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1. JOHDANTO 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Miss Farkku-Suomi -elokuvan (2012) Oulun seudun 

murteen edustumista. Mielestäni Oulun seudun murretta käytetään elokuvassa luomaan 

kuvaa oululaisuudesta ja sitomaan tapahtumat Oulun seudulle. Murre nousee elokuvan 

yhdeksi merkittävimmäksi kerronnan keinoksi. Tutkielmani kuuluu sosiolingvistiseen 

variaationtutkimukseen, joka tutkii kieltä kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Olen 

aina ollut kiinnostunut murteista, joten minulle oli itsestään selvää, että teen pro gradu   

-tutkielmani sosiolingvistiikan osa-alueelta. Suomessa ei ole tietojeni mukaan tutkittu 

elokuvan murretta aikaisemmin sosiolingvistisestä näkökulmasta.  

 

Olen kotoisin Iin Kuvaniemestä, joka kuuluu Oulun seudun murteen puhuma-alueeseen. 

Katson paljon elokuvia vapaa-ajallani ja näin Miss Farkku-Suomi -elokuvan syksyllä 

2013. Elokuvaa katsoessani huomioni kiinnittyi muutamiin Oulun seudun murteeseen 

kuulumattomiin kielenpiirteisiin. Tämä herätti mielenkiintoni elokuvassa käytettävään 

kieleen, ja halusin perehtyä siihen tarkemmin. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, 

kuinka järjestelmällisesti Oulun seudun murteelle tyypilliset kielenpiirteet edustuvat 

elokuvassa. Vertaan elokuvassa edustuvaa murretta sosiolingvistiseen ja dialektologi-

seen tietoon Oulun seudun murteesta, vaikka fiktiivinen teos ei koskaan ole täysin ver-

rattavissa autenttiseen murteeseen.  

 

 

1.1. Tutkimusaineisto ja -kysymykset 

 

Tutkimusalueeni on Miss Farkku-Suomi -elokuvan repliikit. Elokuvassa esitetään paljon 

lauluja, mutta rajaan ne tämän työn ulkopuolelle, koska niissä ei käytetä Oulun seudun 

murretta. Niin ikään en käsittele elokuvan päähenkilön, Välden, repliikkiä, jossa hän 

lukee luokan edessä kirjoittamaansa ainetta: teksti on kirjoitettu yleiskielellä, ja Välden 

repliikki ei siten sisällä murteellisia kielenpiirteitä. Lisäksi elokuvassa on kaksi henkilöä, 

Kara ja Hippi, jotka eivät käytä repliikeissään Oulun seudun murretta. Tästä syystä olen 

jättänyt heidät aineistoni ulkopuolelle.  

 

Valitsin Miss Farkku-Suomi -elokuvan repliikeistä tarkasteltavat kielenpiirteet Oulun 

seudun murteesta tehtyjen pro gradu -tutkielmien perusteella. Tarkoituksenani on verra-
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ta elokuvan kielenkäyttöä niihin. Tutkimani kielenpiirteet ovat svaavokaali, yleisgemi-

naatio, yksinäis-s:llinen inessiivi sekä jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät. Näiden lisäksi 

haluan ottaa tutkimuskohteekseni myös yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit. Tähän 

on syynä se, että elokuvaa katsoessani huomasin, että yksikön 2. persoonan pronominin 

nää-variantti edustuu mielestäni elokuvassa liikaa. Tutkittaviin kielenpiirteisiin kuului-

vat tutkielmani alkuvaiheessa myös yleiskielen ts:n vastineet (mettä ’metsä’) ja yleiskie-

len d:n vastineet (meiän ’meidän’). Kuitenkin huomasin työni edetessä, että minulla on 

jo riittävästi aineistoa edellä mainittujen kielenpiirteiden tutkimisessa.  

 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten valitsemani Oulun seudun mur-

teelle tyypilliset kielenpiirteet edustuvat elokuvassa. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Kuinka uskottavaa Miss Farkku-Suomi -elokuvan henkilöiden murre on sosio-

lingvistisestä näkökulmasta katsottuna?  

2. Onko elokuvan henkilöiden murteessa sellaista kielenpiirteiden variaatiota, joka 

ei ole tyypillistä Oulun seudun murteessa? 

3. Onko tutkittavien kielenpiirteiden edustumisessa löydettävissä sukupuolieroja? 

 

Suomalaisessa sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa on saatu selville, että miehet 

ja pojat suosivat enemmän paikallisia puhekielen piirteitä kuin naiset ja tytöt. Tosin 

joidenkin kielenpiirteiden edustumisessa sukupuolten välillä ei useinkaan ole löydettä-

vissä merkittäviä eroja. Naiset ja tytöt suosivat miehiä ja poikia enemmän standardiva-

riantteja ja laajalle suomen murteisiin levinneitä leimaamattomia puhekielen piirteitä. 

(Lappalainen 2001: 84.) Hypoteesini onkin, että Miss Farkku-Suomi -elokuvassa käyte-

tyssä murteessa on löydettävissä sukupuolten välisiä kielellisiä eroja. Ne eivät välttä-

mättä ole kuitenkaan kovin suuria. Hypoteesini on myös se, että elokuvan naispuoliset 

henkilöt ovat yleiskielisempiä kuin miespuoliset henkilöt. 

 

Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa on myös huomattu, että sukupuoliryhmien 

käyttämän kielen erot johtuvat muistakin muuttujista, kuten ammatista ja iästä (Lappa-

lainen 2001: 84). Monissa pro gradu -tutkielmissa otetaankin huomioon iän ja koulutuk-

sen vaikutus kielenpiirteiden edustumisessa sukupuolten välillä. Omassa tutkielmassani 

näiden muuttujien huomioiminen ei ole mahdollista, koska henkilöiden jaotteleminen 

eri ikä- ja koulutusryhmiin tapahtuisi pelkästään oman arvioni perusteella. Käsittelen 



3 

 

 

tässä tutkielmassa valitsemani kielenpiirteet ensin kokonaisuutena ja sen jälkeen eritel-

tynä sukupuolen mukaan.  

 

 

1.2. Oulun seudun murre 

 

Oulun seudun murre kuulu länsimurteiden keski- ja pohjoispohjalaisiin murteisiin. Sen 

puhuma-alueeseen kuuluvat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Kuivaniemi, 

Lumijoki, Liminka, Muhos, Oulu, Oulujoen pitäjä, Oulunsalo, Paavola, Rantsila, Re-

vonlahti, Ruukki, Siikajoki, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi, Yli-Ii sekä Yli-Kiiminki. Mur-

rerajat eivät kuitenkaan ole tarkkoja, ja esimerkiksi pohjoiseen mentäessä murre muut-

tuu pikkuhiljaa kemiläisemmäksi. (Pääkkönen 1975: 287; Pääkkönen 1971: 17–18.) 

Kuvassa 1 on kartta Oulun seudun murteen puhuma-alueesta. 

 

 

KUVA 1. Oulun seudun murteen puhuma-alue (Haapasalo 1996: 7). 
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Oulun seudun murrealue jaetaan kahteen eri vyöhykkeeseen, joita ovat murteen sy-

dänalue ja siirtymämurteiden vyöhyke. Oulun seudun murteen sydänalueeseen kuuluvat 

Oulun kaupunkialueen ympäristö ja sen eteläpuoleinen alue. Siirtymämurteiden vyö-

hykkeeseen puolestaan kuuluvat Kiiminki, Kuivaniemen pohjois- ja itäosat, Muhos, 

Utajärvi, Yli-Ii sekä Yli-Kiiminki. Siirtymämurteiden alueen murteessa vaikuttavat 

myös naapurimurteiden kielenpiirteet. (Pääkkönen 1971: 13–17.) 

 

Oulun seudun murteen keskeisiä piirteitä ovat yksinäis-s:llinen inessiivi (koulusa ’kou-

lussa’), svaavokaali (kolome ’kolme’), yleisgeminaatio (sannoo ’sanoo’) sekä pitkien 

vokaalien aa:n ja ää:n muuttumattomuus. Tämän lisäksi Oulun seudun murteessa tt-

yhtymä korvaa yleiskielen ts-yhtymän avo- ja umpitavun edessä ensimmäisen ja toisen 

tavun rajalla (mettä ’metsä’). Oulun seudun murteessa jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät 

ovat edustuneet iA- ja UA-yhtyminä (vaikia ’vaikea’ ja puurua ’puuroa’). Toisin kuin 

jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät, jälkitavujen iA- ja UA-yhtymät pysyvät muuttumatto-

mina. (Pääkkönen 1975: 288–289, 298; Mantila & Pääkkönen 2010: 213–214.)  

 

 

1.3. Vertailuaineistot 

 

Tässä tutkielmassa vertaan Miss Farkku-Suomi -elokuvan murretta autenttiseen Oulun 

seudun murteeseen. Vertailuaineistoni koostuu seitsemästä Oulun yliopistossa tehdystä 

pro gradu -tutkielmasta, joissa tarkastellaan Oulun seudun murretta. Missään näistä pro 

gradu -tutkielmista Liedeksen (1981) tutkielmaa lukuun ottamatta ei tutkita kaikkia tut-

kimiani kielenpiirteitä. Saan kuitenkin laajan vertailuaineiston tutkimukselleni vertaa-

malla eri pro gradu -tutkielmien tuloksia oman tutkielmani tuloksiin. Valitsemissani 

tutkielmissa kuvataan Oulun kaupunkialueen, Muhoksen, Oulunsalon, Yli-Iin sekä Iin 

murretta. Seuraavassa esittelen pro gradu -tutkielmat lyhyesti. Niissä esiintyviä tutki-

mustuloksia avaan tarkemmin analyysini yhteydessä. 

 

Oulun kaupunkialueen murretta ovat tutkineet Saga Skiftesvik, Minna Haapasalo sekä 

Terttu Kananen. Kaikissa tutkielmissa tutkitaan oululaisnuorten puhekieltä. Skiftesvik 

(2012) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Persoonapronominien variaatio oululais-

nuorten puhekielessä kahdentoista oululaislukiolaisen yksikön 1. ja 2. persoonan pro-

nominin variaatioita. Hänen tutkimuksessaan esiintyy kahdeksan erilaista pronominiva-
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rianttia, jotka ovat mää, mä, minä ja meikä sekä sää, sä, sinä ja nää. Haapasalo (1996) 

on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan ”Mää tekkiin tuota, oikeestaan seleväksi, et misä 

se kaappi niinku seisoo.” Oulun puhekielen sukupuolivariaatiosta hyvin koulutettujen 

oululaisnuorten murretta. Haapasalo tutkii kielenpiirteistä muun muassa svaavokaalia, 

yleisgeminaatiota, inessiivin päätevariantteja sekä jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien va-

riaatiota. Kananen (1994) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan “Kyllä mää piän itteäni 

täytenä oululaisena” Oululaisnuorten puhekielestä kolmen eri ryhmän (ammattikoulu-

laiset, lukiolaiset ja työttömät työnhakijat) Oulun seudun murteen käyttöä. Kanasen tut-

kimiin kielenpiirteisiin kuuluvat muun muassa svaavokaali, yleisgeminaatio, inessiivin 

päätevariantit sekä jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät.  

 

Oulun kaupunkialueen pohjoispuoleista murretta ovat tutkineet Urpo Hekkala ja Teijo 

Liedes. Näissä kahdessa pro gradu -tutkielmassa on perehdytty kolmen eri ikäryhmän 

(kouluikäiset, työikäiset ja vanhukset) kielenpiirteiden variaatioon. Analyysiäni varten 

olen laskenut näiden ikäryhmien käyttämien kielenpiirteiden variaation yhdeksi kes-

kiarvoksi. Hekkala (1996) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Yli-Iin puhekielen ikä- 

ja sukupuoliryhmittäinen variaatio yli-iiläisten kielellisiä eroja. Hekkalan tutkimia kie-

lenpiirteitä ovat muun muassa svaavokaali, yleisgeminaatio, inessiivin päätevariantit ja 

jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät. Liedes (1981) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan 

Äänne- ja muoto-opillisia havaintoja eri-ikäisten iiläisten puheesta kolmenkymmenen 

Iin kirkon seudun asukkaan murretta. Liedes on tutkinut muun muassa svaavokaalia, 

yleisgeminaatiota, inessiivin päätevariantteja, jälkitavujen eA- ja OA-yhtymiä sekä yksi-

kön 1. ja 2. persoonan pronomineja.  

 

Oulun kaupunkialueen eteläpuoleista murretta ovat tutkineet Sirkku Löppönen ja Marja-

Liisa Kesäniemi. Löppönen on käyttänyt tutkielmansa informantteina nuoria ja Kesä-

niemi kolmea eri ikäryhmää (kouluikäiset, työikäiset ja vanhukset). Olen laskenut Ke-

säniemen tutkielmasta ikäryhmien yhteisen keskiarvon analyysiäni varten. Sirkku Löp-

pönen (2015) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Oulunsalolaisnuorten puhekieli 

viidentoista oulunsalolaislukiolaisen Oulun seudun murteen käyttöä. Löppösen tutkimia 

kielenpiirteitä ovat muun muassa yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit sekä inessiivin 

päätevariantit. Kesäniemi (1989) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Ikä- ja sukupuo-

liryhmittäinen variaatio Muhoksen Laitasaaren kylän asukkaiden puhekielessä kolmen-

kymmenen Muhoksen laitasaarelaisen murretta. Kesäniemen tutkimia kielenpiirteitä 
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ovat muun muassa svaavokaali, yleisgeminaatio, inessiivin päätevariantit, jälkitavujen 

eA- ja OA-yhtymät sekä yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit.  

 

 

1.4. Tutkielman keskeiset käsitteet 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa vertaan elokuvan murretta autenttiseen Oulun seudun 

murteeseen. Kielitoimiston sanakirjan (KS 2017 s.v. murre) mukaan murre on jnk 

määräalueen (t. -yhteisön) kielimuoto, joka selvästi poikkeaa yleiskielestä t. muista sa-

man kielen esiintymismuodoista. Puhuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla jotakin 

kieltä, murretta tm. kielimuotoa puhutaan t. on puhuttu (KS 2017 s.v. puhuma-alue). 

Oulun seudun murteen puhuma-alueeseen kuuluvat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, 

Kiiminki, Kuivaniemi, Lumijoki, Liminka, Muhos, Oulu, Oulujoen pitäjä, Oulunsalo, 

Paavola, Rantsila, Revonlahti, Ruukki, Siikajoki, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi, Yli-Ii 

sekä Yli-Kiiminki (Pääkkönen 1975: 287).  

 

Tutkin tässä tutkielmassa Oulun seudun murteelle tyypillisten kielenpiirteiden edustu-

mista elokuvassa. Kielenpiirteillä tarkoitetaan sellaisia kielen piirteitä, joiden avulla eri 

murteet voidaan erottaa toisistaan. Murteet koostuvat useista eri kielenpiirteitä. (Hurtta 

2007.) Esimerkiksi Oulun seudun murteen keskeisiä kielenpiirteitä ovat yksinäis-

s:llinen inessiivi, svaavokaali, yleisgeminaatio sekä jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien 

edustuminen iA- ja UA-variantteina (Pääkkönen 1975: 288–289). Tutkimiani Oulun 

seudun murteelle tyypillisiä kielenpiirteitä ovat svaavokaali, yksikön 1. ja 2. persoonan 

pronominin variantit, yksinäis-s:llinen inessiivi, yleisgeminaatio sekä jälkitavujen eA- ja 

OA-yhtymien variaatio.  

 

Puhun tässä tutkielmassa kielenpiirteiden varianteista ja variaatiosta. Variantilla tarkoi-

tan kielenpiirteen erilaisia ilmenemismuotoja. Esimerkiksi jälkitavujen eA-yhtymillä on 

kolme varianttia, jotka ovat eA, iA ja ee. Edellä mainitut variantit muodostavat kielen-

piirteen variaation, jolla tarkoitan kielenpiirteen kokonaisvaihtelua. Kun kerron tut-

kielmassani, kuinka paljon kutakin varianttia on aineistossani tai kuinka suuri kielen-

piirteen variaatio on, käytän nimitystä tapaus tai frekvenssi. 
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Vertailuaineistooni kuuluu seitsemän Oulun seudun murteesta tehtyä pro gradu              

-tutkielmaa. Vertailuaineistossani tutkimuksen kohteena olevista henkilöistä käytetään 

nimitystä informantti. Kielitoimiston sanakirjan (2017 s.v. informantti) mukaan infor-

mantti on henkilö jonka kielenkäyttöä t. jonka edustamaa perinnettä kerätään tutki-

musaineistoksi. Omasta aineistostani puhuessani en käytä elokuvan henkilöistä infor-

mantti-nimitystä. Käytän heistä nimitystä elokuvan henkilöt, kun tarkoitan elokuvan 

kaikkia henkilöitä. Elokuvassa olevista tytöistä/naisista käytän yhteisnimitystä naispuo-

liset henkilöt. Niin ikään käytän pojista/miehistä yhteisnimitystä miespuoliset henkilöt. 

 

Käytän tutkielmassani ohjaaja-käsikirjoittajan laatiman käsikirjoituksen puhejaksoista 

nimityksiä dialogi ja repliikki. Dialogi tarkoittaa vuoropuhelua (KS 2017 s.v. dialogi). 

Dialogista puhuessani tarkoitan kaikkia elokuvan puheosuuksia yhtenä kokonaisuutena. 

Repliikki puolestaan tarkoittaa näytelmän vuorosanaa (KS 2017 s.v. repliikki). Tässä 

tutkielmassa repliikki on dialogissa oleva näyttelijän puheenvuoro, joka katkeaa toisen 

näyttelijän puheenvuoroon tai kohtauksen vaihtumiseen. 

 

Oma tutkielmani on sosiolingvististä variaationtutkimusta. Kerron luvussa 4.1., mitä 

sosiolingvistinen variaationtutkimus tarkoittaa. Tutkielmani yhteenvedossa peilaan 

saamiani tuloksia kansandialektologiseen tietoon Oulun seudun murteesta. Kansan-

dialektologialla tarkoitetaan kansanlingvistiikan alalajia, jossa selvitetään maallikoiden 

murrekäsityksiä (Vaattovaara 2009: 27). Kielitoimiston sanakirja (2017 s.v. maallikko). 

määrittelee maallikon seuraavasti: ei-ammattilainen, ei-asiantuntija, tavallinen ihminen. 

Tässä tutkielmassa pidän maallikkona henkilöä, joka ei ole saanut kielitieteellistä koulu-

tusta.  
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2. TUTKIMUSALUEEN JA -AINEISTON ESITTELY 

 

2.1. Murteen käyttö kaunokirjallisuudessa 

 

Murretta on käytetty 1880-luvulta lähtien yhtenä kaunokirjallisuuden tyylin keinona 

(Mielikäinen 2001). Kirjoitettu puhe on fiktiivistä, keinotekoista ja sepitettyä puhetta, 

jolla kirjailija haluaa lisätä autenttisuuden vaikutelmaa. Kirjoitetun kielen keinoin luotu 

puhe onkin aina sidoksissa todellisuudessa puhuttuun kieleen. Vaikka fiktiivisen puheen 

kielimuoto ei koskaan noudata täysin autenttista puhetta, siinä voidaan käyttää hyväksi 

samaa variaatioskaalaa kuin todellisuudessakin: murteen avulla henkilöhahmot voidaan 

erottaa toisistaan esimerkiksi kotiseudun sekä sosiaali-, ikä- ja ammattiryhmän perus-

teella. (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 11, 18–19.)  

 

Kaunokirjallisuudessa olevaa murretta on tutkittu muutamassa Oulun yliopistossa teh-

dyssä pro gradu -tutkielmassa. Esimerkiksi Anne Tihinen (2006) on tutkinut pro gradu  

-tutkielmassaan Mirja Kuivaniemen Neitoperhonen ja Eira Pättikankaan Olkileijona 

murisee -teoksen eteläpohjalaisesta murteesta kahden eri teoksen välisiä murteellisia 

yhtäläisyyksiä ja eroja. Näissä kahdessa kaunokirjallisessa teoksessa murteen käyttö ei 

ole pelkästään tarinan höysteenä: molemmat kirjailijat ovat tavoittaneet teoksissaan au-

tenttisen eteläpohjalaisen murteen hyvin. Teoksissa oleva murre edustaa vanhempien 

murteenpuhujien käyttämää kieltä. Aira Repo (1980) on tutkinut kaunokirjallisuudessa 

esiintyvää murretta pro gradu -tutkielmassaan Kansankielen piirteitä Teuvo Pakkalan 

varhaistuotannossa. Revon tutkimustulosten mukaan Pakkala käyttää murteita elävöit-

tämään käyttämäänsä sanastoa. Esimerkiksi puhuessaan kainuulaisista Pakkala käyttää 

murresanoja, jotka tunnetaan pelkästään itämurteiden alueella. 

 

Murteen avulla kirjailija voi myös rakentaa henkilöhahmojen identiteettiä (Mielikäinen 

2001). Normaalissakin puhetilanteessa ihminen luo ja vaihtaa omaa identiteettiään 

muuttamalla puhetyyliään esimerkiksi yleispuhekielestä oman alueensa murteeseen 

(Mantila 2008: 64). Sari Nieminen (nyk. Keskimaa) (2005) on tehnyt pro gradu  

-tutkielman "Puhu kieltä, jota määkin tajuun!" Murteiden kohtaaminen Kalle Päätalon 

Iijoki-sarjan Kallen ja Lainan parisuhteessa. Tutkielmassaan Keskimaa tarkastelee 

kahdelta eri murrealueelta kotoisin olevan pariskunnan vuoropuhelua parisuhteen identi-

teetin rakentajana. Päähenkilöiden parisuhteessa murteilla muun muassa kiusoitellaan, 
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leikitään, ärsytetään ja lepytellään toista osapuolta. Keskimaa on jatkanut pro gradu       

-tutkielmansa pohjalta väitöskirjaa Puhekielen variaation funktiot Kalle Päätalon Iijoki-

sarjassa (Hirvasnoro 2012).  

 

Essi Pulkkisen (2016) pro gradu -tutkielmassa Kielen variaation funktiot J.R.R. Tolkie-

nin teoksessa Hobitti eli sinne ja takaisin perehdytään Tolkienin luomien kansojen ja 

henkilöhahmojen käyttämän kielen variaatioon. Pulkkisen tutkimuksen mukaan J.R.R. 

Tolkien on muun muassa rakentanut kielen variaation avulla henkilöhahmojen ja kanso-

jen identiteettiä ja kuvannut henkilöiden välisiä suhteita. Kielen variaation avulla kirjai-

lija on myös luonut kuvaa sosiaaliryhmän sisäisestä hierarkiasta: esimerkiksi kuningas 

käyttää alamaisistaan poikkeavaa puhetapaa. Samalla tavalla kuin autenttisessa puhees-

sa, myös fiktiivisessä puheessa voidaan luoda alueellisia ja sosiaalisia eroja henkilö-

hahmojen välille (Mielikäinen 2001).  

 

 

2.2. Murteen käyttö elokuvassa 

 

Variaatio alkoi näkyä julkisessa kielenkäytössä 1980-luvun puolivälissä. Kehityksen 

alkusysäykseksi on arveltu paikallisradioiden syntyä ja radiopuheen rentoutumista: ih-

miset tottuivat kuulemaan murretta aikaisemmin vain ehdottoman kirja- ja yleiskielisis-

sä yhteyksissä. Nykyään ympärillämme näkyy ja kuuluu lukuisia kieliä ja niiden erilai-

sia ilmentymiä. Suomalaiseen kielimaisemaan kuuluvat muutos ja moninaisuus: kieltä 

on enemmän kuin ennen, sillä kielen tuottamisen paikat ja välineiden määrä kasvavat 

kiihtyvällä tahdilla. Puhekieli ei kuulu enää pelkästään puhuttuun kieleen, vaan sitä käy-

tetään elävästi monenlaisissa kirjoituksissa, kuten sähköpostissa, Facebookissa, interne-

tin keskustelupalstoilla sekä kaunokirjallisuudessa. (Heikkinen & Mantila 2011: 17, 27, 

142, 153.)  

