessä esiintyy. Esimerkiksi Kajaanin Jun-

nuhokki 68 on perustettu vuonna 1996, jolloin Kajaanin Hokki on eriytynyt edustus-ja 

junioriseuroiksi. (PRH 2016.) 

 

Millainen on hyvä rakenne? Nimiä tutkiessa huomaa, että kaikki nimet eivät ole kovin 

onnistuneita. Esimerkiksi nimi Kiekko -67 Juniorikiekko tai Play Team -80 täyttävät kyllä 

jääkiekkoseuran yksilöimisen tavoitteen, mutta eivät kerro juuri informaatiota eivätkä 

juurikaan kuvaile tarkoitettaan. Myös urheilutietäjät ovat kirjoittaneet, että mielikuvi-

tusta olisi hyvä käyttää. Tästä varoittavana esimerkkinä he mainitsevat hyvinkääläisen 

jalkapallojoukkueen, jonka nimi on FC Team eli suomennettuna Jalkapallokerho Jouk-

kue.  Jos käytetään englannin kieltä, olisi oikeinkirjoitus tietenkin suotavaa. Esimerkiksi 

lentopalloseurojen nimissä esiintyy sana wolley, mikä pitäisi tietenkin kirjoittaa volley. 

(Peltola & Kasila 2011.) 

 

Mari Kivekäs on tarkastellut salibandyseurojen nimiä. Niissäkin on paikantava genetiivi-

muotoinen määriteosa, mutta sitä on paljon vähemmän kuin jääkiekkoseurojen nimissä. 

Lisäksi salibandyseurojen nimissä on käytetty enemmän huumoria ja kenties sisäpiirin-

vitsejä. Seuran nimi voi olla esimerkiksi Tiistain Suihkuvuoro ry, Salibandyseura Hukka-

Pallo tai Katso Pallo ry. Kivekkään aineistossa on myös helsinkiläinen Tyly Kone Hevonen 

ry (Kivekäs 2015: liite 4), jonka alkuosaa vertasin oman aineistoni Mean Machine Edus-

tusjääkiekkoon. Näillä seuroilla ei näytä kuitenkaan olevan mitään yhteistä. Mean 

Machinen kotipaikka on Turku.  
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Piirola (1985) on todennut, että urheiluseurojen nimi on kaavamainen (Piirola 1985: 22). 

Se ei tänä päivänä pidä enää paikkaansa. Vaikka suurimmassa osassa jääkiekkoseurojen 

nimistä on vielä sama järjestys: paikantava määriteosa on nimessä ensin ja sitten perus-

osa, on kuitenkin yli 100 nimeä, joissa näin ei ole. Paikantava määriteosa puuttuu koko-

naan tai nimi alkaa perusosalla ja määrite tulee sen jälkeen. Nimet ovat myös muuttu-

neet pidemmiksi kuin kaksiosaisiksi.  
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5. NIMENANTOPERUSTEIDEN ANALYYSI 

 

Perinteisesti nimistöntutkimuksessa paikannimien nimenmuodostustavat on jaettu suo-

raan, epäsuoraan ja analogiseen nimeämiseen. Suora nimeäminen tarkoittaa sitä, että 

nimen ja paikan välillä on suora merkityssuhde. Tällaiset nimet antavat tarkoitteestaan, 

kuten paikan sijainnista tai ominaisuuksista, suoraa tietoa. Epäsuorissa nimissä nimen ja 

tarkoitteen välillä on epäsuora merkityssuhde. Tällöin paikka on saanut nimen sen he-

rättämien assosiaatioiden pohjalta. Tällaiset nimet ovat metaforisia tai metonyymisiä, 

ja niitä voidaan kutsua myös assosiaationimiksi. Analoginen nimenanto paikannimitut-

kimuksessa on kyseessä, jos esimerkiksi Koiralampi on antanut mallin vieressä sijaitse-

valle Kissalammen nimelle. (Ainiala ym. 2008: 101−108.) 

 

Jääkiekkoseurojen nimet ovat paikannimistöön verrattuna niin nuoria, että lähes kaikki 

seurannimet ovat syntyneet analogisen mallin pohjalta. Kaikissa vanhimmissa seuranni-

missä on esimerkiksi paikantava määriteosa, joka sekin on eräänlainen nimeämismalli. 

Vanhin seuroista on HIFK, joka on vuonna 1897 perustettu yleisseura. Ruotsissa on to-

dennäköisesti ollut jo aikaisemmin IFK-nimisiä seuroja, joten HIFK:llakin on olemassa 

analoginen malli. Suomenkielisistä suurimmista seuroista vanhimpia ovat esimerkiksi 

Turun Palloseura (1922) ja Tampereen Ilves (1931).   

 

Suoraa ja epäsuoraa nimeämistä voi tutkia jääkiekkoseurojen nimistä. Maria Kivekäs 

(2015) on tutkinut salibandyseurojen nimiä jakamalla nimet läpinäkyviin ja läpinäkymät-

tömiin. Hän on tutkinut läpinäkyvien nimien rakennetta ja nimeämisperusteita syntak-

tis-semanttisella luokittelulla ja läpinäkymättömiä nimiä varten hän on kerännyt tietoa 

haastattelulomakkeella. Salibandy on Kivekkään (2015) mukaan nuori laji, jonka harras-

taminen on alkanut Suomessa 1980-luvulla. Hänen on ollut mahdollista löytää seuroja 

perustaneita henkilöitä vastaamaan haastatteluun, joten hänen on ollut mahdollista tut-

kia nimeämisperusteita. (Kivekäs 2015: 2−3.) Kivekkään tutkimus eroaa tästä tutkimuk-

sesta siten, että minä en tutki nimeämisperusteita, vaan nimenantoperusteita, joita pys-

tyn tutkimaan kieliyhteisön edustajana.  
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Seuraavissa luvuissa analysoin aineiston nimenantoperusteita. Yhdellä jääkiekkoseuran 

nimellä voi kuitenkin olla niitä useita. Analysoin kaikkia niitä nimenannon motiiveja, joita 

nimestä voi tulkita. Ensimmäinen nimenantoperuste on informatiivisuus. Se on suoraa 

nimeämistä ja siihen kuuluu kolme neljäsosaa nimistä. Epäsuoraa nimeämistä on käy-

tetty silloin, kun nimenantoperusteena on metaforisuus, metonyymisyys, symboli, alku-

sointu, loppusointu, huumori, sanaleikki tai jokin muu. 

 

Sjöblomin mukaan yritysnimien tulkinnassa ovat odotuksenmukaisia myönteiset konno-

taatiot (Sjöblom 2006: 211). Näin on myös seurannimissä. Yritysnimien myönteisten 

konnotaatioiden tehtävä on houkutella asiakkaita, mutta hyvä seurannimi puolestaan 

houkuttelee katsojia peleihin. Mielestäni voi sanoa, että ainakin suuremmat jääkiekko-

seurat rakentavat Suomessa brändiä. Se tarkoittaa sitä, että seuraan yhdistetään jokin 

ominaisuus, jota käytetään markkinoinnissa (Laakso 1999:77). Seurat eivät välttämättä 

kilpaile niinkään toistensa kanssa, vaan brändejä rakennetaan, jotta saadaan katsojia tu-

lemaan jäähalleihin. Kannattajia halutaan suuremmalta alueelta kuin seuran kotikau-

punki on.  

 

 

5.1. Informatiivisuus 

 

Helposti huomattava, hyvin yleinen nimenantoperuste jääkiekkoseurojen nimissä on in-

formatiivisuus.  Rakenteen analyysissä selviää, että jopa kolmella nimellä neljästä on pai-

kantava määriteosa, jonka voi sanoa olevan informatiivinen. Se tuo suoraa informaa-

tiota kyseisen seuran kotipaikkakunnasta ja joskus suuremmasta alueesta, jossa seuran 

pelaajat asuvat. Tätä voidaan soveltaa myös jääkiekkoseurojen nimiin. Suurimmassa 

osassa seurannimistä on suoraa informaatiota. Esimerkiksi nimessä Espoon Kiekkoseura 

kertoo tarkoitteestaan hyvin informatiivisesti, ja kaikille lienee heti selvää, että kyseessä 

on jääkiekon erikoisseura, jonka kotipaikkakunta on Espoo. 

 

Suomenkielisissä nimissä paikka on usein genetiivissä (Tuusulan Juniorikiekko), mikä 

mielestäni korostaa kotipaikkakunnan nimeä. Sjöblomkin kirjoittaa yritysnimistä, että 

Pohjanmaan Höyrylaiwa-osakeyhtiön -tyyppiset nimet kuvailevat suoraan tarkoitettaan, 
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ja paikannimi on nostettu erilliseksi, yksilöiväksi nimenosaksi. Sen leksikaalinen valinta 

perustuu lokaalisuuteen perustuvaan suhteeseen tarkoitteen kanssa. (Sjöblom 2006: 

213.) Kuten aikaisemminkin on mainittu, jääkiekossa joukkueet matkustavat eri paikka-

kunnille pelaamaan pelejä, ja on kätevää, että seuran kotiseutu tulee ilmi jo seuranni-

messä.  

 

Voidaan kysyä, miksi yhdessä neljäsosassa nimistä informaatiota tuova paikantavaa 

määriteosaa ei ole. Saattaa olla, että se on kuitenkin joskus nimessä ollut. Yksi tällainen 

nimi on kaupunginosaseura Viikingit Jääkiekko. Sen kotihalli on Vuosaaressa, Itä-Helsin-

gissä. Viikinkien jääkiekkojaosto on eronnut yleisseurasta vuonna 1997, jolloin sen ni-

meksi on tullut Viikingit Jääkiekko. Yleisseura on perustettu 1970, ja sen nimi on edel-

leen Vuosaaren Viikingit. Toinen esimerkki on Ilveksestä. SM-liigaa pelaavat seurat ovat 

perustaneet osakeyhtiöitä, ei kotikaupunkia aina tuoda uudessa nimessä esille. Tampe-

reen Ilveksen Liigaa pelaavan seuran nimi on Ilves Hockey Oy.  

 

Informatiivisuus on nimenantoperusteena, jos perusosana on jääkiekkoon liittyvä peli-

välineennimitys tai klubi. Kuten luvussa 4.4. todettiin, 50%:lla kaikista seurannimistä on 

perusosana joko klubi tai pelivälineennimitys. Klubi sisältää yleensä aina nimenosan, 

joka kertoo millaisesta klubista on kyse. Se on suomeksi esimerkiksi jääkiekkoklubi tai 

jääkiekkoseura, englanniksi hockey club ja ruotsiksi tyypillisin on idrottsförening. Kaik-

kein yleisin sana seurannimissä on siis jääkiekko. Mattila (1995) on ihmetellyt, miksi Suo-

messa on alettu käyttää 80-luvulta alkaen nimenosaa hockey club, kun suurimmassa 

englanninkielisessä sarjassa, NHL:ssä eli National Hockey Leaguessa, ole yhtään seuraa, 

jossa olisi käytetty tätä nimimallia. HC eli Hockey Club on todennäköisesti keksitty hyvin 

yleisen FC:n eli Football Clubin mukaan. (Mattila 1995: 104.)  

 

Rakenteen analyysissä on tullut esille perusosatyyppi Urheilijat. Kaikilla tähän tyyppiin 

kuuluvilla nimillä nimenantoperusteena on selkeästi informatiivisuus. Tämä tyyppi on 

vähentynyt paljon osittain sen vuoksi, koska yleisseuroja ei enää perusteta, vaan erikois-

seurat ovat tämän hetken suuntaus. Aineistossa on kaksi nimeä, jotka voi rinnastaa ur-

heilijat-tyyppiin. Ne ovat Suomen Jääkiekkoilijat ja Suomen Veteraanikiekkoilijat Foha.  
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Mukakielisiä nimiä on kaksi, ylöjärveläinen Uplakers ja saarijärveläinen Islandlake War-

riors. Yhtenä tällaisen nimen motiivina voidaan pitää informatiivisuutta, koska nimi ker-

too seuran kotipaikasta, mutta tällainen nimi on myös sanaleikki. On henkilökohtainen 

asia, onko tällaisen nimen informatiivisuus hyvää informatiivisuutta. Välittyykö viesti? 

Suomen kielessä on paljon yhdyssanoja, mutta englannin kielessä on sanaliittoja. Natiivi 

englanninkielinen ei välttämättä ymmärrä näitä mukakielisiä sanoja. Nimiä ei kuiten-

kaan liene valittu englannin kielen puhujia ajatellen. 

