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1. JOHDANTO 

Tutkin pro gradu -työssäni suomalaisten Japani-harrastajien eli japanilaista popkulttuu-

ria harrastavien henkilöiden slangia. Harrastus pitää sisällään niin japanilaisen animaa-

tion ja sarjakuvan kuluttamista kuin cosplaytakin eli ’fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutu-

mista’ mutta myös esimerkiksi japanilaista katumuotia, videopelejä ja musiikkia. Japa-

ni-harrastus on yleistynyt ja harrastajien määrä kasvanut huomattavasti 2000-luvun ai-

kana (Valaskivi 2009). Kiinnostukseni Japani-harrastajien slangin tutkimukseen syntyi, 

kun suomen kielen perusopinnoissa käsiteltiin kielen variaatiota ja slangia. Jo silloin 

tuntui luontevalta yhdistää oma kiinnostuksen kohde ja tutkimus. Olin jo aiemmin kiin-

nittänyt harrastajana huomiota erilaisten slangisanojen määrään. Tein aiheesta myös 

kandidaatintutkielmani, jossa tarkastelin slangisanojen jakautumista sanaluokkiin ja 

sanastolähteisiin. Tässä työssä laajennan näkökulmaa slangisanojen käyttöyhteyksien 

tutkimiseen. Koska olen itse Japani-harrastaja, tutkin harrastajien yhteisöä ja sen käyt-

tämää slangia sisältä käsin. 

Käytän pro gradu -tutkielmassani harrastajista nimitystä Japani-harrastaja, koska se on 

neutraali ja kuvaava: harrastus voi pitää sisällään eri asioita, mutta harrastajia yhdistävä 

tekijä on kiinnostuksenkohteiden lähdemaa Japani. Japani-harrastajista käytetään myös 

muita nimityksiä, mutta osa niistä voi olla negatiivisesti värittyneitä. Kerron tarkemmin 

harrastajien nimityksistä alaluvussa 3.2.4. 

Aihe on mielenkiintoinen paitsi harrastajamäärien kasvun takia myös siksi, että suoma-

laisten Japani-harrastajien slangia ei ole ennen kandidaatintutkielmaani tutkittu. Mui-

denkaan suomalaisten alakulttuurien slangeja ei ole tutkittu kovin paljon. Japani-

harrastajat ovat sen sijaan olleet tutkimuksen kohteena niin Suomessa kuin muuallakin 

maailmassa. Esimerkiksi Heini Rönkkö (2016) on tutkinut suomalaista cosplay-

harrastusta. 

 

1.1. Japani-harrastuksen taustaa 

Katja Valaskiven (2009) ja Kaarina Nikusen (2006) mukaan japanilainen populaarikult-

tuuri on suosittua Suomessa nyt siksi, että se on osa yleisempää aasialaisen kulttuurin 

suosiota länsimaissa: Japani-harrastus on suosittua muuallakin maailmassa. Japanilainen 

popkulttuuri on pikkuhiljaa kasvanut 1980-luvulta lähtien trendiksi ja siitä edelleen suu-
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ren yleisön suosioon 1990-luvun lopun Pokémon-animaatiosarjan myötä. (Valaskivi 

2009: 8; Nikunen 2006: 133–134.) 

1980- ja 1990-luvuilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa alkoi olla yhä enemmän Japanista 

kiinnostuneita nuoria, jotka olivat esimerkiksi käyneet siellä tai heillä oli sinne yhteyk-

siä. Japanilaiset sarjakuvat ja animaatiosarjat kiinnostivat esimerkiksi science fictionin 

harrastajia. Aluksi japanilaisia aineistoja, kuten videoita ja sarjakuvia, kierrätettiin pos-

titse harrastajalta toiselle ja käännettiin epävirallisesti. Vaikka sisällöt olivat lähtöisin 

Japanista, ilmiön leviäminen länsimaihin alkoi Yhdysvalloista, ja myös sikäläisillä levi-

tysyhtiöillä ja mediatuotteita myyvillä yrityksillä on ollut suuri merkitys länsimarkki-

noilla. (Valaskivi 2009: 11; Nikunen 2006: 137.)  

Myös Suomessa japanilainen popkulttuuri oli aluksi alakulttuuri ja kulttiharrastus, mutta 

se on 2000-luvun aikana noussut valtavirtailmiöksi. Nykyisin moni kuluttaa japanilaista 

mediaa ja on ainakin kuullut Japani-ilmiöstä. Harrastuksen kasvu on ollut osittain riip-

puvaista Internetin käytön yleistymisestä. (Valaskivi 2009: 14; Nikunen 2006: 137.)  

Nykyisin harrastuksen piiriin tullaan tuttavien tai Internetin kautta. Erilaisten tekijöiden 

kuten suomenkielisen mangan ’japanilainen sarjakuva’ ja Youtuben perustamisen yh-

teisvaikutuksesta harrastajajoukkoon liittyi tuhansia teini-ikäisiä, joista suurin osa on 

tyttöjä. Yhä useampi lukee mangaa tai katsoo animea ’japanilaista piirrosanimaatiota’ 

myös satunnaisesti. Arvioiden mukaan harrastajien määrä liikkuu kymmenissä tuhansis-

sa. Valaskiven mukaan Japani-ilmiön suurta suosiota kuvaa hyvin esimerkiksi harrasta-

jatapahtumien kävijämäärien kasvu (Valaskivi 2009: 15, 29–30). 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tutkin pro gradu -työssäni, millaista slangia Japani-harrastajat käyttävät. Jaottelen slan-

gisanat sanaluokittain ja Kari Nahkolan (1999) mallin mukaan sanastolähteittäin. Ker-

ron jaottelusta lisää luvussa 3.2. Lisäksi tutkin, miten Japani-harrastajat käyttävät slan-

giaan. Tarkastelen tutkimusongelmaani seuraavien kysymysten avulla:  

1. Miten slangisanat jakautuvat sanaluokkiin? 

2. Miten slangisanoja muodostetaan? 
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3. Millaisissa konteksteissa slangisanoja käytetään ja miten slangin avulla 

rakennetaan Japani-harrastajaidentiteettiä?  

Kandidaatintutkielmani slangiaineisto koostuu valtaosin substantiiveista, joten oletan 

myös pro gradu -tutkielmani aineiston olevan samansuuntainen. Suomalaiset Japani-

harrastajat ovat yhteyksissä muihin harrastajiin ympäri maailman, joten oletan merkittä-

vän osa slangisanoista olevan lainasanoja englannista, joka on yleinen slangien lainan-

antokieli (Karttunen 1989: 151). Toinen merkittävä lainanantokieli lienee japani, sillä 

useat harrastajat osaavat japania ainakin jonkin verran ja esimerkiksi seuraavat japani-

laisia animaatiosarjoja ja sarjakuvia käännösten sijaan japaniksi. Tällöin slangilla on 

myös käytännöllinen funktio: on ehkä helpompaa ilmaista asia tai ilmiö slangisanalla 

kuin etsiä sille suomenkielinen vastine. Oletan myös, että yhteisen slangin avulla Japa-

ni-harrastajien yhteenkuuluvuus lisääntyy ja että he käyttävät slangia yhteenkuuluvuu-

den osoittamiseen. (Ks. esim. Karttunen 1989: 149; Paunonen 1982: 36–37; Saanilahti 

& Nahkola 2000: 89.) 

 

1.3. Tutkimusaineisto ja kyselylomake 

Tutkimusaineistoni koostuu Japani-harrastajilta kerätyistä slangisanoista ja ryhmähaas-

tattelusta. Olen kerännyt slangisanat Webropol-kyselylomakkeella (ks. liite 2), jota olen 

levittänyt Facebookissa, Japani-harrastajien käyttämällä Aniki-keskustelufoorumilla 

sekä Animeunionin ja Oulun manga- ja animekerho OMAKEn sähköpostilistojen kaut-

ta. OMAKE on Oulussa ja Pohjois-Suomessa toimiva yhdistys, jonka toiminta keskittyy 

japanilaiseen sarjakuvaan ja animaatioon ja joka järjestää erilaisia tapahtumia, kuten 

videoiltoja. Animeunioni taas on kattoyhdistys Suomen anime-harrastajien paikallisyh-

distyksille. 

Kyselyyni vastasi 33 henkilöä, joista 20 on naisia, 10 miehiä ja kolme henkilöä, jotka 

ilmoittivat sukupuolekseen muu. Vanhin vastaaja on 28-vuotias ja nuorimmat vastaajat 

15-vuotiaita. Vastaajien keski-ikä on noin 23 vuotta. Slangisana-aineistooni kuuluu 488 

sanaa (ks. liite 3).  

Kyselylomakkeessani on yhteensä kymmenen kysymystä. Kyselylomakkeessa kysyn 

muun muassa harrastajaryhmien nimityksistä, Japani-harrastuksen nimityksistä ja har-

rastajien tapahtumiin liittyvästä sanastosta. Olen tehnyt kyselylomakkeeni Japani-
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harrastajien slangin attraktiokeskusten pohjalta. Attraktiokeskuksilla tarkoitetaan yleen-

sä aihepiirejä, jotka vetävät puoleensa uusia sanoja ja muodostavat yhdessä synonyymi-

en rykelmän (Hakulinen & Ojanen 1976: 31). Omassa tutkimuksessani käsitän attrak-

tiokeskukset kuten Paltemaa (2009: 12, 32) saman tarkoitteen sijaan laajemmin erilai-

siksi aihepiireiksi. Olen poiminut kandidaatintutkielmani pohjalta viisi attraktiokeskus-

ta:  

1. Japani-harrastajien nimitykset 

2. Erilaisten harrastajaryhmien nimet  

3. Harrastuksen nimitykset  

4. Harrastamiseen liittyviä sanoja  

5. Harrastajien tapahtumiin ja tapaamisiin liittyvät sanat. 

 

Pyrin rajaamaan kyselylomakkeen kautta kertyvää aineistoa mahdollisimman vähän. 

Oletan, että joukossa on sanoja, jotka voisivat kuulua myös esimerkiksi yleisempään 

nettislangiin tai pelaajien slangiin, mutta koska ryhmien rajat ovat häilyviä ja yksilö voi 

kuulua yhtäaikaisesti useisiin eri ryhmiin, lasken lähtökohtaisesti kaikki sanat slangisa-

noiksi.  

Kyselylomakkeen lisäksi olen tallentanut ryhmähaastattelun helmikuussa 2015. Haastat-

telussa oli paikalla viisi henkilöä: kolme miestä ja kaksi naista. Haastateltavat olivat 

haastatteluhetkellä 23–27-vuotiaita. Käytännön syistä toteutin haastattelun vain Oulun 

seudulla. Olen muuttanut kaikkien litteraateissa esiintyvien henkilöiden nimet.  

Kyselylomakkeeni lopussa on ollut kenttä, johon on voinut jättää yhteystietonsa ryhmä-

haastatteluun osallistumista varten. Olen valinnut haastateltavat mukaan kyselylomak-

keeseeni jätettyjen yhteystietojen perusteella. Haastateltavani ovat siis osallistuneet 

myös kyselytutkimukseeni. Seuraavaksi esittelen lyhyesti haastatteluun osallistuneet 

informanttini. 

Jenni on vuonna 1991 syntynyt oululainen Japani-harrastaja. Hän mieltää itsensä ensisi-

jaisesti cosplayn eli ’fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutumisen’ harrastajaksi. Harrastuksen 

hän on aloittanut vuonna 2006 ja aktiivisemmin vuonna 2010. Jenni kertoo tekevänsä 

enimmäkseen asuja hahmoista, jotka ovat peräisin jostain japanilaisesta lähdeteoksesta. 

Jenni kiertää aktiivisesti suomalaisissa coneissa eli ’suurissa harrastajatapahtumissa’ ja 

muissa harrastajatapahtumissa sekä kävijänä että työntekijänä kuten ohjelmanpitäjänä. 
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Hän aloitti aktiivisen animen katselun ja mangan lukemisen 2002 tai 2003. Sitä ennen 

hän on katsellut animea satunnaisesti sisarusten mukana. Nykyään animen katsominen 

on jäänyt hyvin paljon cosplayn varjoon, mutta hän lukee mangaa aktiivisemmin. Ani-

messa Jenni kertoo pitävänsä erityisesti kauhu- tai mysteerisarjoista, shounenista eli 

’(nuorille) pojille suunnatuista sarjoista’ ja seinenistä eli ’nuorille aikuisille (miehille) 

suunnatuista sarjoista’, mutta katsoo välillä myös toimintaa ja komediaa. Mangan puo-

lella genret voivat vaihdella enemmän, mutta shoujo- eli ’tytöille suunnattua sarjakuvaa 

ja taikatyttösarjoja’ hän ei seuraa juuri ollenkaan. Toisinaan hän pelaa japanilaisia rooli-

pelejä ja kuuntelee japanilaista musiikkia. Jenni on myös opiskellut japania lukiossa ja 

kansanopistossa yhteensä neljä vuotta. 

Johanna on vuonna 1990 syntynyt oululaislähtöinen Japani-harrastaja. Haastatteluhet-

kellä Johanna on harrastanut animea ja mangaa hieman yli kymmenen vuotta. Lisäksi 

hän pelaa japanilaisia konsoliroolipelejä. Hän pitää kuitenkin suosikkiharrastuksenaan 

cosplayta, jota hän on harrastanut vuodesta 2006. Hän kertoo käyvänsä vuosittain vä-

hintään viidessä conissa. Lisäksi hän opiskelee japania ja on kiinnostunut yleisesti japa-

nilaisesta kulttuurista. 

Tatu on syntynyt Oulussa vuonna 1989 ja asunut kouluaikansa Oulun naapurikunnassa. 

Haastatteluhetkellä Tatu on opiskelija. Varsinainen kiinnostus animeen syttyi lukiossa, 

kun hän alkoi kiinnittää huomiota animen kerrontatekniikkaan. Sitä ennen hän oli ollut 

hyvin perillä japanilaisista videopeleistä. Tatu aloitti cosplay-harrastuksen vuonna 2011, 

mikä on vetänyt myös mukaan coneihin. Hän ei tee pukuja joka vuosi mutta käy isoissa 

coneissa 2–4 kertaa vuodessa. Kaveripiirin laajentuminen on tuonut mukanaan myös 

enemmän viihteellisen animen katsomisen, joskin mangan lukeminen ja keräileminen 

on jäänyt vähiin. Tatu kertoo olevansa suhteellisen ajan tasalla Suomen cosplay-

skenestä ja yleisimmistä puvunteon tekniikoista. Haastatteluhetkellä takana on viisi 

vuotta tietoista Japani-harrastamista ja sitä ennen 5–10 vuotta itsenäistä japanilaisten 

pelien pelaamista ja Pokémon-keräilyä.   

Antero on 1987 syntynyt oululaisharrastaja.  Hän kertoo katsovansa kaikenlaisia anime-

sarjoja. Hän katsoo lähinnä vanhoja, vuosina 1970–2000 tehtyjä sarjoja. Antero toimii 

aktiivijäsenenä paikallisessa Japani-harrastukseen keskittyvässä yhdistyksessä ja suo-

malais-japanilaisessa ystävyysseurassa. Hän kertoo, ettei harrasta varsinaista cossausta, 
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vaan muodostaa hahmon asun jo omistamistaan vaatekappaleista. Antero tutustui man-

gaan vuonna 2002, mutta varsinainen harrastus alkoi 2006. 

Jouni on 1990 Taivalkoskella syntynyt ja aikuisena Ouluun muuttanut Japani-

harrastaja. Hän kertoo kuluttavansa animea ja mangaa monipuolisesti ja laidasta laitaan. 

Lisäksi hän käy coneissa, pelaa pelejä ja cossaa silloin tällöin, kun saa tehtyä pukuja. 

Hän on katsonut Suomen televisiossa näkynyttä animea lapsuudesta asti, mutta varsi-

nainen harrastus alkoi vuonna 2003. Lisäksi hän on mukana samassa paikallisessa har-

rastusyhdistyksessä kuin Antero. Molemmat ovat yhdistyksen hallituksessa. 

Ryhmähaastattelussa palaan informantin kyselylomakkeessa antamiin vastauksiin. Pyy-

dän heitä tarkentamaan niitä merkityksiä, joita he ovat slangisanoille antaneet, mutta 

lisäksi olen toivonut saavani tietoa myös siitä, millaisissa konteksteissa slangisanoja 

käytetään: missä tilanteissa ja kenen kanssa niitä käytetään, kuinka hyvin muut kuin 

harrastajat ymmärtävät slangia ja niin edelleen.  

Ryhmähaastattelussa keskustelu oli varsin vapaamuotoista. Minulla oli käytössäni haas-

tattelurunko, jota käytin haastattelun tukena, mutta usein keskustelu sujui luontevasti 

ilman suurempia johdatteluja. Toisinaan minun piti vetää keskustelua takaisin slangin 

käyttöön, kun keskustelu laajeni koskemaan harrastajayhteisön toimintaa yleensä. Us-

kon keskustelun sujuvuuden johtuneen ainakin osittain siitä, että tunsin ennestään kolme 

haastateltavaani. Kaksi muuta olivat sekä minulle että muille haastateltaville ennestään 

tuntemattomia. Haastattelu kesti noin 50 minuuttia. Aloitin haastattelun kysymällä tar-

kennuksia kyselylomakkeessa esiin nousseille sanoille, joiden merkitystä en saanut sel-

ville. Tämän jälkeen jatkoimme haastattelurungon kysymyksillä. Osa haastateltavistani 

puhuu enemmän kuin toiset ja pitää pitempiä puheenvuoroja, mutta muut täydentävät 

vastauksia luontevasti. Ryhmähaastattelutilanteessa haastateltavat usein innostavat toi-

siaan puhumaan (Eskola & Suoranta 1998: 96). Haastattelua edelsi vapaamuotoinen 

tutustuminen, jossa esittäydyimme toisillemme ja juttelimme odotellessamme haastatte-

lua varten varatun tilan vapautumista. Emme siis aloittaneet haastattelua kylmiltämme.  

Olen litteroinut haastatteluaineistoni pääosin Hanna Lappalaisen mallin mukaan (Lappa-

lainen 2008: 85–102, 371). En kuitenkaan käytä kaikkia litterointimerkkejä, joita Lap-

palainen (2008) on käyttänyt. Selitän käyttämäni litterointimerkit liitteessä 1.  
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2. TEORIATAUSTA JA METODIT 

2.1. Sosiolingvistiikka 

Tutkimukseni edustaa slangintutkimusta, joka kuuluu sosiolingvistiikan piiriin. Sosio-

lingvistiikan perusajatuksia on, että kieli heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa. Se keskit-

tyy kuvaamaan kieltä sosiaalisena ilmiönä ja yrittää etsiä kielenkäytön ja yhteiskunnal-

lisen todellisuuden välisiä syy-yhteyksiä. Sosiolingvistiikka siis pyrkii vastaamaan sii-

hen, mitä kielen vaihtelun ja muuttumisen takana on. (Paunonen 1982: 35; Nuolijärvi 

2000: 13–15.) Tutkielmassani pääpaino on lingvistisessä analyysissä, ja työni on teo-

reettiselta taustaltaan osin sanastontutkimusta. Pyrin perinteisen sanastontutkimuksen 

keinoin selvittämään slangisanojen sananmuodostuskeinoja sekä sanaluokkiin jakautu-

mista.  

Sosiolingvistinen kenttä on laaja ja melko hajanainen, mutta sillä on muutamia keskei-

siä tarkastelun kohteita. Sosiolingvistiikassa on pitkään keskitytty variaationtutkimuk-

seen, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä variaatio on sekä miten ja miksi kieli varioi. 

Toiseksi sosiolingvistiikassa on tutkittu kielen muuttumista sekä monikielisyyttä. Kol-

mas sosiolingvistiikan huomion kohde on kielen funktio ryhmäidentiteetin muotoutumi-

sessa, jolloin tarkastellaan esimerkiksi kielen ja identiteetin suhdetta.  (Nuolijärvi 2000: 

15, 17–18.) Tällaisella jaottelulla oma tutkimukseni on osa ensimmäistä ja kolmatta 

jaottelutapaa: tutkin, millaisissa tilanteissa Japani-harrastajat käyttävät slangia, mutta 

tarkoitukseni on myös selvittää, miten slangin käyttö tukee harrastajaryhmään kuulu-

mista.  

Sosiolingvistiikan piirissä ryhmän käsite on herättänyt keskustelua. Perinteisesti ryhmiä 

on muodostettu esimerkiksi iän, sukupuolen tai sosiaaliryhmän perusteella, mutta on-

gelmaksi muodostuu se, ettei muutaman taustamuuttujan varassa muodostettuja ryhmiä 

voi aidosti pitää ryhminä. (Paunonen 1982: 36; Nuolijärvi 2000: 22–23.) Lappalainen 

tarjoaakin toisenlaiseksi lähestymistavaksi ryhmän sijasta sosiaalista verkkoa, joka on 

aito, olemassa oleva ryhmä. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkään yhtenäisenä pysynyt kou-

luluokka tai harrastuksen ympärille muodostuneet verkot. (Lappalainen 2001: 93.) Täs-

sä tutkimuksessa Japani-harrastajat muodostavat sosiaalisen verkon. Heitä yhdistää lä-

hinnä yhteinen harrastus: harrastajissa on mukana niin nuoria kuin vanhojakin sekä mo-

lemman sukupuolen edustajia. 
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Ryhmän käyttämä kieli voi kuvata ryhmän arvoja, asenteita ja sosiaalisia sääntöjä. Eri 

puhujaryhmien väliset kielelliset erot toisaalta ilmentävät ryhmän sosiaalista eristäyty-

mistä, toisaalta ne vahvistavat ryhmän sisäistä yhteenkuuluvuutta. Kieli siis erottaa eri 

ryhmät toisistaan, mutta yhdistää saman ryhmän jäsenet. Kielelliseen identifikaatioon 

liittyy myös se, että kieliyhteisön jäsenillä on jonkinlainen käsitys siitä, miten eri ryh-

miin kuuluvat ihmiset puhuvat ja miten eri tilanteissa puhutaan. (Paunonen 1982: 36–

37.) Nuorison kieltä tutkineen Lappalaisen mukaan erilaisilla nuorten alaryhmillä, kuten 

nörteillä ja lestadiolaisnuorilla, on erilaisia kielenkäyttötapoja, joiden avulla he voivat 

erottautua toisista ryhmistä. Toisista erottautuminen on ennen kaikkea sanastollista. 

(Lappalainen 2001: 91.) 

 

2.2. Slangin määrittelyä  

Suomessa slangin juuret ovat Helsingin työläiskortteleissa, missä suomen- ja ruotsinkie-

liset työläiset elivät rinnakkain. Työläisten pojat muodostivat hiljalleen Helsingin slan-

gin yhteiseksi puhekielekseen. (Karttunen 1989: 152; Paunonen 2000: 14–17.) Heikki 

Paunosen mukaan ensimmäiset havainnot Helsingin slangista tehtiin 1800-luvun lopul-

la, ja sen syntyvaiheet voidaan ajoittaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen. Vanhan Hel-

singin slangin kultakausi ajoittuu 1920-luvulta 1940-luvun loppuun. Tämän jälkeen uu-

dempi koululaisslangi alkoi saada enemmän tilaa, ja 1970-luvulta lähtien nuorisokult-

tuurien eriytyessä alkoi muodostua myös eri ryhmien omia slangeja. (Paunonen 2000: 

14–17.) Yleensä slangin puhuminen tarkoittaa slangisanojen sirottelua puhekielen jouk-

koon, mutta Helsingin slangi oli lähempänä kokonaan omaa kielimuotoa, sillä sen avul-

la puhujat pystyivät vaihtamaan kokonaisia lauseita ja ajatuksia puhujien kesken. Hel-

singin slangi toimi pohjana nykyisille slangeille. (Paunonen 2000: 35–37; Saanilahti & 

Nahkola 2000: 93.) 

Kielentutkimuksessa slangi on aiemmin määritelty tyyli-ilmiöksi, jolloin slangin käyttö 

toimisi tyylillisenä tehokeinona. Tuolloin slangi määriteltiin alatyyliseksi alempien so-

siaaliluokkien kuten katupoikien ja rikollisten kieleksi. Nykyisin tätä käsitystä pidetään 

liian suppeana. Slangi on jonkin ryhmän käyttämä kielimuoto, joka poikkeaa yleiskie-

lestä, virallisista ammattikielistä ja kansanmurteista ennen kaikkea sanastoltaan ja ään-

nerakenteeltaan. Slangia käytetään vapaissa ja arkisissa, yleensä ryhmän keskinäisissä 

puhetilanteissa. Slangin käyttäjiä voivat olla esimerkiksi tietyt ikä-, ammatti- tai harras-
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tajaryhmät. (Karttunen 1989: 148–149;  Saanilahti & Nahkola 2000: 87, 111.) Slangin-

käyttö on yhdistetty erityisesti nuoriin (Karttunen 1979: 7; Suojanen 1982: 156), vaikka 

nykyisin käytetään paljon esimerkiksi harrastus- ja työyhteisöslangeja. Slangi on ennen 

kaikkea sanastollinen ilmiö. Puheen ”slangimaisuus” riippuu siitä, kuinka tiheästi slan-

gisanoja viljellään arkipuheessa. (Saanilahti & Nahkola 2000: 87–88.) Myös Karttusen 

mukaan kuka tahansa voi toisinaan höystää ilmaisuaan parilla slangisanalla sen silti 

muuttumatta slangiksi. (Karttunen 1989: 148–149.)  

Slangin ja vapaan puhekielen välillä on vaikeaa tehdä selkeää rajanvetoa, sillä ne ovat 

yleisilmeeltään hyvin samankaltaisia. Slangille on tyypillistä hyvin nopea uusiutuminen, 

vaikkakin uusiutumisen nopeus vaihtelee slangeittain. (Saanilahti & Nahkola 2000: 88, 

109–110.) Slangin avulla yhtäältä erottaudutaan muista ryhmistä ja toisaalta osoitetaan 

yhteenkuuluvuutta. Se on ryhmän sisäistä kieltä, jolla ilmennetään samalla asenteita ja 

arvomaailmaa. Slangi on siis enemmän sosiaalinen kuin tyylillinen ilmiö, jonka avulla 

ilmennetään identiteettiä. (Karttunen 1989: 149.) Lisäksi slangi-ilmaus on slangin puhu-

jalle usein kommunikoivampi kuin yleiskielen ilmaus, ja slangisanojen käytön voidaan 

kokea helpottavan viestintää. (Karttunen 1989: 149; Saanilahti & Nahkola 2000: 89, 

102–103.) Slangia käytetään vapaissa ja arkisissa, yleensä ryhmän keskinäisissä puheti-

lanteissa (Saanilahti & Nahkola 2000: 87, 111). Slanginkäyttö on yhdistetty erityisesti 

nuoriin (Karttunen 1979: 7; Suojanen 1982: 156), vaikka nykyisin käytetään paljon 

esimerkiksi harrastus- ja työyhteisöslangeja. 

 

2.3. Erikoisalojen slangi 

Slangin määrittelyn yhteydessä esiintyy usein jako yleisslangiin ja erikoisslangeihin. 

Toisin kuin slangit yleensä, yleisslangi ei ole varsinaisesti minkään tietyn erityisryhmän 

kielimuoto. Yleisslangilla tarkoitetaan sanoja, jotka lähes jokainen suomalainen voi 

tunnistaa ja joita voi käyttää arkisissa tilanteissa. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi jätski 

’jäätelö’ ja telkkari ’televisio’. Toinen näkökulma on, että nämä sanat kuuluisivat puhe-

kieleen. Raja yleisslangin ja puhekielen välillä onkin häilyvä, ja yleisslangin käsitettä on 

myös kritisoitu: yleisslangi ei ole minkään rajatun ryhmän käyttämä kielimuoto, kuten 

muut slangit. (Karttunen 1979: 8; Saanilahti & Nahkola 2000: 95–96.) Erikoisslangeilla 

taas tarkoitetaan erilaisten ammatti- ja harrastusalojen epävirallista sanastoa. Tarkkaa 
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rajanvetoa virallisen ammattisanaston ja epävirallisemman erikoisslangin välillä on 

usein vaikea tehdä. (Saanilahti & Nahkola 2000: 106.) 