 

Julkinen puhe sisältää myös entistä enemmän variaatiota, kuten Pirkko Nuolijärven 

(2003) artikkelista Puhutun kielen variaatio televisiokeskustelussa selviää. Nuolijärvi on 

tutkinut televisiokeskustelujen erilaisia puhekielen funktioita muun muassa poliitikko-

jen vaalikeskusteluissa. Nuolijärvi huomasi, että puhekieliset variantit lisääntyvät pu-

heen kääntyessä poliitikon omiin käsityksiin keskustelussa olevasta aiheesta. Piia 

Kemppainen (2002) on perehtynyt pro gradu -tutkielmassaan Tullee puhuttua taas mitä 
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sattuu. Puhekielen piirteet neljässä televisio-ohjelmassa televisio-ohjelmien murteen 

käytön funktioihin. Kemppaisen tutkimuksen mukaan puhekielen varianttien suosimi-

nen liittyy muun muassa oman imagon ja identiteetin rakentamiseen. Juontajat käyttävät 

murretta myös huumorin keinona ja katsojien viihdyttämiseen. Murretta on aina käytet-

ty myös huumorin välikappaleena (Mantila 2004: 336). 

 

Murteet ovat löytäneet myös uuden ja mehevän kasvualustan, internetin. Internetin kes-

kustelupalstoilla keskustellaan vilkkaasti murteella ja murteesta: ihmisillä tuntuu olevan 

pakottava tarve määritellä murteiden kauneutta ja rumuutta. (Heikkinen & Mantila 2011: 

148–149.)  Johanna Airisniemi (2015) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Oulun seu-

dun murre internetin keskustelupalstoilla ihmisten suhtautumista Oulun seudun murtee-

seen. Airisniemen tutkimuksen mukaan osalle internetin keskustelupalstoilla kirjoitta-

ville Oulun seudun murre näyttäytyy rakkaana ja tärkeänä asiana, josta voi aidosti olla 

ylpeä. Osa keskustelijoista puolestaan karsastaa Oulun seudun murretta ja sen puhujia. 

Murteista keskustelemisesta, oman murteen korostamisesta ja toisten murteelle naljai-

lusta onkin tullut internetin keskustelupalstoilla 2010-luvulla erityisesti nuorison huvia 

(Heikkinen & Mantila 2011: 150).  

 

Elokuvien repliikkien eli dialogin murteellisuutta ei ole tietoni mukaan tutkittu Suomes-

sa aikaisemmin. Elokuvan dialogi on kuitenkin yksi kerronnan keino liikkuvan kuvan 

ohella, ja sillä on monta tehtävää elokuvan juonen kuljettajana. Dialogi on myös tärkeä 

osa elokuvan miljöötä: se orientoi katsojan tapahtumaan, aikaan ja paikkaan. Elokuvan 

puhuttu kieli eroaa kuitenkin paljon arkipäivän puheesta, koska se on ennalta suunnitel-

tua ja kontrolloitua puhetta. (Kozloff 2000: 35–36, 39.) Elokuvan dialogissa puhekieltä 

on helpompaa jäljitellä kuin kirjallisuudessa, sillä elokuvissa merkityksiä voi luoda sa-

nanvalintojen ohella myös sanajärjestyksen ja painotusten avulla. Erilaisten pronomi-

nien, partikkeleiden ja muiden kiteytymien avulla luodaan niin sanottu puheen illuusio. 

(Mielikäinen 2001.) 

 

Tutkielmassani analysoin Miss Farkku-Suomi -elokuvan Oulun seudun murteelle kirjoi-

tettuja repliikkejä. Mediassa esiintyvää kieltä on tärkeää tutkia, sillä medialla on suuri 

vaikutus ihmisten jokapäiväisessä elämässä (Marshall & Werndly 2002: 8). Koska elo-

kuvien dialogien murteellisuutta ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa, vertaan tutki-

mukseni tuloksia autenttiseen Oulun seudun murteeseen. Vaikka fiktiivisessä puheessa 
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tulee olla todellisen puheen piirteitä, siitä ei silti koskaan voi etsiä tarkkaa tai oikeaa 

vastinetta todellisuudesta. Fiktiivisessä teoksessa aidoin tai uskottavin kielimuoto ei ole 

se puhe, jossa on noudatettu täydellisesti esimerkiksi jonkin murteen variantteja. Pu-

heessa tulee olla lisäksi variaatiota myös eri tilanteiden ja puhekumppanien välillä. 

(Nuolijärvi & Tiittula 2013: 11, 18–19.) Vaikka Suomessa elokuvien dialogien murteel-

lisuutta ei ole tutkittu, tähän mielenkiintoiseen aiheeseen on tarttunut moni tutkija ul-

komailla. Esimerkiksi Lukas Bleichenbacher (2008) on tutkinut teoksessaan Multilin-

gualism in the Movies. Hollywood Characters and Their Language Choises monikieli-

syyden käyttöä ja siihen liittyviä mielikuvia Hollywood-elokuvissa.  

 

 

2.3. Miss Farkku-Suomi -elokuva 

 

Miss Farkku-Suomi -elokuva (2012) on Kauko Röyhkän (2003) samannimiseen kirjaan 

perustuva Ouluun sijoittuva elokuva. Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut oululais-

syntyinen Matti Kinnunen. Elokuvan pääosissa näyttelevät Mikko Neuvonen (Välde), 

Sanni Kurkisuo (Pike) ja Elias Gould (Sasu). (Teatria 2013.)  

 

Miss Farkku-Suomi -elokuvan tapahtumat sijoittuvat 1970-luvun Ouluun. Elokuva ker-

too 17-vuotiaasta Välde-pojasta, joka on rakastunut luokkansa Pike-tyttöön. Pike osal-

listuu ja voittaa Suosikin järjestämän Miss Farkku-Suomi -tittelin ja alkaa seurustella 

luokkansa suosituimman pojan, Henri Hakalan, kanssa. Välde kuitenkin haluaa saada 

Piken tyttöystäväkseen. Välde on vakuuttunut, että Piken sydämen voi valloittaa vain 

olemalla jotain enemmän kuin Välde on nyt. 

 

Välde on kiinnostunut punk-musiikista ja tutustuu sattumalta Sasuun, jolla on oma 

punk-yhtye. Välde aloittaa Sasun yhtyeessä solisti-kitaristina, mutta yhtye ei saa mai-

netta. Ana-niminen manageri huomaa Välden potentiaalin muusikkona ja pyytää Väldeä 

liittymään luotsaamaansa Flash-yhtyeeseen. Välde ei aluksi innostu ajatuksesta, mutta 

Sasun antaessa solistin paikan Anki-tyttöystävälleen Välde suostuu Anan ehdotukseen. 

Flash-yhtye pääsee esiintymään Kuusrockiin. Välde on sanoittanut useita lauluja, jotka 

kertovat Pikestä, ja hän esittää niitä Kuusrockin lavalla ilman Ana-managerin lupaa. 

Oululaiset ottavat Välden sanoitukset erittäin hyvin vastaan, ja tästä alkaa Välden nou-
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su-ura muusikkona. Myös Pike seuraa Välden esiintymistä Kuusrockissa, ja hän haluaisi 

tavata Välden, mutta tällä erää kaksikko ei tapaa toisiaan.  

 

Eräänä talvisena iltana Välde näkee Piken. Pike on menossa tanssikilpailuihin, eikä hä-

nellä ole aikaa tapaamiselle muutamaa minuuttia kauempaa. Välde ei saa kerrottua Pi-

kelle tunteitaan, ja Pike jatkaa matkaansa kohti Kemiä. Saman illan aikana Pike joutuu 

auto-onnettomuuteen ja kuolee. Välde on surun murtama, eikä hän mene Piken hautajai-

siin. Piken sisko, Katja, tuo hautajaisten jälkeen Väldelle Piken päiväkirjan. Päiväkirjas-

ta Välde lukee Piken olleen rakastunut Väldeen jo silloin, kun Välde oli ihan tavallinen 

poika.  

 

 

2.4. Miss Farkku-Suomi -elokuvassa käytetyn murteen taustaa 

 

Haastattelin 10.08.2015 elokuvan käsikirjoittaja-ohjaaja Matti Kinnusta puhelimitse. 

Käytin keskustelumme tukena kysymyksiä, jotka ovat liitteessä yksi. Kinnusen mukaan 

he tavoittelivat elokuvan repliikeissä täydellistä murretta, vaikka hän tiedostaa, että ku-

kaan ei puhu oikeassa elämässä sellaista kieltä. Esittelen Kinnusen ajatuksia elokuvan 

murteesta ja käytän murteesta Kinnusen käyttämää Oulun murre -nimitystä. 

 

Kinnunen kirjoitti Miss Farkku-Suomen käsikirjoituksen repliikit suoraan Oulun mur-

teelle oman kielikorvansa perusteella. Hän asui 8-vuotiaaksi asti Oulussa ennen kuin 

muutti perheensä kanssa Etelä-Suomeen. Kinnunen muutti takaisin Ouluun 16-

vuotiaana mutta palasi takaisin Etelä-Suomeen lukioaikojensa jälkeen. Oulusta muutos-

ta on kulunut aikaa yli 20 vuotta. Elokuvaa käsikirjoittaessaan Kinnunen pyrki alkuvai-

heessa jättämään kaikista leimallisimmat kielenpiirteet pois käsikirjoituksestaan ymmär-

rettävyyden säilyttämiseksi, koska versio annettiin rahoittajille luettavaksi. Eräs rahoit-

tajista ehdotti, että elokuva kannattaisi tehdä nykypuhekieliseksi. Elokuva olisi saavut-

tanut rahoittajan mielestä laajemman yleisön, jos elokuvassa käytettäisiin sellaista kieltä, 

jota kaikki ymmärtävät helposti. Elokuvan tekijätiimi pohti asiaa vakavasti, ja myös 

muiden rahoittajien mielipidettä asiasta kysyttiin. Muutkin rahoittajat olivat sitä mieltä, 

että elokuva tulisi tehdä nykypuhekielellä. Tekijätiimi tuli kuitenkin lopulta siihen pää-

tökseen, että elokuva tehdään Oulun murteella, koska oululaisuus on elokuvassa keskei-

sessä osassa. Kinnunen sanoo, ettei hänen puheessaan ole Oulun murteen kielenpiirteitä, 
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joten hän oli epävarma käsikirjoituksensa murteesta. Hän tapasi Ylellä työntekijän, joka 

puhui leveää Oulun murretta. Kinnunen pyysi työntekijää tarkistamaan tekemänsä käsi-

kirjoituksen murteen. Tässä vaiheessa repliikkejä korjattiin ja muutettiin entistä mur-

teellisemmaksi.  

 

Miss Farkku-Suomen tekijätiimi olisi halunnut, että elokuvan henkilöt olisivat kotoisin 

Oulusta ja puhuisivat syntyjään Oulun murretta. Koekuvaukset järjestettiinkin ensin 

Oulussa, ja siihen osallistui 400–500 nuorta. Oulussa oli Kinnusen mukaan hyviä näyt-

telijöitä, mutta ongelmaksi muodostui se, että koekuvauksiin osallistui vain kymmen-

kunta poikaa. Oulusta ei löytynyt sopivaa näyttelijää Väldeksi, joten elokuvan koeku-

vaukset järjestettiin myös Helsingissä. Lopulta kaikki elokuvan nuoret valittiin Helsin-

gin koekuvauksista, koska se oli taloudellisesti järkevintä: elokuvaa harjoiteltiin Helsin-

gissä, joten olisi tullut kalliiksi lennättää oululaisia näyttelijöitä Helsinkiin. 

 

Kinnusen mukaan haastavinta elokuvan tekemisessä oli se, että elokuvan nuoret eivät 

puhuneet Oulun murretta vaan se piti opettaa heille. Ainoastaan Sasun isää ja Anaa 

näyttelevät Juha Kukkonen ja PK Siili ovat kotoisin Oulun seudulta. Murre opetettiin 

näyttelijöille niin, että heidät koottiin samaan tilaan, missä Ylen työntekijä kävi eloku-

van repliikit yhdessä läpi heidän kanssaan. Työntekijä oli jo aikaisemmin kommentoinut 

elokuvan käsikirjoituksen repliikkejä ja tehnyt niihin korjauksia. Harjoittelemalla pyrit-

tiin saamaan kielenpiirteet ja intonaatio vastaamaan Oulun murretta. Myös myöhem-

mässä vaiheessa sama työntekijä auttoi näyttelijöitä heidän kysymyksissään repliik-

keihinsä liittyen. Kinnunen kuitenkin sanoo, että vieraan murteen käyttämisellä oli 

myös hyvä puolensa: vaikean alun jälkeen näyttelijät pystyivät murteen avulla samais-

tumaan enemmän roolihahmoonsa ja irrottautumaan itsestään kuvausten ajaksi. 

 

Kuten aihetta rajatessani huomasin, elokuvassa on kaksi henkilöä, Kara ja Hippi, jotka 

eivät käytä elokuvassa Oulun murretta lainkaan. Kinnusen mukaan Karan roolissa halut-

tiin tietoisesti käyttää Helsingin puhekieltä korostamaan Karan ja Välden ikäeroa ja 

Välden murteellisuutta. Kinnunen on ottanut Hipin repliikit suoraan Miss Farkku-Suomi 

-romaanista, jossa Hipin repliikeissä ei ollut murteellisia kielenpiirteitä. Tämä selittää 

sen, miksi Hipin puheessa ei kuulla Oulun murretta. 
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Elokuvan murteessa on paljon variaatiota, eikä kukaan henkilö puhu täydellistä Oulun 

murretta. Tämä ei ollut tarkoituksellista, mutta käytännön syistä joukkoon jäi myös sel-

laista materiaalia, joissa repliikkejä ei sanota suunnitelman mukaisesti. Näyttelijät olivat 

valitelleet sitä, että Oulun murteella puhuminen heikentää heidän ilmaisuaan, koska 

repliikkien oikein sanomiseen joutuu keskittymään liikaa. Elokuvan leikkausvaiheessa 

jouduttiin ottamaan näyttelijän omalla murteella sanottua materiaalia, koska kohtaus oli 

muuten parhaiten onnistunut. Etenkin pitkissä repliikeissä Oulun murteen käyttäminen 

alkoi Kinnusen mukaan horjua. Kaikki nuoret näyttelijät olivat kuvaushetkellä amatöö-

rinäyttelijöitä, joten kamerat ja kuvausryhmässä toimiminen ei ollut heille ennestään 

tuttua. Tämän vuoksi näyttelijät jännittivät kuvausta. Kinnunen on kaikesta huolimatta 

suhteellisen tyytyväinen elokuvan murteeseen.  
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3. TUTKITTAVAT KIELENPIIRTEET 

 

3.1. Svaavokaali 

 

Svaavokaali on maantieteellisesti laaja suomen murteiden piirre, sillä sitä esiintyy savo-

lais- ja pohjoispohjalaismurteissa (Kettunen 1999: kartta 199) sekä pohjoisissa hämä-

läismurteissa. Svaavokaali on ilmiö, jossa painollisen tavun jäljessä eripaikkaisten kon-

sonanttiyhtymien väliin lisätään siirtymävokaaleja ääntämisen helpottamiseksi. (VISK 

2008 § 33.)  

 

Oulun seudun murteessa svaavokaali voi esiintyä 1. ja 2. tavun rajalla kaikissa eripaik-

kaisissa l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä (lh, lk(k), lm, lp(p), lv ja lj), h-alkuisissa kon-

sonanttiyhtymissä (hj, hl, hm, hn, hr ja hv) sekä nj-, rj- ja nh-yhtymissä. l- ja h-

alkuisissa konsonanttiyhtymissä sekä nh-yhtymässä svaavokaali on seuraavan vokaalin 

kaltainen. lj-, rj- ja nj-yhtymissä se on aina i. Svaavokaalia on luonnehdittu fennistisessä 

kirjallisuudessa loisvokaalina eli anaptyktisenä vokaalina. (Mantila & Pääkkönen 2010: 

92–93, 96.)   

 

Nykypuhekielessä svaavokaali kuuluu edelleen oleellisesti Oulun seudun murteeseen, ja 

ihmiset tunnistavat sen olevan leimallinen Oulun seudun murteen piirre. Oulun kaupun-

kialueen murteessa svaavokaalin käyttö on kuitenkin alkanut horjua, ja svaa edustuukin 

maaseudulla enemmän kuin kaupungissa. Svaavokaali kuuluu yleisimmin miesten kuin 

naisten puhekieleen. (Mantila & Pääkkönen 2010: 101–104.) 

 

 

3.2. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit 

 

Vanhassa Oulun seudun murteessa yksikön 1. persoonan pronominin variantti on yleen-

sä ollut minä (Mantila & Pääkkönen 2010: 39–40). Nykypuhekielessä puolestaan pit-

kävokaalinen mää on ominainen Oulun seudun murteen piirre (Skiftesvikin 2012: 25). 

Sen sijaan lyhytvokaalinen mä-variantti on vielä harvinainen, mutta se on alkanut yleis-

tyä (Vikberg 1997: 45). 
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Yksikön 2. persoonan pronominin variantti, nä tai nää, on yksi Oulun seudun murteen 

tyypillisimmistä piirteistä. Edellä mainitut variantit edustuvat yleisimmin kO-

liitepartikkelisissa vaihtoehtokysymyksissä. (Mantila & Pääkkönen 2010: 40, 42.) 

Nä(ä)-variantin lisäksi sä(ä)-variantti on alkanut yleistyä Oulun seudun murteessa 

(Mantila 1997: 12). Nykypuhekielessä oululaisnuorten yksikön 2. persoonan pronomi-

nin variantteja ovat sää, sä, sinä ja nää (Skiftesvik 2012: 73–75).  

 

 

3.3. Inessiivin päätevariantit 

 

Yksinäis-s:llistä inessiiviä esiintyy suomen murteissa Vetelistä Kemiin ja Rovaniemelle 

sekä Tammelasta Hämeenkyröön saakka (Rapola 1962: 69–71). Yksinäis-s:llinen ines-

siivi on ollut yksi leimallisimmista Oulun seudun murteen piirteistä. Yksinäis-s:llistä 

päätevarianttia käytetään edelleen runsaasti Iissä ja Yli-Iissä, mutta se on häviämässä 

Oulun kaupunkialueen ja Oulun seudun siirtymämurteiden alueen murteesta. Inessiivi 

onkin jo geminoitunut useimmissa Oulun seudun murteen puhuma-alueen itäisimmillä 

alueilla. (Pääkkönen 1975: 289; Pääkkönen 1971: 17–18.) 

 

 

3.4. Yleisgeminaatio 

 

Yleiskielen sanansisäistä yksinäiskonsonanttia voi vastata murteissa geminaatta, kun 

sitä seuraa tai on joskus seurannut pitkä vokaali (VISK 2008 § 29). Suomen murteissa 

on tapana erottaa kolme erilaista geminaatiotyyppiä, jotka ovat yleisgeminaatio, itämur-

teiden erikoisgeminaatio ja lounaismurteiden erikoisgeminaatio (Leskinen 1975: 6). 

Sekä yleis- että erikoisgeminaatiot ovat edelleen käytössä useilla murrealueilla (VISK 

2008 § 29). Yleisgeminaatio edustuu keski-, pohjois- ja peräpohjalaismurteissa, lounais- 

ja hämäläismurteissa sekä suurimmassa osassa itämurteita (Kettunen 1999: kartta 2). 

Yleisgeminaatiossa lyhyttä painollista tavua seuraavan painottoman tavun alkukonso-

nantti kahdentuu, kun painottomaan tavuun on muodostunut pitkä vokaali tai diftongi. 

Mikä tahansa konsonantti voi kahdentua. (Leskinen 1975: 6.)  

 

Oulun seudun murteessa yleisgeminaatio on mahdollinen myös alkuperäisten i-

loppuisten diftongien edellä ja uudemmissa lainasanoissa, joissa on pitkä vokaaliaines 
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(Nahkola 1987: 51). Yleisgeminaation edustuminen on suhteellisen yleistä Oulun seu-

dun murteessa (Mantila 1997: 15). Varsinkin kaupungeissa sen on kuitenkin arvioitu 

olevan väistyvä piirre (VISK 2008 § 29). 

 

 

3.5. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät 

 

Eri tavuissa olevia peräkkäisien vokaalien tai diftongien jonoja kutsu-

taan vokaaliyhtymiksi. Jälkitavujen A-loppuisilla vokaaliyhtymillä tarkoitetaan eA-, OA-, 

iA- ja UA-yhtymiä. (VISK 2008 § 25–26.) A-loppuisten vokaaliyhtymien tavurajalla voi 

olla siirtymä-äänne j tai v. Siirtymä-äänteiden avulla tavuraja on säilynyt, kun taas eks-

pansiivisissä ee-, OO-, ii- ja UU-varianteissa tavuraja ei ole säilynyt. (Pääkkönen 1994: 

289.)  

 

Oulun seudun murteessa jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variantit ovat vanhastaan iA 

ja UA. Kuitenkin eA- ja OA-yhtymän edustus pitkänä ee:nä ja OO:na on alkanut yleistyä. 

Yleiskieliset jälkitavujen iA- ja UA-yhtymät edustuvat Oulun seudun murteessa aina 

yleiskielisinä. (Mantila 1997: 17; Mantila & Pääkkönen 2010: 206, 209–212.)  
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4. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN TAUSTA 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on Miss Farkku-Suomi -elokuvassa (2012) käytettävä 

Oulun seudun murre. Tässä luvussa esittelen tutkielmassani käyttämät teoreettiset ja 

metodiset lähtökohdat. Tutkimusotteeni on kvalitatiivista eli laadullista. Määrällistä eli 

kvantitatiivista tutkielmani on siltä osin, kun kerään ja lasken tutkimieni kielenpiirteiden 

edustumista. Esitän kielenpiirteiden edustumisen taulukoidussa muodossa Oulun seudun 

murteeseen vertailua varten. Esittelen tämän luvun lopussa myös käyttämäni muut me-

todit, joilla olen tutkielmani toteuttanut.  

 

Tutkielmani teoreettinen tausta on sosiolingvistiikassa. Sosiolingvistiikalla tarkoitetaan 

kielitieteen osa-aluetta, joka tutkii kieltä ja kieliyhteisöjä kulttuurisena ja sosiaalisena 

ilmiönä. Sosiolingvistisessä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten kieli muut-

tuu ja miten tavalliset ihmiset käyttävät kieltä jokapäiväisessä elämässään. Sosiolingvis-

tiikka on läheisessä yhteydessä yhteiskuntatieteisiin, kuten antropologiaan, sosiaalipsy-

kologiaan ja sosiologiaan. (Trudgill 2000: 21–22.)  

 

Kohdennan tutkimukseni sosiolingvistiikan variaationtutkimukseen, sillä jaottelen tut-

kimieni kielenpiirteiden variaation myös sukupuolen mukaan. Variaationtutkimus on 

yleisin sosiolingvistiikan tutkimuskohteista (Nuolijärvi 2008: 16), ja se tutkii puhutun 

tai kirjoitetun kielen vaihtelua. Variaationtutkimuksen avulla voidaan tutkia esimerkiksi 

murteita, slangia tai internetpalstoilla käytettävää kieltä. (Chambers 1995: 325.) Tässä 

tutkielmassa tutkimuskohteenani on elokuvassa käytettävä murre. Sosiolingvistisessä 

variaationtutkimuksessa on yleensä keskitytty vain muutaman kielenpiirteen tutkimi-

seen (Paunonen 1982: 65), kuten minäkin tutkielmassani teen. Olen esitellyt tässä työssä 

tutkittavat kielenpiirteet 3. luvussa. 

 

 

4.1. Sosiolingvistinen variaationtutkimus 

 

Sosiolingvistiikka syntyi Yhdysvalloissa 1960-luvulla perinteisen dialektologian rinnal-

le (Nieminen 1999: 1; Halliday 2007: 104). Dialektologiassa ajatellaan, että murrealuei-

den puhujien käyttämät kielenpiirteet ovat samanlaisia ja satunnaiset eroavaisuudet ovat 

pelkästään poikkeuksia. Sosiolingvistiikassa huomio on kiinnittynyt murreryhmien si-
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säiseen variaatioon ja sen taustalla vaikuttaviin muuttujiin. (Halliday 2007: 104.) Sosio-

lingvistiikan tutkimuksen yksi keskeisin uranuurtaja on William Labov. Hän havaitsi, 

että kielenvaihtelu ei ole kaoottista vaan järjestelmällistä ja tämä vaihtelu on kytköksis-

sä kieltä käyttäviin yhteisöihin. (Nieminen 1999: 1–3.)  

 

Varhaisimmat sosiolingvistiset tutkimukset keskittyivät sosiaaliryhmien välisten kielen-

piirteiden erojen tarkasteluun. Kuitenkin pian huomattiin, että myös muut tekijät vaikut-

tavat ihmisten tapaan puhua. Nykyisin sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa läh-

detään liikkeelle siitä oletuksesta, että taustaltaan erilaiset ihmiset puhuvat erillä tavalla. 