 

 

5.2. Metaforisuus  

 

Jääkiekkoseurojen nimissä on paljon metaforisuutta, ja tarkastelen sitä tässä luvussa. 

Jos seurannimen perusosan nimenantoperusteena ei ole informatiivisuus, se on toden-

näköisesti metaforisuus. Nimenannon motiivina metafora on toiseksi suurin ryhmä, joka 

rakentuu hyvin heterogeenisistä nimistä. Usein nimissä on myös informatiivisuutta, sillä 

niillä voi olla paikantava määriteosa. Urheilukielessä käytetään paljon metaforia. Sen 

vuoksi nimien metaforisuus ei ole harvinaista.  

 

Eero Kettunen (2006) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan suomen kielen fraseologiaa 

jääkiekkouutisissa ja on tarkastellut myös jääkiekkoon liittyviä metaforia. Hän tuo esille 

metaforan jääkiekko on sotaa.  Se on kulunut fraaseiksi urheilutekstigenren sisällä. Tästä 

esimerkkinä on fraasi laaja rintama (Kettunen 2006: 58.) Sota-metafora näkyy myös jää-

kiekkoseurojen nimenannossa. Sotaan viittaavia nimiä ovat Tappara, KalPa, Porvoon 

Hunters, Islandlake Warriors, Puck Warriors, Heinolan Peliitat, Los Bombers, Marsalkat, 

Urheiluseura Tankki, Laitilan Jyske ja Lehtimäen Jyske. Kalpa tarkoittaa pistomiekkaa (KS 

2014). Erilaiset taisteluun viittaavat nimet ja sotaan ja aseisiin viittaavat nimet on valittu 

kuvaamaan pelin taistelua voitosta. Jyske-nimet olen ottanut tähän mukaan, sillä jyske 

on auditiivinen aistihavainto, josta sanakirjassa annetaan esimerkkinä tykkien jyske. 

Kiekkokansa-teoksessa Rami Mähkä kirjoittaa, että jääkiekko on fyysinen peli, mikä on 

yksi syy sen suosioon. Vaikka muitakin pallopelejä voidaan kuvata kamppailu-urheiluksi, 

ovat jääkiekossa kontaktit rajumpia. Pelaajien varustus ehkäisee suurimman osan kol-
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huista. (Mähkä 2015: 123.) Taklaaminen on sallittua vain D-junioreissa ja sitä vanhem-

missa junioreissa sekä miesten peleissä. On myös sarjoja, joissa taklaaminen on kiellet-

tyä. Jääkiekossa lajin fyysisyys voi olla motiivi nimen valintaan.  

 

Kettunen mainitsee metaforan  jääkiekko on näytelmää. Siitä syntynyt fraasi on esimer-

kiksi olla X:n roolissa. Metaforat viittaavat siihen, mitä peli on suhteessa yleisöönsä: 

vaikka sota-aiheiset metaforat luovat osaltaan vaikutelmaa jääkiekon vakavuudesta, pe-

lin rinnastaminen näytelmään kertoo sen viihteellisyydestä. Jääkiekkoa seurataan va-

paaehtoisesti, ja pelaajat ovat viihdyttäjiä. Samalla teatteriaiheiset fraasit implikoivat, 

että jääkiekko ei olisi mitään ilman yleisöä. Pelaajat eivät esiinny itselleen, vaan maksa-

ville katsojille. (Kettunen 2006: 58.) 

 

Jos jääkiekko on näytelmää, sen on tarkoitus viihdyttää. Jokereiden pelipaidoissa on 

kuva jokerista eli narrista, joka iskee silmää. Narri on historiallinen sana, joka on tarkoit-

tanut hovien ammatti-ilveilijää (KS 2014). Seurojen kotisivuilla kerrotaan hyvin harvoin 

seuran nimenantotarina, mutta Jokereiden historiikissa kerrotaan poikkeuksellisen tar-

kasti nimen keksimisestä. Sen mukaan rakennusmestari Aimo Mäkinen on maksanut 

vuonna 1967 taloudellisissa vaikeuksissa olleen Töölön Vesan jääkiekkojaoston velat ja 

on alkanut kehittää uutta suurseuraa Helsinkiin. Jokerit-nimi ei ollut missään valmiina, 

vaan kunnia nimen keksimisestä kuuluu silloisen Vesan joukkueenjohtajalle, Raimo Käh-

köselle. Logo on löytynyt korttipakkaa selaillessa. Niin pelikorttien ilveilijä ja muuntuja 

on siirtynyt jääkiekkokentille. Tikkurilan väritehtaat on valmistanut jo tuolloin Jokeri-

maalia, eikä estänyt nimen käyttöä, vaan päinvastoin on rahoittanut joukkuetta pienellä 

summalla. (Jokerit 2010.) Muita näytelmä-metaforaan viittaavia nimiä suomalaisista jää-

kiekkoseurojen nimistä ei tällä hetkellä löydy. 

 

KPK/Sankaritehdas on nimi, joka sisältää metaforan seura on sankareita tuottava teh-

das.  Nimi viittaa mielestäni vuoteen 1995, jolloin Suomi voitti MM-kultaa ensimmäisen 

kerran. Silloin leijonia juhlittiin sankareina tavalla, mikä oli ennennäkemätöntä Suo-

messa. Kannisto (2015) kirjoittaa artikkelissaan, että sankarit etenivät juhlivan kansan 

keskellä voittopokaalin kanssa kuin antiikin Rooman triumfissa. Kultajuhlien malli oli 

kansainvälinen. Esimerkiksi suihkulähteisiin hypitään ympäri maailmaa juhlistamaan 
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voittoa, sillä se on eräänlainen rituaalipuhdistautuminen, joka kuuluvat elämän suuriin 

hetkiin: syntymään, kuolemaan ja suuriin juhlatapahtumiin. (Kannisto 2015: 75−76.) 

 

Mean Machine Edustusjääkiekko sisältää metaforan seura on kone. Jos ihmistä sanotaan 

koneeksi, hän mielestäni on inhimillisyyden rajat ylittävä. Hän tekee jotakin kuin kone. 

Kun mean suomennetaan ilkeäksi, voidaan sanoa nimen olevan poikkeuksellinen. Jää-

kiekkoseuran nimen tarkoite on yleensä positiivinen, mutta ilkeä kone on hyvin negatii-

vinen nimi. Ehkäpä tällaisen nimenannon motiivi on olla pelottava kuten sotametafo-

raan perustuvista nimien pommittajat ja soturit.  

 

Eläinmetaforanimet liittyvät vahvasti jääkiekkoon, vaikka eläimennimitys on vain 42 ni-

messä 360 nimestä, mikä on vain noin 12%. Eläinmetaforanimet ovat kuitenkin paljon 

esillä, koska miesten A-maajoukkueesta käytetään nimeä Suomen Leijonat ja SM-liigassa 

eläimennimitys on seurannimissä Oulun Kärpät, Ilves Hockey ja Lahden Pelicans. Eläin 

saattaa olla seuran logossa, vaikka seuran nimessä ei olisikaan eläintä. Esimerkiksi HIFK 

on käyttänyt vuosina 1996−2006 logoa, jossa on petoeläin, mikä muistuttaa lähinnä 

pantteria. Alla oleva Kuvio 4 esittelee nimissä olevat eläimet. 

 

 

piraija   pingviini    peura    pelikaani     kärppä    
ahma   tiikeri näätä ilves kobra        

kissa  karhu susi  

hai   haukka pantteri jääkarhu 
 
    kojootti                           koira                   lammas                 ankka      

 

             KUVIO 4. Jääkiekkoseurojen nimissä esiintyvät eläimet. 
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Eläinmetaforanimiä on 42, mutta eri eläinlajeja 21. Mitä suuremmalla eläin on kirjoitettu 

Kuviossa 4, sitä yleisemmin se esiintyy jääkiekkoseurojen nimissä. Synonyymit kissa ja 

kolli on laskettu yhdeksi frekvenssiksi, samoin karhu, otso ja bruin eli nalle. Ylivoimaisesti 

suosituin eläimennimitys on karhu, joka esiintyy peräti yhdeksässä nimessä. Jääkarhu 

on niiden lisäksi kahdessa seurannimessä. Mikäli ne olisi laskettu mukaan, olisi karhun 

määrä vielä suurempi. Seuraavaksi yleisimpiä nimissä ovat susi, tiikeri, ilves ja haukka.  

 

Kasila ja Peltola kirjoittavat Urheilutietäjien joululehdessä 2011 suomalaisesta urheilu-

seurojen nimenannosta. Tekstissä mainitaan, että Pohjois-Amerikassa ei tulisi kuuloon-

kaan, että kahdella tai useammalla joukkueella olisi käytössä sama nimisana. (Peltola  & 

Kasila 2011.) NHL:ssä ei tosiaan ole yhtään samaa nimenosaa, mutta alempiin sarjoihin 

en ole tutustunut. Ei Suomessakaan Liigassa ole kahta samaa nimisanaa, mutta jos ollaan 

perustamassa uutta seuraa, niin ei varmasti kannata valita ainakaan karhua.  

 

Kaikki yleisimmät eläimet jääkiekkoseurojen nimissä ovat petoeläimiä, useimmiten ni-

säkkäitä. Kun valitaan tällainen nimi, jääkiekkoseuran jäsenet rinnastuvat valitun eläi-

men ominaisuuksiin. Niitä voi alkaa tarkastella faabeleista eli eläinsaduista, sillä niissä 

esimerkiksi karhu kuvataan voimakkaana, kettu ovelana ja susi nopeana. Kettu jääkiek-

konimistöstä kuitenkin puuttuu, mutta Rauman Lukolla on yhdessä logossaan kettu. Kar-

hun suuri suosio voi hämmästyttää, koska jääkiekkoseuroilla on ehdoton identifioitumi-

sen tarve. Karhu on esimerkiksi nimissä Iisalmen Pelikarhut, Suonenjoen Kiekko-Karhu, 

Virtain Kiekko-Karhut ja Karhu Hockey Team. Kotimaisten lajien rinnalla on myös ulko-

maisia. Tiikeri on myös nopea ja aggressiivinen, samoin ovat hai ja kobra. Nimenantope-

rusteena ei välttämättä aina ole metaforisuus, vaan osa näistä eläinnimistä ovat meto-

nyymisiä siirrännäisiä, joita tarkastelen seuraavassa luvussa.  

 

Kaikki eivät ole petoeläimiä. Mukana on Ranuan Peura, jota tarkastelen luvussa 5.4. 

Symboli. Lisäksi mukana on hyvin yllättävä eläin, lammas. Sellaisenaan se ei jääkiekko-

seuran eläimennimitykseksi kelpaisi. Tuskin kukaan haluaisi olla seurassa, jonka jäsenet 

rinnastetaan arkoina pidettyihin lampaisiin, mutta erään seuran nimessä lammas kui-

tenkin on, tosin pässi eli uroslammas.  Atletico Rams eli suomennettuna Atleettiset Päs-

sit on espoolainen seura. Kun sitä ajatellaan metaforanimenä, on nimenantoperusteena 
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todennäköisesti pässistä tuleva mielikuva itsepäisyydestä ja sisukkuudesta. Myös Jukurit 

lienee valittu nimeksi sisukkuuden takia. Jukuri eli jukuripää ei tuo aina välttämättä ko-

vin positiivista mielleyhtymää.  

 

Paikannimistöstä on löydetty myös metaforisia nimiä, jotka viittaavat myönteisiin odo-

tuksiin. Talonnimistä Onnela ja Rauhala ovat sellaisia, joissa toiveet ja odotukset näky-

vät. Harri Piirola (1985) on löytänyt omasta urheiluseurojen nimistä vastaavia nimiä, 

jotka hän nimeää Viipurin Reipas -tyyppisiksi nimiksi. Niissä nimien perusosina on mer-

kitykseltään myönteisiä sanoja, joista useimmat sisältävät paljon myönteisiä sivumerki-

tyksiä. (Piirola 1985: 127.)  