Yhtenäisyyttä eri harrastusaloille tuovat monet epäviralliset viestintätilanteet ja yhteydet 

kuten internet ja harrastajien tapaamiset. Näin esimerkiksi lintuharrastajien slangi pysyy 

yhtenäisenä. (Saanilahti & Nahkola 2000: 106.) Harrastusalojen slangia pidetään yleen-

sä melko hitaasti uusiutuvana. Slangin hidas uusiutuminen johtuu siitä, että harras-

tusalojen slangeissa viestinnän helpottaminen on keskeisempää kuin esimerkiksi koulu-

laisslangeissa, joissa tyylillinen leikittely on tärkeää ja sanaston uusiutuvuus on siksi 

nopeampaa. Erikoisslangeissa käyttäjäkunnan pysyvyys vaikuttaa myös sanaston pysy-

vyyteen: tavallisesti ammatti- tai harrastusslangia käytetään hyvin pitkän aikaa. Erikois-

slangien käyttäjäkunnat ovat myös pienempiä kuin esimerkiksi sotilas- tai koululais-

slangeissa. (Saanilahti & Nahkola 2000: 109–110.) 

Heikki Paunosen (2000) mukaan 1970-luvulta lähtien Suomessa on alettu yhä selvem-

min omaksua kokonaisia alakulttuureja ja niihin liittyviä käsitemaailmoja ja sanastoja. 

Slangi on alkanut eriytyä ja muodostaa käyttäjäryhmäkohtaisia erikoisslangeja. Nykyi-

selle nuorisoslangille on olennaista se, että se jakautuu yhä useampiin harrastuskieliin. 

Näitä alakohtaisia sanastoja eivät ymmärrä muut kuin ne, jotka ovat perehtyneet koko 

siihen kulttuurin alueeseen, johon kyseiset sanat kuuluvat. (Paunonen 2000: 16, 36–37.) 

 

2.4. Slangintutkimuksen historiaa  

Suomessa, kuten muuallakin Pohjoismaissa, slangintutkimus alkoi verrattain myöhään. 

Esimerkiksi anglosaksisissa maissa slangin tutkimus- ja sanakirjaperinne on pitkä ja 

ulottuu 1500-luvulle. Mielenkiinto slangia kohtaan kasvoi myös Skandinaviassa 1800-

lukua kohden. (Karttunen 1989: 11.) Suomessa slangintutkimuksen historia ei ole kovin 

pitkä, sillä slangiin usein liitetty kaupungistuminen on alkanut Suomessa verrattain 

myöhään. Erilaisia Helsingin slangin sanaluetteloita on kerätty jo 1900-luvun alusta 

lähtien, mutta varsinainen slangintutkimus alkoi Suomessa vasta 1900-luvun puolivälin 

paikkeilla. Sosiolingvistinen tutkimussuuntauksen saavuttua Suomeen 1960-luvulla 

kielentutkimuksen näkökulmat ja kohteet muuttuivat, ja slangit ja arkiset kielimuodot 

alkoivat kelvata tutkimuskohteiksi. Aluksi tutkimus keskittyi nimenomaan Helsingin 
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slangiin, katupoikien, koululaisten ja alamaailman kielen tutkimiseen. (Nuolijärvi 1999: 

1–2, 7–9; Paunonen 2000: 15, 37–38; Saanilahti & Nahkola 2000: 92.) 

Suomalaisessa slangintutkimuksessa on tutkittu paljon Helsingin slangia, jota on tutki-

nut etenkin Heikki Paunonen. Lisäksi Helsingin slangista on tehty runsaasti opinnäyte-

töitä. (Paunonen 2000: 37–39.) Muita suuria linjoja ovat sotilasslangin, yleisslangin ja 

erilaisten koululaisslangien tutkimus (Saanilahti & Nahkola 2000: 96–98, 103–107). 

Etenkin koululaisslangia tutkinut Nahkola (1999a, 1999b) on paneutunut slangin sa-

nanmuodostukseen ja sanastolähteisiin. Lisäksi Suomessa on tutkittu jonkin verran eri-

koisslangeja. Tällaisten erikoisalojen slangisanakirjoja ovat esimerkiksi Lekuri suorittaa 

nesteensiirron – lääkintäalan slangisanasto (Leskinen & Toivonen 1995) ja Vankila-

slangin sanakirja (Lipsonen 1990). Slangia on siis lähestytty ennen kaikkea sanastontut-

kimuksen näkökulmasta. Varsinaisena suomalaisen slangintutkimuksen uranuurtajana 

voidaan pitää Simo Hämäläistä (1946, 1963), joka tutki sotilasslangia ja pohti slangin 

suhdetta muihin kielimuotoihin. Uudempaa sotilasslangin tutkimusta edustaa Marja-

Riitta Paltemaan tutkimus Sotilasslangi sotakoulussa (2009). Muita alan uranuurtajia 

Hämäläisen lisäksi ovat Matti Leiwo ja koululaisslangia käsitellyt Ahti Rytkönen. (Nuo-

lijärvi 1999: 2-3.) Kaarina Karttusen Nykyslangin sanakirja (1979) taas on ensimmäinen 

yleisslangia esittelevä teos. 

Uudempi slangintutkimus on painottunut opinnäytetöihin, joissa selvitetään sanaston 

tuntemusta kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Vain osassa on tarkasteltu slangin to-

dellista käyttöä. (Lappalainen 2004: 134.) Poikkeuksen tästä tekevät esimerkiksi Laura 

Paananen (2012), Laura Hirvonen (2015), Jenni Kyheröinen (2015) ja Susanna Hagman 

(2009), jotka ovat tutkineet pro gradu -tutkielmissaan myös slangin tai erikoissanaston 

käyttöä. Alakulttuurien ja harrastusryhmien slangeja ovat tutkineet esimerkiksi Martta 

Oinas-Panuma (2011), joka on tutkinut neljän eri harrastusryhmän slangisanoja, ja Jenni 

Kyheröinen (2015), joka on tutkinut taido-harrastajien erikoissanastoa ja sen käyttöä. 

Lisäksi Hanna-Maria Yli-Paunu (2013) on tutkinut suomalaisen nettislangin sanaston 

kartuttamiskeinoja. Suomalainen nettislangi ja Japani-harrastajien slangi ovat yhteydes-

sä toisiinsa, sillä molemmat harrastajat voivat käyttää osittain samanlaista sanastoa. Se-

kä taido-harrastajilla että Japani-harrastajilla japani on tärkeä lainasanojen lähde. Erääs-

sä englanninkielisessä artikkelissa tarkastellaan, miten kiinalaiset animefanit eli ’japani-

laisen animaation kuluttajat’ käyttävät slangia internetissä (Wei 2010). Lisäksi muuta-

miin epävirallisempiin sanakirjoihin on koottu Japani-harrastajien slangia, kuten Kupo-
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li-internetyhteisön internetsivuille (http://www.kupoli.net/sanasto/), Urban Dictionary   

-sanakirjaan (http://www.urbandictionary.com/) ja Geektionary-sanakirjassaan (Berg-

man & Lambert 2011). 

Martta Oinas-Panuman (2011) mukaan slangin funktioita ei ole tarkasteltu systemaatti-

sesti, mutta todennäköistä on, että erilaiset funktiot korostuvat erikokoisissa ryhmissä. 

Suurten ryhmien slangeissa, kuten yleisslangissa tai koululaisslangeissa, tyylilliset funk-

tiot korostuvat, kun taas pienempien ryhmien slangeissa ja institutionaalisissa slangeissa 

yhteishengen korostaminen voi olla keskeisempää. Oinas-Panuman mukaan erityisesti 

institutionaalisessa slangissa, kuten varusmiesten slangissa, ryhmän jäsenyys tulee sel-

keästi esille. (Oinas-Panuma 2011: 15.) 

 

2.5. Metodit  

2.5.1 Sanastontutkimus 

Slangia on lähestytty varhaisemmassa tutkimuksessa sanastontutkimuksen näkökulmas-

ta. Slangisanoja on kerätty esimerkiksi kyselylomakkeilla, haastatteluilla ja sanastonke-

ruukilpailuilla ja jaoteltu niiden ominaisuuksien mukaan tai tutkittu niiden alkuperää. 

(Hagman 2009: 12–13; Paunonen 2000: 37.) Olen kerännyt slangisana-aineistoni perin-

teisen sanaston- ja slangintutkimuksen tapaan kyselylomakkeella.  

Jaottelen slangisanat sanaluokittain saadakseni tietoa Japani-harrastajien slangin raken-

teesta ja siitä, millaisia asioita slangin avulla kuvataan. Sanaluokka on sanaston alaryh-

mä, jonka jäsenet käyttäytyvät olennaisilta osin keskenään samalla tavalla. Yhtäläisyy-

det ovat morfologisia ja syntaktisia, ja lisäksi niiden pohjana on jonkinasteinen semant-

tinen samankaltaisuus. (VISK § 438.) 

Lisäksi jaan slangisanat Kari Nahkolan (1999) mallin mukaan sanastolähteittäin saadak-

seni tietoa slangin muodostustavoista. Nahkola jaottelee slangisanat neljään eri ryh-

mään: 1) vanhat sanat, joilla on uusi merkitys, 2) vanhat sanat, joiden äänneasua on 

muutettu, 3) kokonaan uudet ilmaukset ja 4) lainatut ilmaukset. (Nahkola 1999: 619–

620.) 

Sanaluokkien ja sanastolähteiden selvittämisen apuna olen käyttänyt pääasiassa Urban 

Dictionarya, josta löytyy paljon nettislangia sekä Japani-harrastajien omaan käyttöönsä 
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ottamaa muuta sanastoa. Esimerkiksi verbiä bindata ’sitoa tai muuten litistää rinnat 

huomaamattomammiksi’ käytetään usein cosplay-harrastuksen yhteydessä. Urban Dic-

tionaryn mukaan sana binding on käytössä esimerkiksi lesboilla ja transseksuaaleilla. 

Urban Dictionaryn lisäksi käytän japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittyvän Kupoli-

internetyhteisön sanastoa, jonka Japani-harrastajat ovat koostaneet 

(http://www.kupoli.net/sanasto/). Kupolin etusivun viimeisimmän julkaisun päiväys on 

13.4.2014 ja sivuston keskustelufoorumin viimeisin viesti 30.11.2015 (katsottu 

23.6.2016). Sivusto ei ole enää kovin aktiivinen, joten uskon joidenkin sanojen merki-

tysten muuttuneen ja että sanaselityksiä ei enää päivitetä aktiivisesti. Sanastossa maini-

taan esimerkiksi Animecon Suomen suurimpana ja tunnetuimpana Japani-harrastajien 

ilmaistapahtumana, vaikka nykyisin Animecon on maksullinen ja sen kävijämäärä las-

kenut huippuvuosista. Kupolin sanastossa on yhteensä 68 lyhyttä sanaselitystä. 

Aineistossani on suuri määrä sanastoa, jonka merkityksen olen joutunut etsimään muu-

alta internetistä jaottelutyön helpottamiseksi. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi erilaiset 

kirjainlyhenteet, kuten lolita-katutyyliin pukeutuvien käyttämät btssb ’Baby, the Stars 

Shine Bright; lolitoille suunnattu vaatemerkki’ ja op ’engl. one-piece, mekko’. 

Sosiolingvistiikan tarkastelutavat ovat perinteisesti olleet kvantitatiivisia, mutta uu-

demmissa tutkimuksissa rinnalle on noussut myös kvalitatiivinen analyysi. Myös tutki-

jan rooli on osittain muuttunut ulkopuolisesta tarkkailijasta osallistuvaksi havainnoijak-

si. (Paunonen 2009: 559.) Olen itsekin tehnyt osallistuvaa havainnointia osallistumalla 

Japani-harrastajien tapahtumiin ja nauhoittamalla keskusteluja siellä.  

 

2.5.2 Sisältölähtöinen diskurssianalyysi  

Käytän haastatteluaineistoni analysoimiseen sisältölähtöistä diskurssianalyysia. Presto-

nin (1994) mukaan sisältölähtöinen diskurssianalyysi on perinteisen diskurssianalyysin 

sovellus, jossa sanotun rakenne auttaa tulkitsemaan, mitä todella sanotaan. Sisältöläh-

töisessä diskurssianalyysissa tarkoitus on tuottaa lingvistisesti luotettavaa analyysia. 

(Preston 1994: 328.) Prestonin (1994: 327–328) mukaan tavallinen diskurssianalyysi 

keskittyy enemmän kielen rakenteeseen ja kaavoihin kuin sisältöön voidakseen tehdä 

aineistosta yleistyksiä. 
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Liebscherin ja Dailey-O’Cainin (2009) mukaan sisältölähtöisiä analysointitapoja on 

usein käytetty suoraan ilmaistujen diskurssissa esiintyvien kieliasenteiden analysoinnis-

sa. Metodi vaatii laajan tutkimusaineiston, jotta keskustelujaksoista voidaan tarkastella 

esiintymiä, joissa käsityksiä esiintyy. Tämän jälkeen tutkija analysoi kunkin esimerkin 

sisällöt, etsii käsitysmalleja ja lajittelee käsitykset kategorioihin sen mukaan, millaisia 

argumentteja hän haluaa tehdä tarjoamalla esimerkkejä kustakin kategoriasta.  (Lieb-

scher & Dailey-O’Cain 2009: 197.) Myös omassa tutkimuksessani haastatteluaineiston 

analyysi on edennyt tällä tavalla: olen litteroinut haastatteluaineistostani kohdat, joissa 

informanttini puhuvat Japani-harrastajien slangista, jaotellut aineistoesimerkit kategori-

oihin ja analysoinut esimerkkien sisällön. Jotkut esimerkkijaksot voivat kuulua useam-

piin kategorioihin. Omassa tutkimuksessani haastatteluaineiston analyysi on aineistoläh-

töistä. 

Liebscherin ja Dailey-O’Cainin mukaan sisältölähtöinen analyysi voi välittää sellaista 

tietoa, jota ei saataisi selville vain kvantitatiivisen analyysin avulla. Tällaisia ovat esi-

merkiksi syyt käsitysten takana. Tämänkaltainen analyysi voi myös antaa parempia 

eväitä kvantitatiivisen aineiston tulkitsemiseen tarjoamalla yksityiskohtaista tietoa käsi-

tyksistä, joista tilastotieto antaa vain hyvin yleismaailmallista tietoa. (Liebscher & Dai-

ley-O’Cain 2009: 198.) 

 

2.5.3. Slangi harrastajaidentiteetin rakentajana 

Seuraan tutkimuksessani identiteettimääritelmää, jonka mukaan yksilöllä voi olla useita 

yhtäaikaisia ja päällekkäisiä identiteettejä, jotka muokkautuvat jatkuvasti. Identiteetit 

ovat nykykäsityksen mukaan dynaamisia, päällekkäisiä ja samanaikaisia. Sosiologisen 

käsityksen mukaan subjektin identiteetti muodostuu ja sitä ylläpidetään vuorovaikutuk-

sessa. (Hall 1999: 21–23; Paunonen 2009: 560–561.) Diskursiivisen lähestymistavan 

mukaan identiteettiä rakennetaan kielellisillä valinnoilla tilanteittain, ja ihminen määrit-

telee itsensä ja ryhmään kuulumisensa diskursseina. Identifikaatio on tällöin jatkuvassa 

prosessissa. Tässä yhteydessä diskursseilla tarkoitetaan tapoja representoida ympäröivää 

maailmaa. (Hall 1999: 98–105, 248–252; Mantila 2004: 324.) Kielelliset valinnat eivät 

heijasta ryhmään kuulumista, vaan niillä tuotetaan identiteettiä (Mantila 2004: 323). 

Variaatio voidaan nähdä myös erilaisten identiteettien rakentamisen resurssina, kuten 
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Lappalainen tekee (2004: 35, 52, 357). Samankaltaista identiteetin määritelmää ovat 

käyttäneet esimerkiksi Paananen (2012), Oinas-Panuma (2011) ja Mantila (2004).  

Tarkastelen työssäni Japani-harrastajien harrastajaidentiteettiä. Sosiaalisella eli kollek-

tiivisella identiteetillä tarkoitetaan identiteettiä, jossa kohteena on jokin ryhmä tai yhtei-

sö eikä sen yksittäiset jäsenet (Kaunismaa 1997: 49–50). Sosiaalisia identiteettejä voi 

olla useita, ja niihin liittyvien sosiaalisten kontaktien avulla voidaan ylläpitää tai paran-

taa myös yksilön itsetuntoa (Edwards 2009: 27). Oletan, että Japani-harrastajat rakenta-

vat harrastaja- ja ryhmäidentiteettiään slangin avulla ja että slangin funktiona on muun 

muassa luoda yhteenkuuluvuutta. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, millaisia nimityksiä 

harrastajat käyttävät toisistaan ja miten sanastolähteet heijastelevat ryhmäidentiteettiä. 

Esimerkiksi lainasanojen paljous voi kertoa siitä, että harrastajat liittävät harrastajaiden-

titeettiinsä kansainvälisyyden. 

Seuraavassa luvussa analysoin ensin slangisana-aineistoni sanaluokittain ja sanastoläh-

teittäin Nahkolan (1999a, 1999b) mallin mukaan. Tämän jälkeen analysoin haastattelu-

aineistoni sisältölähtöistä diskurssianalyysia hyödyntäen. Lopuksi teen koontia analyy-

sin tärkeimmistä tuloksista. 
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3. AINEISTON ANALYYSI 

3.1. Slangisanojen analyysi 

3.1.1. Slangisanat sanaluokittain 

Slangisana-aineistoni sanat jakautuvat adjektiiveihin, adverbeihin, substantiiveihin, ver-

beihin ja partikkeleihin (ks. taulukko 1). Partikkeleihin olen luokitellut japaninkielisiä 

ilmauksia, joita en ole onnistunut luokittelemaan suomen kielen sanaluokkiin ja joilla 

on vajaa taivutus.  

Taulukossa 1 esittelen, miten aineistoni slangisanat jakautuvat sanaluokkiin. Taulukossa 

näkyy sekä sanojen frekvenssi että prosenttiosuus. 

TAULUKKO 1. Slangisanojen jakautuminen sanaluokkiin. 

Sanaluokka Frekvenssi Prosenttiosuus 

Adjektiivi 3 0,6 

Adverbi 2 0,4 

Substantiivi 448 91,8 

Verbi 28 5,7 

Partikkelit 7 1,4 

Yhteensä 488 100 % 

 

Kuten taulukosta 1 ilmenee, suurin osa aineistoni sanastosta eli noin 92 % on substan-

tiiveja. Substantiivien osuus kaikista slangi-ilmauksista on suurempi kuin esimerkiksi 

Martta Oinas-Panuman pro gradu -tutkielmassa, jossa kaikkien substantiivien osuus on 

yhteensä 81 prosenttia (Oinas-Panuma 2011: 28). Toisaalta jenkkiautoharrastajien slan-

gissa substantiivien osuus on jopa 99,3 % (Oinas-Panuma 2011: 29). Substantiivien 

suuri määrä kertoo tarpeesta nimetä asioita. Kaarina Karttusen (1979: 9) mukaan slangi 

suosii helposti muunneltavia useampisanaisia ilmauksia, mutta omassa aineistossani 

tämäntyyppisiä muunneltavia fraaseja ei juuri ole.  

Substantiivieni joukossa on joitakin verbikantaisia substantiiveja, joten substantiivien 

taustalla lienee käytössä olevia verbejä. Esimerkiksi sanojen conittaminen tai conitus 

’coneissa eli harrastajatapahtumissa käyminen’ taustalla on aineistostani löytyvä verbi 
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conittaa. Slangisana-aineistoni yleisimmät johtimet ovat -minen, -Us ja -U, kuten sa-

noissa animettaminen ’animen katsominen’, cossaus ’cosplayn harrastaminen’, mangai-

lu ’mangan lukeminen’, nukkeilu ’BJD-nukkeharrastus’ ja coneilu ’coneissa eli harras-

tajatapahtumissa käyminen’. Aineistoni verbikantaiset substantiivit ovat siis teonnimiä. 

(VISK § 221.)  

Slangisana-aineistoni toiseksi suurin ryhmä on verbit, joita on noin kuusi prosenttia. 

Aineistoni verbeistä desu ’jap. olla-verbi’ on japanista otettu sitaattilaina. En tiedä, mil-

laisessa käytössä se on suomenkielisten harrastajien slangissa, joten olen luokitellut sen 

japanin sanaluokkien mukaan verbeiksi. Muut verbit ovat enimmäkseen lainasanoja 

englannista, kuten miitata ’tavata esimerkiksi harrastajatapahtumissa’ ja bindata ’sitoa 

tai muuten litistää rinnat huomaamattomammiksi’. Verbit liittyvät enimmäkseen cosp-

layn harrastamiseen eli ’fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutumiseen’ tai harrastajatapahtu-

miin, kuten edellä mainitut miitata ja bindata sekä pukuilla ’pukeutua fiktiiviseksi hah-

moksi’ ja vänkäröidä ’olla vänkäri eli vapaaehtoinen työntekijä harrastajatapahtumas-

sa’. 

Partikkeleita on kahdeksan eli 1,4 % koko aineistosta. Ilmauksista viisi on nimeen liitet-

täviä puhuttelusanoja kuten san, chan ja kun, joita käytetään puhuteltaessa ilmaisemaan 

puhujan asemaa ja suhtautumista puhuteltavaan. Esimerkiksi kun ja chan ilmaisevat, 

että puhuteltava on nuorempi kuin puhuja. Aineistossani on kaksi adjektiivia, jotka ovat 

japaninkielisiä sitaattilainoja (genki ’hyvä, terve’, kawaii ’söpö’).  

 

3.1.2. Slangisanat sanastolähteittäin  

Luokittelen slangisanat seuraavaksi sanastolähteittäin. Sanastolähde ei kuvaa tarkasti 

luokittelua vaan parempi käsite olisi esimerkiksi sananmuodostuskeino, kuten Oinas-

Panuma (2011) on huomauttanut. Jaottelussa on selkeästi kyse sanastolähteistä esimer-

kiksi silloin, kun sana on lainattu muusta kielestä, mutta toisaalta jaottelun perusteena 

voi olla esimerkiksi sanan rakenne, kuten slangijohdoksissa. Selkeimpänä perusteena 

onkin jako uusiin ja vanhoihin slangimuodosteisiin. (Oinas-Panuma 2011: 41.) 

Taulukkoon 2 olen jaotellut aineistoni sanat sanastolähteiden mukaan pää- ja alatyypeit-

täin alkaen suurimmista ryhmistä. Erittelen sanastolähteiden tuloksia seuraavissa alalu-

vuissa niiden päätyyppien mukaan. 
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TAULUKKO 2. Japani-harrastajien slangin sanastolähteet. 

Sanatyyppi f % 

Uudet, lainatut ilmaukset (yht.) 263 53,9 

a) lainat englannista 139 28,5 

b) lainat japanista 

 

c) lainat ranskasta 

 

d) lainat koreasta 

 

119 

4 

1 

24,4 

0,08 

0,02 

Uudet, keksityt ilmaukset (yht.) 134 27,5 

a) pitkät 123 25,2 

b) lyhyet 10 2,0 

Vanha sana, äänneasun muutos (yht.) 61 12,5 

a) slangijohdokset 9 1,8 

b) vartalon sisäinen muuntelu 13 2,7 

c) johdos ja vartalonsisäinen muuntelu - - 

d) typisteet, lyhennesanat 39 8,0 

Vanha sana uudessa merkityksessä (yht.) 31 6,4 

a) metaforat 2 0,4 

b) metonymiat ja synekdokeet 26 5,3 

c) paronymiat 3 0,6 

Sanastolähteiltään jaotellut sanat yhteensä 488 100 

 

Taulukko 2 osoittaa, että Japani-harrastajien slangin selkeästi suurin sanastolähde on eri 

kielistä lainatut ilmaukset, joita on noin puolet koko aineistosta. Toiseksi suurin sanas-

tolähde on uudet, keksityt ilmaukset, joita on noin 28 prosenttia. Vanhoja äänneasultaan 

muuttuneita sanoja on noin 13 prosenttia ja vanhoja sanoja uudessa merkityksessä noin 

6 prosenttia. Samankaltaisia tuloksia on saanut myös Oinas-Panuma, jonka pro gradussa 

kaikkien sanastojen sanoista lainasanoja on eniten, noin 39 %, ja toiseksi eniten uusia, 

keksittyjä ilmauksia 28 % (Oinas-Panuma 2011: 50–51). 
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3.1.2.1. Lainasanat 

Kaarina Karttusen (1989: 151) mukaan slangille ehkä tyypillisimpänä piirteenä pidetään 

sitä, että se suosii lainasanoja siten, että niiden lainalähtöisyys on usein tahallisen sil-

miinpistävää. Japani-harrastajien slangin suurin sanastolähde ovat lainasanat, joita on 

noin puolet koko sanastosta. Olen luokitellut lainasanoihin monia lyhennesanoja, jotka 

on lainattu Japani-harrastajien slangiin sellaisenaan jostain toisesta kielestä, kuten amv 

~ AMV engl. ’anime music video’. Lainasanoista 29 % on peräisin englannista, kuten 

chapteri < chapter ’esimerkiksi manga-sarjakuvan yksi luku’, ja 25 % japanista, kuten 

fujoshi ’Japani-harrastaja, fanityttö’. Lisäksi slangiin on lainattu muutamia sanoja rans-

kasta ja koreasta. Ranskankielisistä lainoista kaksi, bonnet ja jabotti, ovat lolitojen ’ja-

panilaiseen, söpöyteen pyrkivän katutyyliin pukeutujat’ käyttämiä vaatteita, ja kaksi 

muuta lainasanaa tarkoittavat japanilaisen animaation tv-kautta: anime couri ja couri < 

cours. Sekä courissa että jabotissa on tehty äänteellistä modifiointia.  Ainoa koreankie-

linen lainasana manhwa tarkoittaa korealaista sarjakuvaa. 

Lainasanoille on tyypillistä, että niitä usein modifioidaan äänteellisesti jonkin verran 

lainaamisen yhteydessä. Yksitavuiset sanat ovat harvinaisia sekä slangissa että suomen 

kielessä muutenkin, joten varsinkin englannista lainattuja sanoja täytyy tavallisesti 

myös pidentää. Lainaamisen yhteydessä yksitavuisiin ja konsonanttiloppuisiin sanavar-

taloihin on usein ainakin lisättävä loppuvokaali. (Nahkola 1999: 620–621.) Lainasanasta 

voi olla käytössä samanaikaisesti useita eri muunnelmia (Karttunen 1979: 8). Japani-

harrastajien slangissa tällaisia ovat esimerkiksi con ~ coni < engl. convention ’isompi 

harrastajatapahtuma’. 

Lähes kaikki japanista otetut lainasanat on omaksuttu slangiin sellaisenaan, mutta eng-

lannista otettuja lainoja modifioidaan äänteellisesti enemmän. Esimerkiksi sanassa miitti 

< engl. to meet tai meeting ’pieni epävirallinen fanitapaaminen’ on vokaalimuutos ja 

sanassa proppi < engl. prop ’cosplay-asuun liittyvä erillinen suurempi osa kuten miekka 

tai siivet’ suomen sanaan on lisätty yksi konsonantti lisää sekä sidevokaali. Muutamissa 

englannista lainatuissa sanoissa konsonanttia on muutettu tai sen edustus saattaa vaih-

della, kuten sanoissa fikata ~ ficata < fanfic ’kirjoittaa fanifiktiota’ ja kustomointi ~ cus-

tomointi ’tavaran, esineen, puvun tai propin muokkaus esimerkiksi cosplayssa’. 

