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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Kun olemme kertoneet, että teemme pro gradu -tutkielmamme Aku Ankka -

sarjakuvalehdestä, useat eri ikäluokkaan kuuluvat ihmiset ovat todenneet oppineensa 

lukemaan kyseisen lehden avulla. Nämä kommentit herättävät runsaasti kysymyksiä. Onko 

Aku Ankan kieli niin yksinkertaista, että se soveltuu lukemaan opettelevien lasten 

ensimmäiseksi lukemistoksi? Käytetäänkö lehdessä perussanastoa, jonka merkitys on 

helposti ymmärrettävää? Vai onko syynä kielen kiinnostavuus ja tarinoiden vetovoima? 

Mitä ankkalinnalaiset tekevät seuraavaksi, ja saako Milla Magia vihdoinkin varastettua 

Roope-sedän onnenlantin?  

 

Aku Ankka -lehteä voidaan kiistatta pitää Suomen suosituimpana sarjakuvalehtenä. Sen 

levikki on noin 260 000, ja lukijoita se saavuttaa liki 900 000 (Sanoma Magazines 2015). 

Lehden kieli on saanut kehuja, ja vuonna 2001 se sai Helsingin yliopiston Kielihelmi-

tunnustuksen. Tunnustusta perusteltiin muun muassa sillä, että suomen kieltä käytetään 

esimerkillisellä ja persoonallisella tavalla niin nimissä ja sanonnoissa kuin tavallisessa 

replikoinnissakin. Tunnustuksella Helsingin yliopiston suomen kielen laitos halusi nostaa 

esiin lehden toimittajien arvokkaan työn suomalais(las)ten kielitajun kehittäjinä. 

(Kielikukkanen 2010. Myös älykkyysjärjestö Suomen Mensa ry. antoi lehdelle vuoden 

2014 Mensa-palkinnon. Tunnustuksen perusteina järjestö mainitsi oivaltavan kielen ja ajan 

ilmiöiden seuraamisen. (Kumpulainen 2016). 

 

Tutkielmassamme tarkastelemme Aku Ankka -sarjakuvalehden kielen monimuotoisuutta 

predikaattiverbien osalta. Valitsimme tutkimuskohteeksemme predikaattiverbit, koska 

predikaattiverbi muodostaa lauseen ytimen ja voi yksinään muodostaa täydellisen lauseen. 

Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: 

1. Millaisiin semanttisiin luokkiin Aku Ankka -sarjakuvalehdessä esiintyvät verbit 

jakautuvat, ja painottuvatko verbit johonkin tiettyyn luokkaan? 

2. Sisältääkö Aku Ankka vain tiheäfrekvenssisiä verbejä, vai tuoko se lukijoiden 

tietoisuuteen myös harvemmin esiintyviä verbejä? 
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3. Ovatko nykypäivän Aku Ankka -sarjakuvalehden verbivalinnat muuttuneet 

verrattuna viiden vuosikymmenen takaisiin lehtiin? 

4. Voiko Aku Ankka -sarjakuvalehtien lukeminen laajentaa alakouluikäisten 

sanavarastoa? 

Olemme molemmat aiemmalta koulutukseltamme luokanopettajia, ja yhtenä keskeisenä 

opetustehtävänämme on kannustaa oppilaita lukemaan. Usein varsinkin alakoululaiset 

pojat valitsevat kirjan sijasta luettavakseen sarjakuvalehden. Tämä seikka on motivoinut 

meitä tutkimusaiheemme pariin. Asenne Aku Ankka -sarjakuvalehteä kohtaan 

koulumaailmassa voi olla vaihteleva. Muun muassa Jyväskylässä, Juvalla ja Kempeleessä 

Aku Ankka -tarinat on sisällytetty osaksi lukudiplomeja (Jyväskylän kaupunginkirjasto – 

Keski-Suomen maakuntakirjasto/Lasten- ja nuortenosasto 2007, Kempeleen kunta 2014, 

Raju lukupusu 2014). Arkikokemuksemme mukaan osa luokanopettajista kuitenkin 

karsastaa sarjakuvien ottamista osaksi oppilaiden lukemistoa. Sarjakuvan kieltä saatetaan 

pitää köyhempänä kuin kaunokirjallisten teosten kieltä. Lisäksi niiden oletetaan olevan 

tekstimäärältään suppeampia ja nopealukuisempia lastenkirjoihin verrattuna. 

 

Jokinen (2005: 81) esittelee vuonna 1959 ilmestyneen marsalkka Mannerheimin 

lastensuojeluliiton Katsaus sarjakuvatutkimuksiin -julkaisun, jossa todettiin, että sarjakuvat 

”tylsistyttävät lasten todellisuudentajua”, ”edistävät toimettomuutta ja tietämättömyyttä” ja 

”synnyttävät sairaalloisia mielikuvia”. Lisäksi sen mukaan ”lukeminen, suullinen ja 

kirjallinen esitys huononevat”. Sarjakuvien levittämistä yritettiin rajoittaa vuonna 1961. 

Opetusministeriö esitti vielä vuonna 1979 sarjakuvaveroa, joka ei kuitenkaan toteutunut. 

(Jokinen 2005: 81.) 

 

Negatiivinen suhtautuminen sarjakuviin riitelee esimerkiksi Aku Ankka -sarjakuvalehden 

saaman kielitunnustuksen kanssa. Frekvenssien ja semanttisen luokittelun perusteella 

pohdimme sitä, laajentaako Aku Ankkojen lukeminen alakoulun oppilaiden sanavarastoa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004: 50) äidinkieli- ja kirjallisuus 

oppiaineen yhtenä tavoitteena vuosiluokilla 3–5 on laajentaa ja täsmentää oppilaiden 

sanavarastoa. 

 

Syksyllä 2016 voimaan astuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014: 

105) sana- ja käsitevarannon karttuminen on yksi keskeisistä vuosiluokkien 1–2 äidinkieli 
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ja kirjallisuus -oppiaineen arviointiperusteista. Oppiaineeseen on määritelty kaksitoista 

erilaista oppimäärää, joita ovat muun muassa suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja 

kirjallisuus sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus. Äidinkieli ja kirjallisuus -

oppiaineessa vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaita tuetaan sanavaraston laajentamisessa, 

käsitteiden oppimisessa, ajatusten kielentämisessä ja vuorovaikutustaidoissa (POPS 2014: 

161). 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen keskeinen sisältöalue vuosiluokilla 1–2 on tekstien 

tulkitsemisen osalta muun muassa pohtia sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä 

sanavalintoja teksteissä. Lisäksi käsitevarannon laajentaminen on nostettu sisältöalueena 

esiin. (POPS 2014: 107.) Sana- ja käsitevarannon laajentaminen on opetuksen tavoitteena 

myös vuosiluokilla 3–6. Tekstien tulkitsemisen osalta vuosiluokkien 3–6 tavoitteisiin 

kuuluu harjoitella selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 

kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä sekä niiden hierarkioita. (POPS 2014: 

162–163.) 

 

1.2. Tutkimusaineisto ja sen käsittely 

 

Tutkimusaineistonamme on viisi suomenkielistä Aku Ankka -sarjakuvalehteä vuodelta 

1964 ja viisi vuodelta 2014. Vuoden 1964 aineisto käsittää kaikkiaan 149 sivua 

sarjakuvatarinoita ja vuoden 2014 aineisto 168 sivua. Yhteensä tutkittavan aineiston koko 

on 317 sivua, ja predikaattiverbien määrä saneina aineistossa on 6 262. Poimimme 

sarjakuvista kaikki persoonamuotoiset verbit, ja tutkimme niiden frekvenssejä sekä 

luokittelemme ne semanttisiin ryhmiin. Koska tutkimusaineistomme on laaja, emme 

käsittele verbejä hahmosidonnaisina, vaan irrallaan tarinakontekstista. Emme siis 

analyysissämme huomioi sitä, keneen hahmoista verbi liittyy, mutta joissakin tilanteissa 

saatamme sivuta tarinoiden aihepiirien vaikutusta verbivalintoihin. Luokittelun pohjana 

käytämme Anneli Pajusen (2001) kehittämää asiaintiloihin perustuvaa verbijaottelua. 

Esimerkit yksi (1) ja kaksi (2) on poimittu aineistostamme.  

 

(1) Selvä! Pannaan pystyyn oikein komea kilpailu. Lyön vetoa, että te jäätte 

kuin nalli kalliolle. (AA 3/1964) 

(2) Höpsis! Älä usko kaikkea, mitä toosa suoltaa. (AA 3/2014) 
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Frekvenssien tarkastelun osalta hyödynnämme Suomen kielen taajuussanastoa 

(Saukkonen, Haipus, Niemikorpi & Sulkala 1979).  Taajuussanaston tiedot perustuvat 

1960-luvulla kerättyyn aineistoon, joka kattaa noin 400 000 sanaesiintymää. Aineisto on 

kerätty kaunokirjallisuudesta sekä radio-, lehti- ja tietokirjallisuuden kielestä. (Saukkonen 

ym. 1979: 7.) Tutkielmassa käytämme taajuussanastoon sisältyvistä verbeistä nimitystä 

tiheäfrekvenssinen ja taajuussanastoon kuulumattomista verbeistä termiä 

harvafrekvenssinen.  

 

Analyysissa taulukoimme kaikki predikaattiverbin sisältävät ilmaukset, minkä jälkeen 

pelkistämme lauseet predikaattiverbeiksi. Poimimistamme predikaattiverbeistä 

muodostamme A-infinitiivin. Tässä tutkielmassa emme kiinnitä huomiota verbien 

persoonamuotoihin, moduksiin ja tempuksiin, sillä nämä taivutusluokat eivät erottele 

verbien merkityksiä, vaan vaikuttavat jokaiseen verbiin samalla tavalla. Esimerkiksi 

verbien löisin ja istuisitte perusmerkitys ja semanttinen luokka ei muutu, vaikka niitä 

tarkastellaan ilman tunnuksia ja päätteitä. 

 

A-infinitiivimuodot luokittelemme Pajusen (2001) luoman verbitypologian perusteella. 

Tutkimuksemme edetessä tarkastelemme sitä, onko tämä typologia riittävän kattava 

luokitusrungoksi. Mikäli Pajusen typologia ei mahdollista kaikkien aineistomme verbien 

luokittelemista, luomme oman kielitajumme pohjalta luokittelussa tarvittavia semanttisia 

luokkia. 

 

Taulukkoon 1 olemme koonneet esimerkinomaisesti muutamia aineiston ilmauksia, jotta 

analyysitapamme olisi mahdollisimman selkeästi havainnollistettu. Vasemmassa 

sarakkeessa on alkuperäinen ilmaus, jonka olemme seuraavaan sarakkeeseen pelkistäneet 

predikaattiverbiin. Predikaattiverbistä olemme muodostaneet A-infinitiivin, jonka olemme 

luokitelleet Pajusen rungon perusteella parhaaksi katsomaamme semanttiseen ryhmään. 

Omaksi luokakseen ryhmittelemme kiteytyneistä sanaliitoista muodostuneet verbi-idiomit, 

joiden merkitystä ei voi paloitella erillisiin osiin. Tätä ryhmää tarkastelemme 

analyysiosuudessa erikseen. 

 

Lingvistisen tutkimuksen näkökulmasta tutkielmamme sijoittuu leksikaalisen semantiikan 

tutkimuskenttään. Leksikon eli sanaston kategorisointi on yksi leksikaalisen semantiikan 
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tutkimusalueista. Tarkastelemme leksikaalista semantiikkaa tarkemmin tutkielmamme 

teoriaosuudessa luvussa 2. 

 

Taulukko 1. Esimerkki analyysitaulukosta. 

Alkuperäinen  

ilmaus 

Pelkistetty  

ilmaus 

A-infinitiivi Luokka 

Mitä tuossa 

julisteessa sanotaan, 

Aku-setä? 

sanotaan sanoa Primääri-B/ 

Puheakti/Sanomisverbit/ 

affirmatiivinen 

Se 

supererikoisbentsiini

, jota minä myyn, on 

maailman parasta ja 

tehokkainta. 

myyn 

 

 

 

on 

myydä 

 

 

 

olla 

Liike/Omistusverbit/ 

Vaihtoverbit/Ostamis- ja 

myymisverbit/myymisverbit 

 

Tila/attribuutio 

Ei auta, sillä sinulle 

ei kunnian kukko 

laula, ellet voita 

kilpailua. 

ei auta 

 

 

 

 

 

ei kunnian 

kukko laulu 

 

ellet voita 

ei 

auttaa 

 

 

 

 

ei kunnian 

kukko laula 

 

ei 

 

voittaa 

kielto 

Teko, tapahtuma ja muutos/ Teko- ja 

kaksipaikkaiset muutosverbit/ 

Aktiviteettiverbit/ sosiaalista 

aktiviteettia leksikalisoivat verbit 

 

idiomi 

 

 

kielto 

 

Teko, tapahtuma ja muutos/ Teko- ja 

kaksipaikkaiset muutosverbit/ 

Aktiviteettiverbit/ sosiaalista 

aktiviteettia leksikalisoivat verbit/ 

taisteluverbit 
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2. TEORIATAUSTAA 

 

Seuraavaksi esittelemme tutkimuksemme teoriataustaa. Ensiksi hahmottelemme 

semantiikan keskeistä termistöä ja semantiikan tutkimuksen kenttää. Sen jälkeen luomme 

katsauksen verbeihin ja siihen, millaisia erilaisia predikaattiverbejä suomen kielessä on. 

Lisäksi tarkastelemme sarjakuvan erikoispiirteitä ja aiempia Aku Ankka -sarjakuvalehdestä 

tehtyjä tutkimuksia. Lopuksi keskitymme kouluikäisten lasten sanastoon ja sen 

kehittymiseen. 

 

2.1. Semantiikan tutkimus 

 

Lingvistinen semantiikka eli merkitysoppi tutkii luonnollisten kielten merkitysilmiöitä. 

Keskiössä on ollut lekseemien järjestelmä- eli perusmerkitysten tutkiminen. Lekseemiä ei 

kuitenkaan aina tulkita perusmerkityksen mukaisesti, vaan merkitykset ovat hämärärajaisia 

ja tilannekohtaisesti neuvoteltavissa. Merkityksen rakentumiseen vaikuttavat sekä arki- että 

tilannetieto, joiden perusteella viestin vastaanottaja konstruoi eli tajuaa lekseemin 

merkityksen. (Karlsson 1994: 181, 184.) Viestintätilanteissa lekseemejä käytetään usein 

tavallisesta poikkeavalla tavalla, jolloin neuvoteltavissa oleva merkitys korostuu. Väsynyt 

retkeilijä voi esimerkiksi metsäretkellä todeta näkevänsä oivallisen tuolin vaikka 

todellisuudessa hän tarkoittaa tuolilla tasaista kantoa. (Karlsson 1994: 187.)  

 

Lekseemillä on aina referenssi, jolla viitataan reaalimaailmassa oleviin tarkoitteisiin eli 

referentteihin. Lekseemillä Musti voidaan viitata naapurin Liisan omistamaan koiraan.  

Kaikki lekseemin viittausalaan kuuluvat tarkoitteet muodostavat käsitteen ekstension. 

Musti-lekseemin ekstensiona toimivat siis kaikki Mustit. Lekseemit ovat usein 

polyseemisiä. Polysemialla tarkoitetaan sitä, että lekseemillä on usea eri merkitys. 

Polyseemisten lekseemien merkityksillä on yleensä jokin etymologinen yhteys. (Lyons 

1995: 58.) Croft ja Cruse (2004: 109) toteavat polysemian tuovan esiin lekseemin erilaiset 

käsitteellistykset eri konteksteissa. Tietyssä kontekstissa jokin lekseemin 

merkityspotentiaalista nousee esiin.  

 

Karlsson (1994: 197) toteaa, että kontekstin perusteella vain yksi polyseemisen sanan 

merkityksistä korostuu. Polyseemisen lekseemin ajankohtainen merkitys ymmärretään 
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kontekstin antamien vihjeiden perusteella. Cruse (1986: 52) nimittää tätä kontekstuaalisten 

valintojen tekemiseksi. Lekseemien denotaatioden kuvauksessa tarkastellaan usein sitä, 

mitkä lekseemit ovat sukua toisilleen ja kuuluvat samaan kenttään. Myös lekseemien 

välisiä merkityssuhteita ja hierarkioita tai verkostoja voidaan pitää luokittelun 

apuvälineinä. (Karlsson 1994: 196.) 

 

Merkityksen määrittelemisessä voidaan hyödyntää parafraasia, jossa ilmauksen merkitys 

määritellään eri tavalla. Esimerkiksi nainen voidaan määritellä parafraaseilla ’miehen 

vastakohta’ tai ’woman’. Määritelmiä ei kuitenkaan tule samaistaa itse merkitykseen, sillä 

ne ovat vain jollakin tarkkuudella annettuja kuvauksia. (Kangasniemi 1997: 16.) 

 

Denotatiivisen merkityksen lisäksi lekseemiin voi liittyä assosiatiivisia merkityksiä eli 

liitännäismerkityksiä. Kangasniemi (1997: 13) jakaa assosiatiiviset merkitykset viiteen 

erilaiseen lajiin Leechin (1981) teoriaa mukaillen. Ilmaus voi saada konnotatiivisia eli 

sivumerkityksiä, jotka vaihtelevat kunkin kielenkäyttäjän käsitysten mukaan. Ilmauksen 

merkitykseen voidaan liittää myös erilaisia tyylisävyjä. Esimerkiksi lekseemit ilta ja ehtoo 

korostavat vuorokaudenaikaa kuvattaessa erilaisia tyylisävyjä. Lekseemiin voi sisältyä 

myös affektiivisia tunnesävyjä, joilla kielenkäyttäjä ilmaisee asenteitaan ja tuntemuksiaan. 

(Kangasniemi 1997: 13–14.) 

 

Neljäs assosiatiivisten merkitysten laji on heijastusmerkitykset. Ne ovat ominaisia sanoille, 

joilla on jonkinlaista tabukäyttöä (panna, naida). Lekseemit, joiden käyttö on jollakin 

tavoin vakiintunut tai rajoittunut, voivat saada myötämerkityksiä eli kollokatiivisia 

merkityksiä ennustettavan esiintymisympäristönsä mukaan (Lehmä/ammua). (Kangasniemi 

1997: 14.) 

 

Denotatiivisten ja assosiatiivisten merkitysten sisällyttäminen parafraaseihin voi olla 

ongelmallista. Kangasniemi (1997: 21) toteaa, että kielenkäyttäjät antava lekseemeille eri 

merkityksiä myös sen mukaan, millaiset tiedot ja käsitykset heillä on maailmasta. 

Maailmantieto voi olla arkitietoa, joka on saatu välittömien kokemusten kautta, tai 

välillisesti hankittua ensyklopedista tietoa. On myös mahdollista käyttää lekseemejä 

luovasti ja poikkeuksellisissa merkityksissä. Tällöin kielenkäyttäjä voi ilmaista omaa 

asennettaan tai näkemystään kyseisestä tilanteesta. Jos esimerkiksi hitaasti kävelevälle 

henkilölle todetaan hänen kiiruhtavan, voidaan toteamus tulkita ironisesti. 
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Tutkielmassamme emme kuitenkaan ota huomioon mahdollisia asenteista tai näkemyksistä 

kumpuavia merkityksiä, sillä kahden tutkijan yhteistyönä näiden merkitysten tavoittaminen 

ja niiden tulkitseminen voi olla mahdotonta. 

 

Maailmantiedon osuus merkityksen rakentumisessa korostuu kognitiivisen lingvistiikan 

tutkimuskentässä. Leksikaalisessa semantiikassa eli sanamerkitysten tutkimuksessa on 

1970-luvulta lähtien tarkasteltu merkitysten rakentumista suhteessa muihin kognitiivisiin 

toimintoihin, joista keskeisimpiä ovat havaitseminen, kategorisointi, muistaminen, 

ajatteleminen ja luonnollisen kielen käyttö sekä viestinnän välineenä että mentaalisen 

tiedon edustumisen lajina. Kognitiiviseksi lingvistiikaksi kutsutun kielentutkimuksen 

paradigman pohjana ovat kognitiivisen psykologian keskeiset tutkimustulokset. Varsinkin 

Eleanor Rochin tutkimustulokset ovat vaikuttaneet paljon kognitiivisen lingvistiikan 

syntyyn. Rochin mukaan ihmiset kategorisoivat todellisuutta löyhien prototyyppien avulla. 

Hänen tutkimuksensa osoittivat myös, että ihminen kognitiivisessa hahmottamisessa ja 

luokittelussa on perustaso, jolle ihminen kategorisoi hänelle oleelliset oliot ja tekemiset 

tietyiksi tyypeiksi. Perustasolle sijoitetut sanat ovat mahdollisimman informatiivisia ja 

hyödyllisiä maailman hahmottamisen kannalta. Esimerkiksi juosta-verbi kuuluu 

perustasolle. Se on liikkua-verbiä konkreettisempi, mutta abstraktimpi kuin hölkätä. 

(Karlsson 1994: 193–196.)  

 

Kangasniemi (1997) tuo esille Wittgensteinin luoman perheyhtäläisyyden ajatuksen. 

Prototyyppiset tapaukset muodostavat lekseemin viittausalan keskeisimmän osan, mutta 

luokan ovat siinä mielessä sumearajaisia, että myös viittausalan lievealueilla olevilla 

tarkoitteilla on piirteitä, joilla ne sitoutuvat prototyyppiin. Esimerkiksi lintu-lekseemin 

prototyyppinen viittauskohde voisi suomalaisessa kontekstissa olla talitiainen, mutta myös 

pingviinit ja emut sopivat viittausalaan, vaikka ne eivät täytä kaikkia linnuille ominaisia 

piirteitä. Tutkielmassamme prototyypin käsite on keskeinen verbien luokittelun kannalta. 

Sen voi nähdä olevan perustana semanttisten suhteiden luomiselle. 

 

Kognitiivinen kielitiede painottaa ajatusta, että niin ihmisen kokemus, ihmiskehon 

keskeisyys kuin ihmismielen kognitiivinen rakenne ovat mukana vaikuttamassa 

kokemukseen ja siitä luodun merkityksen laatuun. Tämän takia kieltä ei voida tutkia 

irrallaan ihmisen kokemusmaailmasta ja fyysisestä olemuksesta. Voimme puhua vain 

asioista, jotka voimme hahmottaa ja joita voimme ajatella. Kognitiivisessa lingvistiikassa 
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ajatellaan, että ei ole olemassa objektiivista maailmaa, jota kieli suoraan kuvaa, koska 

todellisuutta ei voida tarkastella objektiivisesti. Sen sijaan todellisuus on laaja joukko 

tilanteita, joista todellisuus rakentuu yksilöllisten kokemusten kautta. (Evans & Green 

2006: 44–49.) Vaikka emme tutkimuksessamme suoranaisesti tukeudu kognitiivisen 

lingvistiikan perinteeseen, on objektiivisen todellisuuden puuttuminen olennainen osa 

tutkijapositiotamme. Koska teemme tutkielmaa työparina, on meidän otettava huomioon se 

seikka, että maailmantietomme ja kokemuksemme vaikuttavat verbien merkitysten 

tulkintaan. Olemme keskustelleet runsaasti esimerkkien 3 ja 4 tuntea-verbin merkityksestä. 

Onko tunteminen kyseisissä konteksteissa fyysistä, emotionaalista vai kognitiivista? 

 

(3) Kaikilla on jokin asia, joka on äärettömän rakas - niin tärkeä, että itsensä 

tuntee haavoittuvaiseksi silloin, kun tuo tietty jokin on vaarassa. (AA 1/2014) 

(4) Tunnen jo inspiraation poreilevan povessani. (AA 5/2014) 

 

Koska me molemmat tarkastelemme ja kielennämme maailmaa omien kokemustemme ja 

maailmantietomme pohjalta, on näkökulmamme tuntea-verbiin erilainen. Olemme 

analyysin edetessä tehneet jonkin verran kompromisseja ja joustaneet omista 

näkökulmistamme, jotta olemme saaneet analyysin valmiiksi. Toisinaan olemme saaneet 

tukea luokittelullemme myös sanakirjoista, kuten Kielitoimiston sanakirjasta.  

 

Geeraerts (2006: 3–6) esittelee neljä kognitiiviselle lingvistiikalle luonteenomaista 

piirrettä. Ensimmäinen näistä on näkökulmaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että merkitys ei 

koskaan ole objektiivinen heijastuma ulkomaailmasta, sillä ihminen tekee aina valintoja 

kielentäessään maailmaa. Toisena keskeisenä piirteenä Geeraerts pitää merkitysten 

dynaamisuutta ja muovautuvuutta. Merkitykset muovaavat maailmaamme. Koska elämme 

muuttuvassa maailmassa, uudet kokemukset ja muutokset ympäristössä vaativat meitä 

mukauttamaan semanttiset kategoriamme muuttuviin olosuhteisiin. Semanttiset luokat ovat 

dynaamisia, sillä ne jättävät tilaa nyansseille ja tavallisuudesta poikkeaville tapauksille.  

 

Kolmas Geeraertsin (2006: 3–6) mainitsema kognitiivisen lingvistiikan piirre on 

ensyklopedisuus ja ei-itsenäisyys. Merkitystä ei voi erottaa itsenäiseksi mielen osaksi, vaan 

se heijastaa kokonaista kokemustamme ihmisinä. Kielellinen merkitys on sidoksissa 

muihin maailmantiedon muotoihin, joita kannamme mukanamme. Merkitys sisältää 

maailmantietoa, joka on integroitu muihin kokemuksiimme, joten merkityksen voidaan 
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sanoa rakentuvan kokemuksille. Neljäntenä piirteenä Geeraerts pitää sitä, että merkitys 

perustuu käyttöön ja kokemukseen. Tietomme kielenkäyttötavoista vaikuttavat siihen, 

kuinka kielennämme asioita. 

 

Kognitiivisen lingvistiikan avainhenkilöitä ovat George Lakoff, Ronald W. Langacker, and 

Leonard Talmy, jotka kehittivät kognitiivista lingvistiikkaa 1970-luvun lopussa ja 1980-

luvun alussa. Heidän seuraajiaan olivat ensimmäisessä aalloissa 1980-luvun puolivälissä ja 

1990-luvun alussa muun muassa Mark Johnson, Willian Croft ja Adele Goldberg. Samaan 

aikaan kognitiivinen lingvistiikka sai jalansijaa myös Länsi- ja Keski-Euroopassa. 1990-

luvun puolivälissä kognitiivisen kielitieteen ajatus levisi toisen aallon mukana laajalti 

muihin Euroopan maihin ja Aasiaan. (Geeraerts 2006: 24.) Suomalaisista lingvisteistä 

muun muassa Tuomas Huumo (2006), Mari Siiroinen (2001) ja Seija Tuovila (2005) ovat 

yhdistäneet tutkimuksissaan kognitiivista kielitiedettä ja kielitypologiaa. Huumo on 

tarkastellut suomen kielen aistihavaintoverbejä, Siiroinen ja Tuovila puolestaan 

tunneverbien semantiikkaa. 

 

2.2. Verbisemantiikan tutkimusperinteitä 

 

Sanastoa eli leksikkoa pidetään yhtenä kieliopin komponenteista, ja sitä määritellään 

yleensä rajoituksien kautta. Sanaston osat eli lekseemit pyritään rajaamaan tarkasti sekä 

syntaktiselta että semanttiselta kannalta. Lekseemit sisältävät kuitenkin paljon 

kielenulkoista maailmantietoa, jolloin leksikon tarkka, yksiselitteinen rajaus on liian 

kapea-alainen. Varsinkin verbit ovat leksikon spesifioinnin kannalta haastavia, sillä ne 

vaativat täydentyäkseen kontekstin, joka liittää verbit kielenulkoisiin tilanteisiin.  Tästä 

syystä verbien spesifinen leksikkotieto pyritään ilmaisemana rajaamalla verbin kontekstia 

käyttäen alakategoriointi- ja selektiosääntöjä. Verbilekseemejä voidaan tarkastella muun 

muassa niiden paikkaluvun mukaisten määritteiden perusteella tai kieliopillisten 

funktioiden avulla. (Pajunen 1988: 6–8.) 

 

Pajusen (2001: 26) mukaan verbien luokittelu voi perustua lekseemien ontologis-

semanttisiin, syntaktisiin, morfologisiin tai lekseemikohtaisiin ominaisuuksiin. Jokainen 

lähestymistapa nostaa esiin erilaisia ilmiöitä ja verbityyppejä. Luokitteluun valittu kriteeri 

heijastaa luokittelijan omaksumaa kielioppimallia tai -näkemystä sekä sitä, millaisiin 
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yleistyksiin kategorisoinnilla pyritään. Seuraavaksi tarkastelemme lyhyesti edellä 

mainittuja luokittelumalleja. 

 

2.2.1 Semanttisia luokittelumalleja 

 

Verbejä voidaan luokitella erilaisiin ryhmiin semanttisten relaatioiden (hyperonyymi–

hyponyymi-suhteet, meronyymi–holonyymi-suhteet sekä synonyymi- ja antonyymisuhteet) 

avulla. Hyperonyymi–hyponyymi-suhteiden avulla verbeistä voidaan muodostaa 

hierarkioita, joissa alempana oleva perii kaikki ylempänä hierarkiassa olevan piirteet 

(liikkua–juosta–kipittää). Meronyymisten suhteiden avulla voidaan puolestaan muodostaa 

niin sanottuja partonomisia hierarkioita (nukkua–kuorsata). Partonomia käsittelee 

kokonaisuutta, joka voidaan jakaa pienempiin osiin. Tässä tapauksessa kokonaisuuden 

muodostaa verbi nukkua ja kuorsaaminen on yksi siihen mahdollisesti kuuluva toiminto. 

(Pajunen: 2001: 29–36.) 

 

Croft ja Cruse (2004: 169) nostavat relaatioiden kohdalla esiin lisäksi antonyymin 

käsitteen. Heidän mukaansa antonyymit ovat joko adjektiiveja tai statiivisia verbejä, jotka 

kuvaavat asteittaista muutosta lekseemin merkityksessä tai ilmauksen täydellistä 

vastakohtaa. Kangasniemi (1997: 59–63) esittää vastakohtaisuuden lajeiksi antonymian eli 

asteittaisen vastakohtaisuuden, komplementaarisuuden eli täydentävän vastakohtaisuuden 

ja konversion eli käänteisen vastakohtaisuuden. Konversiosuhteessa sama asiaintila 

voidaan esittää kahdesta vastakkaisesta näkökulmasta. Esimerkkinä konversiosuhteessa 

olevista vastakohtapareista ovat verbit ostaa/myydä. Konversion käsitettä hyödynnämme 

analyysiosiossa. Konversion sijaan puhumme vastakohtapareista antonyymeina. 

 

Verbejä voidaan luokitella myös aktionaliteetin eli teon- ja tekemisenlaadun perusteella. 

Fennistisessä tutkimuksessa aktionaliteettianalyysin avulla on tarkasteltu eritoten 

verbijohdoksia. (Jämsä 1987: 5–6.) Luokittelumalli voidaan rakentaa lisäksi 

aspektityyppien (suoritus, saavutus ja aktiviteetti) pohjalle (Jämsä 1987: 5; Pajunen 2001: 

43). Myös kausaaliketjuihin perustuva tarkastelutapa on mahdollinen (Pajunen 2001: 40). 

 

Tässä tutkielmassa keskitymme luokittelemaan verbejä semanttisten relaatioiden 

perusteella. Aktionaliteettiin perustuvia luokituksia hyödynnämme analyysissamme, mikäli 
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koemme tarpeelliseksi erottaa jonkin verbin johdosteitse rakennetun merkityksen omaan 

alaryhmäänsä. Analyysissa aspektityyppien ja kausaaliketjujen tarkastelu on osana verbien 

merkityksen määrittelyä. Emme kuitenkaan hyödynnä näitä luokittelumalleja muutoin kuin 

oman ajattelutyömme osina. 

 

2.2.2. Syntaktinen ja morfologinen luokittelu 

 

Syntaktisessa luokittelussa tarkastellaan verbien argumenttien määrää, jolloin verbit 

voidaan jakaa nollapaikkaisista kolmipaikkaisiin. Lisäksi voidaan kiinnittää huomiota 

argumenttien syntaktisiin ominaisuuksiin, jolloin verbejä voidaan jaotella esimerkiksi sen 

perusteella, järjestyvätkö ne objektin vai obliikvin kanssa. Syntaktista luokittelua on 

hyödynnetty etenkin valenssiteoriaan pohjautuvissa tutkimuksissa. (Pajunen 2001: 46.) 

Pajunen (2001: 46–47) pitää syntaktista käsittelyä verbien yhteydessä 

tarkoituksenmukaisempana kuin semanttista käsittelyä, sillä verbit ilmaisevat muun 

muassa asiaintilojen välisiä suhteita, niiden toteutumismahdollisuutta sekä aspektuaalisia 

tekijöitä. Analyysiosiossa otamme huomioon verbien argumentit, mikäli ne vaikuttavat 

selkeästi verbin semanttiseen luokitteluun. Muilta osin jätämme syntaktisen tarkastelun 

tutkielmassamme vähemmälle huomiolle.  

 

Verbejä voidaan luokitella myös morfologisin perustein tarkastelemalla esim. niiden johto- 

tai taivutusmorfeemeja. Pajunen (2001: 47–49) nostaa tässä luokittelutavassa 

ongelmalliseksi sen seikan, että leksikaalisesti hallitut prosessit eivät aina ole säännöllisiä 

eivätkä kaikki leksikaaliset säännönmukaisuudet produktiiveja. Hän ei näe morfologista 

luokittelua leksikaalisen rakenteen kannalta kovinkaan tärkeänä. 

 

Tutkielmassamme huomioimme ainoastaan johtomorfeemit, sillä niiden avulla 

muodostetaan uusia lekseemejä. Varsinkin frekvenssien osalta johtomorfeemien 

tarkasteleminen on olennaista, sillä tiheäfrekvenssisestä verbistä muodostettu johdos ei 

enää välttämättä sisälly Taajuussanakirjaan. Esimerkiksi verbi laskea sisältyy 

Taajuussanakirjaan, mutta frekventatiivijohdos laskeskella on harvafrekvenssinen. 

Taivutusmorfeemeja emme tutkielmaamme sisällytä, vaan käsittelemme kaikkia aineiston 

verbejä A-infinitiivissä, koska taivutusmorfeemit vaikuttavat jokaisen verbin merkitykseen 

samalla tavalla. Esimerkiksi konditionaalin tunnus -isi- merkitsee ehdollisuutta minkä 

tahansa verbin taivutuksessa. 
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2.3. Verbit 

 

Seuraavaksi tarkastelemme lyhyesti verbien yleismerkitystä ja suomen kielen yleisimpiä 

verbejä. Luomme myös katsauksen verbijohdoksiin, predikaattiverbeihin ja moniosaisiin 

predikaatteihin. Lisäksi käsittelemme lyhyesti verbien valenssia, koska polyseemisten 

verbien osalta valenssi paljastaa, missä merkityksessä verbi kyseisessä kontekstissa on 

tulkittava. 

 

2.3.1. Verbien yleismerkitys 

 

Hakulinen ja Karlsson (1979: 82–83) antavat verbeille yksiselitteisen, muotokriteereihin 

perustuvan määritelmän: ”verbejä ovat morfeemit, jotka taipuvat tempuksessa, moduksessa 

ja persoonassa”. Verbien semanttinen määritelmä on puolestaan perustunut väitteelle, että 

verbit ilmaisevat tekemistä ja olemista. Koska nämä semanttiset piirteet eivät riitä 

koodaamaan kaikkia verbejä, on määritelmään lisätty alaluokiksi muun muassa sanomista 

ja mieltämistä merkitsevät verbit. 

 

Ison suomen kieliopin verkkoversion (VISK 2008: § 445) mukaan verbit kuvaavat 

tyypillisesti dynaamisia tilanteita kuten tekoja ja tapahtumia. Dynaamisten verbien lisäksi 

on olemassa statiivisia verbejä, jotka kuvaavat epädynaamisia tilanteita. Dynaamisia 

verbejä voidaan erotella toisistaan niiden ilmaiseman toiminnan keston ja luontaisen 

päätepisteen suhteen. Nämä näkökulmat ovat osaltaan luomassa lauseen aspektia. 

 

Toinen mahdollinen jaottelutapa on erotella verbit niiden kuvaamien tilanteiden perusteella 

konkreettisiin, mentaalisiin ja abstrakteihin. Konkreettismerkitykselliset verbit kuvaavat 

havaittavissa olevia tiloja, toimintoja ja tekoja, mentaaliset verbit puolestaan ilmaisevat 

mielen sisäisiä tiloja, tekoja ja toimintoja. Mentaaliset verbit voidaan edelleen jaotella 

tunnetta, havaintoa ja tiedontilaa ilmaiseviin verbeihin. Kommunikaatioverbit sisältävät 

piirteitä sekä mentaalisista että konkreettismerkityksisistä verbeistä. (VISK 2008: § 445–

446.) 

 

Abstraktit verbit eroavat konkreettisista ja mentaalisista verbeistä siinä, että ne 

enemmänkin suhteuttavat asiantiloja keskenään kuin kuvaavat niitä. Abstrakteihin 

verbeihin lukeutuvat muun muassa modaaliset verbit sekä asioiden suhteita ilmaisevat 
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verbit. Abstraktit verbit esiintyvät infinitiivien ja lauseiden kanssa. Raja erilaisten 

verbityyppien välillä ei ole kovin selvä, sillä verbilekseemit voivat metaforisesti laajentaa 

käyttöalaansa konkreettisista merkityksistä abstrakteihin. (VISK 2008: § 445.) 

 

Olla-verbi sekä kieltoverbi ei ovat suomen kielen tavallisimpia verbejä. Myös verbit tulla, 

tehdä, pitää, jäädä ja sanoa sekä modaaliverbit voida ja saada ovat tiheäfrekvenssisiä. 

(VISK 2008: § 444.) Sanasto muuttuu ja uudistuu nopeasti kielioppiin verrattuna. Avoimet 

sanaluokat, kuten substantiivit ja verbit, saavat täydennystä helposti. Suomen kielessä 

uudisverbit ovat tyypillisesti johdoksia, sillä niiden kantasana on useimmiten ollut kielessä 

jo aiemmin (Pajunen 2006: 206).  

 

2.3.2. Verbijohdokset 

 

Verbeistä ja nomineista voidaan muodostaa uusia verbejä johtamalla. Johdostyypit 

toimivat myös muotteina, mikä mahdollistaa verbien johdostyyppien muodostamisen myös 

ilman kantasanaa (odottaa, eltaantua). Verbijohdokset voidaan jakaa kolmeen 

semanttiseen pääryhmään: muuttamisjohdokset, muuttumisjohdokset ja 

muuntelujohdokset. (VISK 2008: § 303.) 

 

Muuttamisjohdoksiin kuuluvat kausatiiviset verbit, jotka ilmaisevat aiheuttamista tai 

objektitarkoitteeksi muuttumista (esimerkiksi heiluttaa, kävelyttää, kehystää, satuloida). 

Muuttumisjohdoksiin lukeutuvat refleksiiviset ja automatiiviset verbit, joissa teko tai 

toiminta kohdistuu subjektitarkoitteeseen muuttaen sitä (esimerkiksi peseytyä, upottautua, 

siirtyä, paleltua). Tähän ryhmään kuuluvat myös translatiiviset verbijohdokset, jotka 

ilmaisevat subjektitarkoitteen muuttumista (esimerkiksi kipeytyä, vammautua, tummua, 

suureta). 

 

Muuntelujohdosten ryhmään sisältyvät frekventatiiviset verbit, jotka kuvaavat verbin 

toiminnan toistumista tai jatkumista (esimerkiksi elellä, nieleskellä, hyppelehtiä, yskiä), 

sekä momentaaniset, hetkellisyyttä tai äkillisyyttä ilmaisevat johdokset (esimerkiksi 

hypähtää, kohahtaa, sitaista), essentiaaliset, jonakin olemista tai toimimista kuvaavat 

verbit (emännöidä, laiskotella, sairastaa), sekä sensitiiviset verbit, jotka ilmaisevat 

suhtautumistapaa objektitarkoitteeseen (hyväksyä, paheksua). (VISK 2008 § 303.) 

 



15 

 

2.3.3. Predikaattiverbi ja valenssi 

 

Ollakseen täydellinen lause vaatii finiittiverbin, ja myös finiittiverbi yksistään riittää 

muodostamaan lauseen. Finiittiverbi määritteineen muodostaa lauseen toisen perusosan, 

predikaatin. (Hakulinen & Karlsson 1979: 223.) 

 

Verbit ovat valenssillisia, eli ne saavat tietyn määrän täydennyksiä. Täydennysten määrästä 

riippuen voidaan puhua 0–3-paikkaisista verbeistä. Verbi täydennyksineen muodostaa 

lauseen, jossa voi olla täydennysten lisäksi valinnaisia jäseniä. Valenssin nähdään 

perustuvan verbin merkitykseen, ja koska samalla verbillä voi olla useita eri merkityksiä, 

voi sillä tästä syystä olla myös erilaisia täydennysympäristöjä. Argumenttirakenne-termiä 

käytetään samaan tapaan kuin termiä valenssi, jolloin täydennyksiä kutsutaan 

argumenteiksi. (VISK 2008 § 446–449.) Esimerkiksi vahvasti polyseemisen pitää-verbin 

yhteydessä argumenttirakenne ohjaa merkityksen tulkintaa. Aineistosta poimimamme 

esimerkit (5–8) tuovat esille pitää-verbin erilaisia merkityksiä argumenttirakenteen avulla. 

  

(5) Senhän pitäisi olla joukkueen maskotti! (AA 26/1964) 

(6) En pidä siitäkään. (AA 4/2014) 

(7) Tyyppi taitaa pitää meitä pikkukaupungin asukkaita vähän yksinkertaisina. (AA 

3/2014) 

(8) Pitäkää tiukasti kiinni! (AA 5/1964) 

 

Kun pitää-verbiä käytetään apuverbinä (esimerkki 5), sen syntaksi poikkeaa muista 

käyttötavoista. Tällöin kokija on genetiivimuotoinen eikä pitää-verbi taivu persoonassa. 

Täytymistä ilmaisevassa lauseessa voi myös olla kaksi pitää-verbiä. Ainoana pakollisena 

argumenttina tässä rakenteessa on infinitiivimuotoinen verbi tai verbilauseke. Affektiota 

(esimerkki 6) ilmaistaan rakenteella, jossa kokija on nominatiivissa ja toinen pakollinen 

nominaaliargumentti elatiivissa. Mielipiteen ilmaisussa (esimerkki 7) 

argumenttirakenteessa on kolme pakollista nominaaliargumenttia (joku pitää jotakin 

jonakin). Manuaalisen kontaktin ilmaisemisessa argumenttirakenteessa on erilaisia 

vaihtoehtoja. Sitä voidaan ilmaista esimerkiksi tavan adverbin avulla, kuten esimerkissä 

(8). (Raukko 2002: 355, 361–362, 364.) 
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2.3.4. Moniosaiset predikaatit 

 

Lauseen predikaatti voi yksittäisen verbin lisäksi muodostua erilaisista yhdistelmistä. Näitä 

ovat liittomuodot (en olisi tehnyt), verbiliitot (olla tekevinään, saada tehdyksi), verbiketjut 

(voi muuttua, sattuu olemaan, alkoi itkeä), koloratiivirakenteet (puhua pälpättivät, juosta 

vilistivät), ja-kiteytymät (otti ja lähti) sekä verbi-idiomit (vetää nenästä). Myös 

idiomaattiset sanaliitot (lyödä itsensä läpi) voivat olla predikaatteina. Liittomuodot, 

verbiliitot ja verbiketjut sisältävät finiittisen apuverbin ja ei-finiittisen pääverbin, jonka 

argumenttirakenne määrää lauseen pakollisten argumenttien määrän. Liittomuodossa 

apuverbit olla ja ei ilmaisevat yhdessä pääverbin kanssa kieltoa, tempusta tai molempia. 

(VISK 2008: § 450.) Tutkielmassamme olemme ottaneet moniosaisista predikaateista 

mukaan sekä finiittisen apuverbin että ei-finiittisen pääverbin. Verbi-idiomeja 

tarkastelemme kokonaisuuksina. 

 

Verbiliitossa apuverbinä on yleensä olla, joskus myös tulla tai muu verbi. Pääverbinä on 

infiniittinen verbinmuoto tai muu verbikantainen muodoste. Verbiliitossa vain apuverbi 

kongruoi subjektin kanssa. Verbiketjussa modaaliseen tai muuhun abstraktiin verbiin 

liittyy infiniittinen verbi. (VISK 2008 § 450–451.) Verbiketjut voi ensimmäisen verbin 

merkityksen ja syntaktisten piirteiden perusteella jakaa viiteen syntaktis-semanttiseen 

ryhmään: modaaliset (ilmaisevat mahdollisuutta ja kykyä, välttämättömyyttä ja pakkoa 

sekä luvallisuutta, esimerkiksi Matti ei osannut uida) verbit, implikatiiviset (implikoi 

myönteisessä lauseessa, että komplementtina oleva propositio on tosi, kielteisessä 

päinvastoin, esimerkiksi Matti muisti tulla syömään/Matti ei muistanut tulla syömään) ja 

ei-implikatiiviset verbit (esimerkiksi Matti aikoi mennä syömään), olo- ja liikeverbit 

(esimerkiksi Matti on syömässä) sekä aistihavaintoverbit (Matti näkyy olevan syömässä). 

Kolmantena verbiryhmien tyyppinä ovat modaalisuutta tai aspektia ilmaisevat, 

fraasimaisiksi muuttuneet kiteytyneet verbiliitot (on selitettävissä). (Hakulinen & Karlsson 

1979: 230–234.) Koloratiivirakenne sisältää kaksi samaa toimintaa kuvaavaa verbiä: 

toimintaa neutraalisti kuvaavan verbin A-infinitiivissä, jota seuraa deskriptiivinen pääverbi 

(Matti syödä torposti puuroaan). Esimerkissä Matin syömistä kuvataan sotkuiseksi. (VISK 

2008 § 450–451.) (Seppänen & Seppänen 2002 s.v. torpostoa.) 