(Coates 1986: 63; Nuolijärvi 1988: 73.) Sosiolingvistisessä tutkimuksessa tutkija ryh-

mittelee kielenpuhujat sen mukaan, mikä hänen tutkimuksensa kannalta on kulloinkin 

relevanteinta. Näitä ryhmittelyperusteita ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus ja 

asuinpaikka. (Nuolijärvi 1988: 76–77.) Tutkielmassani ryhmittelen henkilöt sukupuolen 

perusteella. Työssäni on kuitenkin myös asuinpaikkaan liittyvä aspekti, sillä vertaan 

elokuvassa käytettävää murretta Oulun seudun murteen puhuma-alueeseen. 

 

Variaationtutkimus käynnistyi Suomessa 1970-luvun alussa, kun Heikki Paunonen esit-

teli Virittäjän artikkelissaan Labovin (1966) väitöskirjan The Social Stratification of 

English in New York City tuloksia. Tämän jälkeen Suomessa on tutkittu runsaasti mur-

teita ja kaupunkipuhekieltä variaation näkökulmasta. Suomalaisen variaationtutkimuk-

sen pääpaino on ollut nykypuhesuomen alueellisessa ja sosiaalisessa vaihtelussa. (Lap-

palainen 2004: 14.) Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, mitkä kielenpiirteet 

ovat yleistyviä ja mitkä väistyviä. Tiedetään myös, mitkä kielenpiirteet ovat alueellisesti 

ja sosiaalisesti neutraaleja ja mitkä piirteet puolestaan kertovat enemmän käyttäjänsä 

taustasta. (Mantila 2004: 322–323.)  

 

1970-luvulla tehdyssä sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa huomattiin, että nais-

ten ja miesten käyttämällä kielellä on tiettyjä eroavaisuuksia. Miehet suosivat naisia 

enemmän murteellisia ja puhekielisiä kielenpiirteitä ja omaksuvat hitaammin uuden 

kielimuodon. (Nuolijärvi 1988: 77.) Naiset puolestaan suosivat miehiä enemmän pres-

tiisivariantteja ja vähemmän murteelle leimallisia kielenpiirteitä (Coates 1986: 63–65; 

Mielikäinen 1988: 108). Suomen kielessä prestiisipiirteitä ovat esimerkiksi A:n loppu-

heitto ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen (Mantila 2004: 

326). Jo varhaisissa sosiolingvistisissä tutkimuksissa kuitenkin havaittiin, että miesten ja 
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naisten välisiä kielellisiä eroja ei voi selittää pelkästään sukupuolen perusteella. Mukana 

on myös muita tärkeitä taustamuuttujia, kuten sosiaaliryhmä ja ikä. Ihminen on koko-

naisuus, ja hän kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, jotka selittävät kielellisiä eroja. 

(Nuolijärvi 1988: 77.)  

 

Maaseudulla asuvat ovat kaupungissa asuvia murteellisempia. Tämä selittyy sillä, että 

kieliyhteisö on maaseudulla homogeenisempi kuin kaupungeissa. Murteet eroavat kui-

tenkin myös eri kaupunkien välillä niin, että maantieteellisesti lähekkäisissä kaupun-

geissa on kielellisiä eroja. Suomalaisen tutkimuksen perusteella murre säilyy paremmin 

alimmilla sosiaaliryhmillä, kun taas hyvin koulutetut suosivat standardi- ja prestiisipiir-

teitä puheessaan. (Mielikäinen 1988: 94–95.) Aineistoni analyysissä en huomioi henki-

löiden sosiaalista taustaa, koska elokuvan henkilöiden sosiaalisen taustan arviointi jäisi 

pelkästään oman tulkintani varaan.  

 

 

4.2. Tutkimusaineiston käsittely 

 

Ennen aineistoni tarkempaa analyysiä valitsin tarkasteltavat kielenpiirteet Oulun seudun 

murteesta tehtyjen pro gradu -tutkielmien perusteella. Nämä kielenpiirteet ovat 1) svaa-

vokaali, 2) yleisgeminaatio, 3) yksinäis-s:llinen inessiivi, 4) jälkitavujen eA- ja OA-

yhtymät sekä 5) yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit. Tutkielman ulkopuolelle jäävät 

esimerkiksi yleiskielen ts:n vastineet (mettä ’metsä’) ja yleiskielen d:n heikon asteen 

vastineet (meiän ’meidän’).  

 

Kielenpiirteiden rajauksen jälkeen litteroin elokuvan repliikit. Litteroinnin pääperiaat-

teena noudatan Mantilan ja Pääkkösen (2010: 30–34) merkitsemistapoja. Käyttämäni 

litterointi on kuitenkin yksinkertaistetumpaa kuin Mantilan ja Pääkkösen, koska tut-

kielmani tavoitteena on tarkastella vain tiettyjä kielenpiirteitä. Seuraavassa listauksessa 

esitän tärkeimpiä litterointiperiaatteitani, jotka poikkeavat Mantilan ja Pääkkösen litte-

rointiperiaatteista: 

- merkitsen ŋ-äänteen sen foneettisella merkillä 

- merkitsen vokaalien ja konsonanttien kestot joko lyhyiksi tai pitkiksi 

- merkitsen kaikista selvimmät rajageminaatiot 
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- en ole huomioinut taukojen kestoa (en käytä litteroinnissa pilkkua, ja piste, ky-

symysmerkki sekä huutomerkki merkitsevät virkkeen päättymistä) 

- virkkeen alussa on iso kirjain ja lopussa piste 

- erisnimet alkavat isolla alkukirjaimella 

- alleviivaan tarkasteltavan kielenaineksen kustakin esimerkistä 

- vierasperäiset erisnimet ovat puheasussa 

- olen merkinnyt yleisgeminaation kahdella konsonantilla. 

 

Seuraavaksi poimin tekemästäni litteraatista kaikki tutkimani kielenpiirteet yksi kerral-

laan. Laskin tutkimieni kielenpiirteiden frekvenssit ja prosenttiosuudet, joista koostin 

taulukoita. Näin saan selvitettyä, miten kielenpiirteiden variantit edustuvat elokuvan 

dialogissa sekä mitkä variantit ovat yleisiä ja minkä käyttöä vältellään. Kiinnitän huo-

miota myös Oulun seudun murteeseen kuulumattomien varianttien edustumiseen.  

 

Analyysiäni varten laskin vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmien kielenpiirteiden va-

riaation yhdeksi keskiarvoksi, sillä vertailuaineistoni taustamuuttujina on käytetty suku-

puolen lisäksi esimerkiksi koulutustaustaa ja ikää. Näin saan Oulun seudun murteesta 

tehtyjen pro gradu -tutkielmien tulokset vertailukelpoisiksi tutkimustani varten. Ryhmit-

telin tässä vaiheessa myös aineistoni ja vertailuaineistoni kielenpiirteiden prosentti-

osuudet sukupuolen mukaan. Hypoteesini mukaan miesten ja naisten kielenkäytössä on 

autenttisen puheen tavoin löydettävissä eroja. Suomalaistutkimusten perusteella miesten 

ja naisten väliset murre-erot eri kielenpiirteissä ovat erittäin pieniä tai niitä ei ole lain-

kaan. Joukkoon mahtuu tietenkin poikkeuksia niin, että miehet suosivat huomattavasti 

enemmän murteellista varianttia kuin naiset. Klassinen esimerkki tällaisesta tapauksesta 

on svaavokaalin edustuminen huomattavasti enemmän miesten kuin naisten puheessa. 

(Lappalainen 2004: 38.)  
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5. KIELENPIIRTEIDEN EDUSTUMINEN ELOKUVASSA 

 

5.1. Svaavokaali 

 

Olen jaotellut svaavokaalin käsittelyn neljään alaryhmään. Käytän samaa jaottelua kuin 

Mantila ja Pääkkönen (2010) ovat käyttäneet. Ensin käsittelen l-alkuiset konsonanttiyh-

tymät, sen jälkeen h-alkuiset konsonanttiyhtymät, sitten lj-, rj- ja nj-yhtymät sekä lo-

puksi nh-yhtymät. Jokaisessa alaluvussa on taulukko niistä tapauksista, jotka esiintyvät 

aineistossani. Olen koonnut taulukoihin sekä ne tapaukset, joissa svaavokaali edustuu 

(svaa), että ne tapaukset, joissa se on mahdollinen, mutta sitä ei käytetä. Aineistossani 

on 107 svaavokaalin mahdollistavaa tapausta. Svaa edustuu 81 tapauksessa ja 26 ta-

pauksessa ei.  

 

 

5.1.1. l-alkuiset konsonanttiyhtymät 

 

Oulun seudun murteessa svaavokaali on mahdollinen l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä 

lh-, lk(k)-, lm-, lp(p)-, lv- ja lj-yhtymissä. Aineistossani ei ole lainkaan lh-yhtymällisiä 

tapausta. Se ei ole ihme, sillä lh-yhtymällisiä sanueita ei ole montaa suomen kielessä 

(Mantila & Pääkkönen 2010: 94). Olen koonnut taulukkoon 1 svaavokaalin edustumisen 

l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä.  

 

TAULUKKO 1. Svaan edustuminen l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä elokuvassa. 

 

 

Kuten taulukosta 1 näkee, aineistossani svaavokaali on mahdollinen 57 tapauksessa. 

Svaa edustuu niistä 46 tapauksessa. Aineistossani svaan edustus l-alkuisissa konsonant-

tiyhtymissä on 80,7 prosenttia tapauksista. Oulun seudun murteelle tyypillistä on, että l-

SVAAVOKAALI 

l- alkuiset konsananttiyhtymät

Konsonanttiyhtymä lk (svaa) lk lp  (svaa) lp lv (svaa) lv lm (svaa) lm

Esiintyminen aineistossa 20 6 5 - 12 3 9 2

Yhteensä 

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 57 tapausta

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
77 23 100 - 80 20 82 18

Svaavokaalin edustuminen l- alkuisissa konsonanttiyhtymissä: 80,7 %

26 tapausta 5 tapausta 15 tapausta 11 tapausta
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alkuisissa konsonanttiyhtymissä svaa säilyy kaikista neljästä alaryhmästä parhaiten (Pi-

nola 1997: 65). 

  

Aineistossani on viisi lp-yhtymällistä tapausta, ja kaikissa niissä svaavokaali edustuu. 

lp-yhtymälliset tapaukset ovat aineistoni ainoita tapauksia l-alkuisista konsonanttiyhty-

mistä, joissa svaa edustuu kaikissa tapauksissa. Esimerkissä 1 on lp-yhtymällisen ta-

pauksen sisältävä repliikki.  

 

(1) Iha hyvvää kait. Mä oon lähössä Kemmiin jatstanssikilipailuihin. Entäpä itte? 

Nää oot kuulemma lopettanu koulun. 

 

Toiseksi säännönmukaisimmin svaa edustuu aineistossani lm-yhtymällisissä tapauksissa, 

joita on aineistossani 11. Svaavokaali edustuu yhdeksässä tapauksessa. Esimerkissä 2 

on svaattoman tapauksen sisältävä repliikki ja esimerkissä 3 svaallisen tapauksen sisäl-

tävä repliikki. 

 

(2) Ilman eŋlantia ei pääse maailmalle. 

(3) Kolometoista. Kävin vähän kirijastosa. Otakko nää mehua? 

 

Kolmanneksi säännönmukaisimmin svaa edustuu lv-yhtymällisissä tapauksissa, joita on 

aineistossani 15. Svaavokaali edustuu 12 tapauksessa. Esimerkissä 4 on svaallisen ta-

pauksen sisältävä repliikki ja esimerkissä 5 svaattoman tapauksen sisältävä repliikki. 

 

(4) Nää oot ite sanonu ettei mittään helevettiä oo olemassakaan. 

(5) Musta se oli ihan helvetin hyvä. 

 

l-alkuisista konsonanttiyhtymistä aineistossani on eniten lk-yhtymiä, joita on 26 tapaus-

ta. Svaavokaali edustuu 20 tapauksessa. Esimerkissä 6 on svaallisen tapauksen sisältävä 

repliikki ja esimerkissä 7 svaattoman tapauksen sisältävä repliikki. 

 

(6) Aŋelikaa. Nää luet varmaa pelekästään jottain Dostojevskiä. 

(7) Sitten siirrymme Välivainion kentälle pellaamaa jalkapallua. 
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Aineistossani on kaksi tapausta, joissa svaavokaali edustuu, vaikka se ei ole kielitieteel-

lisesti mahdollinen: niissä svaa edustuu lt-yhtymässä. Kummassakin tapauksessa svaa 

on kaltainen-sanueessa (esimerkit 8 ja 9). 

 

(8) Piken kalataset ihimiset. 

(9) Edvard Munkin kalataset taiteilijat. 

 

Svaavokaalin edustuminen l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä on sitä yleisempää aineis-

tossani, mitä vähemmän tapauksia esiintyy. Esimerkiksi lp-yhtymällisiä tapauksia on 

aineistossani vähiten, ja niissä svaavokaali edustuu eniten. Puolestaan lk-yhtymällisiä 

tapauksia on aineistossani eniten, ja niissä svaavokaali edustuu kaikkein vähiten.  

 

 

5.1.2. h-alkuiset konsonanttiyhtymät 

 

Olen koonnut taulukkoon 2 svaavokaalin edustumisen h-alkuisissa konsonanttiyhtymis-

sä. Aineistossani svaavokaali ei edustu h-alkuisissa konsonanttiyhtymissä (72,0 %) niin 

usein kuin l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä (80,7 %). Tämä tulos edustaa todellista 

kielenkäyttöä (Pinola 1997: 65). Kuten taulukosta näkee, aineistossani on 25 h-alkuisen 

konsonanttiyhtymän sisältävää tapausta, jossa svaavokaali on mahdollinen. Svaavokaali 

edustuu 18 tapauksessa.  

 

TAULUKKO 2. Svaan edustuminen h-alkuisissa konsonanttiyhtymissä elokuvassa. 

 

 

Taulukosta 2 huomaa, että hv-, hr- ja hl-yhtymissä svaavokaali edustuu aineistossani 

säännönmukaisimmin h-alkuisissa konsonanttiyhtymissä. Svaa edustuu niissä kaikissa 

tapauksissa. Seuraavaksi säännönmukaisimmin svaa edustuu aineistossani hm-

yhtymällisissä tapauksissa, joita on kymmenen. Svaa edustuu kahdeksassa tapauksessa 

Konsonanttiyhtymä hm (svaa) hm hn  (svaa) hn hv  (svaa) hv hj (svaa) hj hr (svaa) hr hl (svaa) hl

Esiintyminen aineistossa 8 2 2 2 5 - - 3 2 - 1 -

Yhteensä 

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
80 20 50 50 100 - - 100 100 - 100 -

10 tapausta

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 25 tapausta

Svaavokaalin edustuminen h- alkuisissa konsonanttiyhtymissä: 72,0 %

SVAAVOKAALI 

h- alkuiset konsananttiyhtymät

4 tapausta 5 tapausta 3 tapausta 2 tapausta 1 tapaus
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ja kahdessa tapauksessa ei (esimerkit 10 ja 11). Esimerkissä 12 on repliikki, jossa svaa 

edustuu hr-yhtymällisessä tapauksessa.  

  

(10) Nii ihiminen kuolee ja siitä on ilimotus Kalevasa. 

(11) Sieltä nää löyvvät ihmisen. 

(12) Siis vihiriä? 

 

Aineistossani on neljä hn-yhtymällistä tapausta. Kumpikin variantti, svaallinen (esi-

merkki 13) ja svaaton (esimerkki 14), edustuvat kahdessa tapauksessa. Aineistossani on 

kolme hj-yhtymällisistä tapausta, ja svaavokaali ei edustu missään niistä (esimerkki 15).  

 

(13) Koska kaikki pelekää että mitä jos onki ite homo. Pluu Riid laulaa avvoimesti 

ihimisen pimmeistä puolista. Se on teheny monta biisiä missä se puhhuu siitä mi-

ten kaikki epänormaali on justiin normaalia. 

(14) Jätkä on tehny biisin. 

(15) Mun piti ostaa se Horsis levy, mutta sitä ei ollu pohjoismaissa sähkössä. 

 

 

5.1.3. lj-, rj- ja nj-yhtymät 

 

lj-, nj- ja rj-yhtymissä svaavokaali on aina i, ja se saa laatunsa j:stä, joka on puolivokaa-

li. Oulun seudun murteelle on tyypillistä, että konsonanttiyhtymän j on joko kokonaan 

tai osittain vokaaliutunut. (Mantila & Pääkkönen 2010: 96, 98.) Käytän tarkekirjoituk-

sessani merkitsemistapana i:tä. Olen koonnut taulukkoon 3 svaavokaalin edustumisen 

lj-, nj- ja rj-yhtymissä. 

 

TAULUKKO 3. Svaavokaalin edustuminen lj-, rj- ja nj-yhtymissä. 

 

 

Konsonanttiyhtymä lj (svaa) lj rj (svaa) rj nj (svaa) nj

Esiintyminen aineistossa 12 2 2 3 1 2

Yhteensä 

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
86 14 40 60 33 66

14 tapausta

Svaavokaalin edustuminen lj -, rj - ja nj -yhtymissä: 68,2 %

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 22 tapausta

5 tapausta 3 tapausta

SVAAVOKAALI 

lj-, rj- ja nj- yhtymät
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Kuten taulukosta 3 näkee, aineistossani on 22 lj-, rj- ja nj-yhtymällistä tapausta. Svaa-

vokaali edustuu 15 tapauksessa. Svaavokaali edustuu aineistossani lj-, nj- ja rj-

yhtymissä 68,2 prosentissa tapauksista.  

 

Aineistossani svaavokaalin edustuminen on säännönmukaisinta lj-yhtymällisissä ta-

pauksissa, joita on aineistossani 14. Svaavokaali edustuu 12 tapauksessa. Esimerkissä 

16 on svaallisen tapauksen sisältävä repliikki ja esimerkissä 17 svaattoman tapauksen 

sisältävä repliikki. 

 

(16) No jottai. Mut ei nii palijon ku mää luulin. Aika pientä se on. Kävim mä siel-

lä Lontoosa. 

(17) Meijjän pittää pikkuhiljaa saaha jottain aikaseks. 

 

Seuraavaksi säännönmukaisimmin svaavokaali edustuu rj-yhtymällisissä tapauksissa, 

joita on aineistossani viisi. Svaavokaali edustuu kahdessa tapauksessa (esimerkki 18), ja 

kolmessa tapauksessa se ei edustu (esimerkki 19). nj-yhtymiä on aineistossani kolme 

tapausta. Kyseiset tapaukset ovat yleiskielessä harvinaisia (Mantila & Pääkkönen 2010). 

Svaavokaali edustuu niistä yhdessä tapauksessa. Esimerkeissä 20 ja 21 ovat repliikit, 

joissa on nj-yhtymällinen tapaus. Esimerkissä 20 svaavokaali edustuu linja-sanueesta, ja 

esimerkissä 21 on svaaton tapaus samasta sanueesta. 

 

(18) Kirijaston. 

(19) Mä oon kuullu että nää oot ihan haka kirjottammaan aineita. 

(20) Meillä pittää olla oma linija. 

(21) Yhteinen linja. 

 

 

5.1.4. nh-yhtymä 

 

Svaavokaalin edustuminen nh-yhtymässä horjuu Oulun seudun murteessa, ja tutkimus-

ten mukaan noin kolmannes nh-yhtymällisistä tapauksista edustuu svaattomana. Vanha 

on kuitenkin sellainen sanue, jossa svaa on yleistynyt. (Mantila & Pääkkönen 2010: 

100.)  
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Aineistossani on kolme nh-yhtymällistä tapausta, joista svaa edustuu kahdessa (esi-

merkki 22). Esimerkissä 23 on svaattoman tapauksen sisältävä repliikki. Vaikka vanha-

sanueessa svaan edustuminen on yleistynyt (Mantila & Pääkkönen 2010: 100), se edus-

tuu toisen elokuvan henkilön puheessa svaattomana.  

 

(22) Mitä ne siellä tekkee? Ei kait se mulle kuulu. Kuinka vanaha nää oot? 

(23) Se on isän vanha rippipuku. 

 

 

5.2. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominein variaatio 

 

Olen jaotellut yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien variaation käsittelyn kahteen eri 

ryhmään: ensin käsittelen yksikön 1. persoonan pronominin (luku 5.2.1.) ja sen jälkeen 

yksikön 2. persoonan pronominin (luku 5.2.2.). Kummassakin alaluvussa on taulukko 

elokuvassa esiintyvistä tapauksista. Aineistossani on 66 yksikön 1. persoonan pronomi-

nin tapausta. Esiintyvät variantit ovat mä, minä ja mää. Yksikön 2. persoonan pronomi-

nin tapauksia on 95. Esiintyvät variantit ovat nää, sinä ja sää.  

 

Alaluvussa 5.2.3. tarkastelen nää-variantin paikkaa lauseessa. Oululaislukiolaiset suosi-

vat nää-varianttia lausekontekstissa eri tavalla kuin sää-varianttia, sillä nää ei assimi-

loidu edeltävään kysymysmuotoiseen verbiin. Nää-variantti vaatii ookko-tyyppisen ky-

symysmuotoisen verbin rinnalleen. (Skiftesvik 2012: 56.) Haluan ottaa selvää, edustuu-

ko nää aineistossani pääsääntöisesti kO-liitepartikkelisissa vaihtoehtokysymyksissä. 

Aineistoni runsas nää-variantin suosiminen voisi selittyä sillä, että verbi on monessa 

lauseessa ennen persoonapronominia. 

 

 

5.2.1. Yksikön 1. persoonan pronominin variaatio 

 

Aineistossani on 66 yksikön 1. persoonan pronominin tapausta. Olen koonnut tauluk-

koon 4 yksikön 1. persoonan pronominin variaation elokuvassa. Aineistoni yleisin vari-

antti on mää, jota on aineistossani 48 tapausta (72,7 %). Toiseksi yleisin yksikön 1. per-

soonan pronominin variantti on lyhytvokaalinen mä, jota on aineistossani 16 tapausta 

(24,3 %). Minä-variantti edustuu aineistossani kahdessa tapauksessa (3,0 %). 
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TAULUKKO 4. Yksikön 1. persoonan pronominin variaatio elokuvassa. 

 

 

Minä edustuu yksikön 1. persoonan pronominin varianttina kolmessa prosentissa ta-

pauksista. Variantin suosiminen on siis satunnaista. Esimerkeissä 24 ja 25 ovat mää-

variantin sisältävät repliikit. Esimerkeissä 26 ja 27 ovat mä-variantin sisältävät repliikit. 

Esimerkissä 28 on aineistoni minä-variantti.  

 

(24) Ai että mää tyytyisin tavallisseen akkaan ja tavallisseen elämää? En mie-

luummin mää tapan itteni. Te varmaan tiiätte ketkä saavat kauneimmat naiset. 

(25) Saanko mää lainata sun maskaraa? 

(26) Mä lähen huomenna Hessaan. Sielä pietään se Miss Farkku-Suomi loppuki-

lipailu. Kenelle nää soittaisit jos saisit vappaasti valita. 

(27) Voi Välde! Mä en voi uskua! Anteeks. 

(28) Se on syömäsä. Minä ja Lasse syyään vasta toisesa vuorosa. 

 

 

5.2.2. Yksikön 2. persoonan pronominin variaatio 

 

Aineistossani on 95 yksikön 2. persoonan pronominin tapausta. Nää-variantti edustuu 

95,8 prosentissa tapauksista (91 tapausta). Sinä- ja sää-variantti edustuvat kumpikin 2,1 

prosentissa tapauksista (kaksi tapausta kumpaakin). Olen koonnut taulukkoon 5 yksikön 

2. persoonan pronominin variaation elokuvassa. 

 

TAULUKKO 5. Yksikön 2. persoonan pronominin variaatio. 

 

Variantti mä minä mää

Esiintyminen aineistossa 16 2 48

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
24 3 73

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 66 tapausta

YKSIKÖN 1. PERSOONAN PRONOMININ

VARIANTIT

Variantti nää sinä sää

Esiintyminen aineistossa 91 2 2

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
96 2 2

YKSIKÖN 2. PERSOONAN PRONOMININ

VARIANTIT

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 95 tapausta
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Esimerkeissä 29 ja 30 ovat nää-variantin sisältävät repliikit. Aineistoni sinä-tapaukset 

ovat aikuisen sanomia ja normaalia voimakkaammalla äänenpainolla (esimerkit 31 ja 

32). Esimerkeissä 33 ja 34 ovat sää-tapauksen sisältävät repliikit. Esimerkissä 33 on 

mielenkiintoista se, että siinä ei ole kO-liitepartikkelista vaihtoehtokysymysmuotoa 

(voisikko) vaan puhekielinen variantti (voisiks).  