Japanista otettuja lainoja ei juurikaan modifioida, mutta joidenkin sanojen länsimaalai-

nen kirjoitusasu voi vaihdella, kuten aineistoni sanassa bishonen ~ bishounen ~ 
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bishōnen ~ bi-shounen ’hahmotyyppi: kaunis poika’. Vaihtelu johtunee siitä, että japa-

nin kirjoitussymbolit eroavat länsimaisista aakkosista merkittävästi, joten länsimainen 

kirjoitusasu on lähinnä tulkinta ääntämyksestä. Saman on havainnut myös Kyheröinen 

tutkiessaan taido-harrastajien käyttämiä termejä, mutta hänen tutkimuksessaan japanin-

kielisiä termejä mukautetaan enemmän suomen kieleen esimerkiksi lyhentämällä (esi-

merkiksi liikesarja hentai ebigeri > epi) (Kyheröinen 2016: 17–18, 39). Eroja lienee 

myös siinä, kuka translitteroi sanan: toisinaan bishonenin tapaisten sanojen pitkää o-

äännettä on tapana merkitä ou:lla, mutta toisaalta se voidaan merkitä vain yhdellä o:lla 

tai ō:lla. Poikkeuksen japaninkielisten lainasanojen modifiointiin tekee lolitojen käyttä-

mä slangisana burando < engl. brand ’lolitojen merkkivaatteet’, jossa englanninkielinen 

sana on mukautettu japanin tavusysteemiin ja lainattu vasta sitten slangiin. Olen luoki-

tellut burandon japaninkielisiin lainasanoihin, koska ajattelen japaninkielisen kirjoitus- 

tai ääntämisasun tuovan lisäarvoa yleiskielisiin brändivaate- tai merkkivaate-ilmaisuihin 

verrattuna. Japanilaistettu sana voi luoda esimerkiksi huumoriarvoa tai tuoda japanilais-

ta lolita-kulttuuria lähemmäs suomalaisia harrastajia. 

Englannista on lainattu paljon lyhennesanoja ja muihin alakulttuureihin ja harrastajayh-

teisöihin liittyviä sanoja, mikä kertoo siitä, että erilaiset harrastukset limittyvät tai että 

Japani-harrastajat kuuluvat useampaan samantapaiseen harrastajaryhmään. Tällaisia 

ovat esimerkiksi live-roolipelamiseen eli larppaamiseen liittyvät sanat larppi < engl. 

larp ’live action role play, liveroolipeli’ ja animelarppi ’japanilaisen animaatiosarjan tai 

-elokuvan pohjalta tehty live-roolipeli’ ja monet fanifiktioon liittyvät sanat. Lisäksi eri-

laisissa nuoriso- ja popkulttuureissa englannin käyttö on kasvanut selvästi (Leppänen 

2008: 204). 

Huomattava osa japanin lainoista on sellaisia mangaan ’japanilainen sarjakuva’ ja ani-

meen ’japanilainen animaatio’ ja niiden lajityyppeihin liittyviä sanoja, joita on helppo 

omaksua mutta joille on ehkä vaikeampaa keksiä vastinetta (esim. bishie < jap. 

bishounen ’hahmotyyppi kaunis poika’, shounen ’pojille suunnattu manga tai anime’). 

Toisaalta japanin lainoissa voi olla kyse myös uutuudenviehätyksestä ja eksoottisuudes-

ta. Englanninkieliset lainat lienevät sellaisia, joille on helpompaa keksiä suomenkielisiä 

vastineita. Myös kielen tuttuus voi vaikuttaa: englantia osataan yleisesti paremmin, ja 

siitä on lainattu myös yleisslangiin. 
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Lainasanojen suuri määrä kertonee Japani-harrastajien kontakteista muunkielisiin har-

rastajiin ja ylipäätään muihin kieliin: sen lisäksi että internetin kautta ollaan yhteydessä 

harrastajiin ympäri maailman, harrastajat katsovat animea ja lukevat mangaa useilla eri 

kielillä. Suuri lainasanojen määrä kertoo siis kansainvälisyydestä ja siitä, että suomalai-

set harrastajat kokevat itsensä osaksi kansainvälistä Japani-harrastajien yhteisöä ja iden-

tifioituvat siihen. Lainasanoja käyttämällä luodaan siis kansainvälistä harrastajaidenti-

teettiä. 

 

3.1.2.2. Kokonaan uudet sanat 

Lähes kolmasosa, 27,5 %, Japani-harrastajien slangin sanoista on uusia, keksittyjä ilma-

uksia, joita kielessä ei ole ennestään ollut. Keksityt slangisanat muistuttavat olemassa 

olevia vanhoja sanoja sikäli, että ne kootaan olemassa olevista vartaloista ja johtimista 

samaan tapaan kuin muussakin sananmuodostuksessa. Uusia perussanoja slangiin ei 

juuri synny. (Nahkola 1999: 620.) Kokonaan uudet sanat ovat toiseksi suurin sanasto-

lähde Japani-harrastajien slangissa. 

Olen jaotellut ilmaukset Nahkolan (1999b: 620) mallin mukaan pitkiin ja lyhyisiin. 

Nahkola (1999b) luokittelee pitkiksi ilmauksiksi kaksi painohuippua sisältävät ilmauk-

set eli yhdyssanat ja sanaliitot sekä vähintään nelitavuiset yhdistämättömät sanat. Lyhyi-

tä ilmauksia ovat puolestaan vain yhden painohuipun sisältävät ilmaukset eli korkein-

taan kolmitavuiset yhdistämättömät sanat. Japani-harrastajien slangista suurin osa on 

pitkiä ilmauksia, joita on 25,6 prosenttia. Tällaisia ovat esimerkiksi pukuilija ’cosplayn 

harrastaja' sekä animehörhö, japanofiili ja japanisti, jotka ovat Japani-harrastajan nimi-

tyksiä. Suuri osa pitkistä ilmauksista on erilaisia yhdyssanoja, joiden edusosana on 

suomenkielinen sana mutta joiden määriteosa voi olla lainattu japanista tai englannista, 

kuten harrastajannimissä mangafani, conikansa ja anime-nörtti. Kyseiset yhdyssanat 

kuvaavat myös harrastajan laatua: mangafani lukee sarjakuvia, conikansa käy usein 

harrastajatapahtumissa ja anime-nörtti katsoo paljon japanilaista animaatiota. Yhdyssa-

nat ovat myös Oinas-Panuman aineistossa yleisin tapa muodostaa uusi sana (Oinas-

Panuma 2011: 57). Lyhyitä ilmauksia on kaksi prosenttia. Lyhyitä ilmauksia ovat esi-

merkiksi turri ’furry-harrastaja, ks. luku 3.2.4.’ ja conittaa ’käydä coneissa eli harrasta-

jatapahtumissa’. 
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3.1.2.3. Äänneasua muuttamalla muodostetut sanat 

Aineistossani on vanhoja, äänneasun muutoksen kokeneita ilmauksia yhteensä 12,5 %. 

Suurin osa äänneasua muuttamalla muodostetuista sanoista, 8 %, on erilaisia typisteitä 

ja lyhennesanoja. Sanoja on voitu lyhentää alusta, lopusta tai keskeltä. Esimerkiksi sa-

nassa cossaaja ’cosplayn harrastaja’ sana on katkaistu keskeltä, vrt. cosplayaaja ’cosp-

layn harrastaja’. Myös cosplay < engl. costume play: ’fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutu-

minen’ on jo itsessään lyhennetty, mutta koska se on lainattu suomeen sellaisenaan, 

olen luokitellut sen lainasanoihin. Cosplay näyttäisi lyhentyvän usein keskeltä, kuten 

sanoissa cossata, cossaaminen, cossailu ja cossaus ’harrastaa cosplayta, tehdä cosplay-

asuja’ sekä sanassa cossi ’cosplay-puku’. Cosplayhin liittyvien sanojen rinnalla käyte-

tään crosplayhin eli ’vastakkaista sukupuolta olevaksi hahmoksi pukeutumiseen’ liitty-

viä sanoja, kuten crossaaja ’crosplayn harrastaja’, crossaaminen ja crossaus ’crosplayn 

harrastaminen’ sekä crossi ’crosplay-asu’. Crosplay-sanan käyttämisellä halutaan ehkä 

tehdä eroa cosplayhin, joka näyttäisi toimivan yleisnimenä pukuiluharrastukselle. 

Olen luokitellut typisteisiin ja lyhennesanoihin myös ernu-loppuiset yhdyssanat, kuten 

japaniernu (ernu < erilainen nuori). Lisäksi aineistossani esiintyy tapauksia, joissa Ja-

pani on lyhennetty j:ksi, kuten J-pop ~ j-pop ’japanilainen popmusiikki’, J-drama ’ja-

panilainen tv-draama’ ja j-rokkari ’japanilaisen rock-musiikin fani’. 

Loput äänneasultaan muunnellut sanat ovat slangijohdoksia ja sanoja, joissa on varta-

lonsisäistä muuntelua. Aineistoni slangijohdoksista yleisin on -ri esimerkiksi sanoissa 

cossari ’cosplayn harrastaja’ ja doukkari ’omakustannesarjakuva’. Vartalonsisäistä 

muuntelua on esimerkiksi sanoissa raapale < engl.’ drabble: lyhyt fanifiktio’, hikikome-

ro < jap. ’hikikomori: syrjäytynyt, omissa oloissaan elävä henkilö’ ja sohjo < jap. shoujo 

’tytöille suunnattu anime tai manga’. Olen myös luokitellut tanssipeleihin ja -pelaajiin 

liittyvät sanat danke, dankettajat ja danketus vartalonsisäiseksi muunteluksi. Sanojen 

alkuperä on epäselvä, mutta oletan, että taustalla on englannin sana dance ’tanssi’. 

Haastatteluaineistossani haastateltavani ehdottivat myös, että danke olisi lyhenne japa-

nin sanoista dansu geemu ’tanssipeli’, mutta g olisi muutettu k:ksi. 
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3.1.2.4. Vanhat sanat uudessa merkityksessä 

Tähän ryhmään kuuluvat valmiiksi kielessä olevat sanat, jotka otetaan slangiin ään-

neasua muutamatta. Yleensä ne ovat yleiskielen sanoja tai vanhoja slangisanoja. Ryh-

män sanat jakautuvat metaforiin, metonymioihin ja paronymioihin. (Nahkola 1999: 

619.)  

Metafora on kielikuva, joka perustuu vertaukseen (KS) ja jossa asia ilmaistaan toisen 

asian avulla. Karttusen mukaan (1979: 9) kielikuvat ovat slangille tyypillisiä. Metony-

mia perustuu viereisyyteen, joka voi olla esimerkiksi ajallista, paikallista tai kausaalista. 

Metonymiassa sana siis korvaantuu siihen läheisesti liittyvällä sanalla, kuten aineistoni 

sanassa fanitus ’Japani-harrastus’. Synekdokeessa tyypillisesti osaa tarkoittava sana 

tulee tarkoittamaan kokonaisuutta tai päinvastoin. (Kauppinen 1992: 195–196.) Esimer-

kiksi lätkä ’jääkiekko pelinä’ on alun perin tarkoittanut ’jääkiekkoa pelivälineenä’. Täs-

sä luokittelussa olen laskenut metonymiat ja synekdokeet samaan kategoriaan. Parony-

mia perustuu sanojenväliseen satunnaiseen äänteelliseen yhtäläisyyteen, kuten mangusti 

’mangan lukija’. (Nahkola 1999: 619.)  

Aineistossani on vanhoja, merkitykseltään muuttuneita sanoja 6,4 prosenttia. Vanhojen 

sanojen suurin alaryhmä on metonymiat ja synekdokeet, joita aineistossani on 5,5 %. 

Suurin osa metonymioista on hyvin lähellä vanhaa yleiskielistä merkitystään mutta on 

slangissa merkitykseltään spesifioitunut, kuten fanittaa ’Japani-harrastus’ ja rätti ’lolito-

jen kallis vaate’. 

Aineistossani on kolme paronymiaa: olento ja mangusti sekä haastattelussani esiintynyt 

mangoihminen, joilla kaikilla viitataan Japani-harrastajiin. Oletan näiden sanojen tule-

van sanoista otaku ’Japani-harrastaja’ ja manga ’japanilainen sarjakuva’. Paronymiat 

eivät näyttäisi olevan ylipäänsäkään kovin tyypillinen slangin sanastolähde: esimerkiksi 

Martta Oinas-Panuman (2011: 54) pro gradu -tutkielmassa paronymioiden osuus on 2,2 

%, ja Virtain koululaisslangissa paronymioiden osuus on 2,7 % (Nahkola 1999: 620). 

 

3.2. Ryhmähaastattelun analyysi 

Tässä alaluvussa analysoin ryhmähaastatteluni. Olen esitellyt ryhmähaastatteluni kulun 

ja haastateltavani tarkemmin alaluvussa 1.4. Olen lihavoinut kaikki aineistoesimerkeissä 
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esiintyvät slangisanat. Tarkastelen tässä alaluvussa slangisanoja puheessa ja kirjoituk-

sessa, slangisanojen käytön funktioita, slangisanaston uusiutumista ja Japani-

harrastajista käytettyjä nimityksiä. Käsittelen kutakin omassa alaluvussaan. Lisäksi tar-

kastelen, miten Japani-harrastajat luovat tietynlasta harrastajaidentiteettiä slangisanoja 

käyttämällä. 

 

3.2.1. Slangisanat puheessa ja kirjoituksessa 

Yksi tavoitteeni on ollut selvittää, missä yhteyksissä slangia käytetään: onko slangin 

käyttö rajattu vain puheeseen tai kirjoitukseen? Esimerkissä 1 informanttini keskustele-

vat aiheesta ja kertovat, missä Japani-harrastajat käyttävät slangia. 

Esimerkki 1: Missä Japani-harrastajien slangia puhutaan 

01 Sohvi: missä sitä slangia puhutaan. 

02 Sohvi: onks se kasvokkain vai on, netissä vai, tapahtumissa. 

03 Jenni: se  [--]. 

04 Jouni:      [kaikkialla.] 

05 Johanna: kaikkial [la.] 

06 Jenni:     [se]kä että. 

07 Jouni: sekä että. 

08 Sohvi:     ihan joka puolella. 

09 Antero:     noo netissä ja sitte, näissä piireissäh. 

10 Johanna:   ̊ mm˚.  

Informanttien mukaan slangisanoja voidaan käyttää missä vain, jos kaikki keskustelijat 

ovat Japani-harrastajia, näissä piireissä. Informanttien mukaan harrastajat käyttävät 

slangia internetissä, tapahtumissa ja keskusteluissa keskenään. Lisäksi olen kysynyt, 

käytetäänkö slangia vain puheessa vai myös kirjoituksessa. Esimerkissä 2 informanttini 

kertovat lisää slangin käyttötavoista. 

Esimerkki 2: Slangia puhutaan ja kirjoitetaan 

01 Sohvi:     elikkä ne(.) toimiiko ne slangisanat sekä puhuttuna että  

02 kirjottet- kirjotettuna. 

03 Jenni:    mm. 

04 Jouni:     mm. 

05 Jenni:    toimii. 

06 Johanna: ˚m˚. 

07 Sohvi:     no, millasia ne kontekstit on että onko se, onko netissä  

08 esimerkiksi(.) blogit jaa foorumit ja fanficit vai. 

09 Jouni:     kaikki. 

10 Sohvi:     kaikki maholline. 

11 Antero:      [jjoo.] 



25 
 

12 Johanna:    [kaikki] joo. 

Slangisanoja käytetään sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Esimerkistä 2 ilmenee, 

että internet on Japani-harrastukselle keskeinen ympäristö, jossa harrastajat kohtaavat, 

joten slangisanoja käytetään siellä sujuvasti. Informantit eivät lähde kuitenkaan eritte-

lemään sanoja sen mukaan, esiintyykö sana enrmmän puheessa vai kirjoituksessa. 

Harrastuksen ulkopuolisille ei-harrastajille puhetta pyritään mukauttamaan helpommin 

ymmärrettäväksi. Haastatteluaineistossani Johanna kertoo, että ei-harrastajien kanssa ei 

voi käyttää ääripääslangisanoja kuten otaku ’Japani-harrastaja’, vaan ennemmin jotain 

ymmärrettävämpää kuten anime-harrastaja. Toisinaan sanoja yritetään myös suomen-

taa: esimerkiksi sana proppi eli ’cosplay-asuihin kuuluva asuste tai esine, esimerkiksi 

ase’ voidaan suomentaa tilanteen mukaan esimerkiksi ’miekaksi’. Joitakin slangisanoja 

voidaan käyttää myös ei-harrastajien kanssa, jos harrastaja arvelee sanan olevan ylei-

semmin tunnettu. Tällaisia ovat esimerkiksi anime ’japanilainen animaatio’ ja cosplay 

’anime-, peli- tai muiksi fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutuminen’.  

Esimerkissä 3 Jenni kertoo siitä, miten ei-harrastajat käyttävät Japani-harrastajien slan-

gisanoja. 

Esimerkki 3: Japani-harrastajien slangi ei-harrastajien käytössä 

01 Jenni:    sitten taas jos aattelee niin ihan(.) muittenki ku harrastajien 

02 keskuudessa saattaa olla levinny semmo- semmosia sanoja 

03 niinku @£hentsu£. 

04 Johanna: no joo. 

 --- 

05 Jenni: mutta ju- justkin se että ihminen joka ei ole tässä harrastuk- 

06 sessa niin saattaa @no mitä sinä katot sitä mangaa, silleen 

07 että @no en minä tätä nyt, tätä kirjaa kato luen tätä kirjaa ja 

08 tätä ohjelmaa minä katon, elikkä, s- s-. 

09 Jenni: niin se, ju- juurikin se, se semmonen että tietyt sanat on jo 

10 löytäny tiensä sinne, arkikeskusteluun jo- muidenkin ihmis- 

11 ten kuin harrastajien tasolla mutta sitten on taas se että onko 

12 ne ymmärretty oikein ja käytetäänkö niitä oikein niitä sanoja 

13 on toinen asia. 

 

Esimerkissä 3 Jenni tuo riveillä 1–3 esille sen, että jotkin slangisanat ovat myös levin-

neet ei-harrastajien keskuuteen. Jennin mukaan tällaisia sanoja ovat esimerkiksi hentsu 

< hentai ’pornografinen sarjakuva tai animaatio’. Toisaalta ei-harrastajat voivat käyttää 

slangisanoja väärin. 
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Esimerkistä 3 käy ilmi, että pieni osa Japani-harrastajien slangista on jo ei-

harrastajienkin käytössä. Tämä voi liittyä siihen, että informanttieni mukaan erilaiset 

internetissä elävät alakulttuurit ja -yhteisöt ovat risteytyneet, ja ainakin Japani-harrastus 

on myös enemmän valtavirtaa (Valaskivi 2009: 14; Nikunen 2006: 137). Osa slangisa-

noista taas hakee vielä paikkaansa Japani-harrastuksen ulkopuolella, kuten Jennin riveil-

lä 5–8 esiin nostama manga ’japanilainen sarjakuva’, joka on sekoitettu animeen ’japa-

nilainen animaatio’. Slangisanojen käyttö on siis vielä horjuvaa Japani-yhteisön ulko-

puolella. Informanttieni mukaan ei-harrastajat käyttävät myös esimerkiksi lehtijutuissa 

slangia hieman epäluontevasti ja selittävästi, ulkopuolisen silmin. Ylipäätään ulkopuo-

listen slanginkäyttö tuntuu pakotetulta ja siltä, että slangisanoja käytetään väärin. On-

gelmana ei liene se, että sana esiintyy kirjoitettuna, kuten lehtijutuissa, vaan sanan vää-

rinkäyttö. 

Esimerkissä 4 Jenni kertoo japaninkielisten kawaiin tapaisten sanojen käytöstä harrasta-

jien puheessa. 

Esimerkki 4: Japaninkielisten sanojen käyttö 

01 Jenni: [niin se on(.) se on niille ihan normaali sana] mutta(.) se on 

02 just se että se on ehkä @jonkunlaisen negatiivisen leiman 

03 saanut. ((kawaii japanilaisille)) 

04 Jouni:     [--.] 

05 Johanna: Suomessa. 

06 Jenni: Suomessa varsinkin(.) just sil(.)leen semmost(.) 

07 @semmosten ihmisten suusta kun se on tullu, jotka eivät  

08 oikeasti osaa japania, ja jotka käyttävät näitä japanin kielen 

09 sanoja silleen vaan @↑uu desu jee mm(.) nyaa nyaa nyaa(.) 

10 kyaa kawaii. 

 

Esimerkistä 4 käy ilmi, että japanin imitoiminen käsitetään loukkaavaksi ja sitä imitoi-

vat henkilöt hieman lapsellisiksi. Japaninkielisten sanojen lisääminen muutoin suomen-

kielisen puheen sekaan on saanut negatiivisen leiman (rivit 1–3), koska japanin kielen 

imitoijat on käsitetty sellaisiksi, jotka eivät oikeasti osaa puhua japania. Informantit 

tuovat esille myös sellaisen näkökulman, että japania ei käytettäisi sen takia, ettei sen 

käytöllä loukattaisi niitä, jotka oikeasti puhuvat japania. Japanin natiivipuhujat käyttävät 

sanoja ilman ironiaa, joten olisi väärin käyttää niitä itse ironisesti (rivi 1). 

Myös tiettyjen japaninkielisten suorien lainasanojen käyttö voi ärsyttää lukuun ottamat-

ta esimerkiksi japanilaiseen animaatioon ja sarjakuvaan liittyviä hahmotyyppisanoja. 
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Haastatteluaineistossani informanttini kertovat, että sellaisia japaninkielisiä sanoja kuin 

kawaii ’söpö’ ja sumimasen ’anteeksi’ ei juurikaan käytetä ainakaan kirjoituksessa. Sen 

sijaan puheessa niitä saatetaan käyttää harvakseltaan ironisesti – erään informantin mu-

kaan myös kosteissa saunailloissa – mutta silloinkin lähinnä läheisten kavereiden kans-

sa. Lisäksi informantit kertovat, että myöskään japanilaiset nimen perään liitettävät pu-

huttelusanat, kuten kun, chan ja san (esim. Sohvi-san ’kunnioitusta osoittava liite’) eivät 

ole käytössä suomenkielisen puheen tai kirjoituksen seassa, koska se kuulostaa liian 

pöljältä. Esimerkissä 5 Jenni ja Johanna kertovat karsastavansa chanin ja sanin tapais-

ten puhuttelusanojen käyttöä.  

Esimerkki 5: Nimeen liitettävät sanat 

01 Jenni: Jiro sano Jenni-chaniksi mää hyppäsin kattoon. ((Jennin  

02 japanilainen poikaystävä)) 

03 Johanna: joo japanilaisten kanssa mää niinku, on niinku tavallaan  

04 tehny mieli käyttää sania esimerkiksi, tota, niinkun nimen 

05 perässä mut se on vieläkin tuntunu jotenkin sillai mä en viiti  

06 se on niin, se on niin niinku tavallaan suomen, niinkun,  

07 jotenkin semmosta liian ernumaista liian vahvasti. 

 

Esimerkissä 5 rivillä 1 Jenni kertoo karsastavansa hellittelevän chan-sanan käyttöä jopa 

japanilaisen poikaystävänsä kanssa. Niitä ujostellaan käyttää japanilaistenkin seurassa, 

koska se koetaan liian ernumaiseksi (< erilainen nuori) ja ehkä jopa suomen kielen vas-

taiseksi tavaksi puhutella. Ernu on harrastajan nimitys, joka käsitetään usein negatiivi-

seksi (ks. luku 3.2.4. esimerkki 25). Informanttini siis tekevät jonkinlaista eroa kypsien 

harrastajien ja lapsellisten ernujen välille sen mukaan, miten japaninkielisiä sanoja käy-

tetään puheessa. 

Nimen perään liitettävät puhuttelusanat eivät siis ehkä sovi suomen kieleen informantti-

en mielestä. Voi olla, että erilaiset liitteet nimen perässä eivät vain kuulu suomenkieli-

seen puhekulttuuriin, jossa harvoin puhutellaan toista nimellä tai käytetään muita puhut-

telusanoja (Isosävi & Lappalainen 2015: 12–13). Vaikka Japani-harrastajat käyttävät 

paljon lainasanoja, puhuttelutavat säilyvät suomalaisina. Ainoa japaninkielinen sana, 

jota Johanna ja Jenni sanovat käyttävänsä keskenään, on ganbaroida ’tehdä parhaansa’, 

josta he kertovat esimerkissä 6. 

Esimerkki 6: Ganbaroida-sanan käyttö 

01 Jenni: gan [baroi, se on(.) £se on semmonen] normaalissa  

02 kielessä£. ((nauraa)) 
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03 Johanna:  [joo, ganbaroi joo.] 

04 Johanna:   mm-m. 

05 Jouni:     mi[kä.] 

06 Sohvi:          [mistä se] ganbaroida tullee. 

07 Jenni:    ku(.) ganbatte(.) on niinku tee hyvin(.) jaksa, ole reipas. 

08 Jenni:    [ja(.) sit]ten @GANBAROIDAAN(.) eli. 

09 Johanna:  [mm-m.] 

10 Johanna: £suomenkielinen versio siitä£. 

11 Jenni:    tehdään hyv [in.] 

12 Antero:                [ts]empataa. 

13 Jenni:    nii. 

14 Sohvi:     [joo.] 

15 Johanna:  [mm-m.] 

16 Jenni:    [tsem]pataan                   ju[st.] 

17 Johanna:                    [mm-m.] 

18 Jouni:     ˚tuo oli uus sana mulleki jo˚.  

 

Esimerkistä 6 riveillä 1–3 ilmenee, että Jenni ja Johanna pitävät ganbaroida-sanaa ta-

vallisena ja käyttävät sitä normaalissa kielessä. Ganbaroida-sanalla on tausta japanissa, 

mutta sekin on mukautettu suomen kieleen japanin sanasta ganbatte. Heidän mukaansa 

suomalainen ganbaroiminen tarkoittaisi tsemppaamista ja parhaansa tekemistä. Muut 

informanttini eivät käytä sanaa, tai se on heille uusi (rivi 18). 

Siinä missä japaninkielisiä ilmauksia käytetään lähinnä puheessa, Tatun mukaan kuva-

lautojen eli kuvafoorumien kieli elää kuitenkin lähinnä kirjoitettuna. 

Esimerkki 7: Kuvalautojen kieli 

01 Tatu: tota(.) määki jotenki miettiny että ku niinku kuvalauta(.)  

02 kulttuurin sanasto niin se on, tavallaan niin semmonen netti- 

03 kieli että sitten kun sitä puhe(.) niinkö puheessa tuottaa se on  

04 sitten vähän semmonen ((yskäisee)) ironinen, monesti. 

 

Esimerkissä 7 Tatu kertoo, että kuvalaudoilla käytetty kieli kuulostaa puheessa oudolta 

ja ironiselta. Kuvalaudoilla käytetty kieli on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi inter-

netin kuvalaudoilla ja on luonteeltaan visuaalista. Kun sen tuo puheeseen, lopputulos on 

ironinen.  