 

Idiomi määritellään perinteisesti ilmaukseksi, jonka merkitystä ei voida johtaa suoraan sen 

osista (Cruse 1986: 37). Verbi-idiomit muodostavat verbistä ja sen laajennuksesta. Idiomin 
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tunnistaa siitä, että täydennys ei saa idiomiin kuulumattomia määritteitä (*ottaa vanhaan 

onkeensa) ja että täydennys liittyy vain harvoihin verbeihin, joita ovat esimerkiksi verbit 

olla, ottaa, mennä, saada ja antaa. Verbi-idiomit voivat muodostaa sarjoja, jolloin saman 

partikkelin tai idiomaattisen täydennyksen kanssa voi esiintyä useampi verbi (ottaa ~ tulla 

~ päästä selville). (VISK 2008 § 454.) Idiomeissa käytettävillä verbeillä ei välttämättä ole 

samaa merkitystä, mutta sanojen välillä voi olla sisältymis- ja vastakohtasuhteita. 

Idiomissa nähdä ~ erottaa metsä puilta verbi erottaa on näkemisverbi `pystyä 

havaitsemaan näköaistein´, jolloin se kuuluu nähdä-verbin käsitteen alaan. (Muikku-

Werner 2009: 81.) 

 

Tutkielmassamme emme huomioi verbien taivutusparadigmaa eli persoonamuotoja, 

tempuksia tai moduksia, koska lähes jokaista verbiä voidaan taivuttaa suhtautumistapaa 

kuvaavissa moduksissa, ja niiden tuoma merkityssisältö on sama verbistä riippumatta. 

Analysoimme kaikki löytyneet verbit A-infinitiiveinä. Liittomuotojen olla-verbit jäävät 

analyysimme ulkopuolelle sekä moduksen että tempuksen osalta. Laskemme ei-

kieltoverbin frekvenssin analyysiaineistossamme niiltä osin, kun se esiintyy osana 

liittomuotoista predikaattia, mutta emme huomioi sen vaikutusta pääverbien merkitykseen. 

Esimerkiksi verbiliitto en tee sisältää kaksi erikseen analysoitavaa verbiä: ei ja tehdä, joista 

semanttisesti luokittelemme ainoastaan verbin tehdä. 

 

2.4. Sarjakuva 

 

Seuraavaksi tarkastelemme sarjakuvaa kerronnan muotona. Heikki Jokinen (2005: 75) 

määrittelee sarjakuvan sanan ja kuvan yhdistäväksi omalakiseksi ilmaisumuodoksi. 

Perinteisesti sarjakuvia on julkaistu joko omina albumeinaan, sarjakuvalehtinä tai 

sanomalehtien lyhyinä päivittäissarjoina eli strippeinä. Uusia muotoja ovat sähköinen 

levitys ja kasvava näyttely- ja galleriakäyttö kuvataiteen tapaan. Herkmanin (1998: 22) 

mukaan sarjakuvaa merkittävimmin määrittävä tekijä on kerronnallisuus. Suurin osa 

sarjakuvista koostuu kuvasarjan ja tekstiaineksen avulla kerrotusta kertomuksesta.  

 

Herkman (1998: 26) nimeää sarjakuvailmaisun kolmeksi perustasoksi kuvan, sanan ja 

efektin. Nämä kolme limittyvät toisiinsa ja saavat aikaan kokonaisvaikutelman sarjakuvan 

kielestä. Lindman, Krook ja Manninen (1992: 40) toteavat, että ominaisin piirre 
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sarjakuvailmaisussa on juuri kuvien ja kirjoitetun tekstin yhdistäminen. Sarjakuvissa 

sanallisuuden ja kuvallisuuden merkitys voi vaihdella niin, että joskus pelkkä kuva riittää 

kertomaan vitsin ja toisinaan taas kuvaa ei välttämättä edes tarvittaisi. Yleensä sarjakuva 

toimii kuitenkin tekstin ja kuvan suhteilla sekä kuvien keskinäisillä suhteilla. (Kaukoranta 

& Kemppainen 1982: 17.)  

 

Sarjakuvassa kertova teksti täydentää tai selittää kuvan tarjoamaa informaatiota. Teksti on 

useimmiten sijoitettu ruudun reuna-alueille. Hahmojen repliikit esitetään yleensä 

puhekuplissa. (Herkman 1998: 41–42.)  Tekstiaines saatetaan jättää myös ilman kehyksiä, 

jolloin se sijoittuu kuvan päälle. Sarjakuvissa esiintyy myös tekstiä ikään kuin liimattuna 

kuvaan. Tällöin teksti on sijoitettu johonkin kuvan yksityiskohtaan. (Herkman 1998: 51–

52.)  

 

Kuvien ja sanojen lisäksi sarjakuvissa esiintyy erilaisia täydentäviä elementtejä, joita 

Herkman (1998: 44–46) kutsuu efekteiksi. Tällaisia sarjakuvan efektejä ovat muun muassa 

puhekuplat, vauhtiviivat ja erilaiset symboliset merkit. Puhekuplat toimivat osaltaan 

tarinan kertomiskeinona. Puhekuplan muodon avulla voidaan paljastaa sarjakuvahahmojen 

äänen sävy, voimakkuus ja laatu. Puhekuplan muoto saattaa myös täydentää sen sisällä 

olevan tekstin, myös verbin, merkitystä. Esimerkiksi sahalaitaiset puhekuplan reunat 

suuttua-verbin yhteydessä luovat tunnetilasta voimakkaamman vaikutelman. 

Tutkimuksessamme emme ole kuitenkaan huomioineet tällaisia erilaisten efektien 

synnyttämiä mahdollisia lisämerkityksiä, koska tutkimuksemme kohdistuu verbien 

semantiikkaan.  

 

Repliikin tulkintaan voivat lisäksi vaikuttaa tekstaus, sanojen paksuus ja kirjasintyyppi. 

Tunnetuimpia symbolisia merkkejä ovat hehkulamppu idean symbolina, tumma pilvi 

hahmon pään yläpuolella tuohtuneisuuden osoituksena tai kiertävät tähdet ja visertävät 

linnut pökertyneen sarjakuvahahmon tiedottomuuden symboleina. Efektit tulevat 

ymmärretyiksi ainoastaan sarjakuvan muun kuva- ja tekstiaineksen yhteydessä. Jokinen 

(2005: 82) huomauttaa, että kuvan ja sanan merkit voivat lainautua toinen toisiltaan. 

Esimerkiksi sanallinen kiroilu voidaan korvata kuvilla, jotka lukija osaa dekoodata 

sarjakuvakiroiluksi.  
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Mannisen (1996: 46–47) mukaan sarjakuva rikkoo yhden länsimaisen kulttuurin 

peruspilareista: kuvan ja tekstin kahtiajaon. Sarjakuvien ilmaisulle on tyypillistä, että kuvat 

ovat tavallaan kirjoitettua tekstiä ja teksti puolestaan kuvia. Sarjakuvakerronnassa teksti on 

sijoitettu piirrosten sisään, mikä omalla tavallaan ohjaa lukijan katsetta. (Manninen 1996: 

47; Lindman, Manninen & Krook 1992: 42.) 

 

2.4.1. Sarjakuvien kielestä ja ominaispiirteistä 

 

Sarjakuvan selkeimmin oma ja ainutlaatuinen kerronnan muoto ovat onomatopoeettiset 

ilmaukset eli erilaiset ääntä jäljittelevät sanat (Häkkinen 1990: 99). Näitä ovat esimerkiksi 

ammua, haukkua, sihistä ja molskahtaa. Tällaisten sanojen äänneasu pyrkii luomaan 

mielikuvan sanan kuvaamasta tilanteesta tai toiminnasta (Tuomi 1989: 40). Myös ääntä 

matkivat huudahdukset kuuluvat näihin sanoihin, kuten esimerkiksi kukkokiekuu ja titityy. 

Onomatopoeettinen tarkoittaa ’luonnon ääntä matkivaa tai kuvailevaa’. Toisinaan nämä 

sanat luokitellaan deskriptiivisanojen alalajiksi. Deskriptiivisanat kuvailevat äänneasullaan 

muiden aistien kuin kuulon avulla havaittavia ilmiöitä. (Sivula 1989: 165.) Voisimme 

olettaa, että aineistomme sisältää runsaasti onomatopoeettisia ja deskriptiivisiä sanoja, 

koska ne kuuluvat vahvasti sarjakuvan kieleen.  

 

Sarjakuvassa onomatopoeettisilla ilmauksilla viitataan kaikkiin ääniä jäljitteleviin 

ilmauksiin ihmisen puhetta lukuun ottamatta. Tyypillisesti sarjakuvissa nämä ilmaukset 

ovat suoraa käännöslainaa valtakielistä englannista ja ranskasta. Yleensä 

onomatopoeettisen ilmauksen vahvistajana sarjakuvassa ovat tietynlaiset kirjainmerkit ja 

piirrostyylit. (Jokinen 2005: 83–84.) Jokinen (2005: 83) toteaa, että onomatopoeettiset 

ilmaukset ovat sarjakuvan väärinymmärretyin ja haukutuin osa. Vielä 1970-luvun 

mediatutkimuksen klassikossa Lapsi ja joukkotiedotus (Minkkinen & Starck 1976: 97) 

erilaisia äänitehosteita pidettiin erilaisten tunneilmaisujen ja äänten kuvaamisen 

latteuttajina. Myös kirjastojen lastenosastoilla vuonna 1984 jaettu esite piti sarjakuvan 

kieltä mitä tahansa yksinomaan sanallista ilmaisua köyhempänä. Esitteeseen oli kirjoitettu: 

”Puhekuplien kieli saattaa niin ikään olla kovin köyhää ja typistettyä. DOING-, KRÄÄK- 

ja UGH-kieltä ahmiva lapsi jää aika kehnojen eväiden varaan. Niinpä jokaisen lapsen soisi 

saavan jo pienestä pitäen muutakin luettavaa – kirjoja. Kirjan kanssa ystävystyneen lapsen 

kieltä tuskin puhekuplatekstit enää kykenevät köyhdyttämään.” (Jokinen 2005: 80.) 
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2.4.2. Aku Ankka -lehti Suomessa  

 

Aku Ankka sarjakuvalehteä lukevat Suomessa sekä lapset että aikuiset. Sanoma 

Magazinesin (2015) mukaan lehteä lukevat eniten 8–16-vuotiaat lapset ja nuoret. Aku 

Ankka -sarjat tulevat Suomeen Tanskan Egmontilta, ja sarjoja kääntävät pääasiassa 

freelancerit. Valmiit käännökset tulevat toimittajille, jotka käyvät ne vielä läpi, 

muokkaavat tekstit lopulliseen muotoon ja jakavat repliikit puhekupliin. Aku Ankan 

suomentaminen on erilaista kuin muu suomennostyö. Kääntäjille on annettu vapaat kädet 

kertoa tarina uudelleen. He voivat myös kirjoittaa juoneen vitsejä tai liittää siihen 

suomalaisia ilmiöitä. (Hyvärinen 2002: 37.)  

 

Käännöstyön voi kuvitella olevan työlästä, jos kohdekielessäkin on jo paljon värikkäitä 

sanavalintoja. Kääntäjillä on suuri vastuu Aku Ankan kielen rikkauden säilyttämisestä. 

Kääntäjien olisi onnistuttava säilyttämään kielen värikkyys ja mahdollisesti myös 

voimistaa sitä. Oman erikoistapauksensa muodostavat myös idiomit, joille ei useinkaan 

löydy suoraa vastinetta kohdekielestä. Kääntäjien on luotettava omaan kielitajuunsa 

yhdistellessään sanoja. Idiomit tarjoavat myös mahdollisuuden leikitellä kielellä. (Seppälä 

2009: 43–44.) 

 

Toimittajat pyrkivät siihen, että tarinat tehoavat kahdella tasolla. Ensinnäkin niiden on 

oltava lapsille ymmärrettävää ja hauskaa luettavaa. Vanhemmille lukijoille halutaan tarjota 

tämän lisäksi intertekstuaalisuutta eli tekstienvälisyyttä, joten tarinassa viitataan 

ajankohtaisiin asioihin, ilmiöihin ja henkilöihin. Tarinan juoni ei kärsi, vaikka lapsi ei 

ymmärtäisikään tätä toista tasoa. Myös erilaiset nimiväännökset kuuluvat suomenkieliseen 

Aku Ankkaan. (Hyvärinen 2002: 38.) 

 

Sarjakuvan hahmot ovat eri-ikäisiä, ja heillä on erilainen tausta. Tämän toimittajat haluavat 

tuoda esille myös repliikeissä. Vanhat ankat Roope ja Mummo puhuvat eri kieltä kuin 

nuoret ankanpojat. Toisten hahmojen kieli on muita puhekielisempää. Lukijat oppivat 

vanhoja sanoja kuten ettone ’aterian jälkeinen ruokalepo’, hyrysysy ’auto’, taavetti ’veneen 

nostamiseen tarkoitetut käyrät nostokurjet’ ja pyräs ’pieni tukkilautta’. (NS 1980 s.v. 

taavetti, NS 1990 s.v. ettone, hyrysysy, NS 1985 s.v. pyräs). Jotkin ilmiöt ovat tulleet 

Suomessa tutuiksi ensimmäistä kertaa Aku Ankassa. Sarjakuvan kautta suomalaiskoteihin 
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tulivat esimerkiksi ensimmäiset tv-visailut, väritelevisiot ja valentinenpäiväkortit. Aku 

Ankka esitteli jo 1950-luvulla television kaukosäätimen, joka tosin käännettiin 

kojelaudaksi, sillä laitetta ei Suomessa vielä tuolloin ollut. (Hyvärinen 2002: 38–39.) 

 

Pro gradu -työnsä Aku Ankasta tehnyt Ilkka Salama (2001) toteaa, että Aku Ankka -lehden 

kieli alkoi 1990-luvulla saada arvostusta. Jo aiemman päätoimittajan, Kirsti Topparin 

(1978–88), aikaan sarjakuvan kielellä iloteltiin, mutta kun Markku Kivekäs siirtyi lehden 

päätoimittajaksi, sanoilla leikittely sai lisää jalansijaa lehden sivuilla. Näihin aikoihin Aku 

Ankan kieltä alettiin tarkastella myös yliopistollisissa opinnäytteissä. Vuonna 1998 Aku 

Ankassa alettiin viljellä suomen kielen paikallismurteita. Murteilla ilmestyneitä sarjakuva-

albumeja ovat muun muassa Etelä-Pohjanmaan murteelle käännetty Isoon taloon ankka 

(1998) ja Tampereen seudun murteella kirjoitettu Kyä viksup pärjää (2001). 

 

Kumpulainen (2016) arvioi, että kielellä leikitteleminen Aku Ankassa on vähentynyt 1990-

luvulta. Kumpulainen on haastatellut lehden nykyistä päätoimittajaa, Aki Hyyppää, joka 

toteaa, että lehden nykylinja on sellainen, että kikkaillaan kielellä, mutta pidetään tarina 

hengissä. 

 

2.4.3 Aiempia Aku Ankka -tutkimuksia 

 

Aku Ankan kieli on kiinnostanut tutkijoita ennenkin. Sirkka-Liisa Matikainen on tutkinut 

jo vuonna 1979 sarjakuvien virke- ja lauserakennetta. Tutkimuksen mukaan Aku Ankan 

puhekuplien virkkeet olivat tuolloin pituudeltaan hyvin lähellä Helsingin Sanomien 

otsikkoja. (Jokisen 2005: 80 mukaan Matikainen 1979.)  

 

Aku Ankasta on tehty Suomessa runsaasti pro gradu -tutkielmia, joissa on tutkittu muun 

muassa Ankkalinnan naisnäkökulmaa, terveysaiheista sisältöä ja suosikkipiirtäjien Don 

Rosan ja Carl Barksin sarjakuvia. Monissa pro gradu -tutkielmissa on keskitytty myös Aku 

Ankka -lehden kieleen. Esimerkiksi Paula Härkönen (2012) on tutkinut pro gradu -

työssään vuoden 2007 Aku Ankka -lehdissä olleita verbi-idiomeja ja sitä, kuinka viides- ja 

kahdeksasluokkalaiset lehdenlukijat ne ymmärtävät. Tutkimuksen mukaan etenkin 

viidesluokkalaisilla oli paljon hankaluuksia ymmärtää Aku Ankka -lehden verbi-idiomeja.  
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Hanna-Kaisa Pesonen (2007) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan Aku Ankkaa 

luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta. Tulokset osoittavat, että Aku Ankassa on 

vaikeaa sanastoa ja monimutkaisia lauserakenteita, jotka hankaloittavat luettavuutta ja 

ymmärrettävyyttä. Tutkimuksessa selvisi myös, että Aku Ankan sanasto on jonkin verran 

monimutkaistunut vuodesta 1981 vuoteen 2001. Tutkimuksen mukaan Aku Ankan kieli on 

riittävän helppoa vasta noin 11–12-vuotiaalle lukijalle. Pesonen selvittää, että Aku 

Ankoissa muun muassa viitataan samaan tarkoitteeseen usealla eri sanalla, mikä saattaa 

vaikeuttaa lapsilukijoiden luetunymmärtämistä. Esimerkiksi tiskata verbiin oli viitattu 

samassa sarjakuvassa myös seuraavilla ilmauksilla: pesemme -- astiat, liottamaan 

tassujamme tiskivedessä, jynssäävän astioita ja astioiden hinkkaamisessa. (Pesonen 2007: 

49.) Toisaalta tällaiset erilaiset ilmaisut samalle asialle saattavat meidän näkemyksemme 

mukaan kartuttaa lasten sanavarastoa. Sarjakuvissa erilaiset ilmaisut on helpompi 

ymmärtää, kun niitä tukee myös kuva.  

 

Lari Kotilainen (2010) on ruotinut Aku Ankan kieltä sarjakuvan blogissa. Hänkin totesi, 

että Aku Ankan kieli on vaikeaa. Kotilainen testasi sanaston tuntemusta kahdella 

kouluikäisellä lapsella, jotka alleviivasivat yhden lehden viideltä sivulta kaikki sellaiset 

sanat, joiden merkitystä he eivät tienneet. 9-vuotias löysi outoja sanoja 21 kappaletta ja 12-

vuotiaskin kymmenen. Näitä olivat esimerkiksi arkkiveisu, joviaali, kuunaan, lehmihaka, 

lentsu, lotina, mullivainaa, partituuri, tarpeisto, tekotähtönen ja tositöllösoopa. 

 

2.5. Kouluikäisen lapsen sanaston kehitys 

 

Tässä alaluvussa käsittelemme kouluikäisen lapsen sanaston kehitystä ja siihen liittyviä 

tutkimuksia. Sanavaraston laajuutta on pidetty yhtenä mittarina lapsen kielen kehityksen 

tasolle. Sanavarastoerot voivat olla hyvin suuria eri yksilöiden välillä. (Sarmavuori 1979: 

33.) Ensimmäisenä lapselle muodostuu passiivinen sanavarasto ja myöhemmin vasta 

aktiivinen. (Arajärvi 1982: 15.) Aktiivisella sanavarastolla tarkoitetaan kaikkia niitä sanoja, 

joita lapsi käyttää puheessaan. Passiiviseen sanavarastoon kuuluvat puolestaan ne sanat, 

jotka lapsi ymmärtää toisten käyttämästä puheesta, mutta ei vielä itse käytä niitä 

aktiivisesti. Lapsen sanavarasto kasvaa nopeasti kahden ja kahdeksan ikävuoden välillä. 

Ennen tätä ja tämän jälkeen sanavaraston kehitys on hidasta. (Sarmavuori & Rauramo 

1981: 1–2.)  
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Piaget ja Inhelder (1977) ovat jakaneet lapsen kielen kehityksen toisiaan seuraaviin 

vaiheisiin. Teorian perusteella kouluikäinen lapsi on konkreettisten operaatioiden 

vaiheessa. Tällöin lapsen kieli on vielä hyvin konkreettista eikä hän ymmärrä abstrakteja 

sanoja. (Sarmavuori 1979: 32.) Pajusen (2012: 4) mukaan lapsi oppii keskilapsuudessa (6–

12 v.) vähitellen käyttämään abstraktia sanastoa, harvinaista sanastoa, kuvallisia ilmauksia, 

metaforia, idiomeja ja toisaalta vähäfrekvenssisiä ja kompleksisia rakenteita. Piagetin ja 

Vygotskin mukaan lapsen abstrahointikyky lisääntyy kymmenen ensimmäisen ikävuoden 

jälkeen hyvin nopeasti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä kehittyneempi lapsen 

sanavarasto jo on, sitä innokkaammin hän myös kartuttaa sitä lisää. (Rauramon 1981: 47–

49 mukaan Piaget ja Vygotski.) Vasta formaalisten operaatioiden kehityskaudella (11–12 

v.) lapsi kykenee ymmärtämään vertauksia ja sananlaskujen merkityksiä. (Sarmavuori 

1979: 32.) 

 

Leiwo (1982: 36) toteaa, että kielellinen kehitys seuraa aina kognitiivista kehitystä. Lapsen 

ajattelun kehitystaso vaikuttaa siihen, pystyykö hän tietoisesti tarkastelemaan kielen 

muotoa (Tornéus 1991: 10). Lapsen puheen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä suoria 

johtopäätöksiä lapsen kielikyvystä, sillä lapset ymmärtävät huomattavasti mutkikkaampia 

rakenteita kuin pystyvät itse tuottamaan. (Leiwo 1982: 37–38.) Lapsen kieliopillinen 

kehitys esimerkiksi morfologian osalta on valmis kouluikään mennessä. Tällöin 

monimutkaiset lauserakenteet tuottavat vielä lapsille vaikeuksia. Lapsi myös oppii koko 

ajan uutta sanastoa kokemusten lisääntyessä. Kouluikäisellä lapsella lauseiden 

ymmärtäminen on enemmän sidoksissa puhetilanteeseen kuin aikuisella. (Leiwo 1982: 39.) 

 

Leena Saarelan (1997: 27–29) mukaan lapsen kielen kehittymistä voidaan verrata vieraan 

kielen oppimiseen. Uusien sanojen oppiminen vaatii tietyn prosessin läpikäymistä. On 

tärkeää, että lapsi oppii sanojen ymmärtämistä auttavia opiskelutapoja ja saa myös 

palautetta sanojen ymmärtämisestä. Tällä tavoin sana ja sen merkitys vahvistuvat ja 

liittyvät lapsen aktiiviseen sanavarastoon. Saarela (1997: 30) huomauttaa, että sanojen 

semantiikan opettamista ei välttämättä tule ajatelleeksi varsinaisena opetuksen kohteena 

koulumaailmassa. Aikuisesta tavallisen tuntuinen sana saattaa jäädä lapselle epäselväksi, 

jolloin hän ei kykene ottamaan sitä omaan sanavarastoonsa. Äidinkielen opiskelun ja 

asioiden oppimisen kannalta on tärkeää, että lapsi ymmärtää myös oudot sanat tekstissä. 

Tämä ei koske pelkästään äidinkieltä, vaan esimerkiksi matematiikan sanallisten tehtävien 
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ratkaisuun liittyvät ongelmat johtuvat usein siitä, että lapsi ei ymmärrä tekstin sanomaa. 

Taitavat lukijat kykenevät arvaamaan tuntemattomat sanat tekstiyhteydestä. (Saarela 1997: 

34–37.)  

 

Varis (2004: 391) pitää merkityksiä ja tekstirakenteita äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 

perustana. Oppimisen tulisi hänen mukaansa olla sidoksissa arkielämään. Tästä syystä 

aidot tekstit ovat tärkeä osa opetusta. Kun opetuksessa korostuvat aitous ja 

käytännönläheisyys, voidaan myös merkityksiä tarkastella ilman ”oikeita vastauksia”. 

Oppilaan vaistonvaraisia tulkintoja tulisi pitää oikeina, ja opettajan tehtävänä on tuoda 

esiin yleisempiä ja abstraktimpia tulkintoja lekseemien merkityksistä. 

 

Lapsen kielenomaksumista voidaan helpottaa erilaisilla tekijöillä. Lapsen täytyy tietää ja 

nähdä, mihin kielen merkit viittaavat. Tästä syystä puhetta ei voisi oppia esimerkiksi 

puhelimessa. Kielellistä materiaalia on käytettävä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, 

mutta osin samanlaisena, jotta lapsi oppisi abstrakteja yksiköitä ja muotoluokkia. Myös 

lapsen muistin kehittäminen helpottaa kielenomaksumista. (Leiwo 1982: 42.) Lapsen 

sanavarastoa voidaan laajentaa synonyymien ja homonyymien avulla. Aukkotehtävät 

kannustavat lapsia keksimään tekstiin sopivia sanoja ja kehittävät siten sanastoa. Muita 

sanaston kartuttamisen apukeinoja ovat sanaston mahdollisimman monipuolinen käyttö, 

erilaisten tekstien tulkinta ja tuottaminen sekä kuvien sitominen sanoihin. Keskeisimmin 

sanavarastoa kehittää se, että lapsi lukee paljon, hänelle luetaan, ja hän saa keskustella 

kotona ja koulussa. (Saarela 1997: 39–40.) 

 

Lapsen kielen kehityksen tutkimus on keskittynyt pääasiassa lapsen varhaiseen kielen 

kehitykseen, ja myöhempää kehitystä on tutkittu vähemmän. Nykykäsityksen mukaan 

lapsen kielen kehityksen prosessi on kuitenkin pidempi, hitaampi ja asteittaisempi kuin 

ennen ajateltiin. Tästä syystä myös lapsen myöhempää kielen kehitystä olisi tärkeää tutkia 

enemmän. Suomessa esimerkiksi sanaston kehittymistä alakouluikäisillä on tutkittu hyvin 

vähän. (Pajunen 2012: 4-5.) 

 

Irmeli Pääkkönen (1982: 110) on tarkastellut oppikoulujen pääsytutkintoon keväällä 1969 

osallistuville lapsille teetetyn toistamiskokeen kirjoitelmien sanavarastoja. 

Toistamiskokeessa lapsille luettiin eläinsatu Omituinen häävieras kahteen kertaan, minkä 

jälkeen heidän piti kirjoittaa se mahdollisimman tarkasti. Pääkkösen (1982: 120) mukaan 
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oppilaat olivat keksineet huomattavan määrän deskriptiivisiä verbejä alkuperäiseen tekstiin 

verrattuna. Lasten keksimät verbit kuvailivat ääntä, hengitystä ja naurua (hekottaa, 

hihittää, köhiä, purskahtaa), liikettä (ampaista, hoippua, koikkelehtia, pyrähdellä) ja oven 

sulkemista (paiskata, pamauttaa, paukauttaa, räpsäyttää). Lisäksi joukossa oli muutamia 

koloratiivisia rakenteita (lentää leijailla, nauraa räkättää, mennä pujahtaa). Verbien 

deskriptiivisyyden aste vaihtelee, mutta Pääkkönen pitää niitä kaikkia kuitenkin lasten 

pyrkimyksenä eloisaan kuvaukseen. (Pääkkönen 1982: 121.)   

 

Pajunen (2012) on tutkinut kirjoitelmien kehittymistä 8–12-vuotiailla lapsilla. 

Koulukorpuksen aineistoon pohjautuvassa tutkimuksessa kävi ilmi, että verbiesiintymien 

osuus kirjoitelmien sanaesiintymistä on korkea, yli neljännes kaikista sanaesiintymistä. 

Tämä kuvastaa Pajusen mielestä osittain kirjoitelmien lauserakenteen yksinkertaisuutta. 

Kirjoitelmissa lasten käyttämien A-verbien (tekoja, liikkeitä ja tapahtumia ilmaisevat 

verbit) määrä vähenee noin kymmenellä prosenttiyksiköllä, kun verrataan kuudennen 

luokan oppilaiden kirjoitelmia ensimmäisen luokan oppilaiden kirjoitelmiin. Muiden 

verbien osuus (fysiologisia tiloja ja prosesseja, reaktioita ja verbaalitekoja ilmaisevat verbit 

sekä havaintoja, emootioita, propositionaalisia asenteita ja puheakteja leksikalisoivat 

verbit) puolestaan nousee. Tämä johtuu Pajusen mukaan siitä, että muut kuin A-luokan 

verbit kielentävät semanttisesti kompleksisimpia ja abstraktimpia merkityksiä. 

 

Pajusen (2012: 23) mukaan kognitiivisia verbejä pidetään kognitiivisen ja kielellisen 

kehityksen mittarina, sillä niiden avulla voidaan ilmaista asenteita asiaintiloihin. Hän 

toteaa, että lapsilla voi olla vaikeuksia kognitiivisten verbien omaksumisessa. Nuorimmat 

oppilaat käyttävät episteemisiä, arvioivia ja ajattelua ilmaisevia verbejä vähän. Haluta-

verbi on kognitioverbeistä se, jota tutkimusaineiston kirjoitelmissa käytettiin useimmin. 

Verbin käyttö vähenee luokka-asteittain: kun haluta-verbi kattaa ensimmäisellä luokalla 79 

prosenttia kaikista kognitioverbiesiintymistä, on sen osuus kuudennella luokalla enää 0,9 

prosenttia. Puheaktiverbien osalta leksikaalinen variaatio puolestaan lisääntyy toisen 

luokan 22 lekseemistä kuudennen luokan 54 puheaktilekseemiin. 

 

Laine-Leinonen (2013) on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut Koulukorpuksen 

aineistoa. Hän toteaa, että aineiston kymmenen frekvenssiltään yleisintä verbiä kattavat yli 

50 prosenttia kaikista kirjoitelmissa käytetyistä verbeistä. Mikäli tarkastelua laajennetaan 

koskemaan 30:tä eniten käytettyä verbiä, kattavat ne jo 70 prosenttia kaikista aineiston 
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verbeistä. Laine-Leinonen toteaa, että 2., 4. ja 6. luokan tyttöjen kirjoitelmissa esiintyy 

enemmän verbejä kuin saman luokka-asteen pojilla. Ero verbimäärässä kasvaa, kun 

siirrytään ylemmille vuosiluokille. Ylemmillä luokilla useammat oppilaat käyttävät 

kirjoitelmissaan sellaisia verbilekseemejä, joita kenenkään toisen kirjoitelmassa ei ole. 

Tämän voi nähdä kertovan siitä, että oppilaiden käyttämä sanasto on eriytynyt. Laine-

Leinosen mukaan tyttöjen käyttämä verbisanasto on huomattavasti poikien sanastoa 

monipuolisempaa ja tyttöjen ja poikien välinen ero kasvaa ylemmille luokka-asteille 

siirryttäessä. 
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3. VERBIEN SEMANTTINEN LUOKITTELU PAJUSEN MUKAAN 

 

Yksi verbisemantiikan laajoista fennistisistä tutkimuksista on Anneli Pajusen käsialaa. 

Pajunen (2001: 19–21) on laatinut semanttisen kuvauksen suomen kielen 

konkreettismerkityksellisten eli tekoja, tapahtumia ja tiloja ilmaisevista verbeistä. 

Tutkielmassamme hyödynnämme Pajusen luomaa kuvausta. Tutkimuksemme tarkoitus on 

luokitella Aku Ankka -sarjakuvalehden verbejä semanttisiin luokkiin. Pajusen 

luokittelumalli vastaa hyvin tarkoitustamme, sillä alkuperäinen ideamme oli rakentaa 

analyysin edetessä samankaltaista luokittelua aineistomme verbeistä. Analyysiamme on 

helpottanut se, että meillä on ollut käytettävissä valmis luokitusrunko, jonka perusteella 

olemme voineet erotella erilaiset semanttiset ryhmät toisistaan. 

 

Pajunen (2001: 19–21) tukeutuu kuvauksessaan konseptuaaliseen rakenteeseen eli ns. 

asiaintilamalleihin. Konseptuaalisesta lähestymistavasta puhutaan silloin, kun 

reaalimaailman tekoja, tapahtumia ja tiloja pelkistetään ja esitetään niiden vastaavuuksia. 

Vastaavuus tarkoittaa sitä, että verbi saa yleensä yhtä monta argumenttia kuin asiaintilassa 

on osallistujia. Lekseemiin koodattu tieto voi antaa lisätietoa, esimerkiksi liikeverbien 

yhteydessä liikkumisen tavasta, reitistä tai itse liikkujasta. Tällöin voidaan puhua 

epäsuorasta leksikalisointistrategiasta (peseytyä). Kun tekoasiaintila koodataan verbiin ja 

osallistujat argumentteihin, puhutaan suorasta leksikalisointistrategiasta (pestä itsensä).  

 

Pajunen (2001: 53–54) jakaa verbit primääri- ja sekundaarityyppeihin. Primääriverbit 

Pajunen jakaa edelleen A- ja B-tyyppisiin (KUVIO 1). Primäärityyppejä perustellaan 

kielenulkoiseen todellisuuteen nähden, ja lisämerkityksiä näille verbeille voidaan etsiä 

niiden leksikalisoimasta asiaintilasta ja sitä kielentävän tyypin rakenteellisista 

samankaltaisuuksista. Primäärejä verbaalityyppejä voidaan jaotella esimerkiksi sen 

mukaan, kielentävätkö ne käsittelyä, muutosta, kausaatiota, liikettä, havaintoa, kosketusta, 

asettelua tai sijaintia. Osa ryhmistä on semanttisesti yksinkertaisia, osa taas kompleksisia, 

sillä niihin kuuluvia verbejä voi luokitella useamman eri asiaintilan mukaisesti. 
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KUVIO 1. Verbien semanttinen jako Pajusen (2001) mukaan. 

 

3.1. Primääri-A-verbit 

 

Pajunen (2001) jaottelee primääri-A-verbit aluksi aspektityyppeihin, jotka pohjautuvat tilaa 

eli staattista olemista ja prosessia eli dynaamista toimintaa ilmaiseviin verbeihin. Prosessia 

leksikalisoivat verbit hän jakaa edelleen kausaatiotyypin ja resultatiivisuuden eli 

tuloksellisuuden mukaan tekoa, muutosta ja tapahtumaa kielentäviin verbeihin. Lisäksi hän 

erottaa omaksi ryhmäkseen liikettä ilmaisevat verbit ja fysiologiset prosessit.  

 

Käsittelemme seuraavaksi primääri-A-verbien alaryhmiä yksitellen aloittaen tilaverbeistä. 

Sen jälkeen esittelemme tekoa, tapahtumaa ja muutosta leksikalisoivia verbejä sekä 

liikeverbejä. Lopuksi tarkastelemme fysiologista prosessia kuvaavia verbejä. Jokaisen 

ryhmän yhteyteen olemme koonneet yksinkertaistetun kuvion luokkaan kuuluvien verbien 

keskinäisestä suhteesta. On kuitenkin huomioitava, että verbien sijoittuminen ryhmiin ei 

ole yksiselitteistä ja aina niin hierarkkista kuin kuviot antavat ymmärtää. Semanttisen 

merkityksen tulkitsemiseen vaikuttavat aina myös verbin argumenttirakenne ja konteksti, 

jossa verbi esiintyy. Joillakin verbeillä voi olla useampi eri luentatapa, esimerkiksi hipoa-

verbillä on sekä tilaluenta (Vuorenhuiput hipovat taivasta.) että fyysistä kontaktia 

koodaava liikeluenta (Pää hipoi kattoa.) (Pajunen 2001: 119, 246). 
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3.1.1. Tila 

 

Ensimmäinen primääri-A-verbien luokka on tila-verbit (KUVIO 2), jotka kielentävät 

statiivista olemista. Ryhmä voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: verbaalisesti koodattuihin 

ja nominaalisesti koodattuihin lekseemeihin. Verbaalisessa koodauksessa käytetään 

semanttisesti rikkaita verbejä. Tämä luokka voidaan jakaa neljään pääryhmään: 

asentoverbeihin, asumis- ja elämisverbeihin, aspektuaalisiin tilaverbeihin ja 

ulottuvuusverbeihin. Asentoverbejä käytetään kuvaamaan yleensä elollisten ja erityisesti 

ihmisten statiivisia asentoja. Huomattavasti harvemmin asentoverbejä käytetään 

koodaamaan ei-elollisten asentoa. Asentoverbien ryhmään kuuluvat istumisverbit (istua, 

kyhjöttää, nokottaa, läsöttää), makaamisverbit (huilia, nukkua, lekotella, pötköttää) ja 

seisomisverbit (seistä, jonottaa, tojottaa, kenottaa, tönöttää).  

 

 

KUVIO 2. Primääri-A-verbit: Tila. 

 

Asentoverbeistä voidaan edelleen johtaa yksityiskohtaisempia alaryhmiä. Ne voidaan 

ensinnäkin jakaa deskriptiivisiin ja neutraaleihin verbeihin. Lisäksi deskriptiiviset verbit 

voidaan erotella toisistaan esimerkiksi sen perusteella, kuinka tarkasti ne kuvaavat asentoa 
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ja tekijää. Esimerkiksi makaamisverbit voivat Pajusen mukaan ilmaista makaajan 

materiaalisia ominaisuuksia (rojottaa-verbissä tekijä on pitkänomainen, köllöttää-verbissä 

lihavanpuoleinen). (Pajunen 2001: 96, 113–115.) Sivonen (2005: 46) on esittänyt tästä 

poikkeavan mielipiteen. Hänen mukaansa verbi ei niinkään edellytä tietynlaista subjektia, 

vaan spesifioi osoittamansa prosessin tietynlaiseksi. Tämän näkemyksen mukaan 

asentoverbi koodaisi siis asennon ominaisuuksia, jotka yhdistyvät luontevammin 

tietyntyyppiseen henkilöön. Tämä ei kuitenkaan ole esteenä verbin käytölle myös 

erityyppisten henkilöiden yhteydessä.  

 

Asennon lisäksi tilassa tai paikassa olemista voidaan kuvata asumis- ja elämisverbien sekä 

aspektuaalisten tilaverbien kautta. Elämisverbeistä voidaan erotella alaryhmiä sillä 

perusteella, kuvaavatko ne asumista neutraalisti vai positiivisin tai negatiivisin 

arvovarauksin (kituuttaa, elostella, lorvailla), asumisverbeillä kuvataan jatkuvaa tai 

tilapäistä asumista jossakin tietyssä paikassa (asua, kortteerata, majailla, pesiä). (Pajunen 

2001: 117.) 

 

Aspektuaalisilla tilaverbeillä ilmaistaan odottamista (väijyä, norkoilla), jäämistä ja 

pysymistä (jäädä, pysyä, viipyä). Niissä käytetään ajanmääritteitä muita tilaverbejä 

yleisemmin, ja niitä voidaan jaotella aikajatkumolle (pysyä ’olla jatkuvasti’, jäädä ’olla 

vielä toistaiseksi’ sekä viipyä ’olla (liian) kauan’). Osassa aspektuaalisista tilaverbeistä 

ajanjakso leksikalisoidaan jo verbissä (lomailla, talvehtia, yöpyä). (Pajunen 2001: 118.) 

 

Ulottuvuusverbit kielentävät sijaintia jollakin rajatulla alueilla. Ulottuvuusverbit voidaan 

jakaa sisältyvyysverbeihin (edeltää, kulmautua, seurata), jakaantumis- ja 

sijoittumisverbeihin (haarautua, kaartua, kulmitella, rajautua) ja rajoittumisverbeihin 

(hipoa, ulottua ja yltää). On huomioitava, että ulottuvuusverbeillä tilaluenta on vain 

toissijainen; ensisijaisesti ne ovat esimerkiksi fiktiivistä liikettä kuvaavia verbejä. (Pajunen 

2001: 118–119.)  

 

Suomen kielessä käytetään nominaalisessa koodauksessa kopulaverbiä (useimmiten olla-

verbi), joka on semanttisesti lähes tyhjä. Tästä syystä nominaalisesti koodattujen 

tilalauseiden semanttisen merkityksen selvittämiseen on hyödynnettävä nominaalisia 

jäseniä. Nominaalisesti koodattujen tilaverbien alaryhmät voidaan muodostaa sen 

perusteella, mitä lekseemit kuvaavat. Olotilaa leksikalisoivat verbit voidaan jakaa 



31 

 

perkeptioon eli havaintokykyä kuvaaviin verbeihin (Vanhus näkee hyvin) ja kognitioon eli 

tiedollista tilaa kielentäviin verbeihin (Pekka ymmärtää nuorisoa). Attribuutio ilmaisee 

jonkin x:lle annetun ominaisuuden y (Maija on surullinen), inkluusio puolestaan predikoi 

x:n kuulumista joukkoon y (Musti on koira). Lokaatiossa x sijoitetaan paikkaan y (Laukku 

on kaapissa), possessiossa x on y:n omistuksessa (Pekalla on kirja). Identifikaatiossa x 

samastetaan y:hyn (Tuo mies on Pekka) ja eksistenssissä x esitetään olemassa olevaksi 

nimenomaan paikassa y (Puutarhassa on keinu). Eksistenssi katsotaan usein 

implisiittiseksi lokaatioksi. Tästä syystä se on yhteydessä lokaatioon. (Pajunen 2000: 38; 

Pajunen 2001: 97–99.) 

 

3.1.2. Teko, tapahtuma ja muutos 

 

Toisen primääri-A-verbien pääryhmän Pajusen (2001: 120–137) luokittelussa muodostaa 

teko, tapahtuma ja muutos (KUVIO 3). Tämän luokan verbit ovat kaikki aspektityypiltään 

prosesseja, joiden taustalla on aina jonkinlainen kausaatio eli syysuhde. Pajunen (2001) 

hyödyntää Talmyn ja Croftin näkemyksiä ja luokitteluja kausaation määrittelyssä. 

 

Talmy (1976: 52–54) näkee kausatiivisen tilanteen koostuvan yksinkertaisesta 

tapahtumasta (causing event), josta seuraa välittömästi jokin toinen tapahtuma 

(caused/resulting event). Croft (1991: 166) jakaa kausaatiot neljään luokkaan sen mukaan, 

kuinka kontrolloitu teko on mentaalisella tasolla: 1) volitionaalisessa kausaatiossa agentti 

toimii tahdonalaisesti (Pekka rikkoi maljakon), 2) fysikaalisessa kausaatiotyypissä 

puolestaan fysikaalinen olento toimii suhteessa toiseen vastaavaan (Kivi rikkoi ikkunan), 3) 

vaikuttavassa kausaatiossa agentti vaikuttaa toiseen olioon saaden sen suorittamaan jonkin 

uuden teon (Pekka pakotti Maijan heittämään kiven) ja 4) affektiivisessa kausaatiossa 

toimija aikaansaa muutoksen jonkun mentaalitilassa (Kivi satutti Liisaa). 

 

Kausaatiota voidaan suomen kielessä ilmaista kolmen erilaisen kausatiivityypin avulla. 

Morfologisessa kausatiivissa kantaverbi ilmaisee vaikutuksen, kausatiivijohdin puolestaan 

kausaation (eksyttää, jauhattaa, voimistuttaa, aidata, kuvata, höylätä). Leksikaalisessa 

kausatiivissa kausaatio koodataan verbilekseemiin ilman erillistä johdinta (tappaa, pistää, 

kukistaa, valaista), analyyttinen kausatiivi puolestaan rakentuu syntaktisin keinoin 

(pakotan hänet lähettämään). (Pajunen 2001: 121–140.) 
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 KUVIO 3. Primääri-A-verbit: Teko, tapahtuma ja muutos. 

 

Pajunen (2001: 147–185) jakaa teko-, tapahtuma- ja muutosverbit kahteen luokkaan: teko- 

ja kaksipaikkaiset muutosverbit sekä tapahtuma- ja yksipaikkaiset muutosverbit. Teko- ja 
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kaksipaikkaiset muutosverbit ilmaisevat kontrolloituja prosesseja, ja ne voidaan edelleen 

jakaa neljään erilliseen ryhmään: muutos-, käsittelemis-, valmistamis- ja 

aktiviteettiverbeihin. Muutosverbit kuvaavat usein jonkin esineen spatiaalisten 

ulottuvuuksien tai materiaalisten ominaisuuksien muuttamista (laajentaa, murentaa, 

avartaa), rikkomista, hävittämistä ja tuhoamista (hajottaa, romuttaa, särkeä). 

Muutosverbeihin kuuluvat myös tappamisverbit (lahdata, teloittaa, teurastaa) ja 

myrkyttämisverbit (saastuttaa). Käsittelemisverbit kuvaavat johonkin olemassa olevaan 

kohdistuvaa, manipuloivaa tekoa, joka toteutetaan tietyllä tavalla, keinolla tai välineellä. 

Käsittelemisverbien alaluokiksi voidaan erotella hiomis-, veistämis- ja leikkaamisverbit 

(jyystää, raspata; höylätä; viipaloida), kuokkimis- ja muokkaamisverbit (kuokkia; aurata, 

kyntää), puhdistamis-, siivoamis- ja pesemisverbit (jynssätä, kuurata, pyyhkiä), 

harjaamisverbit (lakaista, nuohota, sukia), maalaamis- ja silittämisverbit (pensselöidä, 

telata; silottaa, tasata), ompelemisverbit (tikata), mittaamisverbit (punnita) ja 

takomisverbit (tatuoida). 

 

Valmistamisverbit eroavat käsittelemisverbeistä siinä, että niiden kohde ei ole olemassa 

ennen verbin leksikalisoimaa tekoa. Lause Pekka rakentaa veneen sisältää 

valmistamisverbin, mutta lause Pekka maalaa veneen puolestaan käsittelemisverbin. 

Valmistamisverbeillä ilmaistaan muun muassa esineiden valmistamista jostain 

materiaalista tai raaka-aineesta (holvata, muurata, neuloa), esineen muutosta muodosta 

toiseen (kehittää, kypsyttää), ruoan valmistamista (hillota, laittaa, pariloida) ja luomista 

(suunnitella, säveltää). (Pajunen 2001: 155, 162.)  

 

Teko- ja kaksipaikkaisten muutosverbien neljäs ryhmä on aktiviteettiverbit. Monet niistä 

ilmaisevat toimimista esimerkiksi jossakin tai jonkin hyväksi. Nämä toimimisverbit voivat 

leksikalisoida aktiviteetteja positiivisesti, neutraalisti tai negatiivisesti (ahkeroida, 

uutteroida, hummata, hurvitella). Aktiviteettiverbien semanttisia ryhmiä ovat muun 

muassa soittamis- ja laulamisverbit (laulaa, soittaa), toimimis- ja puuhailuverbit (ahertaa, 

asioida, emännöidä, sählätä), hoitamisverbit (holhota, hyysätä, huolehtia) sekä sosiaalista 

aktiviteettia leksikalisoivat verbit, kuten tappelu-, voimailu- ja taisteluverbit (kamppailla, 

otella, painia, telmiä, taistella). Aktiviteettiverbien alaryhmänä on lisäksi 

fysiologisperustaiset tekoverbit, joita ovat nauttimis- ja huoltamisverbit. 

