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1. JOHDANTO
Olen kuullut usein oululaisten puhuvan siitä, kuinka vanhoillislestadiolaisen voi tunnistaa puheesta tai ulkoisista piirteistä, mutten ole löytänyt aiheesta minkäänlaista tieteellistä tutkimusta. Suomalaisten murrekäsityksiä on tutkittu paljon, kuten esimerkiksi
Anne-Maria Nupposen väitöskirjassa Savon murre savolaiskorvin tai Lotta Aarikan pro
gradussa, jossa selvitettiin porilaisten käsityksiä Porin murteesta (ks. Nupponen 2011 ja
Aarikka 2014). Ihmisten käsityksiä tietyn uskonnollisen ryhmän edustajien kielestä ei ole
sitä vastoin tutkittu läheskään samoissa määrin. Siksi tutkin pro gradu -tutkielmassani,
minkälaisia käsityksiä oululaisilla on Oulun seudun vanhoillislestadiolaisten puhekielestä.
Tavoitteenani on löytää puheen piirteitä, joiden oululaiset mieltävät kuuluvan vanhoillislestadiolaiseen puhetapaan tai joiden perusteella joku voisi jopa tunnistaa henkilön
olevan lestadiolainen. Olen pohdiskellut jo vuosikausia sitä, että vanhoillislestadiolaisuuden sisällä on saattanut kehittyä omanlaisensa tapa käyttää kieltä. Onhan se tiivis yhteisö, jonka jäsenet keskustelevat paljon keskenään esimerkiksi seuroissa. (Ks. SRK)
Marjatta Palanderkin toteaa teoksessaan Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset
(2011), että kielentutkijoiden lisäksi myös kielitieteellistä koulutusta saamattomat maallikot havainnoivat kieltä, puhuvat havainnoistaan ja tekevät päätelmiä siitä, miksi kieli
on sellaista kuin se on, ja nämä käsitykset ovat kielentutkijoille arvokasta tietoa. (Palander 2011: 11.) Olen kokemusperäisesti huomannut vanhoillislestadiolaisuuden jakavan
voimakkaasti asenteita ja jopa käsityksiä. Siksi koen myös käsitykset vanhoillislestadiolaisesta kielestä erinomaisen antoisaksi tutkimuskohteeksi.
Tutkimani kielikäsitykset eivät kuitenkaan välttämättä kuvasta suoraan todellisuutta,
eikä niiden pohjalta tule vetää suoria johtopäätöksiä siitä, millaista puhekieltä vanhoillislestadiolaiset todellisuudessa käyttävät. Kielenkäyttäjien omatkaan havainnot käyttämästään kielestä eivät usein vastaa todellisuutta (Lehtonen 2004: 20).
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Tutkin oululaisten käsityksiä vanhoillislestadiolaisten puhekielestä haastattelemalla Oulussa kasvaneita henkilöitä. Heistä puolet on vanhoillislestadiolaisia ja puolet ei. Teen
heille myös imitointi- ja tunnistamistestejä, jotta saan kattavan kuvan käsityksistä ja voin
vertailla eri metodein saatuja tuloksia toisiinsa. Aineistosta ja sen keruusta kerron tarkemmin luvussa 3.
Tutkimukseni aineistosta voisi saada myös selvitettyä maallikoiden kykyä ja tapaa kuvata
kieltä, joka ei ole selvästi murre tai alueellinen puhekieli, vaan herätysliikkeen sisällä kehittynyt kielimuoto. Tämä ei ole mikään keskeinen tutkittava asia tutkimuksessani,
mutta aineistoa voidaan hyödyntää myöhemmin myös tällaisia aiheita tutkittaessa.
Oululaisten käsitys lestadiolaisten kielestä on jo yksinään hyvin mielenkiintoinen aihe
tutkittavaksi. Tämän lisäksi hahmotan pro gradu -työni osana suurempaa tutkimuksellista jatkumoa niin, että tuloksiani voitaisiin hyödyntää suunnitellessa lestadiolaisten puhekielen erityispiirteitä kartoittavaa tutkimusta.
Vanhoillislestadiolaisuus on merkittävä uskonnollinen liike Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun
Rauhanyhdistys on Suomen suurin vanhoillislestadiolaisten yhdistys 1700 rekisteröityneellä jäsenellään (SRK). Varsinkin suviseurojen aikoihin vanhoillislestadiolaisuus nousee otsikoihin koko maassa (Pukkila, Yle 3.7.2017).