Japani-harrastajien slangi siis elää sekä puhuttuna että kirjoitettuna, mutta japaninkieli-

siä sanoja käytetään lähinnä puhutussa kielessä ja kuvalaudoilla esiintyvää kieltä lähin-

nä kirjoitettuna. Yhteistä näille on, että niiden käyttö on ironista. Kyse voi olla itseironi-

asta ja siitä, että esimerkiksi japanin käytöllä kertoo kuuluvansa Japani-harrastajiin tai 

osoittaa asemaansa harrastajien keskuudessa: jos japania ei tavallisesti käytä suomen-



29 
 

kielisen puheen joukossa, sen tietoinen käyttäminen voi kertoa omasta paremmuudesta 

esimerkiksi ernuihin verrattuna. Japaninkielisten sanojen käytöllä taas luodaan it-

seironista harrastajaidentiteettiä, johon kuuluu japanin ironinen ja harkittu käyttö sekä 

huomaavaisuus japania äidinkielenään puhuvia kohtaan.  

 

3.2.2. Slangisanojen käytön funktio 

Informanttieni mukaan japaninkielisiä sanoja kuten kawaii (’söpö’) ja sumimasen (’an-

teeksi’) käytetään ironisesti läheisten ystävien kanssa. Japaninkielisillä sanoilla ei varsi-

naisesti erotella eri harrastajia, mutta lapsellisemmiksi mielletyt, yleensä nuoremmat 

harrastajat tunnistetaan siitä, että he käyttävät japania miten sattuu. Japanin kielen käyt-

tö puheessa on nuoremman harrastajan merkki. Kun halutaan erotella erilaisia harrasta-

jia, kuten nuorempia japanin käyttäjiä, heistä voidaan käyttää erilaisia nimityksiä. Täl-

laisia ovat esimerkiksi weebo tai weeaboo, japanihörhö, animuernu ja pikkuernu, jotka 

kaikki viittaavat Japani-harrastajiin ylipäänsä mutta joita voidaan käyttää myös tietyn-

laisista harrastajista. Etenkin weebo ~ weeaboo on sana, jota käytetään lähinnä aloittele-

vista, jopa ärsyttäviksi koetuista harrastajista. Toisaalta esimerkiksi anime-ernu taas on 

ilmaus, jonka merkitys vaihtelee kontekstin mukaan. Itsestä puhuessa ernu voi olla posi-

tiivinen ja vitsaileva, kun taas muutoin se voi olla negatiivinen. 

Sanoja saatetaan käyttää myös vitsailun ja hellittelyn funktioissa. Esimerkissä 8 Jenni 

kertoo käyttävänsä nee-chan-ilmaisua siskostaan.  

Esimerkki 8: Nee-chan-nimitys siskosta 

01 Jenni: olen, olen käyttänyt isostasisarestani vitsillä hyvinkin  

02 pitkään ja paljon nee-chan, mutta se onkin sitten taas ollut  

03 vittuilua toiselle siskolleni, hyvin pitkälti. ((nauraa)) 

 

Esimerkissä 8 Jenni kertoo käyttävänsä nee-chan-nimitystä ärsyttääkseen toista sisko-

aan. Haastattelusta ei ilmene, miksi nimityksen käyttäminen ärsyttää. Onko kyse sisa-

rusten välisestä henkilökemiasta vai siitä, että japaninkielisten ilmausten lisääminen 

suomenkieliseen puheeseen ärsyttää, kuten esimerkissä 4 alaluvussa 3.2.1.? Kyse voi 

olla siitäkin, että suomenkielisessä kontekstissa puhuttelusanojen käyttö tuntuu oudolta, 

kuten esimerkistä 5 ilmenee. 

Esimerkissä 9 Jenni kertoo, miten hän käyttää anime-hörhö-nimitystä itseään vähättele-

vässä merkityksessä. 
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Esimerkki 9: Itsensä vähättely (anime-hörhö) 

01 Jenni:  animuhörhöl taas on ehkä(.) ene- se ei oo semmonen(.) mitä  

02 välttämättä käytetään itsestään just silleen että @oon  

03 semmonen animehörhö(.) vaan että se o(.) @se on taas  

04 ironisesti sävyttynyt ja. 

05 Johanna:  mm-m. 

06 Jenni:  ja(.) muutenki semmonen että @↑NOO emmää oo(.) hmh  

07 tämmönen hörhö(.) mm, että sit se on ehkä se semmonen  

08 mitä käytetään sitten ulkopuolisille(.) ku(.) just puhuttiin  

09 Iidan kanssa joskus siitä että(.) kun ei voi @asiaa tuoda julki  

10 ulkopuolisille(.) tämän harrastuksen ulkopuolisille ihmisille  

11 sillee että(.) olen anime-harrastaja vaan @£↓öhö(.) ↓oon  

12 ↓semmonen ↓anime-hörhö.£  

13 Antero:  ((nauraa)) 

14 Jenni:  sitä ei niinku(.) itsekään ota vakavasti sitä asiaa(.) niin se pi-

tää heittää läskiksi muille. 

 

Esimerkistä käy ilmi, että Jenni ei uskalla käyttää asiallisempaa tai neutraalimpaa ani-

me-harrastaja-nimitystä, vaan vähättelee itseään käyttämällä sen sijaan nimitystä ani-

me-hörhö. Hän ei ota itsekään harrastustaan vakavasti kertoessaan siitä ei-harrastajille, 

vaan alkaa vitsailla siitä ja tekee itsestään poikkeavan ja hieman oudon kuuloisen hör-

hön. Erilaisia harrastajien nimityksiä käytetään myös ikään kuin itsensä alentamiseen ja 

vähättelyyn, mihin ironinenkin käyttö viitannee. Japani-harrastaja ei välttämättä uskalla 

kertoa harrastuksestaan avoimesti ulkopuolisille, vaan hän kutsuu itseään hörhöksi tai 

ernuksi. Onko kyseessä tunne siitä, ettei Japani-harrastus ole kaikkien mielestä vakavas-

ti otettavaa vai peilaako harrastaja ulkopuolisten ajatuksia? Slangisana-aineistossani 

anime-ernun selitetään olevan paitsi itseironinen nimitys myös tunnustus sille, että 

”omat kiinnostuksen kohteet poikkeavat valtavirrasta”. Kyse voi siis olla myös siitä, että 

tehdään tarkoituksellisesti eroa meihin ja muihin, harrastajiin ja ei-harrastajiin. Sekä 

slangisana-aineistoni että haastatteluni osoittavat Japani-harrastajien tekevän eroa har-

rastajiin ja ei-harrastajiin. Japani-harrastajien harrastajaidentiteettiin kuuluu siis epä-

varmuus ja ulkopuolisuuden kokemus. Saanilahden ja Nahkolan (2000: 89) mukaan 

harrastusslangin puhujilla on tarve korostaa keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja erottua ei-

harrastajista slangin avulla. Näen tässä kehämäisyyttä, jossa Japani-harrastajat korosta-

vat yhteenkuuluvuuttaan ja tekevät eroa ei-harrastajiin slangin avulla mutta kokevat 

samalla ulkopuolisuuden tunnetta, jota ei-harrastajien suhtautuminen harrastajiin ruok-

kii entisestään. 
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Lapsellisempia tai vähemmän arvostettuja harrastajia voidaan erotella myös muilla kuin 

harrastajan nimityksillä. Tällainen sana on esimerkiksi conipäissään, jonka käytöstä 

informanttini kertovat esimerkissä 10. 

Esimerkki 10: Conipäissään 

01 Jenni:  siis no(.) voin kommentoida tuohon koska(.) ää itse käytän  

02 sitä sanaa hyvin paljon, ja(.) se tulee yleensä semmosis- @se  

03 on kans vähän semmonen negativissävytteinen sana(.) jolla  

04 tullaan, kuvaamaan tai kuvataan semmosta epämiellyttävää  

05 tai niin sanotusti sopimatonta käytöstä conitapahtumissa(.)  

06 yhteisissä(.) tapahtumissa [tai] ihan(.) tämmöstä. 

07 Antero:                          [hmmm.] 

08 Johanna:  mm(.) si [tä kä]ytetään 

09 Jenni:      [ni.] 

10 Johanna:  conissa että jos joku on selkeesti(.) selkeesti niinku(.)  [(käs)  

11 käyttäytyy huonosti.] 

12 Jenni:            [mut 

13 ta(.) se voi kans olla s]em(.) siinä mielessä positiivinen että  

14 voi sannoo että oli hyvä(.) tapahtuma olin ihan conipäissäni,  

15 nautin siitä, oli semmonen oikeanlainen fiilis. 

16 Jouni:  riippuu asiayh [teydestä.] 

17 Jenni:                  [(niin riippuu.)] 

18 Antero:                  [niin ka]ikki ir[ti.] 

19 Johanna:                  [se] voi olla negatiivinen tai  

20 positiivinen sana ˚riippuen vähän˚. 

21 Jenni:    @e(.) enimmäkseen ehkä(.) se on negatii [vinen.] ((käheästi  

22 kuiskaten)) 

23 Johanna:        [(eii.)] 

 

Esimerkissä 10 informanttini kertovat, että conipäissään-ilmausta käytetään kuvaamaan 

huonoa käytöstä harrastajien tapahtumissa. Informanttini ovat kuitenkin erimielisiä siitä, 

onko sana pelkästään negatiivinen vai voiko sillä kuvata myös omaa hyvää oloa tapah-

tumissa: onko kyseessä nuorempien harrastajien paheksuttava käytös vai kenen tahansa 

kokema hyvä olo harrastajatapahtumissa. Riveillä 2–6 ja 10–11 Jenni ja Johanna kerto-

vat, että sana on negatiivinen ja se kuvaa huonoa käytöstä, mutta toisaalta Jenni kertoo 

riveillä 12–15 käyttävänsä sanaa itsekin, kun hänellä on hyvä olla tapahtumassa: voi 

sannoo että oli hyvä(.) tapahtuma olin ihan conipäissäni, nautin siitä, oli semmonen 

oikeanlainen fiilis. Jenni kuitenkin toteaa riveillä 21–22, että conipäissöön on enimmäk-

seen -- negatiivinen sana, jonka Johanna taas kiistää rivillä 23. Johanna toteaakin riveil-

lä 19–20, että sanalla voi olla tilanteesta tai puhujasta riippuen negatiivinen tai positiivi-

nen merkitys. 
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Harrastajat käyttävät harrastajiin itseensä liittyviä slangisanoja itseironisesti. Esimerkis-

sä 11 informanttini kertovat, millainen sana harrastajannimitys animudesune on. 

Esimerkki 11: Itseironia (animudesune) 

01 Sohvi:  no millane sana oj joku(.) tä oli kans(.) harrastajien nimiä  

02 animudesune. 

03 Jenni:  ((nauraa)) 

04 Johanna:  ((nauraa)) 

05 Jouni:  hm↑m. 

06 Jenni:  £tää on taas näitä(.) hyvin itseironisia(.) ja,£ juuri siihen  

07 tiettyyn samanlaiseen, stereotypiaan, liitettyjä [(--).] 

08 Johanna:  [mm jos käyttää ja]panin kielen niitä sanojav(.) vaikka ei  

09 oikeasti osaa varsinaisesti japania [niin.] 

10 Jouni:  [ja] ei kai toimi käytän(--), väärinkäyttääpi(.) 

11 [sannaa vääräsä kohtaa.] 

12 Johanna: [mm niin.] 

13 Johanna:  kawaii desu nee. ((’eikö olekin söpö.’)) 

14 Jenni:  mutta se o yhdistelmä niistä sanoista mitä juuri(.)kin hoetaan  

15 sillon kun. 

16 Sohvi:  onko se semmonen mitä käytetään ↑itestä vai voiks se olla  

17 myös semmonen(.) mitä harrastajat käyttää toisista  

18 harrastajista. 

19 Jenni:  enemmä ehkä toisista harrastajista(.) koska siinä, tuntusi että  

20 on semmonen(.) negatiivinen vivahde(.)  

 

Esimerkistä 11 ilmenee, että animudesune on itseironinen sana rivi 6), mutta siinä it-

seironia tuntuu kohdistuvan enemmän koko harrastajayhteisöön kuin vain henkilöön 

itseensä harrastajana: informanttini ajattelevat itsensä osaksi harrastajayhteisöä mutta 

tiedostavat, että yhteisöön kuuluu myös toisenlaisia harrastajia. 

Myös anime-elokuvien ja -sarjojen dubbaamista ja tekstityksiä tarkoittavat sanat dubbi 

’elokuvan tai sarjan ääninäytelty ääniraita’ ja subbi ’elokuvan tai sarjan tekstitykset’ 

ovat sellaisia, joilla voidaan erotella erilaisia harrastajia. Informanttieni mukaan intohi-

moiset elitistiharrastajat ovat tarkkoja japaninkielisen materiaalin käännöksestä, joten he 

katsovat animensa mieluiten subbina eli tekstitettynä. Tällainen asenne on heidän mu-

kaansa kuitenkin peräisin Yhdysvalloista, jossa harrastajilla on mahdollisuus katsoa 

animea joko dubattuna tai tekstitettynä. Suomessa ei ole vastaavanlaista dubbauskult-

tuuria, joten suomalaiset harrastajat katsovat animea enimmäkseen tekstitettynä. Näin 

suomalaisilla harrastajilla ei myöskään ole syntynyt samanlaista kahtiajakoa harrastajien 

välillä. Informanttieni mukaan nykyisin dubataan vain selkeästi lapsillekin sopivat ani-

met, kun taas esimerkiksi 1980–1990-luvuilla dubbaaminen oli yleisempää siksi, että 
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kaikkien piirrettyjen ajateltiin olevan lapsille suunnattua. Nykyisin ajatellaan, että on 

olemassa erilaisille yleisöille suunnattua animea, eikä sitä dubata automaattisesti. Dub-

baamista ja subbaamista eli tekstittämistä ei siis enää arvoteta Japani-harrastajien kes-

kuudessa ainakaan yhtä paljon kuin ennen. 

Slangin käytön avulla voidaan osoittaa myös yhteenkuuluvuutta (ks. esim. Karttunen 

1989: 149; Saanilahti & Nahkola 2000: 89). Esimerkissä 12 informanttini keskustelevat 

siitä, miten yhteenkuuluvuutta rakennetaan Japani-harrastajien slangissa. 

Esimerkki 12: Yhteenkuuluvuuden osoittaminen slangin avulla 

01 Sohvi:  mmm, no ootteko huomannu sellasta että, slangin avulla  

02 jotenkin osottats- osottasitte yhteenkuuluvuutta muitten  

03 harrastajien kans, tai korostatte jotenkin sitä että ootte niinkö  

04 @oikeita harrastajia. 

05 Johanna:  totta kai ku tota, kaikkiin niinku semmosiin ku harrastaa,  

06 -spiiriin kuuluu semmonen oma sanasto joten niinku  

07 tavallaan pystyy vapaammin käyttään sitä omaa kieltä, niin  

08 sanotusti. 

09 Johanna:  että tota, pystyy justiinsa käyttään ernua ja, ja kaikkea  

10 animeen liittyviä sanoja ja jotain. 

11 Jenni:  [on] ernun yläpuolella kun pystyy käyttämään ernua itsestä  

12 tai muista. ((nauraen)) 

13 Johanna:  [£mm-m, joo-o£.] 

14 Antero:  että ei kuitenkaan sillaain, väkisin. 

15 Johanna:  ˚mm-m.˚  

16 Sohvi:  mm. 

17 Jenni:  mutta ei siinä ei välttämättä oo, semmosta että käytän näitä  

18 sanoja tietoisesti koska [(--)]. 

19 Johanna:  mm. 

20 Johanna:  se on vaan semmonen vapautuminen et sanavarasto vapautuu  

21 kun, kun kulkee tietyssä ryhmässä [(paljon).] 

22 Jenni:  nii. 

23 Jenni:  nii. 

24 Jenni: [ja] sitten tietenkin välillä sattuu sitä että käyttää jotakin  

25 sanaa ja joku kysyy että mitä se tarkoittaa, niin sitten on vaan  

26 silleen @häh etsää tiedä, että se on ihan yleinen se mutta se  

27 johtuu siitä enemmän että kun on risteäviä nämä harrastukset  

28 ja alakulttuurit alakulttuurien sisällä, niin kaikki ei ole  

29 samalla tavalla risteytyneitä eli se ei oo sekottunu se puhe ja  

30 sanastot ja muu.  

 

Esimerkissä 12 informanttini kertovat, että Japani-harrastajat käyttävät hieman erilaista 

sanastoa riippuen siitä, millaisissa harrastuspiireissä he ovat. Esimerkiksi sellaisissa 

piireissä, joissa katsotaan enemmän animea, voidaan käyttää vapautuneemmin animeen 

liittyvää sanastoa. Eri slangisanoja ei kuitenkaan käytetä tietoisesti, vaan kyse on en-
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nemmin siitä, että tietyissä alaryhmissä tietyt sanat ovat tunnetumpia tai käytetympiä. 

Yhteenkuuluvuus näkyy ennen kaikkea siten, että sanavarasto vapautuu ja pystyy va-

paammin käyttään sitä omaa kieltä (rivit 20–21 ja 5–8). Informanttini kokevat siis Ja-

pani-harrastajien slangin tärkeäksi ja omaksi ja sen käyttämisen vapauttavaksi. 

Japani-harrastuksen sisälläkin on siis omia alakulttuureja, jotka ovat sanastoltaan osit-

tain erilaisia. Esimerkiksi cosplayn ’pukuilu; fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutuminen’ 

harrastajille on tärkeää tietää sellaisia sanoja kuin karvalapsi ’peruukki’, ja cosplay-

harrastajien kesken syntyy erilaista sanastoa kuin esimerkiksi anime-harrastajilla. Toi-

saalta eri alakulttuurien slangisanat voivat tulla tutuiksi toisten alakulttuurien kautta. 

Haastatteluaineistossani Jenni kertoo esimerkiksi, ettei tunne suomalaisten fanifiktiokir-

joittajien käyttämää sanastoa, koska hän lukee fanifiktiota englanniksi mutta että se on 

hänelle jossain määrin tuttua anime- ja cosplay-piirien kautta. 

Esimerkissä 13 Johanna ja Jenni kertovat, miten määrittelevät itsensä harrastajina. 

Esimerkki 13: Harrastajuuden määrittely 

01 Sohvi:  no mieltääkö sitten jokku muut tämmöset alaskenet ittensä  

02 niinkö, just siihen alaskeneen kuuluvaksi että tässä niinku  

03 puhuttiin just näistä hikikomoreista ja sitten oli cossaajat  

04 niin, onko se aina niin että ite sillä slangin avulla niinkön  

05 jotenkin tuo ilmi sitä että minä kuulun tähän alaskeneen. 

06 Johanna:  no kyllä varmasti jos niinku jos oikeesti tuntee olevansa että  

07 monet, monet anime@harrastajat niinku ei ei varsinaisesti  

08 niinku välttämättä lajittele itteään tiettyyn vaan ne saattaa  

09 harrastaa monia eri asioita paljon eli vaikka, goottilolita- 

10 pukeutumista mangan lukua animen katsomista, äm, mitä  

11 kaikkea tanssimista mitä ikinä onkaan että tota. 

12 Jenni:  mut et,  [sitten siinä.] 

13 Johanna:  [mutta, jotku] jotka identifoi ittensä  [niin]  

14 vahvasti johonki niin sitten ehkä. 

15 Jenni:       [niin.] 

16 Jenni:  koska itse sanoa sillen että kyllä harrastan animea ja   

17 [mangaa] mutta, ensisijaisesti olen cosplayaaja. 

18 Johanna: [mm-m.] 

19 Johanna:  mm-m, sama. 

 

Esimerkissä 13 Johanna ja Jenni kertovat riveillä 16–19 olevansa paitsi anime- ja man-

ga-harrastajia myös ensisijaisesti cosplayaajia eli cosplayn harrastajia. He eivät siis 

määrittele itseään yleisellä tasolla esimerkiksi Japani-harrastajiksi, vaan haluavat tar-

kempaa luokittelua. Eräät Japani-harrastajat määrittelevät tarkkaan, millaisia harrastajia 

he ovat. Itsensä määrittelyssä voidaan mennä tarkkoihin yksityiskohtiin: harrastaja voi 
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määritellä itsensä esimerkiksi lolitan ’japanilainen katupukeutumistyyli’ sijaan goottilo-

litaksi ’tummasävyisempi versio lolitasta, jossa on otettu vaikutteita gootti-katutyylistä’ 

ja animen harrastaja voi määritellä itsensä seinen-animen eli aikuisemman animen kat-

sojaksi, kuten Tatu kertoo haastatteluaineistossani. Toisaalta sellaiset nimitykset kuin 

anime-harrastaja voidaan käsittää myös yläkäsitteenä, kuten Johanna tekee rivillä 7. 

Kyse voi olla siitä, että anime-harrastaja avautuu terminä toiselle harrastajalle hel-

pommin tai on yleisemmin käytössä. Toisaalta Johannan mukaan harrastajat eivät vält-

tämättä tee tarkempaa lokerointia, mikäli eivät erityisesti identifioi itseään johonkin 

tiettyyn harrastajaryhmään. Myös sellaiset alakulttuuriin kuuluvat henkilöt kuin hikiko-

morit eli ’syrjäytyneet tai eristäytyneet nörtit’ saattavat tietyissä tilanteissa, kuten Hiki-

komero-foorumin keskusteluissa, myöntää olevansa hikikomoreja eli hikkyjä. Hikikome-

ro on hikikomoreiden itsensä keksimä ja käyttämä keskustelufoorumin nimi (Haasio & 

Zechner 2014: 51–52), jota he käyttävät slangisana-aineistossani myös itsestään. Haas-

tatteluaineistossani Tatu arvelee, että aina kun ilmestyy uusi, tiettyyn asiaan keskittynyt 

alakulttuuri tai ”hardcore-porukka”, he keksivät ryhmittyä ja ”perustaa oman kerhon”, 

kuten Jenni jatkaa. Hikikomorit eivät välttämättä ole kovin arvostettuja oman yhteisönsä 

ulkopuolella muiden Japani-harrastajien keskuudessa. 

Slangin käytöllä voidaan tehdä eroa myös uusien ja vanhojen harrastajien välille, kuten 

Jenni kertoo esimerkissä 14. 

Esimerkki 14: Tosiharrastajuus 

01 Sohvi:  näkkyyks se tota, tosiharrastajuus tai se sen korostaminen  

02 sitten slangissa. 

03 Jenni:  näkkyy varmasti, koska, ainakin itellä tullee mieleen  

04 semmosia joitakin, hyvin kauan sitten aikaa kun tämä on  

05 ollut vielä nuori tämä harrastus, tai semmonen niinku  

06 laajempi harrastaminen on ollut nuorta niin on juurikin tehty  

07 sitä että on puhuttu sillä @slangikielellä niin että uudemmat  

08 harrastajat eivät välttämättä ole ymmärtäneet ja se on ollut  

09 tarkoituksenmukasta että ne ei ole ymmärrä sillä on  

10 pönkitetty sitä omaa egoaan siitä että @nyt minä olen  

11 harrastanut kaksikymmentä vuotta tätä asiaa sinä olet  [ollut.]  

12 Jouni:     [i'm superior.] 

13 Jenni:  nii. 

14 Sohvi:  eli ollaanks siinä tehty, eroa sellasten alottelijoitten ja  

15 kokeneempien välille. 

16 Jouni:  mm-m. 

17 Jenni:  joo mutta sit- sitä ei oo ehkä ymmärretty silleen alottelija,  

18 pitemmälle edennyt vaan se on juurikin ollut sit että parempi  

19 huonompi harrastaja. 
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20 Sohvi:  aa. 

 

Esimerkissä 14 Jenni kertoo, että slangisanojen käyttämisellä on voitu tehdä eroa paitsi 

uudempien ja vanhempien, myös parempien ja huonompien harrastajien välille (rivit 

17–19). Jennin mukaan kyseessä ei ole ollut eronteko aloittelijoiden ja kokemattomam-

pien harrastajien välillä, vaan nimenomaan huonompien ja parempien harrastajien: ko-

keneemmat harrastajat ovat käyttäneet slangia niin, että puhetta ei ymmärrä ja ovat sul-

keneet sen avulla aloittelevia harrastajia ulkopuolelle. 

Nykyään erontekoa ei pyritä tekemään, ja aloittelevat ja kokeneemmat harrastajat ovat 

tasa-arvoisemmassa asemassa keskenään internetin ansiosta. Haastatteluaineistossani 

Jenni kertoo, että innokkaalla aloittelevallakin harrastajalla voi olla käytössään yhtä 

laaja slangisanavarasto kuin kokeneella harrastajalla, koska internet tarjoaa paljon tietoa 

ja vertaisryhmiä, joissa voi keskustella harrastuksesta. Myös harrastajaryhmien laajen-

tuminen on vaikuttanut yksittäisen harrastajan käytössä olevan sanaston laajuuteen. In-

formanttieni mukaan jotkut sanat ovat sellaisia, joihin tutustuu vain faniyhteisöjen kaut-

ta, esimerkiksi erilaiset hahmotyypit eli sanat, joilla kuvaillaan anime-, manga- tai peli-

hahmojen ominaisuuksia. Toisaalta sanoja voi oppia myös harrastuksen ohessa, jos esi-

merkiksi käännetyn manga-kirjan loppuun on lisätty pieni sanasto tai animen tekstityk-

sen ohessa on selityksiä sanoille tai tapahtumille. Esimerkissä 15 Jenni kertoo sanoista, 

jotka on melko helppo omaksua. 

Esimerkki 15: Sanat, joihin tutustuu faniyhteisön kautta 

01 Sohvi:  onks sulla jottain esimerkkejä sellasista, sanoista. 

02 Jenni: no jo- jos puhutaan just, tämmösistä mitkä on nyt  

03 esimerkiksi viimesen muutaman vuojen aikana noussu  

04 puhuttaviksi tämmöset hahmotyypit niinku tsunderet,  

05 yanderet, moe kaikki tämmönen missä käytetään täysin  

06 sieltä japanin termistöstä käytettyjä sanoja joihin se- sä-  

07 niihin tutustuu vaan sillä kun tutustuu niitten sarjojen  

08 ulkopuoliseen siihen faniyhteisöön missä keskustellaan  

09 asiasta missä pohditaan asioita että ei pelkästään siihen  

10 hahmo- tai siis siihen sarjaan vaan sen niinku, ympärillä  

11 olevaan kulttuuriin. 

 

Esimerkissä 15 Jenni kertoo riveillä 2–11, että esimerkiksi sellaiset hahmotyyppisanat 

kuten tsundere ’hahmotyyppi: ulkoa itsevarma ja kylmä, sisältä lämmin, herkkä ja epä-

varmakin’, yandere ’hahmotyyppi: rakastava ja lämmin hahmo, joka muuttuu pakko-
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mielteiseksi ja psykoottiseksi’ ja moe ’hahmotyyppi: söpö, viaton’ ovat helposti omak-

suttavissa, koska niihin törmää tutustumalla faniyhteisöön. Slangisanatietous ei siis ole 

enää sidoksissa siihen, kuinka kauan on harrastanut tai kuinka paljon on kuluttanut ja-

panilaisia medioita, vaan sanastoa voi kartuttaa myös olemalla aktiivisesti yhteydessä 

muihin harrastajiin ja tutustumalla fanikulttuuriin.   

 

3.2.3. Slangisanaston uusiutuminen 

Japani-harrastajat ovat enimmäkseen nuoria aikuisia, joiden vapaa-ajasta suuri osa ku-

luu internetissä. Useilla Japani-harrastajilla on myös paljon yhteyksiä muihin harrasta-

jiin ympäri maailmaa, ja monet suomalaiset harrastajat osaavat ainakin englantia, ehkä 

myös japania ja muita kieliä. Odotuksenmukaista olisi siis, että heidän slangisanastonsa 

uusiutuisi melko nopeasti ja että uusia slangisanoja omaksuttaisiin myös muista kielistä 

kuin suomesta. Slangisanojen sanastolähdejaottelussani lainasanat onkin yksi suurim-

mista sanastolähteistä. Myös muut nuorten käyttämät slangit uusiutuvat melko nopeasti 

(ks. esim. Saanilahti & Nahkola 2000: 88, 109–110). Seuraavaksi tarkastelen haastatte-

lussa esiin tulleita näkemyksiä sanaston uudistumisesta.  