Nauttimisverbeistä voidaan erotella omiksi ryhmikseen syömis- ja haukkaamisverbit 

(ahmia, mutustaa), puremis- ja narskutusverbit (jyrsiä, rouskuttaa), sekä juomis- ja 
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imemisverbit (ryystää, särpiä, lupsuttaa). Huoltamisverbejä ovat vaatettamista ilmaisevat 

verbit (pukea, pyntätä, vaatettaa) sekä siistiytymistä ja hiusten hoitoa ilmaisevat verbit 

(kylpeä, kammata, kihartaa, peseytyä). (Pajunen 2001: 147–166.) 

 

Teko-, tapahtuma- ja muutosverbien toinen pääryhmä on tapahtuma- ja yksipaikkaiset 

muutosverbit. Tapahtumaverbeille ei voida nimetä tietoista aiheuttajaa, eikä niitä ole 

ajallisesti rajattu. Tähän ryhmään kuuluvat verbit ilmaisevat muun muassa ihmisestä 

riippumattomia ja muita kontrolloimattomia prosesseja, joita voivat olla 

luonnontapahtumat (pyryttää, ukkostaa, itää), liikettä ja kosketusta kuvaavat verbit 

(hangata) sekä reaktioita ja ääniä kielentävät verbit (kalskua, lonksua, raksua, hikata). 

Tapahtumaverbeihin lukeutuvat lisäksi lekseemit, jotka ilmaisevat vähittäistä muutosta 

jonkin ajanjakson kuluessa (hautoa, huokua, jäytää, kiehua, märkiä, punottaa, sauhuta). 

(Pajunen 2001: 168–171.) 

 

Yksipaikkaiset muutosverbit eroavat kaksipaikkaisista muutosverbeistä 

argumenttirakenteeltaan. Ne vaativat nimensä mukaisesti vain yhden argumentin. 

Yksipaikkaiset muutosverbit ovat lisäksi ei-kausatiivisia, eli niillä ei ole ilmipantua 

aiheuttajaa, vaan ne aiheutuvat kuin itsestään. (Ovi aukeaa.) Suurimmat alaluokat 

muodostavat U-johdokset (pyörtyä, istua, puhua) ja materiaalisten ominaisuuksien ja 

ulottuvuuksien muutosta leksikalisoivat ne-verbit (haaleta, heiketä, jähmetä). Muita 

tyypillisiä ryhmiä ovat aukeamista, eheytymistä, halkeamista, hajoamista, irtoamista ja 

sulkeutumista ilmaisevat verbit. (Pajunen 2001: 172.) 

 

3.1.3. Liike 

 

Primääri-A-verbien kolmas pääryhmä on liikeverbit (KUVIO 4). Liike voidaan jakaa 

lokomotionaaliseen liikkeeseen, jossa on kyse maantieteellisen paikan muutoksesta tai 

paikallaan liikkumisesta, ja orientaation muutosta edellyttävään liikkeeseen, joka tarkoittaa 

ruumiin tai sen osan asennon muuttumista. Liike voi olla kontrolloitua tai 

kontrolloimatonta. (Pajunen 2001: 185–186.) 

 

Talmyn (1985: 61) mukaan verbilekseemiin voidaan liikkeen lisäksi sisällyttää tietoa 

liikkumisen tavasta, väylästä ja liikkujasta eli oliosta. Pajunen (2001: 186) erottaa 

tapaleksikalisoinnin kahteen tyyppiin: tapa-1 on geneerisempi (kulkea kävellen  kävellä) 
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ja tapa-2 spesifimpi (kävellä nopeasti lyhyin askelein  kipittää). Vaikka tapa tyypillisesti 

leksikalisoidaan yhteen verbilekseemiin, nämä verbit eivät kuitenkaan aina muodosta 

predikaattia yksinään, vaan ne esiintyvät seriaalityyppisissä rakenteissa, joissa geneerinen 

ilmaisu on infinitiivissä (mennä hölkötti) (Pajunen 2001: 191). Liikeverbejä voidaan 

käyttää myös fiktiiviseen liikkeen kuvaamiseen. Talmy (2000:101) määrittelee fiktiivisen 

liikkeen staattisen tilanteen dynaamiseksi käsitteistämiseksi; dynaamisia verbejä käytetään 

kielentämään tilanteita, joissa ei todellisuudessa tapahdu liikettä (This fence goes from the 

plateau to the valley.) 

 

KUVIO 4. Primääri-A-verbit: Liike. 
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Liikeverbit voidaan jakaa neljään pääryhmään: lokomotionaaliset ja refleksiiviset 

liikeverbit, kausatiiviset liikeverbit ja asettamisverbit, kontaktiverbit sekä omistusverbit. 

Käsittelemme seuraavaksi näitä ryhmiä yksitellen. Olemme koonneet jokaisesta 

liikeverbien pääryhmästä oman kuvion, koska ryhmä haarautuu laajalle. 

 

Lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien alaryhmiksi (KUVIO 5) voidaan erotella 

liikkeen etenevyyden perusteella omavoimainen eli lokomotionaalinen liike, refleksiivinen 

eli asennon muutosta kuvaava liike ja dynaaminen liike, joka ilmaisee myös ei-elollisen 

entiteetin liikettä. Omavoimaista liikettä leksikalisoivat kulkemisverbit, liikkumisverbit ja 

väyläverbit. Kulkemisverbejä ovat erityyppiset askelverbit (hölkätä, hipsiä, pomppia, 

hiihtää, kivuta), vaeltamisverbit (matkustaa, taivaltaa) ja siirtymisverbit (peräytyä, 

karkota, pötkiä, kotiutua, maastoutua). Liikkumisverbit ilmaisevat joko paikallaan 

liikehtimistä tai edestakaista liikettä tai liikkumisen yritystä (heilua, keinua, liikehtiä). 

Väyläverbeistä erotetaan neljä alaryhmää: rotaatiota leksikalisoivat verbit (kaartaa, 

kiertyä, luikertaa), deiktiset liikeverbit (tulla, mennä, palata, poistua) ja bidirektionaaliset 

liikeverbit (hyppäillä, käydä) sekä verbit, jotka kuvaavat liikettä suhteessa johonkin 

taustaan tai taustaolioon (alittaa, ylittää). (Pajunen 2001: 196–200, 207–209.) 

 

Lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien toinen ryhmä on refleksiivinen liike. 

Ryhmän verbit koodaavat myös tyypillisesti ihmisen liikettä, mutta eivät suhteessa 

lokaatioon vaan suhteessa liikkujaan itseensä. Refleksiivisistä verbeistä voidaan erotella 

koko ruumiin liikettä kuvaavat ja ruumiinosien liikettä kuvaavat verbit. Liikahtamis- 

(hytkähtää, vapista), kaatumis- (horjahtaa, liukastua, mätkähtää), taivuttautumis- 

(kumartaa, pyllistää) ja asettautumisverbit (istuutua, kurottua, nojata) kuvaavat koko 

ruumiin liikettä. Ruumiinosien liikkeet voidaan erotella aktiivialueen mukaan pään osien 

liikkeitä kuvaaviin (nyökyttää, kurtistua, mauskata, virnottaa) ja raajojen liikkeitä 

kuvaaviin (syleillä, huitoa, sätkiä, tömistää) verbeihin. (Pajunen 2001: 211–212.) 

 

Kolmannen lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien luokan muodostavat 

dynaamista liikettä kuvaavat verbit. Dynaaminen liike voi olla joko kontrolloimatonta, 

jolloin liikkeen aiheuttajana on jokin syy (esimerkiksi tuuli), tai kontrolloitua, jolloin 

liikkeen aiheuttajana on liikkuja itse tai toinen elollinen tai jokin voima. Dynaamisten 

liikeverbien yhteydessä liikkeen aiheuttajaa ei ilmaista argumenttiasemassa (*Tuuli 
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tuulee.). Osa dynaamisista liikeverbeistä on suhteellisen neutraaleja merkitykseltään 

(ajautua, kohota, pudota). Dynaamiset liikeverbit voivat myös kuvata aineen, esimerkiksi 

veden tai ilman, liikettä (laineilla, virrata, havista, tuiskia, hyllyä, järistä) tai kompaktin 

esineen liikkumista aineessa (kimmota, lentää, singota, mäiskähtää). (Pajunen 2001: 220–

222.) 

 

 

KUVIO 5. Primääri-A-verbit: Liike/Lokomotionaaliset ja refleksiiviset liikeverbit. 
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Liikeverbien toinen pääryhmä on kausatiiviset liikeverbit ja asettamisverbit (KUVIO 6). 

Kausatiiviset liikeverbit ilmaisevat aiheutettua liikettä jollakin väylällä, asettamisverbit 

puolestaan sijaintipaikan muutosta. Kausatiiviset liikeverbit voidaan jakaa ryhmiin sen  

 

KUVIO 6. Primääri-A-verbit: Liike/Kausatiiviset liikeverbit ja asettamisverbit. 

 

perusteella, kuinka ne koodaavat argumenttien alku- ja loppupositiota.  Eroamisverbeissä 

x:n ja y:n positio on sama ennen liikettä, mutta y:n positio muuttuu liikkeen vaikutuksesta 

x:n pysyessä samana. Eroamisverbejä ovat heittämis- (ampua, nakata, singota, viskata), 

kaatamis- (lapata, pirskottaa, roiskia, suihkuttaa), pudottamis- (tiputtaa, varistaa) sekä 

puhaltamis- ja lähettämisverbit (lähettää, postittaa). Kuljettamisverbeissä x:n ja y:n positio 

on sama ennen liikuttamista, ja liikkeen aikana x seuraa y:tä. Kuljettamisverbeihin 

kuuluvat kantamis- ja viemisverbit (raahata, raijata; saattaa, tuoda), työntämisverbit 
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(painaa, pukata, puskea, tuupata), vetämisverbit (hinata, kiskoa, vetää), seuraamisverbit 

(jaloitteluttaa, kävelyttää, saattaa) ja verbit, jotka leksikalisoivat välineen avulla 

kuljettamista (kuskata, kyyditä, kärrätä). Etsimis- ja hakemisverbit (etsiä, hakea) 

ilmaisevat y:n liikkumattomuutta ja x:n pyrkimystä löytää y. Hylkäämisverbeissä x:n ja y:n 

alkupositio on sama, minkä jälkeen x tavallisesti liikkuu ja y on liikkumaton (hylätä, 

jättää); ne voivat olla myös työntämisverbien tapaisia (hätistää, hätyyttää, karkottaa). 

Kausatiivisiin liikeverbeihin kuuluvat myös esineen tai elollisen edestakaista liikuttamista 

kuvaavat verbit (huojuttaa, hytkyttää, leyhyttää, ravistaa). (Pajunen 2001: 227–230.)  

 

Asettamisverbit koodaavat muun muassa kädellä tapahtuvaa siirtämistä, antamista ja 

ottamista, jolloin esimerkiksi kohteen asento tai säilytyspaikka muuttuu. Asettamisverbit 

voidaan jakaa sijoittamisverbeihin ja ottamisverbeihin. Sijoittamisverbeistä voidaan 

edelleen erottaa viisi alaryhmää: lisäämis- ja levittämisverbit (holauttaa, lorauttaa, 

hiekoittaa, sokeroida), yhdistämis- ja sitomisverbit (ankkuroida, kahlita, liimata, pauloa), 

säilömisverbit (ahdata, haudata, pinota, tankata), järjestämisverbit (luokitella, sisentää, 

annostaa, jaella), päällystämisverbit (hopeoida, kirjoa, tervata, tapetoida, rasvata) ja 

varustamisverbit (aseistaa, koristella, soljittaa). Ottamisverbit on jaettu keräämis- (kerätä, 

koota, koukkia, poimia), nappaamis- (hamuta, kahmia, kourata, rohmuta), kuorimis- ja 

poistamis- (erottaa, irrottaa, kaapia, nylkeä, perata) ja pyydystämisverbeihin (hirvestää, 

hiirestää, marjastaa, metsästää). (Pajunen 2001: 231–236.) 

 

Liikeverbien kolmas pääryhmä, kontaktiverbit, koodaavat argumenttien välistä välitöntä ja 

yleensä hetkellistä kosketusta (KUVIO 7). Kontaktiverbit jaetaan kosketusverbeihin ja 

lyömisverbeihin; ryhmien välinen ero tehdään kontaktin ja sen vaikutuksen voimakkuuden 

mukaan. Kosketusverbeistä voidaan erottaa kolme alaryhmää: a) esineen ja pinnan 

kontakti, b) +/- kontrolloitava tapahtuma tai teko ja c) kontrolloitava teko. Jako perustuu 

teon tai tapahtuman kontrolloitavuuteen. 

 

Esineen ja pinnan kontakti -verbit voivat leksikalisoida koskettelua (hivellä, kutittaa, 

lääppiä), pelkkää kosketuksissa oloa (hiertää, sivuta, ulottua), hipomista ja yltämistä 

(viistää, ylettyä, hipoa) sekä tarttumista (osua, puuttua, tarrautua). +/- kontrolloitavaa 

tapahtumaa tai tekoa kielentävät verbit ovat nimensä mukaisesti sellaisia verbejä, joiden 

ilmaisema liike voi olla kontekstista riippuen joko kontrolloitua (Pekka tarttui Maijan 

käteen) tai kontrolloimatonta (Purukumi tarttui hiuksiin). On huomioitava, että mikäli 
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tarttua-verbi on kontrolloitu, se kuuluu tarttumisverbeihin. Tyypin c) verbit kuvaavat 

tyypillisesti kosketusta jonkin ruumiinosan avulla. (Pajunen 2001: 238, 245–248.)  

Lyömisverbit jaetaan kohentamisverbeihin (pöyhiä, kouhia), puristamisverbeihin (rutistaa, 

musertaa, nipistää) ja erityyppisiin lyömisverbeihin, joita voidaan erotella esimerkiksi 

lyönnin voimakkuuden, välineen, tavan, äänen tai käden asennon perusteella (pamputtaa, 

iskeä, kalauttaa, huitoa, mukiloida). (Pajunen 2001: 251–252.) 

 

 

KUVIO 7. Primääri-A-verbit: Liike/Kontaktiverbit. 

 

Liikeverbien viimeinen pääryhmä on omistusverbit (KUVIO 8). Se jakautuu neljään 

ryhmään: statiiviset omistusverbit, antamisverbit, vaihtoverbit ja aspektuaaliset 

omistusverbit. Statiiviset omistusverbit ilmaisevat pysyvää omistusta yleensä verbeillä 

olla, omistaa ja kuulua. Antamisverbien alaryhmiä ovat lahjoittamis- (hyvittää, luovuttaa, 

pulittaa, testamentata), ottamis- (ottaa, periä, vastaanottaa), saamis- (ansaita, tienata), 

anastamis- (kavaltaa, kähveltää, näpistää), lainaamis- (lainata, pantata, vipata) ja 

tarjoamisverbit (kestitä, pistouvata, serveerata). (Pajunen 2001: 262–266.)  

 

Vaihtoverbit voidaan jakaa ilman rahallista korvausta tapahtuvaan vaihtamiseen eli 

vaihtamisverbeihin (vaihtaa, huikkia) ja verbeihin, jotka edellyttävät rahan vaihtoa eli 

ostamis- ja myymisverbeihin. Ostamis- ja myymisverbeistä voidaan erotella myymisverbit 
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(huutokaupata, myydä, trokata), ostamisverbit (hankkia, lunastaa, diskontata), 

kauppaamisverbit (markkinoida), maksamisverbit (kustantaa, maksaa, taata), 

laskutusverbit (karhuta, periä, rahastaa), hinnoitteluverbit (hinnoittaa, pääomittaa, 

taksoittaa) ja raha-omaisuuteen liittyvää asennetta ilmaisevat verbit (kitsastella, nuukailla, 

tuhlata). Aspektuaaliset omistusverbit voivat ilmaista omistuksen jatkumista (säilyttää, 

pitää, varastoida), alkamista (löytää), omistussuhteen menetystä (kadottaa) tai sen 

välttämistä tai syntymättömyyttä (kieltäytyä, välttyä). (Pajunen 2001: 267–271.)   

 

 

 

KUVIO 8. Primääri-A-verbit: Liike/Omistusverbit. 

 

3.1.4. Fysiologinen tila ja prosessi 

 

Primääri-A-verbien neljäs ja viimeinen ryhmä on fysiologiset verbit (KUVIO 9), jotka 

kuvaavat elimistön ja fyysisen olemuksen prosesseja, tiloja sekä muutoksia niissä. Ne 
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leksikalisoivat kehon ja sen osien tapahtumia, jotka ovat tyypillisesti kontrolloimattomia. 

Fysiologiset verbit voidaan jakaa neljään alaryhmään: fysiologista tilaa tai tuntemusta, 

tilanmuutosta sekä fysiologista aktiviteettia ja reaktiota kielentäviin verbeihin. Fysiologista 

tilaa ja tuntemusta ilmaisevat verbit on jaoteltu valvetilaa (valvoa, uinua, torkkua), 

kiputuntemusta (potea, heikottaa, kitua, syyhyttää), lämpötilaa (paleltaa, kuumottaa, 

hytistä) ja ravinnon tarvetta (hiukoa, janottaa, nälättää) kuvaaviin verbeihin. Fysiologisen 

tilan muutos -verbit kuvaavat muutoksia valvetilassa (havahtaa, heräillä, nukahtaa), 

fyysisessä olemuksessa tai terveydentilassa (laihtua, lihoa; sairastua, toipua) ja hengitys- 

ja lihastoiminnassa (pyörtyä, läkähtyä; halvaantua, lamaantua). Fysiologinen aktiviteetti 

voidaan jakaa erittämis- (hikoilla, kakata, yökätä), sylkemis- (ruikata, tirskauttaa), 

nielemis- ja nuolemis- (niellä; nuolla, lipoa) sekä hengittämis- ja yskimisverbeihin 

(haukotella, kuorsata, läähättää; aivastaa, kakoa, köhistä). (Pajunen 2001: 272–280.) 

 

 

KUVIO 9. Primääri-A-verbit: Fysiologiset verbit. 

 

Fysiologisperustaisia reaktioita aiheuttavat tyypillisesti tunneperäiset ilmiöt, kuten 

pelästyminen, ihastuminen, ujous, ilo ja suru. Ryhmän verbit voidaan jakaa ilmehtimis- 
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(irvistellä, punastua, hymyillä), itkemis- ja nauramis- (pillittää, tihrustaa; hihittää, 

kitkattaa) sekä ääntelyverbeihin. Ääntelyverbeistä voidaan erotella huutamis- (kiljaista, 

rääkäistä, ulvoa), meluamis- (mekastaa, mölytä), valittamis- (voivotella, voihkia) ja 

ähisemisverbit (ähistä) sekä eläinääntä kuvaavat verbit (maukua, haukkua, kehrätä) omiksi 

alaryhmikseen. Ääntelyverbit eroavat puheaktiverbeistä siten, että ne eivät ilmaise 

kielellistä viestiä, ainoastaan ääntä. (Pajunen 2001: 280–282.) Puheaktiverbejä 

käsittelemme tarkemmin primääri-B-verbien yhteydessä. 

 

3.2. Primääri-B-verbit 

 

Pajunen (2001: 296) esittää yksinkertaisen eron primääri-A- ja primääri-B-tyypin verbien 

välillä. Primääri-B-verbit ovat mentaaliverbejä, jotka kielentävät ihmisen kokemuksia ja 

tulkintoja primääri-A-verbien koodaamista asiaintiloista. Primääri-B-verbit leksikalisoivat 

asiantiloista saatua tietoa, tiedon lähdettä ja varmuusastetta. B-tyypin verbit ilmaisevat vain 

inhimillisille tai ylemmille elollisille tyypillisiä mentaalikykyjä ja -toimintoja. 

 

Primääri-B-verbit (KUVIO 10) voidaan jakaa psykologista tilaa ja prosessia ilmaiseviin 

verbeihin, perkeptioverbeihin ja puheaktiverbeihin. Psykologista tilaa tai prosessia 

kuvaavista verbeistä erotellaan omiksi ryhmikseen tunnetiloja ja -tapahtumia 

leksikalisoivat emootioverbit ja asenteita tai tiedon laatua kielentävät kognitioverbit. 

Emootioverbit voidaan alaluokitella verbin ilmaisevan tunnetilan mukaan: ilo/onnellisuus 

(haltioitua, ihastua, kiehtoa), luottamus/arvostus (arvostaa, luottaa), viha (kiivastua, 

närkästyä, murjottaa), pelko (kauhistua, säikähtää, vieroksua), 

piittaamattomuus/halveksunta (halveksia, huolia, piitata), kyllästyneisyys (ikävystyä, 

kyllästyä, tympääntyä), suru (huolestua, murehtia, tuskastua) ja hämmästys (ällistyä, 

oudoksua, kummastua). Kognitioverbit voidaan puolestaan ryhmitellä suhteessa tietoon ja 

sen varmuusasteeseen seuraavasti: aavistamisverbit (ounastella, uumoilla, vaistota), 

luulemis- ja toivomisverbit (epäillä, haaveilla, uskoa), ajatteluprosessia ja tiedollista tilaa 

ilmaisevat verbit (ajatella, käsittää, tuumia), vertailuverbit (arvioida, väheksyä, 

puntaroida), aikomisverbit (meinata, suunnitella, tarkoittaa) ja kykyverbit (jaksaa, 

kehdata, onnistua). (Pajunen 2001: 297, 309–314.) 

 

Primääri-B-verbien toinen pääryhmä, perkeptio- eli aistiverbit, jaetaan viiteen alaluokkaan 

näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja makuaistin perusteella. Lisäksi ryhmään kuuluvat liike- 
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KUVIO 10. Primääri-B-verbit. 
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imitatiivit, joka ovat onomatopoieettis-deskriptiivisiä verbejä. Niillä koodataan tyypillisesti 

jonkin ei-inhimillisen tai elottoman (esimerkiksi lasi, metsä, ukkonen, kello) liikettä ja siitä 

aiheutunutta ääntä (helskähtää, huminoida, jyristä, tikittää). Näköhavaintoverbit voidaan 

jakaa statiivisiin näkemis- ja näkymisverbeihin (nähdä, näkyä, kumottaa), saavutusta 

ilmaiseviin inkoatiivisiin näkemisverbeihin (havaita, huomata, äkätä), kausaatiota 

ilmaiseviin näyttämisverbeihin (osoittaa, vilauttaa) ja aktiivisiin katsomisverbeihin, joista 

voidaan erotella duratiiviset eli jatkuvaa toimintaa ilmaisevat (kytätä, tarkkailla) ja 

momentaaniset eli hetkellistä toimintaa kuvaavat verbit (kurkistaa, vilkaista). 

Kuulohavaintoverbeistä omat ryhmänsä muodostavat kuuloaistimusta (kuulla), 

kuulemisaktiviteettia (höristellä, kuunnella), kuulumista (kuulostaa, kuulua) ja kuuntelua 

painottavaa puheaktia (kuulustella, kuuluttaa) ilmaisevat verbit. Muista aisteja kuvaavista 

verbeistä voidaan muodostaa alaryhmiä sen perusteella, kielentävätkö ne aistimusta 

(tuntea, haistaa, maistaa), aktiviteettia (tunnustella, haistaa~haistella, maistaa~maistella) 

vai kokemusta (tuntua, haista, maistua). (Pajunen 2001: 319, 322–337.) 

 

Primääri-B-verbien kolmas pääryhmä on puheaktiverbit. Niillä ilmaistaan tyypillisesti 

kielellistä kommunikaatiota ja toisinaan ne kielentävät myös jonkinlaista metalingvististä 

eli kielenkäyttöä edellyttävää tekoa tai pelkkää ääntelyä ilman selkeää kielellistä sanomaa. 

Mikäli esimerkiksi karjua-verbiä käytetään leksikalisoimaan leijonan ääntelyä, kyseessä on 

fysiologisperustaista reaktiota ilmaiseva ääntelyverbi (2.1.4.). Jos karjua-verbillä 

puolestaan viitataan ihmisen puhetapaan, se on puheaktiverbi. (Pajunen 2001: 339.) 

 

Puheaktiverbit jaetaan puhumisverbeihin, sanomisverbeihin ja muihin puheaktiverbeihin. 

Puhumisverbeille on yleistä se, että ne koodaavat puhumisen tapaa, eivät niinkään 

vuorovaikutteista kommunikaatiota. Puhetapaverbien (hölistä, lässyttää, räpättää) lisäksi 

ryhmään kuuluvat kuiskintaa (hiiskua, supattaa, mutista), huutoa (karjua, kiljua, ärjyä) ja 

laulua (hyräillä, loilottaa, jodlata) leksikalisoivat verbit. Puheaktiverbien toinen ryhmä, 

sanomisverbit, ovat varsinaisia puheaktiverbejä, joilla esitetään väite jostain tilasta tai 

tapahtumasta. Sanomisverbit voidaan jakaa affirmatiivisiin eli raportointia ilmaiseviin 

(sanoa, kertoa, mainita, selostaa, saarnata), performatiivisiin eli puhetekoa ilmaiseviin 

(vihkiä, nimittää, tuomita), arvioiviin (syyttää, moittia, kiittää), ilmaiseviin (myöntää, 

kiistää) ja sitoutuviin (luvata, sopia, uhata, vannoa) verbeihin. Lisäksi voidaan erottaa 

kysymis- ja vastaamisverbit (haastatella, tenttiä, myöntää), kieltävät verbit (kiistää, salata) 

ja keskusteluverbit. Keskusteluverbit voivat olla neuvottelu- (neuvotella, konsultoida), 
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juoruamis-, kinastelu- tai jutteluverbejä (turista, juoruta, jutella, kinailla, rupatella). 

(Pajunen 2001: 339–340, 342–350.) 

 

Muut puheaktiverbit leksikalisoivat pääasiassa metalingvistisiä tekoja. Näistä verbeistä 

erotellaan kutsumis- ja luokitteluverbit (rouvitella, sinutella; nimetä, yksilöidä), 

kirjoittamis- ja piirtämisverbit (kynäillä, raapustaa, runoilla, morsettaa; hahmotella, 

töhertää, tussata), lukemisverbit (lueksia, lukea, tavata), kääntämisverbit (suomentaa, 

lapintaa, virontaa), opettamis- ja oppimisverbit (koulia, opastaa; oppia, opetella) sekä 

ohjaavat verbit. Ohjaavat verbit jaotellaan sen mukaan, leksikalisoivatko ne pyytämistä 

(anoa, pyytää, ruinata), käskemistä (houkutella, kehottaa, patistaa, vikitellä) vai vaatimista 

(vaatia, penätä). Ryhmään kuuluvat myös estämisverbit (kieltää, pidättää) ja 

permissiiviset eli luvan antamista ja sallimista ilmaisevat verbit (antaa, käskeä, sallia, 

suoda). (Pajunen 2001: 352–358.) 

 

3.3. Sekundaariverbit 

 

Pajunen (2001: 52–53) lukee sekundaarisiin semanttisiin verbaaliluokkiin kuuluviksi 

verbit, jotka auttavat asiaintilojen kvalifioinnissa tai suhteuttamisessa toisiinsa. 

Sekundaariset eli ei-primäärit verbit eivät varsinaisesti kielennä asiaintiloja, vaan ne 

ilmaisevat esimerkiksi mahdollisuutta (saattaa, mahtaa, taitaa), pakkoa (täytyä) tai 

aspektia (alkaa, jatkaa, ruveta). Sekundaariverbit eivät tyypillisesti esiinny itsenäisesti, 

vaan yhdessä infinitiivin kanssa (alkaa itkeä), eivätkä kaikki niistä sisällä selvää 

leksikaalista merkitystä. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi modaaliverbit, jotka 

poikkeavat semanttisilta ja syntaktisilta ominaisuuksiltaan kognitioverbeistä (Pajunen 

2001: 299). 

 

Pajunen (2001) ei ole esittänyt sekundaariverbeistä selkeää luokittelua. Tutkielmassamme 

pyrimme kuitenkin tarkastelemaan myös sekundaariverbien semantiikkaa ja frekvenssejä. 

Luomme niistä semanttisia luokkia, mikäli tutkimuksemme aineisto antaa siihen 

mahdollisuuden. 
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4. AINEISTON VERBIEN ANALYYSI 

 

Aineistomme kummankin vuoden lehdet koostuvat 29 erillisestä tarinasta, joiden 

päähenkilöt vaihtelevat. Vuoden 1964 aineiston tarinoissa päähenkilöinä seikkailevat 

useimmiten Aku Ankka (7), Mikki Hiiri (6), Tiku ja Taku (4) sekä Roope-setä (4). 

Kahdessa tarinassa keskushahmona toimii Pluto. Iso paha susi, Kolme pientä porsasta, 

Taavi Ankka, Hessu, Mummo Ankka ja Pepi saavat jokainen päähenkilön roolin yhdessä 

tarinassa. Vuoden 2014 aineistossa useimmin päähenkilöinä ovat Aku Ankka (12), Roope-

setä (5) ja Tupu, Hupu ja Lupu (3). Pelle Peloton on keskushahmona kahdessa tarinassa. 

Yhden tarinan ajaksi päähenkilön paikan saavat Iines Ankka, Mikki Hiiri, Karhukopla, Iso 

paha susi, Sudenpennut, Hessu Hopo ja Milla Magia.  

 

Vuoden 1964 aineisto koostuu kaikkiaan 11 084 saneesta. Yhdellä sarjakuvalehden sivulla 

saneita on tässä aineistossa keskimäärin 74,4. Vuoden 2014 aineistossa saneita on 

puolestaan 13 860. Yksi sivu sisältää keskimäärin 82,5 sanetta. Vuoden 2014 aineistossa 

saneita on sivullaan noin kahdeksan enemmän kuin vuoden 1964 aineistossa. 

 

Predikaattiverbien kokonaismäärä vuoden 1964 aineistossa on 2 886. Lukuun on laskettu 

mukaan sekä itsenäiset predikaattiverbit, moniosaiset predikaatit että idiomit. Vuoden 2014 

aineistossa predikaattiverbejä on yhteensä 3 376. Vuoden 1964 aineiston osalta jokainen 

sarjakuvalehden sivu sisältää keskimäärin 19,4 verbiä, vuoden 2014 aineiston osalta 

verbimäärä sivua kohden on 20,1. Analyysissa tarkastelemme verbimääriä siten, että 

luvuista on vähennetty idiomien ja ei-verbien määrä, koska emme luokittele näitä 

predikaatteja semanttisesti.  Tällöin verbien lukumääräksi vuoden 1964 aineistossa jää 2 

497 ja vuoden 2014 aineistossa 2 867. Näillä luvuilla laskemme analyysin yhteydessä 

prosenttiosuudet erilaisille semanttisille ryhmille. 

 

Vaikka molemmat aineistot sisältävät suunnilleen saman verran predikaattiverbejä sivua 

kohti, on saneiden määrä sivua kohden vuoden 2014 aineistossa runsaampi. Kuten 

aiemmin totesimme, Pajunen (2012) pitää verbiesiintymien runsautta merkkinä 

lauserakenteen yksinkertaisuudesta. Vuoden 2014 aineiston tekstin voidaan siis olettaa 

olevan lauserakenteeltaan monimutkaisempi kuin vuoden 1964 aineiston. 
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Tarkastelemme seuraavaksi verbilekseemien esiintymistiheyttä aineistoissa. Kuvioon 11 on 

koottu verbilekseemien määrä esiintymistiheyden perusteella. Lukuihin ei ole laskettu 

idiomeissa esiintyviä verbejä, jotka käsittelemme analyysissa erikseen. Vuoden 1964 

aineistossa eri verbilekseemejä on yhteensä 585, joista kerran esiintyviä verbilekseemejä 

on 309. Lekseemejä, joilla esiintymiä on 2–5, on aineistossa 197. Kuudesta kymmeneen 

esiintymää aineistossa on 44 verbillä. Yhdestätoista kahteenkymmeneen esiintymää on 

puolestaan 17 lekseemillä. Verbejä, jotka esiintyvät aineistossa 21–50 kertaa, on kaikkiaan 

12. Yli viisikymmentä esiintymää on ainoastaan kuudella verbilekseemillä. Näitä verbejä 

ovat vuoden 1964 aineistossa olla (449 esiintymää), ei (295 esiintymää), saada (85 

esiintymää), tulla (74 esiintymää), voida (64 esiintymää) ja nähdä (60 esiintymää). 

Harvafrekvenssisiä verbejä vuoden 1964 aineistosta on 17,5 prosenttia. 

 

Vuoden 2014 aineistossa eri verbilekseemejä on yhteensä 755, joista kerran esiintyviä 

verbilekseemejä on 458. Kahdesta viiteen kertaa aineistossa esiintyy 216 verbilekseemiä. 

Kuudesta kymmeneen esiintymää on 43 verbillä. 11–20 esiintymää on 19 lekseemillä ja 

21–50 esiintymää 14 lekseemillä. Yli 50 esiintymää on viidellä lekseemillä: olla (548 

esiintymää), ei (330 esiintymää), voida (93 esiintymää), saada (70 esiintymää), tulla (55 

esiintymää). Harvafrekvenssisiä verbejä vuoden 2014 aineistosta on 30,7 prosenttia. 

 

Aineistot eivät eroa toisistaan viiden tiheimmin esiintyvän verbin suhteen. 

Taajuussanastossa kyseiset viisi verbiä on merkitty suomen kielen 

tiheäfrekvenssisimmiksi. Kerran esiintyvien verbilekseemien määrä on vuoden 2014 

aineistossa suurempi (60,7 prosenttia kaikista verbilekseemeistä) kuin vuoden 1964 

aineistossa (50,2 prosenttia kaikista verbilekseemeistä). Kun tarkastellaan kuviota 11, on 

huomioitava, että vuoden 2014 aineisto on laajempi kuin vuoden 1964 aineisto. 

Pylväsdiagrammin avulla esitettynä aineistojen välinen ero näyttää suuremmalta kuin se 

todellisuudessa onkaan. 

 

Muilta osin verbilekseemien määrä esiintymiskertoihin suhteutettuna on kummassakin 

aineistossa suunnilleen sama. Tiheään aineistoissa esiintyviä verbejä on huomattavasti 

vähemmän kuin harvaan esiintyviä verbejä. Harvafrekvenssisiä verbejä vuoden 2014 

aineistossa on kaksinkertaisesti vuoden 1964 aineistoon verrattuna. 
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KUVIO 11. Verbilekseemien määrä esiintymistiheyksien mukaan. 

 

Pajunen (2012: 5) toteaa, että alakouluikäisenä lapsi harjaantuu käyttämään abstraktia 

sanastoa, harvinaisempia lekseemejä, kuvallisia ilmauksia, metaforia ja idiomeja sekä 

vähäfrekvenssisiä ja kompleksisia rakenteita. Jotta erilaisten ilmausten oppiminen olisi 

mahdollista, on ne ensiksi otettava passiiviseen sanavarastoon. Harvafrekvenssiset verbit 

voivat tulla osaksi sanavarastoa, mikäli ne tulevat ymmärretyiksi. Koska sarjakuva 

yhdistää sanaa ja kuvaa, voi uusien saneiden haltuun ottaminen olla tämänkaltaisessa 

muodossa helpompaa kuin muuta kaunokirjallista tekstiä lukiessa. 

 

Vaikka kummankin aineiston lehdet sisältävät keskimäärin yhtä monta predikaattiverbiä 

sivua kohden, voidaan vuoden 2014 aineiston verbistöä pitää monipuolisempana kuin 

vuoden 1964 aineiston verbistöä. Vuoden 2014 aineisto sisältää enemmän sekä kerran 
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aineistossa esiintyviä verbejä että harvafrekvenssisiä verbejä. Näiltä osin voidaan Aku 

Ankka -sarjakuvien verbeissä nähdä jonkinlaista muutosta viiden vuosikymmenen 

aikavälillä. On kuitenkin huomioitava, että frekvenssitiedot perustuvat 1960-luvulla 

kerättyyn aineistoon. Koska verbistö avoimena sanaluokkana on jatkuvassa muutoksessa, 

voivat vuoden 2014 aineiston harvafrekvenssisiksi luokittelemamme verbit olla suomen 

kielessä tällä hetkellä tiheäfrekvenssisiä. 

 

Molemmissa aineistossa on runsaasti sellaisia verbilekseemejä, jotka ovat johdoksia 

tiheäfrekvenssisistä verbeistä tai nomineista. Frekventatiivijohdoksia ovat esimerkiksi 

oleilla, ahdistella, juoksennella ja etsiskellä, momentaanijohdoksia puolestaan huitaista ja 

sylkäistä. Nämä ovat johdosryhmistä vahvimmin edustettuina. Lisäksi aineistoon sisältyy 

muun muassa refleksiivi- (jäykistyä, sivistyä), instruktiivi- (köyttää, lasittaa) ja 

faktiivijohdoksia (kiillottaa, koventaa). Instrumentatiivijohdoksia ovat muun muassa 

harjata ja kuokkia. Myös muutamia essentiaali- (hassutella, laiskotella) ja 

privatiivijohdoksia (tomuttaa) sisältyy aineistoon.  

 

Osa aineiston harvafrekvenssisistä verbeistä voidaan luokitella arkikielisiksi esimerkiksi 

Kielitoimiston sanakirjan tai niiden käytön perusteella. Tällaisia verbejä ovat muun muassa 

raapustaa, pötkiä, hinkua, piffata ja haastella. Jotkin aineiston verbit ovat 

harvafrekvenssisiä, koska niillä on hyvin spesifi viittausala (halstrata, taklata). Aineistossa 

on myös harvafrekvenssisiä deskriptiivisiä verbejä (jollottaa, napottaa, jököttää), joita 

käytetään usein osana koloratiivirakennetta. Muutamat aineiston verbeistä ovat 

harvafrekvenssisiä, koska ne voidaan luokitella murresanoiksi (rontata). 

 

4.1. Primääri-A-verbit 

 

Primääri-A-verbien osuus kaikista verbeistä on kummankin vuoden aineistossa 64,3 

prosenttia. Tarkastelemme seuraavaksi jokaista primääri-A-verbien luokkaa omassa 

alaluvussaan. Ensin käsittelemme tilaa leksikalisoivia verbejä, sen jälkeen tekoa, 

tapahtumaa ja muutosta kuvaavia verbejä. Kolmanneksi paneudumme liike-verbeihin ja 

lopuksi luomme katsauksen fysiologisiin verbeihin. Tarkastelun yhteydessä esitämme 

kvantitatiivisia kuvauksia aineiston verbeistä sekä esittelemme luokkiin analysoimiamme 

verbejä. 
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4.1.1. Tila 

 

Tilaverbien osuus kaikista primääri-A-verbeistä on vuoden 1964 aineistossa 27,0 prosenttia 

ja vuoden 2014 aineistossa 28,9 prosenttia. Näistä nominaalisesti koodattuja on vuoden 

1964 aineistossa 84,3 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 82,9 prosenttia. 

 

Vuoden 1964 aineistossa tilaa koodataan nominaalisesti 366 kertaa. Suurin edustus on 

attribuutiolla (esimerkki 9), jolla on aineistossa 178 edustumaa, eli 48,6 prosenttia 

aineiston nominaalisesti koodatuista tilaverbeistä kielentää attribuutiota. Toiseksi yleisin 

ryhmä on lokaatio (esimerkki 10), jossa on vuoden 1964 aineistossa 54 esiintymää. Sekä 

inkluusiota, eksistenssiä (esimerkki 11) että identifikaatiota kielennetään nominaalisesti 

koodatulla tilaverbillä viitisenkymmentä kertaa.  

 

Vuoden 2014 aineistossa tilaa koodataan nominaalisesti 441 kertaa. Myös tässä aineistossa 

attribuutio on yleisin (215 esiintymää). Toiseksi suurimman ryhmän muodostaa 

identifikaatio (esimerkki 12), jolla tilaa leksikalisoidaan 74 kertaa. Inkluusio (esimerkki 

13), jolla on vuoden 2014 aineistossa 60 esiintymää, on kolmanneksi yleisin nominaalisesti 

koodatun tilan ryhmä. Eksistenssiä aineistossa koodataan 56 kertaa ja lokaatiota 36 kertaa.  

 

(9) Se supererikoisbentsiini, jota minä myyn, on maailman parasta ja tehokkainta. 

(AA 3/1964) 

(10) Toiset ovat jo lähtöviivalla. (AA 3/1964) 

(11) Hanhisalmen sulun eteläpuolella on tosiaan suomaastoa, jota voisin käyttää 

hyväksi. (AA 3/1964) 

(12) Oletteko te Sam McSaita, kaivoksen kirjanpitäjä? (AA 4/2014) 

(13) Herra Härkälä taitaa olla yksi kultarosvoista. (AA 4/2014) 

 

Attribuutiolla kuvataan leksikalisoitavalle asialle annettua ominaisuutta. 

Attribuutioilmausten runsas määrä voi selittyä sillä, että näitä leksikalisoijan asialle 

antamia ominaisuuksia on vaikeampi ilmaista piirroksissa kuin esimerkiksi lokaatiota tai 

eksistenssiä. Esimerkiksi lausetta Laukku on pöydän alla ei ole tarpeen ilmaista 

kirjoitetulla tekstillä, mikäli asia selviää sarjakuvaruudun kuvallisen sisällön kautta.  
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Verbaalisesti koodattuja tilaverbejä on aineistossa vähän suhteessa nominaalisesti 

koodattuihin. Verbaalisesti koodattuja tilaverbejä on koko aineistossa yhteensä 163. 

Aineistossa on verbejä jokaiseen asentoverbien alaluokkaan. Makaamisverbejä ovat lojua, 

maata ja makoilla. Lojua-verbi esiintyi molemmissa aineistoissa, ja se pitää sisällään 

enemmän informaatiota kuin aineiston kaksi muuta makaamisverbiä. Kielitoimiston 

sanakirja antaa lojua-verbille merkityksiksi makaamisen lisäksi ’olla velttona, 

toimettomana, vetelehtiä; olla huolimattomasti johonkin jätettynä’ (KS 2015 s.v. lojua). 

Aineistossa tiheäfrekvenssisempi maata esiintyy harvemmin kuin lojua- ja makoilla-verbit, 

jotka eivät ole taajuussanakirjassa. On otettava huomioon, että lojua-verbiä voidaan 

käyttää sekä elollisesta että elottomasta entiteetistä, kun maata-verbi puolestaan 

leksikalisoi yleensä vain elollisen olion tilaa. Kuvallinen ilmaisu voi toimia sarjakuvissa 

niin vahvana viestintävälineenä, ettei asentoverbejä käytetä aineistossa runsaasti. Lukija 

voi tulkita piirroksesta sen, millaisessa asennossa henkilöhahmot kulloinkin ovat.  

 

Istumisverbiesiintymiä on vuoden 1964 aineistossa kuusi ja vuoden 2014 aineistossa 

kymmenen. Vuoden 1964 aineistossa istumista kuvataan kahdella eri verbilekseemillä 

(istua, kyyhöttää ), vuoden 2014 aineistossa lekseemejä on viisi (istua, jököttää, kykkiä, 

kököttää, napottaa). Verbeistä ainoastaan molemmissa aineistoissa esiintyvä istua on 

taajuussanastossa. Jököttää on koloratiivirakenteen osana ja muut esiintyvät itsenäisesti. 

Kykkiä koodaa Pajusen (2001: 114–115) mukaan kumaraa, pienihahmoista asentoa ja 

hitautta. Se on myös läheistä sukua liikerefleksiiveille, sillä samalla verbillä voidaan 

kuvata istumisen lisäksi hidasta liikehdintää kumarassa asennossa. Jököttää ja napottaa 

eivät kuvaa kumaraa asentoa, vaan suoraselkäistä, pystykästä istumista.  

 

Istumisverbien osalta olisi mielenkiintoista tarkastella sitä, millaisen hahmon istumista 

verbit tutkimusaineistossamme kuvaavat. Kuvaako jököttää esimerkiksi vain vanhojen 

ankkojen istuntatapaa vai leksikalisoidaanko sillä Ankkalinnan koirien olemusta? Koska 

olemme irrottaneet tekstit irrallisiksi repliikeiksi tutkimustamme varten, emme tässä 

tutkielmassa voi tarkastella verbejä suhteessa hahmoihin tai tilannekontekstiin. Voimme 

vain todeta, että vuoden 2014 aineistossa istumista leksikalisoidaan harvafrekvenssisillä 

istumisverbeillä useammin kuin vuoden 1964 aineistossa. 
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Aineiston seisomisverbit (seisoa, seisoskella) ovat neutraaleja. Seisoskella-verbi on 

frekventatiivijohdos seisoa-verbistä. Molemmat verbit ovat tiheäfrekvenssisiä. Aineistossa 

on selkeä ero istumis- ja seisomisverbien määrän välillä. Seisomista leksikalisoidaan 

molemmissa aineistoissa kahdesti. Vuoden 1964 aineistossa käytössä ovat molemmat 

seisomisverbit, vuoden 2014 aineisto sisältää ainoastaan seisoa-verbin. Koska sarjakuvissa 

käytetään paljon deskriptiivistä sanastoa, on yllättävää, ettei seisomista leksikalisoida 

näillä verbeillä. Ankkalinna asukkaissa on paljon erilaisia hahmoja, joiden seisontatavat 

poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Hessu Hopo ja Roope-setä seisovat eri tavoin. Toisaalta 

on mahdollista, että seisova asento ei ole tarinoiden kannalta oleellinen. Liike ja 

eteneminen ovat keskiössä, paikallaan olemista voidaan kuvata piirroksissa, eikä 

tapahtumaa tarvitse sanallistaa. 

 

Aspektuaaliset tilaverbit ovat aineistossa suurin verbaalisesti koodattujen tilaverbien 

ryhmä. Ryhmässä on yhteensä 18 eri verbilekseemiä. Vuoden 1964 aineistossa kyseiseen 

ryhmään sisältyy 36 verbiesiintymää ja kymmenen eri lekseemiä, vuoden 2014 aineistossa 

ryhmässä on 55 esiintymää ja 15 erilaista verbilekseemiä. Molemmissa aineistossa 

esiintyviä aspektuaalisia tilaverbejä ovat jäädä, pysytellä, pysyä, jatkaa, odotella, odottaa 

ja säilyä. Verbit piileskellä, viipyä ja viivytellä sisältyvät ainoastaan vuoden 1964 

aineistoon. Vuoden 2014 aineiston aspektuaalisia tilaverbejä ovat puolestaan kuhnailla, 

kupata, luurata, lymyillä, vitkutella, viettää, norkoilla ja vartoa. 