 

Aineistossa tällaisia nimiä ovat Kalliosuon Sisu, Kangasalan Voitto, Karstulan Kiva, Kau-

kasten Voima, Kuhmon Kiva, Kuhmon Kiva HT, Kurikan Ryhti, Kuusankosken Puhti, La-

puan Virkiä, Lauttakylän Luja, Paimion Haka, Panelian Raikas, Pitäjänmäen Tarmo, Py-

häjärven Pohti, Suolahden Urho, Sisu Hockey Hämeenlinna, Imatran Ketterä Juniorit, Ko-

kemäen Kova-Väki. Niiden perusosat kuvaavat ominaisuudennimitystä tai ihmistä, jolla 

on sellaisia ominaisuuksia, johon seuran jäsenet voivat samastua. Sisu viittaa sisukkaa-

seen, ryhti ryhdikkääseen, tarmo tarmokkaaseen, voima voimakkaaseen. Nimissä voi 

olla myös adjektiiveja, kuten luja. On selvää, että tällaisen seuran nimen valitsemalla on 

haluttu assosioida ominaisuus seuraan ja seuralaisiin. Kiva on tarkoittaa nykykielessä 

mukavaa ja miellyttävää (KS 2104). Mattilan mukaan kivalla on ollut ennen myös merki-

tys ’vireä, nopsa’, ja se on esiintynyt koiran ja hevosen nimenä. Tämä on ollut merkitys, 

jonka vuoksi kiva on urheiluseurojen nimessä. (Mattila 1995: 55.) 

 

Kiekko-Nikkarit, Los Tapiolas Ice Kings Team, Helsingin Titaanit, Nurmeksen Sepot, Piek-

sänmäen Pallo-Sepot, Porvoon Hunters, Ruoveden Seurakunnan Atleetit ja Viikingit Jää-

kiekko ovat esimerkkejä nimistä, joissa esiintyy jonkinlainen ihminen perusosana. Olen 

kirjoittanut sepon, nikkarin, titaanien ja atleetin merkityksestä sivulla 34. Titaanien ta-

voin Hermes on tunnetusti peräisin antiikista Kreikasta, jossa se oli muun muassa urhei-

lijoiden jumala. Nämä ovat kaikki metaforanimiä. Perusosan ihmishahmoihin jäsenet 

voivat samaistua. Viikingit kuvataan historiassa voimakkaina ja rohkeina miehinä. Tähän 
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ryhmään kuuluu myös Los Tapiolas Ice Kings Team. Kuninkaalla on merkitys ’hallitsija’ 

(KS 2014). Kuninkaaksi voidaan sanoa sitä, joka hallitsee jotakin, tässä tapauksessa peliä.  

 

Metaforisuus on nimenantoperusteena myös esimerkiksi aineiston nimissä, joiden pe-

rusosa on Veikot. Silloin urheiluseuran jäsenet rinnastetaan veljiin. Veljeyteen kiteytyy 

yleensä vain myönteisiä asioita, kuten yhteenkuuluvuus ja hyvä yhteishenki. Nokian Py-

ryn puolestaan voidaan katsoa olevan luonnonilmiön motivoima metaforanimi.  

 

 

5.3. Metonyymisyys 

 

Epäsuoraan merkityssuhteeseen perustuvien nimien toinen pääryhmä on metonyymiset 

nimet, jotka pohjautuvat kosketus- eli suhdeassosiaatioon (Ainiala ym. 2008: 104). Me-

tonyymisten nimien ryhmistä jääkiekkoseurojen nimet ovat metonyymisiä siirrännäisiä. 

Aineistossa on useita nimiä, jotka on nimetty NHL:n eli National Hockey Leaguen mu-

kaan. Ne ovat rakentuneet yleensä paikannimimääriteosasta ja englanninkielisestä mo-

nikollisesta perusosasta. Esikuvina olevia seuroja ovat ainakin Detroit Red Wings, Win-

nipeg Jets, New York Rangers, Los Angeles Kings, San Jose Sharks, Florida Panthers, Ed-

monton Oilers, Boston Bruins, Phoenix Coyojes, Pittsburgh Penquins, St. Louis Blues ja 

Calgary Flames. Suomessa tämän nimimallin mukaan on annettu nimi esimerkiksi seu-

raaville seuroille: Red Wings, Eno Jets, Apollo Rangers, Los Tapiolas Ice Kings Team, Salon 

Kiekkohait, Espoon Panthers, Pietarinkadun Oilers, Hyvinkään Bruins, Helsingin Kojootit, 

Pirkkalan Pingviinit, Blues Juniors ja Loimijoen Liekit.   

 

Metonyymisen nimen nimenantoperusteena voi olla sanamagia. Eeva Maria Närhi 

(1989: 483) on sanonut vieraista nimistä seuraavasti: ”Vieraiden nimien suosio, jonka 

kasvulla ei näy olevan rajoja, olivatpa kyseessä toiminimet, tuotenimet, etunimet, suku-

nimet, junien tai laivojen nimet, perustuu sanamagiaan: outo sana kiehtoo enemmän 

kuin vanha tuttu.” Mattila on pitänyt NHL:stä peräisin olevia nimiä myös sanaleikkinä ja 

on todennut Oilers-nimessä olevan menestyksen makua (1995: 104). 
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5.4. Symboli 

 

Aika harvinainen, mutta huomionarvoinen nimenantoperuste on symboli. Eläimennimi-

tyksen valitsemiseen voi olla myös historiallinen motiivi, mutta samanlaista asemaa ei 

suinkaan ole kaikilla eläinmetaforanimillä. Leijonat on Suomen maajoukkueen epäviral-

linen nimi, ja sen nimenantoperuste tulee Suomen vaakunan leijonasta. Samalla tavalla 

esimerkiksi Oulun Kärpät -nimen kärppä on peräisin Pohjois-Pohjanmaan vaakunasta. 

Se on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaeläin. Sipoon vaakunassa on sudenpää, siksi seu-

rannimeksi on valittu Sipoon Wolf. Motiivi englanninkielen valitsemiseen lienee sana-

magiassa.  

 

Eläin voi olla symboli ilman vaakunaakin. Tämä tosin on aika haasteellinen tutkittava, 

kun paikallishistoriaan pitäisi perehtyä laajemmin. Ainakin Ranualla vaakunassa ei ole 

peuraa, mutta eläin toistuu seudun nimistössä (Peurakoski, Peurakangasranta), joten 

kieliyhteisönjäsenenä päättelen sen olevan alueella jonkinlainen symboli. Ranuan Peura 

on yli 100 vuotta vanha urheilun yleisseura Lapin eteläosassa, jossa 1800-luvulla on ollut 

metsäpeuroja (Metsähallitus 2012). 

  

 

5.5. Alkusointu ja loppusointu 

 

Pirkkalan Pingviinit -nimestä voi päätellä kaksikin motiivia nimenantamiselle, mutta 

kumpikaan niistä ei ole assosiaatio. Nimen esikuva on selvästi NHL-seura Pittsburgh Pen-

quins eli se on metonyyminen siirrännäinen. Lisäksi Pirkkalan Pingviinit -nimessä on al-

litteraatio eli alkusointu. Sekin lienee vaikuttanut nimen valintaan. Allitteraatio on myös 

nimissä Marttilan Mafia, Kiuruveden Kiekko, Juniori-Jukurit, JYP Jyväskylä. Alkusointu on 

harvinainen nimeämismalli. Aineistossa on vain nämä kolme tapausta, ja lisäksi yhden 

äänteen alkusointuakin vain 13 nimessä, jotka ovat Hiki-Hockey, Hämeenkyrön Hokkarit, 

Joensuun Jääklubi, Juniori Jokipojat, JYP-Juniorit, Kangasalan Kisa, Karstulan Kiva, Kemi-

järven Kiekko, Lapinlahden Luistin-89, Lauttakylän Luja, Loimijoen Liekit, Tap-Team, Tu-

run Toverit Juniorijääkiekko ja Vuorelan Veikot. Joskus alkusointua on pidetty myös sa-
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naleikkinä, mutta Harri Piirolan mukaan urheiluseurojen nimistä koostuvan tutkimusai-

neiston alkusointutapauksia ei ole kuitenkaan syytä rinnastaan sanaleikkeihin.  Seuran-

nimien alkusointu on ulkonaisempi tyylikeino, joka ei semmoisenaan vallitse nimen si-

sältöä, mikä on taas sanaleikeille ominaista. (Piirola 1985: 105.) 

 

Loppusointu on vielä harvinaisempi kuin alkusointu. Nimissä Roki Hockey ja Leki Hockey 

on kuitenkin loppusointu. 

 

 

5.6. Huumori ja sanaleikki 

 

Nimenantoperusteena voi olla myös huumori, mutta se ole jääkiekkoseurannimissä ko-

vin yleistä. Kielellä leikittely johtaa hauskalta kuulostaviin nimiin, mutta huumorin on-

nistuneisuudesta voi jokainen kieliyhteisön jäsen muodostaa oman mielipiteensä. Kielen 

leikillisyyteen perustuvaa leikinlaskua kutsutaan yleisesti sanaleikiksi. Se voi perustua 

sanojen ulkonaiseen asuun (esim. lastenkielessä yleinen alkutavujen vaihtaminen kuten 

takaperin – pekatarin) tai kieliaineksen muunteluun, esimerkiksi erilaiset huonon kieli-

taidon aiheuttamat väännökset. Joskus sanaleikki on moniymmärteinen. Silloin sama 

äänneasu on ymmärrettävissä aina kahdella tai useammalla tavalla, mikä on yleistä kan-

sanomaisessa leikinlaskussa. (Piirola 1985: 105.) Aineiston nimissä sanaleikki on nimen-

annon motiivi erityisesti seuralla, jonka nimi on Janokkaat Pakit. Pakki tarkoittaa urhei-

lukielessä puolustajaa. Nimen sanaleikki perustuu nimen ulkonaiseen asuun, alkutavuja 

vaihtamalla nimestä tulee Panokkaat Jakit. Jakki on kookas, aasialainen nautaeläin (KS 

2014). Koska eläimennimitys on näkyvä nimeämismalli, perustuu huumori siihen seksu-

aalisväritteisyyden lisäksi. 

 

Piirolan mukaan humoristisuutta voidaan tavoitella esimerkiksi valitsemalla nimen-

osaksi tai nimielementiksi vaikutelmaltaan poikkeuksellisen voimakas sana, kuten ni-

missä Räisälän Pamaus, Huopalahden Hurjat tai Joensuun Peto. Toiseksi rakenteeltaan 

tavanomaiseen nimeen voidaan sijoittaa sisällöltään ja tyyliltään poikkeava elementti. 

Tällainen nimi on esimerkiksi Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla. Yleisimmät 

humoristiset nimet sisältävät siis aina jonkinlaisen loogisen ristiriidan tai yllätyksellisen 
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käänteen, mitkä ovat huumorin tavallisia tuntomerkkejä. (Piirola 1985: 113-114). Tässä 

aineistossa voimakas sana on esimerkiksi nimessä Los Bombers.  

 

Sanaleikkiin liittyvät erilaiset väännökset, joten puhekieltä ja lempinimiä sisältävät nimet 

voidaan ajatella kuuluvan tähän ryhmään. Tällainen nimi on esimerkiksi Mansen Kollit 

Tampereelta. Manse on Tampereen lempinimi, joka tulee teollisuuskaupunki Manches-

terin nimestä, mikä on ollut Tampereen esikuva (Urbaanisanakirja 2015). Uroskissan ni-

mitys kolli antaa hyvin erilaisen vaikutelman kuin lajin nimitys kissa. Muita puhekieltä ja 

lempinimiä sisältäviä seuroja ovat Höntsä Team, Jeppis Hockey, Manse Hockey Team, 

Pudis, Popula Team-90  ja Rollon Pojat. Jeppis on Pietarsaaren lempinimi, Pudis Pihtipu-

taan ja Rollo Rovaniemen. Popula tarkoittaa ihmisjoukkoa (KS 2014), höntsä taas leikki-

mielisesti pelattavaa peliä (Urbaanisanakirja 2015). Myös Suomessa suositun hockey 

club -nimenosan kirjoittaminen korostetun suomalaisesti sisältää mielestäni huumoria. 

Näin on esimerkiksi nimessä Hoki Klupi Hyvinkää.  

 

Kuten olen aikaisemmin jo maininnut, sanaleikki on nimenantoperusteena myös seu-

roilla Islandlake Warriors (kotipaikka: Saarijärvi) ja Uplakers (kotipaikka: Ylöjärvi). Miten 

tällaiseen mukakielisen nimen valintaan päädytään? Uplakersin historia kertoo, että se 

perustettiin keväällä 2009, kun Ylöjärven Tapparan ja Ylöjärven Ilveksen jääurheilutoi-

minta yhdistyi. Seurassa on 550 jäsentä, jotka harrastavat jääkiekkoa, ringetteä ja taito-

luistelua. (Uplakers 2016.) Seuran nimihistoriaa on valitettavasti saatavana hyvin har-

voin, kuten tässäkään tapauksessa sitä ei kotisivuilla paljasteta.  