Johannan mukaan Japani-harrastajien sanasto kumuloituu: hän kertoo haastatteluaineis-

tossani, että vanhat sanat eivät varsinaisesti poistu, vaan uusia tulee rinnalle. Vaikka 

suomalaisen Japani-harrastuksen juuret ovat 1980-luvulla, se on tullut suosituksi laajan 

yleisön parissa vasta 2000-luvulla. Se on siis melko uusi ilmiö, eikä uusi sanasto ole 

ehtinyt syrjäyttää vanhaa. Esimerkissä 16 Jenni ja Jouni keskustelevat siitä, millaisia 

merkityksiä otaku-sanalla on ja miten sen merkitykset ovat muuttuneet. Otaku tarkoittaa 

’Japani-harrastajaa’. 

Esimerkki 16: Otaku-sanan merkityksen muuttuminen 

01 Jenni:  ja varmasti jo- jossakin, ihan niinku äärettömän, syvällä tässä  

02 harrastuksessa olevien keskuudessa on jotakin semmosia että  

03 @öö no sillon käytettiin sitä ja tätä ja (tätä), mutta samallai  

04 vähän, niinku se, tota, otaku-sana, että sen merkitykset on  

05 muuttunu tässä varrella, että se on, ensin se on otettu länsi- 

06 maihin sellasena positiivisena jee ja sitten tullut se aalto että  

07 @hei hetkinen, Japanissa se onkin negatiivinen sana, kuinka  

08 te kehtaatte käyttää itsestänne sanaa otaku, ja sitten, nytten  

09 ite oon huomannu sen että koska Japanissakaan se ei enää  

10 ole semmonen niin syntinen leima, niin. 

11 Jouni:  ne vaan tietää että aha,  [se on semmonen] harrastaja. 

12 Jenni:      [nii.] 
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13 Jenni:  niin, että ne sanoo että @aha, se on otaku niin, se, se sa-  

14 samalla tavalla on tulossa, tota, taas u- uudelleen se että on  

15 ihan ookoo kutsua itseään otakuksi, mutta sitten on tietenkin  

16 niitä @niin sanotusti vanhoja kääpöjä jotka on edelleen  

17 silleen @ei se on negatiivinen sana. 

 

Esimerkistä 16 ilmenee, että otaku on aluksi lainattu japanin kielestä positiiviseksi il-

maukseksi kuvaamaan Japani-harrastajia. Otaku on myös esimerkki sellaisesta sanasta, 

jonka eri merkitykset elävät osittain rinnakkain: eräiden, erityisesti vanhempien harras-

tajien mielestä otaku on hyvin negatiivinen sana (rivit 15–17), kun taas nuorempien 

harrastajien mielestä sen merkitys on muuttunut positiivisemmaksi (rivit 13–15). Jennin 

mukaan muutos johtuu siitä, että otaku on aikaisemmin ollut Japanissa negatiivinen ja 

jopa loukkaava ja leimaava sana, mutta nykyisin on hyväksyttävämpää kutsua itseään 

otakuksi. Nuoret harrastajat saattavat siis seurata harrastuksen uusia virtauksia tiiviim-

min ja olla paremmin perillä harrastuksen viimeaikaisista tapahtumista ja sanaston muu-

toksista.  

Otaku on saanut myös rinnalleen useita Japani-harrastajaa merkitseviä sanoja, joiden 

merkitys voi puhujasta riippuen olla erilainen. Tällaisia ovat esimerkiksi neetti ja hiki-

komori, jotka tarkoittavat eristäytyneitä, jopa syrjäytyneitä nörttejä ja jotka käsitetään 

useimmiten negatiivisiksi sanoiksi. Se, käytetäänkö neettiä ja hikikomoria otakun rin-

nalla, riippunee siitä, koetaanko otaku edelleen negatiiviseksi sanaksi vai onko sen mer-

kitys slangin puhujan mielestä positiivinen. Esimerkiksi Valaskivi (2006: 16) määritte-

lee otakun ’virtuaalimaailmaansa sulkeutuviksi nörteiksi’, mikä voi kertoa niin sanaston 

muuttumisesta kuin sanaston käytön eroistakin: informanttieni mukaan otaku tarkoittaa 

vain harrastajaa, eikä siihen välttämättä liity muita merkityksiä, kun taas Valaskiven 

(2006) artikkelin kirjoittamisen aikaan otakuilla saattoi olla negatiivisempi maine. Va-

laskiven (2006) artikkelissa otaku-ilmaus limittyy neetin ja hikikomorin kanssa, kun taas 

informanttini näkevät otakun näistä erillisenä ilmauksena. Palaan otakun, neetin ja hiki-

komorin suhteeseen alaluvussa 3.2.4. esimerkissä 26. 

Japani-harrastajien slangissa käytetään runsaasti lainasanoja. Esimerkissä 17 Jenni, Jo-

hanna ja Jouni keskustelevat siitä, miksi lainasanoja käytetään.  

Esimerkki 17: Lainasana on kätevämpi 

01 Sohvi:  no miten tota, otetaanko lainasanoja hirviän heleposti,  

02 käyttöön,  [japanista tai englannista.] 
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03 Jenni:    [joo.] 

04 Johanna:    [£kyyllä£.]  

05 Jenni:  juurikin siinäkin mielessä että jotkut sanat mitä, käytetään tai  

06 japanissa on niin ne on niin paljon yksinkertaisia sannoo  

07 onigiri ko se että @riisipallo. 

08 Jouni:  se on riisipallo. 

09 Jenni:  niin on, siis sille on vastine suomen kielessä, mut- mutta  

10 sitten se että se on niin kätevämpi, harrastajapiireissä puhua  

11 sillä sen japaninkielisellä nimellä sillä tai sillä termillä  

12 [koska], kaikki tietää mikä se on ja se on lyhyempi  

13 ytimekkäämpi ja eikä tuu silleen semmosta että no @mikä  

14 mikä riisipallo, ei Suomessa kyllä oo mitään riisipalloa. 

15 Johanna:  [mm-m.] 

16 Johanna: mm varsinkin kun sen voi vaan olettaa että se on pelkkää  

17 riisiä toisin kuin  [onigiri] jossa on siellä keskellä 

18 ja ympärillä tavaraa. 

19 Jenni:     [nii.] 

 

Esimerkistä 17 ilmenee, että sanoja voidaan lainata suoraan japanista tai englannista, 

koska ne koetaan kätevämmiksi käyttää, esimerkiksi onigiri ’japanilainen ruoka, joka 

koostuu palloksi muotoillusta riisistä ja erilaisista täytteistä’. Voi olla helpompaa käyt-

tää lainasanaa, jos sanalle ei ole täsmällistä suomenkielistä vastinetta. Rivillä 12 Jenni 

sanoo, että kaikki tietää mikä se on. Tämä presupponoi sitä, että Jennin mielestä kaikki 

Japani-harrastajat osaavat japania ainakin jonkin verran. Toisaalta harrastajien kielitaito 

näkynee myös japaninkielisten suuressa lainasanojen määrässä. Lainattu sana voi olla 

myös yksiselitteisempi kuin käännös, kuten esimerkissä 18 todetaan. 

Esimerkki 18: Lainasana on yksiselitteisempi 

01 Jenni:  mmmm no siis jotkuhan tietenkin on semmosia sanoja ihan  

02 että niitä ei ole, suomeksi. 

03 Jouni:  eli se on pakko sitten ottaa se sana  [˚suoraan˚.]  

04 Jenni:       [niin.] 

05 Jenni:  ku ensimmäisenä mulla tullee mieleen hanyoi joka on,  

06 ensimmäisiä sanoja ja, hanyoi ja yookai mitä ensimmäisiä  

07 tämmösiä slangisanoja mitä itse omassa harrastajapiirissäni  

08 olen oppinut koska niille ei ole varsinaista vastiketta suomen  

09 kielessä vaikka meillä on esimerkiksi sana demoni joka  

10 @periaatteessa vastaa yookaita mutta samoin vastaa oni ja,  

11 bakemono. 

12 Jouni:  youkai eikö se oo jumala. 

13 Jenni:   ei  [oo.] 

14 Antero:      [yookai.] 

15 Jouni:  henkiolento. 

16 Jenni:  nii, tai siis @tämä, että koska se ei ole täysin se sama sana  

17 mitä meillä on niin sitä ei voi kääntää ihan puhtaasti. 
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18 Johanna:  tai tai voi kääntää tosiaan mutta siis se aiheuttaa itessä että se  

19 saattaa aiheuttaa sellasia niinku  [kylmänväreitä ja  

20 sillain niin et] se, se ei oo ihan korrekti. 

--- 

21 Jenni:  noku mä oon joskus selittäny jollekin että mitä eroa on  

22 mononokella ja ayakashilla, jotka molemmat on suomeksi  

23 käännettynä henkiolentoja. 

24 Johanna:  mm, joka ei joka  [voi tarkottaa ihan mitä vaan.] 

25 Jenni:     [mutta ne on taas ihan (--), ihan]  

26 eri asioita siinä,  [japanilaisessa konte-.] 

27 Antero:    [tietynlaisia] henkiole- olentoja. 

28 Jenni: niin, mutta se että, sä voit sanoa että ne on molemmat  

29 henkiolentoja @mutta, sitten alkaa se pitkä litannia asiasta  

30 mikä erottaa ne toisistaan. 

 

Esimerkistä 18 ilmenee, että japaninkielisiä lainoja käytetään etenkin silloin, kun suo-

men kielessä ei ole täysin vastaavaa ilmausta ja silloin kun suomenkielinen käännös 

olisi monisanainen ja pitkä (rivit 1–3, 5–11 ja 28–30). Rivillä 3 Jounin lausuma se on 

pakko sitten ottaa se sana suoraan presupponoi, että vaikeasti käännettäviä sanoja ei 

edes pyritä ensisijaisesti kääntämään, vaan tyydytään mieluummin lainasanaan. Lai-

nasanaa käyttämällä vältetään väärinymmärrykset ja niiden käyttö on täsmällisempää 

kuin suomennosten. Myös Kyheröisen tutkimuksessa informantit käyttävät japania pait-

si sävyerojen myös kulttuuristen merkitysten takia: japaninkielisten termien avulla har-

rastukseen tuodaan japanilaisen kulttuurin ominaisuuksia kuten kohteliaisuutta (Kyhe-

röinen 2015: 42–43, 63). Voi olla, että Japani-harrastajat pyrkivät japaninkielisten laina-

sanojen avulla tuomaan japanilaista kulttuuria lähemmäs itseään ja käyttävät siksi mie-

luummin onigiriä kuin riisipalloa (esimerkki 17).  

Halu käyttää japaninkielisiä lainoja slangissa voi johtua myös ajatuksesta, että epätarkka 

käännös ei ole hyvä. Informanttini ovat tarkkoja siitä, miten japaninkieliset sanat kään-

netään, ja vääränlainen, epäkorrekti käännös aiheuttaa kylmänväreitä (rivit 16–20). He 

siis käyttävät mieluummin lainasanaa kuin vääränlaista käännöstä. Esimerkissä 18 Jenni 

ja Johanna käyttävät esimerkkeinä erilaisia japanilaisen mytologian ja kansantarujen 

sanoja, joita käytetään esimerkiksi animessa ja mangassa. Tällaisia sanoja ovat hanyoi, 

yookai, oni, bakemono, mononoke ja ayakashi, jotka ovat erilaisia japanilaisen kansanta-

ruston olentoja, jotka suomennetaan usein ’demoneiksi’, ’jumaliksi’ tai ’henkiolennoik-

si’. 

Esimerkissä 19 Jenni kertoo, mistä muista harrastuspiireistä slangisanoja omaksutaan. 
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Esimerkki 19: Slangisanojen omaksuminen muista harrastuspiireistä 

01 Sohvi:  että, mää pallaan taas tähän alaskenejuttuun mutta niin  

02 otetaanko niinkön, aa muista skeneistä sanastoa, Japani- 

03 harrastajien slangiin. 

04 Jenni:  no, ((nauraen)) juurikin tämä tuo Tumblr-slangi missä on  

05 shipit ja ooteeteet ((ott:t)) ja tämmöset, mitkä, ne periaat- 

06 teessa on päteviä kaikille fandomeille kaikille harrastaja- 

07 ryhmille siinä tietyssä tyylissä niin miksi niitä kehittäisi joka  

08 ikiselle uudestaan, niinkön fanfiction-piireissä on aikanaan  

09 tapahtunu se että ensin oli slash, sitten tuli anime-ihmisten  

10 hyökkäys ja yhtäkkiä puhuttiinkin yaoista ja kuka, kaikki oli  

11 vaan silleen @mikä on tämä yaoi slash on oikea termi ja niin  

12 pois päin sitten on menty ees taas sen kanssa että mitä mikä  

13 se on onko se oikea termi slash yaoi vai, tämmönen. 

14 Sohvi:  mutta käyttääkö Japani-harrastajat kuitenkin ihan sujuvasti  

15 näitä, muitakin slangisanoja. 

16 Jenni:  kyllä nykyään, koska se on, ne on me- on alkanu mennä  

17 limittäin että ei ole välttämättä silleen spesifisti anime- 

18 harrastajaa vaan se katsoo myös jotakin länsimaalaisia  

19 sarjoja yhtä innokkaasti et, se on se ei oo niin siihen yhteen  

20 ja tiettyyn, keskittynyttä niin paljon. 

21 Sohvi:  joo. 

22 Jenni:  ehkä kun ennen oli juurikin sen leiman takia että @nyt minä  

23 olen erikoinen, täältä Aasian maasta tulee tämmöstä siistiä  

24 juttua mistä kukaan muu ei tiedä mitään, mutta nyt kun se  

25 ylipää- ylipäätänsä nörttikulttuuri on muodostunu ihan e-  

26 uudenlaiseksi ympäri maailmaa Jenkeissä ja länsimaissa  

27 lähinnä niin, juurikin se että ei tarvi olla niin spesifi sen asian  

28 kanssa, vaan että voi olla vaan ihan nörtti mikä kattaa niin  

29 paljon ja kaiken. ((nauraen)) 

 

Kuten esimerkistä 19 ilmenee, slangiin otetaan uusia sanoja myös niin sanotusta 

”Tumblr-slangista”, kuten Jenni kertoo riveillä 4–5. Tumblr on mikroblogi- ja verkko-

yhteisöpalvelu, jonne käyttäjät voivat lähettää blogikirjoituksia tai multimediasisältöä, 

kuten linkkejä, videoita ja kuvia (https://www.tumblr.com/about). Esimerkissä 19 Jenni 

käyttänee Tumblr-slangia yleisnimityksenä internetin fanifiktioyhteisöille. Voi myös 

olla, että Tumblr-palvelu on fanifiktion kirjoittajille yleinen paikka jakaa linkkejä fani-

fiktioon, jolloin fanifiktion kirjoittajat ja lukijat käyttävät nimenomaan Tumblr-palvelua 

ja sieltä lainataan slangisanoja.  

Tumblr-palvelussa paljon esiintyviä sanoja ovat esimerkiksi shippi ja ooteetee tai ott, 

joita käytetään internetin faniyhteisöissä ja fanifiktiossa. Shippi on lyhenne englannin 

sanasta ’relationship’ eli ’ihmissuhde’ tai ’parisuhde’. Shipping tai shippaus tarkoittaa 

fiktiivisten hahmojen paritusta eli sitä, että hahmojen välillä nähdään romanttisia suhtei-
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ta tai niiden välille kehitellään sellaisia. Shippi taas tarkoittaa yhtä tällaista paria tai pari-

tusta. Ott tulee englannin kielen sanoista ’one true threesome; kolmen hengen paritus’, 

joka on syntynyt otp-ilmauksen, ’one true pairing’ rinnalle. Molemmilla ilmaistaan 

hahmoja, jotka fanien mielestä sopivat toisilleen. 

Jennin mukaan Japani-harrastajien ei ole järkevää keksiä uusia omia sanoja, jos sopivia 

slangisanoja on jo olemassa muissa slangeissa (rivit 5–8). Tällaisia eri fani- ja harrasta-

jayhteisöille yhteisiä sanoja ovat esimerkiksi shippi ja ooteetee tai ott, joita käytetään 

fanifiktiossa. Jennin mukaan fanifiktiossa on käytetty myös useita sanoja rinnakkain: 

kun ensin on puhuttu slashista, niin Japani-harrastajien löydettyä fanifiktion on puhuttu 

myös yaoista. Sekä slash että yaoi tarkoittavat fanifiktion genreä, jossa esitetään homo-

seksuaalisia suhteita. Vaikka näitä sanoja käytetään myös rinnakkain, on kiistelty siitä, 

kumpi on oikea tapa nimittää fanifiktiossa esitettyjä homosuhteita (rivit 8–13). Muussa 

kuin fanifiktioyhteydessä yaoi on myös japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre. 

Esimerkissä 19 riveillä 16–29 Jenni kertoo, että Japani-harrastajat käyttävät sujuvasti 

muiden alakulttuurien slangisanoja, koska internetissä esiintyvät eri alakulttuurit ovat 

limittyneet niin, ettei enää voi tai tarvitse identifioitua vain Japani-harrastajaksi: Japani-

harrastuksen lisäksi kiinnostuksen kohteisiin saattaa kuulua paljon muutakin, kuten län-

simaiset tv-sarjat. Ennen kuin Japani-harrastuksesta tuli niin suosittua kuin se on nyt, 

sillä oli ehkä hieman erikoisuudentavoittelun leima. Jennin mukaan (rivit 24–29) harras-

tajan ei nykyään tarvitse luokitella itseään vain yhteen harrastajaryhmään, vaan hän voi 

olla vain nörtti eli ’innokas harrastaja’, koska se kattaa osittain myös Japani-

harrastuksen. Aina ei siis voine myöskään määritellä, mihin slangiin sana kuuluu, koska 

sanasto on yhä enemmän yhteistä erilaisissa internetin faniyhteisöissä. Käyttämällä yh-

teisiä slangisanoja identifioidutaan myös muihin harrastajayhteisöihin. 

Esimerkissä 20 Jenni kertoo myös, että sanoja omaksutaan fanifiktioharrastuksesta ylei-

semminkin.  

Esimerkki 20: Slangisanojen omaksuminen fanifiktioharrastuksesta 

01 Jenni:  mm no siis mulla tuli mieleen niihin juurikin sanastoihin  

02 mitkä on muitten, @muista kuin tästä Japani- 

03 harrastamisesta ja anime-harrastamisesta, ja mitä  

04 käytetään kuitenkin tässä harrastuspiirissä niin, se, fanfiction 

05 -kulttuurissa hirveesti näkyy ite en kirjoita yhtään mittään,  

06 mutta sitten kun lukee ja huomaa että niitä samoja termejä  

07 käytetään hyvin monessa paikkaa, joku Mary Sue on  
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08 semmonen että lähestulkoon kaikki jotka ovat jollakin  

09 tavalla siinä fanfiction-kulttuurissa mukana tietää oli se  

10 sitten Japani-aiheisista lähteistä tai sitten jostakin länsimaa- 

11 laisista lähteistä niin tietää että mikä on Mary Sue. 

12 Johanna:  kun taas, tota amerikkalaisille son enemmänki se kenkä. 

13 Jenni:  mm-m. 

14 Jenni:  mut. 

15 Johanna:  mu-. 

16 Johanna:  muille kun, täl- näissä  [piireissä fanficci]-piireissä  

17 oleville. 

18 Jenni:   [nii.] 

19 Jenni:  tai siis kirjotuspiireissä   [ylipäätänsä että  

20 puhuttiin]  

21 Johanna:     [a, niin.] 

22 Jenni:  sitten vaikka nyt käsikirjottajista ja tämmösistä niin ne  

23 tietävät mitkä on Mary Sue, mutta se että se on  

24 @harrastajien keskuuteen levinny hyvin vahvasti  

25 fanfictionin ja, tämmönen, rinnakkaiskirjottamisen, kanssa. 

 

Mary Suella tarkoitetaan fiktiivistä hahmoa, joka on kirjoitettu liian täydelliseksi ja 

epäinhimillisen virheettömäksi. Esimerkissä 20 Jenni nostaa esille Mary Sue -termin, 

joka on käytössä ilmeisesti kirjoittajapiireissä ja joka on levinnyt fanifiktion kautta Ja-

pani-harrastajien slangiin. Yleensä Mary Sue viittaa naishahmoon, mutta sanalle on 

olemassa myös miespuolisia vastineita kuten Gary Stu tai Marty Stu. 

Esimerkissä 21 informanttini keskustelevat Japani-harrastuksen muoti-ilmauksista.  

Esimerkki 21: Japani-harrastuksen muoti-ilmaukset 

01 Sohvi:  elikkä liittyykö ne ha-, slangisanat osittain siihen että, mitä  

02 uusia sarjoja tullee. 

03 Johanna:  [kyyllä.] 

04 Sohvi:     [ja ja] mitkä taas poistuu. 

05 Jenni:  mm, ne mitkä on pinnalla niin tietenkin tuo sitä semmosta,  

06 sanastoa eniten koska ne leviää ihmisten keskuuessa eniten,  

07 niin tietenkin se sanasto mitä sieltä tullee tai mikä niihin  

08 yhistetään, niin leviää parhaiten. 

09 Sohvi:  joo. 

10 Sohvi:  elikkä tulevaisuuessa ei välttämättä ennää puhuta  

11 uimapojista tai. 

12 Jouni:  ei, @toivottavasti ei. 

13 Sohvi:  tai narutardeista. 

14 Jouni:  no se nyt muuttuu kun tullee ja- jatko-osa silleki, sarjalle niin  

15 saapa nähä. 

16 Jenni:  nno, naru- narutardeista ehkä, puhutaan. 

17 Jouni:  vielä seuraavat  [viis vuotta.] 

18 Jenni:   [vielä], siis se on, luultavasti semmonen mikä  

19 jää ainakin silleen @hälyilemään jonnekin mutta se että en  
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20 usko että se saa semmosen räjähdysmäisen, samanlaisen  

21 millon se on syntyny se termi, niin semmosta käyttöä ei  

22 luultavasti enää tule koska tosiaan sarja on @loppunut, ja. 

23 Tatu:  varmaan siksi myös että nykyään ei ennää tehä tommosia  

24 satojen jaksojen anime [sarjoja] niin eihän ne kestä  

25 (kovin kauan.) 

26 Jenni:     [mmm.] 

 

Esimerkistä 21 ilmenee, että Japani-harrastajien slangiin kuuluu myös muoti-ilmauksia 

tai ilmauksia, jotka ovat ohimeneviä. Muoti-ilmaukset voivat liittyä esimerkiksi sillä 

hetkellä pinnalla olevaan anime-sarjaan. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi narutardi, 

shinji ja shingeki. Narutardi on yhdistelmä sanoista Naruto ’sarjakuvan ja animaatioar-

jan nimi’ ja retard engl. ’vähä-älyinen, idiootti’, ja sillä viitataan Naruto-sarjan faniin, 

joka käyttäytyy huonosti esimerkiksi fanitapahtumissa. Haastatteluaineistossani infor-

manttini kertovat lisäksi nimityksistä shinji ja shingeki, jotka niin ikään liittyvät suosit-

tuihin animaatiosarjoihin. Shinji viittaa tietynlaiseen hahmotyyppiin ja on lähtöisin 

Neon Genesis Evangelion -sarjasta, jonka erään hahmon nimi on Shinji. Shingekillä 

tarkoitetaan Shingeki no Kyojin -sarjan eli Attack on Titanin faneja. Jennin mukaan 

suosittujen anime- tai manga-sarjojen mukana syntyy eniten uusia slangisanoja, koska 

ne leviävät helpoiten harrastajien keskuudessa (rivit 5–8).  

Siinä missä sarjoihin liittyvät ilmaukset saattoivat ennen pysyä käytössä kauan, nykyään 

sanojen käyttöikä on lyhentynyt. Tatu arvelee esimerkissä 21 riveillä 23–25, että sarjois-

ta peräisin olevat ilmaukset eivät jää elämään kovin pitkäksi ajaksi, koska sarjat ovat 

lyhentyneet: enää ei tehdä satojen jaksojen mittaisia anime-sarjoja, joita seurataan vuo-

sikausia. Näin sanat ovat pinnalla vain vähän aikaa, ja anime-sarjoihin liittyvät muoti-

ilmaukset muuttuvat nopeasti. 

Japani-harrastajat omaksuvat uusia sanoja erityisesti muista kielistä mutta myös muista 

harrastajayhteisöistä kuten fanifiktioyhteisöstä. Sen sijaan, että slangisanasto uusiutuisi 

kokonaan ja vanhat sanat korvautuisivat uusilla sanoilla, Japani-harrastajien slan-

gisanasto näyttäisi kumuloituvan ja kasvavan. Esimerkiksi ’Japani-harrastajaa’ tarkoit-

tava otaku on saanut useita merkityksiä. Nopeasti muuttuvat slangisanat liittyvät esi-

merkiksi uusiin animaatiosarjoihin. Vaikka nuorten käyttämät slangit ovat tyypillisesti 

nopeasti uusiutuvia, harrastusslangien sanasto ei uusiudu kovinkaan nopeasti, koska 

niiden funktio on nimetä asioita ja toimia harrastajayhteisön keskinäisen vuorovaikutuk-

sen välineenä (Saanilahti & Nahkola 2000: 89, 109). Lainasanoja käytetään informant-



45 
 

tieni mukaan niiden kätevyyden ja yksiselitteisyyden takia: kun käytetään lainasanaa, 

ilmauksen merkitys, tyyli ja mahdollinen kulttuurinen arvo eivät muutu. Muista harras-

tajayhteisöistä lainattuja sanoja käytetään, koska ei pidetä järkevänä kehittää uutta sanaa 

jo olemassa olevan, hyväksi koetun ilmauksen tilalle. Japani-harrastajat näyttävät liik-

kuvan sujuvasti erilaisten internetin harrastajaryhmien välillä, joten osa sanastosta on 

harrastajaryhmille yhteistä. 

 

3.2.4. Japani-harrastajista käytetyt nimitykset  

Tässä luvussa analysoin Japani-harrastajista käytettyjä nimityksiä ja niiden eri sivumer-

kityksiä ja tyyliarvoja. Tarkastelen sekä ei-harrastajien Japani-harrastajista käyttämiä 

että Japani-harrastajien itsestään käyttämiä nimityksiä. Aluksi tarkastelen selvästi nega-

tiivisiksi koettuja nimityksiä, joista siirryn positiivisemmaksi koettuihin nimityksiin.  

Haastatteluaineistossani Japani-harrastajista käytetty nimitys animudesune mielletään 

informanttieni mukaan halventavaksi, koska sitä käytettäessä tehdään pilkkaa japanin 

kielestä yhdistelemällä paljon käytettyjä mutta toisiinsa sopimattomia sanoja: animu < 

anime ’japanilainen animaatio’ ja desu ne ’eikö niin’. Animudesune on ilmaisu, jota 

käytetään enemmän toisista harrastajista kuin itsestä. Samankaltainen nimitys on weebo 

~ weeaboo, jota käytetään ärsyttäviksikin koetuista harrastajista. Nimityksellä voidaan 

viitata kokemattomampiin tai nuorempiin harrastajiin, koska Jenni ehdottaa sanalle vas-

tineeksi esimerkiksi pikkuernua. 

Informanttini eivät osaa sanoa olento-nimityksen alkuperää, mutta se voi olla paronymia 

otaku-nimityksestä, joka tarkoittaa ’Japani-harrastajaa’. Esimerkissä 22 Jenni kertoo, 

että olento-nimitys saattaa liittyä myös turri- eli furry-harrastajiin: 

Esimerkki 22: Olento 

01 Sohvi:  entä totaa, siellä aineistossa oli myös semmonen sana(.) kun  

02 olento(.) joka oli niinkön(.) laitettu tonne aa harrastajien(.)  