 

Osa verbeistä on merkitykseltään neutraalimpia kuin toiset. Joukossa on piiloutumista 

ilmaisevia verbejä (luurata, lymyillä, piileskellä,) sekä odottamista (odotella, odottaa, 

vartoa), jäämistä (jäädä) ja pysymistä (kuhnailla, kupata, norkoilla, pysytellä, pysyä, 

säilyä, viipyä, viivytellä, vitkutella,) kuvaavia verbejä. Lisäksi luokassa ovat verbit jatkaa 

ja viettää. Kielitoimiston sanakirja antaa jatkaa-verbille sekä merkitykset ’tehdä 

keskeytyksettä edelleen jotakin’ että ’alkaa uudestaan tehdä jotakin’ (KS 2015 s.v. jatkaa). 

Ensimmäisen merkityksen perusteella olemme luokitelleet jatkaa-verbin aspektuaaliseksi 

tilaverbiksi. Viettää-verbi puolestaan merkitsee ’ajan kuluttamista’ tai ’juhlassa olemista’ 

(KS 2015 s.v. viettää). Koska viettää ei varsinaisesti koodaa aktiivista tekemistä, olemme 

luokitelleet sen aspektuaaliseksi tilaverbiksi. Luurata, lymyillä, vartoa, kuhnailla, 

norkoilla, kupata ja vitkutella eivät ole taajuussanakirjassa, ja nämä kaikki verbit 

esiintyivät vuoden 2014 aineistossa.  
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Asumisverbejä aineistossa ovat asua, asustaa, elää, oleilla ja majailla. Verbi asua esiintyy 

molemmissa aineistoissa, asustaa ja oleilla vuoden 1964 aineistossa, elää ja majailla 

puolestaan vuoden 2014 aineistossa. Kaikki edellä mainitut asumisverbit ovat 

yleismerkityksisiä. Asustaa, oleilla ja majailla koodaavat tilapäisempää asumista kuin 

asua ja elää (KS 2015 s.v. asua, asustaa, elää, majailla, oleilla). Verbeistä oleilla ja 

majailla eivät sisälly taajuussanakirjaan. 

 

Ulottuvuusverbejä oli aineistossa yhteensä viisi. Vuoden 2014 aineisto sisältää yhden 

ulottuvuusverbiksi luokiteltavan verbin. Tämä on sisältyvyysverbi sopia. Vuoden 1964 

aineisto puolestaan sisältää rajoittumisverbin ulottua ja sisältyvyysverbit sisältää ja 

mahtua. Nämä kaikki verbit ovat tiheäfrekvenssisiä. Lisäksi olemme luokitelleet ryhmään 

kuuluvaksi verbin painaa. Esimerkissä (14) painaa ilmaisee esineen materiaalisia 

ominaisuuksia. Tällöin verbin voi ajatella kuvaavan tilaa, jossa ei tapahdu muutosta.  

 

(14) Laatikko painaa! (AA 5/1964)  

 

Muita verbaalisesti koodattuja tilaverbejä, joita emme ole analysoineet mihinkään tiettyyn 

alaryhmään, ovat molemmissa aineistoissa esiintyvät riittää ja puuttua, vuoden 1964 

aineistossa olevat sujua, koristaa, luistaa ja vuoden 2014 aineistoon sisältyvät kestää, 

komeilla, mättää, pärjätä ja törröttää. Näistä mättää- ja törröttää-verbit eivät ole 

taajuussanastossa. Törröttää predikoi ulkonevaa asentoa suhteessa taustaan (Pajunen 2001: 

116). Muiden verbien osalta luokitteleminen oli hankalampaa, sillä ne eivät koodaa 

selkeästi jotakin tilaa. Näistä verbeistä suurin edustus aineistossa on verbillä riittää 

(yhteensä 13 esiintymää). Esimerkit (15–21) vastaavat kielitoimiston sanakirjan antamaa 

merkitystä ’vastata määrältään tai laadultaan tarvetta, kulutusta, vaatimusta, olla tarpeeksi’ 

(KS 2015 s.v. riittää). Esimerkissä (20) riittää-verbi merkitsee jonkin runsautta, ja 

esimerkissä (21) verbillä leksikalisoidaan jonkin jatkumista tai kestämistä. Kaikki nämä 

merkitykset ovat kuitenkin sellaisia, että niiden kuvaamassa tilassa ei tapahdu muutosta. 

Sen vuoksi olemme luokitelleet kyseisen verbin tilaverbiksi. 

 

(15) Eikö muka riitä, että käytän rahasi hyvin? (AA 3/1964) 

(16) Käteni ja pari työkalua riittävät. (AA 12/1964) 
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(17) Ehkä haalimamme miljoonat riittävät ja voimme elää koroilla lopun ikäämme. 

(AA 4/2014) 

(18) Nyt riittää, Roope! (AA 2/2014)  

(19) …pari kuningasta ja sotapäällikkö riittänevät. (AA 8/1964) 

(20) Vieläkö teillä riittää purukumia? (AA 12/1964) 

(21) Siinä on kirja, josta riittää iloa vieläpä lastenlapsillennekin! (AA 5/1964) 

 

Komeilla ja koristaa leksikalisoivat aineiston esimerkeissä (22) ja (23) näyttävää esillä 

olemista. Verbeillä on lokationaalinen merkitys. 

 

(22) Siinä studio komeilee. (AA 5/2014) 

(23) Patsaat koristavat puistoa. (AA 12/2014) 

 

Kuviosta 12 käy ilmi, että vuoden 2014 aineistossa tilan verbaaliseen koodaamiseen 

käytetään harvafrekvenssistä tilaverbiä (20,9 prosenttia) useammin kuin vuoden 1964 

aineistossa, jossa harvafrekvenssisten tilaverbien osuus on 4,4 prosenttia. Tilaverbien 

yhteydessä harvafrekvenssisiä verbejä on eniten istumisverbien ja aspektuaalisten 

tilaverbien luokissa. 

 

Aspektuaalisten tilaverbien suuri edustus voi johtua siitä, että tilan lisäksi nämä verbit 

kielentävät myös aika-aspektia. Pelkkä hetkellinen istuminen voidaan kuvata pelkällä 

piirroksella, mutta pidempään kestävä paikallaan oleminen selittyy helpommin 

aspektuaalisella tilaverbillä. Usean samanlaisen sarjakuvaruudun piirtäminen ei olisi 

tarinankerronnan kannalta mielekästä, jos ajan kuluminen voidaan ilmaista yhdellä 

aspektuaalisella tilaverbillä. 

 

Vuoden 2014 aineisto sisältää useita harvafrekvenssisiä aspektuaalisia tilaverbejä, mikä 

nostaa harvafrekvenssisten tilaverbien prosenttiosuutta huomattavasti. Selkeää syytä 

harvafrekvenssisten verbien määrään on vaikea arvioida. Onko syynä tietoinen pyrkimys 

kielen rikastamiseen, vai ovatko aspektuaaliset verbit merkityksellisessä osassa vuoden 

2014 tarinoissa? Kuka Ankkalinnan hahmoista sanoo kyseiset repliikit. Jotta voisimme 

ottaa asiaan kantaa, meidän olisi tarkasteltava kertomuksia erilaisesta näkökulmasta. 

Tämän tutkielman puitteissa toteamme vain muutoksen aspektuaalisten tilaverbien 

käytössä aineistojen välillä.  
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KUVIO 12. Verbaalisesti koodattujen tilaverbien määrä aineistossa. 

 

4.1.2. Teko, tapahtuma ja muutos 

 

Teko, tapahtuma ja muutosverbejä kaikista primääri-A-luokan verbeistä on vuoden 1964 

aineistossa 26,9 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 29,2 prosenttia. Näistä teko- ja 

kaksipaikkaisia muutosverbejä on selvästi enemmän kuin tapahtuma- ja yksipaikkaisia 

muutosverbejä. Niitä on vuoden 1964 aineistossa 83,3 prosenttia ja vuoden 2014 

aineistossa 78,8 prosenttia. Pelkiksi muutosverbeiksi luokiteltuja verbejä koko aineistossa 

on paljon, yhteensä 165. Ryhmässä on yhteensä 25 eri verbilekseemiä, joista molemmissa 

aineistossa esiintyviä verbejä ovat aloittaa, lakata, lopettaa, tulla, päästä, joutua, käydä, 

käynnistää, panna, pysäyttää, selvitä ja ratkaista. Ainoastaan vuoden 1964 aineistoon 

sisältyviä muutosverbejä ovat ruveta, keskeyttää, herättää, parantaa, vaihtaa, mennä ja 

koitua. Vuoden 2014 aineistossa muutosverbejä ovat hidastaa, jarruttaa, vaientaa, tehota 

ja ratketa. Kaikki edellä mainitut muutosverbit ovat tiheäfrekvenssisiä. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vuosi 1964 Vuosi 2014

Verbaalisesti koodatut tilaverbit
harvafrekvenssiset

Verbaalisesti koodatut tilaverbit
tiheäfrekvenssiset



57 

 

Spatiaalisten ulottuvuuksien ja materiaalisten ominaisuuksien muutosta kuvaavilla 

verbeillä aineistossa on yhteensä 14 esiintymää. Vuoden 1964 aineistossa esiintyvät verbit 

helpottaa, koventaa ja kiillottaa. Vuoden 2014 aineisto sisältää kymmenen esiintymää. 

Suurin edustus on sulattaa-verbillä (neljä esiintymää). Lisäksi aineistossa käytetään 

verbejä kuumentaa, kuivattaa, pehmittää, kiillottaa, jäädyttää, sulattaa ja pienentää. 

Edellä mainitut verbit ovat helposti luokiteltavissa juuri tähän ryhmään kuuluviksi, koska 

ryhmän verbit merkitsevät kantasanan tarkoittamaksi tekemistä. Ne ovat siis 

nominikantaisia faktiivisia verbijohdoksia (VISK 2015§ 317). Jäädyttää- ja kiillottaa-

verbit eivät sisälly taajuussanakirjaan. Vuoden 2014 aineistossa spatiaalisten 

ulottuvuuksien tai materiaalisten ominaisuuksien muutosta leksikalisoidaan jonkin verran 

enemmän kuin vuoden 1964 aineistossa. 

 

Rikkomis-, hävittämis- ja tuhoamisverbejä aineistossa on yhteensä 19, joista eri 

verbilekseemejä on yhteensä yhdeksän: rikkoa, murtaa, särkeä, murskata, räjäyttää, 

tuhota, hävittää sekä harvafrekvenssiset puhkaista ja käräyttää. Ryhmän verbejä esiintyy 

useammin vuoden 1964 aineistossa, jossa on yhteensä 12 esiintymää. Suurin edustus on 

verbillä rikkoa (seitsemän esiintymää). Ainoastaan tässä aineistossa esiintyviä verbejä ovat 

murtaa, puhkaista, särkeä ja räjäyttää. Vuoden 2014 aineistossa rikkomista 

leksikalisoidaan eniten verbillä tuhota (kolme esiintymää). Tuhota-verbi ei sisälly lainkaan 

vuoden 1964 aineistoon. Muita vain vuoden 2014 aineistossa olevia rikkomisverbejä ovat 

hävittää ja käräyttää. Muutosverbien kahteen alaluokkaan, tappamisverbeihin ja 

myrkyttämisverbeihin, ei tullut ollenkaan edustumia kummankaan aineiston verbeistä. 

 

Vuoden 1964 aineistossa rikkoa-verbi leksikalisoi merkitystä ’saattaa rikki, 

toimimattomaksi, särkeä, hajottaa, pirstoa, murskata, halkaista, lohkaista, katkaista, 

puhkaista, murtaa, rouhia’ (KS 2016 s.v. rikkoa). Esimerkissä (24) rikkominen ei ole 

suunniteltua vaan se tapahtuu vahingossa. Esimerkissä (25) rikkojana on kone ja 

esimerkissä (26) luonnonvoima. Intentionaalista rikkominen on esimerkeissä (27–29). 

 

(24) Oh, rikoin ohjausnappilaatikon! (AA 5/1964) 

(25) Suo anteeksi, mutta luulimme atominsärkijän rikkovan myös pähkinöitä. (AA 

8/1964) 
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(26) Rajumyrsky rikkoi laivan peräsimen ja se ajelehti etelänapaa kohti. (AA 

8/1964) 

(27) Rikotte tuolin. (AA 12/1964) 

(28) Pystytkö rikkomaan sementtiä, ystävä? (AA 12/1964) 

(29) Pitäisikö minun muka rikkoa munat? (AA 12/1964) 

 

Kielitoimiston sanakirja (KS 2016 s.v. tuhota) antaa tuhota-verbille kaksi eri määritelmää. 

Ensimmäinen määritelmä sisältää rikkomis-, särkemis- ja hävittämismerkityksen (’tehdä 

loppu jostakin, turmella perin pohjin, hävittää, lopettaa’) ja toinen tappamismerkityksen 

(’ottaa hengiltä, surmata, tappaa’). Vuoden 2014 aineistossa verbi kantaa ensimmäistä 

merkitystä, kuten käy ilmi esimerkeistä (30–32). 

 

(30) Rosvot tuhoavat koko pankin! (AA 1/2014) 

(31) Tuhoan raportin. (AA 4/2014) 

(32) Te tuhositte lumiukkomme! (AA 4/2014)   

 

Vuoden 1964 aineistossa rikkomis-, hävittämis- ja tuhoamisverbien suurin edustus on 

rikkoa-verbillä, joka leksikalisoi rikkomista vähemmän tarkoituksellisena tekona kuin 

vuoden 2014 aineistossa eniten esiintyvä tuhota-verbi. Tuhoaminen on suunnitelmallista, 

sillä on tarkka kohde, joka halutaan turmella täysin. Se on lopullista. Rikkoa-verbillä 

voidaan nähdä olevan antonyymi, korjata, mitä tuhota-verbillä puolestaan ei ole. 

 

Käsittelemisverbejä on molemmissa aineistoissa lähes yhtä paljon: vuoden 1964 

aineistossa 42 ja vuoden 2014 aineistossa 43. Muutosverbien tapaan tässäkin luokassa 

eniten verbejä on käsittelemisverbien tasolla. Alaryhmiin luokittelimme vain 37,5 

prosenttia kaikista käsittelemisverbeistä. Tämä johtuu siitä, että useimmat 

käsittelemisverbeiksi luokitelluista verbeistä leksikalisoivat sellaista käsittelemistä, mitä 

Pajunen ei ole luokittelussaan erotellut omiksi alaryhmikseen. 

 

Voidaan pohtia, tarvitsisiko Pajusen luokittelu vielä spesifimpiä alaryhmiä, jotta verbit 

saataisiin luokiteltua tarkemmin. Pelkiksi käsittelemisverbeiksi luokittelimme vuoden 1964 

aineistosta kymmenen ja vuoden 2014 aineistosta 11 verbilekseemiä. Molemmissa 

aineistossa esiintyviä verbejä ovat avata, pilata ja uusia. Vuoden 1964 aineistossa 

käsittelemisverbejä ovat lisäksi säätää, korjata, paikkailla, lukita, kuluttaa, sekoittaa ja 
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kehittää. Näistä harvafrekvenssinen on ainoastaan verbi paikkailla. Vuoden 1964 

aineistossa esiintyi lisäksi harvafrekvenssinen kuratiivijohdos korjauttaa. Vuoden 2014 

aineistosta käsittelemisverbien tasolle sijoitimme verbit skannata, polttaa, ajaa, 

remontoida, käsitellä, purkaa, modernisoida ja muuttaa. Verbit skannata ja remontoida 

eivät sisälly taajuussanastoon. 

 

Käsittelemisverbien alaluokista ompelemisverbit ja takomisverbit jäivät tyhjiksi. Hiomis-, 

veistämis- ja leikkaamisverbejä on yhteensä viisi: porata, niittää vuoden 1964 aineistossa 

ja sorvata, viilata ja halkaista vuoden 2014 aineistossa. Näistä sorvata ja viilata eivät 

sisälly taajuussanastoon. Erilaisia kuokkimis- ja muokkaamisverbilekseemejä on yhteensä 

neljä: harvafrekvenssiset kuopia, tonkia, lapioida ja tiheäfrekvenssinen kaivaa. Kaivaa 

esiintyy molemmissa aineistoissa, kuopia vuoden 1964 aineistossa ja lapioida ja tonkia 

vuoden 2014 aineistossa. 

 

Puhdistamis- ja siivoamisverbejä on koko aineistossa yhteensä 21, joista eri 

verbilekseemejä on seitsemän. Verbeistä siivota ja pestä esiintyvät molemmissa 

aineistoissa, verbi puhdistaa ainoastaan vuoden 1964 aineistossa. Verbit luututa, puleerata, 

kuurata ja putsata ovat vuoden 2014 aineistosta. Tähän luokkaan luokittelimme myös 

siivousverbien antonyymit, joita esiintyi vuoden 2014 aineistossa kolme: tahrata, sotkea ja 

roskata. Pajusen luokittelusta ei selviä, mihin tämän tyyppiset verbit kuuluvat. 

Puhdistamis- ja siivoamisverbeistä siivota, pestä, puhdistaa ja sotkea ovat 

tiheäfrekvenssisiä. Aineistossa esiintyi kahdenlaisia harjaamisverbejä: lakaista ja harjata, 

joka ei sisälly taajuussanakirjaan. Harvafrekvenssinen mittailla on aineiston ainoa 

mittaamisverbi, ja se esiintyi vuoden 1964 aineistossa. Maalaamis- ja silittämisverbien 

ryhmään sijoittuivat maalata ja painaa.  

 

Käsittelemisverbeistä nousevat esiin erilaiset ajankuvat. Vuoden 1964 aineistossa niitetään 

ja vuoden 2014 aineistossa skannataan. Kuitenkaan uusi teknologia ja tekniikan verbistö ei 

ole ainakaan tässä aineistossa kovin näkyvässä osassa. Vuoden 1964 aineistosta eivät 

nouse esiin maataloudessa käytettävät käsittelymenetelmät, vaikka tarinoiden tasolla 

liikutaan esimerkiksi Mummo Ankan maatilalla ja tehdään tilan töitä. 
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Valmistamisverbeillä oli kummassakin aineistossa 20 esiintymää. Valmistamisverbien 

tasolle luokittelimme vuoden 1964 aineistosta verbit käyttää ja valmistaa sekä vuoden 

2014 aineistosta tehtailla ja väsätä, jotka ovat harvafrekvenssisiä. Esimerkeistä (33) ja (34) 

selviää, millaisessa kontekstissa valmistamisverbiksi luokiteltu käyttää-verbi esiintyi 

aineistossa. Käyttää-verbin merkitys esimerkkilauseissa on ’käyttää jotakin materiaalia tai 

työkalua jonkin valmistamiseen’ (KS 2015 s.v. käyttää), minkä vuoksi luokittelimme nämä 

esiintymät valmistamisverbeiksi.  

 

(33) Ei auta, vaikka kuinka hakkaisitte uusia ovia, sillä tämä poika käyttää heti 

muurauslastaansa. (AA 12/1964) 

(34) Loistopainoksen selustaan on käytetty aitoa kärpännahkaa. (AA 5/1964) 

 

Esineiden valmistamisverbejä vuoden 1964 aineistossa ovat rakentaa, muurata, tekaista ja 

tehdä. Vuoden 2014 aineistossa esiintyi rakentaa-verbin lisäksi kaksi kuratiivijohdosta 

rakennuttaa ja teettää. Jokainen esineiden valmistamista leksikalisoiva verbi on 

tiheäfrekvenssinen. Esineiden muodon muutosta kuvaavia verbejä sekä ruoan 

valmistamista leksikalisoivia verbejä on vain vuoden 2014 aineistossa. Näistä edellisiä 

ovat verbit muovata ja muotoilla ja jälkimmäisiä verbit paistaa ja leipoa sekä 

harvafrekvenssiset halstrata, keitellä ja kokata. Luomista kuvaavia verbejä aineistossa ovat 

vuoden 1964 aineistossa tuottaa ja kartoittaa ja vuoden 2014 aineistossa tuottaa, säveltää, 

laatia ja luoda. Ne kaikki kuuluvat taajuussanakirjaan. 

 

Esineiden valmistamista leksikalisoidaan enemmän vuoden 1964 lehdissä, joissa näillä 

verbeillä esiintymiä on kymmenen. Vuoden 2014 lehdissä tätä toimintaa kielennetään 

kolme kertaa. On myös huomioitavaa, että vuoden 2014 aineistossa kaksi kolmesta 

esiintymästä on kuratiivijohdoksia, jotka leksikalisoivat, ettei valmistamista tehdä itse vaan 

sen tekee joku muut. Vuoden 2014 aineistossa ruoan valmistaminen on esillä toisin kuin 

vuoden 1964 aineistossa. Tämä voi kertoa kulttuurinmuutoksesta. Kokkaaminen ja 

leipominen voivat nykyään olla enemmän koko perheen harrastus, eivät vain perheen äidin 

toimia. Aineistoa olisi kiinnostava tarkastella sen kannalta, kuka hahmoista käyttää 

kyseisiä verbejä. 

 

Aktiviteettiverbit ovat ylivoimaisesti teko- ja kaksipaikkaisten muutosverbien suurin 

ryhmä. Niiden osuus teko- ja kaksipaikkaisista muutosverbeistä on vuoden 1964 
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aineistossa 56,6 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 60,6 prosenttia. Eniten verbejä 

luokittelimme pelkiksi aktiviteettiverbeiksi. Huomasimme, että hyvin monet verbit 

leksikalisoivat jonkinlaista aktiviteettia, jolle ei ole Pajusen luokittelussa omaa ryhmäänsä. 

Pajusen luokitteluun olisi tarvinnut vieläkin tarkempia erilaisia aktiviteetteja kuvaavien 

verbien ryhmiä.  

 

Aineistossamme on yhteensä 77 erilaista aktiviteettiverbilekseemiä. Ryhmässä on hyvin 

erityyppisiä verbejä, joiden tarkempi luokittelu on vaikeaa. Olemme kuitenkin ryhmitelleet 

aktiviteettiverbejä semanttisiksi ryhmiksi mahdollisuuksien ja oman kielitajumme mukaan. 

Luomamme semanttiset ryhmät on koottu kuvioon 13. 

 

 
KUVIO 13. Aktiviteettiverbien lisäluokat. 

 

Jonkinlaista esiintymistä leksikalisoidaan aineistossa 16 kertaa. Esiintymistä kuvataan 

verbeillä esittää, jota käytetään molemmissa aineistoissa, vuoden 2014 aineistoon 

sisältyvällä verbillä esiintyä sekä vuoden 1964 aineiston verbeillä esitellä ja taikoa. 

Käyttäytymiseen liittyviä aktiviteettiverbejä ovat molemmissa aineistossa esiintyvät 

käyttäytyä, häiritä ja vaivata, vuoden 1964 aineiston verbit mellastaa, laiskotella, 

vaarantaa ja hassutella, ja vuoden 2014 aineistossa olevat herjetä, hätäillä, pöllöillä, 

änkyröidä, irrotella ja riehua. Käyttäytymisaktiviteettia leksikalisoidaan aineistossa 

Aktiviteettiverbien 
lisäluokat 

Esiintymistä ilmaisevat verbit 

Käyttäytymistä ilmaisevat verbit

Poliiseille ja roistoille tyypillistä 
toimintaa ilmaisevat verbit 

Harrastustoimintaa tai vapaa-ajan 
aktiviteettia ilmaisevat verbit 

Mentaalisen teon suorittamista ilmaisevat verbit 

Maatalouteen liittyvät verbit 

Tähtäämistä ilmaisevat verbit 
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kaikkiaan 20 kertaa. Verbeistä harvafrekvenssisiä ovat vuoden 1964 aineiston mellastaa, 

laiskotella ja hassutella sekä vuoden 2014 aineiston hätäillä, pöllöillä, änkyröidä ja 

irrotella. 

 

Usealla verbillä kuvataan poliiseille tai roistoille tyypillisiksi miellettyjä aktiviteetteja. 

Molemmissa aineistoissa esiintyy verbi tutkia, vuoden 1964 aineistossa luokan 

aktiviteettiverbejä ovat tunkeutua, murtautua, vangita ja vartioida, ja vuoden 2014 

aineistossa verbit  selvittää, selvitellä, tunnistaa, pidättää ja vahtia. Jokainen edellä 

mainituista aktiviteeteista on tiheäfrekvenssinen. On odotuksenmukaista, että poliisien ja 

roistojen toimintaa leksikalisoidaan aineistoissa runsaasti, yhteensä 31 kertaa. Suurin 

edustus on pidättää-verbillä, joka edustuu vuoden 2014 aineistossa kymmenen kertaa. 

Omaisuuden säilyttäminen on yksi Roope-setä-tarinoiden keskeisistä teemoista. Tarinoilla 

on yleensä onnellinen loppu, joten vaikka rosvot pääsevät käsiksi Roopen omaisuuteen, 

saadaan konnat lopulta telkien taakse. Aku Ankka -sarjakuvalehden sisältö ohjaa runsaasti 

sitä, millaisia aktiviteettiverbien alaryhmiä voimme muodostaa. Jostakin toisesta 

aineistosta alaryhmät voisivat olla hyvin erilaisia. 

 

Harrastustoimintaa tai vapaa-ajan aktiviteettia aineistossa leksikalisoidaan 23 kertaa. 

Aktiviteettia ilmaistaan vuoden 1964 aineistossa verbeillä suunnistaa, valmentaa ja 

ennustaa. Näistä ennustaa on tiheäfrekvenssinen. Vuoden 2014 aineistossa ryhmän verbejä 

ovat kuvata ja leikkiä sekä harvafrekvenssiset povata ja kisata. Molempiin aineistoihin 

sisältyvät verbit pelata, soittaa, juhlia. Mentaalisen teon suorittamista kuvaavia verbejä 

ovat vuoden 1964 aineistossa verbi valita, vuoden 2014 aineiston verbit valmistautua, 

tarkistaa, tarkastaa, suoriutua, varmistaa, noudattaa ja testata. Molemmissa aineistoissa 

on käytetty verbejä käyttää, kokeilla, selvittää ja estää. Mentaalista tekoa kuvataan 

aineistoissa yhteensä 30 kertaa. Jokainen mentaalista tekoa leksikalisoiva verbi on 

tiheäfrekvenssinen. 

 

Maatalouteen liittyviä verbejä aineistossa ovat lypsää ja laiduntaa, jotka odotusten 

vastaisesti esiintyivät vuoden 2014 aineistossa. Tähtäämisaktiviteettia leksikalisoidaan 

vuoden 2014 aineistossa harvafrekvenssisillä verbeillä tähtäillä ja sihdata. Muut luokan 

verbit eivät muodosta semanttisesti yhtenäisiä aktiviteettiverbien ryhmiä. Näitä 

luokittelemattomia verbejä ovat vuoden 1964 aineistossa luoda (lumet), ryhtyä, puuttua, 

palvella, suunnata ja sammuttaa ja vuoden 2014 aineistossa vastata, kerjätä, kierrättää, 
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varata, upottaa, lepuuttaa, rauhoittaa, tyytyä, hyödyntää, viivyttää, havitella, laiminlyödä, 

tarjoilla, luntata, ilmoittaa ja synnyttää. Edellä mainitut verbit esiintyvät aineistossa vain 

kerran. Vain vuoden 2014 aineisto sisältää harvafrekvenssisiä luokittelemattomia 

aktiviteettiverbejä. Näitä ovat kierrättää, havitella, lepuuttaa, hyödyntää, viivyttää ja 

luntata. 

 

Vuoden 1964 aineistossa taajuussanastoon kuuluvia aktiviteettiverbejä on 84,4 prosenttia 

ja vuoden 2014 aineistossa 76,4 prosenttia. Aktiviteettiverbeiksi luokittelemistamme 

lekseemeistä suurin edustus vuoden 1964 aineistossa on verbeillä tutkia, soittaa ja kokeilla, 

joista jokaisella on kuusi esiintymää Vuoden 2014 aineistossa eniten esiintymiä 

(kymmenen) on verbeillä pidättää ja esittää. 

 

Loput aktiviteettiverbit olemme analysoineet kuuluviksi Pajusen (2001) muodostamiin 

luokkiin. Aineistossa esiintyneitä laulamis- ja soittamisverbejä ovat vuoden 1964 

aineistoon kuuluva viheltää sekä vuoden 2014 aineistoon sisältyvät töräyttää ja musisoida 

sekä tiheäfrekvenssiset soittaa ja laulaa. Osa toimimis- ja puuhailuverbeistä on 

tiheäfrekvenssisiä ja melko neutraaleja: tehdä, osallistua ja toimia, jotka sisältyvät 

molempiin aineistoihin, vuoden 1964 aineiston verbit harrastaa, suorittaa, työskennellä, 

toimittaa (asioita) ja vuoden 2014 aineiston verbi hoitaa. Positiivissävyisiä, ahkeraa 

tekemistä ilmaisevia verbejä aineistossa ovat uurastaa ja harvafrekvenssiset urakoida ja 

puurtaa, joista kaikki sisältyvät vuoden 2014 aineistoon. Negatiivissävytteisiä ovat 

puolestaan vuoden 2014 aineiston petkuttaa ja ähertää sekä vuoden 1964 aineistoon 

kuuluva vehkeillä. Näistä petkuttaa sisältyy taajuussanastoon. Muita ryhmän verbejä ovat 

vuoden 2014 aineiston pyörittää, harjoitella, hoidella, edustaa ja vuoden 1964 aineistoon 

kuuluva harvafrekvenssinen hommata. Toimimista kuvataan vuoden 1964 aineistossa 

useimmiten neutraalilla verbillä. Aktiviteettiverbit vuoden 2014 aineistossa sisältävät 

enemmän ja monitahoisempaa informaatiota puhujan suhtautumisesta toimintaan, olipa 

suhtautuminen negatiivista tai positiivista. 

 

Luokittelimme verbit hoitaa ja hoidella kontekstin mukaan toimimis- ja puuhailuverbeiksi 

hoitamisverbien sijaan. Esimerkeistä (35–40) selviää, minkä tyyppisissä asiayhteyksissä 

nämä verbit aineistossa esiintyvät.  

 

(35) Aku-setä hoitelee heidät kyllä heti näytännön päätyttyä. (AA 1/2014) 
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(36) No, kiirehditään nyt vain kotiin ja hoidetaan se vaihtokauppa. (AA 2/2014) 

(37) Niin sanottu vesi on silkkaa jäteöljyä, ja sammakoiden virkaa hoitavat 

muropaketeista haalitut muovilelut. (AA 3/2014) 

(38) Jospa hoitaisit minulle ne setelit ja jättäisit nokkeluudet toiseen kertaan. (AA 

3/2014) 

(39) Työt pitäisi hoitaa, mutta en voi lähettää poikia kotiinkaan. (AA 4/2014) 

(40) Alfred tulee pian hoitelemaan likaiset astiat pois päiväjärjestyksestä. (AA 

5/2014) 

 

Aktiviteettiverbeihin kuuluvat myös hoitamisverbit, joihin aineistosta luokittelimme verbit 

hoitaa, hoidella ja tuudittaa. Kaikki aineiston hoitamisverbit ovat tiheäfrekvenssisiä. 

Varsinaisessa hoitamismerkityksessä hoitaa ja hoidella verbit esiintyvät esimerkeissä (41) 

ja (42). 

 

(41) Puita kannattaa hoitaa. (AA 12/1964) 

(42) Mikki ryhtyy hoitelemaan sirkuksen norsuja, mutta työ näyttää jäävän 

lyhytaikaiseksi… (AA 3/1964) 

 

Hoitamisverbejä on hieman enemmän vuoden 1964 aineistossa kuin vuoden 2014 

aineistossa. Kaikki edellä mainitut hoitamisverbit sisältyvät vuoden 1964 aineistoon. 

Vuoden 2014 aineistoissa toimintaa leksikalisoidaan ainoastaan verbillä hoitaa. 

 

Sosiaalista aktiviteettia leksikalisoivia verbejä esiintyi kummassakin aineistossa 68 kertaa. 

Auttaa-verbi on yleisin tämän luokan verbeistä, ja se esiintyi koko aineistossa yhteensä 49 

kertaa. Vuoden 1964 aineistossa auttaa-verbi esiintyy 33 kertaa ja vuoden 2014 aineistossa 

16 kertaa. Auttaa-verbin käyttö on puolittunut viiden vuosikymmenen aikana. 

Negatiivissävytteisiä verbejä tässä ryhmässä ovat vuoden 1964 aineiston 

harvafrekvenssiset ahdistella, pilailla ja puijata sekä tiheäfrekvenssiset hämätä, kiusata ja 

huijata, ja vuoden 2014 aineiston uhata ja houkutella, joista molemmat sisältyvät 

taajuussanastoon. Positiivissävytteistä sosiaalista aktiviteettia kuvaavia verbejä ovat 

molemmissa aineistoissa oleva pelastaa ja vuoden 2014 aineiston turvautua, jakaa, 

suojella ja harvafrekvenssinen liittoutua. Muita sosiaalista aktiviteettia kuvaavia verbejä 

ovat molemmissa aineistoissa esiintyvä tavata, vuoden 1964 aineiston selvittää (välinsä), 
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osallistua ja johtaa sekä vuoden 2014 aineiston verbit kohdella, kohdata, puuttua, törmätä 

ja kasvattaa.  

 

Vuoden 1964 aineisto sisältää enemmän negatiivissävytteisiä sosiaalista aktiviteettia 

leksikalisoivia verbejä kuin vuoden 2014 aineisto. Tietynlainen positiivisuus ja suojan 

hakeminen korostuvat vuoden 2014 aineiston verbeistä. Tarinoiden sisältö vaikuttaa myös 

tässä tapauksessa verbiesiintymien määrään. Seikkailutarinoissa, joita vuoden 2014 

aineistossa on runsaasti, korostuvat yhteistyön voima ja toisiin turvautuminen. 

Yksilöidenvälisessä kilpailussa negatiivissävytteiset verbit voivat olla keskiössä. 

 

Tiheäfrekvenssinen tapella on ainoa tutkimusaineistossamme esiintyvä tappelu- ja 

voimailuverbi. Se sisältyy vuoden 1964 aineistoon. Taisteluverbejä puolestaan esiintyy 

aineistossa runsaasti, molemmissa aineistoissa 17 kertaa. Ryhmän suhteellisen suureen 

kokoon on vaikuttanut varmasti se, että luokittelimme siihen myös taistelun tulosta 

kuvaavat verbit. Erilaisia taisteluverbejä aineistossa ovat molemmissa aineistoissa 

esiintyvät voittaa, hyökätä ja luovuttaa, vuoden 1964 aineiston kilpailla, hävitä, lyödä 

(’voittaa’) ja vuoden 2014 aineiston päihittää, kukistaa, taistella, antautua ja haastaa ja 

harvafrekvenssinen peitota. Suurin osa verbeistä ei leksikalisoi niinkään itse 

taistelutilannetta, vaan ne kuvaavat pikemminkin taistelun lopputulosta. Taistelua voi 

seurata joko voitto tai häviö. Vuoden 1964 aineistossa voittoa leksikalisoidaan yhteensä 11 

kertaa kahdella eri verbilekseemillä, häviötä kerran ja luovuttamista kerran. Vuoden 2014 

aineistossa voitokasta taisteluntulosta kuvataan neljällä verbilekseemillä yhteensä 

kahdeksan kertaa, häviötä (luovuttaa, antautua) viisi kertaa ja taistelun aloittamista tai 

taistelua (hyökätä, taistella, haastaa) neljä kertaa. Vuoden 1964 aineistossa painottuu 

taistelun voittaminen vuoden 2014 aineistoa enemmän.  

  

Fysiologisperustaisten tekoverbien esiintymiä on koko aineistossa yhteensä 38. Näistä 

nauttimisverbejä on 26 ja huoltamisverbejä 12. Pelkiksi nauttimisverbeiksi luokittelimme 

verbit aterioida, herkutella ja nauttia, joista kaikki ovat taajuussanastossa. Aterioida 

esiintyy molemmissa aineistoissa, herkutella ja nauttia vuoden 2014 aineistossa. Näistä 

verbeistä ei voida päätellä, liittyykö tekeminen juomiseen vai syömiseen. Syömis- ja 

haukkaamisverbejä ovat syödä ja hotkia, joista jälkimmäinen sisältyy vain vuoden 2014 

aineistoon. Puremis- ja narskutusverbejä ovat puolestaan vuoden 1964 aineiston purra ja 

vuoden 2014 aineiston järsiä. Juomis- ja imemisverbejä ovat molemmissa aineistoissa 
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esiintyvä juoda, vuoden 1964 aineiston imeä sekä vuoden 2014 aineiston hörpätä ja latkia. 

Nauttimisverbeistä harvafrekvenssisiä ovat hotkia, järsiä, latkia ja hörpätä, ja ne kaikki 

esiintyvät vuoden 2014 aineistossa.  

 

Pelkkiä huoltamisverbejä ovat verbit huolehtia, syöttää ja harvafrekvenssinen juottaa. 

Kaikki huoltamisverbit sisältyvät vuoden 1964 aineistoon ja vuoden 2014 aineistossa 

huoltamisverbeistä esiintyy ainoastaan huolehtia. Vaatettamisverbeihin luokittelimme sekä 

verbin pukeutua että riisua. Molemmat sisältyvät vuoden 1964 aineistoon. Vuoden 2014 

aineistossa vaatettamista kuvataan vain verbillä pukeutua. Siistiytymistä ja hiusten hoitoa 

leksikalisoivia verbejä esiintyy vain vuoden 1964 aineistossa. Näitä ovat kammata ja 

kylpeä. Kahden edellisen ryhmän verbit ovat tiheäfrekvenssisiä. 

Fysiologisperustaiset tekoverbit ovat vuoden 1964 aineistossa suhteellisen neutraaleja. Ne 

eivät kerro leksikalisoijan suhtautumista teon suorittamiseen. Vuoden 2014 verbeissä 

asenne käy selkeämmin ilmi. Nauttimisverbit ovat selkeästi positiivissävytteisiä 

(herkutella, nauttia). Syöminen voi olla joko neutraalia toimintaa (syödä) tai voi kuvata 

syömistä ’ahneesti, suurina kimpaleina’ (KS 2016 s.v. hotkia). Juomista leksikalisoidaan 

vuoden 2014 aineistossa kuuloaistimuksen avulla (hörpätä) ja aktiivialuetta korostaen 

(latkia). 

 

Kuvioon 14 on koottu kummankin aineiston teko- ja kaksipaikkaisten muutosverbien 

määrä. Myös tässä luokassa vuoden 2014 aineistossa on prosentuaalisesti enemmän 

harvafrekvenssisiä verbejä kuin vuoden 1964 aineistossa. Vuoden 1964 osalta 

harvafrekvenssisiä teko- ja kaksipaikkaisia muutosverbejä aineistossa on 6,1 prosenttia, 

kun niiden osuus vuoden 2014 aineistossa on 13,9 prosenttia. Harvafrekvenssisten verbien 

osuus on vuoden 2014 aineistossa liki kahdeksan prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 

1964 aineistossa. Määrää kasvattavat etupäässä luokittelemattomat harvafrekvenssiset 

aktiviteettiverbit, joita on vuoden 2014 aineistossa enemmän. Myös fysiologisperustaisissa 

tekoverbeissä on vuoden 2014 aineistossa enemmän harvafrekvenssisiä verbejä kuin 

vuoden 1964 aineistossa. 
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KUVIO 14. Teko- ja kaksipaikkaisten muutosverbien määrä aineistossa. 

 

Tapahtuma- ja yksipaikkaiset muutosverbit 

 

Tapahtuma- ja yksipaikkaisilla muutosverbeillä on vuoden 1964 aineistossa yhteensä 72 

esiintymää ja vuoden 2014 aineistossa 114 esiintymää. Tapahtumaverbejä on kummassakin 

aineistossa enemmän kuin yksipaikkaisia muutosverbejä, vuoden 1964 aineistossa 65,3 

prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 77,2 prosenttia. Tapahtumaverbien tasolle vuoden 

1964 aineistosta luokittelimme verbit tapahtua, sattua, vaikuttaa, hajota, epäonnistua, 

seurata, pysähtyä, soida, alkaa, loppua, raueta, onnistaa, avata (näyttely jne.), tehota ja 

harvafrekvenssiset irrota ja pölytä sekä vuoden 2014 aineistosta verbit alkaa, tapahtua, 

loppua, sattua, tyriä, laskea, kertyä, soida, osua, pysähtyä, pettää, aueta, räjähtää, osua, 

irrota, hyödyttää, jäädä, valaista, häikäistä, käydä ja harvafrekvenssiset jämähtää, 

tärpätä, pursuta, täsmätä, tökkiä, lutviutua, lykästää ja onnistaa. Jäädä-verbin olemme 

yleensä luokitelleet aspektuaaliseksi tilaverbiksi, mutta tapahtumaverbinä sen merkitys on 

’jäädä pois kyydistä’, mikä näkyy esimerkistä (43).  

 

(43) Saavummeko pian Ankkalinnaan? Jään siellä pois. (AA 3/2104) 

 

Jäädä pois on myös partikkeliverbi. Niissä verbipartikkeli muodostaa verbin kanssa 

idiomaattisen predikaatin (ajaa alas, käydä läpi, ampua yli). Selvimmin verbipartikkelit 
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tunnistaa siitä, että ne voivat muodostaa finiittiverbin kanssa myös yhdysverbin (antaa ilmi 

~ ilmiantaa, ottaa vastaan ~ vastaanottaa). (VISK 2008: § 455.) 

 

Tapahtumaverbeissä on paljon erilaisia harvafrekvenssisiä verbejä. Muutamat näistä ovat 

arkikielisiä, kuten lutviutua ’selvitä, järjestyä, sujua, luontua, alkaa luistaa, suttaantua’ ja 

lykästää ’onnistaa, luonnistaa, käydä hyvin’ (KS 2016 s.v. lutviutua, lykästää). Tällaiset 

arkiset ilmaukset ovat nykypäivänä yleistyneet myös kirjoitetussa tekstissä. Tämä saattaa 

olla yksi syy siihen, että vuoden 2014 aineistossa on enemmän harvafrekvenssisiä verbejä 

kuin vuoden 1964 aineistossa. 

 

Tapahtumaverbit jakautuvat kolmeen eri ryhmään, jotka kuvaavat erilaisia ihmisestä 

riippumattomia ja muita kontrolloimattomia prosesseja. Nämä ryhmät ovat 

luonnontapahtuma, liike ja kosketus sekä reaktio ja ääni. Luokittelimme osan verbeistä 

myös pelkästään ihmisestä riippumattomiksi ja muiksi kontrolloimattomiksi prosesseiksi, 

koska ne eivät sopineet mihinkään alaryhmistä. Tähän ryhmään vuoden 1964 aineistosta 

kuuluvat tiheäfrekvenssiset verbit kulua, kestää, kiiltää ja polveutua sekä vuoden 2014 

aineistosta verbit kiiltää, kulua, luistaa, kestää, eltaantua, haalistua ja tuhraantua. Näistä 

kolme viimeistä verbiä eivät sisälly taajuussanastoon. 

 

Kielitoimiston sanakirjan (KS 2016 s.v. eltaantua) mukaan verbiä eltaantua käytetään 

´varsinkin rasvasta, joka hajaantuessaan saa vastenmielisen hajun ja maun´. Samaa 

merkitystä kantavat verbit härskiintyä, pilaantua ja pahentua. Eltaantua-verbin viittausala 

on varsin spesifi. Tällaisten verbien esiintyminen sarjakuvakielessä voi laajentaa 

kouluikäisten sanavarastoa. Eltaantua-verbi voitaisiin ilmaista myös verbiliitolla mennä 

pahaksi. Tämän ilmauksen viittausala olisi huomattavasti laajempi, mutta merkitys 

helpommin ymmärrettävissä. Valitessaan eltaantua-verbin suomentajien voi olettaa 

tietoisesti pyrkineen rikkaaseen, spesifiin ilmaisuun. Pajunen (2012: 18–19) on todennut, 

että alakoululaiset käyttävät monimerkityksisten lyhyiden sanojen perusmerkityksiä. 

Esimerkiksi verbit mennä ja tulla esiintyvät harvoin aspektuaalisessa tai muutosta 

kuvaavassa merkityksessä. Tästä syystä myös verbiliitto mennä pahaksi voisi kasvattaa 

kouluikäisten sanavarastoa. 

  

Luonnontapahtumia leksikalisoidaan aineistoissa yhteensä 23 eri verbillä. Molemmissa 

aineistoissa esiintyvät tiheäfrekvenssiset verbit koittaa, lämmetä, paisua, sataa ja sulaa. 



69 

 

Vuoden 1964 aineistossa on lisäksi niin ikään tiheäfrekvenssiset vuotaa, palaa, sammua ja 

kasvaa. Tämä aineisto ei sisältänyt lainkaan harvafrekvenssisiä verbejä tässä ryhmässä. 

Vuoden 2014 aineiston muita luonnontapahtumia ilmaisevia verbejä ovat haihtua, kukkia, 

syntyä, jäätyä, paistaa, lakastua, hehkua, hiipua ja kiehua sekä harvafrekvenssiset 

hohkata, tuiskuttaa, välkähtää, koveta ja nuutua. Liike ja kosketus- sekä reaktio ja ääni-

alaryhmiin ei tullut edustuksia kummastakaan aineistosta. 

 

Vuoden 2014 aineisto sisältää huomattavan paljon enemmän luonnontapahtumia 

leksikalisoivia verbejä (19) kuin vuoden 1964 aineisto, jossa ryhmään kuuluvia 

verbilekseemejä on yhdeksän. Myös harvafrekvenssisten verbien osuus vuoden 2014 

aineistossa on suurempi. Syytä tähän olisi etsittävä tarinoiden sisällöstä. Esimerkiksi 

kasvien kuihtumista kuvaavat verbit lakastua ja nuutua sisältyvät molemmat vuoden 2014 

aineistoon. Nuutua-verbiä voidaan käyttää kuvaamaan myös muiden elollisten olentojen 

heikkoa olotilaa. Esimerkissä (44) nuutua ja lakastua ovat osana laululyriikkaa. Laulaja 

kuvaa olotilaansa metaforan kautta. Tavallisuudesta poikkeava verbien käyttö voi laajentaa 

lukijoiden sanavarastoa tai ainakin kielitietoisuutta. 