1.1. Tutkimuskysymykset
Tutkimukseni pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko oululaisten mielestä olemassa vanhoillislestadiolaisten puhekieltä ja jos on,
mihin sen ominaisuuksiin oululaiset ovat kiinnittäneet huomiota?
2. Kuinka vanhoillislestadiolaisten ja ei-vanhoillislestadiolaisten käsitykset herätysliikkeen puhekielestä eroavat toisistaan?
3. Ovatko 2005 kerätyt lestadiolaisten slangi-ilmaukset yhä käytössä ja kuinka hyvin
oululaiset tuntevat nämä ilmaukset?
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4. Kuinka eri metodein saamani tulokset suhtautuvat toisiinsa?
Haastateltavistani puolet on vanhoillislestadiolaisia ja puolet ei. Halusin informanttijoukkooni tällaisen jakauman nimenomaan siksi, että pääsen tutkimaan kielikäsitysten
eroja liikkeen sisä- ja ulkopuolella. Tähän motivoi hypoteesin ohessa tarkemmin esittelemäni Niedzielskin ja Prestonin (2000) havainto, siitä kuinka nämä käsitykset voivat
erota hyvinkin radikaalisti.
Kolmas tutkimuskysymys kartoittaa lestadiolaisen puhekielen muutosta ajan saatossa,
sekä auttaa minua saamaan lisää tietoa siitä, kuinka hyvin informanttini tuntevat käsillä
olevan kielimuodon.
Neljäs tutkimuskysymykseni motivoitui siitä, että muun muassa Mielikäinen ja Palander
ovat tutkimuksissaan korostaneet tällaisessa tutkimuksessa tarvittavan useampaa eri
tiedonkeruumetodia, jotta saadaan vakuuttavia tuloksia. Eri metodein saadut tulokset
ovat usein keskenään ristiriitaisia, ja niitä yhdistelemällä voidaan saada kattava kuva ihmisten kielikäsityksistä tai -asenteista. (Mielikäinen-Palander 2014: 25 ja Vaattovaara
2009 46 - 48.) Siispä aion haastattelutuloksia testatakseni analysoida myös informanttieni imitaatiot voimakkaan lestadiolaisesta puhetavasta ja vertailla näin eri metodein
saamiani tuloksia keskenään.

1.2. Hypoteesi
Uskon sanaston nousevan paljon esille. Maallikot usein puhuvat murrepiirteistäkin murresanoina, joten sama todennäköisesti toistuu tässäkin. Peruskouluaikoinani monet
matkivat lestadiolaista puhetapaa hokemalla sanoja rutto, raato, ryökäle ja jumalan
terve. Voisin kuvitella näiden nousevan jälleen esiin, ellei lestadiolaisten voimasanojen
käyttö ole muuttunut vuosien saatossa. Toinen vaihtoehto on, etteivät useimman informantit osaa nimetä mitään eroja. Vaikka lestadiolaisten tunnistaminen on puhuttu aihe
Oulussa, se saattaa keskittyä ulkonäöstä tai puheen sisällöstä tunnistamiseen.
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Preston esittää kirjassaan Folk Linguistics (2003), että esimerkiksi Yhdysvaltain eteläosissa asuvat amerikkalaiset eivät miellä puhettaan eteläiseksi ja afroamerikkalaista
AAVE-puhekieltä (African American Vernacular English) puhuvat henkilöt kiistävät tuntevansa koko kielimuodon olemassaolon. (Niedzielski & Preston 2003: 18.) Samalla tavoin tutkimuksessani voi käydä jopa niin, että kaikki vanhoillislestadiolaiset informantit
kiistävät lestadiolaisten puhuvan muista eroavalla tavalla. Silloin ei-lestadiolaisten informanttien lausunnot muuttuvat yhä mielenkiintoisemmiksi.
Uskon prosodisten piirteiden ja oikeastaan kaikkien muiden paitsi sanastollisten erojen
havainnoinnin olevan vaikeaa maallikoille, ja siksi ne eivät välttämättä nouse kovin voimakkaasti esille. Imitaatiotestissä tämä voi kääntyä päinvastoin, sillä siinä on mahdollisuus imitoida myös muita kuin leksikaalisia piirteitä tuntematta niistä puhumiseen vaadittavaa termistöä.