03 nimiin. 

04 Jenni:  mm [m.] 

05 Antero: [nii] outo olentoh. ((nauraa)) 

06 Sohvi:  että(.) onko se nimeommaan semmonen että. 

07 Antero:  öö, vähän(.) itseironinen. ((nauraa)) 

08 Sohvi:  joo. 

09 Sohvi:  elikkä se ei ole mikään semmonen niinkön(.) vaikka  

10 sanasta(.) otaku. 

11 Jenni:  öm varmaaj jollaki tavalla voi olla. 
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12 Antero:  ö(.) jjoo. 

13 Jenni:  ko(.) koska(.) sitten tietenkij jos mennään ihan alakur-  

14 kulttuurien alakulttuureihin joihinkin turreihin ja muihi(.)  

15 niin siinä voi olla joku semmonen että @↓en olekaan aivan  

16 täysin ihminen(.) tyyppinen(.) tota lähestymistapa siihen  

17 omaan harrastukseen että(.) otaku olento ei olekaan ihminen  

18 ((narinaa, äninää)). 

 

Kuten esimerkistä 22 käy ilmi, Jennin mukaan turrit eli ’antropomorfiset eläinhahmot 

tai niistä kiinnostuneet henkilöt’ (http://wiki.finfur.net/index.php/Turri) kokevat olevan-

sa jotakin ihmisen ja eläimen väliltä (rivit 13–18). Usein turrit pukeutuvat eläinhah-

moiksi, jotka ovat kuitenkin jollain tavalla ihmismäisiä: ne saattavat esimerkiksi puhua, 

kävellä kahdella jalalla tai käyttää vaatteita. Turri-harrastukseen liittyy usein myös kiin-

nostus antropomorfiseen fanitaiteeseen. Seuraavassa esimerkissä informanttini keskus-

televat turri-nimityksen tyyliarvoista. 

Esimerkki 23: Turri-nimityksen tyyliarvo 

01 Jouni:  @↓turri, kaikki pysyy kaukana ↓turreista. 

02 Sohvi:  onko turri semmonen,  [negatiivinen.] 

03 Jouni:      [furry-puku.] 

04 Jouni:  se on vähä se om(h)a alakulttuuri se on seki.  

05 Jenni:  riippuu  [siitä että onko.] 

06 Johanna:    [mm se riippuu kuuluuko siihen vai ei.] 

07 Jenni:  niin, ja riippuu että kuinka syvällä on siellä koska, @tietysti  

08 on näitä intternetin syövereissä ihmisiä jotka, haluavat käydä  

09 panemassa pieniä poneja ja muuta tämmöstä jo- joka liittyy  

10 osittain siihen tur- turrikulttuuriin ja muuhun @mutta  

11 sitten on taas niitä ihmisiä jotka @minusta on kiva piirtää tai  

12 tehdä tämmöisiä eläinpukuja ja minusta se on vain kivaa, ei  

13 silleen että siellä ois mitään mitään välttämättä seksuaalista  

14 sitä hommaa kohtaan, että se riippuu hyvin pitkälti siitä että  

15 millä asteella se on se niin sanottu @£turrius£.   

16 Johanna:  mm, jos se on täysin niinku täällä Suomen, Suomen tasolla  

17 mikä näkyy niinku coneissa niin sit se on niinku täysin ok,  

18 siitä vaan. 

19 Jenni:  se on että, @sinulla on turripuku päällä, sinä pidät hauskaa,  

20 ok. 

21 Johanna:  m. 

22 Sohvi:  elikkä se että, onko turri negatiivinen tai positiivinen sana  

23 riippuu myös siitä että. 

24 Jouni:    [miten käytetään.] 

25 Jenni:    [missä] kontekstissa sitä käytetään. 

26 Sohvi:  joo. 
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Esimerkistä 23 voi havaita, että informanttini liittävät turreihin negatiivisia mielikuvia: 

turrit ovat outoja, mutta jos harrastusta ei ole viety ääripäihin tai seksualisoitu, se on 

hyväksyttävää. Suomalaisia turreja pidetään maltillisempina kuin muita intternetin syö-

vereistä löytyviä turreja. Jos harrastaja on itse turri, nimityksen mielikuva on positiivi-

sempi kuin silloin, kun harrastaja ei itse ole turri (rivit 5–6 ja 22–25).  

Seuraavassa esimerkissä Jenni ja Johanna kertovat, millaiset ulkopuolisten käyttämät 

nimitykset Japani-harrastajista koetaan loukkaavina. 

Esimerkki 24: Loukkaavat nimitykset 

01 Jenni:  no, ensi- siis ensimmäisenä tullee mieleen mun yks kaveri  

02 käytti animeharrastajista sa- nimitystä pokemon, minkä  

03 hän oli sitten oppinut kun hän oli ollut @vaihto-oppilaana  

04 ↑Chilessä missä pokemon on me- sama kun meillä on se  

05 ernu tai anime-hörhö. 

06 Jenni:  niin ne käyttää sanaa pokemon anime-harrastajista. 

07 Johanna:  ja toinen on vähän vastaava on pikachu.  

08 Jenni:  mm. 

09 Johanna:  semmonen vähän, vähän halventava.  

10 Sohvi:  mm. 

11 Johanna:  jaa taas tuolla nuo pikachut mennee. 

12 Jenni:  mm. 

13 Jenni:  si- sitä käytetään aika paljon cosplayssa että jos kävelee  

14 puvussa kadulla niin sieltä kuuluu että @↓öö mikä pokemon  

15 nää oot mikä pikachu nää oot. ((loppu kokonaan matalalta)) 

 

Esimerkistä 24 ilmenee, että ulkopuoliset saattavat käyttää Japani-harrastajista jopa 

hieman halventavia nimityksiä kuten pokemon ja pikachu. Nämä sanat ovat peräisin 

1990-luvulla alkunsa saaneista Pokémon-peleistä ja -animesta, jota on esitetty pitkään 

myös Suomen televisiossa. Ei-harrastajat käyttävät siis näitä tuntemiaan sanoja harrasta-

jien pilkkaamiseen tai heistä vitsailuun. Nimityksillä on kutakuinkin samanlainen mer-

kitys kuin ernulla tai anime-hörhöllä. 

Monien Japani-harrastajista käytettyjen nimitysten tyyliarvo vaihtelee sen mukaan, kuka 

nimitystä käyttää, kuten Johanna kertoo ernu-nimityksestä esimerkissä 25. Ernu on ly-

henne ilmauksesta ’erilainen nuori’, ja sitä käytetään harrastajan nimityksenä. 

Esimerkki 25: Ernu 

01 Johanna: no ernu on vähän semmonen, koska siis ernu on(.) niinku  

02 tarkot [taa aikaihasemmin]  

03 Jenni:     [erilaise.] 

04 Johanna: (e) on tullu niinku erilaisesta nuoresta. 
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05 Jenni:  nii. 

06 Johanna: ((yskäisee)) anteeksi. ((rykäisee)) 

07 Sohvi:  mm. 

08 Johanna:  niin(.) se tullee(.) jotenkin se et se on(.) alun perin tullu niin-

ku negatiivissävytteiseksi mut sit se on omittu, vähemmän  

09 positi- vähän enemmän positiivisemmaksi sitten(.)   

10 [jos puhuu  [i]tsestään.] 

11 Jenni:   [nii.] 

12 Tatu:      [m-m.] 

 

Esimerkistä 25 ilmenee, että ernuun liitettävät mielleyhtymät vaihtelevat sen mukaan, 

käyttääkö harrastaja nimitystä itsestään vai muista harrastajista. Ernu-nimitys on alun 

perin ollut tyyliarvoltaan negatiivinen, mutta nykyään harrastajat voivat käyttää sitä 

itsestä puhuessaan (rivit 8–10). Ernu on alun perin viitannut erilaiseen tai erikoiseen 

nuoreen harrastajaan, jopa erikoisuudentavoittelijaan, mutta harrastajat ovat sittemmin 

kääntäneet erilaisuuden positiiviseksi (ks. alaluku 3.2.2.). Hörhö ja ernu lukeutuvat sel-

laisiin nimityksiin, jotka ovat alun perin olleet merkitykseltään negatiivisia mutta jotka 

harrastajat ovat omineet omaan käyttöönsä. Toisaalta omaa harrastusta siis vähätellään 

ja siitä kertomista arastellaan, mutta toisaalta erilaisuus nähdään positiivisena asiana. 

Slangisanoja käyttämällä rakennetaan siis sekä erilaisuutta arvostavaa että Japani-

harrastusta kainostelevaa harrastajaidentiteettiä. Erilaisuuden kokemus on joka tapauk-

sessa läsnä Japani-harrastajien identiteetissä. 

Tarkastelen seuraavaksi nörtti-nimityksen suhdetta muihin Japani-harrastajien nimityk-

siin. Nörtti-nimitys koetaan informanttieni mukaan neutraaliksi tai positiiviseksi. Nörtti 

tarkoittaa innokasta harrastajaa, ja Japani-harrastajien keskuudessa sillä tarkoitetaan 

’Japani-harrastajaa’ yleensä, mutta se voi tarkoittaa myös mitä tahansa innokasta harras-

tamista. Kun Japani-harrastaja haluaa määritellä, millaisesta nörtistä on kyse, hän voi 

liittää nörtti-nimitykseen harrastusta kuvaavan määriteosan, kuten slangisana-aineistoni 

nimityksissä anime-nörtti, japaninörtti ja pelinörtti. Haastatteluaineistossani informant-

tini puhuvat harrastajista useammin otakuina kuin nörtteinä. Termit lienevät rinnakkai-

sia, sillä myös japanista lainattu otaku tarkoittaa ’innokasta harrastajaa’, mutta länsi-

maissa se on eriytynyt tarkoittamaan Japani-harrastajaa. 

Seuraavassa esimerkissä informanttini kertovat, millaisia merkityksiä otaku-, neet- ja 

hikikomori-nimityksillä on. 
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Esimerkki 26: Nimitysten otaku, neet ja hikikomori suhde 

01 Sohvi:  käytetäänkö niitä tolleen rinnakkain että onko otaku ja neet,  

02 tai neetti, missään määrin samanlaisia. 

03 Antero:  eeei. 

04 Jenni:  e varsinaisesti merkitys niillä on täysin eri mutta se,  

05 esimerkiksi Japanissa  [semmoset äärimmäiset otakut]  

06 voidaan luokitella myös neeteiksi. 

07 Jouni:     [not education not work.] 

08 Jenni:  ite käytän sanaa niitti, koska se on se englanninkielinen  

09 ääntämys. 

10 Jenni:  syrjäytymisvaaran alla oleva nuori ihminen joka ei ole työssä  

11 tai harjoittelussa. 

12 Jouni:  tai opiskelussa. 

13 Jenni:  on neetti. 

14 Johanna:  kuitenkin Japanissakin siinä on vähän eri, siihen kuuluu,  

15 kuuluu semmonen, siihen kuuluu Japanissa semmonen että,  

16 vain ollaan niinku kotona tosi niinku in- että ei, ei lähetä  

17 kodin  [ulkopuolelle juurikaan.] 

18 Jenni:     [mutta se on taas]  [hikikomori], se on  

19 taas eri asia. 

20 Johanna:      [mm.] 

21 Johanna:  niin. 

22 Johanna: mut siihen kuuluu myös semmonen konsepti mikä taas  

23 Suomessa siihen justiinsa siihen syrjäytymisvaaran alla oleva  

24 siihen ei   [kuulu.] 

25 Jenni:  [että], ne on aika lailla, silleen, mennee ristikkäin just otaku  

26 ja hikikomori ja neetti, niillä on tiettyjä semmosia juuria  

27 yhteisiä mutta ne kaikki loppupelleissä tarkottaa ihan eri  

28 asiaa. 

29 Johanna:  mm-m. 

30 Jenni:  mutta se että semmonen @ultimaattinen niitti-otaku- 

31 hikikomori on joka ei lähde kotoaan katsoo vain animea ja  

32 runkkaa jollekin halityynyille, ja äiti tuo sille ruokaa  

33 huoneeseensa, ei ole käynyt koulussa viimeiseen kolmeen 

34 kymmeneen vuoteen. 

 

Esimerkistä 26 ilmenee, että neet tai neetti ja hikikomori ovat tyyliarvoltaan negatiivisia. 

Informanttieni mukaan on hyväksyttävää kutsua itseään otakuksi (ks. analyysiluku 

3.2.3.). Jos otakusta tai nörtistä tuleekin neetti tai hikikomori, mielikuva muuttuu nega-

tiiviseksi. Neetti eli NEET on lyhenne sanoista not in employment, education or training 

ja tarkoittaa ’syrjäytynyttä henkilöä’. Hikikomori tarkoittaa ’sosiaalisesti vetäytynyttä, 

eristäytynyttä henkilöä’, mutta Japani-harrastajien keskuudessa molemmat nimitykset 

liitetään nörttiyteen. (Haasio & Zechner 2014: 57; Valaskivi 2006: 16.) Näen näiden 

nimitysten välillä hierarkkisen yhteyden, jossa nörtti tai otaku edustaa tavallista Japani-

harrastajaa. Otakusta ei välttämättä tule neettiä tai hikikomoria, mutta neetti tai hikiko-
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mori voi olla otaku. Otaku on hyväksyttävä harrastaja, mutta neettiä tai hikikomoria 

voidaan oudoksua sekä harrastajien että ei-harrastajien keskuudessa.  

Japani-harrastajien nimitysten joukossa on paljon tyyliarvoltaan negatiivisia sanoja, 

mikä kertoo sekä ei-harrastajien suhtautumisesta Japani-harrastukseen että harrastajien 

kokemasta erilaisuuden tunteesta. Harrastusten nimitysten joukossa on myös positiivisia 

ilmauksia, kuten informanttini kertovat esimerkissä 27. 

Esimerkki 27: Positiiviset ilmaukset 

01 Sohvi:  onko tää mangoihminen semmonen niinkö, käytäkkö itestäs  

02 vai. 

03 Jenni:  se on semmonen, heh heh hauska jee käytän itestäni  

04 kuulostaa kivalta siinä on sana mango ja sitten että se ei oo,  

05 se ei oo negatiivisesti sävytteinen ainakaan mun mielessä. 

06 Sohvi:  eli se on positiivinen. 

07 Jenni:  nii. 

08 Antero:  vähän niinku mangusti. 

09 Jenni:  nii-i. 

10 Sohvi:  joo. 

11 Jenni:  että se, @siinäkin on söpö eläin ja. ((nauraa)) 

12 Johanna:  tai, tai hedelmä. 

13 Jenni:  niin. 

14 Sohvi:  mm-m. 

 

Esimerkissä 27 Jenni, Antero ja Johanna kertovat riveillä 3–5 ja 8–13, että nimitykset 

mangoihminen ja mangusti ovat merkitykseltään positiivisia ja humoristisia. Molemmat 

nimitykset ovat paronymioita sanasta manga eli ’japanilainen sarjakuva’ ja tarkoittavat 

mangan lukijaa. Mangoihminen ja mangusti eroavat selkeästi muista harrastajien nimi-

tyksistä, koska näillä on vain positiivinen merkitys, kun taas esimerkiksi ernu-

nimityksellä voi olla myös negatiivinen vivahde. Muiden harrastajien nimitysten sävy 

riippuu usein myös siitä, onko puhuja harrastaja vai ei-harrastaja. 

 

3.3. Koontia Japani-harrastajien slangista 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Japani-harrastajien slangin sanastoa sanaluokittain 

ja sanastolähteittäin analysoimalla kyselylomakkeella kerättyjä slangisanoja. Lisäksi 

olen tarkastellut slangin käyttöä ja sen merkityksiä analysoimalla ryhmähaastatteluai-

neistoa. Kokoan tähän lukuun tärkeimpiä havaintojani. 
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Japani-harrastajien slangin suurin sanaluokka on substantiivit, joita on 92 %. Martta 

Oinas-Panuman (2011) harrastajaryhmien slangia käsittelevässä pro gradu -tutkielmassa 

substantiivien osuus on yhteensä 81 prosenttia, joten omassa aineistossani substantiivit 

muodostavat vielä selkeämmän enemmistön kaikista slangisanoista. Toiseksi suurin 

sanaluokka on verbit, joita on viisi prosenttia. Verbit ovat pääosin englannin kielestä 

lainattuja sanoja kuten miitata eli ’tavata esimerkiksi harrastajatapahtumissa’. Partikke-

leita, adjektiiveja ja adverbiaaleja on yhteensä noin kolme prosenttia. Suurin osa partik-

keleista on nimeen liitettäviä suffikseja kuten san ja kun. Aineistoni kolme adjektiivia 

ovat japaninkielisiä sitaattilainoja (genki ’hyvä, terve’, moe ’söpö’, kawaii ’söpö’). 

Olen kertonut Japani-harrastajien slangin sanastolähteistä luvussa 3.1.2. Suurin sanasto-

lähde on lainasanat, joita on 53 %. Koko slangisana-aineistosta 29 % on englannista 

lainattuja sanoja ja 24 % japanista lainattuja sanoja. Lisäksi muutamia slangisanoja on 

lainattu ranskasta ja koreasta. Toiseksi suurin sanastolähde on uudet, keksityt ilmaukset, 

joita on 28 %. Uusista ilmauksista suurin osa on pitkiä, useampitavuisia sanoja tai yh-

dyssanoja, joita on 26,8 prosenttia. Tällaisia ovat esimerkiksi pukuilija ’cosplayn harras-

taja' ja  japanisti ’Japani-harrastaja’. Lyhyitä ilmauksia on yksi prosentti. Lyhyitä ilma-

uksia ovat esimerkiksi conittaa ’käydä coneissa eli harrastajatapahtumissa’. 

Japani-harrastajien slangista 12,5 % on vanhoja sanoja, joissa on äänneasun muutos. 

Näistä suurin osa on erilaisia typisteitä ja lyhennesanoja, joita on voitu lyhentää alusta, 

lopusta tai keskeltä, kuten J-pop ~ j-pop ’japanilainen popmusiikki’, ernu-loppuiset 

yhdyssanat kuten japaniernu (ernu < erilainen nuori) ja cossaaja ’cosplayn harrastaja’, 

joka on katkaistu keskeltä, vrt. cosplayaaja ’cosplayn harrastaja’. Loput äänneasun 

muutoksen kokeneista sanoista ovat slangijohdoksia ja sanoja, joissa on vartalonsisäistä 

muuntelua. Slangijohdoksista yleisin on -ri, kuten sanassa doukkari < jap. doujinshi 

’omakustanne’. Vartalonsisäistä muuntelua on esimerkiksi sanassa raapale < engl. 

drabble ’lyhyt fanifiktio’. 

Aineistossani on 6,5 % vanhoja sanoja, joille on annettu slangissa uusi merkitys. Suurin 

osa äänneasun muutoksen kokeneista vanhoista ilmauksista on typisteitä ja lyhennesa-

noja. Uuden merkityksen saaneet vanhat sanat ovat valtaosin metonymioita ja synekdo-

keita. Lisäksi aineistossani on kolme paronymiaa. 

Haastattelussani informanttini kertovat, että slangia käytetään sekä puhuttuna että kirjoi-

tettuna silloin, kun ollaan muiden Japani-harrastajien kanssa. Harrastuksen ulkopuolis-



52 
 

ten kanssa voidaan käyttää slangisanoja, joiden arvellaan jo kulkeutuneen harrastuksen 

ulkopuolelle, kuten anime ’japanilainen animaatio’ ja cosplay ’fiktiivisiksi hahmoiksi 

pukeutuminen’. Toisinaan slangisanoja voidaan suomentaa, esimerkiksi proppi eli 

’cosplay-asuun kuuluva osa’ tilanteen mukaan ’miekaksi’. Harrastuksen ulkopuolisten 

kanssa pyritään välttämään ääripääslangisanoja ja käytetään mieluummin jotain yksin-

kertaisempaa tai läpinäkyvämpää sanaa. Jos japaninkielisiä sanoja käytetään, se tehdään 

harkitusti ja lähinnä puheessa, kun taas kuvalautojen kieltä käytetään lähinnä kirjoitet-

tuna. Molempia yhdistää sanojen ironinen käyttö. 

Japani-harrastajat käyttävät slangiaan erilaisten harrastajien nimeämiseen ja erittelemi-

seen. Japani-harrastajiin kuuluu myös erilaisia sisäryhmiä kuten cossaajat eli ’cosplayn 

harrastajat’ ja lolitat eli ’japanilaiseen katutyyliin pukeutujat’. Samoin slangisanoja voi-

daan käyttää myös harrastajuuden määrittelyyn ja tosiharrastajuuden korostamiseen. 

Slangilla erotetaan erityisesti lapsellisiksi koetut harrastajat muista harrastajista: lapsel-

lisiksi mielletyt harrastajat käyttävät japaninkielisiä sanoja miten sattuu. Tällaisille har-

rastajille on myös omia nimityksiään, kuten ernu ’erilainen nuori’, mutta tilanteesta 

riippuen nimityksiä voidaan käyttää myös itsestä tai muunlaisista harrastajista. Oinas-

Panuma (2011: 70–71) on havainnut samankaltaista ryhmänsisäistä arvottamista harras-

tajan nimitysten avulla. Omassa slangisana-aineistossani ja haastattelussani erilaisten 

harrastajien välille tehdään eroa ennemmin harrastajan iän ja käytöksen kuin esimerkik-

si taitotason mukaan. Toisaalta slangisana-aineistossani esiintyy elitisti-nimitys. Tosin 

tällä ei viitata vain harrastajan paremmuuteen, vaan se liitetään myös sellaiseen harras-

tajaan, joka arvostelee muita harrastajia. 

Harrastajien nimityksiä käytetään myös itsensä erottamiseen ei-harrastajista. Japani-

harrastuksesta ei välttämättä uskalleta kertoa avoimesti ulkopuolisille, vaan vähätellään 

harrastusta ja itseä käyttämällä itsestä sellaisia ilmauksia kuin hörhö tai ernu, joilla teh-

dään eroa harrastajien ja ei-harrastajien välille. Harrastajien kesken harrastajien nimi-

tyksiä voidaan käyttää itseironisesti. 

Japani-harrastajat käyttävät hieman erilaista sanastoa riippuen siitä, millaisissa harras-

tuspiireissä he ovat. Esimerkiksi sellaisissa piireissä, joissa katsotaan enemmän animea, 

voidaan käyttää vapautuneemmin animeen liittyvää sanastoa. Eri slangisanoja ei kuiten-

kaan käytetä tietoisesti, vaan kyse on ennemmin siitä, että tietyissä alaryhmissä tietyt 
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sanat ovat tunnetumpia, jolloin niitä voi käyttää vapaammin. Näin slangin avulla raken-

netaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Slangisanojen avulla voidaan määritellä omaa harrastajuutta tarkastikin, jos harrastaja 

tuntee kuuluvansa erityisesti johonkin tiettyyn ryhmään. Esimerkiksi Jenni ja Johanna 

kertovat olevansa ennen kaikkea cosplayn eli ’fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutumisen’ 

harrastajia ja Tatu kertoo katsovansa mieluiten seinen-animea eli ’aikuisempaa animea’. 

Slangin käytöllä on voitu myös tehdä eroa kokeneempien ja uusien harrastajien välille, 

jolloin slangisanojen käytöllä on pyritty sulkemaan aloittelevia tai huonompia harrasta-

jia ulkopuolelle. Nykyään erontekoa ei pyritä tekemään, vaan internetin ansiosta aloitte-

levat ja kokeneemmat harrastajat ovat tasa-arvoisemmassa asemassa keskenään, koska 

slangisanat ovat ikään kuin kaikkien saatavilla: slangisanat tulevat tutuiksi harrastajayh-

teisöön tutustumalla. Slangisanatietous ei enää riipu siitä, kuinka kauan on harrastanut 

tai kuinka paljon on kuluttanut japanilaisia medioita. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi 

erilaiset animeen ja mangaan liittyvät hahmotyyppisanat kuten tsundere eli ’ulkoa itse-

varma ja kylmä, sisältä lämmin, herkkä ja epävarmakin hahmo’. Slangisanaston tunte-

minen viitanneekin enemmän omistautuneisuuteen kuin kokemukseen.  

Japani-harrastajien sanasto kumuloituu: vanhat sanat eivät varsinaisesti poistu mutta 

uusia tulee rinnalle. Koska Japani-harrastus on suhteellisen uusi ilmiö, uusi sanasto ei 

ole ehtinyt syrjäyttää vanhaa. Esimerkiksi harrastajannimi otaku on ollut käytössä pit-

kään, mutta sen sijaan, että sen käyttö olisi loppunut, se on saanut osittain rinnakkaisia, 

puhujasta riippuvia merkityksiä. 

Tyypillisesti Japani-harrastajien slangiin lainataan sanoja suoraan japanista tai englan-

nista, koska lainasanat koetaan kätevämmiksi ja yksiselitteisemmiksi kuin mahdollinen 

käännös. Vaikeasti käännettäviä sanoja ei välttämättä pyritä ensisijaisesti kääntämään. 

Haastattelussa Jenni käyttää esimerkkinä onigiriä, joka on ’japanilainen ruoka, joka 

koostuu palloksi muotoillusta riisistä ja erilaisista täytteistä’. Käännös saattaa olla epä-

tarkka, ”vääränlainen” ja monisanainen ja siten epäkätevä. Informanttini kokevat, että 

lainasanojen käyttäminen on täsmällisempää ja niiden avulla voidaan välttää väärinym-

märryksiä. Käyttämällä suoria lainoja käännösten sijaan korostetaan kenties myös omaa 

asiantuntijuutta ja rakennetaan asiantuntevan ja kansainvälisen harrastajan identiteettiä. 

Lisäksi lainasanojen avulla voi samaistua kansainväliseen harrastajayhteisöön, ja japa-

ninkielisten lainasanojen käyttö tuo japanilaista kulttuuria lähemmäs itseä. 
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Slangiin otetaan uusia sanoja erityisesti internetin fanifiktioyhteisöstä. Jennin mukaan 

Japani-harrastajien on järkevämpää käyttää muissa slangeissa jo olemassa olevia sanoja 

sen sijaan, että keksittäisiin samalle ilmiölle uusi sana. Tällaisia eri fani- ja harrastajayh-

teisöille yhteisiä sanoja ovat esimerkiksi shippi ja ooteetee tai ott, joita käytetään fani-

fiktiossa. Muiden alakulttuurien slangisanojen käyttö liittyy myös internetissä esiintyvi-

en alakulttuurien limittymiseen, jolloin sanasto on yhä enemmän yhteistä. Tällöin ei 

myöskään voi aina määritellä, mihin slangiin sana kuuluu. Japani-harrastaja voi kokea 

olevansa muutakin kuin vain Japani-harrastaja, eikä hänen tarvitse luokitella itseään 

vain tiettyyn harrastajaryhmään. 

Vaikka Japani-harrastajien slangisanasto kumuloituu, siihen kuuluu myös lyhytikäisiä 

muoti-ilmauksia, jotka liittyvät usein pinnalla oleviin anime- ja manga-sarjoihin. Tä-

mäntapaisten sanojen käyttöikä on lyhentynyt Tatun mukaan sen takia, ettei nykyään 

enää tehdä satojen jaksojen mittaisia anime-sarjoja, joita seurataan vuosikausia. Kun 

sarjat ovat lyhentyneet vain muutaman kauden mittaisiksi, niistä lähtöisin olevat slan-

gisanat jäävät elämään vain lyhyeksi ajaksi. 