 

 (44) ”Nyt nuudun, lakastun, vain laulu tiklin korvissain soi.” (AA 5/2014) 

 

Yksipaikkaisia muutosverbejä esiintyy vuoden 1964 aineistossa 25 kertaa ja vuoden 2014 

aineistossa 26 kertaa. Nämä verbit jakautuvat kahteen alaryhmään: U-johdoksiin ja -ne-

johdoksiin, joista jälkimmäisen ryhmän verbejä aineistossa ei ollut lainkaan. Vuoden 1964 

aineiston U-johdoksia ovat verbit vaivautua, järjestyä, päättyä, voimistua, särkyä, jatkua, 

löytyä, valmistua, selviytyä, kastua, päättyä, rikastua, muuttua, jähmettyä, syventyä, 

sotkeutua, heikentyä, lyhentyä sekä harvafrekvenssiset jäykistyä ja sivistyä. Vuoden 2014 

aineiston U-johdoksia ovat löytyä, valmistua, muuttua, jatkua, päättyä, unohtua, sulkeutua 

ja harvafrekvenssinen tallentua. Vuoden 1964 aineistossa esiintyy enemmän erilaisia U-

johdosverbejä kuin vuoden 2014 aineistossa. 
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KUVIO 15. Tapahtuma- ja yksipaikkaisten muutosverbien määrä aineistoissa. 

 

Kuvioon 15 olemme koonneet aineistoissa esiintyneiden tapahtuma- ja yksipaikkaisten 

muutosverbien määrän. Vuoden 1964 harvafrekvenssisiä tapahtuma- ja yksipaikkaisia 

muutosverbejä on 5,6 prosenttia kaikista luokan verbeistä. Vuoden 2014 aineiston osalta 

harvafrekvenssisten verbien osuus on 21,1 prosenttia. Ero on siis huomattava aineistojen 

välillä. Vuoden 2014 aineistossa esiintyy lähes nelinkertainen määrä harvafrekvenssisiä 

verbejä verrattuna vuoteen 1964. Osa näistä verbeistä on arkikielisiä, mikä selittää niiden 

harvafrekvenssisyyden (tärpätä, lutviutua, lykästää, tökkiä). Tökkiä-verbi esiintyy 

aineistossamme merkityksessä ’sujua kankeasti, huonosti’ ja tässä merkityksessä se on 

arkikielinen (esimerkki 45). Osa harvafrekvenssisistä verbeistä on puolestaan 

verbijohdoksia (haalistua, tuhraantua, tuiskuttaa, välkähtää, koveta, tallentua).  

 

(45) Oikeusjärjestelmä tökkii ja pahasti. (AA 3/2014) 

 

Harvafrekvenssisten verbien suuri määrä vuoden 2014 aineistossa voi kertoa siitä, että 

kirjoitetussa kielessä sallitaan nykyisin enemmän arkikielisiä ilmauksia kuin viisi 

vuosikymmentä sitten. Murreilmausten käyttöä ja puhekielisyyksiä ei enää pidetä huonona 

kielenkäyttönä. Myös Aku Ankka -sarjakuvalehden vakiintunut asema ja lehden kielen 
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arvostuksen lisääntyminen mahdollistavat laajemman leksikon käyttämisen kuin ennen. 

Tämän takia myös lukijoiden passiivinen sanavarasto voi karttua aiempaa enemmän. 

 

4.1.3. Liike 

 

Liikeverbien osuus kaikista primääri-A-luokan verbeistä on vuoden 1964 aineistossa 43,3 

prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 40,3 prosenttia. Tarkastelemme seuraavaksi 

liikeverbejä ryhmittäin. Ensin käsittelemme lokomotionaalista ja refleksiivistä liikettä, sen 

jälkeen kausatiivisia liikeverbejä ja asettamisverbejä. Lopuksi analysoimme 

kontaktiverbejä ja omistusverbejä omien alalukujensa yhteydessä. 

 

Lokomotionaalinen ja refleksiivinen liike 

 

Lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien osuus kaikista liikeverbeistä on vuoden 

1964 aineistossa 38,0 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 38,5 prosenttia. 

Lokomotionaaliset ja refleksiiviset liikeverbit jakautuvat kolmeen ryhmään: 

omavoimaiseen, refleksiiviseen ja dynaamiseen liikkeeseen. Omavoimasta liikettä vuoden 

1964 aineistossa leksikalisoidaan 236 verbillä ja vuoden 2014 aineistossa 262 verbillä.  

 

Kulkemisverbit ovat vuoden 2014 aineistossa suurin omavoimaisen liikkeen ryhmistä. 

Neutraalimerkityksisen kulkea-verbin, jolla leksikalisoidaan kulkemista vuoden 1964 

aineistossa neljä kertaa ja vuoden 2014 aineistossa kerran, olemme analysoineet 

kuuluvaksi kulkemisverbeihin. Kulkemisverbien alaryhmään, askelverbeihin, kuuluu koko 

aineistossa kaikkiaan 106 verbiä. Näistä verbit astua vuoden 1964 aineistosta ja tanssia 

vuoden 2014 aineistosta olemme luokitelleet kuuluviksi askelverbeihin. 

 

Askelverbien alaryhmiä on yhteensä yhdeksän. Juoksemisverbeistä molempien vuosien 

aineistoissa esiintyvät verbit juosta ja kipittää. Näistä verbi kipittää on harvafrekvenssinen. 

Pajunen (2001: 202) toteaa kipittää-verbin leksikalisoivan keveän ja nopean juoksemisen 

lisäksi askeleen lyhyyttä. Vuoden 1964 aineistossa juosta-verbiä käytetään kymmenen 

kertaa, vuoden 2014 aineistossa kerran. Askelverbien kirjo on vuoden 2014 huomattavasti 

laajempi, vaikka ryhmän esiintymiä on vuoden 1964 aineistossa enemmän (14) kuin 

vuoden 2014 aineistossa (8). 
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Vuoden 1964 aineistossa muita juoksemisverbejä ovat juoksennella ja rynnätä. 

Juoksennella-verbi on johdos tiheäfrekvenssisestä juosta-verbistä, ja verbi rynnätä on 

laskettu tiheäfrekvenssisten verbien joukkoon taajuussanastossa. Verbit kirmata, rymistää, 

nelistää, laukata ja sännätä esiintyivät vuoden 2014 aineistossa. Näistä verbeistä 

ainoastaan laukata on taajuussanakirjassa. Laukata ja nelistää ilmaisevat Pajusen (2001: 

203) mukaan ensisijaisesti jonkin eläimen juoksua. Juoksemisverbien suuri määrä vuoden 

2014 aineistossa selittyy sillä, että eräs pitkistä tarinoista sisältää runsaasti eläinten 

juoksemista kuvaavia verbejä. Karjan ja hevosten eteneminen on tarinassa keskiössä. Myös 

liikkeen laatuun on kiinnitetty huomiota, kun sanoja on valittu. Eläinten liikkumiselle on 

keksitty useita ilmaisutapoja, mikä voi laajentaa lukijoiden sanavarastoa. 

 

Kävelemisverbeillä on aineistossa yhteensä yhdeksän esiintymää; kolme (kompuroida, 

kävellä, köntiä) vuoden 1964 ja kuusi (könytä, astella, marssia, kävellä, vaappua) vuoden 

2014 aineistossa, joista astella verbi esiintyy kahdesti.  Verbi kävellä sisältyy kumpaankin 

aineistoon. Vuoden 1964 aineistossa ryhmää edustaa lisäksi vaivalloista liikkumista 

kuvaava verbi kompuroida, jolle ei ole määritelty esiintymisfrekvenssiä 

taajuussanakirjassa. Köntiä-verbillä kuvataan Pajusen (2001: 205) mukaan tyypillisesti 

vaikeaa liikkumista tai vanhan ihmisen liikettä. Nykysuomen sanakirja antaa verbille 

merkitykset ’kömpiä, köntystää, kompuroida’ (NS 1990 s.v. köntiä). Aineistossa köntiä 

kuvaa koiran liikettä (esimerkki 46). Tästä syystä Pajusen antama määritelmä ei 

aineistomme tapauksessa välttämättä ole paras mahdollinen kuvaus verbin merkityksestä. 

Nykysuomen sanakirjan tarjoama merkitys soveltuu esimerkkiin mielestämme paremmin, 

koska parafraasina oleva kömpiä puolestaan kuvaa vaivalloista, usein nelinkontin 

tapahtuvaa liikkumista (KS 2016 s.v. kömpiä). Tästä syystä aineiston köntiä voitaisiin 

luokitella myös ryömimis- ja konttaamisverbiksi.  

 

(46) Se köntii tiehensä. (AA 26/1964) 

 

Vuoden 2014 aineistossa kävelemisverbien luokkaan kuuluvat verbit astella ja marssia, 

jotka ovat tiheäfrekvenssisempiä, sekä verbit könytä ja vaappua, joita ei ole 

taajuussanakirjassa. Pajunen (2001: 205) toteaa myös könytä-verbin leksikalisoivan usein 

vaikeaa liikkumista tai vanhan ihmisen liikettä. Hiipimisverbeistä aineistossa esiintyy 

ainoastaan hiipiä, joka on vuoden 2014 aineistossa.  
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Kiipeämisverbejä koko aineistossa on kaikkiaan kahdeksan. Luokan verbit ovat kiivetä, 

kavuta ja kivuta, joista kiivetä esiintyy molempien vuosien aineistossa. Vuoden 2014 

aineistossa oleva kivuta-verbi sisältyy taajuussanakirjaan, vuoden 1964 aineiston kavuta-

verbi ei. Uimisverbejä aineistossa on neljä. Vuoden 1964 Aku Ankoissa uimista 

leksikalisoidaan tiheäfrekvenssisellä uida-verbillä, ja vuoden 2014 aineistossa uimista 

kuvaavia verbejä ovat polskia, sukeltaa ja kroolata. Näistä ainoastaan sukeltaa on 

tiheäfrekvenssinen.  

 

Ajamisverbit on kulkemisverbien suurin ryhmä. Näitä verbejä on aineistossa kaikkiaan 47. 

Molemmissa aineistoissa ovat verbit ajaa, lentää ja pörrätä, joka ei ole tiheäfrekvenssinen. 

Vuoden 1964 aineistossa ajamisverbeistä esiintyy lisäksi tiheäfrekvenssinen verbi luistella. 

Vuoden 2014 aineistossa muita ajamisverbejä ovat frekvenssisanakirjassa olevat johdokset 

ajella ja lennellä, hiihtämistä leksikalisoivat verbit suihkia ja sujutella, ratsastamista 

kuvaava verbi ratsastaa sekä deskriptiiviset, ajamisen ääntä tai vauhtia kielentävät verbit 

huristaa, hurauttaa, posottaa ja porhaltaa. Verbi kaasuttaa leksikalisoi ajamisen lisäksi 

välineen vauhdin lisäämistä. Vuoden 2014 aineiston verbeistä frekvenssisanakirjaan on 

sisällytetty verbit ratsastaa ja porhaltaa. 

 

Irmeli Pääkkösen (1982) toistokirjoitustutkimuksessa selvisi, että lapset keksivät 

huomattavan määrän kuvailevia verbejä alkuperäiseen tekstiin verrattuna. Jos lapsilla on 

tällainen tarve elävöittää omaa tekstiään, he varmasti myös lukevat mieluummin elävää 

tekstiä. Voisi kuvitella, että Aku Ankoissa esiintyvät erikoiset verbit jäävät paremmin 

lasten mieleen, minkä ansiosta he pystyvät myöhemmin käyttämään niitä myös omissa 

kirjoituksissaan. Hauskat verbit innostavat lukemaan ja saavat lukijansa myös viihtymään.  

 

Hyppäämisverbejä aineistossa on yhteensä kymmenen esiintymän verran. Hypätä ja 

loikata esiintyvät molempien vuosien aineistoissa, pomppia-verbi ainoastaan vuoden 1964 

aineistossa. Jokainen hyppäämisverbi on tiheäfrekvenssinen. Vuoden 2014 aineistossa on 

yksi rämpimis- ja kahlaamisverbi (paarustaa) sekä yksi ryömimis- ja konttaamisverbi 

(kontata). Nämä verbit eivät ole tiheäfrekvenssisiä. Vuoden 1964 aineistossa ei ole edellä 

mainittujen ryhmien edustuksia. Nykysuomen sanakirja (NS 1990 s.v. paarustaa) 

määrittelee paarustaa-verbin deskriptiiviseksi verbiksi, jonka merkitys on ’astella 

raskaasti, kömpelösti, laahustaa’. Verbiä käytetään varsinkin leksikalisoitaessa lumessa 
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kulkemista. Kielitajumme ja maailmantietomme perusteella olemme luokitelleet 

paarustaa-verbin rämpimis- ja konttaamisverbiksi. 

 

Kulkemisverbien toinen alaryhmä on vaeltamisverbit, joilla on koko aineistossa yhteensä 

kuusi esiintymää. Kummassakin aineistossa esiintyy verbi matkustaa. Vuoden 2014 

aineistossa on lisäksi verbi vaeltaa ja vuoden 1964 aineistossa verbit matkustella ja 

taivaltaa. Kaikki ryhmän verbit ovat tiheäfrekvenssisiä. Kolmas kulkemisverbien 

alaryhmä, siirtymisverbit, käsittää kaikkiaan 143 verbiesiintymää. Siirtymisverbeihin 

olemme analysoineet kaksi tiheäfrekvenssistä verbiä: muuttaa-verbin, joka esiintyy 

molemmissa aineistoissa ja siirtyä-verbin vuoden 1964 aineistosta. Nämä verbit 

leksikalisoivat siirtymistä, mutta eivät sovellu minkään tietyn alaryhmän edustajiksi. 

 

Siirtymisverbien ensimmäinen alaryhmä, etenemisverbit, rakentuu 15 verbistä. 

Molemmissa aineistoissa esiintyvät verbit kiiruhtaa, päästä ja viilettää sekä peruuttaa, 

jonka olemme luokitelleet antonyyminä kuuluvaksi ryhmään. Edellä mainituista verbeistä 

ainoastaan viilettää puuttuu taajuussanakirjasta. Vuoden 1964 aineistossa luokaan kuuluu 

lisäksi verbi rientää. Tiheäfrekvenssiset kiirehtiä ja kiitää sekä frekvenssisanakirjasta 

puuttuva tungeksia esiintyvät puolestaan vuoden 2014 aineistossa. Esimerkissä (47) näkyy 

tungeksia-verbin konteksti. Verbivalinta vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon 

informaatioita lukija saa. Esimerkiksi tungeksia-verbi kertoo sen, että tilassa on ahdasta ja 

väkeä on paljon. Jos samassa kontekstissa olisi käytetty pelkästään olla-verbiä, lukijan 

saama käsitys tilanteesta olisi paljon suppeampi. 

  

(47) Tuolla tungeksii varmaan kolmisensataa päätä. (AA 1/2014) 

 

Syöksymisverbit muodostavat toisen siirtymisverbien alaryhmän. Sen edustus aineistossa 

on vähäinen: verbi ampaista esiintyy kummassakin aineistossa kerran ja verbi syöksyä 

pelkästään vuoden 2014 aineistossa. Molemmat verbit sisältyvät taajuussanakirjaan.  

 

Lähtemisverbit on siirtymisverbien suurin alaryhmä. Tähän ryhmään kuuluu kaikkiaan 87 

verbiedustumaa. Suurin esiintymistiheys on tiheäfrekvenssisellä ja merkitykseltään 

neutraalilla lähteä-verbillä. Muita molemmissa aineistoissa esiintyviä lähtemisverbejä ovat 

taajuussanakirjassa olevat häipyä, kadota, kaikota ja hävitä sekä harvempifrekvenssiset 

livistää ja pötkiä. Vuoden 1964 aineisto sisältää lisäksi verbin livahtaa, joka sisältyy 
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taajuussanakirjaan. Painua, paeta ja liueta ovat vuoden 2014 aineistossa esiintyviä 

tiheäfrekvenssisiä lähtemisverbejä, kun taas verbit luikahtaa, suoria ja painella eivät 

sisälly taajuussanakirjaan. Aineiston lähtemisverbejä ei voida pitää neutraaleina, sillä useat 

niistä leksikalisoivat sitä, että lähteminen ei ole ollut toivottua (livistää, paeta, livahtaa). 

Lähteminen voi tapahtua myös huomaamatta (liueta, livahtaa). Vaikka lähtemisverbien 

esiintymismäärässä ei ole suurta eroa (38/49), ovat aineistojen lähtemisverbit erilaisia. 

Vuoden 1964 aineistossa lähtemistä leksikalisoidaan kahdeksalla verbilekseemillä, vuoden 

2014 aineistossa puolestaan 13 eri verbilekseemillä. Neutraali ja tiheäfrekvenssinen lähteä 

sisältyy vuoden 1964 aineistoon 24 kertaa ja vuoden 2014 aineistoon 15 kertaa. Tästä 

syystä vuoden 2014 aineiston lähtemisverbejä voidaan pitää monipuolisempana otoksena 

ryhmän verbeistä. 

 

Siirtymisverbien neljäs alaryhmä on saapumisverbit, joiden edustus aineistossa on yhteensä 

24 verbin suuruinen. Kummassakin aineistossa esiintyvät verbit saapua ja tunkeutua. 

Vuoden 2014 aineistossa saapumisverbien edustus on runsaampi. Ryhmän verbejä ovat 

vääntäytyä, ilmestyä, ilmaantua, putkahtaa ja päätyä. Verbeistä ainoastaan vääntäytyä on 

harvafrekvenssinen. Tässä ryhmässä ero aineistojen välillä on silmiinpistävä. Vuoden 2014 

aineistossa saapumista kuvataan tarkemmilla verbeillä. Verbit sisältävät tarkennuksia 

esimerkiksi saapumisen tapaan ja siihen, miten muut läsnäolijat siihen suhtautuvat 

(esimerkit 48–51). 

 

(48) Mistä kummasta se aina ilmestyy? (AA 1/2014) 

(49) Muuten päädymme linnaan joka sorkka. (AA 1/2014) 

(50) Mutta mistä mirri tänne putkahti? (AA 4/2014) 

(51) Ellen vääntäydy paikalle, minulta saattaa mennä moni rahakas diili sivu suun. 

(AA 3/2014) 

 

Siirtymisverbien viimeinen alaryhmä on sijoittautumis- ja asettautumisverbit, joita 

aineistossa on yhteensä kymmenen. Ryhmän verbeistä taajuussanakirjaan sisältyvät 

piiloutua ja leiriytyä esiintyvät kummassakin aineistossa. Vuoden 1964 aineisto sisältää 

edellä mainittujen lisäksi verbin kerääntyä, joka niin ikään on tiheäfrekvenssinen. Vuoden 

2014 aineiston sijoittautumis- ja asettautumisverbejä ovat jonkin kohteen ympärille 

leksikalisoivat saartaa ja tiheäfrekvenssinen piirittää, johonkin paikkaan tietyssä 

tarkoituksessa asettautumista kuvaavat tiheäfrekvenssiset pesiytyä ja majoittua sekä 
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piilottautumismerkitystä kantava verbi maastoutua. Vuoden 2014 aineiston verbit liittyvät 

jollakin tavalla sotakuvastoon. On selvää, että tarinoiden juoni, tilanteet ja tapahtumapaikat 

vaikuttavat myös siihen, millaisia verbejä tarinoissa voi esiintyä.   

 

Erityyppistä kulkemista leksikalisoidaan aineistomme Aku Ankoissa paljon. Kun kyseessä 

on piirretty, liikkumaton kuva, on selvää, että kuvissa tapahtuva liike täytyy sanallistaa. 

Erityisesti silloin, kun halutaan korostaa jotakin liikkeen tiettyä piirrettä tai tapaa, 

leksikalisoiminen on lähes välttämätöntä. Kuvista välittyvä liikkumisen tapa on melko 

rajallinen. Yleensä sarjakuvissa käytetään liikkeen kuvaamisen apuna myös erilaisia 

tehosteita, mutta nekään eivät riitä yksinään kuvaamaan juuri tietynlaista liikettä. Olemme 

koonneet kulkemisverbeihin kuuluvista askelverbeistä oman taulukkonsa (2) ryhmän 

laajuuden vuoksi. 

 

TAULUKKO 2. Aineiston kulkemisverbit  

KULKEMISVERBIT kulkea 

ASKELVERBIT astua, tanssia 

- juoksemisverbit  juosta, kipittää, juoksennella, rynnätä, kirmata, 

rymistää, nelistää, laukata, sännätä 

- kävelemisverbit kävellä, kompuroida, köntiä, könytä, vaappua 

- hiipimisverbit hiipiä 

- kiipeämisverbit kiivetä, kavuta, kivuta 

- uimisverbit uida, polskia, sukeltaa, kroolata 

- ajamisverbit ajaa, lentää, pörrätä, luistella, ajella, lennellä, 

suihkia, sujutella, ratsastaa, huristaa, 

hurauttaa, posottaa, porhaltaa, kaasuttaa  

- hyppäämisverbit hypätä, loikata, pomppia 

- rämpimis- ja kahlaamisverbit paarustaa 

- ryömimis- ja konttaamisverbit kontata 
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Omavoimaista liikettä kuvaavia liikkumisverbejä aineistossa on niukalti: yksitoista 

esiintymää koko aineistossa. Näistä viisi on neutraalimerkityksisen liikkua-verbin 

esiintymiä, joista vuoden 1964 aineisto sisältää kolme ja vuoden 2014 aineisto kaksi. 

Vuoden 2014 aineistossa on lisäksi paikallaan liikehtimistä kuvaava harvafrekvenssinen 

verbi tasapainotella. Edestakaista liikettä tai liikkumisen yritystä leksikalisoidaan vuoden 

1964 aineistossa verbeillä pyrkiä ja vilistä, ja vuoden 2014 aineistossa verbillä keikkua. 

Jokainen liikkumisverbi on tiheäfrekvenssinen.  

 

Väyläverbit ovat kolmas omavoimaisen liikkeen ryhmä. Näitä verbejä aineistossa on 

yhteensä 230. Vuoden 1964 aineistossa väyläverbit muodostavat omavoimaisen liikkeen 

suurimman ryhmän. Suurin väyläverbien alaluokka on deiktiset liikeverbit (tulla, mennä, 

palata), joiden osuus kaikista väyläverbeistä on 67,4 prosenttia. Bidirektionaalisia 

liikeverbejä aineistossa on kaikkiaan 17. Molemmissa aineistoissa esiintyvät verbit käydä 

ja käväistä. Vuoden 1964 aineistossa näiden verbien ohella esiintyy verbi pistäytyä. Kaikki 

edellä mainitut verbit esiintyvät myös taajuussanakirjassa. Vuoden 2014 aineistossa 

bidirektionaalisia liikeverbejä ovat lisäksi verbit piipahtaa ja poiketa sekä 

harvafrekvenssinen kipaista. 

 

Väyläverbeihin kuuluvat lisäksi rotaatiota leksikalisoivat verbit, joita aineistossa on kolme. 

Vuoden 1964 ainoa rotaatiota leksikalisoiva liikeverbi on kieppua, joka on 

harvafrekvenssinen. Vuoden 2014 aineiston verbit kierrellä ja pyöriä ovat 

tiheäfrekvenssisiä. Verbit suhteessa taustaan ja taustaolioon ovat viimeinen väyläverbien 

alaryhmä. Aineistossa näitä verbejä on kaikkiaan 45. Verbit seurata ja oikaista esiintyvät 

kummassakin aineistossa. Tämän lisäksi vuoden 1964 aineisto sisältää verbit tavoittaa, 

juuttua ja poiketa. Vuoden 2014 aineistossa ryhmän verbejä ovat saavuttaa, jahdata, 

tursuta, ylittää, tavoittaa, lähestyä, väistyä, ohittaa ja suistua. Verbeistä jahdata, tursuta ja 

suistua ovat harvafrekvenssisiä. Esimerkissä (52) on esillä tursuta-verbin konteksti. 

 

(52) Pankki tursuaa valvontakameroita, etkä ottanut edes pipoa mukaan pääsi 

peitoksi. (AA 3/2014) 

 

Kontekstin perusteella tursuta-verbin voidaan nähdä ilmaisevan lokaatiota (Pankissa on 

valvontakameroita), mutta asiaintilaa ei ole koodattu nominaalisesti, vaikka se olisi 

mahdollista. Kielitoimiston sanakirja (KS 2016 s.v. tursuta) toteaa, että tursuta-verbiä 
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käytetään usein nesteistä ja pehmeistä aineista, kun ne työntyvät tai tunkeutuvat esiin tai 

laajempaan tilaan. Tursuta-verbillä kuvataan esimerkissä sitä, että valvontakameroita on 

pankissa niin paljon, että ne jopa työntyvät pankista ulos. Aivan yksiselitteinen tämän 

verbin tulkinta ei ole, ja olisi mahdollista luokitella se kuuluvaksi myös johonkin toiseen 

ryhmään. 

 

Omaksi alaryhmäkseen verbit suhteessa taustaan ja taustaolioon -ryhmän sisällä olemme 

analysoineet verbit, jotka leksikalisoivat pyrkimystä kontaktin välttämiseen. Tällaista 

ryhmää ei Pajusen luomassa luokittelussa ole. Ryhmään kuuluviksi olemme luokitelleet 

verbit varoa, karttaa, väistyä sekä kaihtaa. Näistä varoa esiintyy kummassakin aineistossa, 

kaihtaa ainoastaan vuoden 2014 aineistossa ja karttaa sekä väistyä vuoden 1964 

aineistossa. 

 

Lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien toinen pääryhmä on refleksiivinen liike. 

Tämän ryhmän edustus on aineistossa pieni. Refleksiivistä liikettä kuvaavia verbejä 

aineistossa on kaikkiaan 32. Omiksi alaryhmikseen erottuvat ruumiinosien liikettä 

kuvaavat verbit ja koko ruumiin liikettä leksikalisoivat verbit. Ruumiinosien liikettä 

kuvaavia verbejä aineistossa on seitsemän, joista kaikki leksikalisoivat raajojen liikettä. 

Vuoden 2014 aineistossa polkea-verbi esiintyy neljä kertaa. Vuoden 1964 aineistossa 

ruumiinosien liikettä ilmaistaan verbeillä liikutella, potkaista ja ojentaa. Näistä verbit 

liikutella ja ojentaa olemme analysoineet kuuluviksi ruumiinosien liikkeiden luokkaan 

niiden esiintymisympäristön perusteella, mikä näkyy esimerkeistä (53) ja (54).  

 

(53) Ojentakaapa kätenne. (AA 12/1964) 

(54) Liikutelkaahan jalkojanne. (AA 3/1964) 

 

Koko ruumiin liikettä leksikalisoivia verbejä aineistossa on 29. Pääryhmän tasolle olemme 

analysoineet verbit käännähtää ja kääntyä, jotka esiintyvät vuoden 2014 aineistossa. Koko 

ruumiin liikettä kuvaavista verbeistä voidaan erotella edelleen taivuttamisverbit, joita 

vuoden 1964 aineistossa ovat kumartua ja kyyristyä ja vuoden 2014 aineistossa punnertaa. 

Toisen alaryhmän muodostavat asettautumisverbit, johon kuuluvat nousemisverbit (nousta 

ja antonyymina luokkaan analysoitu laskeutua ja istuutumisverbit (istuutua). Verbeistä 

nousta esiintyy kummassakin aineistossa, istuutua vuoden 1964 aineistossa ja laskeutua 

vuoden 2014 Aku Ankoissa. 
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Kolmas koko ruumiin liikettä ilmaisevien verbien ryhmä on kaatumisverbit, joita 

aineistossa on kuusi. Kaatua- ja liukastua-verbit esiintyvät kummassakin aineistossa, 

vuoden 1964 aineisto sisältää lisäksi kaatumisverbin kompastua ja vuoden 2014 aineisto 

verbin langeta. Koko ruumiin liikettä voidaan ilmaista myös liikahtamisverbeillä, joita 

aineistossa on kaikkiaan kolme. Ponnistaa ja liikahtaa esiintyvät kerran vuoden 1964 

aineistossa ja hievahtaa kerran vuoden 2014 aineistossa. 

 

Miksi refleksiivisen liikkeen ryhmä aineistossamme on niin pieni? Voisiko syynä olla se, 

että Ankkalinnan väki ei koostu ihmishahmoista vaan fiktiivisistä olennoista, jotka 

käyttäytyvät inhimillisesti? Mitkä kaikki liikkeet ovat mahdollisia esimerkiksi Ankoille? 

Ankat eivät voi esimerkiksi liikutella sormiaan tai varpaitaan, mutta sulat ja räpylät he 

kyllä saavat hievahtamaan. Vähäeleiset liikkeet eivät toisaalta välttämättä kuulu 

sarjakuvaan, joka usein on täynnä suurempaa toimintaa. 

 

Koko ruumiin liikkeen vähäinen leksikalisointi voi johtua siitä, että sarjakuvissa suuria 

liikeratoja on helppo kuvata piirroksissa. Mikäli hahmo ensimmäisessä kuvassa seisoo ja 

seuraavassa istuu, ei asiaa ole tarpeellista ilmaista sanallisesti. Myös kaatuminen on usein 

kuvattu piirroksessa, mikä tietysti tuo sarjakuvaan huvittavuuden elementin. Pelkkä 

sanallinen kaatumisen ilmaiseminen voisi latistaa mahdollisesti huvittavan tilanteen. 

 

Kolmas lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien pääryhmä on dynaaminen liike. 

Ryhmään kuuluvia verbejä on aineistossa yhteensä 20. Dynaamista liikettä leksikalisoivat 

verbit voidaan jakaa neutraalimerkityksisiin liikeverbeihin, aineen liikettä kuvaaviin 

verbeihin ja kompaktin esineen liikettä aineessa kuvaaviin verbeihin. 

Neutraalimerkityksisiä liikeverbejä vuoden 1964 aineistossa ovat pudota, käydä, luisua ja 

ajelehtia ja vuoden 2014 aineistossa pudota. Kompaktin esineen liikkumista aineessa 

leksikalisoidaan vuoden 1964 aineistossa verbillä upota ja vuoden 2014 aineistossa 

verbeillä leijua, lipua ja liehua. Aineen liikettä kuvaa ainoastaan yksi vuoden 1964 

aineiston verbi, vuotaa. Olemme analysoineet verbin tähän ryhmään, koska se kuvaa 

ääniaaltojen liikettä ilmassa. Olisi mahdollista analysoida vuotaa-verbi myös 

kuulemisaktiviteettia leksikalisoivaksi verbiksi. Esimerkistä (55) käy ilmi vuotaa-verbin 

konteksti. 

 



80 

 

(55) Jos tämä vuotaa ihmisten korviin, tiedän, että te olette laverrelleet. (AA 

8/1964) 

 

 

KUVIO 16. Lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien määrä aineistossa. 

 

Kuviosta 16 voi nähdä, että vuoden 2014 aineistossa on selkeästi enemmän 

harvafrekvenssisiä lokomotionaalisia ja refleksiivisiä liikeverbejä, vaikka muilta osin 

verbimäärässä ei tässä luokassa ole suurta eroa. Vuoden 1964 aineistossa luokan 

harvafrekvenssisten verbien osuus on 6,4 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 18,2 

prosenttia. Erilaisia harvafrekvenssisiä verbejä aineistossa on varsinkin juoksemis- ja 

ajamisverbeissä. 

 

Myös lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien osalta voidaan todeta, että vuoden 

2014 aineisto on verbien osalta monimuotoisempi kuin vuoden 1964 aineisto. 

Harvafrekvenssisten verbien osuus on liki viidesosa kaikista verbeistä, joten uusia sanoja 

varmasti tulee kouluikäiselle lukijalle runsaasti. Tämä voi vaikuttaa sanavaraston 

kehittymiseen. 
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Kausatiivinen liike ja asettamisverbit 

 

Liikeverbien toisen pääryhmän muodostavat kausatiiviset liikeverbit ja asettamisverbit, 

joiden osuus kaikista liikeverbeistä on vuoden 1964 aineistossa 23,9 prosenttia ja vuoden 

2014 aineistossa 25,2 prosenttia. Käsittelemme seuraavaksi tähän ryhmään luokiteltuja 

verbejä, joita koko aineistossa on kaikkiaan 353. 

 

Vuoden 1964 aineisto sisältää 98 kausatiivista liikeverbiä ja vuoden 2014 aineistossa 

näiden verbien määrä on 166. Kummankin vuoden aineiston osalta olemme analysoineet 

tiheäfrekvenssisen verbin kääntää kuuluvaksi kausatiivisten liikeverbien tasolle. Ryhmän 

ensimmäinen alaluokka on eroamisverbit, joita aineistossa on kaikkiaan 56. Luokkaan 

sisältyvät taajuussanakirjassa olevat verbit päästää ja vapauttaa, jotka olemme luokitelleet 

eroamisverbien tasolle. Verbeistä päästää esiintyy molemmissa aineistoissa, vapauttaa 

vain vuoden 2014 aineistossa. 

 

Suurimmat eroamisverbien alaryhmät ovat puhaltamis- ja lähettämisverbit sekä 

heittämisverbit). Puhaltamisverbeistä lähettää ja passittaa sisältyvät molempiin 

aineistoihin, puhaltaa vain vuoden 2014 aineistoon. Heittämisverbit eroavat aineistoissa 

toisistaan. Vuoden 1964 aineistossa ovat verbit heittää, viskoa, nakkailla ja pommittaa, 

vuoden 2014 aineistoon sisältyvät puolestaan verbit viskata, viskellä, nakella, nakata, 

tykittää, posauttaa ja kylvää. Olemme analysoineet heittämisverbeihin verbit pommittaa, 

tykittää ja posauttaa, jotka voisivat myös muodostaa oma ampumisverbien ryhmän. 

Näiden verbien leksikalisoima liike kuitenkin sisältää jonkinlaisen eroamisen, jossa y:n 

positio muuttuu ja x:n pysyy samana. Myös Pajunen (2001: 228) on luokitellut ampua-

verbin heittämisverbiksi. Kaikki aineiston puhaltamis- ja lähettämisverbit ovat 

tiheäfrekvenssisiä. Heittämisverbeistä taajuussanakirjassa ovat verbit heittää, pommittaa ja 

kylvää. Vuoden 1964 aineiston heittämisverbeistä puolet on tiheäfrekvenssisiä, vuoden 

2014 osalta taajuussanakirjassa on vain yksi seitsemästä verbistä. Vaikka verbilekseemit 

itsessään eroavat aineistossa toisistaan, on ne suurimmalta osin johdettu samoista 

kantasanoista. Varsinkin verbeistä viskata ja nakata on muodostettu 

frekventatiivijohdoksia (viskoa, nakkailla, viskellä, nakella). Pajunen (2012: 5) toteaa, että 

alakouluiässä harjaannutaan käyttämään kompleksisia rakenteita. Frekventatiivijohdokset 

voivat siis lisätä alakoululaisten ymmärrystä kielestä. Mikäli johdokset käsitetään 

itsenäisiksi lekseemeiksi, kartuttavat ne myös sanavarastoa.  
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Eroamisverbien alaryhmiä ovat lisäksi kaatamisverbit, joita aineistossa ovat 

tiheäfrekvenssiset kumota ja kaataa. Kaataa-verbi esiintyy kummankin vuoden aineistossa, 

kumota vain vuoden 2014 Aku Ankoissa. Pudottamisverbeistä (pudottaa, rysäyttää, laskea, 

tiputtaa) pudottaa esiintyy vuoden 1964 aineistossa. Vuoden 2014 aineistossa edustettuna 

ovat kaikki edellä mainitut pudottamisverbit. Verbeistä rysäyttää ei esiinny 

taajuussanakirjassa.  

 

Kausatiivisten liikeverbien toinen alaluokka on kuljettamisverbit, joita aineistossa on 

yhteensä 87. Vuoden 1964 aineistosta olemme luokitelleet verbit kuljettaa ja ajaa tähän 

ryhmään. Vuoden 2014 aineiston kaikki kuljettamisverbit olemme luokitelleet spesifimpiin 

alaryhmiin kuuluviksi. 

 

Kantamista ja viemistä leksikalisoivista verbeistä kummassakin aineistossa esiintyvät 

verbit viedä, tuoda ja kantaa, jotka ovat tiheäfrekvenssisiä. Vuoden 1964 aineistossa 

kiikuttaa ja taajuussanakirjassa oleva salakuljettaa ovat ryhmään kuuluvia verbejä. Vuoden 

2014 aineisto lisää kantamis- ja viemisverbeihin lekseemit siirtää, raahata, liikauttaa ja 

rontata. Kaksi jälkimmäistä eivät sisälly taajuussanakirjaan. Rontata-verbi merkitsee Aku 

Ankan nettisivuilla julkaistun minisanaston mukaan ’kantamista’ ja ’raahaamista’. 

Kyseinen verbi on ollut esillä myös Aku Ankka lehden 9/2013 teemanumerossa, jossa eräs 

tarina oli kirjoitettu pohjalaismurteella. (Sanoma Magazines 2013.) Rontata-verbi on ollut 

esillä lehden aiemmassa numerossa, joten säännöllisille lukijoille sanan uudelleen 

esiintyminen voi vahvistaa sen ymmärtämistä. Uusille lukijoille, kuten meille tutkijoille, 

verbin merkitys voi selvitä piirroksesta. Tutkijoina olimme pitkään epävarmoja verbin 

merkityksestä. Onko kyseessä kantaminen, nostaminen vai heittäminen? Sanavaraston 

laajentumisen kannalta on hyvä, että lehden nettisivuilla on tarjolla piensanasto, jotta 

murresanojen merkitykset voisivat selkeytyä lukijoille.  

 

Kuljettamisverbien luokkaan kuuluvat myös työntämisverbit, joita vuoden 1964 aineistossa 

ovat työntää ja tyrkätä ja vuoden 2014 aineistossa tuupata, vyöryttää ja tyrkätä. Verbeistä 

työntää ja vyöryttää sisältyvät taajuussanakirjaan. Työntämisverbeille vastakkainen ryhmä, 

vetämisverbit, edustuu aineistossa niukalti. Vuoden 1964 aineistossa verbi kiskoa esiintyy 

kerran, vuoden 2014 aineistossa vetämistä leksikalisoidaan verbeillä hilata, kiskoa ja 

vetää, joista jokainen esiintyy aineistossa kerran. Verbeistä hilata on harvafrekvenssinen. 
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Kuljettamisverbien alaryhmiä ovat myös välineellä kuljettamista ilmaisevat verbit, joista 

vuoden 2014 aineistossa esiintyy verbi lennättää, ja seuraamisverbit, joita koko aineistossa 

on yhteensä 11. Seuraamisverbeistä ohjata ja toimittaa esiintyvät sekä vuoden 1964 että 

vuoden 2014 aineistossa, verbi juoksuttaa ainoastaan vuoden 1964 aineistossa. Jokainen 

näiden kahden alaryhmän verbeistä sisältyy taajuussanakirjaan. 

 

Kausatiivisten liikeverbien kolmas alaluokka on etsimis- ja hakemisverbit. Tähän luokkaan 

aineistosta analysoimme yhteensä 40 verbiesiintymää. Luokan verbit olivat kummassakin 

aineistossa samat: etsiä, etsiskellä, hakea ja noutaa. Verbijohdos etsiskellä ei kuulu 

tiheäfrekvenssisiin verbeihin. Suurin edustus on vuoden 1964 aineistossa verbillä etsiä 

(13), vuoden 2014 aineistossa verbillä hakea (8).  

 

Neljännen kausatiivisten liikeverbien alaluokan muodostavat hylkäämisverbit, joita 

aineistossa on yhteensä 24. Verbilekseemeistä jättää esiintyi molemmissa aineistoissa, 

lekseemit hylätä, karkottaa, häätää ja hätyyttää vuoden 1964 aineistossa ja verbit 

hätistellä, hankkiutua (eroon) ja karistaa vuoden 2014 aineistossa. Jättää, karistaa, 

karkottaa ja häätää ovat tiheäfrekvenssisiä. Esimerkeissä (56) ja (57) on esillä hankkiutua 

(eroon) -verbin konteksti. 

 

(56) Mikäli kaipaatte uusia tavaroita, saatte ensin hankkiutua eroon vanhoista. 

(AA 2/2014) 

(57) Äiti sanoi, että jos mielin hankkia sarjakuvia, minun täytyy hankkiutua eroon 

roboteista. (AA 2/2014) 

 

Viimeinen kausatiivisten liikeverbien alaryhmä on esineen tai elollisen edestakainen 

liikuttaminen. Aineistossa ryhmään kuuluvia verbejä oli yhteensä viisi. Vuoden 1964 

aineiston verbit heilutella ja heilauttaa ovat tiheäfrekvenssisiä, lekseemi riepotella ei 

puolestaan sisälly taajuussanakirjaan. Vuoden 2014 aineiston verbit siirrellä ja pyöritellä 

ovat tiheäfrekvenssisiä. Vaikka voidaan olettaa, että erilaista liikuttamista tapahtuu 

sarjakuvissa runsaasti, voidaan tämäkin toiminta esittää piirroksissa. Esimerkiksi 

vauhtiviivat ei-realistisessa piirroskielessä, jota sarjakuvat edustavat, ovat helppo tapa 

ilmaista liikettä. Puhekuplia, joihin mahtuu vain rajallinen määrä tekstiä, voidaan käyttää 

toisenlaisen informaation välittämiseen. 
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Kausatiivisten liikeverbien ja asettamisverbien toisen pääryhmän muodostavat 

asettamisverbit, joita aineistossa oli yhteensä 139. Asettamisverbit voidaan jakaa edelleen 

sijoittamis- ja ottamisverbeihin. Sijoittamisverbien pääryhmän tasolle olemme analysoineet 

verbit tukkia, asettaa ja pistää, jotka esiintyvät vuoden 1964 aineistossa, sekä verbin 

panna, joka on edustettuna molempien vuosien aineistossa. Jokainen näistä 

sijoittamisverbeistä on tiheäfrekvenssinen.  

 

Sijoittamisverbien kuudesta alaryhmästä suurin on säilömisverbit, johon olemme 

analysoineet yhteensä 33 verbiä. Kummassakin aineistossa esiintyviä säilömisverbejä ovat 

tiheäfrekvenssiset kätkeä ja piilottaa. Vuoden 2014 aineiston verbeistä täyttää, ladata, 

nauhoittaa, pakata ja antonyymina ryhmään analysoitu tyhjentää ovat tiheäfrekvenssisiä, 

kun taas lekseemejä jumittaa, arkistoida ja lastata ei taajuussanakirjassa ole. Vuoden 1964 

aineisto sisältää lisäksi verbit haudata, teljetä ja laskea, jotka sisältyvät taajuussanakirjaan. 

Esimerkissä (58) laskea-verbin kontekstina on veden laskeminen kylpyammeeseen. 

Olemme analysoineet verbin merkitykseksi ’täyttää säiliö jollakin aineella’. 

 

(58) Malttakaa hiukan vain – mutta kylpyvesi on kyllä laskettu. (AA 26/1964) 

 

Toiseksi suurin sijoittamisverbien alaryhmä on yhdistämis- ja sitomisverbit, johon kuuluu 

yhteensä kymmenen verbiä. Verbilekseemien osalta aineistot eroavat toisistaan. Vuoden 

1964 aineistossa ryhmään kuuluvia verbejä ovat kiinnittää, köyttää ja kietaista, joista 

kiinnittää sisältyy taajuussanakirjaan. Vuoden 2014 aineiston yhdistämis- ja sitomisverbejä 

ovat puolestaan tiheäfrekvenssiset sitoa, kytkeä ja liimata. 

 

Loput neljä sijoittamisverbien alaryhmää ovat verbimäärältään vähäisempiä. 

Järjestämisverbejä aineistossa esiintyy kuusi kertaa, verbi järjestää kummassakin 

aineistossa ja lekseemi käydä vuoden 1964 aineistossa. Kumpikin edellä mainituista 

verbeistä sisältyy taajuussanakirjaan. Päällystämisverbejä aineistossa on niin ikään kuusi. 

Tiheäfrekvenssinen päällystää-verbi esiintyy kummassakin aineistossa. Muita 

päällystämisverbejä vuoden 1964 aineistossa ovat verhoilla, lasittaa ja taajuussanakirjaan 

sisältyvä verbi peittää, vuoden 2014 aineistosta ryhmään kuuluu lisäksi tiheäfrekvenssinen 

verbi kattaa. Lisäämis- ja levittämisverbejä aineistossa on kaksi: vuoden 1964 aineistossa 

tiheäfrekvenssinen lisätä ja vuoden 2014 aineistossa hiekoittaa.  Varustamisverbejä 
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aineistossa on viisi: vuoden 1964 aineiston verbi koristaa ja vuoden 2014 aineiston verbit 

satuloida, merkitä ja kruunata. Verbeistä ainoastaan satuloida puuttuu taajuussanakirjasta. 

Aiemmin esittelimme tilaverbien yhteydessä koristaa-verbin toisessa merkityksessä. 

Varustamisverbinä koristaa toimii esimerkin (59) osoittamalla tavalla. 

 

(59) Koristakaa kirjahyllynne tällä teoksella! (AA 5/1964) 

 

Asettamisverbien toinen alaluokka on ottamisverbit, johon aineistosta analysoimme 50 

verbiesiintymää. Ottamisverbien suurin alaryhmä on keräämisverbit, joita aineistossa oli 

kaikkiaan 18. Koota, korjata, kerätä ja nostaa esiintyivät molemmissa aineistossa. Vuoden 

2014 aineisto sisälsi lisäksi ottamisverbin haalia, jolle Kielitoimiston sanakirja antaa 

parafraasiksi ’kerätä, koota sieltä täältä’ (KS 2016 s.v. haalia). Jokainen aineiston 

keräämisverbi on tiheäfrekvenssinen.  

 

Toiseksi suurin ottamisverbien alaryhmä on nappaamisverbit, joita aineistossa oli yhteensä 

17. Kummassakin aineistossa esiintyi verbi siepata. Vuoden 1964 aineistossa 

nappaamisverbien ryhmään analysoimme lisäksi verbin kopata. Vuoden 2014 osalta 

nappaamisverbeiksi luokittelimme verbit napata, napsia ja temmata.  Kaikista aineiston 

nappaamisverbeistä kopata ja napsia eivät ole tiheäfrekvenssisiä. 

 

Ottamisverbien alaryhmiksi kuuluvat myös kuorimis- ja poistamisverbit sekä 

pyydystämisverbit. Kuorimis- ja poistamisverbejä aineistossa oli kaikkiaan kymmenen, 

joista kuusi esiintymää vuoden 1964 aineistossa ja neljä vuoden 2014 aineistossa. 