 

(29) No nää näytit ääliöltä! Muija ootti varmaan minnuutin että nää sannoisit sil-

le jottai. Mikset nää pyytäny sitä ulos? 

(30) Nää oot rohkia. 

(31) Älä sinä nyt huutele siellä! 

(32) Sinäkö ne oot ottanu?  

(33) Kaheksan sataa. Hei voisik sää mennä auttamaan poikia tov Vähälän rekan 

kanssa? 

(34) Yks biisi Pauli. Kaikki muute on ollu ihan turhaa. Sää tiiät et nää tykkäät 

soittaa mun biisejä. Yks. 

 

 

5.2.3. Nää-variantin paikka lauseessa  

 

Olen koonnut taulukkoon 6, minkä verran nää-variantti edustuu ennen verbiä ja sen 

jälkeen. Taulukon kolmanteen sarakkeeseen olen koonnut tapaukset, joissa kyseessä on 

pelkkä lauseke tai jotka eivät sovellu kahteen muuhun sarakkeeseen: niissä ei joko ole 

lainkaan verbiä tai nää-variantti ja verbi ovat lauseessa kaukana toisistaan.  

 

TAULUKKO 6. Nää-variantin paikka lauseessa. 

 
 

Kuten taulukosta 6 näkee, aineistossani on 91 nää-tapausta: 32 tapauksessa se edustuu 

verbin jälkeen (35,2 %) ja 55 tapauksessa ennen verbiä (60,4 %). Aineistoni esimerkit 

35–38 kuvaavat nää-variantin paikkaa lauseessa: kaksi ensimmäistä kuvaavat nää-

variantin käyttöä ennen verbiä ja kaksi jälkimmäistä verbin jälkeen.  

 

(35) No en. Nää saat jos nää halluut. 

Paikka verbi + nää nää + verbi Muut

Esiintyminen aineistossa 32 55 4

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
35 61 4

NÄÄ -VARIANTIN

PAIKKA LAUSEESSA

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 91 tapausta
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(36) Mikä vittu nää luulet olevas? 

(37) Ookko nää joku homo? Ookko nää joku homo? 

(38) Nää oot runnoilija. Ookko nää taijjekoulusa?  

 

Oululaislukiolaiset suosivat nää-varianttia lähes yksinomaan verbialkuisissa kysymys-

lauseissa ja sää-varianttia väitelauseissa. Jos oululaisnuoret käyttävät nää-varianttia 

väitelauseessa, on kyseessä yleensä joko sä-passiivi tai funktioltaan kysymykseksi tar-

koitettu toteava lause. (Skiftesvik 2012: 58, 62.) Kuten taulukosta 6 voi todeta, aineisto-

ni ei noudata sitä pääsääntöä, että nää esiintyy pääsääntöisesti verbin jäljessä. Yleisem-

min nää-varianttia käytetään aineistossani ennen verbiä. Aineistossani nää-variantti siis 

edustuu poikkeuksellisen paljon väitelauseissa. Tältä osin yksikön 2. persoonan pro-

nominin edustuminen ei ole autenttista Oulun seudun murretta.  

 

 

5.3. Inessiivin päätevariantit 

 

Aineistossani on 68 inessiivimuotoista tapausta, joista lähes saman verran edustuvat 

yksinäis-s:llinen (35 tapausta) ja geminaatta-s:llinen variantti (30 tapausta). Aineistos-

sani on myös kolme A:n loppuheittoa. Olen koonnut taulukkoon 14 inessiivin päätevari-

anttien edustumisen elokuvassa.  

 

TAULUKKO 7. Inessiivin päätevarianttien edustuminen elokuvassa.  

 

 

Aineistoni yleisin inessiivin päätevariantti on yksinäis-s:llinen (51,5 %) ja toiseksi ylei-

sin geminaatta-s:llinen (44,1 %). A:n loppuheitto edustuu aineistossani 4,4 prosentissa 

tapauksista. Esimerkissä 39 on yksinäis-s:llisen variantin sisältävä repliikki ja esimer-

kissä 40 geminaatta-s:llisen variantin sisältävä repliikki. Esimerkin 41 repliikissä on A:n 

loppuheitto.  

 

Variantti Yksinäis-s:llinen A :n loppuheitto Geminaatta-s:llinen

Esiintyminen aineistossa 35 3 30

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
51 4 45

KOOSTE INESSIIVIN

PÄÄTEVARIANTEISTA 

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 68 tapausta
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(39) Lensikkö nääki ulos? Multa ne vei pullon mutta onneksi oli toinen jemmasa. 

Otakko? 

(40) Me ei juosta näissä paskakisoissa. 

(41) Et ollu koulus. 

 

 

5.4. Yleisgeminaatio 

 

Poimin elokuvan litteraatista sekä pääpainollisessa että sivupainollisissa tavuissa mah-

dolliset yleisgeminaatiot. Olen ottanut huomioon vain ne tapaukset, joissa yleisgeminaa-

tio olisi mahdollinen. Esimerkiksi repliikissä oleva tapaus tekemään ei kuulu mukaan 

laskelmiini, koska tässä tapauksessa yleisgeminaatio ei ole mahdollinen. Sen sijaan 

yleisgeminaatio olisi mahdollinen tekeen-sanueessa. Olen koonnut taulukkoon 8 yleis-

geminaation edustumisen elokuvassa. 

 

TAULUKKO 8. Yleisgeminaation edustuminen elokuvassa. 

  

 

Aineistossani on 196 tapausta, jossa yleisgeminaatio on mahdollinen. Yleisgeminaatio 

edustuu 176 tapauksessa (89,8 %). Esimerkeissä 42 ja 43 ovat repliikit, joissa on yleis-

geminaatio. Puolestaan esimerkeissä 44 ja 45 ovat repliikit, joissa ei ole yleisgeminaa-

tiota.  

 

(42) Sasu ei pääse tännää. Löylyy. 

(43) Mennään kyssyyn jos ne antais. 

(44) No mutta hyvää kesäj jatkoa vaa. 

(45) Varakkuuesta mää en tiiä niin palijo paitti että jos varakas henkilö on itte 

varma voittajatyyppi nii sitä arvostetaan kaksiv verroin enemmän ja jos se on taas 

onneton nynny nii sitä vihataa. 

 

Aineistossani on kolme tapausta, joissa on itämurteiden erikoisgeminaatio. Itämurteiden 

erikoisgeminaatiossa konsonantti pitenee pitkän vokaaliaineksen edellä pitkän painolli-

sen ja pitkän tai lyhyen painottoman tavun jäljessä (Palander 1987: 11). Itämurteiden 

Yleisgeminaatio

Ei yleisgeminaatiota

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
90 10

YLEISGEMINAATION

EDUSTUMINEN

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 196 tapausta

176 tapausta

20 tapausta
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erikoisgeminaatiota esiintyy Oulun seudun murteessa Rantsilassa, Temmeksellä, Tyrnä-

vällä sekä Yli-Kiimingissä (Kettunen 1940: kartta 2). Esimerkeissä 46–48 ovat kaikki 

aineistoni tapaukset, joissa on erikoisgeminaatio.  

 

(46) Jos me liityttään Nattoon voi syttyä kolomas maailmansota. 

(47) Pitäiskö alakaa työttömiksi niinku Lontoon jätkät ja ruveta soittammaan 

punkkia? 

(48) Purplea kuuntellee vaan urpot. 

(49) Että Sirkkus Markus soittaa siellä ens viikonloppuna. 

 

Aineistossani on yksi kumma tapaus (esimerkki 49), Sirkkus (’Sirkus’), jossa yritetään 

ilmeisesti jäljitellä yleisgeminaation käyttöä. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään kol-

mesta suomen murteissa esiintyvästä geminaatiotyypistä.  

 

 

5.5. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät  

 

Käsittelen tässä alaluvussa ensin jälkitavujen eA-yhtymät (luku 5.5.1.) ja sen jälkeen 

OA-yhtymät (luku 5.5.2.). Aineistossani on 22 jälkitavujen eA-yhtymien tapausta (tau-

lukko 9) ja 15 jälkitavujen OA-yhtymien tapausta (taulukko 10). 

 

 

5.5.1. Jälkitavujen eA-yhtymät 

 

Olen koonnut taulukkoon 9 jälkitavujen eA-yhtymien variaation elokuvassa. Yleisin 

variantti on yleiskielen mukainen eA (9 tapausta). Mantilan ja Pääkkösen (2010: 206) 

mukaan vanhastaan Oulun seudun murteelle tyypillistä iA-varianttia on lähes yhtä pal-

jon (8 tapausta) aineistossani. Myös ee-variantti saa edustusta (5 tapausta).  

 

TAULUKKO 9. Jälkitavujen eA-yhtymien variaatio elokuvassa. 

 

Variantti -eA -iA -ee

Esiintyminen aineistossa 9 8 5

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
41 36 23

JÄLKITAVUJEN eA -YHTYMIEN

VARIANTIT

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 22 tapausta
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eA-variantti edustuu aineistossani 40,9 prosentissa, iA-variantti 36,4 prosentissa ja ee-

variantti 22,7 prosentissa tapauksista. Esimerkeissä 50–53 on repliikkejä, joissa on jälki-

tavujen eA-yhtymien eri variantteja.  

 

(50) Tiiäkkö Partanen minkä takia kaikkia vähänki poikkeavia haukutaan heti jus-

tiin homoiksi? 

 (51) Oikiasti? 

(52) Joo. Sillä on saatana vihiriä pää. Eikö ookki? Kohta näätte. 

(53) Onnee vaa. 

 

 

5.5.2. Jälkitavujen OA-yhtymät  

 

Olen koonnut taulukkoon 10 jälkitavujen OA-yhtymien variaation. Yleiskielen mukai-

nen OA-variantti (8 tapausta, 53,3 %) on kaikista yleisin aineistossani. Mantilan ja 

Pääkkösen (2010: 206) mukaan Oulun seudun murteelle vanhastaan tyypillinen UA-

variantti (5 tapausta, 33,3 %) edustuu toiseksi yleisimmin aineistossani. Lisäksi aineis-

tossani edustuu monoftongiutunut OO-variantti kahdessa tapauksessa.  

 

TAULUKKO 10. Jälkitavujen OA-yhtyminen variaatio elokuvassa. 

 

 

Aineistoni yleisin jälkitavujen OA-yhtymien variantti on yleiskielen mukainen OA (esi-

merkki 54). Aineistoni toiseksi yleisin variantti on UA (esimerkki 55). Esimerkeissä 58 

ja 59 ovat repliikit, joissa on OO-variantti. OO-variantin suosiminen vaikuttaa olevan 

satunnaista aineistossani.  

 

(54) Kyllä mää nään että nää arvostelet mua. Muv vaatteita ja kelloa ja kaikkia.  

(55) Porvareita ei kiinnosta tasa-arvo. Ne ei välitä heikoimmasta yhtää. Ne halu-

aa lähentyä Amerikkaa ja Natua.  

(56) Tehän voitte kattoo sen kahestaa. Olokaa kiltisti äläkääkä sotkeko. 

 

Variantti -OA -UA -OO

Esiintyminen aineistossa 8 5 2

Esiintymän prosenttiosuus 

kokonaismäärästä
53 33 14

JÄLKITAVUJEN OA -YHTYMIEN

VARIANTIT

Kokonaisesiintyminen aineistossa: 15 tapausta
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6. KIELENPIIRTEIDEN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa vertaan Miss Farkku-Suomi -elokuvasta tutkimieni kielenpiirteiden edus-

tumista autenttiseen Oulun seudun murteeseen. Luvussa 1.3. olen esitellyt käyttämäni 

vertailuaineiston. Analysoin kielenpiirteiden variaatiota ensin yleisesti (luku 6.1.), mutta 

tarkastelen variaatiota myös sukupuolten välillä (luku 6.2.). Työni analyysi etenee seu-

raavassa järjestyksessä: svaavokaali, yksikön 1. persoonan pronominin variaatio, yksi-

kön 2. persoonan pronominin variaatio, inessiivin päätevariantit, yleisgeminaatio sekä 

jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatio.  

 

Vertailuaineistonani käytän seitsemää Oulun seudun murteesta tehtyä pro gradu             

-tutkielmaa: Oulun kaupunkialueen murretta ovat tutkineet Haapasalo, Kananen ja Skif-

tesvik. Hekkala (Yli-Ii) ja Liedes (Ii) ovat tutkineet Oulun seudun murteen puhuma-

alueen pohjoisosaa. Kesäniemi ja Löppönen ovat puolestaan kartoittaneet Oulun kau-

punkialeen eteläpuoleista puhuma-aluetta. Kaikissa vertailuaineistoni pro gradu             

-tutkielmissa ei ole tutkittu jokaista tutkimaani kielenpiirrettä. Esimerkiksi Skiftesvik on 

tutkinut vain yksikön 1. ja 2. persoonan pronominin variaatiota. Liedes puolestaan on 

tutkinut kaikkia valitsemiani kielenpiirteitä. Analyysissäni olen verrannut elokuvan 

murretta kaikkiin niihin tutkimuksiin, joissa kyseistä kielenpiirrettä on tutkittu.  

 

Vertailuaineistossani informantit on jaoteltu useiden kielenulkoisten muuttujien (koulu-

tus, ikä, sukupuoli) mukaan. Tutkielmassani tarkastelen pelkästään sukupuolten välisiä 

eroja, sillä elokuvan henkilöhahmojen luokittelu muihin kielenulkoisiin muuttujiin pe-

rustuisi pelkästään omaan arviooni. Analyysiäni varten olen yhdistänyt vertailuaineisto-

ni informanttiryhmien frekvenssit ja laskenut niistä yhteisen keskiarvon.  

 

Olen koonnut tutkimieni kielenpiirteiden variaatiosta taulukot, joissa olen esittänyt elo-

kuvan ja vertailuaineistoni kielenpiirteiden kokonaisedustumiset prosenttiosuuksina. 

Koska aineistoni koostuu pelkästään yhden elokuvan repliikeistä, se luo vääristymän 

kielenpiirteiden frekvensseistä laskettuihin prosenttiosuuksiin. Esimerkiksi aineistossani 

jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtyminen frekvenssi (eA 22 ja OA 15) on huomatta-

van pieni. Käytän analyysissäni kuitenkin myös A-loppuisista vokaaliyhtymistä prosent-

tisosuuksia, koska muuten aineistoni vertaaminen vertailuaineistooni olisi vaikeaa. 

Muut Miss Farkku-Suomi -elokuvasta tutkimani kielenpiirteiden frekvenssit ovat mie-
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lestäni riittävät: svaavokaali (frekvenssi 107), yksikön 1. (frekvenssi 66) ja 2. (frekvens-

si 95) persoonan pronominit, inessiivin päätevariantit (frekvenssi 68) ja yleisgeminaatio 

(frekvenssi 196). Kielenpiirteiden frekvenssien vähyyden vuoksi annan analyysissäni 

suurimman painoarvon sille, että elokuvan henkilöt suosivat variantteja samassa suh-

teessa autenttiseen Oulun seudun murteeseen verrattuna. Tulkitsen, että alle kahden-

kymmenen prosenttiyksikön ero autenttiseen Oulun seudun murteeseen ei ole merkittä-

vä. 

 

 

6.1. Kielenpiirteiden variaatio 

 

Tässä alaluvussa vertaan Miss Farkku-Suomi -elokuvasta tutkimieni kielenpiirteiden 

edustumista Oulun seudun autenttiseen murteeseen. Käsittelen luvussa 6.1.1. svaavo-

kaalin, luvuissa 6.1.2.–6.1.3. yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit, luvussa 6.1.4. ines-

siivin päätevariantit, yleisgeminaation luvussa 6.1.5. ja luvussa 6.1.6. eA- ja OA-

yhtymät. Pyrin selvittämään, mitä Oulun seudun murteen puhuma-aluetta lähimpänä 

elokuvassa käytettävä murre on. Tavoitteenani on selvittää, kuinka uskottavaa Miss 

Farkku-Suomi -elokuvan henkilöiden murre on sosiolingvistisen variaationtutkimuksen 

näkökulmasta (1. tutkimuskysymys). Kiinnitän huomiota myös siihen, onko elokuvan 

henkilöiden murteessa sellaista kielenpiirteiden variaatiota, joka ei ole tyypillistä Oulun 

seudun murteessa (2. tutkimuskysymys). 

 

Miss Farkku-Suomi -elokuvan käsikirjoittaja-ohjaajan mukaan he tavoittelivat elokuvan 

repliikeissä täydellistä Oulun (seudun) murretta. Heidän tarkoituksenaan oli, että eloku-

van henkilöt suosivat kaikissa kielenpiirteissä vain Oulun seudun murteelle tyypillisiä 

variantteja. Suurin osa näyttelijöistä ei ole kotoisin Oulun seudun murteen puhuma-

alueelta. He siis joutuivat harjoittelemaan elokuvan repliikeissä olevia kielenpiirteitä ja 

oikeaa intonaatiota. Varsinkin pitkien repliikkien toistaminen suunnitelmien mukaan 

kameroiden edessä oli amatöörinäyttelijöille haastavaa. Kinnunen on kuitenkin suhteel-

lisen tyytyväinen elokuvan murteeseen. (Kinnunen: 2015.) 
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6.1.1. Svaavokaali 

 

Tässä alaluvussa vertaan ensin elokuvan svaavokaalin kokonaisedustumista oululaisten 

(Kananen ja Haapasalo), muhoslaisten (Kesäniemi), yli-iiläisten (Hekkala) sekä iiläisten 

(Liedes) svaavokaalin edustumiseen. Muissa vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmissa 

svaata ei ole tutkittu. Toiseksi vertaan myös svaavokaalin edustumista l- ja h-alkuisissa 

konsonanttiyhtymissä, nj-, rj- ja lj-yhtymissä sekä nh-yhtymässä. Vertaan aineistoani 

pelkästään oululaisten murteeseen, sillä vain Kananen ja Haapasalo ovat jaotelleet svaa-

vokaalin edustumisen eri alaryhmiin.   

 

Olen koonnut taulukkoon 11 svaavokaalin edustumisen prosenttiosuudet Miss Farkku-

Suomi -elokuvasta ja vertailuaineistostani. Kuten taulukosta 11 huomaa, svaavokaalin 

edustumisessa on paljon variaatiota Oulun seudun murteessa. Oulun kaupungin ympä-

rysalueilla svaavokaali edustuu enemmän kuin Oulun kaupunkialueen murteessa (Ka-

nanen 1994: 13; Haapasalo 1996: 21; Kesäniemi 1989: 45; Hekkala 1996: 33; Liedes 

1981: 82). 

  

TAULUKKO 11. Kooste svaavokaalin edustumisesta (%).  

 

 

Taulukosta 11 huomaa, että sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna svaavokaali 

edustuu Miss Farkku-Suomi -elokuvassa todenmukaisesti: ero on alle 10 prosenttiyksik-

köä sekä Kanasen tutkimiin oululaisiin että Liedeksen tutkimiin iiläisiin. Koska svaavo-

kaalin edustumisessa on Oulun seudun murteessa paljon variaatiota, svaan edustuminen 

elokuvassa olisi epäonnistunut vain, jos henkilöiden puheessa svaa edustuisi alle 30 

prosentissa tapauksista. 

 

Olen koonnut taulukkoon 12 yhteenvedon svaavokaalin alaryhmien edustumisesta elo-

kuvassa sekä Kanasen ja Haapasalon aineistoissa. Kuten taulukosta näkee, svaavokaali 

edustuu aineistossani kaikissa alaryhmissä enemmän kuin vertailuaineistossani. 

 

OULU OULU MUHOS II YLI-II

HAAPASALO KANANEN KESÄNIEMI LIEDES HEKKALA

76,6 45,6 67,7 92,6 85,5 85,7

ELOKUVA

KOOSTE SVAAVOKAALIN EDUSTUMISESTA %
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TAULUKKO 12. Kooste svaavokaalin edustumisesta alaryhmittäin (%). 

 

 

Kanasen ja Haapasalon aineistoissa svaavokaali edustuu l-alkuisissa konsonanttiyhty-

missä huomattavasti enemmän kuin kolmessa muussa alaryhmässä (Kananen 1994: 29; 

Haapasalo 1996: 30). Myös omassa aineistossani svaata suositaan eniten l-alkuisissa 

konsonanttiyhtymissä. Ero kolmeen muuhun alaryhmään on kuitenkin aineistossani 

pieni. Vertailuaineistoni perusteella svaavokaalin käyttö aineistossani ylikorostuu h-

alkuisissa konsonanttiyhtymissä, lj-, rj- ja nj-yhtymissä sekä nh-yhtymissä. Kanasen ja 

Haapasalon aineistoissa l-alkuisia konsonanttiyhtymiä lukuun ottamatta erot kolmen 

muun alaryhmän välillä ovat pieniä (Kananen 49,2–53,7 % ja Haapasalo 25,9–35,5 %) 

(Kananen 1994: 29; Haapasalo 1996: 30). Myös omassa aineistossani näiden kolmen 

alaryhmän erot ovat pieniä (66,7–76,0 %). Miss Farkku-Suomi -elokuvan henkilöiden 

svaavokaalin edustuminen muistuttaa enemmän Kanasen informanttien murretta. 

 

 

6.1.2. Yksikön 1. persoonan pronominin variaatio 

 

Tässä alaluvussa vertaan aineistoni yksikön 1. persoonan pronominin variaatiota mu-

hoslaisten (Kesäniemi), iiläisten (Liedes), oululaisten (Skiftesvik) sekä oulunsalolaisten 

(Löppönen) murteeseen. Muissa vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmissa yksikön 1. 

persoonan pronominin variaatiota ei ole tutkittu. Olen koonnut taulukkoon 13 yksikön 1. 

persoonan pronominin variaation elokuvassa ja vertailuaineistossani prosenttiosuuksina. 

Koska Liedes ei erittele tutkimuksessaan mää- ja mä-variantteja toisistaan, olen mer-

kinnyt murteelliset tapaukset samaan sarakkeeseen. Löppösen ja Skiftesvikin aineistois-

sa on muutama meikä- ja ite-tapaus. Tämän vuoksi taulukon sarakkeiden varianttien 

prosenttiosuuksien summa on alle 100 prosenttia heidän sarakkeissaan. 

 

 

OULU OULU

Alaryhmä KANANEN HAAPASALO

l -alkuiset konsonanttiyhtymät 84,8 78,2 60,1

h -alkuiset konsonanttiyhtymät 76,0 52,6 35,5

lj -, rj - ja nj -yhtymät 68,2 53,7 25,9

nh -yhtymä 66,7 49,2 28,6

ELOKUVA

KOOSTE SVAAVOKAALIN EDUSTUMISESTA ALARYHMISSÄ %
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TAULUKKO 13. Kooste yksikön 1. persoonan pronominin variaatiosta (%). 

 

 

Kuten taulukosta 13 näkee, yksikön 1. persoonan pronominin edustumisessa on paljon 

variaatiota Oulun seudun murteessa: Oulun seudun siirtymämurteiden alueella, Iissä ja 

Muhoksella, suositaan ylivoimaisesti eniten yleiskielistä minä-varianttia (Kesäniemi 

1989: 83; Liedes 1981: 98). Puolestaan Oulun seudun murteen sydänalueella, Oulussa ja 

Oulunsalossa, suositaan eniten mää-varianttia (Skiftesvik 2012: 25; Löppönen 2015: 

35).   

 

Mää on elokuvan henkilöiden, oululaisten sekä oulunsalolaisten puheessa ylivoimaisesti 

yleisin yksikön 1. persoonan pronominin variantti. Mä on aineistoni sekä Skiftesvikin ja 

Löppösen aineistojen toiseksi yleisin variantti. Elokuvan henkilöiden puheessa mä kui-

tenkin edustuu huomattavasti enemmän kuin oululaisten ja oulunsalolaisten puheessa. 

Minä-variantti edustuu vain kahdessa tapauksessa aineistossani, mutta myös oululaiset 

ja oulunsalolaiset suosivat sitä satunnaisesti. (Skiftesvik 2012: 24, 33; Löppönen 2015: 

35.) Aineistoni yksikön 1. persoonan pronominin variaatio ei edusta muhoslaisten tai 

iiläisten murretta, koska he suosivat eniten puheessaan minä-varianttia (Kesäniemi 1989: 

83; Liedes 1981: 98). Elokuvan henkilöiden puheessa on erittäin vähän minä-tapauksia.  