 

Ainakin osasta metonyymisisiä siirrännäisiä tulee humoristinen vaikutelma, mikä on to-

dennäköisesti tiedostettu nimenannossa. Esimerkiksi seura Eno Jets, jonka esikuva on 

Winnipeg Jets. Seura on perustettu pienelle pohjois-karjalaiselle kunnalle vuonna 1975. 

Mahtipontinen nimi on valittu nimikilpailun tuloksena. (Eno Jets 2016.) Siirrännäisni-

mien vuoksi jääkiekkoseurojen nimissä on Suomessa eksoottisia nisäkkäitä, lintuja, ma-

telijoita ja kaloja, jotka kenties antavat hieman humoristisen vaikutelman.  

 

Jos ajatellaan, että KPK/Sankaritehdas -nimi sisältää viittauksen siihen, että jääkiekon 

pelaajat ovat esimerkiksi maajoukkueen menestyessä koko kansan sankareita, nimessä 
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on humoristinen vivahde. Pienestä seurasta on vaikeaa päästä koko Suomen sankariksi. 

Toisaalta Koillis-Pirkan Kiekon kotisivuilla on motto: ”Kasvatamme oman kylän sanka-

reita” (KPK 2016), mikä on hieno ajatus, eikä sisällä huumoria. 

 

 Hiki-Hockey ja Jälkihiki-Hockey ovat omalaatuisia, yhden joukkueen sisältäviä seuranni-

miä. On helppo arvata, kumpi nimistä on vanhempi. Hiki-Hockey on Tampereen teknilli-

sen yliopiston opiskelijoiden jääkiekkojoukkue, joka on perustettu 1978 (Hiki-Hockey 

2016). Jälkihiki-Hockey on myös tamperelainen. Amatööriurheilijajoukkueena itseään 

mainostava seura on perustettu 2002. (Jälkihiki-hockey 2016.) Nimien äänneasu on 

hauska. Nimi tulee todennäköisesti siitä, että jääkiekko on hikiliikuntaa. Jälkihiki-Hockey 

on nimi, jossa esiintyy moniymmärteinen sanaleikki. Se on perustettu Hiki-Hockeyn jäl-

keen, mutta jälkihiki-sanalla on myös merkitys saunan jälkeen tuleva hiki (Urbaanisa-

nakirja 2015).  

 

 

5.7. Muu 

 

Hyvin yleinen nimenantoperuste on vanha nimi. Sen tutkiminen on aikaa vievää, eikä 

tässä tutkielmassa ole siihen tilaa. Esimerkki tästä on muun muassa jo mainittu Viikin-

git Jääkiekko, joka on ollut aikaisemmin Vuosaaren Viikingit. Kenties voi sanoa, että mi-

käli nimessä on sana jääkiekko, kyse on usein uudelleennimetystä seurasta, jossa jää-

kiekkojaosto on eronnut omaksi seurakseen. Lisäksi mikäli nimessä on edustus tai ju-

niorit, kyseessä on seuran jakautuminen kahdeksi seuraksi.  

 

Vanhoissa seurannimissä on Piirolan mukaan murresanoja, kuten nimissä Joensuun Pri-

hat ja Lammin Säkiä (Piirola 1985: 114), mutta omassa aineistossani ainoa seura, jossa 

on murteellinen sana, on Lapuan Virkiä. Se on perustettu 1907. Vaikka murteet ovat 

saaneet uutta arvostusta esimerkiksi kirjallisuudessa, ei se näy jääkiekkoseurojen ni-

missä. Oletan, ettei se tule näkymäänkään, sillä seurat pelaavat eri maakuntienkin alu-

eilla, ja jääkiekkoseuran nimellä informatiivisuus on tärkeää. Murresanat ovat niin alu-

eellisia, että väärinymmärretyksi tulemisen riskiä ei kannata ottaa. Sen sijaan edelli-
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sessä luvussa, huumorin ja sanaleikin yhteydessä, tarkastelin vähän puhekielisiä sa-

noja. Niitä saattaa tulla lisää, sillä jääkiekkoon liittyy tietynlainen leikillisyys ja puhe-

kieltä ymmärretään kautta maan, toisin kuin murteita, vaikka puhekielisten sanojen 

ymmärtämisessä voi ollakin sukupolvien välisiä eroja. 

 

Joidenkin seurojen nimenantoperusteena ovat historialliset tai taloudelliset motiivit. Ku-

parikiekko Juniorit on seura, jonka kotipaikka on Harjavalta. Kaupungissa toimii Outo-

kummun kuparitehdas, jonka mukaan seura on saanut nimensä, sillä aluksi seura oli Ou-

tokummun tehtaalla toimiva urheilukerho. (Kuparikiekko 2016.) Nimen taustalla voi olla 

myös sponsoriyritys, mutta minulla ei ole varmaa tietoa, onko omassa aineistossani sel-

laisia nimiä. Ainoastaan Palloiluseura Vissyn kohdalla mietin, onko seurannimellä jotain 

tekemistä jonkin yrityksen kanssa, mikä valmistaa vissyä. Sen  historiaa ei kuitenkaan 

löytynyt.  

 

Peltolan & Kasilan mukaan vuosikymmeniä sitten, kun ensimmäiset mainokset ilmaan-

tuivat urheilijoiden asuihin ja kisa-areenoille, useat lehdet mustasivat tuotemerkkejä ku-

vista ennen julkaisua. Nykyisin vastaavaa pidettäisiin naurettavana, ja jopa ennen mai-

noksiin nihkeästi suhtautuneen Yleisradion haastattelupisteiden tausta on nykyään 

täynnä kilpailijoiden yhteistyökumppanien tunnuksia. Sponsoreista nimensä on saanut 

1940-luvulla muun muassa HOK-Veikot, joka oli ennen sitä Kiri-Veikot. Pari vuosikym-

mentä myöhemmin Lahden Pallo-Miehistä tuli Upon Pallo. Nämä nimet kyllä kirjoitettiin 

lehdistössä näkyviin, joten ajan sensurointi ei vaikuttanut nimien näkyvyyteen. (Peltola 

& Kasila 2011.) 

 

Sanaleikkinimessä Janokkaat Pakit on nimenannon motiivina myös seksuaalisuus. Jon-

kinlaista seksuaalista virittyneisyyttä on myös nimessä Mansen Kollit. Vaikka jääkiekko 

on koko perheen laji ja sitä harrastavat miehet ja naiset, pojat ja tytöt, on se kuitenkin 

maskuliininen laji. Harrastustaan hyväkuntoisten nuorten miesten lajina korostavat 

myös nimet, joissa esiintyy sana atleetti. Ne ovat Ruoveden Seurakunnan Atleetit ja At-

letico Rams. 
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Joissakin nimissä on viittauksia nimenannon motiiveihin, mutta niiden ymmärtäminen 

vaatii seuran historiaan perehtymistä. Esimerkiksi nimi Liikunnan Riemu kertoo siitä, että 

seuralaiset vilpittömästi iloitsevat liikkumisesta. Seuran kotisivujen mukaan jäsenistö 

koostuu pääasiassa Jyväskylän yliopiston opiskelijoista ja eritoten liikunnan opiskeli-

joista. Seuran tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden urheiluharrastuksia kilpailu- ja 

harrastusmielessä ja levittää liikunnan riemukasta sanomaa. (Liikunnan Riemu 2016.) 

 

Lisäksi on pieni joukko nimiä, joiden perusosa ei ole informatiivinen, mutta se ei herätä 

mielikuviakaan. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Parru ja Pahalampi. Myös pelkän lyhen-

teen sisältävät nimet ovat tällaisia, ellei tutkita, mikä lyhenteen (KOOKOO, Koo-Vee) ta-

kana on. Näillä nimillä voi olla kirjavuutta kirjoitusasussaan.  

 

 

5.8. Nimenantoperusteiden tiivistävää tarkastelua 

 

Kuvioon 5 on koottu tämän aineiston  yleisimmät nimenantoperusteet. 

 

 

KUVIO 5. Jääkiekkoseurojen nimenantoperusteet.  

 

Kuviosta 5 näkee sen, että informatiivisuus on hyvin yleinen nimenantoperuste jääkiek-

koseuroilla. Aineistossa on 360 nimeä, ja 333 seuralla on nimessään niin paljon informa-

tiivisuutta, että se on suora nimenantoperuste. On syytä pitää mielessä, että samalla 
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nimellä voi olla useampia nimenannon motiiveja. Epäsuoraa nimeämistäkin on paljon, 

joista metaforisuus on nimenantoperusteena noin kolmasosalla nimistä.  

 

Metonyymisiä nimiä löysin 25. Saattaa olla, että niitä on todellisuudessa enemmän, sillä 

olen tutkinut vain NHL-seuroja ja joitakin alempien sarjojen nimiä Pohjois-Amerikassa 

niissä tapauksessa, että olen epäillyt jonkin nimen olevan peräisin Atlantin toiselta puo-

lelta. Vaikka symboli, huumori, sanaleikki, alkusointu ja loppusointu ovat lisää värik-

kyyttä tuovia nimenantoperusteita, niiden osuus on kuitenkin hyvin vähäinen. En ole to-

sin laskenut yhden äänteen alkusointutapauksia mukaan. Huumoriakin on hyvin vaikea 

mitata.  
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6. JÄÄKIEKKOSEUROJEN NIMISTÖN MUUTTUMINEN 

 

Tutkimuksen edettyä viimeiseen vaiheeseen tarkastelen jääkiekkoseurojen nimenannon 

muuttumista. Tämä osa on hyvin vahvasti sosio-onomastinen, sillä tutkin nimien käyt-

töä. Ensin ajattelin tutkia nimiä historiallisesta näkökulmasta koko niiden olemassaolon 

ajalta, mutta koska Mattila (1995) on jo tehnyt aiheesta tutkimusta, päätin jatkaa siitä, 

mihin hän on jäänyt. Mattila on todennut, että urheilun aatteet ovat muuttuneet ka-

peammiksi, ja monet perinteikkäät nimet ovat käyneet ikään kuin liian yleviksi. Vuosisa-

dan alun nimet henkivät innostusta ja toiveikkuutta. Mielen virkistäminen ja kunnon ko-

hottaminen olivat yhdenvertaisia tavoitteita urheiluseuroissa menneenä aikana. Viime 

vuosikymmeninä perustetuissa seuroissa nämä aatteet ja pyrkimykset eivät ole yhtä ko-

roistuneita. Esimerkiksi Ryhti-nimityypin häviäminen kertoo myös nimimuodin ja nimen 

tyylin muutoksesta. (Mattila 1995: 70, 122.) 

 

Suomenkielisten nimien perusosatyyppien suosionkehityksessä ilmenee erikoisseurojen 

yleistyminen. Kun yleisseurat vähenevät, vähenevät myös Urheilijat-nimet sekä miltei 

kaikki metaforanimet. Kaikkina aikoina pintansa tuntuu kuitenkin pitävän eläimennimi-

tyksen sisältävät nimet. Syy siihen lienee, että monet metaforat voivat hämärtyä tai me-

nettää tehoaan, mutta eläinmetaforissa näyttäisi olevan ajatonta dynaamisuutta. Seu-

rannimistössä eläinmetaforien asemaa saattavat tukea myös niiden amerikkalaiset vas-

tineet. Vieraskielisten nimielementit alkoivat tunkeutua seurannimistöön 1980-luvulta 

lähtien. Esimerkiksi jalkapalloseurojen nimissä muodikkaat FC:t sysäävät syrjään suoma-

laiset nimimallit, ja metaforanimet vähenevät sen vuoksi. (Mattila 1995: 122.) 

 

Tarkastelen aineistoni seuroja, jotka on perustettu 1990-luvulla, 2000-luvulla ja 2010-

luvulla ja vertaan tilannetta siihen, mitä Mattila on kirjoittanut. Kiinnitän huomiota sekä 

rakenteeseen että yleisimpiin nimenantoperusteisiin ja tarkastelen nimiä suhteessa sii-

hen, millainen maailma on yleensä tuona aikana.  

 

Olen etsinyt aineiston seurojen perustamisvuosia internetistä seurojen kotisivuilta, Fa-

cebook-sivuilta ja Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Olen löytänyt lähes kaikkien 

seurojen perustamisvuoden, mutta ongelmana on ollut nimien vaihtuminen. Nimeä on 



57 
 

vaihdettu monesta syystä. Esimerkiksi jääkiekkojaosto on eronnut yleisseurasta, kaksi 

seuraa on sulautunut yhteen, yksi seura on hajonnut kahdeksi seuraksi tai rekisteröity 

yhdistys on muutettu osakeyhtiöksi. Nimen historiaa pitää ymmärtää, jotta ei tekisi vää-

riä johtopäätöksiä. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Kajaanin Edus-

tushokki on perustettu 1994. Vanhahtavalta kuulostava nimenosa Hokki kuitenkin impli-

koi, ettei seuraa ole perustettu 1990-luvulla. Selviää, että Kajaanin Hokki on perustettu 

1973, mutta vuonna 1994 seura on jakautunut Kajaanin Edustushokiksi ja Kajaanin Jun-

nuhokiksi. (PRH 2015.) 