1.3. Tutkijanpositio
Olen kasvanut Oulunsalossa, missä lestadiolaisten osuus väestöstä on melko suuri. Rauhanyhdistyksellä on sen omien verkkosivujen mukaan 550 rekisteröitynyttä jäsentä,
minkä lisäksi toimintaan osallistuu noin 1000 lasta ja nuorta (Oulunsalon Rauhanyhdistys 2017). Oulunsalossa oli vuoden 2016 lopussa 8627 asukasta (Oulun kaupunki 2017).
En ole ikinä kuulunut mihinkään lestadiolaisuuden haaraan, mutta koko kouluikäni vanhoillislestadiolaisia oli ympärilläni. Oulunsalossa oli aika vahva vastakkainasettelu lestadiolaisten ja ei-lestadiolaisten kesken. Useimmilla kaverit olivat vain jommastakummasta ryhmästä, ja jopa liikuntatunnilla saatettiin muodostaa joukkueet sen mukaan,
kuka oli lestadiolainen ja kuka ei.
En siis ole päässyt kuulemaan vanhoillislestadiolaisten sisäpiirin puhetta, joka ainakin
Paakin (2005) mukaan on erilaista kuin se, kuinka vanhoillislestadiolaiset puhuvat, kun
läsnä on myös herätysliikkeeseen kuulumattomia henkilöitä. Toki Paakki tutki työssään
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vanhoillislestadiolaisten keskenään käyttämää slangia ja minä puhekieltä kokonaisuudessaan, joten työt eivät ole täysin rinnasteisia. Lisäksi Paakin työssä oli esimerkiksi
pientä horjuvuutta termien kanssa, joten en nojaa siihen liian vahvasti. Työssä oli kuitenkin paljon minulle arvokkaita havaintoja, ja poimin siitä ilmaukset haastatteluni viimeiseen osaan, jossa testasin kuinka hyvin haastateltavat tuntevat vanhoillislestadiolaisten slangia.
Se, etten kuulu vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen, voi vaikuttaa siihen, kuinka
vanhoillislestadiolaiset informanttini puhuvat minulle kielestä. Tulosten toistettavuuden
vahvistamiseksi ja tieteellisen painoarvon lisäämiseksi olisi hyvä, jos tutkimus toistettaisiin myöhemmin mahdollisimman samanlaisena, mutta niin että tutkija itse on vanhoillislestadiolainen. Tulosten vertailu olisi äärimmäisen mielenkiintoista, varsinkin jos tuloksissa olisi eroja. Tutkin siis ihmisten käsityksiä sisäpiirin ilmiöstä, ja kuulun itse tämän
ryhmän ulkopuolelle.

1.4. Vanhoillislestadiolaisuus
Vanhoillislestadiolaisuus sai alkunsa Karesuvannolla, kun paikallinen kirkkoherra Lars
Levi Laestadius ryhtyi voimakkain saarnoin taistelemaan alkoholinkäyttöä ja lukutaidottomuutta vastaan. Laestadiuksen parannussaarnat saivat ihmiset kokemaan uskonnollisen herätyksen, joka sitten levisi nopeasti lähikuntiin Ruotsin ja nykyisen Suomen puolella. (Murtorinne 1992, 178.)
1800- ja 1900-lukujen taitteessa nopea ekspansio ja uudet nousevat johtohahmot johtivat liikkeen jakautumisen esikois- ja vanhoillislestadiolaisiin sekä uusherätykseen. Uusherätysläisten mukaan alkuperäinen herännäisyys oli lestadiolaisuudessa väljähtänyt, ja
he halusivat palauttaa liikkeen ideologian Laestadiuksen oppien mukaiseksi. Esikoisseurakunnasta ja uudesta johtajasta kiistely jakoi jäljelle jääneet lestadiolaiset esikois- ja
vanhoillislestadiolaisiin. (Talonen 1988, 42-43.)