 

Kuten taulukosta 13 huomaa, elokuvan henkilöiden yksikön 1. persoonan pronominin 

variaatio on sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna suhteellisen uskottavaa ver-

tailuaineistoni perusteella: elokuvan henkilöiden puheessa ja Oulun seudun sydänmur-

teiden alueella edustuu eniten mää-variantti, toiseksi eniten mä-variantti ja vähiten mi-

nä-variantti. Mä kuitenkin edustuu huomattavasti enemmän elokuvan henkilöiden pu-

heessa kuin oululaisten ja oulunsalolaisten puheessa. Niin ikään elokuvan henkilöt suo-

sivat heitä vähemmän mää-varianttia. Lähimpänä aineistoani on oulunsalolaisten murre. 

 

 

 

MUHOS

Varantti KESÄNIEMI

mää 72,7

mä 24,2

minä 3,0 88,21,3

88,0

2,8

1,8

YKSIKÖN 1. PERSOONAN PRONOMININ VARIANTIT %

13,0

87,0

11,8

OULU OULUNSALO II
ELOKUVA

SKIFTESVIK

92,3

5,4

LÖPPÖNEN LIEDES
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6.1.3. Yksikön 2. persoonan pronominin variaatio 

 

Vertaan tässä alaluvussa aineistoni yksikön 2. persoonan pronominin variaatiota oulu-

laisten (Skiftesvik), oulunsalolaisten (Löppönen) sekä iiläisten (Liedes) murteeseen. 

Muissa vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmissa yksikön 2. persoonan pronominin va-

riaatiota ei ole tutkittu. Taulukossa 14 on kooste elokuvan ja vertailuaineistoni yksikön 

2. persoonan pronominin variaatiosta. Liedes ei ole eritellyt tutkielmassaan murteellisia 

variantteja toisistaan, joten olen merkinnyt murteelliset variantit samaan sarakkeeseen. 

Skiftesvikin aineistossa on myös muutama sä-variantti. Tämän vuoksi taulukon variant-

tien prosenttiosuuksien summa jää alle 100 prosenttiin oululaisten sarakkeessa. 

 

TAULUKKO 14. Kooste yksikön 2. persoonan pronominin variaatiosta (%).  

 

 

Kuten taulukosta 14 huomaa, yksikön 2. persoonan pronominin variaatio ei ole yhtenäi-

nen Oulun seudun murteessa: Iiläiset suosivat ylivoimaisesti eniten yleiskielistä sinä-

varianttia puheessaan (Liedes 1981: 105–106). Oululaiset ja oulunsalolaiset puolestaan 

suosivat kyseistä varianttia erittäin harvoin. Oululaiset suosivat puheessaan ylivoimai-

sesti eniten sää-varianttia. Oulunsalolaisten yksikön 2. persoonan pronominin variaatio 

on vaihtelevampaa kuin oululaisten. He suosivat puheessaan lähes yhtä paljon sää- ja 

nää-variantteja. (Skiftesvik 2012: 42; Löppönen 2015: 29.) Muhoslaiset suosivat lähes 

saman verran yleiskielistä ja murteellisia variantteja puheessaan (Kesäniemi 1989: 89). 

 

Kuten taulukosta 14 näkee, elokuvan henkilöiden yksikön 2. persoonan pronominin 

variaatio ei edusta sosiolingvistisestä näkökulmasta autenttista Oulun seudun murretta 

vertailuaineistoni perusteella. Tähän on syynä se, että elokuvan henkilöt suosivat lähes 

yksinomaan puheessaan nää-varianttia. Tämä ei sinänsä ole ihme, sillä nää-variantin 

käytöstä on olemassa laajasti tunnettuja hokemia ja matkimuksia (Mantila & Pääkkönen 

2010: 43). Kun haastattelin tätä tutkimusta varten elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Kin-

nusta, kerroin hänelle, että elokuvassa on mielenkiintoista nää-variantin lähes yksin-

omainen edustuminen. Kinnunen sanoi, että alun perin hän oli kirjoittanut käsikirjoituk-

MUHOS

Varantti KESÄNIEMI

nää 95,8

sää 2,1

sinä 2,1 47,83,9

54,2

45,1

0,7

YKSIKÖN 2. PERSOONAN PRONOMININ VARIANTIT %

8,5

91,5

52,2

OULU OULUNSALO II
ELOKUVA

SKIFTESVIK

24,6

68,1

LÖPPÖNEN LIEDES

MUHOS

Varantti KESÄNIEMI

nää 95,8

sää 2,1

sinä 2,1 47,83,9 0,7 91,5

YKSIKÖN 2. PERSOONAN PRONOMININ VARIANTIT %

ELOKUVA
OULU OULUNSALO II

SKIFTESVIK LÖPPÖNEN LIEDES

24,6 54,2
8,5 52,2

68,1 45,1
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seensa eri variantteja, kuten nä ja sää. Kuitenkin Ylen työntekijä oli sanonut Kinnuselle, 

että nää edustuu yksinomaan yksikön 2. persoonan pronominin varianttina Oulussa. 

Työntekijä oli muuttanut kaikki yksikön 2. persoonan pronominin tapaukset nää:ksi. 

Nää-variantin runsas edustuminen elokuvassa selittyy siis tällä. Kaikki muut elokuvassa 

olevat yksikön 2. persoonan pronominin tapaukset ovat siis näyttelijöiden lipsahduksia. 

(Kinnunen: 2015.) 

 

 

6.1.4. Inessiivin päätevariantit 

 

Tässä alaluvussa vertaan elokuvan henkilöiden inessiivin päätevarianttien edustumista 

oululaisten (Kananen ja Haapasalo), oulunsalolaisten (Löppönen), iiläisten (Liedes), yli-

iiläisten (Hekkala) sekä muhoslaisten (Kesäniemi) murteeseen. Skiftesvik on tutkinut 

pro gradu -tutkielmassaan vain yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien variaatiota. Olen 

koonnut taulukkoon 15 aineistoni inessiivin päätevarianttien edustumisen prosentti-

osuuksina.  

 

TAULUKKO 15. Kooste inessiivin päätevarianttien edustumisesta elokuvassa (%). 

 

 

Kuten taulukosta 15 huomaa, yksinäis-s:llinen ja geminaatta-s:llinen inessiivin pääteva-

riantti edustuvat lähes yhtä paljon aineistossani. Elokuvan henkilöt suosivat vain hieman 

murteellista varianttia yleiskielistä varianttia enemmän. Elokuvassa on lisäksi muutama 

A:n loppuheitto, mutta sen suosiminen on satunnaista. Taulukossa 16 olen esittänyt ver-

tailuaineistoni inessiivin päätevarianttien edustumisen prosenttiosuuksina.  

 

TAULUKKO 16. Kooste inessiivin päätevarianttien edustumisesta (%). 

 

 

Variantti Yksinäis-s:llinen A :n loppuheitto Geminaatta-s:llinen

Prosenttiosuus 50,7 4,5 44,8

KOOSTE INESSIIVIN

PÄÄTEVARIANTEISTA %

II OULU OULU OULUNSALO MUHOS YLI-II

Variantti LIEDES KANANEN HAAPASALO LÖPPÖNEN KESÄNIEMI HEKKALA

Yksinäis-s:llinen 86,2 40,3 5,5 41,3 57,6 88,9

Geminaatta-s:llinen 13,8 59,7 94,5 58,7 42,4 11,1

A :n loppuheitto - - - - - -

KOOSTE INESSIIVIN PÄÄTEVARIANTEISTA %
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Kuten taulukosta 16 näkee, yksinäis-s:llisen inessiivin suosimisessa on paljon variaatio-

ta Oulun seudun murteessa. Oulun kaupunkialueella ja Oulun eteläpuoleisella puhuma-

alueella inessiivin yleisempi päätevariantti on geminaatta-s:llinen (Haapasalo 1996: 35; 

Kananen 1994: 51; Löppönen 2015: 58; Kesäniemi 1989: 58). Oulun kaupunkialueen 

pohjoispuoleisella puhuma-alueella yksinäis-s:llinen inessiivi on hallitseva inessiivin 

päätevariantti (Hekkala 1996: 28; Liedes 1981: 52). Haapasalon (1996: 35) tutkimat 

oululaiset ovat kaikkein yleiskielisimpiä, eikä yksinäis-s:llinen variantti edustu kuin 5,5 

prosentissa tapauksista heidän puheessaan. Suurimmassa osassa vertailuaineistoni pro 

gradu -tutkielmissa yksinäis-s:llistä ja geminaatta-s:llistä varianttia suositaan lähes sa-

man verran. Näin on myös aineistossani. 

 

Taulukoita 15 ja 16 vertaamalla huomaa, että inessiivin päätevarianttien edustuminen on 

elokuvassa varsin onnistunutta. Tosin vertailuaineistoni laaja variaatio mahdollistaa sen, 

että mitä tahansa yksinäis-s:llisen inessiivin edustumista voidaan pitää todenmukaisena 

Oulun seudun murteena vertailuaineistoni perusteella. Elokuvan inessiivin päätevariant-

tien edustuminen on lähimpänä muhoslaisten murretta. Elokuvan murteen onnistunei-

suutta sosiolingvistisestä näkökulmasta heikentää muutama A:n loppuheitto, sillä se ei 

kuulu vertailuaineistoni perusteella Oulun seudun murteeseen.  

 

 

6.1.5. Yleisgeminaatio 

 

Tässä alaluvussa vertaan elokuvan henkilöiden yleisgeminaation edustumista oululais-

ten (Kananen), iiläisten (Liedes), yli-iiläisten (Hekkala) sekä muhoslaisten (Kesäniemi) 

murteeseen. Muissa vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmissa yleisgeminaatiota ei ole 

tutkittu. Taulukossa 17 on kooste yleisgeminaation edustumisesta elokuvassa ja vertai-

luaineistossani prosenttiosuuksina. Kuten taulukosta huomaa, yleisgeminaatio on säily-

nyt erittäin hyvin Oulun seudun murteessa. Oulun ympärysalueen asukkaat ovat jonkin 

verran murteellisempia kuin oululaiset (Kananen 1994: 13; Liedes 1981: 76; Hekkala 

1996: 48; Kesäniemi 1989: 38).  
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TAULUKKO 17. Kooste yleisgeminaation edustumisesta (%). 

 

 

Yleisgeminaation edustumisessa ei ole suurta eroa Oulun kaupunkialueen ja sen ympä-

rysalueiden välillä. Kaikista murteellisimpien iiläisten ja yli-iiläisten ero yleiskielisim-

piin oululaisiin ei ole kuin 12,9 prosenttiyksikköä. (Kananen 1994: 13; Liedes 1981: 76; 

Hekkala 1996: 48; Kesäniemi 1989: 38.) Aineistoni on tämän vaihteluvälin sisällä. Elo-

kuvan henkilöiden inessiivin päätevarianttien edustumista voi pitää sosiolingvistisestä 

näkökulmasta tarkasteltuna erittäin onnistuneena vertailuaineistoni perusteella. Eloku-

van henkilöiden yleisgeminaation edustuminen on lähellä muhoslaisten murretta: ero on 

alle 1,5 prosenttiyksikköä. 

 

 

6.1.6. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät  

 

Tässä alaluvussa vertaan ensin elokuvan henkilöiden jälkitavujen eA-yhtymien ja 

toiseksi OA-yhtymien variaatiota oululaisten (Kananen ja Haapasalo) sekä muhoslaisten 

(Kesäniemi) murteeseen. Kolmanneksi käsittelen jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien vari-

aation yhtenä kokonaisuutena. Näin voin ottaa vertailuuni mukaan iiläisten (Liedes) ja 

yli-iiläisten (Hekkala) jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien edustumisen. Olen koonnut tau-

lukkoon 18 koosteen jälkitavujen eA-yhtymien variaatiosta elokuvassa ja vertailuaineis-

tossani prosenttiosuuksina. 

 

TAULUKKO 18. Kooste jälkitavujen eA-yhtymien variaatiosta (%). 

 

89,8 79,3 92,2 92,2 91,2

KANANEN LIEDES HEKKALA KESÄNIEMI

OULU II YLI-II MUHOS
ELOKUVA

KOOSTE YLEISGEMINAATION EDUSTUMISESTA %

Variantti

-eA 40,9

-iA 36,4

-ee 22,7 49,7 48,6 3,9

15,3 14,6 3,1

35,0 36,8 92,0

KOOSTE JÄLKITAVUJEN eA -YHTYMIEN VARIAATIOSTA %

ELOKUVA
OULU OULU MUHOS

KANANEN HAAPASALO KESÄNIEMI
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Kuten taulukosta 18 näkee, jälkitavujen eA-yhtymien variaatiossa on eroja Oulun kau-

punkialueen ja Muhoksen välillä. Muhoslaiset suosivat lähes yksinomaan iA-varianttia 

puheessaan (Kesäniemi 1989: 63). Jälkitavujen eA-yhtymien edustuminen monoftongiu-

tuneena ee-varianttina on yksi suomen kielen prestiisipiirre (Mantila 2004: 326). Piirre 

vaikuttaa jo paljon oululaisten puheessa, sillä ee-variantti edustuu eniten heidän puhees-

saan (Kananen 1994: 46; Haapasalo 1996: 57). Ylivoimaisesti vähiten oululaiset ja mu-

hoslaiset suosivat puheessaan yleiskielistä eA-varianttia (Kananen 1994: 46; Haapasalo 

1996: 57; Kesäniemi 1989: 63).  

 

Kuten taulukosta 18 näkee, elokuvan henkilöiden jälkitavujen eA-yhtymien variaatio ei 

sosiolingvistisestä näkökulmasta edusta todenmukaista Oulun seudun murretta vertailu-

aineistoni perusteella. Elokuvan henkilöt suosivat eniten puheessaan yleiskielistä eA-

varianttia, kun taas vertailuaineistoni informantit suosivat sitä kaikista vähiten. Murteel-

lista iA-varianttia suositaan elokuvassa yhtä paljon kuin Oulun kaupunkialueen murtees-

sa. Sen sijaan oululaisten puheessa yleisin ee-variantti edustuu vain satunnaisesti aineis-

tossani. Jotta elokuvan murre olisi sosiolingvistisesti onnistuneempaa, elokuvan henki-

löiden olisi pitänyt suosia ee- tai iA-varianttia enemmän puheessaan eA-variantin sijaan. 

 

Olen koonnut taulukkoon 19 koosteen jälkitavujen OA-yhtymien variaatiosta elokuvas-

sa ja vertailuaineistossani prosenttiosuuksina. Kuten taulukosta huomaa, Oulun seudun 

murteessa on jonkin verran variaatiota jälkitavujen OA-yhtymien edustumisessa. Yhteis-

tä vertailuaineistossani on se, että monoftongiutunutta OO-varianttia suositaan vähiten 

(Kananen 1994: 47; Haapasalo 1996: 59; Kesäniemi 1989: 68). 

 

TAULUKKO 19. Kooste jälkitavujen OA-yhtymien edustumisesta (%). 

 

 

Taulukosta 19 näkee, että elokuvan henkilöt ja oululaiset suosivat puheessaan ylivoi-

maisesti eniten yleiskielistä OA-varianttia ja toiseksi eniten UA-varianttia (Kananen 

Variantti

-OA 53,3

-UA 33,3

-OO 13,3 14,7 28,1 3,4

65,1 46,9 3,9

20,2 25,0 93,7

ELOKUVA
OULU OULU MUHOS

KANANEN HAAPASALO KESÄNIEMI

KOOSTE JÄLKITAVUJEN OA -YHTYMIEN VARIAATIOSTA %
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1994: 47; Haapasalo 1996: 59). Muhoslaiset suosivat lähes yksinomaan murteellista 

UA-varianttia puheessaan (Kesäniemi 1989: 68), joten he ovat oululaisia ja elokuvan 

henkilöitä huomattavasti murteellisempia. Jälkitavujen OA-yhtymien edustuminen elo-

kuvan henkilöiden puheessa on sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna varsin 

onnistunutta vertailuaineistoni perusteella. Lähimpänä elokuvan henkilöiden jälkitavu-

jen OA-yhtymien variaatiota on Kanasen tutkimien oululaisten murre. 

 

Taulukossa 20 on kooste jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatiosta prosenttiosuuksi-

na. Taulukossa on sekä elokuvan että oululaisten (Kananen ja Haapasalo), muhoslaisten 

(Kesäniemi), yli-iiläisten (Hekkala) ja iiläisten (Liedes) käyttämä variaatio. Liedes ei 

erittele tutkimuksessaan iA- ja UA-variantteja ee- ja OO-varianteista, joten olen merkin-

nyt kaikki murteelliset variantit samaan sarakkeeseen.  

 

TAULUKKO 20. Kooste jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatiosta (%). 

 

 

Kuten taulukosta 20 näkee, jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien edustumisessa on jonkin 

verran variaatiota Oulun seudun murteen puhuma-alueella. Oululaiset suosivat eniten 

monoftongiutuneita ee- ja OO-prestiisivariantteja puheessaan (Kananen 1994: 34; Haa-

pasalo 1996: 52). Oulun kaupunkialueen ympärysalueilla kyseisiä variantteja ei juuri 

suosita. Ympärysalueella asuvat ovat siis selvästi murteellisempia kuin oululaiset, sillä 

he suosivat lähes yksinomaan iA-varianttia puheessaan. (Liedes 1981: 71: Hekkala 1996: 

20; Kesäniemi 1989: 63, 68.) Yhteistä vertailuaineistossani on se, että siinä yleiskieliset 

eA- ja OA-variantit edustuvat kaikkein vähiten.  

 

Kuten taulukosta 20 havaitsee, elokuvan henkilöiden jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien 

variaatio ei ole onnistunut sosiolingvistisestä näkökulmasta vertailuaineistoni perusteel-

la: elokuvan henkilöt ovat paljon yleiskielisempiä. Elokuvan murre olisi todenmukaista 

niin, että siinä suosittaisiin huomattavasti enemmän joko iA- ja UA- (ympärysalueet) tai 

Variantti

-iA/-UA 40,6

-ee/-OO 6,3

-eA/-OA 53,1

31,6 34,2 92,6 84,1
93,2

41,8 41,4 4,0 7,3

KANANEN HAAPASALO KESÄNIEMI HEKKALA LIEDES

OULU OULU MUHOS YLI-II II

26,5 24,4 3,4 8,6 6,8

JÄLKITAVUJEN eA ja OA -LOPPUISTEN VOKAALIYHTYMIEN VARIAATIO %

ELOKUVA
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ee- ja OO-variantteja (oululaiset). Lähimpänä aineistoni murre on Oulun kaupunkialu-

een murretta.  

 

 

6.2. Sukupuolten väliset erot 

 

Tässä alaluvussa vertaan Miss Farkku-Suomi -elokuvasta tutkimieni kielenpiirteiden 

edustumista autenttiseen Oulun seudun murteeseen: käsittelen luvussa 6.2.1. svaavokaa-

lin, luvuissa 6.2.2.–6.2.3. yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit, luvussa 6.2.4. inessii-

vin päätevariantit, yleisgeminaation luvussa 6.2.5. ja luvussa 6.2.6. jälkitavujen eA- ja 

OA-yhtymät. Tavoitteenani on selvittää, onko tutkittavien kielenpiirteiden edustumises-

sa löydettävissä sukupuolieroja (3. tutkimuskysymys) ja edustaako elokuvassa käytetty 

murre autenttista Oulun seudun murretta.  

 

Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa on saatu selville, että miehet puhuvat naisia 

murteellisemmin. Naiset suosivat puheessaan enemmän yleiskielisiä ja laajalle suomen 

murteisiin levinneitä leimaamattomia puhekielen piirteitä. (Lappalainen 2001: 84.) 

Suomen kielessä prestiisipiirteitä ovat esimerkiksi jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyh-

tymien monoftongiutuminen ja A:n loppuheitto (Mantila 2004: 326). Sosiolingvistisessä 

variaationtutkimuksessa on havaittu, että miesten ja naisten välisiä kielellisiä eroja ei 

voi selittää pelkästään sukupuolen perusteella: mukana on myös muita taustamuuttujia, 

kuten ikä, asuinpaikka ja koulutustausta. (Mielikäinen 1988: 94–95; Nuolijärvi 1988: 

77.) Tässä tutkielmassa en kiinnitä huomiota sukupuolen lisäksi muihin taustamuuttujiin, 

vaikka vertailuaineistossani näin on tehty. 

 

 

6.2.1. Svavokaali 

 

Tässä alaluvussa vertaan ensin svaavokaalin edustumista yleisesti omassa ja vertailuai-

neistossani. Vertailuaineistoni koostuu oululaisista (Kananen ja Haapasalo), muhoslai-

sista (Kesäniemi), iiläisistä (Liedes) sekä yli-iiläisistä (Hekkala). Toiseksi tarkastelen 

svaavokaalin edustumista tarkemmin l- ja h- alkuisissa konsonanttiyhtymissä, lj-, rj- ja 

nj-yhtymissä sekä nh-yhtymissä. Vertailuaineistoni koostuu tässä pelkästään Haapasa-
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lon oululaisinformanteista, koska muissa vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmissa ei 

ole esitetty sukupuolten välistä svaavokaalin edustumista alaryhmissä.  

 

Olen koonnut taulukkoon 21 elokuvan ja vertailuaineistoni svaavokaalin edustumisen 

sukupuolijakauman mukaan prosenttiosuuksina. Taulukossa N tarkoittaa tyttöjä/naisia 

ja M poikia/miehiä. Käytän elokuvan tytöistä/naisista yhteisnimitystä naispuoliset hen-

kilöt. Pojista/miehistä puolestaan käytän nimitystä miespuoliset henkilöt. Selvyyden 

vuoksi käytän vertailuaineistoni tytöistä/naisista yhteisnimitystä naiset ja pojis-

ta/miehistä yhteisnimitystä miehet. Miespuolisten henkilöiden puheessa on 90 svaavo-

kaalin mahdollistavaa tapausta. Svaa edustuu heidän puheessaan 69 tapauksessa (76,7 

%). Naispuolisten henkilöiden puheessa on 17 svaavokaalin mahdollistavaa tapausta. 

Svaa edustuu heidän puheessaan 13 tapauksessa (76,5 %). 

 

TAULUKKO 21. Kooste svaavokaalin edustumisesta sukupuolijakauman mukaan (%). 

 

 

Kuten taulukosta 21 näkee, svaavokaalin edustumisessa on paljon variaatiota Oulun 

seudun murteen puhuma-alueella. Yhteistä vertailuaineistossani on se, että miehet ovat 

murteellisempia kuin naiset (Kananen 1994: 23; Haapasalo 1996: 21; Liedes 1981: 82; 

Hekkala 1996; 33; Kesäniemi 1989: 33). Tässä suhteessa elokuvan murre ei edusta so-

siolingvistisestä näkökulmasta todellista kielenkäyttöä vertailuaineistoni perusteella: 

elokuvan miespuoliset henkilöt ovat naispuolisia henkilöitä vain 0,2 prosenttiyksikköä 

murteellisempia. Eron pitäisi olla vähintään 10 prosenttiyksikköä vertailuaineistoni pe-

rusteella.  

 

Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna elokuvan naispuolisten henkilöiden 

svaavokaalin suosiminen edustaa autenttista Oulun seudun murretta hyvin: iiläisnaisiin 

verrattuna ero on vain, 4,2 prosenttiyksikköä (Liedes 1981: 82). Oulun kaupunkialueella 

naiset eivät ole niin murteellisia kuin elokuvan naispuoliset henkilöt (Kananen 1994: 23; 

Haapasalo 1996: 21). Myös elokuvan miespuolisten henkilöiden svaavokaalin suosimi-

nen edustaa erittäin hyvin Oulun seudun murretta: Elokuvan miespuoliset henkilöt suo-

N 76,5 % M 76,7 % N 30,8 % M 58,3 % N 56,9 % M 79,0 % N 87,6 % M 97,6 % N 72,3 % M 97,7 % N 82,6 % M 94,5 %

II YLI-IIELOKUVA
HEKKALA

SVAAVOKAALIN EDUSTUMINEN SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

HAAPASALO KANANEN KESÄNIEMI LIEDES

OULU OULU MUHOS

Erotus 11,9 %-yks.Erotus 0,2 %-yks. Erotus 27,5 %-yks. Erotus 22,1 %-yks. Erotus 10,0 %-yks. Erotus 25,4 %-yks.
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sivat svaavokaalia samassa suhteessa kuin Kanasen (1994: 23) aineiston oululaismiehet. 