Japani-harrastajien slangiin kuuluu paljon harrastajan nimityksiä. Osa niistä on harrasta-

jien itsensä käyttämiä, osa taas ei-harrastajien. Ei-harrastajien Japani-harrastajista käyt-

tämät nimitykset koetaan usein negatiivisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi hieman halven-

taviksi koetut pokemon ja pikachu. Nimityksillä on kutakuinkin samanlainen merkitys 

kuin ernulla tai anime-hörhöllä, mutta erona näihin on se, että ernun ja anime-hörhön 

tyyliarvo riippuu käyttäjästä. Sekä ernua että anime-hörhöä voi käyttää toisista harrasta-

jista mutta myös ironisesti itsestä. Tyyliarvoltaan negatiiviset Japani-harrastajien nimi-

tykset kertovat sekä ei-harrastajien suhtautumisesta Japani-harrastukseen että harrastaji-

en kokemasta erilaisuuden tunteesta. Käyttämällä ernun ja hörhön kaltaisia slangisanoja 

rakennetaan harrastajaidentiteettiä, jossa sekä arvostetaan että ujostellaan erilaisuutta ja 

Japani-harrastusta. 

Harrastajat voivat käyttää negatiivisia nimityksiä myös toisistaan, kuten animudesune, 

weebo, pikkuernu, joilla viitataan nuorempiin, ehkä ärsyttäviksi koettuihin harrastajiin. 

Informanttini liittävät negatiivisia mielikuvia myös turreihin eli ’furry-harrastajiin’ (ks. 

luku 3.2.4.), mutta turrit itse käyttävät nimitystä positiivisessa merkityksessä.  

Erityisesti ernu on hörhön ohella jäänyt Japani-harrastajien slangiin sekä negatiivisena 

että positiivisena. Alun perin ernu eli ’erilainen nuori’ on ollut tyyliarvoltaan negatiivi-
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nen, mutta nykyään harrastajat voivat käyttää sitä puhuessaan itsestään. Sekä ernu että 

hörhö ovatkin saaneet slangisana-aineistossani erilaisia määriteosia, kuten japanihörhö 

ja animuernu. 

Harrastajannimet nörtti ja otaku käsitetään tyyliltään neutraaleiksi tai positiivisiksi. Ja-

pani-harrastajien slangissa nimitykset ovat yleisnimiä ’Japani-harrastajalle’, ja niitä voi-

daan käyttää niin itsestä kuin muistakin. Alun perin molempien merkitys on ollut ’inno-

kas harrastaja’. Myös nörtti saa usein eteensä määriteosan, kuten sanoissa japaninörtti 

ja pelinörtti. Neet tai neetti ja hikikomori, jotka tarkoittavat eristäytynyttä tai syrjäyty-

nyttä, ovat tyyliarvoltaan negatiivisia, mutta ne usein kulkevat rinnakkain otaku-

nimityksen kanssa. Informanttieni mukaan otaku on ollut negatiivinen, mutta nykyisin 

sitä käytetään neutraalissa tai positiivisessa merkityksessä. Jos otakusta tai nörtistä tu-

leekin neetti tai hikikomori, mielikuva muuttuu negatiiviseksi. 

Nimitykset mangoihminen ja mangusti eroavat muista harrastajien nimityksistä siinä, 

että ne ovat tyyliarvoltaan positiivisia, humoristisia ja söpöjä eikä niiden tyyliarvo riipu 

kontekstista, kuten esimerkiksi ernu-nimityksessä. Mangoihminen ja mangusti ovat pa-

ronymioita sanasta manga eli ’japanilainen sarjakuva’ ja tarkoittavat ’mangan lukijaa’. 

Japani-harrastajien slangi on siis substantiivi- ja lainasanapainotteista, itseironista ja 

muiden internetkulttuurien kanssa risteävää. Negatiivisia harrastajan nimityksiä on pal-

jon, mikä kertoo toisaalta harrastajien itseironiasta, toisaalta alemmuudentunteesta ja 

toiseudesta. Japani-harrastajat ovat tietoisia ei-harrastajien suhtautumisesta heihin. Mo-

nien harrastajien nimitysten sävy riippuu usein myös siitä, onko puhuja harrastaja vai ei-

harrastaja: harrastajien kesken voidaan käyttää useita erilaisia sanoja, kun taas ei-

harrastajien ei sallita käyttävän tiettyjä sanoja, kuten ernua. Käyttämällä slangisanoja 

rakennetaan kansainvälistä, yhteenkuuluvuutta korostavaa ja erilaisuutta arvostavaa 

Japani-harrastajaidentiteettiä. 
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4. PÄÄTÄNTÖ 

Tässä pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut suomalaisten Japani-harrastajien slangia. 

Japani-harrastajilla tarkoitan harrastajaryhmää tai alakulttuuria, joka on kiinnostunut 

japanilaisesta popkulttuurista, kuten peleistä, animaatiosta, sarjakuvasta ja pukuilusta eli 

cosplaysta. Aihe on ajankohtainen, sillä Japani-harrastus on kasvanut viime vuosina ja 

saanut enemmän huomiota esimerkiksi mediassa. Aihetta ei ole myöskään tutkittu kovin 

paljon.  

Tutkimukseni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa olen tutkinut Japani-

harrastajien slangisanastoa jaottelemalla sanat sanaluokittain ja sanastolähteittäin Nah-

kolan (1999) mallin mukaan ja toisessa osassa olen analysoinut ryhmähaastattelua, jossa 

olen tarkastellut Japani-harrastajien slangin käyttöä ja konteksteja. Analysoinnissa olen 

käyttänyt sisältölähtöistä diskurssianalyysia. 

Olen kerännyt slangisana-aineiston kyselylomakkeella internetissä. Kyselyyni vastasi 

33 henkilöä, joiden keski-ikä on vajaat 23 vuotta. Vanhin vastaaja on 28-vuotias ja nuo-

rimmat vastaajat 15-vuotiaita. Vastaajista 20 on naisia, 10 miehiä ja kolme henkilöä, 

jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu. Slangisana-aineistooni kuuluu 488 sanaa, joista 

muutama on poimittu ryhmähaastattelustani. Kyselylomakkeessani on yhteensä kym-

menen kysymystä. Kyselylomakkeessa olen kysynyt muun muassa harrastajaryhmien 

nimityksistä, Japani-harrastuksen nimityksistä ja harrastajien tapahtumiin liittyvästä 

sanastosta. 

Olen tallentanut helmikuussa 2015 ryhmähaastattelun, jossa oli paikalla viisi henkilöä: 

kolme miestä ja kaksi naista. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä 23–27-vuotiaita. 

Toteutin haastattelun Oulun seudulla. 

Ryhmähaastattelussa olen palannut informanttien kyselylomakkeessa antamiin vastauk-

siin. Olen pyytänyt tarkennusta tiettyjen sanojen merkityksiin ja esimerkiksi arvolatauk-

siin, mutta lisäksi toivoin saavani tietoa myös siitä, millaisissa konteksteissa slangisano-

ja käytetään. Käytössäni oli haastattelurunko, jota käytin haastattelun tukena, mutta 

usein keskustelu sujui varsin vapaasti ja luontevasti.  

Slangisanoista valtaosa, noin 92 %, on odotuksenmukaisesti substantiiveja. Toisaalta 

substantiivien joukossa on joitakin verbikantaisia substantiiveja kuten animettaminen 

’animen katsominen’, coneilu tai conitus ’coneissa eli harrastajatapahtumissa käymi-
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nen’ ja nukkeilu ’BJD-nukkeharrastus’, joten voinee olettaa, että substantiivien taustalla 

on käytössä olevia verbejä. Suuri substantiivien määrä kertoo tarpeesta nimetä asioita, 

mikä korostunee erityisesti Japani-harrastajien slangissa: harrastajilla on tarve nimetä 

vieraan kulttuurin elementtejä, mutta he toisaalta myös omaksuvat nopeasti vieraskieli-

siä substantiiveja omaan kielenkäyttöönsä. Toiseksi suurin sanaluokka on verbit, joita 

on noin 6 %. Verbeistä suurimman osan taustalla on englanninkielinen lyhenne tai lai-

nasana, kuten miitata, joka tarkoittaa ’epävirallisemman tapahtuman järjestämistä tai 

sellaisessa tapaamista’, ja crosplayata, joka tulee sanoista cosplay ja crossdressing, 

’cosplayata hahmoa, joka on vastakkaista sukupuolta’. Sen sijaan verbeissä ei ole muita 

japanilähtöisiä sanoja kuin desu ’jap. kopula’ ja haastattelussani esiintynyt ganbaroida 

’jap. ganbatte tehdä parhaansa, tsempata’, joka tosin lienee lähinnä haastateltavieni käy-

tössä. Substantiivit lienevät sanaluokkana helpoimmin omaksuttavissa ja siirrettävissä 

käyttöön. 

Slangisana-aineistoni perusteella Japani-harrastajien slangin suurin sanastolähde on 

erilaiset lainasanat, joita on noin 54 %. Suurimmat lainanantokielet ovat englanti ja ja-

pani. Myös ranskasta ja koreasta on lainattu muutamia sanoja. Etenkin englannista lai-

nattuja sanoja modifioidaan äänteellisesti, mutta japaninkieliset sanat omaksutaan slan-

giin usein sellaisenaan. Englannista on lainattu paljon lyhennesanoja ja muihin alakult-

tuureihin ja harrastajayhteisöihin liittyviä sanoja, mikä kertoo siitä, että erilaiset harras-

tukset limittyvät tai että Japani-harrastajat kuuluvat useampaan samantapaiseen harras-

tajaryhmään. Tällaisia ovat esimerkiksi larppi < engl. larp ’live action role play, live-

roolipeli’, animelarppi ’japanilaisen animaatiosarjan tai -elokuvan pohjalta tehty live-

roolipeli’ ja monet fanifiktioon liittyvät sanat. Japanista taas on lainattu paljon japanilai-

sen animaation ja sarjakuvan genreihin ja hahmotyyppeihin liittyviä sanoja. 

Lainasanojen lisäksi Japani-harrastajien slangissa on noin 28 % uusia, keksittyjä ilma-

uksia, noin 12,5 % vanhoja sanoja, joissa on äänneasun muutos ja noin 6,4 % vanhoja 

sanoja, joille on annettu slangissa uusi merkitys. Uusista ilmauksista suurin osa on pit-

kiä, useampitavuisia sanoja tai yhdyssanoja ja vanhoista äänneasun muutoksen koke-

neista ilmauksista suurin osa on typisteitä ja lyhennesanoja. Uuden merkityksen saaneis-

ta sanoista valtaosa on metonymioita ja synekdokeita, esimerkiksi fanittaa ’Japani-

harrastus’ ja rätti ’lolitojen kallis vaate’.  
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Ryhmähaastattelussa nousi esiin neljä teemaa: slangisanat puheessa ja kirjoituksessa, 

slangisanojen käytön funktiot, slangisanaston uusiutuminen ja Japani-harrastajista käy-

tetyt nimitykset. 

Japani-harrastajat käyttävät slangia sekä puhuttuna että kirjoitettuna toisten harrastajien 

seurassa. Joidenkin slangisanojen kerrotaan kulkeutuneen myös ei-harrastajien käyt-

töön, mutta toisaalta ulkopuolisten slangisanojen käytössä on horjuntaa. Toisaalta slan-

gisanoja voidaan myös kääntää tai helpottaa, jos koetaan, ettei sana ole kuulijalle merki-

tykseltään läpinäkyvä: ei käytetä ääripääslangisanoja. Informanttieni mukaan japanin-

kielisiä sanoja käytetään harkitusti ja enimmäkseen puheessa. Sekä japania että kuvalau-

takieltä käytetään ironisesti. 

Slangia käytetään erilaisten harrastajien nimeämiseen ja erittelemiseen, harrastajuuden 

määrittelyyn ja tosiharrastajuuden korostamiseen. Japani-harrastajat erottelevat itsensä 

ei-harrastajista, ja myös lapsellisemmat harrastajat erotellaan nimityksillä aikuisemmis-

ta harrastajista. Slangisanoilla voidaan myös vähätellä Japani-harrastusta: harrastuksesta 

ei kerrota avoimesti ulkopuolisille vaan itseä kuvaillaan esimerkiksi hörhöksi. Tällöin 

slangi ei ole itseironisessa käytössä, vaan sen avulla ikään kuin suojaudutaan ulkopuoli-

sen mahdolliselta tuomitsemiselta ja nimitellään itseä, ennen kuin toinen ehtii.  

Tyypillisesti nuorten käyttämät slangit uusiutuvat nopeasti, kun taas harrastaja- ja työ-

yhteisöslangit eivät juuri uusiudu (Saanilahti & Nahkola 2000: 89, 109). Japani-

harrastajien slangisanasto on luonteeltaan kumuloituvaa eli vanhojen ilmauksien rinnal-

le tulee uusia sanoja. Sanat ovat tyypillisesti lainasanoja japanista tai englannista, koska 

lainasanat koetaan kätevämmiksi ja yksiselitteisemmiksi. Harrastajat kokevat, että on 

helpompaa lainata jo olemassa oleva sana kuin keksiä jo olemassa olevalle ilmiölle uusi 

sana tai käyttää käännöstä, jonka merkitys ei välttämättä vastaa lainasanaa. Myös muista 

alakulttuureista lainataan slangisanoja, sillä harrastajat kokevat alakulttuurien limitty-

neen niin, että sanasto on yhä enemmän yhteistä ja slangien rajat hämärtyvät. Japani-

harrastajien slangiin kuuluu paitsi kumuloitumisen tuloksena syntyneitä rinnakkaisia 

ilmauksia, myös lyhytikäisiä muoti-ilmauksia. Tällaiset sanat liittyvät tyypillisesti uu-

siin anime- ja manga-sarjoihin, ja niiden käyttö loppuu melko pian animen tai mangan 

julkaisemisen päättymisen jälkeen. 

Japani-harrastajien slangiin kuuluvia harrastajan nimityksistä osa on vain ei-harrastajien 

käytössä, kuten pokemon ja pikachu, mutta valtaosa muuten halventavista nimityksistä 
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on myös itseironisessa käytössä harrastajien keskuudessa. Merkittävimmät erot slangi-

sanojen käytössä syntyvät siitä, kuka sanaa käyttää. Japani-harrastaja voi kutsua itseään 

ernuksi, mutta ei-harrastajan suusta se voi kuulostaa loukkaavalta. Harrastajien nimillä 

ei-harrastajat voivat osoittaa harrastajien erilaisuuden, mutta harrastajat voivat myös 

korostaa omaa erilaisuuttaan. 

Harrastajat voivat käyttää negatiivisia nimityksiä myös toisistaan. Näillä nimityksillä 

viitataan yleensä nuorempiin harrastajiin, jotka käyttäytyvät esimerkiksi harrastajata-

pahtumissa ärsyttävästi. Monet Japani-harrastajien slangisanat saavat eteensä erilaisia 

määriteosia, joilla kerrotaan, millainen hörhö, ernu tai nörtti harrastaja on, kuten sanois-

sa mangahörhö, j-ernu, pelinörtti ja animenörtti. 

Slangisanoja analysoidessani huomasin, että olisin voinut kiinnittää vielä enemmän 

huomiota kyselylomakkeen muotoiluun. Vaikka kysymysten esimerkkisanojen joukossa 

on kaksi verbiä, valtaosa vastauksista on silti substantiiveja. Toisaalta en usko, että sa-

naluokkajakauma olisi muuttunut merkittävästi, vaikka vastaajat olisivatkin kirjoittaneet 

vastauksiin enemmän verbejä. 

Tutkimukseni tarjoaa uutta tietoa Japani-harrastajien slangista ja harrastajaidentiteetistä 

sekä Japani-harrastajista harrastajayhteisönä. Tällaisenaan aineistoni ei kuitenkaan tar-

joa mahdollisuutta tutkia Japani-harrastajien slangia kokonaisuutena vaan slangin tar-

kastelu jää Japani-harrastajien käsitysten tasolle, ja slangin todellinen käyttö keskuste-

luissa jää tutkimatta. Olisikin mielenkiintoista jatkaa Japani-harrastajien slangin tutki-

musta vuorovaikutuksen kannalta ja tutkia, millaisia tehtäviä slangisanoilla on vuoro-

vaikutuksessa.  
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LIITE 1. Litterointimerkit. 

 

↑  seuraava sana tai tavu lausuttu ympäristöä korkeammalta 

↓  seuraava sana tai tavu lausuttu ympäristöä matalammalta 

siis  sana tai tavu on painotettu 

JOO  kovaäänistä puhetta tai huutoa 

@  äänenlaadun muutos  

£joo£  hymyillen lausuttu jakso 

˚joo˚  hiljaisella äänellä tai kuiskaten lausuttu jakso 

[  päällekkäispuhunnan alku 

]  päällekkäispuhunnan loppu 

(.)  mikrotauko (alle 0,5 sekuntia) 

 (joo)  epävarmasti kuultu jakso 

(--)  jakso, josta ei ole saatu selvää 

((nauraen)) litteroijan kommentteja ja selvityksiä 

 

- Raja-assimilaatiot ja loppukahdennukset on merkitty. 

- Nauru on merkitty litteroijan kommentteina, esim. ((nauraen)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LIITE 2. Kyselylomake. 

 

Hei! 

Olen suomen kielen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaani Japa-

ni-harrastajien slangista. Kerään parhaillaan aineistoa kyselylomakkeella ja tarvitsisin 

siihen vastaajia. Kysely on anonyymi eikä vastaaminen vie kauan. Jokaisesta vastauk-

sesta on kuitenkin iso apu! Jos asut Oulun seudulla, voit jättää yhteystietosi erillistä 

ryhmähaastattelua varten. 

Japani-harrastajilla tarkoitan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita japanilaisesta popkult-

tuurista. Slangi on jonkin ryhmän käyttämä kielimuoto, ja se on ennen kaikkea sanastol-

linen ilmiö. Slangin käyttäjiä voivat olla esimerkiksi tietyt ikä-, ammatti- tai harrastaja-

ryhmät. 

Kyselyyn voi vastata tästä linkistä: 

https://www.webropolsurveys.com/S/FC39990BF20BF9D3.par 

Kiitos jo etukäteen! 

Terveisin 

Sohvi Heikkilä 

 

1. Sukupuoli 

2. Ikä 

3. Asuinpaikkakunta 

4. Mitä Japani-harrastajien nimityksiä tiedät? (esim. J-harrastaja, animuihminen, otaku) 

5. Mitä nimiä tiedät erilaisille harrastajaryhmille? (esim. cossari, lolita, ficcari) 

6. Mitä Japani-harrastuksen nimityksiä tiedät? (esim. pukuilu, animettaminen, nukettelu) 

7. Mitä harrastamiseen liittyviä sanoja tiedät? (esim. anime, cossata, ficata, proppi, 

shounen) 

8. Mitä Japani-harrastajien tapaamisiin ja tapahtumiin liittyviä sanoja tiedät? (esim. con, 

miitti, conittaa) 

9. Mitä muita Japani-harrastukseen liittyviä sanoja tiedät? 

10. Jätä yhteystietosi, jos haluat osallistua Japani-harrastajien slangia koskevaan ryhmä-

haastatteluun. 

 

 

 



 
 

LIITE 3. Slangisanat aihepiireittäin. 

 

Japani-harrastajan nimitykset ja harrastajaryhmät 

"ne anime-mangahörhöt" ’Japani-harrastajat’ 

aasiahullu ’Japani-harrastaja’ 

aasianörde ’Japani-harrastaja’ 

anime-ernu’Japani-harrastaja’ 

animefani ’Japani-harrastaja’ 

animeharrastaja ’Japani-harrastaja’ 

animehomo ’Japani-harrastaja’ 

animehörhö ’Japani-harrastaja’ 

animeihminen ’Japani-harrastaja’ 

anime-kansa ’Japani-harrastajat’ 

animenörtti ~ anime-nörtti ’Japani-harrastaja’ 

animudesune ’Japani-harrastaja’ 

animuernu’Japani-harrastaja’ 

animuhörhö ’Japani-harrastaja’ 

animuihminen ’Japani-harrastaja’ 

animunöre ’Japani-harrastaja’ 

BJD ihmiset ’BJD-nukkeharrastaja’ 

bloggaaja 

blogisti 

casuaali ~ kasuaali ’jotakin asiaa pitkään harrastaneen pilkkanimitys aloittelijasta’ 

coni-ihminen ’Japani-harrastaja’ 

conikansa ’Japani-harrastajat’ 

conikävijä ~ conikäviä pro conikävijä ’Japani-harrastaja’ 

conittaja ’Japani-harrastaja’ 

cosplay harrastaja ’pukuilun harrastaja: fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutuminen’ 

cosplayaaja ’cosplayn eli pukuilun harrastaja’ 



 
 

cosplayeri ’cosplayn eli pukuilun harrastaja’ 

cossaaja ’cosplayn eli pukuilun harrastaja’ 

cossari ’cosplayn eli pukuilun harrastaja’ 

crosplayaaja ’crosplayn harrastaja; pukeudutaan hahmoksi, joka on vastakkaista suku-

puolta’ 

crossaaja ’crosplayn harrastaja; pukeudutaan hahmoksi, joka on vastakkaista sukupuol-

ta’ 

customointi ~ kustomointi ’figuurin tai pienoismallin muokkaus’ 

dankettajat ’tanssipelien pelaaja’ 

elitisti ’Japani-harrastaja, joka arvostelee muita harrastajia’  

ernu ’Japani-harrastaja’ 

fanarttien piirtäjät ’fanitaiteen piirtäjä’ 

fandubbaaja ’henkilö, joka tekee ääninäytellyn ääniraidan elokuvaan tai sarjaan’ 

fanityttö ’Japani-harrastaja’ 

fanficcaajat ’fanifiktion kirjoittajat’ 

ficcaaja ~ fikkaaja ’fanifiktion kirjoittaja’ 

ficcari ’fanifiktion kirjoittaja’ 

fujoshi ’nimitys Japani-harrastajalle, fanityttö’ 

gootti ’goottilolita-katutyyliin pukeutuja’  

goottiloli ’goottilolita-katutyyliin pukeutuja’ 

goottilolita ’goottilolita-katutyyliin pukeutuja’ 

gothic lolita ’goottilolita-katutyyliin pukeutuja’ 

gothloli ’goottilolita-katutyyliin pukeutuja’ 

hengaajaernut ’Japani-harrastaja’ 

hetalisti ’Hetalia-anime- ja manga-sarjan fani’ 

hikikomero ’nimitys Japani-harrastajalle’ ks. analyysiluku 3.2.4. 

hikikomori ’nimitys Japani-harrastajalle’ ks. analyysiluku 3.2.4. 

hikki < engl. hikky < jap. hikikomori ks. analyysiluku 3.2.4. 

jaappanilaiset ’Japani-harrastaja’ 

japani -fani ~ japanifani ’Japani-harrastaja’ 



 
 

japaniernu ’Japani-harrastaja’ 

Japani-hihhuli ’Japani-harrastaja’ 

japani-ihminen ’Japani-harrastaja’ 

japaninörtti ’Japani-harrastaja’ 

japanisti ’Japani-harrastaja’ 

japanofiili ’Japani-harrastaja’ 

japsiernu ~ Japsiernu ’Japani-harrastaja’ 

japsifani ’Japani-harrastaja’ 

japsinörtti ’Japani-harrastaja’ 

jernu ~ j-ernu ’Japani-harrastaja’ 

jiiru ’J-rockari, japanilaisen rock-musiikin fani’ 

J-pop ja -rock fani ’ japanilaisen pop- ja rock-musiikin fani’ 

j-poppari’ japanilaisen pop-musiikin fani’ 

j-rokkari ’japanilaisen rock-musiikin fani’ 

kawaii popla ’Japani-harrastajat’ 

larppaaja ’liveroolipelien pelaaja’ 

manga- ja animehörhö ’Japani-harrastaja’ 

mangafani ’Japani-harrastaja’ 

mangahirmut ’Japani-harrastajat’ 

mangahörhö ’Japani-harrastajat’ 

mangoihminen ’Japani-harrastaja’ 

mangusti ’Japani-harrastaja’ 

mechaaja ’mecha-sarjojen fani’ 

naamiaisasuun pukeutuvat tyypit ’Japani-harrastajat, cosplayn harrastajat’ 

narutard ~ narutardi ’pilkallinen nimitys Naruto-sarjan faneille’ 

neet ’not in employment, education or training, syrjäytynyt’ ks. analyysiluku 3.2.4. 

nukkeharrastajat ’BJD-nukkeharrastajat’ 

nukkeilija ’BJD-nukkeharrastajat’ 

nukkevanhemmat ’BJD-nukkeharrastajat’  



 
 

olento ’Japani-harrastaja’ 

otaku ’nimitys Japani-harrastajalle’ ks. analyysiluku 3.2.4. 

outo hyypiö ’Japani-harrastaja’ 

pelaajat 

pelinörtti 

piirtäjä 

pikkuernut ’Japani-harrastaja: käytetään nuorista conikävijöistä ja harrastajista’ 

pukuilija ’cosplayn harrastaja’ 

ropettaja ’roolipelaaja’ 

shingeki ’Shingeki no Kyojin -sarjan fani’ 

shippaaja ’fanifiktioharrastaja’ 

subbaaja ’tekee tekstitykset elokuvaan tai sarjaan’ 

subbauaryhmät pro subbausryhmät 

tanssipelurit ’tanssimattopelien pelaajat’ 

turri ’furry-harrastaja’ ks. luku 3.2.4. 

wapanese ’Japani-harrastaja’ 

weaboo ~ weeaboo ~ weebo ’Japani-harrastaja: negatiivinen nimitys’ 

Wota ’idolin tai idoliryhmän fani’ 

yaoi-ihminen ’Japani-harrastaja, erityisesti yaoin fani’ 

 

Japani-harrastuksen nimitykset 

anime-harrastus ’japanilaisen animaation katsominen’ 

animeilu ’japanilaisen animaation katsominen’ 

animelarppaus ’animeen eli japanilaiseen animaatiosarjaan tai -elokuvaan pohjautuva 

live-action-roolipeli’  

animenkatselu ~ animen katselu ~ animen kattominen 

animettaminen ’japanilaisen animaation katsominen’ 

BJD-nukkeilu ’BJD-nukkeharrastus’ 

burgeroiminen < assburger <Asperger ’häiritsevä, esimerkiksi näsäviisas käytös’ 

burgerointi < assburger <Asperger ’häiritsevä, esimerkiksi näsäviisas käytös’ 