6
Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry:n (SRK) mukaan lestadiolaiset alkoivat perustaa rauhanyhdistyksiä vuodesta 1888 alkaen. Nykyisin Suomen 195 rauhanyhdistystä
pitävät yllä lestadiolaisia oppeja ja jakavat jumalan sanaa seuroissa ja muissa tapahtumissaan. Oulun Rauhanyhdistyksellä on 1700 rekisteröitynyttä jäsentä mikä on noin 0,85
prosenttia Oulun asukasluvusta (SRK, Oulun kaupungin verkkosivut). Luku on vanhoillislestadiolaisten todellista määrää pienempi, sillä rauhanyhdistykset ilmoittavat vain rekisteröityneiden jäsenten määrän. Ylen uutisten mukaan vuonna 2017 suviseuroille osallistui noin 87 000 henkilöä, mikä antaa jotain suuntaa herätysliikkeen todellisesta jäsenmäärästä (Pukkila, YLE 2017).
Suhteellinen osuus näyttää olevan suurempi heti Oulun kaupungin ulkopuolella, sillä
vuonna 2017 Utajärven ja Muhoksen yhdistyksillä on yhteensä noin 1100 jäsentä. Vastaavasti Yli-Iin Iin, Tyrnävän, Utajärven Siikajoen ja Revonlahden rauhanyhdistyksissä on
yhteensä jo 8400 jäsentä. (Timo Aho, Oulun rauhanyhdistyksen puheenjohtaja sähköpostitse 25.10.2016.)
Vanhoillislestadiolaiset ovat osa Suomen luterilaista kirkkoa. Seurakunnan tarjoaman
kirkollisen toiminnan lisäksi heillä on omaa, rauhanyhdistysten tarjoamaa toimintaa.
Tärkein Rauhanyhdistysten kokous on seurat, joihin kokoonnutaan säännöllisesti kuulemaan uskon sanaa ja tapamaan tuttuja. Seuroista suurimmat ovat suviseurat, joka kesä
järjestettävä noin 65 000–75 000 hengen suurtapahtuma. (ks. SRK.)
Vanhoillislestadiolainen uskonkäsitys pohjautuu Raamattuun. Vanhoillislestadiolaiset
katsovat, että raamattu on pyhää jumalan sanaa, ja siksi tärkein ohje uskossa ja elämässä. Varsinkin kuoleman jälkeinen elämä on vanhoillislestadiolaisille tärkeä, ja sen
saavuttaa elämällä maanpäällisen elämänsä raamatun oppien mukaan. Vanhoillislestadiolaiset eivät omien sanojensa mukaan vastusta yhteiskunnan ja tekniikan kehitystä,
kunhan ne eivät ole ristiriidassa hyvän omantunnon kanssa. He haluavat osallistua yhteiskuntaan ja sen rakentamiseen. (SRK)
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2. SOSIOLINGVISTIIKAN, KANSANLINGVISTIIKAN SEKÄ KIELIKÄSITYSTUTKIMUKSEN
TEORIAA
Sosiolingvistiikka on kiinnostunut siitä, kuinka yhteiskunta näkyy kielessä (Hudson 1980:
4–5). Sosiolingvistiikka on jakautunut useaan haaraan, joita kuitenkin yhdistää juuri yhteiskunnan ja kielen välisen suhteen, kielen vaihtelun sekä kielenulkoisten tekijöiden
kieleen kohdistuvan vaikutuksen tutkiminen (Kunnas 2007: 80). William Labovin tutkimukset 1960-luvulla saattoivat sosiolingvistisen tutkimuksen alulleen (Nieminen 1999:
1).