Näiden kahden aineiston ero on vain 2,3 prosenttiyksikköä. Muhoslaiset, iiläiset ja yli-

iiläiset ovat elokuvan miespuolisia henkilöitä paljon murteellisempia (Liedes 1981: 82; 

Hekkala 1996: 33; Kesäniemi 1989: 33). 

 

Olen koonnut taulukkoon 22 svaavokaalin edustumisen alaryhmissä elokuvassa ja Haa-

pasalon aineistossa sukupuolijakauman mukaan. Taulukosta huomaa, että elokuvan 

naispuoliset henkilöt ovat miespuolisia henkilöitä murteellisempia l- ja h-alkuisissa 

konsonanttiyhtymissä. Ero h-alkuisissa konsonanttiyhtymiin on kuitenkin pieni. Mies-

puoliset henkilöt ovat naispuolisia henkilöitä murteellisempia lj-, rj- ja nj-yhtymissä. 

Miespuoliset henkilöt suosivat vähiten svaallista varianttia nh-yhtymissä.  

 

TAULUKKO 22. Kooste svaavokaalin edustumisesta alaryhmissä sukupuolittain (%). 

 

 

Kuten taulukosta 22 näkee, kumpikin sukupuoli elokuvassa suosii svaallista varianttia 

eniten l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä, toiseksi eniten h-alkuisissa konsonanttiyhty-

missä, kolmanneksi eniten lj-, rj- ja nj-yhtymissä ja vähiten nh-yhtymässä. Svaavokaali 

edustuu elokuvassa samassa järjestyksessä kuin oululaisnaisten ja -miesten puheessa. 

Oululaismiehet ovat kaikissa svaavokaalin alaryhmissä murteellisempia kuin naiset. 

(Haapasalo 1996: 32–33.) Elokuvan l- ja h-alkuisten konsonanttiyhtymien edustuminen 

nais- ja miespuolisten henkilöiden välillä ei siis ole sosiolingvistisestä näkökulmasta 

todenmukainen Haapasalon aineiston perusteella.  

 

Elokuvan naispuoliset henkilöt suosivat svaavokaalia paljon enemmän jokaisessa ala-

ryhmässä Haapasalon (1996: 32–33) naisinformantteihin verrattuna: ero on jopa yli 50 

prosenttiyksikköä l-alkuisissa konsonanttiyhtymissä. Taulukoita 21 ja 22 vertailemalla 

huomaa, että naispuolisten henkilöiden svaavokaalin suosiminen edustaa vähinten juuri 

Haapasalon aineistoa. Sosiolingvistisestä näkökulmasta voidaan todeta, että elokuvan 

naispuolisten henkilöiden svaavokaalin edustuminen ei edusta Haapasalon naisinfor-

Alaryhmä

l- alkuiset konsonanttiyhtymät N 90,0 % M 78,7 % N 39,1 % M 71,9 %

h -alkuiset konsonanttiyhtymät N 75,0 % M 72,7 % N 29,9 % M 48,3 %

lj -, rj - ja nj -yhtymät N 50,0 % M 72,2 % N 19,1 % M 41,3 %

nh -yhtymä - M 66,7 % N 16,7 % M 40,5 %

ELOKUVA
OULU

SVAAVOKAALIN EDUSTUMINEN ALARYHMISSÄ SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

HAAPASALO
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manttien murretta. Elokuvan miespuoliset henkilöt suosivat svaata l-alkuisissa konso-

nanttiyhtymissä lähes saman verran kuin Haapasalon aineiston miesinformantit. Kol-

messa muussa alaryhmässä miespuoliset henkilöt suosivat svaallisia variantteja oulu-

laismiehiä enemmän. Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna elokuvan miespuo-

listen henkilöiden svaavokaalin suosiminen ei edusta Haapasalon miesinformanttien 

murretta. 

 

 

6.2.2. Yksikön 1. persoonan pronominin variaatio 

 

Tässä alaluvussa vertaan aineistoni yksikön 1. persoonan pronominin sukupuolten välis-

tä variaatiota oululaisten (Skiftesvik), oulunsalolaisten (Löppönen), iiläisten (Liedes) 

sekä muhoslaisten (Kesäniemi) murteeseen. Muissa vertailuaineistoni pro gradu             

-tutkielmissa variaatiota ei ole tutkittu. Aineistossani miespuolisten henkilöiden puhees-

sa on 41 yksikön 1. persoonan pronominin tapausta: 36 mää-tapausta, kolme mä-

tapausta ja kaksi minä-tapausta. Naispuolisten henkilöiden puheessa puolestaan on 25 

yksikön 1. persoonan pronominin tapausta. Heidän puheessaan on 13 mä-tapausta ja 12 

mää-tapausta. Olen koonnut taulukkoon 23 yksikön 1. persoonan pronominin variaation 

elokuvassa ja vertailuaineistossani sukupuolijakauman mukaan prosenttiosuuksina. 

 

TAULUKKO 23. Kooste yksikön 1. persoonan pronominin variaatiosta sukupuolittain 

(%). 

 

 

Kuten taulukosta 23 näkee, yksikön 1. persoonan pronominin edustumisessa on paljon 

variaatiota Oulun seudun murteessa. Yhteistä vertailuaineistossani on sukupuolesta riip-

pumatta se, että mä-varianttia suositaan vähän ja joko mää- tai minä-varianttia ylivoi-

maisesti eniten (Skiftesvik 2012: 24–25; Löppönen 2015: 37; Kesäniemi 1989: 83; Lie-

des 1981: 98). Muhoslaiset ovat kaikkein yleiskielisimpiä (Kesäniemi 1989: 83), mutta 

myös iiläiset ovat erittäin yleiskielisiä (Liedes 1981: 98). Oululaiset ja oulunsalolaiset 

Variantti

mää N 48,0 M 87,8 N 92,7 M 91,8 N 93,6 M 75,0 - -

mä N 52,0 M 7,3 N 6,4 M 3,6 N 4,1 - N 14,8 M 0,2

minä - M 4,9 N 0,9 M 2,6 N 0,3 M 3,4 N 85,2 M 99,8 N 80,5 M 94,9

N 19,5 M 5,1

OULU OULUNSALO MUHOS II

LIEDES

ELOKUVA

YKSIKÖN 1. PERSOONAN PRONOMININ VARIAATIO SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

SKIFTESVIK LÖPPÖNEN KESÄNIEMI
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puolestaan suosivat eniten mää-varianttia puheessaan (Skiftesvik 2012: 24–25; Löppö-

nen 2015: 37).  

 

Elokuvan naispuoliset henkilöt suosivat lähes yhtä paljon mää- ja mä-variantteja pu-

heessaan. Vaikka mä on oululais- ja oulunsalolaisnaisten puheessa toiseksi yleisin yksi-

kön 1. persoonan pronominin variantti, sitä ei suosita edes kymmenessä prosentissa ta-

pauksista (Skiftesvik 2012: 24–25; Löppönen 2015: 37). Muhoslais- ja iiläisnaiset suo-

sivat minä-varianttia lähes yksinomaan puheessaan (Kesäniemi 1989: 83; Liedes 1981: 

98), joten naispuolisten henkilöiden yksikön 1. persoonan pronominin variaatio ei edus-

ta heidän murrettaan. Sosiolingvistisestä näkökulmasta katsottuna elokuvan naispuolis-

ten henkilöiden murre ei edusta autenttista Oulun seudun murretta vertailuaineistoni 

perusteella. Naispuoliset henkilöt suosivat eniten puheessaan mä-varianttia, kun taas 

vertailuaineistoni perusteella mä ei ole yleinen Oulun seudun murteen puhuma-alueella.  

 

Kuten taulukosta 23 näkee, muhoslais- ja iiläismiehet suosivat ylivoimaisesti eniten 

puheessaan minä-varianttia (Kesäniemi 1989: 83; Liedes 1981: 98). Miespuolisten hen-

kilöiden yksikön 1. persoonan pronominin variaatio ei siis edusta heidän käyttämäänsä 

murretta. Miespuolisten henkilöiden yksikön 1. persoonan pronominin variaatio edustaa 

oululaismiesten murteena: myös oululaismiehet suosivat ylivoimaisesti eniten mää-

varianttia puheessaan (Skiftesvik 2012: 24–25). Mää on myös oulunsalolaisten eniten 

suosima variantti (Löppönen 2015: 37). Elokuvan miespuolisten henkilöiden murteen 

todenmukaisuutta lisää myös se, että he suosivat vähän mä- ja minä-variantteja, kuten 

suosivat oululaisetkin (Skiftesvik 2012: 24–25).  

 

 

6.2.3. Yksikön 2. persoonan pronominin variaatio 

 

Tässä alaluvussa vertaan elokuvan henkilöiden yksikön 2. persoonan pronominin vari-

aatiota sukupuolten välillä oululaisten (Skiftesvik), oulunsalolaisten (Löppönen) sekä 

iiläisten murteeseen. Muissa vertailuaineistoissani yksikön 2. persoonan pronominin 

variaatiota sukupuolten välillä ei ole tutkittu. Miss Farkku-Suomi -elokuvassa miespuo-

listen henkilöiden puheessa on 70 tapausta, jossa on yksikön 2. persoonan pronomini: 

mää-tapauksia on 67, sää-tapauksia kaksi ja sinä-tapauksia yksi. Naispuolisten henki-

löiden puheessa puolestaan on 25 yksikön 2. persoonan pronominin tapausta. Nää edus-
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tuu 24 tapauksessa ja sinä yhdessä tapauksessa. Olen koonnut taulukkoon 24 yksikön 2. 

persoonan pronominin variaation sukupuolijakauman mukaan elokuvassa ja vertailuai-

neistossani prosenttiosuuksina. 

 

TAULUKKO 24. Kooste yksikön 2. persoonan pronominin variaatiosta sukupuolittain 

(%).

 

 

Kuten taulukosta 24 huomaa, yksikön 2. persoonan pronominin variaatio Oulun seudun 

murteessa on erilaista naisten ja miesten välillä: oululais- ja oulunsalolaismiehet suosi-

vat eniten puheessaan nää-varianttia, kun taas oululais- ja oulunsalolaisnaiset suosivat 

eniten sää-varianttia. Omassa aineistossani nää edustuu huomattavasti enemmän kuin 

vertailuaineistoni mies- ja naisinformanteilla. Minä-variantti edustuu elokuvassa ja ver-

tailuaineistossani vähän. (Skiftesvik 2012: 42; Löppönen 2015: 30.) 

 

Elokuvan naispuolisten henkilöiden yksikön 2. persoonan pronominin variaatio ei edus-

ta oululaisten tai oulunsalolaisten murretta vertailuaineistoni perusteella: Oululaisnaiset 

eivät suosi juuri lainkaan puheessaan nää-varianttia, kun taas elokuvassa nää-variantin 

edustuminen on lähes yksinomaista. Oulunsalolaisnaiset suosivat nää-varianttia oulu-

laisnaisia enemmän. Aineistossani nää-variantin edustuminen on oulunsalolaisnaisiin-

kin verrattuna paljon suurempaa. Sen sijaan elokuvan miespuolisten henkilöiden yksi-

kön 2. persoonan pronominin variaatio on sosiolingvistisestä näkökulmasta onnistu-

neempaa Oulun seudun murretta vertailuaineistoni perusteella. Miespuolisten henkilöi-

den sekä oululais- että oulunsalolaismiesten eniten suosima variantti on nää. Nää edus-

tuu huomattavasti enemmän elokuvan miespuolisten henkilöiden kuin oululaismiesten 

puheessa, mutta ero oulunsalolaismiehiin ei ole suuri. Elokuvan miespuolisten henkilöi-

den yksikön 2. persoonan pronominin variaatio on siis lähimpänä oulunsalolaismiesten 

murretta.  

 

 

Variantti

nää N 96,0 M 95,7 N 14,6 M 47,6 N 36,4 M 81,3

sää - M 2,9 N 77,8 M 45,9 N 63,6 M 17,2

sinä N 4,0 M 1,4 N 2,8 M 6,5 - M 1,6

ELOKUVA
OULU OULUNSALO

YKSIKÖN 2. PERSOONAN PRONOMININ VARIAATIO SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

SKIFTESVIK LÖPPÖNEN
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6.2.4. Inessiivin päätevariantit 

 

Tässä alaluvussa vertaan elokuvan henkilöiden inessiivin päätevarianttien edustumista 

sukupuolten välillä oululaisten (Kananen ja Haapasalo), iiläisten (Liedes), yli-iiläisten 

(Hekkala), muhoslaisten (Kesäniemi) sekä oulunsalolaisten (Löppönen) murteeseen. 

Skiftesvik on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan vain yksikön 1. ja 2. persoonan pro-

nominien variaatiota. Ensin esittelen aineistoni inessiivin päätevarianttien edustumisen. 

Sen jälkeen vertaan saamiani tuloksia vertailuaineistooni. Olen laatinut taulukon 25 

elokuvan henkilöiden inessiivin päätevarianttien edustumisesta sukupuolittain prosent-

tiosuuksina. 

 

TAULUKKO 25. Kooste inessiivin päätevarianttien edustumisesta sukupuolittain elo-

kuvassa (%).  

 

 

Miespuolisten henkilöiden puheessa on 51 inessiivimuotoista tapausta, joista 22 edustuu 

yksinäis-s:llisenä ja 26 geminaatta-s:llisenä. Lisäksi heidän puheessaan on kolme A:n 

loppuheittoa. Naispuolisten henkilöiden puheessa on 16 inessiivimuotoista tapausta, 

joista 12 edustuu yksinäis-s:llisenä ja neljä geminaatta-s:llisenä. Kuten taulukosta 25 

huomaa, aineistoni naispuoliset henkilöt ovat miespuolisia henkilöitä huomattavasti 

murteellisempia. Elokuvassa miespuoliset henkilöt suosivat eniten geminaatta-s:llistä 

varianttia, mutta ero yksinäis-s:lliseen varianttiin on pieni.  

 

Olen koonnut taulukkoon 26 inessiivin päätevarianttien edustumisen sukupuolittain ver-

tailuaineistossani. Kuten taulukosta näkee, Oulun seudun murteen puhuma-alueella 

miehet ovat murteellisempia kuin naiset. Oulun kaupunkialueen ja sen eteläpuoleisen 

puhuma-alueen asukkaat suosivat eniten puheessaan geminaatta-s:llistä varianttia (Ka-

nanen 1994: 51; Haapasalo 1996: 35; Kesäniemi 1989: 58; Löppönen 2015: 59). Oulun 

kaupunkialueen pohjoispuoleisen puhuma-alueen asukkaat ovat huomattavasti murteel-

Variantti

Yksinäis-s:llinen N 75,0 M 43,1

Geminaatta-s:llinen N 25,0 M 51,0

A :n loppuheitto - M 5,9

INESSIIVIN PÄÄTEVARIANTTIEN EDUSTUMINEN

SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

ELOKUVA
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lisempia kuin Oulun kaupunkialueen ja sen eteläpuoleisen puhuma-alueen asukkaat. He 

suosivat yksinäis-s:llistä varianttia lähes yksinomaan puheessaan. (Liedes 1981: 52; 

Hekkala 1996: 28.) Haapasalon (1996: 35) tutkimat oululaiset suosivat lähes yksin-

omaan puheessaan geminaata-s:llistä varianttia. Heidän käyttämänsä murre poikkeaa 

huomattavasti muusta vertailuaineistostani. 

 

TAULUKKO 26. Kooste inessiivin päätevarianttien edustumisesta sukupuolittain ver-

tailuaineistossani (%). 

 
 

Elokuvan naispuoliset henkilöt ovat huomattavasti murteellisempia kuin oululaisnaiset 

ja Oulun kaupunkialueen eteläpuoleisen puhuma-alueen naisasukkaat. Muhoslais- ja 

oulunsalolaisnaiset suosivat oululaisnaisia enemmän geminaatta-s:llistä varianttia pu-

heessaan. (Kananen 1994: 51; Haapasalo 1996: 37; Kesäniemi 1989 58; Löppönen 

2015: 59.) Naispuolisten henkilöiden inessiivin päätteiden variaatio ei siis edusta Oulun 

kaupunkialueen tai sen eteläpuoleisen puhuma-alueen variaatiota. Sen sijaan iiläis- ja 

yli-iiläisnaiset ovat vain jonkin verran naispuolisia henkilöitä murteellisempia (Hekkala 

1996: 28; Liedes 1981: 52). Sosiolingvistisestä näkökulmasta katsottuna naispuolisten 

henkilöiden yksinäis-s:llisen inessiivin variaatio edustaa Oulun seudun murteen puhu-

ma-alueen pohjoisosaa. Lähimpänä heidän murrettaan on iiläisnaisten murre.  

 

Elokuvan miespuoliset henkilöt ja Kanasen tutkimat oululaismiehet suosivat lähes yhtä 

paljon yksinäis-s:llistä ja geminaatta-s:llistä varianttia puheessaan (Kananen 1994: 51). 

Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna miespuolisten henkilöiden inessiivin 

päätevarianttien edustuminen on lähimpänä Kanasen tutkimien oululaismiesten murret-

ta. Oulun seudun murteen eteläpuoleisen puhuma-alueen miesasukkaat ovat jonkin ver-

ran oululaismiehiä murteellisempia (Kesäniemi 1989: 58; Löppönen 2015: 59). Ero on 

Variantti

Yksinäis-s:llinen N 37,7 M 50,1 N 1,2 M 9,8 N 82,5 M 89,7

Geminaatta-s:llinen N 62,8 M 49,9 N 98,8 M 90,2 N 17,5 M 10,1

A :n loppuheitto - - - - - -

Variantti

Yksinäis-s:llinen N 86,3 M 91,6 N 28,1 M 58,1 N 14,5 M 64,3

Geminaatta-s:llinen N 13,7 M 8,4 N 71,9 M 41,9 N 85,5 M 35,7

A :n loppuheitto - - - - - -

OULUNSALO

OULU OULU

YLI-II MUHOS

II

INESSIIVIN PÄÄTEVARIANTTIEN EDUSTUMINEN SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

KANANEN HAAPASALO LIEDES

HEKKALA KESÄNIEMI LÖPPÖNEN
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kuitenkin jo aika suuri verrattuna miespuolisten henkilöiden murteeseen. Sekä iiläis- 

että yli-iiläismiehet ovat huomattavasti murteellisempia kuin miespuoliset henkilöt ja 

Haapasalon tutkimat oululaismiehet (Liedes 1981: 52; Hekkala 1996: 28; Haapasalo 

1996: 38). Miespuolisten henkilöiden puheessa on muutama A:n loppuheittoa, jota ei 

esiinny lainkaan vertailuaineistoni informanteilla. Se hieman heikentää miespuolisten 

henkilöiden murteen onnistuneisuutta sosiolingvistisestä näkökulmasta.   

 

 

6.2.5. Yleisgeminaatio 

 

Tässä alaluvussa vertaan elokuvan henkilöiden sukupuolten välisiä eroja yleisgeminaa-

tion edustumisessa oululaisten (Kananen), iiläisten (Liedes), yli-iiläisten (Hekkala) sekä 

muhoslaisten (Kesäniemi) murteeseen. Muissa vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmissa 

yleisgeminaation edustumista sukupuolten välillä ei ole tutkittu. Aineistossani naispuo-

listen henkilöiden puheessa on 46 yleisgeminaation mahdollistavaa tapausta. Yleisge-

minaatio edustuu 43 tapauksessa. Miespuolisten henkilöiden puheessa yleisgeminaatio 

on mahdollinen 150 tapauksessa. Yleisgeminaatio edustuu heidän puheessaan 133 ta-

pauksessa. Olen koonnut taulukkoon 27 yleisgeminaation edustumisen sukupuolija-

kauman mukaan elokuvassa ja vertailuaineistossani. 

 

TAULUKKO 27. Kooste yleisgeminaation edustumisesta sukupuolittain (%). 

 

 

Kuten taulukosta 27 näkee, yleisgeminaatio on Oulun seudun murteen puhuma-alueella 

elävä kielenpiirre sekä naisten että miesten puheessa: he suosivat enemmän yleisgemi-

naatiollista kuin yleiskielistä varianttia puheessaan. Oulun kaupunkialueen ympärysalu-

eiden naisasukkaat ovat huomattavasti murteellisempia kuin oululaiset. Toisin kuin mo-

nessa muussa tutkimassani kielenpiirteessä, yleisgeminaation variaatio ei ole kovin 

suurta Oulun seudun murteessa. Sukupuolten väliset erot ovat hyvin pieniä oululaisia 

lukuun ottamatta. (Liedes 1981: 76; Hekkala 1996: 48; Kesäniemi 1989: 87; Kananen 

1994: 13.) Elokuvan naispuoliset henkilöt ovat jonkin verran murteellisempia kuin 

N 93,5 M 88,7 N 74,3 M 84,0 N 92,1 M 92,4 N 92,0 M 92,5 N 92,4 M 90,1

OULU II YLI-II MUHOS

Erotus -4,8 %-yks. Erotus 9,7 %-yks. Erotus 0,3 %-yks. Erotus 0,5 %-yks.

KOOSTE YLEISGEMINAATION EDUSTUMISESTA SUKUPUOLIJAKAUMAN MUKAISESTI %

KANANEN LIEDES KESÄNIEMIHEKKALA

Erotus -2,3 %-yks.

ELOKUVA
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miespuoliset henkilöt. Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna tämä on mahdol-

lista Oulun seudun murteessa vertailuaineistoni perusteella, sillä muhoslaisnaiset ovat 

muhoslaismiehiä hieman murteellisempia. 

 

Elokuvan naispuoliset henkilöt ovat jokaista vertaamaani Oulun seudun murteen puhu-

ma-aluetta murteellisempia. Kuitenkaan ero Oulun kaupunkialueen ympärysalueisiin ei 

ole suuri. Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna naispuolisten henkilöiden 

yleisgeminaation suosiminen edustaa parhaiten muhoslaisnaisten murretta. Elokuvan 

miespuoliset henkilöt ovat vertailuaineistooni verrattuna toiseksi yleiskielisimpiä oulu-

laismiesten jälkeen (Kananen 1994: 13). Vertailuaineistoni miehet suosivat yleisgemi-

naatiota lähes yhtä paljon puheessaan asuinpaikasta riippumatta. Oulun ympärysalueella 

suositaan vähän enemmän yleisgeminaatiota kuin Oulun kaupunkialueella ja elokuvan 

miespuolisten henkilöiden puheessa (Liedes 1981: 76; Hekkala 1996: 48; Kesäniemi 

1989: 37; Kananen 1994: 13). Sosiolingvistisestä näkökulmasta katsottuna miespuolis-

ten henkilöiden yleisgeminaation edustuminen on hyvin autenttista Oulun seudun mur-

retta. Heidän yleisgeminaation edustumisensa on lähimpänä muhoslaismiesten murretta. 

 

 

6.2.6. Jälkitavujen eA ja OA-yhtymät 

 

Tässä alaluvussa vertaan elokuvan henkilöiden jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaa-

tiota sukupuolten välillä oululaisten (Haapasalo) ja muhoslaisten (Kesäniemi) murtee-

seen. Kananen (oululaiset), Liedes (iiläiset) sekä Hekkala (yli-iiläiset) eivät ole käsitel-

leet eA- ja OA-yhtymiä sukupuolten välillä erikseen. Vertaan heidän tuloksiaan eloku-

van murteeseen jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien yhteenlasketussa keskiarvossa.  

 

Aineistossani naispuolisten henkilöiden puheessa on seitsemän ja miespuolisten henki-

löiden 15 jälkitavujen eA-yhtymien tapausta: Naispuolisten henkilöiden puheessa iA-

variantti edustuu viidessä ja ee-variantti kahdessa tapauksessa. Miespuolisten henkilöi-

den puheessa eA-variantti edustuu yhdeksässä sekä iA- ja ee-variantti kolmessa tapauk-

sessa kumpikin. Olen koonnut taulukkoon 28 jälkitavujen eA-yhtymien variaation suku-

puolten mukaan elokuvassa ja vertailuaineistossani prosenttiosuuksina. 
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TAULUKKO 28. Kooste jälkitavujen eA-yhtymien variaatiosta sukupuolittain (%). 