 

 

6.1. 1990-luku 

 

Mikä aiheutti jääkiekon suosion kasvun 1990-luvulla? Hannu Salmi kirjoittaa artikkelis-

saan suomalaisten ja jääkiekon suhteesta. Hänen mukaansa urheilun ja median suhde 

on jääkiekon muutoksessa avainkysymyksiä. Urheilua on aina seurattu paitsi paikan 

päällä, myös etäisyyksien päästä − lehdistön, radion, television ja myöhemmin tietoko-

neiden ja mobiililaitteiden välityksellä. (Salmi 2015: 30.) Jääkiekko on televisioitunut 

Suomessa hitaasti, eikä maajoukkueen pelejäkään ole välttämättä lähetetty suorana. 

Uudenlainen konsepti saatiin, kun 1989−1990 syntyi ohjelma Hockey Night, jossa nähtiin 

suoria SM-liigalähetyksiä viikonloppuisin. Otteluiden ohella ohjelmassa nähtiin kanada-

laistyylisesti kommentointia studiosta ja tunnelmia kaukalon laidalta. Jääkiekon maail-

manmestaruuskilpailujen televisioinnin merkitys kasvoi 1990-luvun alusta lähtien voi-

makkaasti. Muutos tapahtui kuumeisen nousukauden ja ankaran talouskurimuksen, la-

man, taitekohdassa. (Salmi 2015: 33−34.) 

 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut merkittävästi 1990-luvun alusta alkaen, jolloin 

Suomi ajautui taloudelliseen lamaan, mikä oli yksi maan historian syvimmistä. Osittain 

laman seurauksena suomalainen järjestötoiminta on muuttunut pirstaloituneemmaksi. 

(Itkonen 2015: 49.)  
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Suomen ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus vuonna 1995 on ollut virstanpyl-

väs monessa mielessä. Kalle Virtapohja on tulkinnut vuoden 1995 maailmanmestaruu-

den juhlintaa. Hänen mukaansa keskeistä ilmiössä oli saman vuoden alussa alkaneen 

EU:n jäsenyyden aiheuttaman identiteettikriisin purkautuminen. Kultajuhlissa saatiin 

juhlia suomalaisuutta, heiluttaa Suomen lippua ja laulaa Maamme-laulua kaiken eu-

rooppalaisuus-keskustelun jälkeen ja saatiin juhlia suomalaisia sankareita yhdessä. Mes-

taruus valoi uskoa tulevaisuuteen ja se nähtiin jopa laman loppuna. Leijonia lentoken-

tällä vastaanottanut opetusministeri Claes Andersson kuvasi mestaruutta saavutukseksi, 

”joka tulee kohentamaan koko Suomen kansan itseluottamusta ja viemään urheilua ja 

muutenkin yhteiskuntaa eteenpäin”. (Kannisto 2015: 96−97.)  

 

Jääkiekkohuuma kiihdytti jäähallien rakentamista, joten pelin harrastaminen mahdollis-

tui kautta maan. Vuonna 1995 valmistui sadas jäähalli, ja vuonna 2002 niitä oli jo 200. 

(Salmi 2015: 40.) Voidaan ajatella, että seurojen määrä osittain lisääntyy sen vuoksi, että 

on saatu uusia kuntia, joissa on jäähalli. Tällöin kunnassa on päästy pelaamaan jääkiek-

koa paremmissa olosuhteissa, ja jääkiekkoa on päästy pelaamaan sarjassa, minkä vuoksi 

tietenkin pitää perustaa seura.   

 

Aineistossa on 51 seuraa, jotka on perustettu 1990-luvulla. Aluksi tutkin englannin kielen 

vaikutusta. Onko se niin suuri kuin Mattila toteaa? Kuviossa 6 näkyvät jääkiekkoseurojen 

nimien kielet 1990-luvulla.  
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    KUVIO 6. Jääkiekkoseurojen nimien kielet 1990-luvulla. 

 

Kuviosta 6 näkee, että 1990-luvulla annetut jääkiekkoseurojen nimet ovat suurimmaksi 

osaksi suomenkielisiä ja sekakielisten osuus on neljäsosa. Tilanne on hyvin samanlainen 

kuin koko tässä tutkimuksessa olevassa aineistossa. 1990-luvulla on annettu 52 seuran-

nimeä. Suomenkielisiä nimiä ovat esimerkiksi Akaan Kiekko, Espoon Palloseuran Jää-

kiekko, Helsingin Titaanit, Hernesaaren Näädät, Peltosaaren Nikkarit, Kiimingin Kiekko-

Pojat, Kuparikiekko Juniorit, Juniori-SaPKo, Viikingit Jääkiekko ja Ylivieskan Jääkarhut. 

Sekakieliset nimissä on sekä englantia että suomea. 1990-luvulla annettuja sekakielisiä 

nimiä ovat esimerkiksi Espoon Panthers, HC TPS Turku, Helsingin Icehearts, Nummelan 

Palloseura-Hockey, PePo Hockey, Popula Team-90, KeuPa Hockey Team, Kookoo Hockey, 

Kuhmon Kiva HT ja Shakers Juniorit. 

 

Mattila on todennut, että seurannimi muodostetaan tavallisesti yhdestä määriteosasta 

ja perusosasta. Tällaisia kaksiosaisia nimiä on noin kolme neljäsosaa hänen tutkimusai-

neiston nimistä. (Mattila 1995: 121.) 1990-luvulla seurannimistä on tullut pidempiä, 

vaikka rakenteeltaan yleisin on edelleen kaksiosainen nimi. Jos seurannimessä on mu-

kana nimenosa edustus, juniorit, tuki tai jääkiekko, kyse on yleensä nimenvaihdosta. 

Yleensä nimenkäyttäjälle on etua nimen lyhyydestä, sillä arjen puhetilanteissa pyritään 

siihen, että nimi olisi helppo sanoa. Jos seuran nimi on esimerkiksi Keski-Uudenmaan 
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Juniorijääkiekkoilun Tuki, on luonnollista, että seuran lyhenne KJT on käytännössä viral-

lista nimeä paljon tutumpi ja käytetympi. Jos viralliset nimet pitenevät, tulee lyhenteistä 

entistä tärkeämpiä. 

 

1990-luvun nimistä 49:lla eli 94 %:lla on nimenantoperusteena informatiivisuus, sillä ni-

missä on joko paikantava määriteosa tai nimestä tulee ilmi laji. Nimistä noin 17% on 

eläinmetaforanimiä, joten Mattilan toteamus eläimennimityksen suosion säilymisestä 

pitää hyvin paikkansa. 1990-luvun eläinmetaforanimiä ovat Espoon Panthers, Helsingin 

Kiekko-Tiikerit, Hernesaaren Näädät, Oulun Kärpät 46, Panthers Hockey, Kiteen Jää-

sudet, Jääkotkat Uusikaupunki ja Ylivieskan Jääkarhut. Metaforisuutta löytyy myös 

muun kuin eläimennimityksen perusteella yllättävän monesta nimestä. Se on nimenan-

toperusteena esimerkiksi seuraavissa: Helsingin Titaanit, Helsingin Icehearts, Juniori 

Hermes, Peltosaaren Nikkarit, Puck Warriors, Kemin Lämärit, Viikingit Jääkiekko, Shakers 

Juniorit. Vaikka osa näistä nimistä on niin sanottuja vanhoja nimiä, ei metaforisuuden 

voida katsoa vähentyneen ainakaan 1990-luvulla. Metonyymisyys on sen sijaan melko 

harvinainen nimenantoperuste tällä vuosikymmenellä, sillä aineistossa on vain kolme 

metonyymistä nimeä: Espoon Panthers, Panthers Hockey ja Helsingin Kiekko-Tiikerit.  

 

Helsingin Icehearts on poikkeuksellinen seura. Se yhdistää ennaltaehkäisevän lastensuo-

jelutyön ja joukkuepelit. Seuran kotisivulla on teksti: ”Sydän ei saa olla jäässä.” Joukku-

eeseen valitaan kunnan sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstön 

avulla. Tyypillinen icehearts-lapsi on maahanmuuttajan, yksinhuoltajan tai suurperheen 

lapsi. Joukkueita on Vantaalla, Helsingissä, Turussa, Ulvilassa, Lahdessa, Seinäjoella ja 

Espoossa. Yksi joukkue toimii 12 vuoden ajan, ja joukkuetta ohjaa kasvattaja, jolla on 

ammatillinen pätevyys. Toiminta perustuu kunnan, valtion ja yksityisen sektorin rahoi-

tukseen, ja toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia. (Icehearts 2016.)  
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6.2. 2000-luku 

 

Suomen liikuntajärjestelmissä on tapahtunut muutoksia 2000-luvulla. Silloin alkoi uusli-

beralistinen ajattelu, minkä mukaan julkishallinnon tuottamaa palvelutarjontaa piti su-

pistaa ja antaa tilaa yksityisen sektorin markkinaperusteiselle palvelutuotannolle. 2000-

luvun alussa taloudellinen tilanne näytti kuitenkin kohtuullisen hyvältä, kunnes 2008 al-

koi koko läntistä maailmantaloutta järkyttävä laskusuhdanne. Yksityinen sektori on on-

nistunut kasvattamaan osuuttaan, mutta se ei ole tapahtunut tasaisesti koko maassa. 

2000-luvulla kansalaisten liikuntapalvelut ovat eriarvoistuneet. Taantuvilla alueilla kaikki 

liikuntapalvelujen tuottajat ovat vaikeuksissa: Julkiselle sektorille ei kerry verotuloja, yk-

sityiselle sektorille ei ole markkinoita ja kolmannen sektorin vapaaehtoiset toimijat 

ikääntyvät ja vähenevät. (Ilmanen 2015: 34.)  

 

Kun tullaan 2000-luvulle, jääkiekkoseurojen nimien kielien jakautuminen on hieman 

muuttunut, kuten alla oleva Kuvio 7 kertoo.  

 

 

KUVIO 7. Jääkiekkoseurojen nimien kielet 2000-luvulla. 

 

Kuvio 7 esittelee jääkiekkoseurojen nimien kielet 2000-luvulla. Nimiä on yhteensä 72. 

Sekakielisten ja englanninkielisten nimien osuus on hieman kasvanut edelliseen vuosi-

kymmeneen verrattuna. Suomenkielisten nimien määrä on pienentynyt, vaikka niitä on 

edelleen eniten.  
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Nimien rakenteessa on tapahtunut muutoksia, mitkä johtuvat osittain kielivalinnoista. 

2000-luvulla jääkiekkoseurojen nimistöön on levinnyt lyhenne HC tai hockey club. Oman 

aineistoni seuroista ensimmäinen HC-lyhenteen sisältävä seurannimi on oikeastaan 

1990-luvun puolelta, mutta nimimallia on ollut jo aikaisemminkin, koska jo Mattila on 

kirjoittanut tämän nimimallin tulemisesta suomalaisiin seurannimiin (Mattila 1995: 

104). Vuonna 1999 Turun Palloseurasta tuli HC TPS Turku Oy. Sen jälkeen 2000-luvulla 

on annettu nimet HC Ässät Pori Oy, HC Morjens, HC Espoo, HC Kerava, HC Pipot, Hockey 

Club Nokia ja Hockey-Team Vaasan Sport Oy. Nämä nimet ovat yleensä aika lyhyitä. Mat-

tila on epäillyt englanninkielen vaikutuksen vähentävän metaforisuutta (Mattila 1995: 

104). On totta, että näissä nimissä on hyvin vähän metaforia. Ässät kuitenkin on meta-

foranimi. Siitä tulee mielikuva ihmisestä, joka on erittäin hyvä jossakin lajissa, tässä yh-

teydessä tietenkin jääkiekossa. Se on kuitenkin vanha nimi, joka on alun perin perustettu 

1967 (PRH 2016). 

 

Noin 76%:lla nimissä on suoraa informaatiota seuran kotipaikasta tai siitä, että kyseessä 

on jääkiekkoseura. Nimet ovat muuttuneet tällä vuosikymmenellä vähemmän informa-

tiivisiksi. Esimerkiksi seuraavissa nimissä ei voida ajatella informatiivisuuden olevan ni-

menannon motiivina: Aakoo-Juniorit, Apollo Rangers, Edustus Hermes, Janokkaat Pakit, 

Team LKP, Uplakers ja Pahalampi. 