 
 

coneilu ’käydä coneissa eli harrastajatapahtumissa’ 

conittaa ’käydä coneissa eli harrastajatapahtumissa’ 

conittaminen ’käydä coneissa eli harrastajatapahtumissa’ 

conitus ’käydä coneissa eli harrastajatapahtumissa’ 

cosplay ’fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutuminen; pukuilu’ 

cossaaminen ’harrastaa cosplayta eli pukuilua, tehdä cosplay-asuja’ 

cossailu ’harrastaa cosplayta eli pukuilua, tehdä cosplay-asuja’ 

cossata ’harrastaa cosplayta eli pukuilua, tehdä cosplay-asuja’ 

cossaus ’harrastaa cosplayta eli pukuilua, tehdä cosplay-asuja’ 

crosplay ~ crossplay ’cosplayata hahmoa, joka on vastakkaista sukupuolta’ 

crosplayata ’harrastaa crosplayta’  

crossaaminen ’harrastaa crosplayta’ 

crossaus ’harrastaa crosplayta’ 

danke < dance ’tanssipelien pelaaminen’ 

danketus ’tanssipelien pelaaminen’ 

ernuilu ’Japani-harrastus’ 

fandubbaaminen ’amatöörin usein parodiamielessä tekemä ääniraita sarjalle tai eloku-

valle tai sen osalle’ 

fandubbaus ’ääninäytellyn ääniraidan tekeminen elokuvaan tai sarjaan’ 

fanficcaus ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

fanficceily ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

fanikääntäminen ’omien käännösten tekeminen esimerkiksi animaatiosarjoihin’ 

fanittaa ’Japani-harrastus tai esimerkiksi tietyn animaatiosarjan, idolin tms. fanitus’ 

fanittaminen ’Japani-harrastus tai esimerkiksi tietyn animaatiosarjan, idolin tms. fani-

tus’ 

fanitus ’Japani-harrastus tai esimerkiksi tietyn animaatiosarjan, idolin tms. fanitus’ 

fansubbaaminen ’tekstitysten tekeminen elokuvaan tai sarjaan’ 

ficcaaminen ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

ficcailla ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

ficcailu ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 



 
 

ficcaus ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

figukeräily  

fikata ~ ficata ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

fikkaaminen ’fanifiktion harrastaminen, fanifiktion kirjoittaminen’ 

lanittaa ’käydä verkkopelitapahtumassa’ 

manga-harrastus ’japanilaisen sarjakuvan lukeminen’ 

mangailu ’japanilaisen sarjakuvan lukeminen’ 

mangan kahlaaminen 

mangan lukeminen 

mangan piirtäminen  

maratoonata ’katsoa sarjasta joko monta jaksoa tai koko sarjan kerralla’ 

mechailu ’mecha-sarjojen fanittaminen tai niiden katsominen tai lukeminen’ 

miitata ’käydä pienemmässä fanitapaamisessa tai järjestää sellainen’ 

miittaaminen ’pienemmässä fanitapaamisessa käyminen tai sellaisen järjestäminen’ 

miittailla ’käydä pienemmässä fanitapaamisessa tai järjestää sellainen’ 

miittailu ’pienemmässä fanitapaamisessa käyminen tai sellaisen järjestäminen’ 

miittaus ’pienemmässä fanitapaamisessa käyminen tai sellaisen järjestäminen’ 

nukettaminen ’BJD-nukkeharrastus’ 

nukkeharrastus ’BJD-nukkeharrastus’ 

nukkeilu ’BJD-nukkeharrastus’ 

paraparailu ’parapara-tanssin harrastaminen’ 

pelaaminen  

(photo)shopata ’muokata valokuvia’ 

postaus 

pukuilla ’harrastaa cosplayta, tehdä cosplay-asuja’ 

pukuilu ’harrastaa cosplayta, tehdä cosplay-asuja’ 

ropettaminen ’roolipelaaminen’ 

ryhmäcossaus ’ryhmä-cosplayn harrastaminen’ 

shippaaminen ’fiktiivisten hahmojen parittaminen; hahmojen välillä nähdään tai niiden 

välille kehitellään romanttisia suhteita’ myös slashaus 



 
 

shippaus ’fiktiivisten hahmojen parittaminen; hahmojen välillä nähdään tai niiden välil-

le kehitellään romanttisia suhteita’ myös slashaus 

shounettaminen  

slashaus ks. shippaus 

subbaaminen ’fanin laatima sarjan tai elokuvan tekstitys’ 

 

Harrastajatapahtumiin liittyvät sanat 

Acon < Animecon ’conien nimityksiä’ 

Animecon ~ animeconi 

animetapahtuma 

Baka ’Bakacon; conien nimityksiä’ 

Chibi ’Chibicon; conien nimityksiä’ 

con ~ coni < ’con; harrastajatapahtuma’ 

con scene ’harrastajatapahtumiin liittyvä yhteisö ja -kulttuuri’ 

conidarra ’tapahtuman jälkeinen väsymys’ 

coniflunssa ’harrastajatapahtumasta tarttunut flunssa’ 

conimasennus ’conin päättymisestä johtuva ikävän tunne’ 

conipäissään ’kuvaa (nuoren harrastajan) huonoa käytöstä harrastajatapahtumassa’ tai 

’kuvaa omaa hyvää oloa harrastajatapahtumassa’ ks. luku 3.2.2. 

conipärinät ’innostunut ja energinen olo harrastajatapahtuman takia’ 

conirutto ’harrastajatapahtumasta tarttunut flunssa’ 

cosplay-deitti ’harrastajatapahtumien ohjelma’ 

cosplay-mamma ~ (cosplay)mamma ’cosplay-kisaajien ohjeistamisessa ja esiintymises-

sä avustava vapaaehtoinen’ 

cossimama ’cosplay-kisaajien ohjeistamisessa ja esiintymisessä avustava vapaaehtoi-

nen’ 

crafti ’taidekujalla myytävät käsintehdyt fanituotteet, esim. pehmolelut’ 

Desu ’Desucon; conien nimityksiä’ 

Desucon ’conien nimityksiä’ 

ekskursio 

ernukokous ’harrastajatapahtuma’ 



 
 

Frosti ~ frosti ’Desucon Frostbite; conien nimityksiä’ 

halikyltti ’joidenkin conikävijöiden kantama kyltti tai selkään kiinnitetty paperi, jossa 

kehotetaan muita halaamaan häntä’ 

halko ’hallituksen kokous esim. harrastajayhdistyksessä’ 

halli(kisa) < Hall Cosplay ’harrastajatapahtuman ohjelma, jossa tapahtumasta värvätyt 

ihmiset kilpailevat cosplay-puvuillaan; erona tavalliseen cosplay-kisaan on se, ettei hal-

likisaan ilmoittauduta etukäteen’ 

happening ’harrastajatapahtuma’ 

iltabileet ’juhlat harrastajatapahtumassa, toisinaan bileisiin liittyy teema’ 

Kita ’Kitacon; conien nimityksiä’ 

lanit ’verkkopelitapahtuma, jossa kokoonnutaan harrastamaan omien tietokoneiden 

kanssa’ 

miitinki < miitti ’pieni harrastajatapaaminen’ 

miitti ’pieni harrastajatapaaminen’ 

nukkemiitinki ’BJD-nukkeharrastajien miitti eli tapaaminen’ 

ohjelma ’esimerkiksi luennot ja paneelikeskustelut harrastajatapahtumassa’ 

populaarikulttuuritapahuma pro -tapahtuma ’harrastajatapahtuma’ 

proppipaja ’cosplay-pukuihin liittyvien asusteiden ja esineiden tekemiseen ja sen opet-

tamiseen keskittyvä askartelupaja harrastajatapahtumassa’ 

sarjakuva conit ’harrastajatapahtuma’ 

taidekuja ’harrastajatapahtuman tila, jossa harrastajat myyvät toisilleen fanitaidetta, 

käsitöitä yms.’ 

tapaaminen ’harrastajatapaaminen tai -tapahtuma, esim. miitti’ 

tapahtuma ’harrastajatapahtuma’ 

vänkäri ’conin toteuttamiseen osallistuva vapaaehtoinen’ 

vänkäröidä ’olla vänkäri’ 

videoilta ’harrastusyhdistysten eräs toimintamuoto; kokoonnutaan katsomaan yhdessä 

elokuvia tai sarjoja’ 

workshop ’harrastajatapahtuman ohjelma, jossa tehdään esimerkiksi tapahtuman tee-

maan liittyviä käsitöitä työpajassa, esim. proppipaja’ 

Yaoi-mies, Yaoi-setä ’eräs suurempien conien myyntialueella pöytää pitävä englannin-

kielinen mies, joka kaupittelee yaoita ja hentaita niin kovaan ääneen, että hänet kuulee 

koko salissa’ 

Yuki ’Yukicon; conin nimi’ 



 
 

 

Animaatioon, sarjakuvaan ja musiikkiin liittyvät sanat 

4koma ’neljän ruudun sarjakuvastrippi’ 

allnighter ’esimerkiksi pelaaminen tai elokuvien ja sarjojen katsominen läpi yön’ 

amv ~ AMV < anime music video ’fanivideo, jossa yhdistellään musiikkia ja yhden tai 

useamman animaation otoksia’ 

animanga < anime + manga ’japanilainen animaatio ja sarjakuva yleensä’ tai ’sarjaku-

va, joka muodostuu animaation kuvista piirrettyjen ruutujen sijaan’ 

anime ’japanilainen animaatio’ 

anime couri < cours ’animaation tuotantokausi: ajanjakso, jolla animaatio ilmestyy’ 

animewatcher ’animewatcher.net-sivusto, jolle käyttäjät voivat päivittää katsomiaan 

animesarjoja ja -elokuvia’ 

animu ’lempinimi animelle’ 

arc ~ arcci ’pitkien ja löyhäjuonisten animesarjojen, erityisesti shounen-sarjojen yksit-

täinen juonikokonaisuus’ 

bara ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

bifauxnen ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

bishi ~ bishie ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

bishonen ~ bishounen ~ bishōnen ~ bi-shounen ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan 

hahmotyyppi’ 

bishoujo ~ bishōjo ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

bisse < bishounen ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

BL ~ bl ’boy love, japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

boke ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

chapteri < chapter ’esimerkiksi mangan luku’ 

chara < character ’animen tai mangan hahmo’ 

couri < cours ’animaation tuotantokausi: ajanjakso, jolla animaatio ilmestyy’ 

cruchyroll pro Crunchyroll ’japanilaisen animaation, draaman ja sarjakuvan suoratois-

topalvelu’ 

dark wave pro darkwave ’musiikkigenre’ 

doujin ’omakustannesarjakuva’ 

doukkari ’omakustannesarjakuva’ 



 
 

dorama ’japanilainen draamasarja tai -elokuva’ 

doujinshi ’omakustannesarjakuva’ 

dubata ’tehdä elokuvaan tai sarjaan ääninäytelty ääniraita’ 

dubbi ’elokuvan tai sarjan ääninäytelty ääniraita’ 

ecchi ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

ed < ending (sequence) ’animen loppukappale, johon voi liittyä animaatio’  

enkkudubbi ’englanninkielinen ääniraita’ 

enkoodata ’tiedostomuodon muuttaminen muodosta toiseen esimerkiksi amv-videoiden 

tai fandubbien laatimisessa’ 

enkoodaus ’tiedostomuodon muuttaminen muodosta toiseen esimerkiksi amv-videoiden 

tai fandubbien laatimisessa’ 

episodi ’anime-sarjan jakso’ 

fanservaus ’esimerkiksi sarjakuvan tai animaation kohtaus tai elementti, jonka tarkoitus 

on miellyttää katsojaa ja pitää mielenkiintoa yllä’ 

fan service ~ fanservice ’esimerkiksi sarjakuvan tai animaation kohtaus tai elementti, 

jonka tarkoitus on miellyttää katsojaa ja pitää mielenkiintoa yllä’ 

fanservu ’esimerkiksi sarjakuvan tai animaation kohtaus tai elementti, jonka tarkoitus 

on miellyttää katsojaa ja pitää mielenkiintoa yllä’ 

fansub ’fanin laatima sarjan tai elokuvan tekstitys’ 

filleri ’anime-sarjan jakso tai sen osa, jonka tarkoitus on pitkittää sarjan kestoa’ 

futanari ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

gekiga ’ ’japanilaisen sarjakuvan genre’ 

Ghibli ’japanilainen animaatiostudio’ 

GL ’girl’s love; japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

haaremi ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

haaremisarja ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

harem ’ japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

henshin ’supersankarin tai taikatytön muodonmuutos’ 

hentai ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’  

hentsu ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

Hopsu ’lempinimi Hopeanuoli-sarjalle’ 



 
 

huulisynkkaus ’amv-videon tai sen osan laatiminen niin, että musiikkikappaleen sanat ja 

hahmon suunliikkeet näyttävät sopivan yhteen’ 

jaajo < yaoi ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

J-drama ’japanilainen draamasarja tai -elokuva’ 

j-core ’musiikkigenre’ 

josei ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

J-pop ~ j-pop ’japanilainen musiikkigenre’ 

J-rock ~ j-rock ’japanilainen musiikkigenre’ 

kawai metal pro kawaii ’japanilainen musiikkigenre’ 

koulufestivaalijakso ’japanilaiseen lukioon sijoittuvan animesarjan jakso, jossa järjeste-

tään vuosittainen kulttuurifestivaali’ 

kuudere ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

loli ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

lolicon ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

mahoushoujo ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

majokko ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

manga ’japanilainen sarjakuva’ 

mangaka ’sarjakuvataiteilija’ 

mangapokkari ’sarjakuvakirja’ 

manhwa ’korealainen sarjakuva’ 

mecha ’animaatioissa, sarjakuvissa, scifissä ym. esiintyvä robotti, jota ihminen ohjaa 

sen sisällä’ 

mecha musume ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

mechasarja ’sarja, jossa on mecha-robotteja’ 

megane ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

megane(kko) ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

ML < men’s love ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

myanimelist ’myanimelist.net-sivusto, jolle käyttäjät voivat päivittää katsomiaan ani-

mesarjoja ja -elokuvia’ 

ojousama ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 



 
 

op ’opening, animaation alkumusiikki’, myös ’original poster, keskustelun aloittaja foo-

rumilla’, ’engl. one-piece, mekko’ 

ost ’original soundtrack, esimerkiksi animaatiosarjan soundtrack’ 

ova ~ OVA < Original Video Animation ’animaatio, joka on tehty vain DVD:lle tai 

VHS:lle eikä ole näkynyt televisiossa’ 

pink film ’japanilaisen animaation genre’ 

queerbaiting ’esimerkiksi sarjaan tai elokuvaan lisätään hahmojen välille näennäistä 

homoeroottista jännitettä, jotta saadaan houkuteltua katsojia’ 

rantajakso ’animesarjan jakso, jossa hahmot ovat rannalla tai kylpylässä ja jolla ei usein 

ole juonen kannalta kovin paljon merkitystä’ 

seinen ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

seiyuu ’ääninäyttelijä esimerkiksi animaatiosarjoissa ja -elokuvissa’ 

shinji ’raukkamainen hahmo; lähde Neon Genesis Evangelion -sarja’ ks. luku 3.2.3. 

shojo ~ shoujo ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

shojo ai ~ shoujo-ai ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

shonen ~ shounen ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

shonen ai ~ shonen-ai ~ shounen ai ~ shounen-ai ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan 

genre’ 

Shonen Jump ’viikoittain ilmestyvä sarjakuvalehti, jossa julkaistaan pojille suunnattua 

sarjakuvaa’ 

shota ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

shotacon ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

shoujo-manga ’japanilaisen sarjakuvan genre’ 

shounen-manga ’japanilaisen sarjakuvan genre’ 

slice of life ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

sohjo < shoujo ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

soundtracki ’esimerkiksi elokuvan tai pelin musiikkiraita’ 

spoilata ’esimerkiksi tv-sarjan juonenkäänteen paljastaminen jollekulle’ 

spoileri ’juonipaljastus’ 

streamingaivut pro streamingsivut 

subata ’tehdä tekstitykset sarjaan tai elokuvaan’ 

subbi ~ subit ’elokuvan tai sarjan tekstitykset’ 



 
 

suomidubbi ’suomenkielinen ääniraita’ 

taikatyttö < jap. mahou shojo ’japanilaisen animaation tai sarjakuvan hahmotyyppi’ 

taikatyttömanga ’japanilaisen sarjakuvan genre, jossa päähenkilönä on taikatyttö’ 

tankabon pro tankobon ~ tankoubon 

tsundere ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

uimapoika ’uintiaiheisen Free!-animesarjan hahmo’ 

urheiluanime ’urheiluaiheinen animaatiosarja tai -elokuva’ 

visual kei ~ visual-kei ~ vk ’japanilaisen musiikin tyylilaji’ 

vocaloid ’laulusyntetisaattori’ 

yaayoo < yaoi ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

yandere ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan hahmotyyppi’ 

yaoi ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

yuri ’japanilaisen animaation ja sarjakuvan genre’ 

 

Lolitoihin ja muuhun katumuotiin liittyvät sanat 

aatp ’Alice and the pirates; lolitojen vaatemerkki’ 

baby ’lolitojen Baby, the Stars Shine Bright -vaatemerkki’ 

bonnet ’lolitojen vaate: hilkkamainen päähine’ 

btssb ’lolitojen Baby, the Stars Shine Bright -vaatemerkki’ 

burando < engl. brand ’mukautettu japanin tavusysteemiin; lolitojen merkkivaatteet ja -

asusteet’ ks. lolita 

dekora pro decora ’japanilainen katutyyli’ 

fairy kei ’lolitojen vaatebrändi’ 

ganguro ’japanilainen katutyyli’ 

gyaru ’japanilainen katutyyli’ 

ita ’negatiivinen nimitys henkilöstä, joka ei osaa pukeutua lolita-tyylisesti’ 

iw ’lolitojen Innocent World -vaatemerkki’ 

jabotti < jabot ’lolitojen vaate: paidan rintamuksen röyhelö tai erillinen kaulaan kiinni-

tettävä röyhelö’ 

jsk < jumper skirt ’lolitojen mekko, jota pidetään esimerkiksi puseron kanssa’ 



 
 

koordi ’lolitan asukokonaisuus tai -yhdistelmä’ 

lolita ’japanilainen katutyyli’ 

lp ’lucky pack; lolita-brändin tai -kaupan myymä yllätyspaketti’ 

mammat ’lolitojen hameen alla pidettävät housut’ 

mori girl ~ mori-tyttö ’japanilainen katutyyli’ 

op ’engl. one-piece, mekko’ 

otk < over the knee ’esimerkiksi yli polven ulottuva sukka’ 

rätti ’lolitojen mikä tahansa kallis vaate’ 

sweet lolita ~ sweet-lolita 

vaippa ’jo muodista hävinnyt suorakaiteen muotoinen lolitojen hiuskoriste’ 

vendetta-chan ’eräs Youtube-videolla esiintynyt lolita’ 

 

yamanba ’japanilainen katutyyli’ 

 

Cosplayhin liittyvät sanat 

armori ’cosplay-asuun kuuluva haarniska tai panssari tai sen osa’ 

bindata ’litistää rinnat huomaamattomaksi esim. cosplay- tai crosplay-asua varten’ 

bindi ’esimerkiksi liivi, korsetti tai harso, jolla rinnat litistetään huomaamattomaksi’ 

cmv < ’cosplay music video’ 

cossi ’cosplay-puku’ 

crossi ’crosplay-puku’ 

gessota ’käyttää gessoa esimerkiksi armorin tai muun cosplay-asuun kuuluvan esineen 

pinnan tasoittamiseen’ 

karvalapsi ’peruukki’ 

kigurumi ’haalarimallinen puku, joka esittää esimerkiksi eläintä tai pokémonia’ 

kissakorvat ’kissankorvat, jotka laitetaan päähän esimerkiksi pinneillä, pannalla tai klip-

seillä’ 

neko-korvat ’kissankorvat, jotka laitetaan päähän esimerkiksi pinneillä, pannalla tai 

klipseillä’ 

photis < photoshoot 

photoshoot ~ photoshootti ’kuvaussessio, jossa tyypillisesti kuvataan cosplay-asua’ 

piilarit ’piilolinssit’ 



 
 

proppi ’cosplay-asuun kuuluva miekka, siivet tms.’ 

seifuku ’japanilainen koulupuku, jossa on merimiestyyppinen kaulus’ 

shootata ’myös photoshootata; kuvata esim. cosplay-asua’ 

shootti ks. photoshoot 

wigu ’peruukki’ 

 

Fanifiktioon liittyvät sanat 

angst ’fanifiktion genre; käytetään myös kuvaamaan synkkää fanifiktiota’ 

bad fic (pro badfic) ’huonosti kirjoitettua fanifiktiota’ 

drabble ’raapale’ 

ficci ’fanifiktio’ 

fluff ’sisällöltään iloista ja romanttista fanifiktiota’ 

het ’hetero tai heteroparitus fanifiktiossa’ 

hurt/comfort ’fanifiktion genre’ 

lemon ’fanifiktion genre’ 

lime ’fanifiktion genre’ 

longfic ’pitkä fanifiktio’ 

oc ’original character: fanifiktion tekijän luoma oma hahmo’, myös ’other character: 

pienessä roolissa oleva hahmo’ 

one shot ’fanifiktio, joka ei jatku yhden luvun jälkeen’ 

otp < one true pairing ’pari, joka sopii toisilleen; fanifiktiossa käytetty termi’ 

parittaa ’fiktiivisten hahmojen parittaminen; hahmojen välillä nähdään tai niiden välille 

kehitellään romanttisia suhteita’ 

paritus ’fiktiivisten hahmojen parittaminen; hahmojen välillä nähdään tai niiden välille 

kehitellään romanttisia suhteita’ 

pwp < Plot, What Plot?, Point, What Point? tai Porn Without Point ’fanifiktion genre’ 

raapale < drabble 

siscon < sister complex 

slash ’fiktiivisten hahmojen parittaminen; hahmojen välillä nähdään tai niiden välille 

kehitellään romanttisia suhteita’ 

smut ’fanifiktion genre’ 



 
 

song fic ’musiikkiin perustuva fanifiktio’ 

tumblur ~ tumbluri ’mikroblogi- ja verkkoyhteisöpalvelu’ ks. luku 3.2.3. 

visual novel ’tarina, jota luetaan pelin kaltaisella applikaatiolla’ 

 

Muut harrastukseen liittyvät sanat 

amigurumi ’söpö virkattu hahmo’ 

anime-ilta  

animelarppi ks. animelarppaus 

ap ’aloituspostaaja, ensimmäisen foorumiviestin kirjoittaja’ 

ayakashi ’japanilaisen kansantaruston olento, joka usein suomennetaan ’demoniksi’, 

’jumalaksi’ tai ’henkiolennoksi’ 

baka 

bakemono ’japanilaisen kansantaruston olento, joka usein suomennetaan ’demoniksi’, 

’jumalaksi’ tai ’henkiolennoksi’ 

 

bento ’japanilainen ruoka; eväsrasia’ 

BJD ’ball jointed doll, pallonivelnukke’ 

BJD-nukke ’ball jointed doll, pallonivelnukke’ 

blogi 

bro  

budo ’japanilainen kamppailulaji’ 

bushido ’samurain elämäntapaohje, moraalikäsitys’ 

-chan ~ chan ’nimeen liitettävä puhuttelusana, esim. Maija-chan’ 

dakimakura ’halityyny’ 

ddr ’Dance Dance Revolution -tanssipeli’ 

deittisimu ’peli’ 

deittisimulaattori ’peli’ 

desu jap. ’olla-verbi’ 

doki doki ’onomatopoeettinen ääni, joka kuvaa sydämen tykytystä’ 

dry brushaus ’esim. pienoismallien ja figuurien maalaustekniikka’ 

edgeily ’haastetaan yhteiskunnallisia normeja etenkin internetfoorumeilla esim. kärk-

käillä mielipiteillä’ 



 
 

eroge < erochikku gēmu 

face-up ’(BJD-)nuken meikki’ 

fanart ~ fanartti 

figu ’figuuri’ 

figuuri 

gaijin < jap. ’ulkomaalainen’ 

ganbaroida < jap. ganbatte ’tsempata, tehdä parhaansa’ 

genki ’hyvä, terve’ 

gomen  < jap. gomenasai ’anteeksi’ 

halityyny ’suurikokoinen tyyny, johon on painettu esimerkiksi animaatiotytön kuva’ 

hanyoi ’japanilaisen kansantaruston olento, joka usein suomennetaan ’demoniksi’, ’ju-

malaksi’ tai ’henkiolennoksi’ 

 

host ’miesvastine meidolle’ 

hype ’hehkuttaminen, paisuttelu’ 

hypettää ’odottaa ja paisutella tulevaa sarjaa tai elokuvaa todella paljon’ 

hypetys ’innostuneisuus, paisuttelu, korkeiden odotuksien asettaminen’ 

ic ’in character, hahmossa: käytetään esim. roolipeleissä, kun näytellään omaa hahmoa’ 

idoli ’esimerkiksi tyttöbändin jäsen’ 

ikebana ’japanilainen kukkienasettelutaide’ 

jk < jap. joshikousei ’miehet tapailevat nuoria tyttöjä maksua vastaan’ 

jointti < joint ’BJD-nuken nivel’ 

jrpg < japanese role-playing game 

kanzashi ’japanilainen hiuskoru’ 

kawaii ’söpö’ 

kendo ’japanilainen kamppailulaji’ 

KUMA ’Keski-Uudenmaan Manga- ja Anime ry’ 

-kun ’nimeen liitettävä puhuttelusana, esim. Matti-kun’ 

kustomoida ’figuurin tai pienoismallin muokkaus’ 

lanka < thread ’keskustelu- tai kuvafoorumin viestiketju’ 

larppi < larp ’live-roolipeli’ 



 
 

lipsynkata ’amv-videon tai sen osan laatiminen niin, että musiikkikappaleen sanat ja 

hahmon suunliikkeet näyttävät sopivan yhteen’ 

lipsynkkaus ’amv-videon tai sen osan laatiminen niin, että musiikkikappaleen sanat ja 

hahmon suunliikkeet näyttävät sopivan yhteen’ 

maid ~ meido ~ meido(t) ’meido-kahvilan tarjoilija’ 

manzai ’perinteinen japanilainen stand-up-komedian tyyli’ 

matsuri ’juhla tai festivaali’ 

meidokahvila ~ meido-kahvila ’kahvila, jossa tarjoilijat ovat meidoja eli sisäkkömäiseen 

asuun pukeutuneita; kahviloita on toisinaan harrastajatapahtumissa’ 

minifiguuri 

mononoke ’japanilaisen kansantaruston olento, joka usein suomennetaan ’demoniksi’, 

’jumalaksi’ tai ’henkiolennoksi’ 

 

neko’kissa’ 

nendo < nendoroid ’figuurimerkki’ 

nimi ja perään -san, -chan, -kun jne ’nimeen liitettävä puhuttelusana’ 

nori ’syötävä merilevä’ 

odottemita ’japanilainen tanssilaji’ 

olla täpinöissä ’odottaa jonkin tapahtumista todella paljon’ 

OMAKE ~ omake ’Oulun manga- ja animekerho OMAKE ry’ 

oni ’japanilaisen kansantaruston olento, joka usein suomennetaan ’demoniksi’, ’juma-

laksi’ tai ’henkiolennoksi’ 

 

ooc ’out of character, ei hahmossa: käytetään esim. roolipeleissä’ 

op ’original poster, keskustelun aloittaja foorumilla’, ’opening, animaation alkumusiik-

ki’, myös ’engl. one-piece, mekko’ 

origami ’japanilaista paperin taittelua’ 

pantsu ’alushousut' 

 

parapara ~ para-para ’japanilainen tanssilaji’ 

 

pocky ’Pocky; japanilainen pitkä ja ohut keksi’ 

 

pocky game ’peli, jossa toinen henkilö syö Pocky-keksiä toisesta ja toinen toisesta pääs-

tä’ 

purikura ’valokuva-automaatti, josta saa valokuvista teetettyjä tarroja’ 

 



 
 

ramen ’japanilainen nuudeliruoka’ 

 

ranobe ’light novel; nuorille suunnattu lyhyt romaani’ 

 

-sama ’nimeen liitettävä puhuttelusana, esim. Maija-sama’ 

 

-san ’nimeen liitettävä puhuttelusana, esim. Matti-san’ 

 

scene ~ skene ’harrastusyhteisö ja -kulttuuri kokonaisuudessaan’ 

 

senpai ’puhuttelusana, jota käytetään esimerkiksi ylemmällä vuosikurssilla olevasta 

henkilöstä’ 

 

sensei ’opettaja’ 

sushi ’japanilainen ruoka, jossa muotoillun riisin päälle tai sisälle laitetaan erilaisia täyt-

teitä, kuten raakaa kalaa’ 

teeseremonia 

trappi ’mies, joka pukeutuu naiseksi ja näyttää erehdyttävän paljon naiselta’ 

tsukkomi ’japanilaiseen stand-up-komiikkaan kuuluva hahmo’ 

uguu ’partikkeli, ilmaisee söpöyttä’ 

waifu ’oma suosikkinaishahmo animaatiossa tai sarjakuvissa’ 

yookai ’japanilaisen kansantaruston olento, joka usein suomennetaan ’demoniksi’, ’ju-

malaksi’ tai ’henkiolennoksi’ 

 