 

 

Kuten taulukosta 28 huomaa, jälkitavujen eA-yhtymien variaatio on erilainen oululais-

ten ja muhoslaisten puheessa: oululaiset suosivat eniten monoftongiutunutta ee-

varianttia ja muhoslaiset murteellista iA-varianttia puheessaan. Kaikista vähiten oululai-

set ja muhoslaiset suosivat yleiskielistä eA-varianttia. (Haapasalo 1996: 57; Kesäniemi 

1989: 63.) Elokuvan naispuoliset henkilöt ovat miespuolisia henkilöitä huomattavasti 

murteellisempia. Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna elokuvan murre ei siis 

tältä osin noudata Oulun seudun murteesta tehtyjä tutkimuksia, sillä naispuoliset henki-

löt ovat miespuolisia henkilöitä huomattavasti murteellisempia.  

 

Taulukosta 28 näkee, että iA on elokuvan naispuolisten henkilöiden ja muhoslaisnaisten 

puheessa ylivoimaisesti suosituin jälkitavujen eA-yhtymien variantti (Kesäniemi 1989: 

63). Oululaisnaiset suosivat ylivoimaisesti eniten ee-varianttia puheessaan (Haapasalo 

1996: 57). Naispuoliset henkilöt suosivat ee-varianttia huomattavasti oululaisia vähem-

män mutta 20 prosenttiyksikköä muhoslaisnaisia enemmän. Sosiolingvistisestä näkö-

kulmasta tarkasteltuna elokuvan naispuolisten henkilöiden jälkitavujen eA-yhtymien 

variaatio edustaa melko hyvin muhoslaisnaisten murretta vertailuaineistoni perusteella.  

 

Oululaismiesten jälkitavujen eA-yhtymien yleisin variantti on pitkävokaalinen ee, mutta 

lähes yhtä paljon edustusta saa murteellinen iA-variantti (Haapasalo 1996: 57). Muhos-

laismiesten puheessa iA edustuu huomattavasti enemmän kuin oululaismiesten puheessa. 

Heidän puheessaan ei ole lainkaan pitkävokaalista ee-varianttia. (Kesäniemi 1989: 63.) 

Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna miesten jälkitavujen eA-yhtymien variaa-

tio ei siis edusta Oulun seudun murretta vertailuaineistoni perusteella. Miespuoliset 

henkilöt suosivat liikaa yleiskielen eA-varianttia ja liian vähän ee- (oululaiset) tai iA-

varianttia (muhoslaiset) puheessaan. 

 

Variantti

-eA N - M 60,0 N 19,1 M 9,9 N 3,6 M 2,3

-iA N 71,4 M 20,0 N 29,5 M 44,2 N 88,7 M 97,7

-ee N 28,6 M 20,0 N 51,4 M 45,9 N 7,7 M -

ELOKUVA
OULU MUHOS

KOOSTE JÄLKITAVUJEN eA -YHTYMIEN VARIAATIOSTA %

HAAPASALO KESÄNIEMI
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Aineistossani naispuolisten henkilöiden puheessa on viisi ja miespuolisten henkilöiden 

kymmenen jälkitavujen OA-yhtymien tapausta: Naispuolisten henkilöiden puheessa OA-

variantti edustuu kolmessa sekä UA- ja ee-variantti yhdessä tapauksessa kumpikin. 

Miespuolisten henkilöiden puheessa OA-variantti edustuu viidessä, UA-variantti neljäs-

sä ja OO-variantti yhdessä tapauksessa. Olen koonnut taulukkoon 29 jälkitavujen OA-

yhtymien variaation sukupuolijakauman mukaan elokuvassa ja vertailuaineistossani 

prosenttiosuuksina. 

 

TAULUKKO 29. Kooste jälkitavujen OA-yhtymien variaatiosta sukupuolittain (%). 

 

 

Kuten taulukosta 29 näkee, oululaisten ja muhoslaisten jälkitavujen OA-yhtymien vari-

aatio on erilainen. Muhoslaiset suosivat lähes yksinomaan puheessaan murteellista UA-

varianttia. Sen sijaan oululaiset suosivat eniten puheessaan OA-varianttia, mutta myös 

UA-variantti edustuu paljon heidän puheessaan. Sekä oululaiset että muhoslaiset suosi-

vat vähiten puheessaan monoftongiutunutta OO-varianttia. (Haapasalo 1996: 59; Kesä-

niemi 1989: 58.) Elokuvan nais- ja miespuoliset henkilöt suosivat eniten OA-varianttia 

puheessaan, kuten oululaisetkin. Omassa aineistossani ja vertailuaineistossani naiset 

suosivat miehiä enemmän OA-varianttia ja miehet suosivat naisia enemmän UA-

varianttia. Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna sekä nais- että miespuolisten 

henkilöiden jälkitavujen OA-yhtymien variaatiota voidaan pitää todenmukaisena oulu-

laisten murteena vertailuaineistoni perusteella. 

 

Olen koonnut taulukkoon 30 naisten jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien yhteenlasketun 

variaation elokuvassa ja vertailuaineistossani prosenttiosuuksina. Liedes ei ole jaotellut 

tutkielmassaan murteellisia variantteja toisistaan, joten olen merkinnyt ne taulukon sa-

maan sarakkeeseen. Elokuvan naispuolisten henkilöiden puheessa on 12 jälkitavujen 

eA- ja OA-yhtymien tapausta. 

 

Variantti

-OA N 60,0 M 50,0 N 52,2 M 41,6 N 4,7 M 2,3

-UA N 20,0 M 40,0 N 31,6 M 34,0 N 89,8 M 97,7

-OO N 20,0 M 10,0 N 16,1 M 24,5 N 4,7 -

KOOSTE JÄLKITAVUJEN OA -YHTYMIEN VARIAATIOSTA %

ELOKUVA
OULU MUHOS

HAAPASALO KESÄNIEMI
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TAULUKKO 30. Kooste naisten jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatiosta (%). 

 

 

Kuten taulukosta 30 näkee, naisten jälkitavujen eA- ja OA-yhtymissä on paljon variaa-

tiota Oulun seudun murteessa. Oululaisnaiset suosivat eniten puheessaan monoftongiu-

tuneita ee- ja OO-variantteja (Kananen 1994: 34; Haapasalo 1996: 52). Elokuvan nais-

puoliset henkilöt suosivat kaikista vähiten monoftongiutuneita variantteja. Oulun kau-

punkialueen naapurialueilla suositaan eniten murteellisia iA- ja UA-variantteja (Hekkala 

1996: 20; Liedes 1981: 71; Kesäniemi 1989: 63 ja 68). Myös elokuvan naispuoliset 

henkilöt suosivat eniten puheessaan iA- ja UA-variantteja, mutta murteellisten variant-

tien edustuminen on paljon vähäisempää kuin ympärysalueilla. Sosiolingvistisestä nä-

kökulmasta tarkasteltuna elokuvan naispuolisten henkilöiden jälkitavujen eA- ja OA-

yhtymien variaatiota ei siis voi pitää täysin onnistuneena. Lähimpänä elokuvan naispuo-

listen henkilöiden variaatiota on iiläisnaisten murre. 

 

Olen koonnut taulukkoon 31 miesten jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien yhteenlasketun 

variaation elokuvassa ja vertailuaineistossani prosenttiosuuksina. Koska Liedes ei ole 

jaotellut pro gradu -tutkielmassaan murteellisia variantteja toisistaan, olen merkinnyt ne 

taulukon samaan sarakkeeseen. Elokuvan miespuolisten henkilöiden puheessa on 25 

jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien tapausta. 

 

TAULUKKO 31. Kooste miesten jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatiosta (%). 

 

 

Kuten taulukosta 31 huomaa, miesten jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien edustumisessa 

on paljon variaatiota Oulun seudun murteessa: Kanasen aineiston oululaismiehet suosi-

vat eniten puheessaan monoftongiutuneita variantteja, kun taas Oulun kaupunkialueen 

Variantti

-iA/-UA 50,0

-ee/-OO 25,0

-eA/-OA 25,0 24,6 28,4 4,1 10,8 12,7

31,3 26,3 89,0 76,6
87,3

44,1 45,3 6,9 12,6

NAISPUOLISTEN HENKILÖIDEN JÄLKITAVUJEN A -LOPPUISTEN VOKAALIYHTYMIEN VARIAATIO %

ELOKUVA OULU OULU MUHOS YLI-II II

KANANEN HAAPASALO KESÄNIEMI HEKKALA LIEDES

Variantti

-iA/-UA 28,0

-ee/-OO 16,0

-eA/-OA 56,0 29,7 20,4 2,3 22,8 0,7

32,1 42,2 97,7 76,3
99,3

38,2 37,4 - 0,9

MIESPUOLISTEN HENKILÖIDEN JÄLKITAVUJEN A -LOPPUISTEN VOKAALIYHTYMIEN VARIAATIO %

ELOKUVA OULU OULU MUHOS YLI-II II

KANANEN HAAPASALO KESÄNIEMI HEKKALA LIEDES
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ympärysalueilla sitä suositaan vähiten. Haapasalon tutkimat oululaismiehet ja Oulun 

kaupunkialueen ympärysalueiden miehet suosivat puheessaan eniten murteellisia iA- ja 

UA-varianteja. Elokuvan miespuolisten henkilöiden puheessa edustuvat ylivoimaisesti 

eniten yleiskieliset eA- ja OA-variantit. Kyseisiä variantteja suositaan kaikkein vähiten 

Oulun kaupunkialueen murteessa, eikä se ole yleinen Oulun kaupunkialueen ympärys-

alueillakaan (Kananen 1994: 34; Haapasalo 1996: 52; Hekkala 1996: 20; Liedes 1981: 

71; Kesäniemi 1989: 63 ja 68.) Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna miespuo-

listen henkilöiden jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien variaatiota ei voida pitää autenttise-

na Oulun seudun murteena vertailuaineistoni perusteella: miespuoliset henkilöt ovat 

liian yleiskielisiä ja suosivat liian vähän monoftongiutuneita tai murteellisia variantteja 

puheessaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

7. YHTEENVETO JA TULOSTEN TARKASTELUA 

 

Murretta alettiin käyttää 1880-luvulta lähtien kaunokirjallisuudessa taiteellisiin tarkoi-

tuksiin. Lievimmillään murretta on käytetty vain sävyttämään kaunokirjallisia tekstejä 

niin, että repliikkien puhe vain myötäilee puhekielen lauserakenteita, sanajärjestystä 

sekä sanontatapoja ja -valintoja. Erityisesti Väinö Linnan (1920–1992) murteen käyttöä 

kaunokirjallisuudessa voidaan pitää klassisena esimerkkinä murteen käytön luomista 

taiteellisista mahdollisuuksista. Hänen romaaneissaan kirjan henkilöiden välille luotiin 

luokkavastakohtia murteiden avulla. (Mielikäinen 2001.) Tuntematon sotilas (1954) oli 

ensimmäinen suomenkielinen romaani, jossa murteet olivat kaunokirjallisessa tekstissä 

vahvasti mukana. Romaanissa sotamiehet käyttävät oman kotipaikkakuntansa murretta. 

Teoksen kymmenenteen painokseen kielitieteilijät tarkistivat ja korjasivat repliikit vas-

taamaan autenttisia murteen puhujia kustantajan pyynnöstä. (Kivimäki 2015.) Murretta 

on kirjoitettu myös systemaattisesti vastaamaan äänne- ja muoto-opillisesti autenttista 

puhetta. Tämä tapa on viime vuosikymmenten aikana yleistynyt kaunokirjallisuudessa. 

Nykyään puhekieltä ja vanhoja aluemurteita on käytetty myös kirjan henkilöiden dialo-

gin lisäksi myös yleisesti koko tyylissä. (Mielikäinen 2001.) Esimerkiksi Heli Laakso-

nen (s. 1972) kirjoittaa runoja omalla murteellaan. Laaksosen lounaismurteella kirjoitet-

tu esikoiskokoelma Pulu uis (2000) löysi tiensä suomalaisten sydämiin. (Otava 2017.)  

 

Murteen käyttäminen sai uusia ulottuvuuksia, kun murrebuumi alkoi 1990-luvulla: mur-

retta alettiin käyttää kaunokirjallisuuden lisäksi uusissa yhteyksissä, kuten sarjakuvissa, 

Kalevalassa, paikallisissa sanomalehdissä, matkailuesitteissä ja uskonnollisissa teksteis-

sä. Murrebuumi on vaikuttanut voimakkaasti median lisäksi myös televisiosarjojen ja 

elokuvien kieleen. Murteen käyttäminen elokuvissa ei ole kuitenkaan täysin uusi ilmiö: 

esimerkiksi Väinö Linnan (1954) Tuntemattomasta sotilaasta tehtiin samanniminen 

elokuva vuosi kirjan ilmestymisen jälkeen. Elokuvassa henkilöiden dialogissa kirjan 

murre säilytettiin rakentamaan henkilöhahmoja ja heidän välisiä suhteitaan. (Mielikäi-

nen 2001.) 100-vuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi parhaillaan tekeillä oleva Tun-

tematon sotilas saa ensi-iltansa vielä tämän vuoden kuluessa. Katsojille murteiden au-

tenttinen käyttö on todella tärkeää. (Malmberg & Kaseva 2016.) 

 

Myös elokuvien dialogit ovat kirjoitettua puhetta, sillä dialogi on ennalta suunniteltua, 

fiktiivistä, keinotekoista ja sepitettyä puhetta, jolla kirjailija haluaa lisätä autenttisuuden 
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vaikutelmaa (Nuolijärvi & Tiittula 2013: 18–19; Kozloff 2000: 39). Elokuvan dialogi 

eroaa perinteisestä kaunokirjallisuudesta siinä, että dialogi on tyylin keinon lisäksi liik-

kuvan kuvan ohella myös yksi kerronnan keskeisimmistä keinoista (Kozloff 2000: 35–

36). 2010-luvulla on ilmestynyt useita muitakin elokuvia, joissa murteella on keskeinen 

osa tapahtumien sijoittamiseen tiettyyn aikaan ja paikkaan. Näitä elokuvia ovat Miss 

Farkku-Suomen lisäksi esimerkiksi Napapiirin Sankarit (2010), Härmä (2012) ja Kätilö 

(2015). Myös Sorjonen-televisiosarjassa (2016) kaakkoismurteella on keskeinen osa 

sitomaan tapahtumat Joensuun seudulle. Vaikka murretta käytetään elokuvissa nykyään 

paljon, on mielenkiintoista, että elokuvien murretta ei ole tutkittu aikaisemmin sosio-

lingvistisestä näkökulmasta. Oma tutkielmani paikkaa tätä aukkoa.  

 

Murrebuumin tarkoituksena ei ole ollut tuottaa autenttista murretta vaan pikemminkin 

liioitella murteen käyttöä. Kaupungistumisen myötä suomen murteet ovat todellisuudes-

sa sekoittuneet sekä lähentyneet toisiaan ja yleiskieltä. Suomen murteet eivät siis eroa 

toisistaan nykyään niin paljon kuin aikaisemmin. Silti monissa murrebuumin tuotoksis-

sa suositaan vanhojen aluemurteiden mukaista kieltä. Erilaisissa tuotoksissa murteella 

puhuvat edustavat pikemminkin äärimmäistä sanataiteilijaa kuin keskivertomurteen 

puhujaa. Pahimmillaan teksti tai puhe voi olla sellaista, että sitä ei pysty vaivatta ym-

märtämään. (Mielikäinen 2001.)  

 

Murrebuumin tapaan myös Miss Farkku-Suomi -elokuvassa murretta liioitellaan tahalli-

sesti. Elokuvan rahoittajien toiveena oli, että elokuva olisi tehty nykypuhekielellä, että 

kaikki katsojat voivat ymmärtää puhetta vaivattomasti. Elokuvan käsikirjoittaja-ohjaaja 

tuli kuitenkin siihen päätökseen, että murre säilytetään elokuvassa, koska vaikutelma 

oululaisuudesta olisi muuten kärsinyt. Elokuvan työryhmän tavoitteena oli, että eloku-

van henkilöt suosivat kaikissa mahdollisissa tapauksissa vain Oulun seudun murteelle 

tyypillisiä kielenpiirteitä. (Kinnunen 2015.) Kinnusen tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy 

minkään tutkimani kielenpiirteen edustumisen osalta. Tämä on kuitenkin sosiolingvisti-

sestä näkökulmasta parempi ratkaisu, sillä kukaan ei käytä oikeassa elämässä satapro-

senttista murretta (Mielikäinen 2001). 

 

Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa huomioidaan asuinpaikan lisäksi yleensä 

myös ikä, sukupuoli ja koulutustausta (Nuolijärvi 1988: 76–77). Myös vertailuaineistoni 

pro gradu -tutkielmissa informantit on ryhmitelty sukupuolen lisäksi iän ja koulutuksen 
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mukaisesti. Tässä tutkielmassa en jaotellut elokuvan henkilöitä muuten kuin sukupuolen 

perusteella, koska jaottelu muihin kielenulkoisiin muuttujiin olisi perustunut omaan 

arviooni. Aikaisempien sosiolingvististen variaationtutkimusten perusteella tiedetään 

muun muassa, että hyvin koulutetut ja kaupungissa asuvat suosivat enemmän yleiskieli-

siä variantteja puheessaan kuin matalasti koulutetut ja maaseudulla asuvat (Mielikäinen 

1988: 94–95). Tämä näkyy myös omassa vertailuaineistossani: Kananen (1994) ja Haa-

pasalo (1996) ovat tutkineet pro gradu -tutkielmissaan oululaisnuorten puhekieltä. Ka-

nanen on tutkinut kolmen eri kielenulkoisen ryhmän (työttömät, ammattikoululaiset ja 

lukiolaiset) Oulun seudun murteelle tyypillisten kielenpiirteiden edustumista. Haapasalo 

puolestaan on tutkinut hyvin koulutettuja oululaisnuoria. Haapasalon tutkimuksessa 

informantit ovat yleiskielisempiä kuin Kanasen aineiston informantit, joten koulutuksel-

la on merkitystä myös oululaisten murteessa.  

 

Elokuvan kielenpiirteiden edustumisen vertaaminen Haapasalon aineiston informanttien 

käyttämään murteeseen vääristää tutkimustuloksiani. Tähän on syynä se, että elokuvan 

henkilöt ovat huomattavasti murteellisempia kuin Haapasalon aineiston informantit. 

Kuitenkin vertaan joidenkin kielenpiirteiden edustumista yksinomaan Haapasalon tut-

kimustuloksiin, kun muissa vertailuaineistoni tutkielmissa kyseistä kielenpiirrettä ei ole 

tutkittu. Vääristymää tuloksiini tuo myös se, että elokuvassa olevien kielenpiirteiden 

frekvenssi on huomattavasti pienempi kuin vertailuaineistossani. Tutkimistani kielen-

piirteistä noin puolet on Välden repliikeissä. Lisäksi naispuolisilla henkilöillä on huo-

mattavasti vähemmän repliikkejä kuin miespuolisilla henkilöillä. Näin ollen naispuolis-

ten henkilöiden puheesta tutkittavien kielenpiirteiden frekvenssit ovat huomattavasti 

pienempiä kuin miespuolisilla henkilöillä. Myös tämä luo vääristymän naispuolisten 

henkilöiden kielenpiirteiden vertaamiseen autenttiseen Oulun seudun murteeseen.  

 

Edellä mainituista ongelmista huolimatta elokuvan murretta on mielekästä verrata sosio-

lingvistiseen tietoon Oulun seudun murteesta. Koska elokuvan dialogi tavoittelee au-

tenttista puhetta, vertaaminen autenttiseen murteeseen antaa hyvän kuvan siitä, onnis-

tuuko elokuva tavoitteessaan. Olen ottanut kielenpiirteiden frekvenssien vähyyden 

huomioon niin, että alle 20 prosenttiyksikön erot eivät ole merkittäviä eroja vertailuai-

neistooni. Oma tutkimukseni on mielenkiintoinen, koska murteet kiinnostavat kaikkia. 

Tietyin väliajoin esiin on noussut epäily suomen kielen häviämisestä etenkin englannin 

kielen vaikutuksesta (Heikkinen & Mantila 2011: 5). Kuitenkin Miss Farkku-Suomi       
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-elokuva omalta osaltaan osoittaa sen, että suomen kieli ja sen murteet eivät ole hä-

viämässä. Murteella on edelleen merkitystä ihmisille. Murre esimerkiksi luo ihmisten 

identiteettiä ja on ihmisen ensimmäinen äidinkieli (Heikkinen & Mantila 2011: 31). 

 

Taulukoissa 32–34 on yhteenveto Miss Farkku-Suomi -elokuvasta tutkimieni kielenpiir-

teiden esiintymisen yleisyysjärjestyksestä. Valitsin taulukoihin yksikön 1. ja 2. persoo-

nan pronominin varianteiksi yleisimmin elokuvassa edustuvat mää- ja nää-variantit. 

Liedes ei ole eritellyt murteellisia mä- ja mää-variantteja erikseen tutkielmissaan, joten 

en ole huomioinut hänen tutkielmansa tuloksia taulukossa yksikön 1. persoonan pro-

nominin vaihteluvälissä. Lisäksi Liedes ja Kesäniemi eivät erittele murteellisia sää- ja 

nää-variantteja erikseen tutkielmissaan, joten en ole huomioinut heidän tutkielmiensa 

tuloksia taulukossa 32 yksikön 2. persoonan pronominin vaihteluvälissä. Jälkitavujen 

eA- ja OA-yhtymien varianteiksi valitsin Oulun seudun murteelle vanhastaan tyypilliset 

iA- ja UA-variantit.  

 

Kaikki kolme taulukkoa ovat muodoltaan samanlaisia: Ylimpänä taulukossa on esitetty 

se kielenpiirre, jossa suositaan eniten murteellista varianttia, ja alimpana on se kielen-

piirre, jossa suositaan vähiten murteellista varianttia. Taulukon toisessa sarakkeessa on 

elokuvassa esiintyvän kielenpiirteen variantin kokonaisesiintymän prosenttiosuus. Kol-

mannessa sarakkeessa on vertailuaineistoni vaihteluväli kyseisestä kielenpiirteestä. Nel-

jännessä sarakkeessa on lähimpänä omaa aineistoani olevan puhuma-alueen nimi ja pro-

senttiosuus. Jos lähimpänä oleva puhuma-alue on Oulu, olen merkinnyt sen perään kir-

jaimen S (Skiftesvik), H (Haapasalo) tai K (Kananen). Viimeisessä sarakkeessa on 

oman aineistoni ja lähimpänä aineistoani olevan puhuma-alueen prosenttiosuuksien ero-

tus prosenttiyksiköinä. Jos luku on negatiivinen, elokuvan henkilöt ovat murteellisempia 

kuin lähimpänä oleva puhuma-alue. Positiivinen luku osoittaa, että lähimpänä olevan 

puhuma-alueen asukkaat ovat murteellisempia kuin elokuvan henkilöt.  

 

Olen koonnut taulukkoon 32 tutkimieni kielenpiirteiden edustumisen yleisyysjärjestyk-

sessä. Kuten taulukosta 32 näkee, kaikki tutkimani kielenpiirteet nää-varianttia lukuun 

ottamatta ovat vertailuaineistoni vaihteluvälin sisällä. Sosiolingvistisestä näkökulmasta 

tarkasteltuna onnistuneena voidaan pitää yleisgeminaation, jälkitavujen eA-yhtymien iA-

variantin, svaavokaalin, yksikön 1. persoonan pronominin mää-variantin, yksinäis-

s:llisen inessiivin sekä jälkitavujen OA-yhtymien UA-variantin edustumista vertailuai-
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neistoni perusteella. Tarkempi tutkimus kuitenkin osoitti, että jälkitavujen eA-yhtymien 

variaatio ei edusta minkään vertailuaineistoni murretta, koska elokuvan henkilöt ovat 

liian yleiskielisiä (ks. sivu 55). Myös yksikön 2. persoonan pronominin variaatio ei 

edusta vertailuaineistoni perusteella Oulun seudun murretta. Elokuvan henkilöt suosivat 

puheessaan lähes yksinomaan nää-varianttia (ks. sivu 50), kun taas vertailuaineistossani 

se ei ole läheskään niin yleinen.  

 

TAULUKKO 32. Kielenpiirteiden esiintyminen yleisyysjärjestyksessä elokuvassa (%). 

 

 

Tutkielmani ensimmäinen tutkimuskysymys oli se, kuinka uskottavaa Miss Farkku-

Suomi -elokuvan henkilöiden murre on sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna. 

Edellä esitetyn perusteella elokuvan murre on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

hyvin uskottavaa. Elokuvan murteen onnistuneisuutta lisää se, että siinä edustuu vain 

muutama Oulun seudun murteessa ei-tyypillinen kielenpiirre. 