 

Eläinmetaforanimi on annettu noin 11%:lle 2000-luvun nimistä. Ne ovat Atletico Rams, 

Ilves Hockey Oy, Juniori-Hurtat, Karhu Hockey HT, Salon Kiekkohait, Napapiirin Pantterit, 

Pelicans 2000 Hollola ja Piranhas Kotka. Muita metaforanimiä on lähes yhtä paljon. Niitä 

ovat esimerkiksi Finnrangers, Hyvinkää Storm, Juniori-Jukurit, Urheiluseura Tankki, Los 

Tapiolas Ice Kings Team, Marsalkat ja Mean Machine Edustusjääkiekko.  

 

Tämän vuosikymmenen aikana metonyymisiä siirrännäisiä on 8%, mikä on hieman 

enemmän kuin 1990-luvulla. Niitä ovat muun muassa Salon Kiekkohait, Apollo Rangers, 

Finnrangers, Loimijoen Liekit, Napapiirin Pantterit ja Los Tapiolas Ice Kings Team. 
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6.3. Vuodet 2010−2015 

 

Tätä kirjoittaessani on vuosi 2016, ja tässä luvussa tarkastelen seurannimiä vuosilta 

2010−2015. Liikuntapaikat ovat siirtyneet entistä enemmän kolmannen sektorin omis-

tukseen. Vuonna 2014 kunta omistaa jäähalleista 49,5 %, yhdistykset 1,4% ja yritykset 

37,4%. Muu omistajataho on 11,7%:lla. (Laine 2015: 88.)  

 

Monikulttuurisuus on tämän vuosikymmenen puheenaihe. Vuoden 2011 jääkiekon MM-

kisat sijoittuivat eduskuntavaalien läheisyyteen ja mediassa kävi kiivaana muun muassa 

maahanmuuttokeskustelu. Suomen kultajuhlien aikaan media on tuonut esille sen, että 

myös maahanmuuttajataustaiset ovat iloinneet Suomen voitettua MM-kultaa. Se on he-

rättänyt myös joitakin rasistisia kommentteja. Sen vuoksi Suomen Jääkiekkoliitto on ha-

lunnut korostaa, että Jääkiekkoliitto ja maajoukkue irtisanoutuvat kaikesta rasismista. 

Liitto on ilmaissut ytimekkäästi, että MM-kullasta iloitseminen kuuluu kaikille. Suoma-

laisen yhteiskunnan väestöpohjan monimuotoistuminen 1990-luvulla kasvaneen maa-

hanmuuton seurauksena heijastuu pikkuhiljaa myös jääkiekkoon. Tästä esimerkkinä 

ovat Viron neuvostotasavallassa syntynyt pelaaja Leo Komarov ja Venäjällä syntynyt 

Aleksandr Barkov Junior. (Toivanen 2015: 233.)  

 

Kuluneen vuoden aikana Suomeen on tullut moninkertaiset määrät turvapaikanhaki-

joita. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää Iceheartsin tapaisia toimijoita, jotta urheilun avulla 

voidaan auttaa sopeutumaan uuteen maahan ja ehkäistä syrjäytymistä. 

 

Kenties monikulttuurisuus heijastuu jääkiekkoseurojen nimien kieliin, sillä näinä vuosina 

tapahtunut suuri muutos sekakielisten nimien lisääntymisessä, mistä kertoo Kuvio 8. 
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KUVIO 8. Jääkiekkoseurojen nimien kielet 2010−2015. 

 

Kuvio 8 osoittaa selvästi, miten voimakkaasti sekakielisten nimien määrä on lisääntynyt. 

Jos lasketaan kokonaan englanninkieliset ja sekakieliset nimet yhteen, niiden osuus on 

jo hieman yli puolet kaikista nimistä, joita 2010-luvulla on jo tähän mennessä annettu 

62 kappaletta. Uusia nimiä on jo paljon, kun edellisenä vuosikymmenenä annettiin yh-

teensä 72 nimeä. Pirstaloituminen on siis yhä käynnissä, mutta uusien seurojen perus-

taminen tai nimenvaihto ei varmasti voi jatkua loputtomiin tätä vauhtia.  

 

Englannin kielen lisääntyminen on todella voimakasta, sillä sekakieliset nimet sisältävät 

lähes aina englantia ja suomea. Väistämättä ajattelen, tuleeko suomalaisista jääkiekko-

seurojen nimistä ajan kuluessa kokonaan englanninkielisiä. Euroopassa ei ole jääkie-

kossa hyvin menestyviä englanninkielisiä maita, mutta englannin kielellä on Euroopas-

sakin niin suuri asema, että sitä ihannoidaan. Maailma on 2010-luvulla yhä enemmän 

auki. Monet junioriseuratkin käyvät kauden päätteeksi jossakin turnauksessa, yleensä 

Euroopassa. Sanamagian englanninkielen valitsemisen syynä olenkin jo maininnutkin. 

Kiekkoilun huippumaihin kuuluvat englanninkieliset maat, kuten Kanada ja Yhdysvallat, 

tietenkin vaikuttavat esikuvina. Niiden ihannointi ei ole kuitenkaan yhtä voimakasta jää-

kiekkoseuroilla kuin esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon seuroilla. Sen pääsarjan ni-

mistössä Peltolan ja Kasilan mukaan suomenkielinen nimi on erittäin harvinainen. He 

mainitsevat vain jyväskyläläiset Jaguaarit. (Peltola & Kasila 2011.) 
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Rakenteeltaan vuosikymmenen alkupuolen nimet ovat yhä useammin pidempiä, sillä 

noin 29%:lla on enemmän kuin yksi määriteosa ja yksi perusosa. Nimissä on hieman vä-

hentynyt paikantava määriteosan tarve, vaikka se edelleen löytyy 41 nimestä, mikä on 

66%. 

 

Vuosina 2010−2015 on annettu 62 jääkiekkoseuran nimeä. Tämän ajanjakson nimenan-

toperusteet on koottu Kuvioon 9.  

 

 

KUVIO 9. Jääkiekkoseurojen nimenantoperusteet 2010−2015.  

 

Kuviosta 9 näkee heti, että informatiivisuus on edelleen hyvin merkittävä nimenantope-

ruste. Tämän ajanjakson nimistä ainoastaan nimet Tap-Team ja Pudis ovat sellaisia, 

joista informatiivisuus puuttuu. On huomattava, että samalla nimellä voi olla useampia 

nimenantoperusteita.  

 

Eläinmetaforanimiä on 11% ja ne ovat Hyvinkään Bruins, Karhu Hockey Team, Otsot 

Hockey, Oulaisten Jääkobrat, Oulaisten Kiekko Haukat ja Vaajakosken Pelikaanit. Muita 

metaforanimiä ovat Espoo Rogues, HC Giants, Heinolan Peliitat, Islandlake Warriors ja 

Porvoon Hunters. Koska näitä muitakin metaforanimiä on, ei englanninkielen vaikutus 

mielestäni vähennä metaforisuutta merkittävästi. Varsinaisia metonyymisiä nimiä on 

tällä ajanjaksolla kolme, Hyvinkään Bruins, HC Giants ja HC Indians Kaarina.  
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Englanninkieliset tai sekakieliset nimet muodostuvat pääosin samojen nimimallien mu-

kaan. Ainoastaan HC-tyyppiset nimet, jotka muodostuvat HC-lyhenteestä ja paikkakun-

nan nimestä ovat sellaisia, jotka vähentävät metaforien määrää. Toisaalta mainitsin juuri 

kaksi HC-alkuista nimeä, joissa on metafora. Vuosina 2010−2015 on annettu lisää HC-

alkuisia nimiä. Niitä ovat HC Eurajoki, HC Giants, HC Indians Kaarina, HC Murica, HC Van-

taa, HK Titaanit ja Hoki Klupi Hyvinkää. 
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut jääkiekkoseurojen nimiä. Ne ovat infor-

matiivisia, mutta myös metaforisia ja värikkäitä. Jääkiekko on Suomen suosituin laji, ja 

jääkiekkoseurojen nimet ovat osa kulttuuria. Aineistoni on koostunut kaikista vuonna 

2015 Suomen Jääkiekkoliiton jäsenseuroista, joita on yhteensä 360.  

 

Olen tutkinut nimien rakennetta soveltamalla syntaktis-semanttista jäsentelymallia. Ni-

mien rakenteen tutkiminen on typologista nimistöntutkimusta, mutta tutkimukseni on 

myös sosio-onomastista. Yleisin jääkiekkoseuran nimi on kaksiosainen, joka koostuu pai-

kantavasta määriteosasta ja usein monikollisesta perusosasta, vaikka on myös pidem-

piäkin nimiä. Noin 70% nimistä on sellaisia, joissa on paikantava määriteosa. Se on ylei-

nen, koska jääkiekolla on vahva paikallinen side. Uusimmissa nimissä ei aina ole paikan-

tavaa määriteosaa. 

 

Yleisimmin seurojen nimissä esiintyvä sana on kiekko. Prototyyppinen seurannimi olisi 

muotoa: paikantava määriteosa genetiivissä + kiekko. Esimerkiksi Limingan Kiekko on 

prototyyppinen nimi.  Lähes yhtä yleinen on paikantava määriteosa genetiivissä + klubi, 

mutta klubista on erilaisia muotoja. Perusosan tarkoitteena pelivälineennimitys tai klubi 

ovat yleisimpiä. Yhdessä ne muodostavat yli puolet kaikkien nimien perusosien tarkoit-

teista. Eläimennimitys on perusosan tarkoitteena 11%:lla nimistä. Tarkoitteena voi olla 

myös eräänlainen historiallinen ihminen tai ihmisiä kuvaava joukko. Sellainen on esimer-

kiksi nimissä Heinolan Peliitat ja Marsalkat. Se on yhtä yleinen kuin eläimennimitys.  

 

Nimenantoperusteita olen tarkastellut kieliyhteisön jäsenenä. Jääkiekkoseurannimien 

nimenantoperusteita ovat muun muassa informatiivisuus, metaforisuus, metonyymi-

syys, symboli, huumori, sanaleikki, alkusointu ja loppusointu. Samalla nimellä voi olla 

monta nimenantoperustetta. Informatiivisuus on tärkein nimenantoperuste. Jos ni-

messä ei ole informatiivisuutta, nimenantoperusteena on yleensä metaforisuus. Meta-

forisuus voi heijastua siitä, että urheilukielessä ja erityisesti jääkiekon kielessä, käyte-

tään paljon metaforia.  
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Nimet voi jakaa niiden perusosan sisältämän informaation perusteella kahteen ryh-

mään: kohdettaan suoraan ja epäsuoraan luonnehtiviin. Esimerkiksi Haapaveden Urhei-

lijat ja Raahen Jääkiekkoklubi kuuluvat ensin mainittuun ryhmään. Akaan Kiekko ja Ke-

min Lämärit viittaavat nekin melko selvästi urheilutoimintaan. Epäsuoraa informaatio 

on assosiaationimissä. Urheilijoita verrataan kärppiin, karhuihin tai haukkoihin. Urheili-

joita verrataan myös historiallisiin tai joihinkin muihin ihmishahmoihin: viikinkeihin, ti-

taaneihin, nikkareihin tai seppiin. Seurannimen assosiaatiosisältö on usein laaja ja mo-

nivivahteinen. Yleensä seuran tarkoite on positiivinen. Aivan kuten hyvä yrityksen nimi 

houkuttelee asiakasta yritykseen, hyvä seurannimi houkuttelee pelaajia ja katsojia seu-

raan.  

 

 Informatiivisuus on edelleen selvästi merkittävin nimenantoperuste. Metaforisuus on 

voinut hieman vähentyä, kun nimimuoti on muuttunut ja muotiin on tullut esimerkiksi 

englanninkielisiä hockey club -nimenosan sisältäviä nimiä. Hockey club eli HC on toden-

näköisesti saanut mallin FC:sta eli football clubista. HC näyttää olevan suomalainen il-

miö, joka on voimistunut nimenannossa 2000- ja 2010-luvulla. 