Tiheäfrekvenssinen irrottaa-verbi esiintyi kummassakin aineistossa. Vuoden 1964 

aineiston verbeistä ryhmään kuuluviksi analysoimme verbit tyhjentää, tomuttaa ja avata 

sekä vuoden 2014 aineistosta verbin poistaa. Edellä mainituista kuorimis- ja 

poistamisverbeistä tomuttaa on harvafrekvenssinen. Pyydystämisverbejä aineistossa oli 

yhteensä viisi. Kumpikin aineisto sisälsi verbin pyydystää. Lisäksi vuoden 2014 aineistosta 

analysoimme pyydystämisverbeihin kuuluviksi lekseemit metsästää ja saalistaa, joka ei 

sisälly taajuussanakirjaan. 
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KUVIO 17. Kausatiivisten liikeverbien ja asettamisverbien määrä aineistossa. 

 

Olemme koonneet verbimäärät kausatiivisten liikeverbien ja asettamisverbien osalta 

kuvioon 17. Vuoden 1964 aineistossa ryhmän verbeistä 11,4 on harvafrekvenssisiä, ja 

vuoden 2014 aineistossa harvafrekvenssisten verbien osuus on 15,5 prosenttia. Ero 

aineistojen harvafrekvenssisten verbien välillä ei ole kovin suuri. Kumpikin aineisto pitää 

sisällään muutamia harvafrekvenssisiä verbejä jokaisessa ryhmässä. Suurin ero on 

heittämisverbeissä, joiden osalta vuoden 2014 aineisto sisältää huomattavasti enemmän 

harvafrekvenssisiä verbejä kuin vuoden 1964 aineisto. 

 

Kontaktiverbit 

 

Kontaktiverbien osuus kaikista liikeverbeistä on hyvin pieni. Vuoden 1964 aineistossa niitä 

on 4,9 prosenttia (34 verbiesiintymää) ja vuoden 2014 aineistossa 2,4 prosenttia (18 

verbiesiintymää). Vuoden 1964 aineistossa kosketusverbejä on enemmän kuin 

lyömisverbejä, vuoden 2014 puolestaan juuri toisin päin. Kosketusverbejä on vuoden 1964 

aineistossa 21 ja vuoden 2014 aineistossa seitsemän. Esineen ja pinnan kontaktia 

leksikalisoivien verbien alaryhmistä vuoden 1964 aineistossa esiintyvät tarttumisverbit 

osua ja roikkua sekä harvafrekvenssinen tukistaa, vuoden 2014 aineistossa tarttumisverbi 
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roikkua sekä hipomis- ja yltämisverbi hipoa. Kosketteluverbejä ja kosketuksissa oloa 

ilmaisevia verbejä ei ole aineistossa lainkaan.  

 

+/- kontrolloitavaa tekoa ilmaisevia verbejä on koko aineistossa yhteensä 13 ja näistä eri 

verbilekseemejä on seitsemän. Näistä törmätä ja tarttua sisältyvät molempiin aineistoihin, 

tönäistä, koskea, koskettaa ja painaa ainoastaan vuoden 1964 aineistoon. Kummassakin 

aineistossa esiintyy erilaisia kontrolloitavaa tekoa leksikalisoivia verbejä. Vuoden 1964 

aineistossa näitä verbejä ovat pidellä, taputtaa, torjua ja harvafrekvenssinen taklata, 

vuoden 2014 aineistossa puolestaan napsauttaa ja pyyhkiä, joista napsauttaa on 

harvafrekvenssinen. Tarttua-verbin olemme luokitelleet kontekstin mukaan joko 

tarttumisverbiksi tai +/- kontrolloitavaa tekoa leksikalisoivaksi verbiksi. Esimerkissä (60) 

kyseessä on tarttumisverbi ja esimerkeissä (61) ja (62) +/- kontrolloitava teko. Kun 

kyseessä on +/- kontrolloitava teko, tarttuja on esimerkeissä ei-elollinen entiteetti.  

 

(60) Tarttukaa köyteen, niin kiskon teidät turvaan. (AA 4/2014) 

(61) Siinähän lippuni onkin! Se tarttui siis korvaasi. (AA 8/1964) 

(62) Onko villitys tarttunut sinuunkin? (AA 12/1964) 

 

Pyyhkiä-verbi olisi kontekstista irrotettua helppo luokitella siivoamisverbiksi. Aineistossa 

se esiintyy esimerkin (63) osoittamassa kontekstissa, minkä vuoksi luokittelimme sen 

kontrolloitavaa tekoa ilmaisevaksi verbiksi. 

 

 (63) KEN PYYHKIS OTSALTANI HIEN, KUN ALTTARILLE SINUT VIEN… (AA 

5/2014) 

 

Lyömisverbejä on vuoden 1964 aineistossa 13 ja vuoden 2014 aineistossa 11. Nämä verbit 

olemme jaotelleet neljään erilaiseen alaryhmään. Kohentamisverbejä ja puristamisverbejä 

esiintyy vain vuoden 2014 aineistossa. Edelliseen kuuluvia verbejä ovat kohentaa ja 

harvafrekvenssinen pöyhiä ja jälkimmäiseen puristaa. Erityyppisten lyömisverbien 

esiintymiä koko aineistossa on yhteensä 24. Lyödä-verbi esiintyy molemmissa aineistoissa. 

Muut lyömisverbit ovat aineistoissa erilaisia. Vuoden 1964 erityyppisiä lyömisverbejä ovat 

tyrkkiä, näpätä, kumauttaa ja huitaista ja vuoden 2014 puolestaan täräyttää, lasauttaa, 

nuijia, rusikoida, iskeä, lyödä ja huitoa. Lyömisverbeistä tiheäfrekvenssisiä ovat 

ainoastaan lyödä, iskeä ja huitoa. Aineistomme osoittaa, että lyömisverbejä on hyvin 
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erityyppisiä. Pajunen (2001: 251–252) toteaa lyömisverbien yhteydessä, että ne 

leksikalisoivat usein lyömisen voimakkuutta, välinettä, tapaa ja aktiivialuetta. Vuoden 

1964 aineistossa lyömisessä korostuvat aktiivialue ja ääni, vuoden 2014 aineistossa 

verbeihin koodataan lisäksi lyömisen välinettä ja lyömistapahtuman lopputulosta.  

 

Erotimme lyömisverbien alaryhmäksi myös kontakti esineeseen -luokan. Ryhmään 

kuuluvissa verbeissä lyömisliike kohdistuu johonkin esineeseen. Tämän ryhmän verbejä 

ovat tiheäfrekvenssiset kolkuttaa, hakata, koputtaa ja pamauttaa, joista ensimmäinen 

esiintyy vuoden 2104 aineistossa ja loput vuoden 1964 aineistossa.  

 

Aineistossa esiintyvien kontaktiverbien määrän olemme koonneet kuvioon 18. Vuoden 

1964 kontaktiverbeistä harvafrekvenssisiä on 29,4 prosenttia ja vuoden 2014 aineiston 

verbeistä 38,9 prosenttia. Taulukosta käy ilmi myös se, että kontaktiverbien määrä vuoden 

1964 aineistossa on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2014 aineistossa. 

 

Vaikka kontaktiverbejä on enemmän vuoden 1964 aineistossa, ovat ryhmän verbit 

tiheäfrekvenssisiä. Samalla verbillä on aineistossa useampi esiintymä, mikä vaikuttaa 

frekvenssivertailun tulokseen. Vuoden 1964 aineistossa pidellä-verbi esiintyy viisi kertaa, 

koskea- ja näpätä-verbit kolmesti. Vuoden 2014 aineistossa ainoastaan tarttua-verbillä on 

kaksi esiintymää ja muut kontaktiverbit sisältyvät aineistoon vain kerran. Verbien 

esiintymismäärä aineistossa vaikuttaa tulokseen vahvasti useammassa alaryhmässä. Ero 

tulee esiin varsinkin lyömisverbien yhteydessä. Vuoden 1964 aineistossa lyömisverbeillä 

on 13 esiintymää ja eri verbilekseemejä kahdeksan, vuoden 2014 aineistossa esiintymiä on 

11 ja verbilekseemejä yhtä monta. Jokainen lyömistapahtuma leksikalisoidaan vuoden 

2014 aineistossa eri lekseemillä. 

 

Syy kontaktiverbien vähäiseen määrään voi johtua siitä, että nämä verbit voidaan ilmaista 

piirroksissa ilman tarvetta tarkentavalle sanalliselle ilmaukselle. Kosketus ja lyöminen on 

mahdollista koodata kuvaan. Verbit voivat tarkentaa lukijalle esimerkiksi kosketuksen 

tarkoitusta, tietoisuuden astetta tai kontaktin voimakkuutta. Joissain tapauksissa 

esimerkiksi kontaktin voimakkuus voidaan ilmaista myös piirroksissa erivahvuisilla 

viivoilla ja fontin vahvuudella vaikka silloin, kun sarjakuvahahmo koputtaa oveen. 
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KUVIO 18. Kontaktiverbien määrä aineistossa. 

 

Omistusverbit 

 

Omistusverbejä on vuoden 1964 aineistossa 232 ja vuoden 2014 aineistossa 252. 

Omistusverbien osuus kaikista liikeverbeistä on kummassakin aineistossa noin kolmasosa: 

vuoden 1964 aineistossa 33,3 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 33,9 prosenttia.  

 

Statiivisia omistusverbejä on vuoden 1964 aineistossa 51 ja vuoden 2014 aineistossa 81. 

Näistä olla on yleisin ja esiintyy vuoden 1964 aineistossa 45 kertaa ja vuoden 2014 

aineistossa 74 kertaa. Kuulua-verbi esiintyy koko aineistossa yhteensä 10 kertaa, neljä 

kertaa vuoden 1964 aineistossa ja kuusi kertaa vuoden 2014 aineistossa. Omistaa-verbillä 

on kaksi esiintymää, ja ne molemmat ovat vuoden 1964 aineistossa. 

 

Antamisverbien ryhmä on suurin omistusverbien alaryhmä. Vuoden 1964 aineistossa 

niiden osuus on 49,1 prosenttia kaikista omistusverbeistä ja vuoden 2014 aineistossa 41,3 

prosenttia. Aineistossa esiintyy verbejä jokaiseen antamisverbien alaluokkaan. 

Lahjoittamisverbejä on koko aineistossa yhteensä 41. Näistä eri verbilekseemejä on 

yhteensä seitsemän. Antaa ja ojentaa esiintyvät molemmissa aineistoissa. Vuoden 1964 
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aineistossa on lisäksi lahjoittamisverbit avustaa, korvata, lahjoittaa, palkita ja uhrata. 

Kaikki lahjoittamisverbit ovat tiheäfrekvenssisiä. Antaa on näistä verbeistä yleisin. Ero 

aineistojen välillä on suuri. Antamista leksikalisoidaan vuoden 1964 aineistossa seitsemällä 

eri lekseemillä ja vuoden 2014 aineistossa kahdella lekseemillä. Antamisen tarkoitus on 

koodattu tarkemmin vuoden 1964 aineiston lekseemeihin. Pelkkä antaa-verbi ei avaa 

antamistapahtuman merkitystä. Vanhempi aineisto rikastuttaa kouluikäisen kieltä 

enemmän kuin uusi aineisto, sillä antamisen tarkoitus tulee esiin verbilekseemistä. 

 

Ottamisverbien alaryhmä sisältää ainoastaan ottaa-verbin. Se esiintyy koko aineistossa 

yhteensä 28 kertaa, joista 19 vuoden 1964 aineistossa ja yhdeksän vuoden 2014 

aineistossa. Saamisverbit ovat antamisverbien suurin alaryhmä. Niillä on vuoden 1964 

aineistossa 62 esiintymää ja vuoden 2014 aineistossa 52 esiintymää. Aineiston 

saamisverbejä ovat saada ja ansaita, jotka esiintyvät molemmissa aineistoissa, sekä 

vuoden 1964 aineiston voittaa, ansaita ja periä ja vuoden 2014 aineistoon sisältyvä 

harvafrekvenssinen hellitä. 

 

Anastamisverbejä esiintyy vuoden 1964 aineistossa neljä (ryöstää, varastaa) ja vuoden 

2014 aineistossa 19 (kähveltää, näpistää, vohkia, anastaa, kavaltaa, riistää, ryöstää, 

ryövätä, varastaa). Näistä verbeistä luokittelimme näpistämisverbeiksi kähveltää, näpistää 

ja vohkia, anastamisverbeiksi anastaa, kavaltaa ja riistää, ryöstämisverbeiksi ryöstää ja 

ryövätä sekä varastamisverbiksi verbin varastaa. Anastamisverbeistä harvafrekvenssisiä 

ovat kähveltää, näpistää, vohkia ja ryövätä. Näpistämis- ja anastamisverbejä esiintyy vain 

vuoden 2014 aineistossa. 

 

Anastamisverbien runsas määrä vuoden 2014 aineistossa voi selittyä tarinoiden 

keskushahmoilla. Viidessä tarinassa päähenkilönä on Roope-setä, jonka elämän 

keskipisteenä pyörii raha. Tässä aineistossa päähenkilönä ovat kertaalleen myös 

Karhukopla ja Milla Magia. Myös heidän rooleihinsa anastaminen kuuluu keskeisesti. 

Vuoden 1964 aineistossa nämä Karhukopla ja Milla Magia eivät ole kertaakaan pääosassa. 

On myös mahdollista, että tarinoiden painotus on muuttunut. Erilaiset hahmot aktivoivat 

eri ryhmiin kuuluvia verbejä. Jos tarinoissa seikkailevat Roope-setä ja Karhukopla, on 

anastamisverbien ryhmä mitä luultavimmin vahvasti edustettuna. Anastamisen vakavuuden 

aste tulee esille vuoden 2014 aineistossa. Esimerkiksi näpistää-verbin parafraasina on 

’varastaa jotakin vähäarvoista, pihistää’. Verbin kantama liitännäismerkitys lieventää 
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anastamistapahtuman merkitystä, koska varastettu tavara on jollakin tapaa vähäarvoista. 

Kouluikäiselle lukijalle nämä merkitykset eivät luultavasti ole vielä selvillä. Se, mitä 

tarinoissa anastetaan, voi ohjata heitä miettimään sitä, että myös itselle kuulumattoman 

omaisuuden viemisessä on erilaisia tasoja. Tällainen ajatustyö kasvattaa sekä sanavarastoa 

että ohjaa ajattelun kehittymistä kohti formaalisten operaatioiden vaihetta. 

 

Lainaamisverbejä on koko aineistossa yhteensä neljä. Lainata-verbi esiintyy molemmissa 

aineistoissa kerran. Vuoden 2014 aineistossa esiintyy lisäksi lainaamisverbit vipata ja 

vuokrata, joista vipata on harvafrekvenssinen. Kummassakin aineistossa tarjoamisverbeillä 

on neljä esiintymää. Vuoden 1964 aineistossa tarjota verbi esiintyy neljä kertaa. Vuoden 

2014 aineistossa se esiintyy puolestaan kaksi kertaa, ja sen lisäksi aineistossa on 

harvafrekvenssiset verbit kestitä ja piffata. 

 

Vuoden 2014 aineiston lainaamis- ja tarjoamisverbeistä käy selvästi ilmi se, että 

arkikieliset ilmaukset ovat päässeet osaksi Aku Ankka -sarjakuvalehden leksikkoa. Piffata 

ja vipata ovat arkikielisiä, puhetyylisiä ilmauksia, jotka eivät ehkä olisi olleet 

hyväksyttävää kielenkäyttöä 1960-luvulla. Slangisanojen vuoksi Aku Ankka -

sarjakuvalehteä olisi voitu pitää kieltä köyhdyttävinä. Nykyään sekä murreilmaisut että 

puhekieliset sanonnat ovat tärkeä osa rikasta kielenkäyttöä. Verbit myös erottelevat 

ikäryhmät toisistaan. Ankanpojista koostuva trio laulaa piffaamisesta, Aku-setä puolestaan 

pyytää veljenpoikiaan vippaamaan rahaa (esimerkit 64 ja 65). Myös verbien merkitysten 

ero tulee esimerkeissä esiin. Piffaamisessa tarjoamisen kohde on yleensä jokin tavara tai 

muu konkreettinen asia, vippaamisessa henkilöltä toiselle liikkuu raha. 

 

(64) PIFFASIN SULLE SIHI-JUOMAA… …MUTTA ETHÄN SÄ MUA HUO-

MAA… (AA 5/2014) 

(65) Nyt on koittanut hetki, jolloin pyydän mitätöntä vastapalvelusta: olkaa kilttejä 

ja vipatkaa minulle kymppi. (AA 5/2014) 

 

Vaihtoverbejä on molemmissa aineistoissa lähes yhtä paljon: vuoden 1964 aineistossa 35 

ja vuoden 2014 aineistossa 39. Tarkastelemme seuraavaksi vaihtoverbejä ryhmittäin. 

Vuoden 1964 aineistossa ei esiinny lainkaan vaihtamisverbiä vaihtaa. Vuoden 2014 

aineistossa sillä on myös vähän esiintymiä, yhteensä neljä. Ostamis- ja myymisverbien 

alaryhmistä vain kauppaamisverbien luokka jäi tyhjäksi. Myymisverbejä on aineistossa 
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yhteensä 13, joista eri verbilekseemejä ovat myydä ja harvafrekvenssiset kaupata ja 

kaupitella, jotka esiintyvät vain vuoden 2014 aineistossa. Ostamis- ja myymisverbeistä 

ostamisverbejä on eniten kummassakin aineistossa, vuoden 1964 aineistossa 16 ja vuoden 

2014 aineistossa 15 esiintymää. Erilaisia ostamisverbejä ovat molemmissa aineistoissa 

esiintyvät ostaa ja hankkia sekä vuoden 1964 aineistossa esiintynyt lunastaa ja vuoden 

2014 aineiston verbit investoida ja sijoittaa. Näistä investoida on harvafrekvenssinen. 

Kouluikäisen voi olla vaikea ymmärtää sellaisten verbien kuin lunastaa, investoida ja 

sijoittaa merkityksiä. He voivat tuntea esimerkiksi sijoittaa-verbin paikkaan liittyvän 

merkityksen ’asettaa jotakin jonnekin’, mutta saman lekseemin abstraktit merkitykset eivät 

vielä ole heille tuttuja. Sarjakuvien kautta niiden merkitys voi selkiintyä nuoremmalle 

lukijalle. 

 

Aineiston maksamisverbejä ovat maksaa, käyttää (rahaa) ja harvafrekvenssinen pulittaa, 

joka esiintyy vain vuoden 2014 aineistossa. Hinnoitteluverbeiksi luokittelimme verbit 

maksaa ja tehdä. Esimerkistä (66) selviää, millaisessa kontekstissa hinnoitteluverbiksi 

luokiteltu tehdä-verbi esiintyy.  

 

(66) Se tekisi viisi euroa, kiitos! (AA 5/2014) 

 

Raha-omaisuuteen liittyvää asennetta ilmaisevia verbejä koko aineistossa ovat 

tiheäfrekvenssiset haaskata, tuhlata ja raaskia, joka esiintyy vain vuoden 2014 aineistossa. 

Omaisuus nähdään näiden verbien valossa jonakin, joka on syytä säilyttää ja pitää itsellään. 

Verbit voivat kasvattaa sanavarastoa. Samalla niiden voi nähdä ohjaavan kouluikäisten 

ajattelua. Aineisto ei sisällä verbejä, jossa rahankäyttö olisi suotava teko ja raha 

kuluttamiseen tehty väline. Pro gradu -tutkielmissa on tarkasteltu Ankkalinnan 

arvomaailmaa monelta eri taholta. Rahankäyttöön liittyvät verbit voisivat olla 

mielenkiintoinen tutkimusaihe asenteiden kannalta.  

 

Loimme ostamis- ja myymisverbeihin uuden alaluokan, palkkaamisverbit, koska Pajusen 

(2001) luokittelussa ei ole tällaisille verbeille sopivaa ryhmää. Tähän luokkaan kuuluvat 

verbit molemmissa aineistoissa esiintyvä harvafrekvenssinen pestata sekä vuoden 2014 

aineiston verbi palkata sekä antonyyminä ryhmään luokittelemamme verbi erottaa. 

Työsuhdetta kuvataan vuoden 2014 aineistossa sekä sen alkamisen että päättymisen 

näkökulmasta. Kielitoimiston sanakirja (KS 2016 s.v. pestata) antaa pestata-verbille 
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varsinaiseksi merkitykseksi ’palkata palvelukseen siten, että työnantaja palvelussopimusta 

tehtäessä maksaa käsirahaa’. Tämä merkitys ei avaudu pelkästä verbistä, vaan se vaatisi 

kulttuurihistorian tuntemusta. Kahden erilaisen palkkaamista merkitsevän verbin 

käyttäminen laajentaa kuitenkin lukijoiden sanavarastoa, vaikka sanakirjan tarjoama 

parafraasi ei olisi täysin selkeä. 

  

Aspektuaalisia omistusverbejä on vuoden 1964 aineistossa 32 ja vuoden 2014 aineistossa 

29. Molemmissa aineistoissa ryhmä sisältää kuusi eri verbilekseemiä. Omistussuhteen 

jatkumista leksikalisoivia verbejä ovat vuoden 2014 aineiston säilyttää ja vuoden 1964 

aineiston verbi säästää. Kumpikin verbeistä on tiheäfrekvenssisiä. Molemmissa 

aineistoissa esiintyvät tiheäfrekvenssiset verbit löytää ja hankkia luokittelimme omistuksen 

alkamista merkitsevään ryhmään. Löytää-verbi esiintyy vuoden 1964 aineistossa 21 kertaa 

ja vuoden 2014 aineistossa 23 kertaa. Se käsittää siis valtaosan ryhmän verbiesiintymistä. 

Omistussuhteen menetystä kuvaavat verbit menettää, hukata, luopua ja kadottaa. Kaikki 

edellä mainituista verbeistä esiintyvät vuoden 1964 aineistossa ja verbit menettää ja luopua 

lisäksi vuoden 2014 aineistossa. Omistussuhteen välttämistä tai syntymättömyyttä 

leksikalisoivia verbejä ei esiinny kummassakaan aineistossa. Olemme luokitelleet 

palauttaa-verbin aspektuaaliseksi omistusverbiksi. Esimerkissä (67) näkyy verbin 

konteksti aineistossa.  

 

(67) Omistajahan voisi veloittaa lisämaksun, jos palauttaisin ratsun ryytyneenä. 

(AA 1/2014) 

 

Edellä mainitussa esimerkissä palauttamista voisi tarkastella monesta eri näkökulmasta, 

millä on myös vaikutusta verbin luokitteluun. Verbi voisi toisaalta leksikalisoida 

omistussuhteen jatkumista ratsun omistajan näkökulmasta tai omistussuhteen menetystä 

palauttajan näkökulmasta. Toisaalta palauttaa-verbin voisi luokitella myös 

lahjoittamisverbiksi, sillä sen leksikalisoimassa asiaintilassa siirretään jotakin konkreettista 

henkilöltä toiselle. Verbissä on läsnä myös lainaamisen näkökulma, sillä se kielentää 

lainaamistapahtuman päättymistä. 
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KUVIO 19. Omistusverbien määrä aineistossa. 

 

Omistusverbien määrän aineistossa olemme koonneet kuvioon 19. Vuoden 1964 

aineistossa harvafrekvenssisten omistusverbien osuus kaikista omistusverbeistä on 0,4 

prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 6,7 prosenttia. Omistusverbit käsittävät molemmissa 

aineistoissa noin 33 prosenttia kaikista liikeverbeistä. Kuitenkin harvafrekvenssisten 

verbien osuus on vuoden 2014 aineistossa yli kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin 

vuoden 1964 aineistossa. Eroa kasvattaa eniten vuoden 2014 anastamisverbien suuri määrä 

ja laaja kirjo. Myös arki- ja puhekieliset tarjoamisverbit kasvattavat harvafrekvenssisten 

omistusverbien osuutta. On huomioitava, että taajuussanakirja on koottu 1960-luvulla. 

Sanavaraston kasvun kannalta vuoden 1964 aineisto on rikkaampaa lahjoittamisverbien ja 

vuoden 2014 aineisto anastamisverbien osalta. 

 

 4.1.4. Fysiologinen tila ja prosessi 

 

Fysiologisten verbien osuus kaikista primääri-A-luokan verbeistä on vuoden 1964 

aineistossa 2,7 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 1,6 prosenttia.  Fysiologisia verbejä 

aineistossa on hyvin vähän verrattuna muihin primääri-A-luokan verbeihin. Fysiologisten 

verbien määrä aineistossa on 74, joista 44 sisältyy vuoden 1964 ja 30 vuoden 2014 
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aineistoon. Nämä verbit jakautuvat neljään alaryhmään, joista suurin kummankin vuoden 

aineistossa on fysiologista tilaa leksikalisoivat verbit. Näitä verbejä on vuoden 1964 

aineistossa 22 ja vuoden 2014 aineistossa 16. Sietää-verbin, joka esiintyy molemmissa 

aineistoissa, olemme luokitelleet kuuluvaksi fysiologisen tilan tasolle. 

 

Fysiologista tilaa kuvaavien verbien alaryhmiä ovat kiputuntemus, ravinnon tarve ja 

valvetila. Kiputuntemusta vuoden 1964 aineistossa ilmaistaan verbeillä koskea, potea, 

vaivata ja velloa, jotka velloa-verbiä lukuun ottamatta ovat tiheäfrekvenssisiä. Vuoden 

2014 kiputuntemusta kuvaavat verbit ovat kiertää, kivistää, pakottaa, riutua, sattua ja 

syyhytä, joista kivistää, riutua ja syyhytä eivät sisälly taajuussanakirjaan. Valvetilaa 

aineistoissa leksikalisoidaan yhteensä 20 verbillä. Nukkua-verbi esiintyy kummassakin 

aineistossa. Muita valvetilaa kuvaavia verbejä ovat vuoden 1964 aineistossa uinailla ja 

nukuttaa ja vuoden 2014 aineistossa levätä ja levähtää. Verbeistä ainoastaan uinailla on 

harvafrekvenssinen. Ravinnon tarvetta ilmaisevia verbejä on aineistossa kaksi, vuoden 

1964 janottaa ja vuoden 2014 hiukoa. Kumpikaan verbeistä ei sisälly taajuussanakirjaan. 

 

Aineisto sisältää fysiologista tilaa kielentäviä verbejä vain vähän. Vuoden 1964 aineistossa 

suurin edustus on nukkua-verbillä, joka esiintyy aineistossa yhdeksän kertaa. Vuoden 2014 

aineistossa verbien esiintymät ovat tasaisempia. Levätä, nukkua ja pakottaa sisältyvät 

aineistoon kahdesti, muut verbit kerran. Verbilekseemien määrässä ei tässä ryhmässä ole 

suurta eroa: vuoden 1964 aineistossa eri lekseemejä on kymmenen ja vuoden 2014 

aineistossa 11. Syy ryhmän lekseemien vähäiseen määrään voi liittyä sarjakuvan 

olemukseen. Fyysistä tilaa voi kuvata helposti piirroksissa. Jos hahmoon sattuu, se voidaan 

kuvata esimerkiksi lisäämällä sarjakuvaruutuun salamoita. Myös etominen voidaan 

helposti kertoa hahmon vihertävällä naamanvärillä. 

  

Toinen fysiologisten verbien alaluokka on fysiologisen tilan muutos, jota aineistossa 

leksikalisoidaan 13 verbillä. Näistä kymmenen esiintymää sisältyy vuoden 1964 aineistoon 

ja kolme vuoden 2014 aineistoon. Luokan alaryhmiä ovat valvetilan muutos, fyysisen 

olemuksen tai terveydentilan muutos sekä hengitys- ja lihastoiminnan muutos. Valvetilan 

muutosta leksikalisoidaan vuoden 1964 aineistossa verbeillä virkistää, herätä ja väsyä, 

vuoden 2014 aineistoissa ryhmään kuuluviksi olemme analysoineet verbit torkahtaa ja 

herätä. Verbit ovat tiheäfrekvenssisiä torkahtaa-verbiä lukuun ottamatta. Fyysisen 

olemuksen tai terveydentilan muutosta kuvaavia verbejä ovat vuoden 1964 aineistossa 
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sairastua, vilustua ja ryhdistäytyä ja vuoden 2014 aineistossa loukata. Verbeistä 

ryhdistäytyä on harvafrekvenssinen. Hengitys- ja lihastoiminnan muutosta kuvaavia 

verbejä on ainoastaan vuoden 1964 aineistossa (rentoutua, pyörtyä). Näistä verbeistä 

rentoutua sisältyy taajuussanakirjaan. 

 

Fysiologista aktiviteettia leksikalisoivat verbit muodostavat fysiologisten verbien 

kolmannen alaluokan, johon aineistosta olemme analysoineet neljä verbiä. Tämän luokan 

alaryhmiä ovat aineistossa nielemistä ja nuolemista kuvaavat verbit sekä sylkemistä 

ilmaisevat verbit. Nielemistä ja nuolemista ilmaistaan molemmissa aineistoissa verbillä 

nielaista. Vuoden 1964 aineisto sisältää lisäksi tiheäfrekvenssisen verbin niellä. 

Sylkemistä kuvaavia verbejä aineistossa on yksi, vuoden 1964 aineistoon sisältyvä 

harvafrekvenssinen sylkäistä. Fyysistä aktiviteettia leksikalisoidaan aineistossa niukasti. 

Onko syynä se, että Ankat ovat vain osittain inhimillisiä vai nähdäänkö erilaiset fyysiset 

toiminnot jollakin tapaa epäsoveliaina? Näiden verbien osalta sanavarasto ei Aku Ankka -

sarjakuvalehtiä lukemalla pääse rikastumaan. 

  

Neljännen alaluokan muodostaa fysiologisperustainen reaktio, joka on jaettu itkemistä ja 

nauramista, ilmehtimistä ja ääntelyä kuvaaviin alaryhmiin. Ryhmiin kuuluu yhteensä 19 

verbiesiintymää, joista yhdeksän vuoden 1964 aineistoon ja kymmenen vuoden 2014 

aineistoon. Itkemistä ja nauramista aineistossa leksikalisoidaan tiheäfrekvenssisillä 

verbeillä itkeä ja nauraa, joista nauraa esiintyy kummankin vuoden aineistossa, itkeä 

ainoastaan vuoden 1964 aineistossa.  Ilmehtimistä kuvaavia verbejä sisältyy ainoastaan 

vuoden 2014 aineistoon (hymyillä, punoittaa). Verbeistä punoittaa ei sisälly 

taajuussanakirjaan. Ääntelyä aineistossa kuvataan kymmenellä verbillä. Esiintymistä neljä 

sisältyy vuoden 1964 aineistoon ja kuusi vuoden 2014 aineistoon. Ryhmä on jaettu 

edelleen alaryhmiin. Vuoden 1964 aineiston alaryhmiä ovat eläinääniä leksikalisoivat 

verbit (naukua), huutamisverbit (hurrata, rääkäistä) ja ähisemisverbit (inahtaa). Näiden 

ryhmien verbit ovat harvafrekvenssisiä. Vuoden 2014 aineistossa ääntelyverbien alaryhmiä 

ovat meluamisverbit (melskata, möykätä) ja valittamisverbit (ruikuttaa, valittaa, 

marmattaa). Verbeistä valittaa on tiheäfrekvenssinen. 

 

Erilaiset ääntä jäljittelevät sanat ovat Häkkisen (1990: 99) mukaan ainutlaatuinen 

kerronnan muoto sarjakuvissa. Oletuksemme oli, että näitä sanoja olisi runsaasti myös 

tutkimusaineistossamme. Kuitenkin ääntelyä kuvaavien verbien määrä jäi aineistossamme 
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suppeaksi. Näiltä osin Aku Ankka ei toteuta sarjakuvakerronnan perinteistä muotoa. On 

mahdollista, että deskriptiivisiä huudahduksia on siroteltu sarjakuvaruutuihin, mutta koska 

ne eivät ole verbejä, emme ole sisällyttäneet niitä tutkimusaineistoomme. Toisaalta 

tarinoiden hahmot eivät kommentoi mahdollisia ääniä omissa repliikeissään. 

 

 

KUVIO 20. Fysiologisten verbien määrä aineistossa. 

 

Kuvioon 20 olemme koonneet fysiologisten verbien määrän aineistossa. Vuoden 1964 

aineistossa fysiologisia verbejä käytettiin enemmän kuin vuoden 2014 aineistossa. 

Fysiologisista verbeistä harvafrekvenssisiä oli vuoden 1964 aineistossa 22,7 prosenttia ja 

vuoden 2014 aineistossa 33,3 prosenttia. Vuoden 2014 aineiston kiputuntemusta kuvaavat 

verbit kasvattavat harvafrekvenssisten verbien määrää. Ryhmä sisältää vain vähän verbejä, 

joten harvafrekvenssisten verbien prosentuaaliset osuudet eivät anna selkeätä kuvaa 

aineistosta. Muutamat harvafrekvenssiset verbit molemmissa aineistossa kasvattavat 

prosentuaalista osuutta huimasti.  

 

Fysiologisten verbien määrä koko aineistossa on vähäinen. Kouluikäisten sanavarastoa 

voivat kartuttaa tässä ryhmässä ääntelyä kuvaavat verbit, jotka ovat yleensä 

harvafrekvenssisiä. Ääntelyverbejä on aineistossa kuitenkin niukasti, vaikka ne ovat 
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olennainen osa sarjakuvan kielellistä ilmaisua. Tässä tapauksessa Aku Ankka -

sarjakuvalehteä voi pitää joiltakin osin kieleltään poikkeavana muihin sarjakuvalehtiin 

verrattuna. 

 

4.2. Primääri-B-verbit 

 

Primääri-B-verbien osuus kaikista vuoden 1964 aineiston verbeistä on 27,3 prosenttia ja 

vuoden 2014 aineiston verbeistä 26,1 prosenttia. Vuoden 1964 aineistossa primääri-B-

verbien osuus kaikista verbeistä on hieman suurempi kuin vuoden 2014 aineistossa. 

Käsittelemme seuraavaksi kolmea primääri-B-verbien alaluokkaa. Ensiksi keskitymme 

psykologista tilaa ja prosessia leksikalisoiviin verbeihin, joiden osuus kaikista primääri-B-

verbeistä on vuoden 1964 aineistossa 40,3 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 43,7 

prosenttia. Sen jälkeen tarkastelemme perkeptioverbejä, joiden osuus primääri-B-verbeistä 

on vuoden 1964 aineistossa 26,2 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 22,3 prosenttia. 

Lopuksi teemme katsauksen puheaktiverbeihin, joiden osuus primääri-B-verbeistä on 

vuoden 1964 aineistossa 33,4 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 34,0 prosenttia.  

 

4.2.1. Psykologinen tila ja prosessi  

 

Psykologista tilaa ja prosessia kuvaavia verbejä on vuoden 1964 aineistossa yhteensä 275. 

Näistä emootioverbejä on 18,1 prosenttia. Lukumääräisesti emootioverbiesiintymiä on 

kyseisessä aineistossa 50. Jonkinlaista tunnetta ilmaistaan 32 verbilekseemillä. Vuoden 

2014 aineistossa psykologinen tila ja prosessi -luokkaan analysoimme kuuluvaksi 327 

verbiä. Näistä emootioverbien osuus on 19,3 prosenttia. Verbiesiintymiä tässä aineistossa 

on 63. Erilaisia verbilekseemejä puolestaan on 40. 

 

Pajunen (2001: 310) toteaa, että emootioverbejä on mahdollista alaluokitella niiden 

leksikalisoiman tunnetilan mukaan. Vuoden 1964 aineistosta olemme erotelleet kaikkiaan 

17 erilaista tunnetilaa, joista verbimääriltään suurimmiksi luokiksi nousivat pelko (pelätä, 

pelästyä, säikähtää, pelästyttää, säikyttää) ja viha (räjähtää, suuttua, hermostua, 

raivostuttaa, pillastua). Näitä tunteita aineistossa leksikalisoitiin yhteensä 18 kertaa. Näistä 

verbeistä säikyttää, raivostuttaa ja pillastua eivät sisälly taajuussanakirjaan. Vuoden 2014 

aineistossa erilaisia emootioverbien alaryhmiä syntyi 15. Kaksi suurinta ryhmää ovat pelko 
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(pelätä, hirvittää, säikähtää, pelästyttää, säikäyttää) ja luottamus/arvostus (arvostaa, 

välittää, perustaa, arveluttaa, rauhoittua, järkyttää). Edellä mainittuja tunteita aineistossa 

leksikalisoitiin 17 kertaa. Verbit säikäyttää ja arveluttaa ovat harvafrekvenssisiä. 

 

Muista emootioverbeistä vähintään viisi esiintymää oli vuoden 1964 aineiston luokissa 

innostus (innostua, kiinnostaa, viihtyä) ja kyllästyneisyys (ikävystyä, kyllästyä). Vuoden 

2014 aineistosta vähintään viisi esiintymää oli luokissa kaipaus (kaivata), rakkaus 

(rakastaa, tykätä, ihailla, valloittaa), piittaamattomuus/ halveksunta (halveksia, alentua, 

piitata) ja suru/masennus (surra, murehtia, synkistellä, kärsiä.) Verbeistä halveksia, 

murehtia ja synkistellä ovat harvafrekvenssisiä. 

 

Harvakseltaan vuoden 1964 aineistossa esiintyivät seuraavat emootioverbiluokat: harmi 

(haitata, harmittaa), häpeä (hävetä), ilo (huvittaa, ilahduttaa), katumus (katua) 

luottamus/arvostus (luottaa, välittää) sekä sääli (sääliä). Neutraaleiksi emootioverbeiksi 

analysoimme aineistosta verbit tuntea ja liikuttaa. Kerran esiintyviä emootioverbien 

luokkia aineistossa olivat jännitys (jännittää), kärsimys (kärsiä), lohtu/huoli (lohduttaa), 

piittaamattomuus/halveksunta (piitata), rakkaus (ihailla) ja väsymys (väsyttää).  Verbeistä 

ainoastaan sääliä ei sisälly taajuussanakirjaan.  

 

Vuoden 2014 aineistossa harvakseltaan esiintyviä emootioverbien ryhmiä ovat 

yllättyneisyys (yllättää, yllättyä), ilo (huvittaa, riemastua, naurattaa), katumus (katua), 

viha (vimmastua, paheksua), häpeä (hävetä, hävettää, nolottaa), lohtu/huoli (huolia) ja 

innostus (innostaa, viihtyä, kiinnostaa). Kertaalleen esiintyviä alaryhmiä ovat neutraalit 

tunneverbit (tuntea) ja harmia tai haittaa leksikalisoivat verbit (haitata.) Harvakseltaan 

esiintyvistä verbeistä vimmastua, hävettää ja nolottaa ovat harvafrekvenssisiä. 

 

Vuoden 1964 eniten esiintymiä (5) on pelästyä-verbillä, vuoden 2014 aineistossa kaivata-

verbillä (7). Muilta osin verbilekseemien esiintymistiheys aineistossa on suhteellisen 

harva. Jokainen muista emootioverbeistä esiintyy aineistossa korkeintaan kolme kertaa. 

Aku Ankka -sarjakuvalehdessä kuvataan tunnetiloja laidasta laitaan. Tunteiden kirjo 

ulottuu rakkaudesta vihaan ja piittaamattomuudesta innostuneisuuteen. Vuoden 1964 

aineiston sisältää muutamia emootioverbien luokkia, joita ei voida muodostaa vuoden 2014 

aineistosta. Näitä ovat jännitys, kyllästyneisyys, sääli ja kärsimys. Ainoastaan vuoden 2014 
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aineistossa esiintyviä emootioverbien luokkia ovat yllättyneisyys, kaipaus sekä 

suru/masennus.  

Vuoden 1964 aineistossa leksikalisoidaan eniten pelon ja vihan tunteita, vuoden 2014 

aineistossa kaksi suurinta ryhmää ovat pelko ja luottamus/arvostus. Vihantunteita 

leksikalisoidaan tässä aineistossa kahdesti. Hahmojen kielentämät tunteet ovat vihan osalta 

pysyneet samanlaisina. Viiden vuosikymmenen takaisessa aineistossa viha korostuu, tämän 

päivän aineistossa toinen keskeinen leksikalisoitava tunnetila liittyy luottamuksen 

kokemiseen ja arvostukseen.  

 

Kognitioverbien, joka on toinen psykologinen tila ja prosessi -luokan alaryhmistä, osuus 

kummankin vuoden aineistossa on huomattavasti suurempi kuin emootioverbien. 

Psykologista tilaa ja prosessia kuvaavista verbeistä kognitioverbejä on vuoden 1965 

aineistosta 81,8 prosenttia ja vuoden 2014 aineistosta 80,3 prosenttia. Kognitioverbien 

suureen prosentuaaliseen osuuteen voi vaikuttaa se, että tunteita on helpompi kuvata 

piirroksissa kuin kognitiivisia toimintoja. Tunteet ja niiden ilmaiseminen ilmeillä ja eleillä 

on osittain universaalia ja ulospäin näkyvää, tiedolliset prosessit ovat huomaamatonta 

sisäistä toimintaa, joka vaatii leksikalisointia. Pelkkä piirros ei tuo kognitiivisia prosesseja 

esiin. 

 

Kognitioverbien suurin alaryhmä on ajatteluprosessia ja tiedollista tilaa ilmaisevat verbit. 

Tämän ryhmän osuus kaikista kognitioverbeistä vuoden 1964 aineistossa on 47,1 

prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 48,1 prosenttia. Molemmissa aineistoissa esiintyviä 

ryhmään kuuluvia verbejä ovat ajatella, tarkoittaa, tietää, keksiä, tajuta, tuntea, käsittää, 

päättää, erehtyä, selvittää, merkitä ja ymmärtää. Näitä verbeistä tietää on molemmissa 

aineistoissa yleisin. Se sisältyy vuoden 1964 aineistoon 27 ja vuoden 2014 aineistoon 36 

kertaa. Kummassakin aineistossa leksikalisoidaan myös runsaasti muistiin liittyviä 

kognitiivisia toimintoja verbeillä muistaa ja unohtaa. Vuoden 1964 aineistossa näillä 

verbeillä on yhteensä 18 esiintymää, vuoden 2014 aineistossa 14. Jokainen molemmissa 

aineistoissa esiintyvistä ryhmän verbeistä on tiheäfrekvenssinen. Vuoden 1964 aineistossa 

ajatteluprosessia ja tiedollista tilaa kuvaavia verbejä ovat lisäksi askarruttaa, välähtää, 

syventyä, miettiä, epäröidä, kokea, pälkähtää, pohtia ja varautua.  Verbeistä pälkähtää on 

harvafrekvenssinen. Esimerkissä (68) olevan kontekstin perusteella olemme luokitelleet 

verbin välähtää tähän luokkaan. Muussa kontekstissa välähtää voisi kuvata esimerkiksi 

luonnontapahtumaa.  
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(68) – Ajattelen! 

– Joko välähti? (AA 12/1964) 

 

Vuoden 2014 aineistossa ajatteluprosessia ja tiedollista tilaa kuvaavien verbien ryhmään 

kuuluvat hoksata, keskittyä, muuttaa, ihmetellä, muistella, muistua, kuvitella, tuumata, 

meinata, hurahtaa, oivaltaa ja älytä. Verbeistä hoksata, hurahtaa ja älytä eivät sisälly 

taajuussanakirjaan. 

 

Toiseksi suurimman kognitioverbien alaryhmän vuoden 2014 aineistossa muodostavat 

luulemis- ja toivomisverbit, joilla on aineistossa 47 esiintymää. Myös vuoden 1964 

aineistossa luulemis- ja toivomisverbit ovat jaetulla toisella sijalla kykyverbien kanssa. 

Kumpaankin ryhmään kuuluu 40 verbiä. Vuoden 2014 aineistossa kykyverbejä on 46. 

Luulemis- ja toivomisverbeistä luulla, uskoa, toivoa ja näyttää esiintyvät kummassakin 

aineistossa. Arvella ja muistuttaa sisältyvät ainoastaan vuoden 1964 aineistoon. Vuoden 

2014 aineiston muita luulemis- ja toivomisverbejä ovat vaikuttaa ja olettaa. Kaikki ryhmän 

verbit ovat tiheäfrekvenssisiä. 

 

Kykyverbien osalta molemmissa aineistoissa esiintyviä verbejä ovat tiheäfrekvenssiset 

uskaltaa, osata, mahtaa, viitsiä, pystyä, jaksaa ja onnistua. Vuoden 1964 aineistosta 

kykyverbiksi olemme analysoineet lisäksi taajuussanastoon sisältyvän mahtaa-verbin sekä 

hennoa-verbi. Kykyverbejä vuoden 2014 aineistossa ovat uskaltautua, kyetä, kehdata, 

rohjeta ja kestää, joista ainoastaan kehdata on harvafrekvenssinen. 

 

Kielitoimiston sanakirja (KS  2016 s.v. kehdata) antaa kehdata-verbille kaksi merkitystä. 

Yleiskielinen merkitys, ’saada tehdyksi kainoudeltaan tai tahdikkuudeltaan, rohjeta, iljetä’, 

on parafraasi, jonka avulla aineistomme on käsitelty. Murteessa kehdata-verbiä käytetään 

myös merkityksessä ’viitsiä’. Esimerkeissä (69) ja (70) käy ilmi kehdata-verbin konteksti 

aineistossamme. 

 

(69) – Itselleni olen teettänyt puvun kierrätetystä sanomalehtipaperista. Mitä 

pidätte? 

– En kehtaa vastata. (AA 3/2014)  
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(70) Kuinka tuo sunnuntailoitsija kehtaa arvostella rakasta mökkiäni?  

(AA 5/2014) 

 

Aikomisverbit on kognitioverbien neljänneksi suurin ryhmä. Näitä verbejä aineistossa on 

kaikkiaan 65 esiintymän verran. Verbilekseemejä ryhmään kuuluu vuoden 1964 aineistossa 

kolme ja vuoden 2014 aineistossa viisi. Jokainen aineistossa esiintyvä aikomisverbi on 

tiheäfrekvenssinen. Koettaa, aikoa ja yrittää esiintyvät kummankin vuoden aineistossa. 

Näistä yrittää on molemmissa aineistoissa useimmiten käytetty. Lisäksi ryhmän verbeihin 

kuuluu vuoden 2014 aineistossa verbit koittaa ja pyrkiä. Kognitioverbeihin kuuluvia 

aavistamisverbejä aineistossa on vähän. Arvata ja tuntua esiintyvät kummassakin 

aineistossa. Vuoden 2014 aineistossa ryhmään kuuluvia verbejä ovat lisäksi arvella ja 

uumoilla, joka on aavistamisverbeistä ainoa harvafrekvenssinen.  