Perustan teoriani sosiolingvistiikan kansanlingvistiseen haaraan, jonka ajatellaan saaneen tieteellinen alkunsa 1964 Kalifornian yliopiston sosiolingvistisessä konferenssissa,
jossa Hoeningswald piti esitelmän, nimeltä A proposal for the study of folk-linguistics
(Preston 2000).
Kansanlingvistiikka nousi suuremmaksi tutkimussuuntaukseksi 1980-luvulla Yhdysvalloissa Dennis R. Prestonin johdolla (ks. Preston 1999). Sittemmin se on levinnyt ikään
kuin vaihtoehtoiseksi näkökulmaksi moneen muuhun lingvistiikan alaan ja voidaankin
tehdä tutkimusta esimerkiksi kansandialektologiasta, -etymologioista, -fonologiasta, syntaksista tai -semantiikasta (Niedzielski-Preston 2007: 5).
Kansanlingvistiikka tutkii usein ihmisten asenteita tai käsityksiä kielestä. Joissain tutkimuksissa puhutaan käsitysten tutkimisesta, mutta oikeasti on tutkittu asenteita (Niina
Kunnas suullisesti Oulussa 18.10.2016). Itse aion pysyä puhtaasti kielikäsitysten tutkimisessa, enkä ota asenteita huomioon tässä tutkimuksessa. Informantit voivat tuoda haastatteluissa esille myös asenteitaan vanhoillislestadiolaisten puhekielestä, joten nauhoittamaani aineistoa voidaan mahdollisesti käyttää tulevissa tutkimuksissa myös siltä osin.
Preston (2011) määrittää kielikäsityksen (language regard) olevan maallikkojen uskomuksia kielestä ja sen käytön eri osa-alueista. Kielikäsitysten tutkimukseen kuuluvat tutkimukset kieli-ideologioista, kielipsykologiasta, kielisosiologiasta sekä kieliasenteista.
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Preston on kuitenkin jakanut kieliasenteiden ja -käsitysten tutkimuksen erikseen. (Preston 2011: 9.)
Prestonin alkuperäinen kielikäsityksen määritelmä on siis hyvin laaja, ja kattaa lähes
kaikki kansanlingvistiikassa tutkittavat aiheet. Tässä tutkimuksessani keskityn selvittämään sitä, millainen kielimuoto lestadiolaisten käyttämä puhekieli oululaisten mielestä
on, vai onko sellaista oululaisten käsityksen mukaan lainkaan olemassa. Olen siis rajannut esimerkiksi kieliasenteet kokonaan pois kielikäsityksen määritelmästäni.
Preston määrittelee kansan (folk) sellaisiksi henkilöiksi, jotka eivät ole saaneet kielitieteellistä koulutusta. Aion itse käyttää samaa määritelmää, ja kansasta termiä maallikot.
Olen rajannut aineistostani pois informantit, jotka ovat opiskelleet kielitieteitä yliopistossa.
Eräs kansanlingvistisen tutkimuksen kannalta olennaisia lähtökohtia on ymmärtää se,
kuinka maallikot käsittävät kielen kokonaisuutena (Vaattovaara & Soininen-Stojanov
2006: 225). Maallikoiden ja lingvistien näkemys tässä suhteessa eroaa usein merkittävästi toisistaan, ja siksi esittelenkin tässä seuraavaksi kuvion 1 avulla maallikoiden ja lingvistien kielikäsityksen eroja.
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Maallikon kielinäkemys
Kieli