 

Nimenannon muoti vaihtelee, mutta eläinmetaforanimet ovat edelleen suosittuja jää-

kiekossa ehkä osittain amerikkalaisten esikuviensa vuoksi. Eläinmetaforanimissä lienee 

ajatonta dynaamisuutta, sillä niitä on muissakin urheilulajeissa. Olen tulkinnut muiden-

kin metaforanimien, esimerkiksi ihmisjoukkoon viittavien nimien suosion säilyvän, 

vaikka Mattila (1995) on ajatellut muiden kuin metaforanimien häviävän englannin kie-

len vaikutuksen vuoksi. Lajin dynaamisuus näkyy myös sotaan viittavissa nimissä, mutta 

niitä on määrällisesti aika vähän. Tietynlaiset metaforanimet ovat kuitenkin vähene-

mässä. Esimerkiksi Mattilan tutkimat vanhat nimet, joissa perusosana on yksiköllinen 

ominaisuus, kuten sisu. Samoin antiikin Kreikasta peräisin olevat nimet, kuten Hermes 

ja Titaanit ovat menneen ajan muotia. Edellä mainitut nimenosat tuntuvat nykyään liian 

yleviltä, kun liikunnan ja urheilun aatepohja on muuttunut.  
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Metonyymiset siirrännäiset näyttävät olevan vähenemässä. Kenties NHL:n nimissä ei ole 

enää sellaisia, jotka halutaan ottaa käyttöön omalla paikkakunnalla, tai kyseessä oleva 

muoti on vain menossa ohi.  

 

Olen tarkastellut jääkiekkoseurojen nimeämisen historiallista muuttumista 1990-luvulta 

2010-luvun puoliväliin. Tässä osassa tutkimuksestani on ollut erityisen vahva sosio-ono-

mastinen tutkimusote. Käynnissä näyttää olevan murroskausi. Jääkiekkoseurat muutta-

vat nimiään eri syistä. Nimissä näkyy jääkiekkojaostojen eroaminen yleisseuroista eri-

koisseuroiksi tai erikoisseuran jakaantuminen junioriseuraksi ja edustusseuraksi. Jotkut 

seurat yhdistävät toimintaansa ja perustavat uuden yhteisen seuran. Joskus seura muut-

tuu osakeyhtiöksi, koska suuret, Liigassa (entisessä SM-Liigassa) pelaavat, seurat ovat 

muuttuneet osakeyhtiöiksi. Uusissa nimissä paikallisuus on saatettu häivyttää. Yksi esi-

merkki tällaisesta muutoksesta on Ilves Hockey Oy. Syy voi olla siinä, että seurat tarvit-

sevat maksavia katsojia jäähalleihin suuremmalta alueelta kuin kotikaupungista. Esimer-

kiksi Oulun Kärpät on nimestään huolimatta ”koko Pohjois-Suomen joukkue”. 

 

Tutkielmaani tehdessä olen tarkastellut jääkiekon historiallista kehitystä. On ollut ilo 

huomata, miten monipuolisia jääkiekkoseuroja Suomessa onkaan. Sen vuoksi nimetkin 

eroavat rakenteeltaan, nimenantoperusteiltaan ja tyyliltään paljon toisistaan. Koska yh-

teiskuntaamme on viime aikoina tullut paljon pakolaisia ja maahanmuuttajia, tulisi suo-

malaisten seurojen pystyä huomioimaan myös uudet asukkaat. Helsingin Icehearts on 

hieno esimerkki seurasta, joka yhdistää ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön ja jouk-

kuepelit.   

 

Olen kiinnittänyt erityistä huomiota jääkiekkoseurojen nimien kieliin. Tällä hetkellä eni-

ten on suomenkielisiä jääkiekkoseurojen nimiä, sillä niitä on aineistossa 66%. Eri kielten 

osuudet ovat muuttumassa, ja yhä useammin uudelle seuralle annetaan nimi, jossa on 

sekä suomea että englantia. Vuosina 2010−2015 sekakielinen tai englanninkielinen nimi 

on annettu jopa 51%:lle uusista seuroista ja suomenkielisten nimien osuus on 47%. 
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Pääaineeni on suomen kieli, ja luonnollisesti arvostan paljon suomenkielisiä nimiä, 

vaikka tätä tutkielmaa tehdessäni olen pyrkinyt suhtautumaan kaikkiin kieliin neutraa-

listi. Harvalla seuralla kuitenkin on suuri tarve kansainväliseen nimeen. Vaikka seuralla 

olisikin paljon kansainvälistä toimintaa, miksi suomalainen identiteetti ei saisi näkyä seu-

ran nimessä. Suomen miesten A-maajoukkue eli Leijonat on voittanut MM-kultaa vuo-

sina 1995 ja 2011. Mestaruuksien on sanottu vaikuttaneen positiivisesti suomalaisten 

itsetuntoon. Lisäksi Pikkuleijonat (alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue) ovat voitta-

neet kultaa vuosina 2014 ja 2016, ja alle 18-vuotiaiden maajoukkueen kultaa juhlimme 

tänään 25.4.2016. Meidän tulee olla ylpeitä myös suomen kielestä. Urheilutietäjät Pel-

tola ja Kasilakin kannattavat suomalaisia nimiä seurannimen valinnassa (Peltola & Kasila 

2011). 

 

Kun kiinnostukseni jääkiekkoseurojen nimiin alkoi nimestä Nivala Cowboys, haluan vielä 

lopussa palata tähän nimeen. Mielestäni nimi sopii hyvin alueelle ja se antaa kuvan, että 

nivalalaiset haluavat korostaa heille tärkeää elinkeinoa. Sen vuoksi valinta on minusta 

hyvä. Suomen kieli muuttuu jatkuvasti, ja voidaan miettiä, mikä lopulta on englantia ja 

mikä suomea. Nivala Cowboys -nimessä cowboy on englantia, koska sana on englannin-

kielisessä monikossa. Se voisi kuitenkin olla pian muodossa Nivalan Cowboyt, sillä cow-

boy löytyy jo Nykysuomen sanakirjasta.  
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LIITE  

Nimi ja Lyhenne 

AAKOO-JUNIORIT RY AaKoo  

AC MASSA RY Massa  

AHMAT RY HAUKIPUDAS Ahmat  

AKAAN KIEKKO Akaan Kiekko  

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY APV  

ANJALANKOSKEN KIEKKO RY AaKoo  

APOLLO RANGERS Rangers  

ATALAN HOKI KLUP RY AHK  

ATLETICO RAMS RY RAMS  

BLUES JUNIORS RY Blues  

JR CHIEFS RY Chiefs  

D TEAM JYVÄSKYLÄ OY D Team  

D-KIEKKO RY D-Kiekko  

DISKOS JYVÄSKYLÄ RY Diskos  

EDUSTUS HERMES RY Hermes  

ENO JETS RY Jets  

ESPOO ROGUES RY EsRo  

ESPOON KIEKKOSEURA RY Blues  

EKS ESPOON PALLOSEURAN JÄÄKIEKKO Blues EPS  

ESPOON PANTHERS EsPa  

ETELÄ-PORTIMO -72 RY Et-Po -72  

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT EVU  

EURAJOEN LÄTKÄ RY EjL  



 
 

FINNRANGERS Finnrangers  

FORSSAN PALLOSEURA RY FPS  

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY FoPS  

FORTUNA RY Fortuna  

HAAPAVEDEN URHEILIJAT RY HaU  

HAKA HOCKEY RY Haka Hockey  

HAMINAN KIEKKOYMPYRÄT EDUSTUS KY  

HARJUN KIEKKO RY HAKI  

HC ESPOO HC Espoo 

HC EURAJOKI RY HCE  

HC GIANTS RY Giants 

HC INDIANS KAARINA RY HC INDIANS 

HC K SALAMAT Salamat  

HC KERAVA RY HCK  

HC LUVIA RY HC Satakunta  

HC MORJENS HC Morjens  

HC MURICA RF HCM 

HC PIPOT HC Pipot  

HC TPS TURKU OY TPS  

HC VANTAA RY HC Vantaa  

HC ÄSSÄT PORI OY Ässät  

HEINOLAN KIEKKO RY HeKi  

HEINOLAN PELIITAT OY Peliitat  

HELA-KIEKKO RY He-Ki  

HELSINGIN ICEHEARTS Icehearts  



 
 

HELSINGIN JOKERIT RY Jokerit  

HELSINGIN JÄÄKIEKKOKLUBI RY HJK  

HELSINGIN KIEKKO-TIIKERIT K-Tiikerit  

HELSINGIN KOJOOTIT KoJo  

HELSINGIN TITAANIT H-Titaanit  

HERNESAAREN NÄÄDÄT RY Näädät  

HIFK JR HOCKEY RY HIFK  

HIKI-HOCKEY HiHo  

HK TITAANIT RY Titaanit  

HK TORNAADO HK Tornaado  

HKL HOCKEY RY HKL Hockey  

HOCKEY CLUB NOKIA HC Nokia  

HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY Sport  

HOKI KLUPI HYVINKÄÄ H.K.H.  

HPK JUNIORIJÄÄKIEKKO RY HPK  

HPK LIIGA OY HPK 

HPK NAISET RY HPK  

HYVINKÄÄ STORM Storm  

HYVINKÄÄN BRUINS RY Bruins  

HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY Jää-Ahmat  

HÄMEENKYRÖN HOKKARIT RY Hokkarit  

HÖNTSÄ TEAM Höntsä Team  

I.K. KRONAN IKK  

ICE HOCKEY LOHJA IHL  

ICE TEAM RASEBORG ITR  



 
 

IF PUCKEN RF IF Pucken  

IFK GRANKULLA ISHOCKEY RF GrIFK  

IFK LEPPLAX R.F. IFK Lepplax  

IFK MARIEHAMN MIFK  

IISALMEN PELI-KARHUT JUNIORIT RY IPK 

IISALMEN PELI-KARHUT RY IPK  

IITTI HOCKEY RY IIHOO  

ILVES HOCKEY OY Ilves 

ILVES RY Ilves  

IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY Ketterä 

ISLANDLAKE WARRIORS RY ILW  

ITÄ-HELSINGIN KIEKKO RY IHK  

JANAKKALAN KIEKKO JaKi 

JANOKKAAT PAKIT RY JaPa  

JEPPIS HOCKEY RF. Jeppis  

JHT KALAJOKI RY JHT  

JHT TUKI RY JHT  

JOENSUUN JÄÄKLUBI / KIEKKOKOPLA Kiekkokopla 

JOKERIT HOCKEY CLUB OY Jokerit 

JOKIOISTEN KIEKKOSEURA RY JKS  

JOKIPOJAT / MEHTIMÄKI OY Jokipojat  

JUKURIT HC OY Jukurit  

JUKURIT RY Jukurit  

JUNIORI HERMES RY Hermes  

JUNIORI JOKIPOJAT RY Jokipojat  



 
 

JUNIORI-HURTAT RY Hurtat  

JUNIORI-JUKURIT RY Jukurit  

JUNIORI-KALPA RY KalPa  

JUNIORI-SAPKO RY SaPKo 

JYP JUNIORIT JYP  

JYP JYVÄSKYLÄ OY JYP  

JYVÄSKYLÄN HOKKARIT HC Hokkarit  

HC JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY JyKi  

JÄLKIHIKI-HOCKEY RY JäHi  

JÄMSÄNKOSKEN ILVES J-Ilves  

JÄRVISEUDUN PALLOKERHO JPK  

JÄÄ-KOTKAT UUSIKAUPUNKI RY UJK  

JÄÄKIEKKO ESPOO OY Blues  

JÄÄKIEKON SM-LIIGA OY Liiga  

JÄÄURHEILUSEURA HAUKAT RY Haukat  

JÄÄURHEILUSEURA HAWKS RY Hawks  

KAARINA HOCKEY TEAM RY Kaarina HT  

KAARINAN KIEKKO-POJAT KaKiPo  

KAJAANIN EDUSTUSHOKKI RY Hokki  

KAJAANIN JUNNUHOKKI 68 RY Hokki  

KALLIOSUON SISU KallSi  

KALPA HOCKEY OY KalPa  

KANAVAN PALLO-80 KaPa-80  

KANGASALAN KISA RY Kisa-Eagles 

KANGASALAN VOITTO KaVo  



 
 