 

Toisena tutkimuskysymyksenäni selvitin, onko elokuvan henkilöiden murteessa sellais-

ta kielenpiirteiden variaatiota, joka ei ole vertailuaineistoni mukaan tyypillistä Oulun 

seudun murteessa. Analyysini paljasti, että tällaista variaatioita on löydettävissä: Eloku-

van henkilöt suosivat muutamassa tapauksessa inessiivin päätevarianttina A:n loppuheit-

toa. Lisäksi heidän puheessaan on muutama sellainen tapaus, jossa svaavokaali edustuu 

lt-yhtymässä. Yleisgeminaatiossa svaavokaali on mahdollinen tietyissä konsonanttiyh-

tymissä, ja lt-yhtymä ei ole yksi niistä (Mantila & Pääkkönen 2010: 92–93). Elokuvassa 

on muutama tapaus, jossa suositaan itämurteiden erikoisgeminaatiota. Vaikka Oulun 

seudun murteessa itämurteiden erikoisgeminaatiota voi esiintyä Oulun seudun murteen 

puhuma-alueella (Kettunen 1940: kartta 2), se ei kuitenkaan esiinny vertailuaineistoni 

informanttien murteessa. Elokuvassa on lisäksi sirkkus-sanue (’sirkus’), jossa ilmeisesti 

on pyritty jäljittelemään geminaation käyttöä. Kielitieteellisesti se ei edusta mitään 

suomen murteiden geminaatiotyyppiä. 

Kielenpiirre
ELOKUVA VAIHTELUVÄLI PUHUMA-ALUE EROTUS

Nää  y.2.p. varianttina 95,8 24,6–54,2 54,2 (Oulunsalo) -41,6

Yleisgeminaatio 89,8 79,3–92,2 91,2 (Muhos) +1,4

Svaavokaali 76,6 45,5–92, 6 67,7 (Oulu/K), 85,5 (Ii) ±8,9

Mää  y.1.p. varianttina 72,7 88,0–92,3 88,0 (Oulunsalo) +15,3

Yksinäis-s:llinen inessiivi 51,5 5,5–88,9 42,4 (Muhos) -9,1

iA -variantti (jälkitavujen eA -yhtymät) 36,4 35,0–92,0 36,8 (Oulu/H) +0,4

UA -variantti (jälkitavujen OA -yhtymät) 33,3 20,2–93,7 25,0 (Oulu/H) -8,3

KIELENPIIRTEIDEN ESIINTYMINEN YLEISYYSJÄRJESTYKSESSÄ ELOKUVASSA %
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Olen koonnut taulukkoon 33 elokuvan naispuolisten henkilöiden kielenpiirteiden esiin-

tymisen yleisyysjärjestyksessä. Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna naispuo-

listen henkilöiden murre on onnistunutta yleisgeminaation, svaavokaalin, yksinäis-

s:llisen inessiivin, jälkitavujen eA-yhtymien iA-variantin sekä jälkitavujen OA-yhtymien 

UA-variantin edustumisessa. Vaikka mää-variantti on vertailuaineistoni vaihteluvälin 

sisällä, se ei vertailuaineistoni perusteella edusta Oulun seudun murretta kovin hyvin. 

Naispuoliset henkilöt suosivat eniten puheessaan mä-prestiisivarianttia, joka on Oulun 

seudun murteessa vertailuaineistoni perusteella suhteellisen harvinainen (ks. sivu 48).  

 

TAULUKKO 33. Naispuolisten henkilöiden kielenpiirteiden esiintyminen yleisyysjär-

jestyksessä (%). 

 

 

Kuten taulukosta 33 huomaa, kolmessa tapauksessa naispuolisten henkilöiden kielen-

piirteen variaatio ei ole vertailuaineistoni vaihteluvälin sisällä. Nämä piirteet ovat yleis-

geminaatio, UA-variantti jälkitavujen OA-yhtymissä sekä nää-variantti yksikön 2. per-

soonan pronominina. Yleisgeminaation ja UA-variantin ero vertailuaineistooni ei kui-

tenkaan ole suuri (1,1–11,6 %). Yksikön 2. persoonan pronomini ei vertailuaineistoni 

perusteella edusta Oulun seudun autenttista murretta. Naispuoliset henkilöt suosivat 

yhtä poikkeusta lukuun ottamatta puheessaan nää-varianttia. Vertailuaineistoni oululais- 

ja oulunsalolaisnaiset suosivat ylivoimaisesti eniten puheessaan sää-varianttia, kun taas 

nää-variantti ei ole yleinen heidän puheessaan (ks. sivu 50). Naispuolisten henkilöiden 

nää-variantin ylikorostuminen selittyy sillä, että elokuvan dialogia murteellisemmaksi 

korjannut työntekijä vaihtoi kaikki yksikön 2. persoonan pronominin tapaukset nää-

variantiksi (Kinnunen 2015). 

 

Taulukossa 34 on miespuolisten henkilöiden kielenpiirteiden esiintyminen yleisyysjär-

jestyksessä. Taulukkoon olen valinnut jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien varianteiksi iA- 

ja UA-variantit, koska ne ovat tyypillisiä Oulun seudun murteelle. Jälkitavujen eA-

Kielenpiirre
ELOKUVA VAIHTELUVÄLI PUHUMA-ALUE EROTUS

Nää  y.2.p. varianttina 96,0 14,6–36,4 36,4 (Oulunsalo) -59,6

Yleisgeminaatio 93,5 74,3–92,4 92,4 (Muhos) -1,1

Svaavokaali 76,5 30,8–87,6 72,3 (Ii) -4,2

Yksinäis-s:llinen inessiivi 75,0 1,2–86,3  82,5 (Ii) +7,5

iA -variantti (jälkitavujen eA -yhtymät) 71,4 29,5–88,7 88,7 (Muhos) +17,3

Mää y.1.p. varianttina 48,0  0–93,6 92,7 (Oulu/S) +44,7

UA -variantti (jälkitavujen OA -yhtymät) 20,0 31,6–89,8 31,6 (Oulu/H) +11,6

NAISPUOLISTEN HENKILÖIDEN KIELENPIIRTEIDEN ESIINTYMINEN YLEISYYSJÄRJESTYKSESSÄ %
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yhtymien iA-variantti ei tosin ole yleisin miespuolisten henkilöiden puheessa, vaan se 

on yleiskielinen eA. 

 

TAULUKKO 34. Miespuolisten henkilöiden kielenpiirteiden esiintymisen yleisyysjär-

jestyksessä (%). 

 

 

Sosiolingvistisestä näkökulmasta tarkasteltuna miespuolisten henkilöiden yleisgeminaa-

tion, yksikön 1. persoonan pronominin, svaavokaalin, yksinäis-s:llisen inessiivin, jälki-

tavujen OA-yhtymien UA-variantin ja yksikön 2. persoonan pronominin nää-variantin 

edustumista voidaan pitää onnistuneena vertailuaineistoni perusteella. Kuten taulukosta 

34 huomaa, kahdessa tapauksessa miespuolisten henkilöiden kielenpiirteen variaatio ei 

ole vertailuaineistoni vaihteluvälin sisällä. Nämä piirteet ovat nää yksikön 2. persoonan 

pronominin varianttina ja iA jälkitavujen eA-yhtymien varianttina: nää edustuu huomat-

tavasti enemmän ja iA-variantti huomattavasti vähemmän miespuolisten henkilöiden 

puheessa vertailuaineistooni verrattuna.  

 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli se, onko tutkittavien kielenpiirteiden edustumisessa 

löydettävissä sukupuolieroja. Sen ohella, että naispuoliset henkilöt ovat viidessä kielen-

piirteen edustumisessa murteellisempia kuin miehet, löydettävissä on myös muita eroja: 

Naispuoliset henkilöt suosivat yksikön 1. persoonan pronominin varianttina eniten mä-

varianttia, mutta he suosivat myös mää-varianttia lähes yhtä paljon. Miespuoliset henki-

löt sen sijaan suosivat lähes pelkästään mää-varianttia puheessaan. Miespuolisten henki-

löiden puheessa on muutama A:n loppuheitto inessiivin päätevarianttina, kun taas nais-

puolisten henkilöiden puheessa kyseistä varianttia ei edustu lainkaan. Viimeinen merkit-

tävä ero sukupuolten välillä on jälkitavujen eA-yhtymien variaatiossa. Naispuoliset hen-

kilöt suosivat lähes yksinomaisesti murteellista iA-varianttia puheessaan. Miespuoliset 

henkilöt puolestaan suosivat eniten yleiskielistä eA-varianttia. 

 

Kielenpiirre
ELOKUVA VAIHTELUVÄLI PUHUMA-ALUE EROTUS

Nää  y.2.p. varianttina 95,8 47,6–81,3 81,3 (Oulunsalo) -14,7

Yleisgeminaatio 88,7 84,0–92,5 90,1 (Muhos) +1,4

Mää y.1.p. varianttina 87,8  0–91,8 91,8 (Oulu/S) +4,0

Svaavokaali 76,7 58,3–97,7 79,0 (Oulu/K) +2,3

Yksinäis-s:llinen inessiivi 51,0 9,8–91,6 50,1 (Oulu/K) -0,9

UA -variantti (jälkitavujen OA -yhtymät) 40,0 34,0–97,7 34,0 (Oulu/H) -6,0

iA -variantti (jälkitavujen eA -yhtymät) 20,0 44,2–97,7 44,2 (Oulu/H) +24,4

MIESPUOLISTEN HENKILÖIDEN KIELENPIIRTEIDEN ESIINTYMINEN YLEISYYSJÄRJESTYKSESSÄ %
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Aikaisemman sosiolingvistisen variaationtutkimusten perusteella asetin tutkielmani tu-

loksista hypoteesin. Sen mukaan elokuvan miespuoliset henkilöt ovat naispuolisia hen-

kilöitä murteellisempia, tosin erojen ei tarvitse olla kovin suuria (Mielikäinen 1988: 94–

95; Lappalainen 2004: 38). Tämä hypoteesini ei kuitenkaan toteutunut, sillä elokuvan 

naispuoliset henkilöt ovat miespuolisia henkilöitä murteellisempia viidessä taulukossa 

esitetystä seitsemästä kielenpiirteestä. Kuten taulukkoja 33 ja 34 vertailemalla näkee, 

yksinäis-s:llinen inessiivi, yleisgeminaatio, iA jälkitavujen eA-yhtymien varianttina sekä 

nää-variantti yksikön 2. persoonan pronominina edustuvat huomattavasti enemmän 

naispuolisten henkilöiden puheessa. Lisäksi svaavokaali edustuu vain 0,2 prosenttiyk-

sikköä enemmän miespuolisten henkilöiden puheessa. Sosiolingvistisen variaationtut-

kimuksen näkökulmasta tarkasteltuna murteellisuus ei siis ole onnistunutta näiden kie-

lenpiirteiden osalta. 

 

Jos pohditaan elokuvan murteen onnistuneisuutta, ei pidä unohtaa sitä, että suurin osa 

elokuvan katsojista ei puhu äidinkielenään Oulun seudun murretta. Katsojalle tärkeintä 

on se, että hän tunnistaa Miss Farkku-Suomi -elokuvassa olevan murteen Oulun seudun 

murteeksi. Oulun yliopistossa on tehty paljon kansandialektologista tutkimusta (ks. 

määritelmä luvusta 1.1.). Esimerkiksi Johanna Hägg (2014) on tutkinut pro gradu           

-tutkielmassaan Maallikoiden käsityksiä Oulun seudun murteesta ja sen sosiaalisesta 

variaatiosta, mitä kielenpiirteitä Oulun yliopiston kasvatustieteen opiskelijat pitävät 

Oulun seudun murteelle tyypillisinä kielenpiirteinä. Hägg on jakanut informanttinsa 

sukupuolen ja sen perusteella, kuinka kauan informantti on asunut Oulussa. Kukaan 

informanteista ei ole kotoisin Oulun seudun murteen puhuma-alueelta. 

 

Häggin työ on kaksiosainen: Ensimmäisessä osassa hän selvittää, millaisia kielenpiirtei-

tä yliopisto-opiskelijat tunnistavat Oulun seudun murteelle tyypillisiksi kielenpiirteiksi. 

Toisessa osassa hän selvittää, millaisia käsityksiä heillä on kielenpiirteiden variaation 

sosiaalisista tekijöistä. Tutkielmassani olen kiinnostunut vain ensimmäisen osan sisäl-

löstä. Hägg toteutti tutkimuksensa tuotto- ja monivalintatehtävillä. Tuottotehtävässä 

opiskelijat saivat kertoa omin sanoin, mitä piirteitä he pitävät Oulun seudun murteen 

tyypillisinä kielenpiirteinä. Sen jälkeen he saivat merkitä eri kielenpiirteistä koottuihin 

sanalistoihin, mitä sanuetta he niistä pitävät Oulun seudun murteessa eniten esiintyvänä. 
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Alle kymmenen vuotta Oulussa asuneet kasvatustieteen opiskelijat osasivat nimetä par-

haiten yksikön 2. persoonan pronominin (58,7 %), yleisgeminaation (49,3 %) sekä 

svaavokaalin (48,0 %) Oulun seudun murteeseen kuuluviksi kielenpiirteiksi (Hägg 2014: 

34, 51, 65). Häggin tutkimustuloksiin verrattuna Miss Farkku-Suomi -elokuvan murretta 

voidaan pitää erittäin onnistuneena: nää-variantti (95,8 %), yleisgeminaatio (89,8 %) 

sekä svaavokaali (76,6 %) ovat kolme eniten elokuvassa edustuvaa kielenpiirrettä. Yli-

opisto-opiskelijoiden mukaan nää on ylivoimaisesti yleisin yksikön 2. persoonan pro-

nominin variantti monivalintatehtävän perusteella (Hägg 2014: 66). Tämä voi selittää 

sen, miksi nää-varianttia suositaan lähes yksinomaan elokuvassa.  

 

Häggin tutkimuksen informantit osasivat vain harvoin nimetä tuottotehtävässä yksikön 

1. persoonan pronominin Oulun seudun murteelle tyypilliseksi kielenpiirteeksi. Kuiten-

kin he nimesivät sanalistasta mää-variantin Oulun seudun murteen tyypillisimmäksi 

variantiksi eniten (naiset 83,9 % ja miehet 72,2 %). Niin ikään harva informantti osasi 

nimetä yksinäis-s:llisen inessiivin Oulun seudun murteen tyypilliseksi kielenpiirteeksi 

tuottotehtävässä. Valintatehtävässä informantit osasivat nimetä misä-variantin tyypilli-

semmäksi variantiksi kuin missä-variantin. Sen sijaan metsässä-variantti oli heidän mie-

lestään yleisempi kuin metsäsä-variantti. (Hägg 2014: 56, 58, 61, 63.) Sinänsä ei ole 

ihme, että yliopisto-opiskelijat eivät tunnista yksinäis-s:llistä inessiiviä tyypilliseksi  

Oulun seudun murteen kielenpiirteeksi, koska Oulun kaupunkialueen murteessa gemi-

naatta-s:llinen variantti on yleisempi (ks. sivu 40). 

 

Kalevan toimittaja (Tuomivaara 2012) tiedusteli videohaastattelussaan kahden Miss 

Farkku-Suomi -elokuvan näyttelijän, Sanni Kurkisuon (elokuvassa Pike) ja Elias Goul-

din (elokuvassa Sasu), ajatuksia murteen onnistuneisuudesta. Seuraava on katkelma 

kyseisestä haastattelusta: 

 

 Riikka Tuomivaara: Miltä se oulun murre sitte tuntu? 

Gould (Sasu): se itse asias niinku ehkä sit ainaki mä ite uskon et se niinku aika 

nopeesti tarttu et voi olla et oon ihav väärässä. Että siällä on tosi tosi paljon ei 

yhtään oulun kuulosta tekstiä. Mä oon ite ihan siin uskossa et meni täysil läpi. 

Kurkisuo (Pike): Joo mä oon kans. Hyvin klaarattiin mut tota teistä oululaisista 

en tiiä mitä ootte mieltä. 

Gould (Sasu): Nii ois jännä kuulla. 
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Häggin tutkielman naisinformantit pitävät leimallisimpina Oulun seudun murteen kie-

lenpiirteinä yksikön 2. persoonan pronominia (64,9 %), yleisgeminaatiota (52,6 %) ja 

svaavokaalia (49,1 %) (Hägg 2014: 34, 51 ja 65). Elokuvan naispuolisten henkilöiden 

murretta voi Häggin tutkimuksen perusteella pitää erittäin onnistuneena, sillä omassa 

aineistossani yksikön 2. persoonan nää-variantti (96,0 %), yleisgeminaatio (93,5 %) 

sekä svaavokaali (76,5 %) edustuvat eniten naispuolisten henkilöiden puheessa. Häggin 

tutkielman miesinformantit pitävät leimallisimpina Oulun seudun murteen kielenpiirtei-

nä svaavokaalia (44,4 %), yleisgeminaatiota (38,9 %) sekä yksikön 2. persoonan pro-

nominia (38,9 %) (Hägg 2014: 34, 51 ja 65). Myös elokuvassa kyseisten kielenpiirtei-

den murteellisia variantteja suositaan paljon. Häggin tutkimuksen perusteella alle kym-

menen vuotta Oulussa asuneet eivät pidä leimallisina kielenpiirteinä jälkitavujen eA- ja 

OA-yhtymien iA- ja UA-variantteja, joten niiden vaihtelulla ei ole suurta merkitystä kat-

sojalle. Näin ollen vastauksena Sanni Kurkisuon ja Elias Gouldin pohdintaan voi sanoa, 

että Miss Farkku-Suomi -elokuvan mies- ja naispuoliset henkilöt onnistuvat saavutta-

maan kansandialektologisesti todentuntuisena pidettävän Oulun seudun murteen. 
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8. PÄÄTÄNTÖ  

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Miss Farkku-Suomi -elokuvan (2012) Oulun seudun 

murteen variaatiota sosiolingvistisestä näkökulmasta. Valitsin tutkittaviksi kielenpiir-

teikseni Oulun seudun murteelle tyypilliset svaavokaalin, yksikön 1. ja 2. persoonan 

pronominit, inessiivin päätevariantit, yleisgeminaation sekä jälkitavujen eA- ja OA-

yhtymät. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää Oulun seudun murteesta tehtyjen pro gra-

du -tutkielmien avulla, kuinka autenttista murretta elokuvassa käytetään sosiolingvisti-

sestä näkökulmasta tarkasteltuna. Halusin myös selvittää, edustaako elokuvassa käytetty 

murre parhaiten Oulun kaupunkialueen vai sen ympärysalueiden murretta.  

 

Käytin aineistolähtöisessä analyysissäni sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista mene-

telmää. Keräsin tutkimusmateriaalini litteroimalla elokuvan repliikit (ks. litterointiperi-

aatteet luvusta 4.2.). Sen jälkeen poimin litteraatista kaikki tutkimani kielenpiirteet yksi 

kerrallaan ja laskin kunkin kielenpiirteen frekvenssin ja prosenttiosuuden (luku 5). Ana-

lyysiäni varten laskin vertailuaineistoni pro gradu -tutkielmien kielenpiirteiden variaati-

on yhdeksi keskiarvoksi, sillä tutkielmissa taustamuuttujina on käytetty sukupuolen 

lisäksi usein myös koulutustaustaa ja ikää. Tutkimukseni kuuluu sosiolingvistiseen vari-

aationtutkimukseen, koska vertailen tutkimieni kielenpiirteiden edustumista myös suku-

puolten välillä (ks. luku 6). Työssäni on myös asuinpaikkaan liittyvä aspekti, sillä ver-

taan elokuvassa käytettävää murretta Oulun seudun murteen puhuma-alueeseen.  

 

Tutkimustulosteni perusteella Miss Farkku-Suomi -elokuvan murre edustaa hyvin au-

tenttista Oulun seudun murretta. Naispuolisten henkilöiden murre edustaa murteelli-

sempaa Oulun kaupunkialueen ympärysalueiden eli maaseudun murretta ja miespuolis-

ten henkilöiden murre Oulun kaupunkialueen murretta. Ainoat kielenpiirteet, jotka eivät 

edusta Oulun seudun murretta vertailuaineistoni perusteella, ovat yksikön 2. persoonan 

pronominin ja jälkitavujen eA-yhtymien variaatio. Kiinnitin analyysissäni huomiota 

myös niihin kielenpiirteisiin, jotka eivät ole Oulun seudun murteelle tyypillisiä. A:n 

loppuheitto ja itämurteiden erikoisgeminaatio ovat elokuvassa esiintyviä kielenpiirteitä, 

jotka eivät kuulu vertailuaineistoni perusteella Oulun seudun murteeseen. Lisäksi elo-

kuvassa on muutama kumma tapaus, joissa murteellinen variantti ei ole mahdollinen. 

Näitä ovat svaavokaalin edustuminen lt-yhtymässä ja geminaation käyttö sirkus-

sanueessa. 



70 

 

 

Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa on selvinnyt, että naiset ja tytöt suosivat 

puheessaan standardivariantteja ja laajalle murteisiin levinneitä leimaamattomia puhe-

kielen piirteitä poikia ja miehiä enemmän. Hypoteesini tämän perusteella oli, että näin 

on myös elokuvassa. Miss Farkku-Suomi -elokuvan nais- ja miespuolisten henkilöiden 

käyttämästä murteesta onkin löydettävissä eroja autenttisen puheen tavoin. Elokuvassa 

käytetty murre ei kuitenkaan tue aikaisempia sosiolingvistisiä tutkimuksia siitä, että 

naiset olisivat miehiä yleiskielisempiä: naispuoliset henkilöt ovat viidessä tutkimassani 

kielenpiirteessä murteellisempia kuin miespuoliset henkilöt. Sosiolingvistisestä variaa-

tiontutkimuksen näkökulmasta katsottuna Miss Farkku-Suomi -elokuvassa käytetty mur-

re ei edusta sukupuoltenvälistä autenttista puhetapaa. Elokuvan katsojalle on tärkeintä 

kuitenkin se, että hän tunnistaa elokuvassa olevan murteen Oulun seudun murteeksi. Jos 

elokuvan murteen onnistuneisuutta tarkastelee kansandialektologisesta näkökulmasta, 

voidaan todeta, että sekä nais- että miespuoliset henkilöt onnistuvat saavuttamaan to-

dentuntuisena pidettävän Oulun seudun murteen. 

 

Vaikka murrebuumi on jatkunut jo yli 20 vuotta, se ei näytä laantumisen merkkejä. 

Murteet elävät ja kuuluvat Suomessa jokaisella elämänalueella. Miss Farkku-Suomi  

-elokuvassa murre sitoo elokuvan tapahtumat Ouluun ja luo kuvaa oululaisuudesta. 

Koska oma tutkielmani aloittaa elokuvien sosiolingvistisen murteentutkimuksen, tällä 

saralla riittää paljon tutkittavaa tulevaisuudessa: miten autenttista peräpohjolan murretta 

esiintyy Napapiirin Sankareissa (2010) tai millaisen kuvan Härmä (2012) antaa Etelä-

Pohjanmaan murteesta? 
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LIITE. Matti Kinnusen puhelinhaastattelun runkona käytetyt kysymykset. 

 

1. Kirjoititteko elokuvan repliikit suoraan murteelle? 

2. Olette itse kotoisin Oulusta. Käytittekö repliikkien kirjoittamisessa apunanne 

omaa kielikorvaanne vai oliko teillä ulkopuolista apua? 

3. Elokuvan kommenttiraidalla kerrotaan, että ulkopuolinen henkilö opetti näytteli-

jöille Oulun murretta. Millä perusteella valitsitte hänet auttamaan repliikkien lä-

pikäymisessä? Onko hän suomen kielen ammattilainen? 

4. Ainakaan Piken, Sasun ja Välden näyttelijät eivät ole kotoisin Oulun seudulta. 

Onko elokuvan keskeisistä henkilöistä kukaan Oulusta tai lähistöltä kotoisin? 

5. Miten näyttelijät oppivat Oulun murteen?  

6. Minkälaisia kielenpiirteitä pyritte tasoittamaan vai poistitteko kielenpiirteitä sat-

tumavaraisesti sieltä täältä? 

7. Missä vaiheessa murretta pyrittiin tasoittamaan? Tehtiinkö se jo käsikirjoitus-

vaiheessa vai vasta kuvauksissa? 

8. Elokuvassa Kara ei käytä Oulun murretta lainkaan puheessaan. Onko tämä tar-

koituksellista? Onko elokuvassa muitakin henkilöitä, joiden ei ole tarkoitus 

käyttää Oulun murretta puheessaan? 

 

 

 

 