Hyvä kieli

Tavallinen kieli

Murteet

Virheet

Lingvistin kielinäkemys
Kieli

Murre 1

Murre 2

Murre 3

Murre 4

Idiolekti 1

Idiolekti 2

Idiolekti 3

Idiolekti 4

KUVIO 1. Prestonin (ks. Preston 2002: 64) ja Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin (ks.
2006: 225) näkemys maallikon ja lingvistin kielinäkemysten eroista.

Kuten kuvio 1 osoittaa, maallikoiden ja lingvistien kielikäsityksen eroavat lähtökohtaisesti toisistaan melko paljon. Maallikoille oikeaoppinen puhdas kieli on ideaali, joka
Prestonin sanojen mukaan on somewhere out there, eli jossain saavuttamattomissa.
Maallikot asettavat kielimuodot hierarkiaan sen mukaan, kuinka oikeaa kieltä ne ovat.
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Lingvistit taas jaottelevat kielen piirteiden mukaan erilaisiin ryhmiin ja haaroihin, joista
itse kieli rakentuu. Lingvistinen näkökulma ei arvota mitään kielen tasoa toista paremmaksi, eli jako ei ole arvotettu. (Preston 2002: 63–64; Vaattovaara & Soininen-Stojanov
2006: 226.) Kuvio on tehty murteiden kansanlingvististä tarkastelua varten. Mielestäni
sen voi kuitenkin laajentaa osoittamaan maallikoiden ja kielitieteilijöiden näkemyseroja
myös muista normitetusta kielestä poikkeavista kielimuodoista.
Preston loi neliosaisen mallin, jonka jatkumoiden pohjalta maallikoiden kielikäsityksiä
voidaan tutkia (Preston 1996: 40–41). Mielikäinen ja Palander suomensivat luokittelun
myöhemmin (Mielikäinen & Palander 2014b: 18), ja esittelenkin luokittelun tässä Prestonin alkuperäisin termein sekä Mielikäisen ja Palanderin suomentamassa muodossa:
1) Availability (saatavuus, käsiteltävyys). Kuinka hyvin maallikot havaitsevat kielen eri
piirteitä, ja kuinka he osaavat puhua niistä. Saavutetaanko jokin piirre keskustelussa
vai ei.
2) Accuracy (paikkansapitävyys, täsmällisyys). Kuinka hyvin maallikoiden havainnot ja
tulkinnat vastaavat kielitieteen näkemystä kielestä. Kuinka totuudenmukaisesti maallikot siis havainnoivat kieltä.
3) Detail (yksityiskohtaisuus). Ovatko maallikoiden havainnot yksityiskohtaisia ja tarkkoja vai yleisluontoisia.
4) Control (hallinta, imitointikyky). Kuinka hyvin maallikko hallitsee ja voi käyttää tai imitoida käsillä olevaa puheen ilmiötä?
Tarkastelen tutkimuksessani maallikoiden käsityksiä lähtökohtaisesti saavutettavuuden
kautta. Analysoin, mitä piirteitä informanttini nostavat esille ja mitkä ovat ne maallikoiden käsityksen mukaiset erot, joiden perusteella he kertovat lestadiolaisen puhekielen
erottuvan muiden oululaisten puheesta. Ei ole myöskään tieteellisesti todistettu, että
vanhoillislestadiolaisilla olisi omanlaisensa puhekieli. Tästä syystä koen hyväksi lähtökohdaksi selvittää, ovatko maallikot havainneet sellaisen olemassaolon ja onko heillä kykyä puhua kielimuodosta, josta ei ole ainakaan oman havainnointini perusteella yhtä
paljon julkista keskustelua kuin vaikkapa murteista. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni
hakee vastausta nimenomaan siihen, mitkä kielelliset erot vanhoillislestadiolaisten ja
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muiden oululaisten välillä ovat maallikoiden saavutettavissa ja mistä he osaavat puhua
haastatteluissa.
Informanttieni käsitysten tarkkuuden tarkasteluun tarvittaisiin kielitieteellistä tutkimusta lestadiolaisten puhekielestä. Ennen tällaista tutkimusta ei voida vertailla, kuinka
hyvin maallikoiden näkemys eroaa kielitieteen näkemyksistä.
Kiinnitän tutkimuksessa huomiota siihen, kuinka informanttini liikkuvat yksityiskohtaisen ja yleisluontoisen välillä. Joitain ilmiöitä, kuten prosodiaa, he osaavat yleensä kuvata
vain hyvin yleisellä tasolla, kun taas esimerkiksi sanastosta heillä on hyvinkin tarkkoja
analyysejä.
Neljäs kohta, kielimuodon hallinta, tulee esille imitaatiotestissäni. Siinä voin tarkastella,
kuinka informantti osaa tuottaa lestadiolaista puhekieltä. Tämä laajentaa ja syventää
saamaani kuvaa siitä, kuinka hyvin informanttini tuntevat kielimuodon, ja onko esimerkiksi jotain piirteitä, jotka he kyllä hallitsevat, mutta jotka eivät ylitä saavutettavuuden