 

 

KUVIO 21. Psykologista tilaa ja prosessia kuvaavien verbien määrä aineistossa. 

 

Kuvioon 21 olemme koonneet psykologista tilaa ja prosessia leksikalisoivien verbien 

määrän aineistossa. Vuoden 1964 aineistossa harvafrekvenssisten psykologista tilaa ja 

prosessia leksikalisoivia verbien osuus on 2,5 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 5,5 

prosenttia. Harvafrekvenssisten verbien osuus on jonkin verran lisääntynyt, mutta 
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tyypillisemmin psykologista tilaa ja prosessia leksikalisoidaan tiheäfrekvenssisillä 

verbeillä. Vuoden 2014 harvafrekvenssisten verbien määrää lisää esimerkiksi kehdata-

verbi, joka ei esiinny lainkaan vuoden 1964 aineistossa. Koska verbi esiintyy viisi kertaa 

uudemmassa aineistossa, voidaan olettaa sen vakiinnuttaneen asemansa ajatteluprosessia ja 

tiedollista tilaa ilmaisevien verbien joukossa. Muilta osin aineistot sisältävät runsaasti 

samoja verbilekseemejä. Vaikka emootioverbejä voi sarjakuvissa ilmaista piirroksissa, 

sisältää Aku Ankka -sarjakuvalehti yllättävän vähän tämän luokan verbejä.  

 

4.2.2. Perkeptio 

 

Perkeptioverbien osuus kaikista primääri-B-verbeistä on vuoden 1964 aineistossa 26,2 

prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 22,3 prosenttia. Suurin edustus kummankin vuoden 

aineistossa on näköhavaintoverbeillä, joilla vuoden 1964 aineistossa on kaikkiaan 123 

esiintymää ja vuoden 2014 aineistossa 118 esiintymää. Suurin näköhavaintoverbien 

alaryhmä on statiiviset näkemis- ja näkymisverbit (nähdä, näyttää, näkyä, erottua, paistaa, 

loistaa), joista kaikki ovat tiheäfrekvenssisiä. Erottua, paistaa ja loistaa esiintyvät 

ainoastaan vuoden 2014 aineistossa. Ryhmän verbeistä nähdä on selkeästi käytetyin. Se 

esiintyy vuoden 1964 aineistossa 59 kertaa ja vuoden 2014 aineistossa 36 kertaa.  

 

Toiseksi suurimman näköhavaintoverbien ryhmän molemmissa aineistoissa muodostavat 

aktiiviset katsomisverbit, jotka olemme jakaneet duratiivisiin ja momentaanisin. Vuoden 

1964 aineiston duratiivisista verbeistä (katsoa, tarkkailla, katsella, kytätä, kurkkia, 

tuijottaa) kurkkia on harvafrekvenssinen, ja vuoden 2014 aineistoon kuuluvista ryhmän 

verbeistä (silmäillä, tiirata, tiirailla, katsoa, tapittaa, töllöttää, killittää, tuijottaa, tarkata) 

katsoa, tuijottaa ja tarkata ovat tiheäfrekvenssisiä. Ryhmän verbeistä katsoa sisältyy 

vuoden 1964 aineistoon 31 kertaa ja vuoden 2014 aineistoon 23 kertaa. Katsoa-verbi kattaa 

noin 70 prosenttia vuoden 1964 aineiston ja noin 54 prosenttia vuoden 2014 aineiston 

aktiivisista katsomisverbeistä. Vuoden 2014 aineistossa aktiivista duratiivista 

katsomistapaa leksikalisoidaan huomattavasti useammin harvafrekvenssisillä 

koloratiivisilla verbeillä. Ne eivät kuitenkaan esiinny aineistossa osana 

koloratiivirakennetta. Tätä seikkaa ovat selventämässä esimerkit (71–75). 

 

(71) Ajateltiin tiirailla, erottuisiko yötaivaalla ufoja. (AA 3/2014 
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(72) Töllötä telkkaria tai lue kirjaa. (AA 4/2014) 

(73) Tarkkaan tarkemmin kuin koskaan. (AA 1/2014) 

(74) Minun on vain keskityttävä ja killitettävä maljakkoa herkeämättä. (AA 

1/2014) 

(75) Tuota… mukava kuulla, mutta miksi tapitat minua noin oudosti? (AA 1/2014) 

 

Aktiivisia momentaanisia katsomisverbejä aineistossa on huomattavasti vähemmän kuin 

duratiivisia verbejä. Yhteenlaskettu momentaanisten verbien määrä koko aineistossa on 13. 

Hetkellistä katsomista leksikalisoidaan taajuussanakirjaan sisältyvillä verbeillä kurkistaa ja 

vilkaista, joista vilkaista esiintyy molempien vuosien aineistoissa, kurkistaa vain vuoden 

1964 aineistossa. 

 

Kausaatiota ilmaisevien näyttämisverbien ryhmään aineistoissa kuuluu ainoastaan 

tiheäfrekvenssinen näyttää-verbi, joka edustuu molemmissa aineistoissa. 

Näköhavaintoverbeihin kuuluvat lisäksi saavutusta ilmaisevat inkoatiiviset näkemisverbit 

(huomata, äkätä, havaita), joista huomata esiintyy molemmissa aineistoissa, äkätä ja 

havaita vuoden 2014 aineistossa. Näistä verbeistä äkätä on harvafrekvenssinen.  

 

Äkätä saa Kielitoimiston sanakirjan (KS 2016 s.v. äkätä) mukaan kaksi eri 

merkitysparafraasia. Se voi tarkoittaa ’havaita, huomata’ tai ’oivaltaa äkkiä, keksiä, älytä, 

hoksata’. Esimerkistä (76) käy ilmi verbin konteksti aineistossamme. Äkkääminen on tässä 

kontekstissa nimenomaan havaitsemista, vaikka emme voi varmasti tietää, onko 

huomaaminen tapahtunut juuri näköaistin avulla. On mahdollista, että äkätä-verbi 

voitaisiin tulkita kuuluvaksi myös johonkin muuhun perkeptioverbien luokkaan. 

 

(76) Juuri samanlainen remmi melskasi leffassa Hurmeinen erämaa, mutta 

Tuliluikku-Teutori äkkäsi porukan heinäkasasta. (AA 1/2014) 

 

Perkeptioverbien toiseksi suurin ryhmä aineistossa on kuulohavaintoverbit. Vuoden 1964 

aineistossa kuulohavaintoa leksikalisoidaan 36 kertaa ja vuoden 2014 aineistossa 38 kertaa. 

Suurimman alaryhmän muodostavat kuuloaistimusta kuvaavat verbit, joita ovat vuoden 

1964 aineistossa kuulla ja erottaa ja vuoden 2014 aineistossa kuulla ja kuulostaa. 

Esimerkissä (77) erottaa-verbin kontekstista selviää, että erottamisessa on kyse 

kuulohavainnosta. 
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(77) En erota mitään ääntä. (AA 5/1964) 

 

Kuulumista molemmissa aineistoissa leksikalisoidaan tiheäfrekvenssisillä verbeillä kuulua 

ja kuulostaa. Näillä verbeillä on aineistossa yhteensä 12 esiintymää. Kuulemisaktiviteettia 

kuvaavia verbejä ovat kuunnella ja kuulostella, joista harvafrekvenssinen kuulostella 

sisältyy vain vuoden 1964 aineistoon. Kuulemisaktiviteetin leksikalisoiminen on 

aineistossa hyvin rajattua. Myös muita aisteja kuvaavien perkeptioverbien määrä on 

aineistossa vähäinen. Vuoden 1964 aineistossa tuntohavaintoverbeillä (tunnustella, tuntua, 

tuntea) on kuusi esiintymää ja vuoden 2014 aineistossa kaksi esiintymää (tuntua). 

Hajuhavaintoa leksikalisoidaan aineistossa verbeillä nuuskia, haista, haistaa ja vainuta, 

joista vainuta sisältyy vain vuoden 1964 aineistoon. Näistä harvafrekvenssisiä ovat nuuskia 

ja vainuta, jotka leksikalisoivat usein eläimille tyypillistä haistamisen tapaa. Vuoden 1964 

aineistossa hajuhavaintoa leksikalisoidaan yhteensä viisi kertaa, vuoden 2014 aineistossa 

kahdesti. Ainoana makuhavaintoverbinä aineistossa on tiheäfrekvenssinen maistua, joka 

esiintyy neljä kertaa molempien vuosien aineistoissa. 

 

Perkeptioverbien viimeinen alaryhmä on liike-imitatiivit. Tähän ryhmän verbeillä on 

vuoden 1964 aineistossa viisi esiintymää (huminoida, huoata, kajahtaa, kolahtaa, 

pamahtaa) ja vuoden 2014 aineistoissa kolme esiintymää (helistä, kumista, tuksuttaa). 

Edellä mainituista verbeistä tiheäfrekvenssisiä ovat kumista, huoata ja kolahtaa. Liike-

imitatiivien määrä aineistossa on vähäinen odotuksiimme nähden. Häkkinen (1990: 99) 

pitää erilaisia onomatopoeettisia ilmauksia tärkeänä osana sarjakuvakerrontaa. Tähän 

lukeutuvat myös deskriptiiviset ilmaukset. Odotuksenmukaista olisi ollut, että liike-

imitatiivien ryhmään olisi tullut enemmän harvafrekvenssisiä deskriptiivisanoja. Aku 

Ankka -sarjakuvalehden teksti painottuu hahmojen repliikkeihin, puhekupliin. 

Tarinankerronta tapahtuu pääosin dialogin tasolla. Erilaiset äänitehosteet voisivat tuoda 

kerrontaan enemmän onomatopoeettista ilmaisua, mutta koska tehosteet eivät ole verbejä, 

olemme jättäneet ne pois aineistostamme. 

  

Kuvioon 22 olemme koonneet perkeptioverbien määrän aineistossa. Harvafrekvenssisiä 

kaikista perkeptioverbeistä on vuoden 1964 aineistossa 5,0 prosenttia ja vuoden 2014 

aineistossa 6,0 prosenttia. Vaikka vuoden 1964 aineistossa perkeptiota ilmaistaan 

useammin kuin vuoden 2014 aineistossa, on harvafrekvenssisten verbien osuus hieman 
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suurempi uudemmassa aineistossa. Suurin ero aineistojen välille syntyy 

näköhavaintoverbien osalta. Vuoden 1964 aineistossa verbiesiintymiä on tässä ryhmässä 

123 ja näköhavaintoa ilmaistaan 13 eri verbilekseemillä. Vuoden 2014 aineistossa 

verbiesiintymiä on 118 ja eri lekseemejä 20. Vuoden 2014 aineiston harvafrekvenssiset 

aktiiviset katsomisverbit kasvattavat eroa aineistojen välillä. Näköaistia kuvataan 

perkeptioverbeillä huomattavasti useammin kuin mitään muuta aistia. 

 

 

KUVIO 22. Perkeptioverbien määrä aineistossa. 

 

4.2.3. Puheakti 

 

Puheaktiverbien osuus primääri-B-verbeistä on kummassakin aineistossa noin kolmasosa: 

vuoden 1964 aineistossa on 33,4 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 34,0 prosenttia. 

Puheaktiverbit jakautuvat puhumisverbeihin, sanomisverbeihin ja muihin 

puheaktiverbeihin. Puhumisverbejä on vuoden 1964 aineistossa yhteensä 17 ja vuoden 

2014 aineistossa 25. Puhumisverbien tasolle sijoitimme kummassakin aineistossa 

tiheäfrekvenssisen puhua-verbin, sekä vuoden 1964 aineistosta lisäksi puhua-verbistä 

tehdyn frekventatiivijohdoksen (VISK 2015 § 357) puhella. 
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Puhumisverbien ensimmäisestä alaluokasta, puhetapaverbeistä, molemmissa aineistoissa 

esiintyy verbit höpistä ja narrata. Näistä höpistä on harvafrekvenssinen. Vuoden 1964 

aineistosta määrittelimme puhetapaverbeiksi lisäksi verbit narrata, liioitella, päteä, 

ylpeillä sekä harvafrekvenssiset kerskailla ja laverrella. Vuoden 2014 aineiston muita 

puhetapaverbejä ovat harvafrekvenssiset horista, suoltaa, manailla, vouhkata ja vouhottaa. 

Huomiota herättävää puhetapaverbeissä on niiden negatiivissävytteisyys. Kummankin 

aineiston puhetapaverbit antavat puhujasta epäluotettavan tai ylimielisen vaikutelman.  

 

Puhumisverbien kolme muuta alaluokkaa ovat kuiskinta, huuto ja laulu. Kuiskintaa 

leksikalisoi vuoden 1964 aineistossa yksi verbi, hiiskua, joka ei sisälly taajuussanastoon. 

Huutoa ilmaisee kummassakin aineistossa yksi verbi, vuoden 1964 aineistossa 

tiheäfrekvenssinen huutaa-verbi ja vuoden 2014 aineistossa harvafrekvenssinen kiljua-

verbi. Laulamisen tapaa leksikalisoivia verbejä on vain vuoden 2014 aineistossa. Nämä 

verbit ovat jollottaa ja luikauttaa, ja ne eivät sisälly taajuussanastoon. Laulamisen tapaa 

leksikalisoivat verbit voivat antaa monenlaista lisätietoa laulamisen tapahtumasta. Ne 

voivat kertoa muun muassa äänenkäytöstä ja sen voimakkuudesta ja siitä, miten itse laulaja 

suhtautuu lauluunsa. Jos laulaja aikoo luikauttaa laulunsa, hän pitää sitä todennäköisesti 

helppona suorituksena. Jollottaminen ei puolestaan miellytä välttämättä kuulijoiden 

korvaa. Kielitoimiston sanakirja antaa näille verbeille merkitykset ’laulaa reippaasti ja 

kuuluvasti’ (KS 2016 s.v. luikauttaa) ja ’äännellä tasaisen yksitoikkoisesti’ (KS 2016 s.v. 

jollottaa). 

 

Sanomisverbejä on vuoden 1964 aineistossa 96 ja vuoden 2014 aineistossa 103. 

Sanomisverbien alaryhmiä on yhteensä kahdeksan. Affirmatiiviset verbit ovat 

kummassakin aineistossa sanomisverbien suurin ryhmä. Näitä verbejä esiintyy vuoden 

1964 aineistossa 39 kertaa ja vuoden 2014 aineistossa 44 kertaa. Kummassakin aineistossa 

esiintyvät tiheäfrekvenssiset verbit sanoa ja kertoa. Vuoden 1964 aineistossa 

affirmatiivisia verbejä ovat lisäksi tiheäfrekvenssiset selvittää, selittää ja lausua sekä 

harvafrekvenssinen vihjata. Vuoden 2014 aineistossa näitä verbejä edustavat lisäksi 

kuvailla, mainita, valaista ja esittää, jotka kaikki kuuluvat taajuussanastoon.  

 

Performatiivisilla verbeillä on kummassakin aineistossa 10 esiintymää, ja kaikki tähän 

luokkaan kuuluvat verbit ovat tiheäfrekvenssisiä. Nämä verbit ilmaisevat puhumista, jonka 
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yhteydessä samalla tapahtuu jokin teko. Molemmissa aineistoissa esiintyvät verbit 

ilmoittaa, kutsua ja varoittaa. Vuoden 1964 aineistossa on lisäksi verbit ristiä ja ehdottaa 

ja vuoden 2014 aineistossa verbit nimittää, tuomita, ilmoittautua, hälyttää ja todistaa. 

Arvioivia verbejä on vuoden 1964 aineistossa 14 ja vuoden 2014 aineistossa 16. Nämä 

verbit muodostavat kummassakin aineistossa toiseksi yleisimmän sanomisverbien 

alaryhmän. Aineistojen yhteisiä arvioivia verbilekseemejä ovat sopia, epäillä, kelvata, 

kannattaa ja syyttää. Vuoden 1964 aineistossa on lisäksi verbit arvioida, moittia, riippua 

(jostakin), suositella ja suvaita ja vuoden 2014 aineistossa verbit arvostella, kiittää, 

aliarvioida ja herjata. Näistä harvafrekvenssisiä ovat suvaita ja herjata. 

 

Ilmaisevia verbejä esiintyy aineistossa yhteensä 14 kertaa. Tiheäfrekvenssiset ilmaista ja 

myöntää esiintyvät kummassakin aineistossa. Vuoden 1964 aineistossa on lisäksi verbi 

paljastaa. Vuoden 2014 aineistossa ryhmään kuuluvat myös verbit suhtautua ja todistaa. 

Sitoutuvilla verbeillä on kummassakin aineistossa 10 esiintymää. Molemmissa aineistoissa 

esiintyvät verbit taata, luvata, sopia, suostua ja väittää ja vuoden 2014 aineistossa on 

näiden lisäksi verbi vakuuttaa. Kaikki tämän ryhmän verbit sisältyvät taajuussanastoon.  

 

Aineistoissa esiintyy yhteensä seitsemän erilaista kysymis- ja vastaamisverbiä. 

Molemmissa aineistoissa on tiheäfrekvenssiset verbit kysyä ja vastata. Vuoden 1964 

aineistossa kysymistä leksikalisoidaan lisäksi verbeillä haastatella ja urkkia, joista urkkia 

on harvafrekvenssinen. Vuoden 2014 aineistossa kysymisverbeihin lukeutuvat lisäksi 

verbit kysellä ja kysäistä, jotka ovat kysyä-verbin frekventatiivi- ja momentaanijohdoksia 

(VISK 2015: § 357, § 368), sekä verbillä penätä. Kieltävien verbien alaryhmään ei tullut 

esiintymiä kummastakaan aineistosta.   

 

Sanomisverbien viimeisellä alaryhmällä, keskusteluverbeillä, on vuoden 1964 aineistossa 

viisi esiintymää ja vuoden 2014 aineistossa kolme esiintymää. Jutteluverbeiksi 

analysoimme vuoden 1964 aineistosta verbit jutella ja keskustella sekä harvafrekvenssisen 

jututtaa-verbin ja vuoden 2014 aineistosta verbit keskustella ja haastella. Molemmissa 

aineistoissa esiintyy lisäksi yksi harvafrekvenssinen kinasteluverbi, vuoden 1964 

aineistossa väitellä ja vuoden 2014 aineistossa vängätä. Aineistossamme ei ollut lainkaan 

keskusteluverbeihin kuuluvia neuvottelu- ja juoruamisverbejä. Sanomisverbit ovat yleensä 

tiheäfrekvenssisiä. Joukkoon mahtuu muutama harvafrekvenssinen verbi, ja nekin 

jakautuvat melko tasaisesti aineistojen kesken.  
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Muut puheaktiverbit muodostavat kummassakin aineistossa suurimman puhumisverbien 

ryhmän. Vuoden 1964 aineistossa niitä on 52,2 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 50,6 

prosenttia kaikista puhumisverbeistä. Muiden puheaktiverbien alaryhmiä on yhteensä 

kuusi, ja näiden lisäksi loimme uuden alaryhmän, laskemisverbit. Laskemisverbiksi 

olemme vuoden 1964 aineistosta analysoineet verbin laskeskella ja vuoden 2014 

aineistosta verbit laskea ja räknätä. Räknätä mainitaan Kielitoimiston sanakirjassa, ja sitä 

käytetään sanakirjan mukaan arkikielessä (KS 2016 s.v. räknätä). Kutsumis- ja 

luokitteluverbeillä aineistossa on kaikkiaan yhdeksän esiintymää, ja ne kaikki ovat 

tiheäfrekvenssisiä. Nimittää ja kutsua esiintyvät molemmissa aineistoissa. Nimittää-verbi 

voi olla kontekstista riippuen joko kutsumisverbi tai sanomisverbeihin kuuluva 

performatiiviverbi. Esimerkissä (78) nimittää verbin merkitys on performatiivinen, ja 

esimerkissä (79) se on kutsumisverbi.  

 

(78) Myöhemmin, kun seriffi on kertonut Akulle kaiken, mitä karjavarkaista tietää, 

hän nimittää Akun apulaisseriffiksi. (AA 1/2014) 

(79) Kuinka uskallatte nimittää ihmebentsiiniäni pesuvedeksi! (AA 3/1964) 

 

Vuoden 1964 aineisto sisältää lisäksi verbin määrittää ja vuoden 2014 aineisto verbit 

määritellä ja haukkua. Kirjoittamis- ja piirtämisverbejä on vuoden 1964 aineistossa 

yhdeksän ja vuoden 2014 aineistossa kuusi. Erilaisia verbilekseemejä tässä ryhmässä ovat 

kummassakin aineistossa esiintyvä kirjoittaa, vuoden 1964 aineiston verbit piirtää, 

raapustaa ja merkitä sekä vuoden 2014 aineiston verbit tuhertaa, sepittää ja rustata. 

Näistä verbeistä kirjoittaa, raapustaa, piirtää ja merkitä ovat tiheäfrekvenssisiä. 

Kirjoittamis- ja piirtämisverbit ilmaisevat usein tekemisen tapaa ja asennetta tekemistä 

kohtaan. Esimerkiksi tuhertaa verbin merkitys Kielitoimiston sanakirjan mukaan on 

’piirtää tai kirjoittaa suttuisesti, töhertää’, ja raapustaa verbille se antaa merkityksen 

’kirjoittaa vaivalloisesti’ (KS 2016 s.v. tuhertaa, raapustaa). Aineiston ainoa lukemisverbi 

on tiheäfrekvenssinen lukea, ja se esiintyy neljä kertaa kummassakin aineistossa. 

Kääntämisverbejä ei ole kummassakaan aineistossa.  

 

Opettamis- ja oppimisverbejä on vuoden 1964 aineistossa kymmenen ja vuoden 2014 

aineistossa kolme. Verbit oppia ja opetella esiintyvät kummassakin aineistossa. Vuoden 

2014 aineistossa on lisäksi verbi opastaa ja vuoden 1964 aineistossa verbit opettaa, koulia 
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ja päntätä, joista kaksi jälkimmäistä eivät kuulu taajuussanastoon. Tämän ryhmän 

verbeistä voidaan todeta, että vuoden 1964 Aku Ankoissa on tehty hieman erikoisempia 

verbivalintoja kuin vuoden 2014 Akuissa.  

 

Ohjaavia verbejä on kummassakin aineistossa ylivoimaisesti eniten muiden 

puheaktiverbien ryhmästä. Vuoden 1964 aineistossa niitä on 91 ja vuoden 2014 aineistossa 

109. Ohjaavat verbit jakautuvat viiteen alaryhmään. Näiden lisäksi loimme ohjaaviin 

verbeihin tahtomisverbien alaryhmän, koska se puuttuu Pajusen (2001) luokittelusta.  

Ohjaavien verbien ensimmäinen alaryhmä on pyytämisverbit. Tässä ryhmästä 

kummassakin aineistossa esiintyy verbi pyytää. Vuoden 2014 aineistossa on lisäksi 

harvafrekvenssiset verbit anella ja hinkua. Arkityylinen hinkua merkitsee Kielitoimiston 

sanakirjan (KS 2016 s.v. hinkua) mukaan ’mankumista ja kärttämistä’. Vuoden 1964 

aineistossa on kolme käskemis- ja vaatimisverbiä, käskeä, vaatia ja pakottaa. Vuoden 2014 

aineistossa on käskeä- ja vaatia-verbien lisäksi taajuussanastoon kuuluvat verbit komentaa, 

määrätä ja kehottaa.  Estämisverbi kieltää esiintyy vain vuoden 1964 aineistossa. 

Permissiivisten eli luvan antamista ja sallimista leksikalisoivien verbien ryhmä on 

ohjaavien verbien toiseksi suurin alaryhmä kummassakin aineistossa. Vuoden 1964 

aineistossa niitä on 34 ja vuoden 2014 aineistossa 39. Kumpikin aineisto sisältää verbit 

saada, antaa ja suoda. Vuoden 1964 aineistossa on näiden lisäksi verbi päästää ja vuoden 

2014 aineistossa verbit sopia, passata ja sallia. Harvafrekvenssinen passata-verbi esiintyy 

aineistossa esimerkin (80) osoittamassa asiayhteydessä. 

 

(80) Passaisiko päivällinen kaupungintalolla? (AA 3/2014)  

 

Tahtomisverbit muodostavat ohjaavien verbien suurimman alaryhmän kummassakin 

aineistossa. Vuoden 1964 aineistossa niiden osuus ohjaavista verbeistä on 48,4 prosenttia 

ja vuoden 2014 aineistossa 51,4 prosenttia. Haluta, tahtoa ja tarvita esiintyvät molemmissa 

aineistoissa ja näiden lisäksi 2014 vuoden aineistossa on kolme muuta tahtomisverbiä: 

halata, mieliä ja lystätä. Nämä verbit ovat harvafrekvenssisiä. Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan mieliä on varsin ylätyylinen verbi (KS 2015 s.v. mieliä). Myös halata-verbillä on 

selkeästi tavoiteltu aineistossamme ylätyylisyyttä, koska se esiintyy hieman 

mahtipontisissa laulun sanoissa. Haluta-verbillä on ylivoimaisesti eniten esiintymiä 

tahtomisverbeistä. Vuoden 1964 aineistossa se esiintyy 22 kertaa ja vuoden 2014 

aineistossa 30 kertaa. Halata ja lystätä verbien konteksti näkyy esimerkeistä (81) ja (82).  
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(81) Onkirantaan mun mieleni halaa, tahtoisin kanssasi halstrata kalaa.  

(AA 5/2014) 

(82) Me voimme nykyisin tehdä, mitä lystäämme, eikä meitä todellakaan huvita 

kuunnella sinun jankutustasi. (AA 5/2014) 

 

Kuvioon 23 olemme koonneet puheaktiverbien määrän aineistossa. Puheaktiverbeistä 

harvafrekvenssisiä on vuoden 1964 aineistossa 4,4 prosenttia ja vuoden 2014 aineistossa 

11,4 prosenttia. Harvafrekvenssisten verbien määrä on huomattavasti suurempi vuoden 

2014 aineistossa. Taajuussanastoon kuulumattomia verbejä on varsinkin 

puhetapaverbeissä. Vuoden 2014 aineiston verbit ilmaisevat negatiivissävytteistä asennetta 

puhujaa kohtaan. Harvafrekvenssisiä verbejä on myös laulamis-, kirjoittamis- ja piirtämis-, 

pyytämis- ja tahtomisverbeissä. Tahtomisverbivalinnoilla on vuoden 2014 aineistossa 

tavoiteltu ylätyylistä ilmaisua verbeillä halata ja mieliä, joita harvemmin käytetään 

arkikielessä. 

 

 

KUVIO 23. Puheaktiverbien määrä aineistossa. 
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4.3. Sekundaariverbit 

 

Sekundaariverbejä vuoden 1964 aineistossa on yhteensä 183 eli 7,3 prosenttia kaikista 

verbeistä. Vuoden 2014 aineistossa sekundaariverbejä on 248 eli 8,6 prosenttia kaikista 

verbeistä. Näihin prosentteihin on laskettu myös pitää-verbi, jota käsittelemme 

myöhemmin. Sekundaariverbeistä voida esiintyy aineistoissa yleisimmin. Sen 

prosentuaalinen osuus sekundaariverbeistä on vuoden 1964 aineistossa 59,6 prosenttia ja 

vuoden 2014 aineistossa 56,7 prosenttia.  

 

Muita sekundaariverbejä aineistoissa ovat alkaa, mahtaa, saattaa, sattua, tarvita, täytyä, 

taitaa ja tupata, joka esiintyy ainoastaan vuoden 2014 aineistossa. Kielitoimiston sanakirja 

antaa tupata-verbille merkityksen `olla taipuvainen, herkkä tekemään jotakin, pyrkiä, 

pakata tekemään, tehdä mielellään, helposti´ (KS 2015 s.v. tupata). Esimerkissä 49 tupata-

verbiä käytetään leksikalisoimaan juuri tavanomaisuutta. Muiden sekundaariverbien 

esiintymiskonteksteja olemme koonneet esimerkkeihin (83–91). 

 

(83) Paukuttelusta tuppaa aina jäämään todisteita. (AA 4/2014) 

(84) Otanpa mailan mukaan. Se voi olla hyvään tarpeeseen. (AA 5/1964)  

(85) Lopetan, sillä välineeni alkavat sulaa – mutta lasit eivät tunnu edes 

lämpenevän! (5/1964) 

(86) Päivää! Mahtaisitteko tietää jotakin suvustani? (AA 8/1964) 

(87) Saattaahan näet olla, että opin jotakin uutta ja haluan heti kokeilla sitä 

käytännössä. (AA 8/1964) 

(88) Sattuuko sinulla olemaan rahaa ostaa uusi? (AA 3/2014) 

(89) ”Kun Mikin ei tarvitse huolehtia minusta, hänelle koituu vähemmän harmia.” 

(AA 8/1964) 

(90) Mutta sitten meidän täytyi luopua siitä, harmi kyllä. (AA 26/1964) 

(91) Nelijalkaisia taitaa olla aika joukko? (AA 5/2014) 

 

Verbiliittoja aineistossa on kaikkiaan 77. Apuverbeinä liittomuodoissa sekundaariverbeinä 

käytetään verbejä olla, tulla ja saada. Näistä suurin edustus on olla-verbillä, joka kattaa 

91,0 prosenttia kaikista verbiliittojen sekundaariverbeistä. Esimerkeistä (92–96) käy 
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selville, millaisissa konteksteissa verbiliittoja aineistossamme käytettiin. Esimerkeissä (92) 

ja (93) apuverbinä on olla-verbi, esimerkissä (94) tulla-verbi ja esimerkeissä (95) ja (96) 

apuverbinä käytetään verbiä saada. 

 

(92) ”Minun on oltava hiiren hiljaa, sillä jos kentän vartija nyt näkee minut, ei 

siitä hyvä seuraa.” (AA 8/1964) 

(93) Herra pormestari! Ympäristöministeriön tarkastaja on tulossa Nokikylään. 

(AA 3/2014) 

(94) Sävelmä tuli väsättyä vähän vasemmalla kädellä, mutta yleisö tuntuu pitävän 

siitä. (AA 5/2014) 

(95) Tavalla tai toisella ne kelmit saavat poratuksi siihen reiät räjähdysainetta 

varten. (AA 5/1964) 

(96) On kai vain yksi konsti saada setä uskomaan. (AA 1/2014) 

 

4.4. Muita huomioita 

 

Tähän lukuun olemme koonneet huomioita verbeistä, jotka ovat jääneet luokittelumme 

ulkopuolelle syystä tai toisesta. Ensiksi käsittelemme kieltoverbiä ei. Tarkastelemme 

omassa luvussaan myös pitää-verbin esiintymistä aineistossa. Koska pitää-verbi on 

vahvasti polyseeminen, koemme tarpeelliseksi käsitellä sitä omassa osiossaan. Tällöin 

verbin merkitykset tulevat käsitellyiksi yhdellä kertaa. Myös ehtiä-verbiä käsittelemme 

irrallaan muista analysoiduista verbeistä, sillä koimme sen analysoimisen valmiisiin 

semanttisiin luokkiin vaikeana. Lisäksi luomme pikaisen silmäyksen aineiston idiomeihin 

ja fiktiivistä liikettä kuvaaviin verbeihin. 

 

Kieltoverbi ei 

 

Kieltoverbi ei toimii lauseessa tavallisesti apuverbinä ja kongruoi lauseen subjektin kanssa 

persoonassa ja luvussa. Kieltoverbillä on taivutusmuodot aktiivin indikatiivin preesensissä 

ja imperatiivissa. (VISK 2015: § 1623.) Ei-verbi on olla-verbin ohella kaikissa 

tekstilajeissa tavallisimmin esiintyvä verbi. (VISK 2015: § 444). Taajuussanakirjassa se on 

neljäntenä.  
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Kieltoverbi ei esiintyy vuoden 1964 aineistossa yhteensä 295 kertaa ja vuoden 2014 

aineistossa 331 kertaa. Kummassakin aineistossa ei-verbien osuus on noin kymmenesosa 

kaikista verbeistä: vuoden 1964 verbeistä 10,3 prosenttia ja vuoden 2014 verbeistä 9,8 

prosenttia. Näihin laskelmiin kuuluvat myös aineistossa esiintyneet ei-kieltoverbin erilaiset 

sulautumat (eikä, ellen) (VISK 2015: § 1624). Kieltoverbi ei esiintyy myös 

verbikysymyksessä, joka on yksinkertaisen vaihtoehtokysymyksen perustyyppi. 

Kieltomuotoisessa verbikysymyksessä liite -kO liittyy kieltoverbiin. (VISK 2016: § 1689.) 

Esimerkissä (97) kieltoverbi ei on sulautunut yhteen konjunktion että kanssa, esimerkissä 

(98) kyseessä on kieltomuotoinen verbikysymys ja esimerkissä (99) kieltoverbi ei esiintyy 

osana verbiketjua. 

 

(97) Voit samalla kertoa äijälle, ettei Kyrmy McKyy anna hänen eikä hänen 

apulaisseriffiensä enää näpistää ainuttakaan karjatila Tupla-X:n elikkoa. (AA 

1/2014) 

(98) Eikö teillä ole laitetta, joka häätäisi kaupustelijat? (AA 5/1964) 

(99) Kunpa ei alkaisi sataa. (AA 3/2014) 

 

Pitää-verbi 

 

Molemmissa aineistoissa pitää on toiseksi yleisin sekundaariverbi. Pitää-verbin 

merkitykset voidaan kuitenkin Raukon (2002: 354) mukaan jakaa useaan eri ryhmään. 

Sekundaarisen modaalimerkityksen lisäksi näitä ovat affektio, järjestäminen, manuaalinen 

kontakti, säilyttäminen ja mielipide. Analyysissamme olemme hyödyntäneet tätä jakoa ja 

sen vuoksi käsittelemme pitää-verbin erikseen. 

 

Aineistossa pitää-verbin täytymistä (esimerkki 100) kuvaava merkitys korostui muita 

tyyppejä vahvemmin. Vuoden 1964 aineistossa pitää-verbi esiintyy yhteensä 32 kertaa, 

joista 19 esiintymää leksikalisoi täytymistä. Vuoden 2014 aineiston 48 esiintymästä 32 

kuvaa verbin täytymismerkitystä. Säilyttämismerkityksessä (esimerkit 101 ja 102) pitää 

esiintyy aineistossa 11 kertaa ja järjestämismerkityksessä (esimerkki 103) seitsemän 

kertaa.  Affektiota (esimerkki 104) pitää-verbi ilmaisee aineistossa kuudesti. Mielipiteen 

ilmaisemiseen (esimerkit 105 ja 106) pitää-verbiä käytetään vuoden 2014 aineistossa neljä 

kertaa. Manuaalista kontaktia (esimerkki 107) pitää-verbi leksikalisoi puolestaan kerran 

vuoden 1964 aineistossa. 
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(100) Tajusin juuri erään seikan, jota minun olisi pitänyt ajatella jo ennen  

operaation aloittamista. (AA 1/2014) 

(101) Miksette pidä niitä itse? (AA 5/1964) 

(102) Setelisääskien ja paperikuoriaisten jahtaaminen pitää minut 

huippukunnossa. (AA 4/2014) 

(103) Palkitsen teidät… lahjoittamalla teille viisi alennuslippua juhlanäytäntöön, 

joka pidetään Ankkalinnassa vuonna 1966. (AA 12/1964) 

(104) En pidä koukkunokista. (AA 26/1964) 

(105) Mitä pidät uudesta kolmen hengen luksuspolkuautostamme? (AA 5/2014) 

(106) Hyödynnän moderneja tiedonkäsittelymasiinoita keksinnöissäni, mutta silti 

minua pidetään muinaismuistona. (AA 4/2014) 

(107) Älkää pitäkö sinä noin kaukana! (AA 5/1964) 

 

Pajunen (2012: 18–19) on todennut, että alakoululaiset käyttävät usein monimerkityksisten 

lyhyiden sanojen perusmerkityksiä. Kielitoimiston sanakirja antaa pitää-verbille kaikkiaan 

18 erilaista merkitystä (KS 2016 s.v. pitää). Ensimmäisenä merkityksenä sanakirja tarjoaa 

pitelemistä kuvaavan parafraasin. Piteleminen on konkreettista toimintaa, ja tämä merkitys 

on alakouluikäisille mitä luultavimmin tutuin. Piteleminen on Raukon (2002) luokittelussa 

manuaalista kontaktia. Aineistossa pitää-verbi esiintyi tässä yhteydessä ainoastaan kerran.  

 

Kielitoimiston sanakirja esittelee pitää-verbille yhteensä 18 erilaista merkitystä, joista 

mielipiteen ilmaiseminen on viidestoista. Aineistossamme pitää-verbiä käytetään tässä 

merkityksessä neljä kertaa. Pitää-verbin täytymistä kuvaava parafraasi esitellään 

puolestaan viimeisenä. Tutkimusaineistoissamme tämä merkitys korostui muita enemmän. 

Pitää-verbiä käytetään Aku Ankka -sarjakuvalehdessä monipuolisesti, ja sen abstraktit 

merkitykset korostuvat. Tämä voi vahvistaa alakoululaisten sanavarastoa, sillä heillä on 

taipumus käyttää polyseemisten sanojen konkreettista tekoa kuvaavia perusmerkityksiä. 

Vaihtoehtoiset käyttötavat tulevat sarjakuvalehteä lukiessa osaksi passiivista sanavarastoa 

ja tämän myötä myös osaksi sanavarastoa. 
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Ehtiä-verbi 

 

Aineiston verbeistä ehtiä tuotti luokittelun kannalta hankaluuksia. Hakulinen ja Karlsson 

(1995: 231) esittelevät verbiketjujen yhteydessä implikatiivisten verbien ryhmän, johon 

kuuluvat verbit alkaa, ehtiä, huomata, jaksaa, mahtua, muistaa, nähdä, onnistua, tietää, 

viitsiä ja ymmärtää. Nämä verbit järjestyvät yleensä toisen verbin kanssa.  

 

Kangasniemi (1997: 69–70) toteaa komponenttianalyysiesimerkin yhteydessä, että suomen 

kielen verbien ehtiä, uskaltaa, tarjeta ja jaksaa voidaan katsoa ilmaisevan ydinmerkitystä 

’voida’. Jokaisessa edellä mainitussa verbissä on kuitenkin lisäpiirre: verbissä ehtiä 

lisäpiirre on ’ajan puolesta’, verbissä tohtia ’rohkeuden puolesta’. Nämä verbit 

muodostavat yhdessä mahdollisuutta ja riittävyyttä ilmaisevien verbien kentän. 

 

Pajunen (2001: 413) toteaa, että verbit ehtiä, ennättää ja keretä ovat aiemmin olleet 

rientämistä ja kiiruhtamista kuvaavia liikeverbejä. Niiden 1. infinitiivin rinnalla on ollut 

lokaalinen merkitys. Nykykielessä ne mielletään lähinnä aspektuaalisiksi verbeiksi, jotka 

voivat järjestyä sekä 1. että 3. infinitiivin kanssa. Aineiston esimerkeissä (108–113) ehtiä-

verbi järjestyy verbiketjun osana, jolloin se voidaan laskea kuuluvaksi 

sekundaariverbeihin. Näissä esimerkeissä ehtiä-verbin merkitys ’voida ajan puolesta’ 

korostuu. 

 

(108) Käyn kysymässä, ehtiikö pomo kuunnella jorinoitasi. (AA 1/2014) 

(109) Ehdimme vallan hyvin kähveltää ukko Ruudun naudat kanjonista ennen  

pimeän tuloa. (AA 1/2014) 

(110) En ehdi ladata aseita nyt, mutta voi lainsuojattomia pyydystää lassollakin! 

(AA 1/2014) 

(111) Hauska, että ehditte tulla vilkaisemaan rahasäiliötäni. (AA 5/1964) 

(112) Olen tosin myöhässä, mutta ehdin kai vielä nähdä kilpailun lopun.  

(AA 8/1964) 

(113) Ehditkö sinä auttaa minua, Aku? (AA 12/1964) 

 

Ehtiä-verbi esiintyy aineistossa kuitenkin myös itsenäisenä predikaattina. Tästä syystä 

verbin luokitteleminen johonkin tiettyyn ryhmään on hankalaa. Verbissä korostuvat sekä 
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liike että ajallinen aspekti. Myös ehtimisen päämäärä on aina läsnä esimerkkien (114–116) 

konteksteissa. 

 

(114) Onneksi et ehtinyt pidemmälle! (AA 4/2014) 

(115) Hui, sinne he olisivat ehtineet yöllä viimeistään! (AA 26/1964) 

(116) Odotetaan ensin, että ehdit kyytiin. (AA 3/2014) 

 

Ehtiä-verbin tavoin myös myöhästyä-verbi tuotti analyysissa ongelmia. Olemme 

analysoineet sen ehtiä-verbin antonyymiksi, jolloin sen tulisi sijoittua samaan luokkaan 

ehtiä-verbin kanssa. Esimerkeissä (117) ja (118) myöhästyä-verbi toimii itsenäisenä 

predikaattina. Se saa täydennyksekseen adverbiaalin tai paikanilmauksen. 

 

(117) Jos jämähdämme tähän, myöhästymme pahan kerran. (AA 1/2014) 

(118) Paras pitää kiirettä, etten myöhästy laivasta. (AA 4/2014) 

 

Idiomit 

 

Idiomien luokittelussa hyödynsimme Erkki Karin Naulan kantaan -kirjaa, Marja Nenosen 

Idiomit ja leksikko -julkaisua sekä Paula Härkösen Aku Ankan idiomeja käsittelevää pro 

gradu -tutkielmaa. Vuoden 1964 aineistossa on yhteensä 94 idiomia, ja niistä 74 on 

erilaisia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jotkin idiomit esiintyvät aineistossa useamman 

kerran. Tällaisia ovat muun muassa idiomit tulla toimeen, pitää silmällä, saada 

tarpeekseen ja vetää nenästä. Vuoden 2014 aineistossa on 142 erilaista idiomia, joilla on 

yhteensä 179 esiintymää. Idiomeja käytetään siis uusissa Aku Ankka -lehdissä enemmän 

kuin viiden vuosikymmenen takaisissa lehdissä. Idiomihakuisimpia verbejä ovat seuraavat 

verbit, joiden perään on merkitty, kuinka monessa erilaisessa idiomissa ne ovat osallisina 

aineistossa: olla (39), pitää (10), ottaa (10), panna (9), mennä (9), saada (8), käydä (8), 

päästä (7), antaa (7), tulla (4) ja jäädä (4). Esimerkissä (119) idiomin verbinä on olla, 

esimerkeissä (120) ja (121) panna. Esimerkit (122) ja (123) voisivat sarjakuvakerronnassa 

olla mahdollisia myös konkreettisesti, mutta aineistossamme näitä ilmauksia käytetään 

idiomimerkityksessä. Esimerkissä (124) ’loukkaantumista ja mielensä pahoittamista’ 

merkitsevän idiomin jälkeen on lisätty konkreettista ankan nokkaa kuvaava lekseemi. 

Tämä voi hämmentää lukijaa, jolle idiomi on entuudestaan vieras. 
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(119) Jo on öykkärillä otsaa! (AA 1/2014) 

(120) Roope-setä panee hänet liian koville. (AA 1/2014) 

(121) Pane pojille pötyä pöytään. (AA 4/2014) 

(122) Jouduimme liemeen! (AA 5/1964) 

(123) Nyt minä totta puhuen korjaan luuni! (AA 26/1964) 

(124) En todellakaan voi ottaa nokkaani – sillä nokkani puutui! (AA 12/1964) 

 

Jotkut idiomeista saattavat olla lapsille vaikeita ymmärtää, koska idiomi on usein enemmän 

kuin sanojensa summa. Tällaisia idiomeja aineistossamme ovat esimerkiksi ampua kovilla, 

antaa palaa, maistaa omaa lääkettään ja mennä penkin alle. Kuten aikaisemmin 

teoriaosassa totesimme, lapsi kykenee ymmärtämään vertauksia ja sananlaskuja vasta noin 

11–12 vuoden iässä. Myös idiomien voisi ajatella kuuluvan tähän ryhmään. On kuitenkin 

tutkittu, että mitä kehittyneempi lapsen sanavarasto on, sitä innokkaammin hän myös 

haluaa kartuttaa sitä. Aku Ankka -sarjakuvalehti sisältää runsaasti idiomeja, jotka voivat 

kartuttaa kouluikäisten sanavarastoa ja kehittää heidän ajatteluaan siten, että he 

ymmärtävät myös lekseemien abstraktit merkitykset. 

  

Fiktiivinen liike 

 

Fiktiivistä liikettä aineistossa leksikalisoidaan verbeillä johtaa ja viedä. Aineistossa on 

kolme fiktiivistä liikettä kuvaavaa lausetta, jotka esittelemme esimerkeissä (125–127). 

 

(125) Kyrmyn jäljet johtavat tähän solaan. (AA 1/2014) 

(126) Jälkivana johtaa edessä siintävään kalliosolaan. (AA 1/2014) 

(127) Nehän vievät kuin viivoittimella vedettynä tuota naapurin isoa multakasaa 

kohti. (AA 26/1964) 

 

Statiivinen pitkänomainen entiteetti kielennetään usein fiktiivisen liikkeen kautta. Ei-

elollisen entiteetin, kuten vuoren, voidaan kuvata olevan liikkeessä, vaikka konkreettista 

liikettä ei tapahdu. Kyse on ihmisen tapa käsitteistää maailmaa liikkeen kautta. Kun 

kielentämisessä käytetään demonstratiivisen polun (Demonstrative Path) metaforaa, 

ajatellaan, että pitkänomainen entiteetti suuntaa kielentäjän huomion lähtöpisteestä 

”polkua” pitkin eteenpäin. (Talmy 2000: 104, 109.) Fiktiivinen liike kielentää katseen 

liikettä pisteestä A pisteeseen C pisteen B kautta. 
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Aineistomme sisältää hyvin vähän fiktiivistä liikettä kuvaavia verbejä. Analysoimissamme 

esimerkeissä fiktiivinen liike keskittyy tiehen tai polkuun, ei esimerkiksi aikaan tai 

muuhun abstraktiin käsitteeseen. Mikäli fiktiivistä liikettä kuvattaisiin aineistossa 

enemmän, se voisi kehittää alakouluikäisten sanavarastoa ja kehittää heidän ajatteluaan 

kohti abstrakteja käsitteitä. Ilmausten vähäinen määrä ei tähän riittäne. 

 

4.5. Analyysin koonti 

 

Kuvioihin 24 ja 25 olemme koonneet primääri-A-verbien prosenttiosuudet luokittain. 