KANGASNIEMEN PALLOILIJAT KaPa-51  

KANKAANPÄÄN JÄÄKARHUT KJK  

KARHU HOCKEY HT RY Karhu HT 

KARHU HOCKEY TEAM RY KHT  

KARHU-KISSAT RY K-Kissat  

KARSTULAN KIVA Kiva  

KAUKASTEN VOIMA RY KaVo  

KELLOKOSKEN ALKU RY KelA  

KEMIJÄRVEN HARRASTEKIEKKO RY Kemijärven HK  

KEMIJÄRVEN KIEKKO KeKi  

KEMIN LÄMÄRIT RY Lämärit  

KERAVAN RIIPPUMATON JÄÄKIEKKOILU RY / WOLF EDUSTUS Wolf  

KESKI-UUD. JUN.KIEKKOILUN TUKI RY KJT  

KETTERÄ RY Ketterä  

KEUPA HOCKEY OY KeuPa  

HT KEUPA HOCKEY TEAM RY KeuPa HT  

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO K-67  

KIEKKO-ESPOO LIIGA RY Blues  

KIEKKO-LASER JUNIORIT RY Laser HT 

KIEKKO-NIKKARIT RY Nikkarit  

KIEKKO-OULU RY K-Oulu  

KIEKKO-VANTAA HOCKEY OY K-Vantaa  

KIEKKO-VANTAA ITÄ RY K-Vantaa Itä  

KIEKKO-VANTAA JUNIORIT RY K-Vantaa  

KIEKKO-VANTAA RY K-Vantaa  



 
 

KIEKKOREIPAS RY Pelicans  

KIEKKOVELJET  

KIEKKOYMPYRÄT -80 KY-80  

KIILAT HOCKEY RY Kiilat  

KIIMINGIN KIEKKO-POJAT KKP  

KITEEN JÄÄSUDET Jääsudet  

KITTILÄN PALLOSEURA RY KiPS  

KIURUVEDEN KIEKKO-81 RY KK-81  

KJT EDUSTUS/ICEMOLTEN OY KJT  

KJT TUUSKI EDUSTUSKIEKKOILU RY KJT-TuusKi  

KLAUKKALAN HOCKEY TEAM RY KHT  

KOILLIS-PIRKAN KIEKKO KPK  

KOKEMÄEN KOVA-VÄKI KK-V  

KOLARIN TYÖVÄEN URHEILIJAT KoTU  

KOLLAN URHEILIJAT KolU 

KOMU HOCKEY TEAM KoMu HT  

KONTIOLAHDEN KAJASTUS Kaja  

KOO-VEE RY KOOVEE 

KOOKOO HOCKEY OY KooKoo  

KOOVEE HOCKEY OY KOOVEE  

KOOVEE JÄÄKIEKKO RY KOOVEE  

KOSKEN POJAT RY KoPo 

KOTKAN KIRI KoKiri  

KOUVOLAN KIEKKO -65 RY KooKoo-65  

KPK / SANKARITEHDAS RY KPK  



 
 

KUHMON KIVA HT KiVa HT  

KUORTANEEN KUNTO KuKu  

KUORTANEEN URHEILUOPISTOSÄÄTIÖ Team Kuortane  

KUPARIKIEKKO JUNIORIT KuKi  

KURIKAN RYHTI RY KuRy  

KURRA HOCKEY RY Kurra  

KUUSAMON PALLO-KARHUT JÄÄKIEKKO RY PaKa  

KUUSANKOSKEN PUHTI RY Puhti  

LAHDEN PELICANS OY Pelicans  

LAITILAN JYSKE RY LaJy  

LAPINLAHDEN LUISTIN-89 LL-89  

LAPUAN VIRKIÄ Virkiä  

LAUTTAKYLÄN LUJA LLuja  

LEHTIMÄEN JYSKE LeJy  

LEKI HOCKEY OY LeKi  

LEMPÄÄLÄN KISA RY LeKi  

LEPPÄVIRRAN KIEKKO 75 LeKi-75  

LIIGA-ILVES RY Ilves  

LIIGA-SAIPA OY SaiPa  

LIIGA-TAPPARA RY Tappara  

LIIKUNNAN RIEMU RY Riemu  

LIKOLAMMEN TIIKERIT LiTi  

LIMINGAN KIEKKO RY LiKi  

LIPERIN KIEKKO L-Kiekko  

LOHJAN KISA-VEIKOT JÄÄKIEKKO RY LoKV 



 
 

LOIMI-KIEKKO R.Y. / ROCKETS Rockets LOIMIJOEN LIEKIT Liekit  

LOS BOMBERS Los Bombers  

LOS TAPIOLAS ICE KINGS TEAM LT Kings Team  

LOVIISAN JÄÄKIEKKOKLUBI LJK  

LT-POSIO LT Posio 

LUUMÄEN POJAT RY LuPo  

LUVIAN KIEKKO -82 RY LuKi-82  

LÄNGELMÄEN URHEILIJAT LäU  

MALAX IF MIF  

MALMIN VETO RY MaVe  

MANSE HOCKEY TEAM RY Manse HT  

MANSEN KOLLIT MaKo  

MARSALKAT Marsalkat  

MARTTILAN MAFIA RY MaMa  

MEAN MACHINE EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY MEAN MACHINE 

MERIKARVIAN JÄÄURHEILIJAT RY MJU  

MIKKELIN ALUEEN HARRASTELIIGAT MAHL  

MUHOKSEN JÄÄKLUBI MuJK  

MUIK HOCKEY R.F. MuIK  

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY Jää-Tiikerit  

MÄNTSÄLÄN JÄÄKIEKKOILUN TUKI Jää-Tiikerit  

NAPAPIIRIN PANTTERIT Pantterit  

NASTOLAN KIEKKO JUNIORIT RY NasKi  

NASTOLAN KIEKKO RY NasKi  

NIVALA COWBOYS RY Cowboys  



 
 

NOKIAN PYRY HOCKEY OY PYRY  

NOKIAN PYRY RY PYRY  

NUMMELAN PALLOSEURA-HOCKEY RY NuPS  

NURMEKSEN SEPOT Sepot  

NÄRPES KRAFT ISHOCKEYFÖRENING Kraft  

OLD SCHOOL HOCKEY CLUB RY OSHC  

OTSOT HOCKEY RY Otsot  

OULAISTEN JÄÄKOBRAT RY Oulaisten Jääkobrat  

OULAISTEN KIEKKO HAUKAT RY K-Haukat  

OULUN KÄRPÄT 46 RY Kärpät  

OULUN KÄRPÄT OY Kärpät  

OULUN NUORTEN JÄÄKIEKON TUKI RY Laser HT  

OULUN YLIOPISTON URHEILUSEURA OYUS  

OULUNKYLÄN KIEKKO-KERHO OKK  

OUTOKUMMUN KIEKKO RY Ookoo  

OY HIFK-HOCKEY AB HIFK  

PAHALAMPI RY Pahalampi  

PAIMION HAKA PaiHa  

PALLOILUSEURA VISSY RY HC Vissy 

PANELIAN RAIKAS RY PaRa  

PANTHERS HOCKEY Panthers 

PARAISTEN SPORT RY Pasport  

PARIKKALAN URHEILIJAT PaU  

PARKANON KIEKKO PK-83  

PARRU PARRU  



 
 

PELICANS 2000 HOLLOLA RY Pelicans 2000 

PELLON KIEKKO -82 PEKI-82  

PELTOSAAREN NIKKARIT Nikkarit  

PEPO HOCKEY RY PEPO  

PIEKSÄMÄEN PALLO-SEPOT PiPS  

PIETARINKADUN OILERS Oilers  

PIRANHAS KOTKA RY Piranha´s  

PIRKKALAN PINGVIINIT RY Pingviinit  

PITÄJÄNMÄEN TARMO RY PiTa  

PK-35 FUN HOCKEY TEAM PK-35 FHT  

PLAY TEAM -80 RY PT-80  

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS RY KooKoo  

POLVIJÄRVEN URHEILIJAT PoU  

POPULA TEAM-90 Popula  

PORIN ÄSSÄT RY Ässät  

PORVOO-BORGÅ HUNTERS ICE HOCKEY RF Hunters  

PORVOON HUNTERS RY Hunters  

POSION PYRINTÖ PosPy  

PUCK WARRIORS PuWa  

PUDIS RY Pudis  

PUS-HOCKEY PUS  

PYHÄJOEN JOKI-KIEKKO PJK  

PYHÄJÄRVEN POHTI PyPo  

PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO RY Luja-Lukko  

RAAHE-KIEKKO RY Raahe-K  



 
 

RAAHEN JÄÄKIEKKOKLUBI RJK  

RAISION NUORISOKIEKKO RY RNK  

RANTASALMEN URHEILIJAT RU  

RANUAN PEURA RaPe  

RAUMAN LUKKO OY Lukko  

RAUMAN LUKKO RY Lukko  

RED WINGS RY RW  

RENGON SYKE RY Syke  

ROKI HOCKEY OY RoKi  

ROLLER-PEPE SOMERO RY Pepe  

ROLLON POJAT RY RoPo  

ROVANIEMEN KIEKKO RY RoKi 

RUOVEDEN SEURAKUNNAN ATLEETIT RY RuoSkA  

S-KIEKKO JUNIORIT S-Kiekko  

SAIMAAN PALLO RY SaiPa  

SALLAN PALLOSEURA RY SaPS  

SALO HOCKEY TEAM RY Salo HT  

SALON KIEKKOHAIT Kiekkohait  

SAPKO RY SaPKo  

SAVITAIPALEEN URHEILIJAT StU  

SAVONLINNAN PALLOKERHO OY SaPKo  

SAVONLINNAN RULLAKIEKKO RY / TRAITORS Traitors  

SEIHOCKEY OY S-Kiekko  

SEINÄJOEN KIEKKO-VELJET Kiekko-Veljet  

SEINÄJOEN KIEKKOKERHO RY SKK  



 
 

SHAKERS JUNIORIT RY Shakers  

SIMPELEEN URHEILIJAT SiU  

SIPOON WOLF RY Wolf  

SISU HOCKEY HÄMEENLINNA RY SiSu 

SM-LIIGA ALUMNI RY SM-Liiga Alumni 

SODANKYLÄN PALLO SoPa 

SOININ TIIKERIT RY SoTi 

SOMERON PALLO SoPa  

SOTKAMON KIEKKO SoKi  

SUOLAHDEN URHO Urho  

SUOMEN JÄÄKIEKKOHUOLTAJAT RY SJH  

SUOMEN JÄÄKIEKKOILIJAT RY SJRY  

SUOMEN JÄÄKIEKKOTUOMARIEN LIITTO RY SJTL  

SUOMEN PROTEESILÄTKÄ RY  

SUOMEN VETERAANIKIEKKOILIJAT FOHA RY FOHA  

SUOMENNIEMEN URHEILIJAT SuomU  

SUOMUSSALMEN PALLOSEURA SuPS  

SUONENJOEN KIEKKO-KARHU SuKiKa  

SÄKYLÄN URHEILIJAT RY JÄÄKIEKKOJAOSTO LäKi  

TAMHOCKEY OY Tappara  

TAP-TEAM Tap-Team  

TAPPARA RY Tappara  

TARU HOCKEY TarU  

TAVASTIA PALLO Tavastia  

TEAM LKP RY LKP TERJÄRV UNGDOMS SPORT- TUS  



 
 

TERÄSKIEKKO TK RY TeKi  

TITAANI-JUNIORIT RY Titaanit 

TORNION ICE HOCKEY CLUB TIHC  

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY TPS  

TUNTURI-KIEKKO RY Tu-Ki  

TURUN KISA-VEIKOT RY TuKV  

TURUN NUORISOKIEKKO RY  

TURUN TOVERIT RY JUNIORIJÄÄKIEKKO TuTo  

TUTO HOCKEY OY TUTO Hockey  

TUUSULAN JUNIORIKIEKKO TuJu  

ULEÅBORG A.I.K. RY UAIK  

UPLAKERS RY Uplakers  

URHEILUSEURA HC LUDWIG RY HC Ludwig  

URHEILUSEURA TANKKI RY HC Tankki  

URHEILUSEURA ZOOM RY Zoom  

URJALAN SISU-KIEKKO RY USiKi  

VAAJAKOSKEN PELIKAANIT HT RY Pelikaanit  

VAASAN SPORTIN JUNIORIT Sport  

VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA K-Ahma  

VALKEALAN KIEKKO RY ValKi  

VAPS-JÄÄLIIKUNTA RY VaPS  

VERMUNTILAN TEMPO RY VT-HT  

VESIKANSAN KIEKKO VeKi  

VG-62 EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY VG-62 

VG-62 RY VG-62  



 
 

VHB HOCKEY RY VHB  

VIIKINGIT JÄÄKIEKKO RY ViikingitJK  

VIRTAIN KIEKKO-KARHUT K-Karhut  

VUORELAN VEIKOT Veikot  

WAASA RED DUCK S ICEHOCKEY OY Red Ducks  

WARKIS VARKAUS RY Warkis  

YLIVIESKAN JÄÄKARHUT YJK  

YLÄKEMIJOEN KIEKKO YKI  

ÄHTÄRIN KIEKKO-HAUKAT RY KieHa 

 