kynnystä, eivätkä siis nouse esille keskusteluissa.
Outgroup homogeneity bias eli ulkoryhmän homogeenisyysvääristymä vaikuttaa varmasti siihen, kuinka haastattelemani informantit näkevät toisensa. Hewstonen ja Gilesin
(1997) mukaan kulttuurisille stereotypioille on tyypillistä, että yksilö nähdään vain ryhmänsä edustajana ja että lähes koko ryhmän jäsenet ovat samanlaisia. Oma ryhmä, sisäryhmä, nähdään siis homogeenisenä ja siihen kuuluvien yksilöiden välillä nähdään
eroja, mutta jokin siitä poikkeava ryhmä, ulkoryhmä, nähdään usein homogeenisenä.
Mikäli jokin ulkoryhmään liittyvä stereotyyppinen ajattelu on levinnyt laajalle sisäryhmässä, tätä ajatusta voidaan kutsua kulttuuriseksi stereotypiaksi. (Hewstone & Giles
1997: 271–273.)
On täysin mahdollista, että varsinkin ei-lestadiolaisten informanttieni käsitykset vanhoillislestadiolaisten puhekielestä perustuvat vain yhden tai muutaman herätysliikkeeseen
kuuluvan henkilön puhetapaan. Ei-lestadiolaiset informanttini saattavat nähdä lestadiolaiset paljon todellisuutta homogeenisempänä ryhmänä myös puhekielensä osalta.
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2.1. Metakieli
Kun informanttini puhuvat kielestä, he käyttävät metakieltä. Preston (2000) jakaa maallikoiden käyttämän metakielen kolmeen tasoon. Ensimmäinen metakielen taso käsittää
kaiken tietoisesti tuotetun puheen kielestä. Kun maallikot esimerkiksi arvioivat, kuinka
oikein jokin ilmaisu on tai mihin varianttiin se kuuluu, on puhe ensimmäisen tason metakieltä. Samaan kategoriaan kuuluu myös imitointi, sillä voidakseen matkia ja tuottaa
samanlaista puhetta kuin matkinnan kohde, on matkijan tiedostettava, kuinka kohde
puhuu ja mikä puheen erottaa hänen kielestään niin voimakkaasti, että eron voi luoda
matkimalla näitä piirteitä. (Preston 2000: 302 - 307.)
Metakielen toinen taso ei ole kansanlingvistisesti yhtä kiinnostava kuin ensimmäinen ja
kolmas taso. Toisen tason metakieleen lukeutuvissa puheenparsissa kyllä puhutaan kielestä, mutta kieli ei ole lauseissa topiikkina. Metakielen toista tasoa on se, kun puhuja
esimerkiksi kuvaa sanavalonnoillaan tapaa, jolla jokin toinen puheenparsi tuotettiin. Esimerkiksi lause Ville huikkasi, että hänellä on nälkä viittaa kyseisen Villen tuottamaan
kielelliseen ilmiöön, mutta huikkaaminen ei ole lauseessa topiikkina. (Preston 2004: 86)
Myöhemmin Preston ja monet muutkin kansanlingvistiikan tutkijat ovat jättäneet metakielen toisen tason huomiotta, ja alkaneet nimetä kolmatta tasoa toiseksi tasoksi (Niina
Kunnas suullisesti 18.10.2016). Aion kuitenkin pitäytyä tutkimuksessani Prestonin alkuperäisessä, laajemmassa luokittelussa.
Metakielen kolmas taso kattaa ne tiedostamattomat tai osittain tiedostetut ennakkooletukset, joita puhujilla on kieltä kohtaan. Nämä voivat näkyä esimerkiksi diskursseissa,
joihin maallikot viittaavat tai joita he käyttävät puhuessaan jostain tietystä kielimuodosta. Preston (2000) käyttää paljolti esimerkkejä siitä, kuinka amerikkalaiset olettavat
AAVE:n puhumisen osoittavan laiskuutta tai alempaa älykkyyttä kuin standardienglannin
puhumisen. (Preston 2000: 307 - 313; Preston 2004: 87.)
Tutkimuksessani selvitän pääasiassa tiedostettuja käsityksiä vanhoillislestadiolaisten
kielestä, mutta aiheen ympärillä puhuessa informanttini paljastavat todennäköisesti erilaisia ennakko-oletuksia ja yhteisön kanssa jaettua hiljaista tietoa. Pyrin analysoimaan
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haastatteluista ensimmäisen ja kolmannen tason metakieltä. Kolmannen tason sisältö
kuitenkin liittynee vahvasti asenteisiin, jotka olen jo rajannut pois tutkimuksestani. Informanttini saattavat kuitenkin tuoda kolmannen tason metakielellä esille myös yhteisöjen yleisiä, diskurssein naamioituja käsityksiä kielestä, joten myös kolmannen tason
analyysi on tarpeen.
Informanttien käyttämän metakielen ymmärtämiseen käytän Aila Mielikäisen ja Marjatta Palanderin teosta, miten murteista puhutaan sekä sen pohjalta tehtyä nettisanakirjaa (ks. Mielikäinen–Palander 2014a).