Kuvioista huomataan, että primääri-A-verbien jakauma on kummassakin aineistossa 

samansuuntainen. Liikeverbejä on ylivoimaisesti eniten ja fysiologista tilaa ja prosessia 

ilmaisevia verbejä selkeästi vähiten. Kummassakin aineistossa tilaverbien ja teko-, 

tapahtuma- ja muutosverbien määrä on lähellä toisiaan. Erot aineistojen välillä ovat vain 

muutaman prosenttiyksikön suuruisia.  Seuraavaksi teemme vielä kokoavan yhteenvedon 

analyysistämme. 

 

 

KUVIO 24. Primääri-A-verbien prosenttiosuudet luokittain vuoden 1964 aineistossa. 
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KUVIO 25. Primääri-A-verbien prosenttiosuudet luokittain vuoden 2014 aineistossa. 

 

Hieman alle kolmasosa aineistojen verbeistä on tilaa ilmaisevia verbejä. Nominaalisesti 

koodatut verbit ovat aineistossamme paljon yleisempiä kuin verbaalisesti koodatut. 

Nominaalisesti koodatut verbit rakentuvat tyypillisimmin olla-verbin kanssa, ja näistä 

rakenteista yleisin on attribuutio, jossa oliota määritellään suhteessa sen ominaisuuksiin 

(on maailman parasta, on tosiaan suomaastoa). Lokaatiota ja eksistenssiä ilmaistaan 

harvemmin, mikä saattaa selittyä sillä, että ne paljastuvat jo sarjakuvan kuvituksesta. 

Verbaalisesti koodatut tilaverbit ovat sisällöltään rikkaampia kuin nominaalisesti koodatut. 

Näistä verbeistä aspektuaaliset tilaverbit (jäädä, pysytellä, odotella) ovat yleisimpiä. Tämä 

saattaa johtua siitä, että ne sisältävät jokinlaisen ajan merkityksen, jota on hankala ilmaista 

kuvituksessa. Vuoden 2014 aineistossa on käytetty harvafrekvenssisiä verbaalisesti 

koodattuja tilaverbejä (luurata, lymyillä, vitkutella) huomattavasti enemmän kuin vuoden 

1964 aineistossa. Harvafrekvenssisiä verbejä on eniten istumisverbien ja aspektuaalisten 

tilaverbien luokissa.  

 

Myös teko-, tapahtuma- ja muutosverbejä on molemmissa aineistoissa lähes kolmasosa. 

Teko- ja kaksipaikkaisia muutosverbejä on aineistossamme huomattavasti enemmän kuin 

tapahtuma- ja yksipaikkaisia muutosverbejä. Aiemmin mainittuun kuuluvissa 

käsittelemisverbeissä (säätää, korjata, pilata) ja muutosverbeissä (tottua, jarruttaa, 
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parantaa) luokittelimme suurimman osan verbeistä pelkästään ylätasolle. Näiden ryhmien 

osalta olisimme kaivanneet Pajusen luokitteluun tarkempia alaryhmiä. Myös 

aktiviteettiverbien ryhmä olisi mielestämme kaivannut tarkempaa alaluokittelua. Tästä 

syystä päädyimme luomaan aktiviteettiverbeistä omia alaryhmiä aineiston verbien 

perusteella. Näin syntyi esimerkiksi poliiseille ja roistoille tyypillisten aktiviteettien luokka 

(murtautua, vangita) ja maatalouteen liittyvien verbien luokka (lypsää, laiduntaa). Osa 

teko- ja kaksipaikkaisten muutosverbien alaluokista oli selkeitä. Tällaisia luokkia ovat 

esimerkiksi rikkomis-, hävittämis- ja tuhoamisverbit sekä laulamis- ja soittamisverbit. 

Analyysissä epäselvyyttä Pajusen luokittelussa aiheutti tiettyjen verbien antonyymien eli 

vastakohtien luokittelu. Päädyimme luokittelemaan esimerkiksi verbin tahrata 

puhdistamis- ja siivoamisverbien luokkaan. Tahrata voitaisiin luokitella myös 

varustamisverbiksi. 

 

Tapahtuma- ja yksipaikkaisista muutosverbeistä tapahtumaverbit ovat aineistossamme 

yleisimpiä. Tapahtumaverbeistä suurin osa jäi luokittelussamme ylätasolle, eli pelkiksi 

tapahtumaverbeiksi. Nämä verbit kuvaavat hyvinkin erilaisia tapahtumia (alkaa, onnistaa, 

hajota), ja niihin kuuluu runsaasti myös harvafrekvenssisiä verbejä. Nämä verbit eivät 

ilmaise niin selkeästi ihmisestä riippumattomia tapahtumia kuin ne verbit, jotka 

luokittelimme ihmisestä riippumattomiin ja muihin kontrolloimattomiin prosesseihin 

(kulua, haalistua, eltaantua). Tämän ryhmän alaryhmistä aineistomme sisältää pelkästään 

luonnontapahtumia leksikalisoivia verbejä. Tässä ryhmässä on tapahtumaverbien tapaan 

paljon harvafrekvenssiä verbejä (hohkata, nuutua). 

 

Yksipaikkaisista muutosverbeistä aineistomme sisältää vain U-johdoksia eikä lainkaan -ne-

johdoksia. Vuoden 1964 aineisto sisältää useampia erilaisia U-johdoksia kuin vuoden 2014 

aineisto (voimistua, särkyä). Myös harvafrekvenssisiä verbejä on 1964 vuoden aineistossa 

enemmän.  Kaikkinensa tapahtuma- ja yksipaikkaisissa muutosverbeissä vuoden 2014 

aineistoon kuuluu kuitenkin huomattavasti enemmän harvafrekvenssisiä verbejä.  

 

Erilaiset liikeverbit muodostavat selvästi primääri-A-verbien suurimman ryhmän 

aineistossamme. Liikeverbeistä yleisin on lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien 

ryhmä. Seuraavaksi yleisimpiä liikeverbejä ovat omistusverbit, sitten kausatiivista liikettä 

ja asettamista ilmaisevat verbit ja vähiten käytettyjä ovat kontaktiverbit, joiden osuus 

kummassakin aineistossa jäi alle viiden prosentin. Lokomotionaalisten ja refleksiivisten 
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liikeverbien alaryhmistä suurin on omavoimaista liikettä kuvaavat verbit. Nämä verbit 

ilmaisevat useimmiten kulkemista. Kulkemisverbeihin kuuluvat muun muassa erilaiset 

askelverbit. Aineistostamme käy ilmi, että Aku Ankoissa kuvataan erilaista kulkemista 

melko tarkasti. Aineisto sisältää esimerkiksi useanlaisia juoksemis-, kävelemis- ja 

ajamisverbejä (köntiä, kirmata, nelistää, porhaltaa, sujutella). Kuvassa oleva liike on 

koodattava sanoiksi ehkä siitä syystä, että tietynlaista kulkemisen tapaa on vaikeaa piirtää 

kuvaksi.  

 

Omavoimaiseen liikkeeseen kuuluvat myös väyläverbit, ja niiden alaryhmänä ovat verbit 

suhteessa taustaan tai taustaolioon. Tähän ryhmään loimme oman alaryhmän, johon 

luokittelimme verbit, jotka leksikalisoivat pyrkimystä kontaktin välttämiseen. Tällaista 

ryhmää ei Pajusen luokittelussa ole, mutta koimme sellaisen tarpeelliseksi luokittelumme 

kannalta. Pajunen on huomioinut luokittelussaan erilaiset kontaktiverbit liikeverbien 

yhteydessä, mutta niissä ei ole sopivaa alaluokkaa kontaktin välttämistä ilmaiseville 

verbeille. Hylkäämisverbit, jotka kuuluvat Pajusen luokittelussa kausatiivisiin 

liikeverbeihin, ovat merkitykseltään lähimpänä kontaktin välttämisverbejä, mutta niissä on 

kuitenkin selvä ero. Hylkäämisverbeissä on alussa ollut kontakti x:n ja y:n välillä, mutta se 

on jossakin vaiheessa hävinnyt. Luokittelemissamme kontaktin välttämisverbeissä 

kontaktia ei ole alun perinkään syntynyt, vaan sitä on vältelty (varoa, karttaa, kaihtaa). 

 

Lokomotionaalisten ja refleksiivisten verbien toisen pääryhmän, refleksiivisen liikkeen, 

osuus aineistossamme on pieni. Tähän ryhmään kuuluvat raajojen liikettä ja koko vartalon 

liikettä kuvaavat verbit. Näiden verbien ilmaisemaa toimintaa on helpompi ilmaista kuvien 

avulla. Kolmantena pääryhmänä on dynaaminen liike, joka on aineistossamme edustettua 

20 verbillä. Lokomotionaalisten ja refleksiivisten verbien ryhmässä harvafrekvenssisiä 

verbejä on vuoden 2014 aineistossa lähes kolminkertainen määrä verrattuna vuoden 1964 

aineistoon.  

 

Omistusverbien osuus liikeverbeistä kummassakin aineistossa on noin kolmasosa. 

Antamisverbit ovat omistusverbien suurin ryhmä. Toiseksi suurin ryhmä ovat statiiviset 

liikeverbit, sitten vaihtoverbit ja viimeisenä aspektuaaliset omistusverbit. Kaikki statiiviset 

omistusverbit (olla, omistaa, kuulua) ovat edustettuina aineistossamme. Antamisverbejä on 

vuoden 1964 aineistossa lähes puolet ja vuoden 2014 aineistossakin 41,3 %. Näistä 

saamisverbien ryhmä on suurin. Antamisverbien alaluokkiin määritellyissä verbeissä on 
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eroja aineistojen välillä. Vuoden 1964 aineistossa on runsaammin erilaisia 

lahjoittamisverbejä (hyvittää, pulittaa, luovuttaa), kun taas vuoden 2014 aineisto sisältää 

paljon erityyppisiä anastamisverbejä (kähveltää, vohkia, näpistää). On selvää, että tarinan 

kulku ja tapahtumat vaikuttavat myös siihen, mikä verbiryhmä painottuu eniten. Muita 

antamisverbein ryhmiä ovat ottamisverbit (ottaa) ja kummassakin aineistossa neljä kertaa 

esiintyneet lainaamisverbit (lainata, vipata) ja tarjoamisverbit (piffata, kestitä).  

 

Vaihtoverbi vaihtaa esiintyy vain vuoden 2014 aineistossa. Vaihtoverbeihin kuuluvista 

ostamis- ja myymisverbeistä vain kauppaamisverbien ryhmä jäi ilman edustumia. Muita 

ryhmiä ovat ostamisverbit (ostaa, lunastaa, investoida), myymisverbit (myydä, kaupata), 

maksamisverbit (maksaa, käyttää rahaa), hinnoitteluverbit (maksaa, tehdä) sekä raha-

omaisuuteen liittyvää asennetta ilmaisevat verbit (haaskata, tuhlata). Viimeksi mainitussa 

korostuu negatiivinen asenne rahan tuhlailua kohtaan. Loimme myös yhden uuden 

ostamis- ja myymisverbien ryhmän, palkkaamisverbit (pestata, palkata), koska tällaista 

ryhmää ei ole Pajusen luokittelussa. Aspektuaaliset tilaverbit ilmaisevat omistussuhteen 

alkamista (löytää, hankkia), jatkumista (säilyttää, säästää), menetystä (menettää, hukata) 

ja välttämistä. Aineistomme ei sisällä lainkaan viimeisen ryhmän edustumia.  

 

Kausatiivisten liikeverbien alaryhmät suurimmasta pienimpään ovat kuljettamisverbit 

(kiikuttaa, salakuljettaa, raahata), eroamisverbit (lähettää, heittää, kaataa, tykittää), 

etsimis- ja hakemisverbit (etsiskellä, etsiä, noutaa), hylkäämisverbit (jättää, häätää, 

karkottaa) ja esineen tai elollisen edestakaista liikuttamista kuvaavat verbit (heilutella, 

riepotella, siirrellä). Kuljettamisverbeissä vuoden 1964 aineisto sisältää muutamia 

perustasolle luokiteltavia verbejä, kun taas vuoden 2014 aineiston kaikki tähän ryhmään 

kuuluvat verbit luokittelimme tarkempiin alaryhmiin, kuten kantamista ja viemistä 

leksikalisoiviin verbeihin ja työntämisverbeihin. Eroamisverbeihin kuuluvien 

heittämisverbien kohdalla pohdimme erilaisten ampumista leksikalisoivien verbien 

sijoittamista tähän ryhmään. Päädyimme kuitenkin määrittelemään ne heittämisverbeiksi, 

sillä myös Pajunen on luokitellut ampua-verbin tähän ryhmään kuuluvaksi. 

 

Asettamisverbit jaetaan sijoittamis- ja ottamisverbeihin, joista edellä mainitut ovat hieman 

enemmän edustettuna aineistossamme.  Sijoittamisverbien yleisin alaryhmä on 

säilömisverbit (kätkeä, nauhoittaa, pakata) ja ottamisverbeistä puolestaan eniten verbejä 

sijoittui keräämisverbien (koota, kerätä, haalia) ryhmään. 



124 

 

 

Vuoden 1964 aineistossa on hieman enemmän kontaktiverbejä verrattuna vuoden 2014 

aineistoon. Tuoreemman aineiston verbit ovat kuitenkin pääasiassa eri verbilekseemejä, 

kun taas vuoden 1964 aineistossa sama verbi toistuu useaan kertaan. Kontaktiverbit 

jakautuvat kosketusverbeihin ja lyömisverbeihin. Vuoden 1964 aineistossa on enemmän 

kosketusverbejä ja vuoden 2014 aineistossa puolestaan enemmän lyömisverbejä. Pajusen 

luokittelussa lyömisverbit jakautuvat kolmeen eri alaryhmään. Näiden lisäksi loimme tähän 

ryhmään yhden uuden alaryhmän, jonka nimesimme kontakti esineeseen -ryhmäksi. Tähän 

ryhmään kuuluvat muun muassa verbit kolkuttaa ja pamauttaa.  

 

Fysiologisia verbejä aineistossamme on todella vähän, vain alle kolme prosenttia 

molemmissa aineistoissa. Näillä verbeillä kuvataan fysiologista tilaa (potea, kivistää, 

hiukoa), sen muutosta (herätä, torkahtaa, vilustua), fysiologista aktiviteettia (niellä, 

sylkäistä) ja fysiologisperustaisia reaktioita (hymyillä, punoittaa, rääkäistä, nauraa). 

Fysiologisperustaisia reaktioita, kuten punastumista ja hikoilua, voidaan sarjakuvissa 

ilmaista kuvien ja niissä olevien tehosteiden avulla. Itkemisen, nauramisen ja erilaisen 

ääntelyn ilmaukseen sarjakuvissa ei myöskään välttämättä tarvitse käyttää verbiä, vaan 

tyypillisempää on käyttää onomatopoeettisia ilmauksia (esimerkit 128–130).  

 

(128) Heh heh! Nyt ollaan kaukana Hollywoodista, pojat. (AA 1/2014) 

(129) Tästä saat, aloillasi! Ärh! (AA 4/2014) 

(130) Phuuh! Huuh! En ole enää yhtä vikkelä kuin muutama vuosikymmen sitten. 

(AA 4/2014) 

 

Primääri-B-verbien osuus kummassakin aineistossa on hieman alle 30 prosenttia. Nämä 

verbit jakautuvat kolmeen ryhmään: psykologista tilaa ja prosessia ilmaiseviin verbeihin, 

perkeptioon eli aistiverbeihin ja puheaktiin. Näistä eniten aineistossamme esiintyy 

psykologista tilaa ja prosessia ilmaisevia verbejä. Toiseksi yleisimpiä ovat puheaktiverbit 

ja viimeisenä tulevat perkeptioverbit. Psykologista tilaa ja prosessia ilmaisevien verbien 

alaryhmät ovat kognitioverbit ja emootioverbit, joista aiemmin mainittu on ylivoimaisesti 

yleisempi aineistossamme. Kognitioverbeillä kuvataan tyypillisimmin ajatteluprosessia ja 

tiedollista tilaa (ajatella, tajuta, epäröidä). Muita aineistossamme esiintyviä 

kognitioverbien alaryhmiä yleisyysjärjestyksessä ovat luulemis- ja toivomisverbit (luulla, 

arvella, olettaa), kykyverbit (uskaltaa, rohjeta, kehdata), aikomisverbit (koettaa, aikoa, 
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pyrkiä) ja aavistamisverbit (arvella, uumoilla, tuntua). Erilaisia tunnetiloja ilmaisevia 

verbejä oli vuoden 2014 aineistossa 15 ja vuoden 1964 aineistossa 17. Vuoden 1964 

aineistossa tunnetiloista painottuivat viha ja pelko, vuoden 2014 aineistossa puolestaan 

pelko, luottamus ja arvostus. Rakkauteen liittyvät emootioverbit olivat huomattavasti 

yleisempiä vuoden 2014 aineistossa kuin vuoden 1964.  

 

Muut puheaktiverbit muodostavat puheaktiverbien suurimman ryhmän, näitä seuraavat 

sanomisverbit, ja vähiten aineistossamme on puhumisverbejä. Muihin puheaktiverbeihin 

kuuluu Pajusen luokittelussa kuusi ryhmää, ja lisäksi loimme tähän luokkaan yhden uuden 

alaryhmän, laskemisverbit (räknätä, laskeskella). Ohjaavien verbien alaryhmä on 

ylivoimaisesti näistä suurin. Tämä voidaan selittää sillä, että ryhmään kuuluvilla verbeillä 

leksikalisoidaan erityyppisiä asioita, kuten pyytämistä (pyytää, anella, hinkua), käskemistä 

(käskeä, komentaa) ja vaatimista (vaatia, pakottaa). Sanomisverbien kahdeksasta 

alaryhmästä suurimman ryhmän muodostavat affirmatiiviset verbit, jotka ilmaisevat 

raportointia (sanoa, selvittää, valaista). Puhumisverbejä on vuoden 1964 aineistossa 13 ja 

vuoden 2014 aineistossa 23. Niillä ilmaistaan puhumisen tapaa (höpistä, laverrella, 

suoltaa), huutoa (huutaa, kiljua), kuiskintaa (hiiskua) ja laulua (jollottaa). Aikaisempi 

aineisto ei sisällä lainkaan laulamisverbejä, kun taas vuoden 2014 aineistossa ei ollut 

yhtään kuiskaamisverbiä. Aineistojen puhumisen tapaa ilmaisevat verbit kuvailevat 

puhumista negatiiviseen ja vähättelevään sävyyn.  

 

Perkeptioverbeillä kuvataan erilaisin aistein havaittavaa toimintaa. Eniten aineistossamme 

leksikalisoidaan näköhavaintoja ja toiseksi eniten kuuloaistimuksia. Tämä johtunee siitä, 

että nämä aistit ovat moniulotteisempia verrattuna muihin aistimuksiin. Esimerkiksi 

näköaistiverbeillä kuvataan varsinaisen näkemisen (nähdä) lisäksi nähtynä olemista 

(näkyä, erottua), hetkellistä ja jatkuvaa katselua (vilkaista, kurkistaa; tarkkailla, kytätä), 

jonkin asian huomaamista (huomata, äkätä) ja näyttämistä (näyttää). Sekä näkö- että 

kuulohavaintoverbeistä yleisimpiä ovat kuitenkin varsinaista aistitoimintaa kuvaavat 

verbit. Muista aisteista yleisin on tuntoaisti (tuntea, tunnustella), sitten hajuaisti (nuuskia, 

vainuta) ja viimeisenä makuaisti, johon luokittelimme aineistostamme vain yhden verbin 

(maistua). Perkeptioverbeihin kuuluvat myös liike-imitatiivit eli jostakin liikkeestä 

aiheutuvaa ääntä kuvaavat onomatopoieettis-deskriptiiviset verbit (huminoida, kajahtaa). 

Tähän ryhmään tuli aineistosta yhteensä vain kahdeksan esiintymää. 
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Sekundaariverbejä on molemmissa aineistoissa alle 10 prosenttia. Vuoden 2014 aineistossa 

niitä on hiukan enemmän. Voida on yleisin sekundaariverbi. Luokittelimme 

sekundaariverbiksi myös pitää-verbin. Muita aineistomme sekundaariverbejä ovat alkaa, 

mahtaa, saattaa, sattua, tarvita, täytyä, taitaa ja tupata. 

 

Tiettyjen verbien vähäinen määrä aineistossamme voidaan usein selittää sillä, että näiden 

verbien ilmaisema toiminta on mahdollisesti esitetty jo kuvilla ja tehosteilla. Tällöin 

toimintaa ei tarvitse erikseen leksikalisoida verbillä. Tällaisia verbiryhmiä ovat muun 

muassa raajojen ja koko vartalon liikettä kuvaavat refleksiiviverbit ja kiipeämisverbit. 

Puolestaan erilaista kulkemista ilmaisevia verbejä aineistossamme on runsaasti, koska 

liikkumistyylin ilmaisu pelkästään kuvilla on melko rajallista. Esimerkiksi useimmat 

kävelemistyylien nyanssit jäisivät huomiotta, jos niitä ei mainittaisi verbillä (köntiä, 

vaappua, könytä). Toisen ehkä juuri tästä syystä paljon käytetyn verbiryhmän muodostavat 

aikaa ilmaisevat aspektuaaliset tilaverbit. 

 

Taulukkoon 3 olemme koonneet harvafrekvenssisten verbien osuudet jokaisesta 

käsittelemästämme primääri-A-verbien ryhmästä. Taulukosta käy selvästi ilmi, että 

harvafrekvenssisten verbien osuus on suurempi vuoden 2014 aineistossa. Ero on suurin 

tilaverbien kohdalla, 16,5 prosenttiyksikköä. Pienin ero syntyy perkeptioverbien 

harvafrekvenssisissä verbeissä, joissa määrä eroaa vain yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Tutkielmassamme tarkastelemme kouluikäisten sanavaraston kehittymistä juuri 

harvafrekvenssisten verbien valossa, joten voimme todeta, että vuoden 2014 aineisto antaa 

lapsille suuremman mahdollisuuden rikastuttaa verbivarastoaan kuin vuoden 1964 aineisto. 

On huomioitava, että analyysivälineenä käyttämämme Taajuussanakirja on koottu 1960-

luvun aineistosta. Koska kieli ja varsinkin verbistö muuttuu ja kehittyy nopeasti, voisivat 

tulokset olla hieman tasaisemmat, mikäli käytettävissämme olisi ollut uudistettu 

frekvensseistä kertova hakuteos. 
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TAULUKKO 3. Harvafrekvenssisten verbien prosenttiosuus kaikista ryhmän verbeistä 

vuoden 1964 ja vuoden 2014 aineiston primääri-A-verbien osalta. 

 Vuosi 1964 Vuosi 2014 

Tila 4,4 % 20,9 % 

Teko- ja kaksipaikkaiset 

muutosverbit 

6,1 % 13,9 % 

Tapahtuma- ja yksipaikkaiset 

muutosverbit 

5,6 % 21,1 % 

Lokomotionaaliset ja 

refleksiiviset liikeverbit 

6,4 % 18,2 % 

Kausatiiviset liikeverbit ja 

asettamisverbit 

11,4 % 15,5 % 

Kontaktiverbit 29,4 % 38,9 % 

Omistusverbit 0,4 % 6,7 % 

Fysiologiset verbit 22,7 % 33,3 % 

Psykologinen tila ja prosessi 2,5 % 5,5 % 

Perkeptio 5,0 % 6,0 % 

Puheaktiverbit 4,4 % 11,4 % 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olemme tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelleet Aku Ankka -sarjakuvalehden 

predikaattiverbejä ja niiden semanttista luokittelua. Tutkimusaineistonamme on ollut viisi 

sarjakuvalehteä vuodelta 1964 ja viisi vuodelta 2014. Analyysissä olemme hyödyntäneet 

Pajusen (2001) luomaa asiaintiloihin perustuvaa luokittelua. Tutkimuksemme sijoittuu 

leksikaalisen semantiikan tutkimusperinteeseen, mutta tutkijoina meihin on vaikuttanut 

myös kognitiivisen lingvistiikan näkemys merkitysten rakentumisesta. Tutkijoina olemme 

tietoisia siitä, että maailmantietomme on vaikuttanut analyysiimme runsaasti. Toiset 

tutkijat voisivat saada samasta tutkimusmateriaalista hieman erilaisia tuloksia.  

 

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saanut José Saramago kirjoittaa teoksessaan Toinen minä 

(2005) osuvasti sanoista, sanavaraston kehittymisestä ja semantiikasta.  

 

Merkillinen tuo suhde joka meillä on sanoihin. Opimme muutamia pikkulapsina, ja 

elämän varrella keräämme niitä lisää koulusta, keskustelusta ja kirjoista, mutta siitä 

huolimatta me tunnemme suhteellisesti ottaen tavattoman vähän sellaisia sanoja, 

joiden merkityksestä, sisällöstä ja tarkoitteesta meillä ei olisi pienintäkään 

epäilystä, jos joskus ihan vakavissamme rupeaisimme niitä ruotimaan. Niinpä me 

väitämme ja kiistämme, vakuutamme ja vakuutumme itse, todistelemme, 

päättelemme ja päädymme tuloksiin käydessämme sumeilematta keskustelua 

käsitteillä, joista meillä on vain hyvin epämääräinen mielikuva, ja huolimatta siitä 

valheellisesta varmuudesta, jota me yleensä teeskentelemme kun hapuilemme 

sanojen sumun keskellä tietä etsien, jotenkuten me aina toisiamme ymmärrämme ja 

joskus jopa pääsemme yhteisymmärrykseen. (Saramago 2005: 100) 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on kahden tutkijan yhteistyönä laadittu esitys Aku Ankka -

sarjakuvalehden verbien semantiikasta. Kummankin tutkijan kokemusmaailma on 

erilainen, ja tämä seikka vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä verbit saavat. Joidenkin 

verbien osalta merkitykset olivat enemmän yhteneviä kuin toisten. Jossakin vaiheessa 

luokittelua olimme liki tukkanuottasilla, kun olimme kumpikin niin vahvasti oman 

tulkintamme takana. Tutkijaparina olemme kuitenkin keskustelleet lekseemien 

merkityksistä ja pyrkineet ymmärtämään toistemme tapaa käsitteistää maailmaa. Joidenkin 

verbien osalta semanttinen luokittelu on ollut kompromissien tekemistä, koska olemme 

tulkinneet verbin merkityksen hieman eri tavoin. Joidenkin verbien kohdalla olemme 

turvautuneet merkityksen määrittelyssä sanakirjojen antamiin parafraaseihin. Kahden 

tutkijan yhteistyö on mielestämme syventänyt analyysiamme ainakin siltä osin, että 

olemme todella joutuneet miettimään ja perustelemaan omaa näkemystämme lekseemien 
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merkityksistä. Pääpiirteissään uskomme onnistuneemme verbien luokittelussa niin, että 

muut tutkijat voisivat päästä samoihin tuloksiin. Pienimpien alaryhmien, spesifien 

kohdealueiden ja asiaintilojen suhteen tulokset voivat poiketa hieman tässä tutkielmassa 

esittämistämme luokitteluista. 

 

Aineistossamme predikaattiverbien oli vuoden 2014 aineistossa suurempi noin 

viidelläsadalla verbiesiintymällä. Tähän lukuun vaikuttaa kuitenkin se, että vuoden 2014 

aineisto on liki kahtakymmentä sivua laajempi kuin vuoden 1964 aineisto. Vuoden 1964 

aineistossa saneita on sivua kohden keskimäärin 74,4 ja vuoden 2014 aineistossa 82,5. 

Sivukohtaiset verbimäärien keskiarvot eivät eroa toisistaan suuresti aineistojen kesken: 

vuoden 1964 aineistossa verbejä on sivua kohden keskimäärin 19,4 ja vuoden 2014 

aineistossa 20,1. Eroa aineiston välillä ei ole myöskään tiheimmin aineistoissa esiintyvien 

verbien suhteen. Suomen tiheäfrekvenssisimmät verbit olla, ei, voida, saada ja tulla ovat 

vahvimmin edustettuina tutkimusaineistomme verbeistä. Vuoden 2014 aineisto sisältää 

kaksinkertaisen määrän harvafrekvenssisiä verbejä verrattuna vuoden 1964 aineistoon. 

Verbistön voidaan tästä syystä olettaa monipuolistuneen viiden vuosikymmenen aikana. 

Toisaalta on otettava huomioon, että taajuussanaston aineisto on kerätty 1960-luvun 

teksteistä. Tästä syystä on luonnollista olettaa, että esimerkiksi nykyteknologiaan liittyvät 

verbit kuten skannata puuttuvat taajuussanastosta. 

 

Vuoden 1964 aineistossa on 585 ja vuoden 2014 aineistossa 755 eri verbilekseemiä. Laine-

Leinosen (2013) tutkimuksen mukaan kymmenen yleisintä verbiä kattavat yli puolet 

kouluikäisten kirjoitelmien verbeistä. Aku Ankka -sarjakuvalehtien runsas eri 

verbilekseemien määrä voi vaikuttaa siihen, että lapset aluksi kartuttavat passiivista 

sanavarastoaan, minkä jälkeen he ottavat harvafrekvenssisemmät verbit aktiiviseen 

sanavarastoonsa. Erilaiset tiheäfrekvenssisistä verbeistä muodostetut johdokset voisivat 

nopeasti laajentaa lasten sanavarastoa. Erilaiset johdokset sekä laajentavat sanavarastoa 

että lisäävät kielitietoisuutta. Jo alle kouluikäiset kykenevät tekemään johdoksia muottien 

avulla (luistimet - hiihtimet). Tällaisten muottien käytön omaksuminen vahvistaa 

kouluikäisen kielenkäyttötaitoja. 

  

Aineistossa primääri-A-verbien osuus kaikista verbeistä oli molemmissa aineistoissa 

suurempi kuin primääri-B-verbien osuus. Kummassakin aineistossa primääri-A-verbien 

osuus kaikista verbeistä on 64,3 prosenttia. Primääri-A-verbit kielentävät konkreettisempia 
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asiaintiloja kuin primääri-B-verbit. On odotuksenmukaista, että Aku Ankka -

sarjakuvalehden toiminnallisten tarinoiden verbit kielentävät juuri näitä asiaintiloja. 

Kouluikäisten lasten sanavarasto on laajempi juuri A-tyypin verbien osalta. Aineisto 

sisältää kuitenkin monipuolisesti verbejä liki jokaiseen Pajusen (2001) semanttisen 

luokittelun ryhmään. Tästä syystä varsinkin lasten passiivinen sanavarasto voi karttua Aku 

Ankka -sarjakuvalehtiä lukemalla. 

 

Primääri-A-verbien luokat jakautuvat molemmissa aineistossa samoin: suurin alaluokka on 

liikeverbit, joiden osuus primääri-A-verbeistä on vuoden 1964 aineistossa 43,4 prosenttia 

ja vuoden 2014 aineistossa 40,3 prosenttia. On huomattava, että liikeverbit sisältävät monta 

alaryhmää, jolloin ryhmän sisältävien verbien määrä luonnollisesti kasvaa. Toisaalta 

liikeverbit tuovat sarjakuvaan lisää tietoa liikkeestä, jota piirroksissa on vaikea kuvata. 

Esimerkiksi kiivetä-verbin kuvaaminen liikkeellä voi olla hankalaa yhdessä kuvassa. Kun 

liike leksikalisoidaan verbillä, voidaan kuvakielessä keskittyä kuvaamaan muita asioita. 

Myös leksikalisoijan asenne liikettä kohtaan voidaan koodata verbiin. Sarjakuvahahmo voi 

ilmaista joko positiivista tai negatiivista suhtautumista toimintaan, jota kuvassa myös 

piirroksen avulla esitetään. 

 

Liikeverbien alaryhmistä molemmissa aineistoissa korostuvat lokomotionaaliset ja 

refleksiiviset liikeverbit. Omavoimaisen liikkeen alaryhmistä eniten esiintymiä on 

kulkemisverbeissä ja väyläverbeissä. Harvafrekvenssisillä verbeillä aineistossa 

leksikalisoidaan varsinkin juoksemista ja ajamista. Pääkkösen (1982) tutkimustulosten 

perusteella lapsilla on pyrkimys värikkääseen kielenkäyttöön. Tästä syystä Aku Ankan 

harvafrekvenssiset juoksemista ja ajamista kuvaavat verbit voivat siirtyä lukemisen ja 

omaksumisen kautta osaksi lasten aktiivista sanavarastoa. 

 

Toiseksi suurimman liikeverbien ryhmän muodostavat omistusverbit. Vaikka vuoden 1964 

aineistossa esiintyy enemmän tiheäfrekvenssisiä verbejä kuin vuoden 2014 aineistossa, 

korostuvat siinä lahjoittamista leksikalisoivat verbit. Useat samaa asiaintilaa kielentävät 

lekseemit tuovat lahjoittamisesta esille eri puolia. Vuoden 2014 aineistossa anastamisverbit 

korostuvat vuoden 1964 aineistoa vahvemmin. Tarinoiden erilaiset päähenkilöt laukaisevat 

tarpeen erityyppisille verbilekseemeille. Vuoden 1964 aineistossa ei kerrota tarinoita 

Karkukoplan ja Roope-sedän edesottamuksista, ja tästä syystä aineisto ei myöskään sisällä 

paljon anastamisverbejä toisin kuin vuoden 2014 aineisto.  
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Liikeverbeistä kontaktiverbit ovat pienin alaryhmä. Vuoden 1964 aineistossa 

kontaktiverbit korostuvat hieman enemmän kuin vuoden 2014 aineistossa, mutta ero on 

vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa. Vuoden 1964 aineistossa korostuvat 

nimenomaan kontaktiverbit, vuoden 2014 aineistossa lyömisverbit. Olisi mielenkiintoista 

tarkastella Aku Ankka -sarjakuvalehden verbistöä myös asenteiden näkökulmasta. Ovatko 

tarinat muuttuneet jollakin tavalla aggressiivisimmiksi, koska lyömisverbien osuus on 

uudemmassa aineistossa paljon suurempi kuin vuoden 1964 aineistossa. Asenteita voisi 

pohtia myös esimerkiksi anastamisverbien osalta.  

 

Toiseksi suurimman primääri-A-verbien ryhmän osalta aineistot poikkeavat toisistaan. 

Vuoden 1964 aineistossa toiseksi suurin ryhmä on tilaverbit, vuoden 2014 aineistossa teko, 

tapahtuma ja muutos. Ero ryhmien verbimäärässä on kuitenkin minimaalinen. Tilaverbien 

osalta aineistosta nousivat vahvasti esiin nominaalisesti koodatut tilaverbit, joiden osuus 

kaikista tilaverbeistä oli kummassakin aineistossa yli 80 prosenttia. Verbaalisesti 

koodattujen tilaverbien suurin ryhmä molemmissa aineistoissa on aspektuaaliset tilaverbit. 

Vuoden 2014 aineistossa harvafrekvenssisten verbaalisten tilaverbien osuus oli 

huomattavasti suurempi kuin vuoden 1964 aineistossa. Harvafrekvenssisiä verbejä 

aineistossa esiintyi etenkin istumista leksikalisoivien verbien yhteydessä. Myös 

aspektuaalisten tilaverbien osalta vuoden 2014 aineistossa käytetään enemmän 

kuvailevampia ja merkitykseltään spesifimpiä verbejä kuin vuoden 1964 aineistossa.   

 

Teko, tapahtuma ja muutos -luokassa noin 80 prosenttia kummankin aineiston verbeistä on 

teko- ja kaksipaikkaisia muutosverbejä. Teko- ja kaksipaikkaisten muutosverbien suurin 

ryhmä on molemmissa aineistoissa aktiviteettiverbit, joiden semanttiseen ryhmittelyyn 

olisimme kaivanneet tarkempaa luokitusrunkoa. Vuoden 2014 aineistossa teko- ja 

kaksipaikkainen muutos -verbien ryhmän verbit ovat useammin harvafrekvenssisiä kuin 

vuoden 1964 aineistossa. Myös tapahtuma- ja yksipaikkaiset verbit -ryhmässä 

harvafrekvenssisten verbien määrä on vuoden 2014 aineistossa huomattavasti suurempi 

kuin vuoden 1964 aineistossa. 

 

Fysiologisten verbien osuus kaikista primääri-A-verbeistä on vähäinen, vain muutaman 

prosenttiyksikön suuruinen. Fysiologisperustaisten verbien alaryhmien osalta molemmat 

aineistot tuovat esiin ääntelyverbien eri alaryhmiä. Vuoden 1964 aineistossa 
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ääntelyverbeillä kuvataan eläinääniä, huutamista ja ähisemistä, vuoden 2014 aineiston 

verbit puolestaan ilmaisevat meluamista ja valittamista. Odotuksemme oli, että aineisto 

sisältäisi runsaasti ääntelyverbejä, koska ne ovat olennainen osa sarjakuvan kieltä 

(Häkkinen 1990: 99). Näin ei kuitenkaan ole Aku Ankka -sarjakuvalehden osalta. 

Mahdollisesti ääntä ilmaistaan kuvituksessa ääniefekteinä tai repliikeissä äännähdyksinä. 

Verbeihin toimintaa ja sen aiheuttamaa ääntä koodataan tässä aineistossa harvoin. 

 

Primääri-B-verbien osuus kummassakin on noin neljännes kaikista verbeistä. Eniten 

primääri-B-verbit leksikalisoivat psykologista tilaa ja prosessia. Kognitioverbit ovat suurin 

psykologista tilaa ja prosessia kuvaavien verbien ryhmä. Tähän ryhmään kuuluu 

kummassakin aineistossa noin 80 prosenttia luokan verbeistä. Koululaisten kielen 

kehityksen kannalta kognitioverbit ovat vaikeasti omaksuttava semanttinen ryhmä. 

Erilaisia kognitiivisia toimintoja leksikalisoivat verbit yhdistettynä kuvaan ja tarinaan 

voivat avata niiden merkityksiä kouluikäisille lapsille. 

 

Emootioverbien osuus psykologinen tila ja prosessi -luokan verbeistä on kummassakin 

aineistossa hieman alle 20 prosenttia Tunnetiloista vuoden 1964 aineistossa korostuvat 

pelko ja viha, kun puolestaan vuoden 2014 emootioverbien suurimman ryhmät ovat pelko 

ja luottamus/arvostus. Yksi syy tunneverbien melko vähäiseen määrään saattaa olla se, että 

Aku Ankassa tunteita ilmaistaan usein myös kuvilla ja hahmojen kasvojen ilmeillä, jolloin 

niitä ei välttämättä tarvitse kielentää verbeihin. Vaikka psykologista tilaa ja prosessia 

leksikalisoivia verbejä on runsaasti, ovat ne kummassakin aineistossa lähes aina 

tiheäfrekvenssisiä verbejä. 

 

Perkeptioverbien osuus molemmissa aineistoissa on noin neljännes kaikista primääri-B-

verbeistä. Näköhavaintoverbit ovat perkeptioverbien suurin ryhmä. Vuoden 2014 aineisto 

sisältää enemmän erilaisia näkemistä ja näkymistä kuvaavia lekseemejä kuin vuoden 1964 

aineisto. Kummassakin aineistossa harvafrekvenssisten verbien määrä jää kuitenkin noin 

viiteen prosenttiin. 

 

Molemmissa aineistoissa puheaktiverbien osuus kaikista primääri-B-verbeistä on noin 

kolmasosa. Puheaktiverbien suurin ryhmä on muut puheaktiverbit, jotka kattavat 

molemmissa aineistoissa noin 50 prosenttia kaikista puheaktiverbeistä. Vuoden 2014 
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aineistossa puheaktin leksikalisoimiseen käytetään useammin harvafrekvenssistä verbiä 

kuin vuoden 1964 aineistossa. 

Sekundaariverbien osuus kaikista verbeistä on molemmissa aineistoissa alle kymmenen 

prosenttia. Suurin edustus on voida-verbillä, joka kattaa yli 50 prosenttia kaikista 

sekundaariverbiesiintymistä. Toiseksi eniten esiintyy verbiä pitää, jonka merkityksistä 

aineistossa korostuu sekundaarinen täytyminen. Kieltoverbi ei on kummassakin aineistossa 

toiseksi yleisin verbi. Sen osuus kaikista verbeistä on molemmissa aineistoissa 

kymmenisen prosenttia. Idiomien määrä on vuoden 2014 aineistoissa suurempi kuin 

vuoden 1964 aineistossa. Idiomihakuisin verbi aineistossa on olla. 

 

Tarkastelimme tutkielmassamme myös verbejä ehtiä ja myöhästyä. Pajusen (2001) 

luokittelussa ei ole sellaista luokkaa, johon kuuluvat verbit leksikalisoisivat aikaan 

suhteutettua toimintaa. Myös muiden ryhmien kohdalla koimme Pajusen luokittelun välillä 

riittämättömänä. Käsittelimme aineiston fiktiivistä liikettä sisältävät esimerkit omassa 

luvussaan, sillä ne eivät suoranaisesti sovellu liikeasiaintilaa leksikalisoivien verbien 

ryhmään. Fiktiivistä liikettä aineistossa leksikalisoitiin vähän, kolmen esiintymän verran. 

 

Aineistomme sarjakuvalehdet ovat kaikki ilmestyneet vuoden ensimmäisen puoliskon 

aikana. Varsinkin vuoden 2014 aineistossa osa tarinoista sijoittuu juuri kevääseen. Mikäli 

aineistossamme olisi ollut kesällä tai syksyllä ilmestyneitä sarjakuvalehtiä, voisi verbistö 

olla jonkin verran toisenlainen. Tämän tutkielman aineisto sisältää ajamisverbejä, jotka 

leksikalisoivat hiihtämistä ja luistelemista. Muuna vuodenaikana ilmestyneet lehden 

voisivat puolestaan leksikalisoida kyseiselle ajankohdalle keskeisiä toimintoja. 

 

Koska olemme käsitelleet aineiston manuaalisesti, on mahdollista, että jokin analyysiin 

kuuluva verbi on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. Tutkijoina olemme tietoisia inhimillisen 

erehdyksen mahdollisuudesta. Olemme kuitenkin pyrkineet mahdollisimman tarkkaan ja 

virheettömään lopputulokseen. Myös idiomien osalta analyysimme ei välttämättä ole 

aukoton. Olemme pyrkineet erottelemaan idiomit muista predikaattiverbeistä lähteiden 

avulla. Joidenkin idiomien määrittelyssä olemme turvautuneet kielitajuumme. On 

mahdollista, että jokin idiomi on jäänyt huomaamatta ja sekoittunut predikaattiverbien 

joukkoon.  
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Aku Ankka -sarjakuvalehtien lukeminen voi kartuttaa kouluikäisten sanavarastoa. Tämän 

varovaisen päätelmän uskaltanemme tehdä, sillä aineisto sisältää verbejä, jotka puuttuvat 

myös meidän tutkijoiden verbileksikosta. Esimerkiksi verbit rontata ja köntiä ovat 

kummallekin meille uusia tuttavuuksia. Koska sarjakuvissa kuva yhdistyy tekstiin, on 

verbien merkitys mahdollista päätellä kuvan kertomasta tapahtumasta. Samalla kuva voi 

helpottaa verbien muistamista. Köntiä-verbi herättää välittömästi muistikuvan koirasta, 

joka kulkee kuono maata viistäen kohti kuvaruudun reunaa. Aku Ankka -sarjakuvalehti 

sisältää lisäksi paljon lähisynonyymejä, jotka voivat rikastuttaa sekä kouluikäisen että 

muun lukijakunnan sanavarastoa. Erikoisenkuuloiset, jopa hauskat verbit jäävät lisäksi 

hyvin mieleen. 

 

Kun haarukoimme pro gradu -tutkielmamme aihetta, pohdimme, vertailisimmeko Aku 

Ankka -sarjakuvalehden ja jonkin lukudiplomiin otetun lasten- tai nuortenkirjan verbien 

semantiikkaa. Päädyimme kuitenkin pidättäytymään tässä tutkimuksessa ainoastaan 

sarjakuvalehtien verbeissä. Koululaisten sanavaraston kartuttamisen kannalta olisi 

mielenkiintoista tarkastella, eroavatko Aku Ankka -sarjakuvalehden ja lasten- ja 

nuortenromaanien verbit semanttisesti toisistaan. Jääkö sarjakuvalehti verbistöltään 

romaaneja köyhemmäksi? Tällaisen tutkimuksen perusteella voitaisiin selkeämmin osoittaa 

se, kannattaako Aku Ankka -sarjakuvalehtiä ottaa mukaan koulujen lukudiplomeihin.  

 

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että Aku Ankka -sarjakuvalehden verbit kattavat 

runsaasti erilaisia semanttisia ryhmiä. Pajunen (2001) on käyttänyt semanttisen 

luokittelumallinsa aineistona Nykysuomen sanakirjaa, joka sisältää vajaa 16 000 verbiä. 

Sanakirjan voidaan olettaa sisältävän paljon laajemman otannan verbeistä kuin 

sarjakuvalehti. Kuitenkin aineistomme sisälsi verbejä liki jokaisen Pajusen luomaan 

semanttiseen ryhmään. Myös Taajuussanakirjan aineisto on kerätty useasta eri lähteestä ja 

eri medioista. Kuitenkin kymmenestä sarjakuvalehdestä koostuvassa aineistossamme oli 

runsaasti sellaisia verbejä, jotka eivät sisälly tiheäfrekvenssisten verbien joukkoon. Tästä 

syystä uskallamme olettaa, että Aku Ankka -sarjakuvalehden verbistö on monipuolinen ja 

voi laajentaa lukijansa sanavarastoa. Sarjakuvalehti tuo esiin sekä yleviä että arkityylisiä 

ilmauksia, jotka voivat auttaa kouluikäistä huomioimaan puherekisterien eroja. Myös 

murreilmaisut ovat osaltaan luomassa kuvaa monipuolisesta ja suvaitsevaisesta 

kielenkäytöstä. 
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Varis (2004: 391) on todennut, että opetuksessa on tärkeää hyödyntää aitoja tekstejä. 

Verbien osalta Aku Ankka -sarjakuvalehdet voisivat toimia tällaisina aitoina, arkielämään 

kuuluvina teksteinä, joista oppilaat voisivat etsiä erilaisia semanttisia ryhmiä. Koska 

sarjakuva yhdistää tekstin ja kuvan, voivat verbien merkitykset olla jopa helpommin 

hahmotettavissa kuin materiaaleissa, jotka rakentuvat pelkälle tekstille. Tämä seikka on 

tärkeä huomioida esimerkiksi S2-opetusta ja oppimateriaaleja suunniteltaessa. 
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