2.2. Slangi
Vanhoillislestadiolaisten käyttämä sanasto tulee haastatteluissa vahvasti esille. Slangilla
tarkoitetaan yleensä tietyn puhujaryhmän käyttämää omaa sanastoa. Esimerkiksi tietyssä työpaikassa voi muodostua oma slanginsa työssä käytettävän sanaston ympärille.
Paljon tutkittuja slangeja ovat esimerkiksi armeija- ja vankilaslangi. Slangi ei siis ole murteeseen tai erilliseen kieleen verrattavissa oleva ilmiö, vaan joukko sanoja ja ilmauksia,
joita käytetään arkipuheessa. (Saanilahti-Nahkola 2000: 87).
Suomessa slangien käyttö on saanut alkunsa Helsingissä. 1800-luvun lopuilla tehtiin ensimmäiset havainnot suomen- ja ruotsinkielisten työläisten poikien keskenään käyttämästä kielimuodosta, josta myöhemmin kehittyi Helsingin slangi. Helsingin slangin katsotaan saaneen syntynsä 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa ja saavuttaneen kultakautensa vuosina 1920 - 1940. (Karttunen 1989: 152; Paunonen 2000: 14–17.)
Slangit yleistyivät myöhemmin 1970-luvulla eri nuorisokulttuurien eriytyessä, kun ryhmien keskuudessa syntyi omia slangeja (Paunonen 2000: 14–17). Slangia pidettiin pitkään alatyylisenä kielimuotona, mutta sittemmin se on nähty tietyn ryhmän käyttämänä
kielimuotona, joka eroaa yleiskielestä, ammattikielistä ja alueellisista murteista varsinkin sanastonsa ja äännerakenteensa puolesta. Slangia käytetään usein ryhmän sisäisissä
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puhetilanteissa. Slangeja käytetään esimerkiksi tiettyjen ikä- ammatti- tai harrasteryhmien parissa. (Karttunen 1989: 148–149; Saanilahti & Nahkola 2000: 87, 111.)
Lappalaisen (2001) mukaan vanhoillislestadiolaiset erottuvat tai voivat erottua muista
nuorisoryhmistä juuri käyttämänsä sanaston perusteella. Lappalainen rinnastaa vanhoillislestadiolaisnuoret muihin nuorisokulttuurin alaryhmiin, kuten jääkiekkoilijoihin ja
luontoaktivisteihin. Hänen mukaansa näiden ryhmien jäsenten puhe ei eroa fonologialtaan tai morfologialtaan muista, vaan nimenomaan sanastollisesti.

2.3. Katsaus aiempaan tutkimukseen
Tutkimukseni on aivan ensimmäinen laatuaan tällaisena, joka tutkii ihmisten käsityksiä
tiettyyn herätysliikkeeseen kuuluvien puheesta ja vertailee herätysliikkeen sisä- ja ulkopuolella olevien ihmisten käsityksiä herätysliikkeen sisäisestä kielenkäytöstä. (Harri
Mantila Oulussa 3.10.2016). Olen myös itse etsinyt aktiivisesti muita vastaavia tutkimuksia niitä kuitenkaan löytämättä. Satu Paakki tutki vuonna 2005 vanhoillislestadiolaisten
nuorten slangia, ja olenkin hyödyntänyt hänen tuloksiaan muun muassa tunnistamistestin osana.
Hieman vastaavaa tutkimusta on tehty myös helluntaiseurakuntaan kuuluvien henkilöiden slangista (Ks Paananen 2012). Paananen keräsi Paakin (2005) tapaan slangisanastoa
ja tutki lekseemien käyttöä. Nojaan merkittävissä määrin slangintutkimukseen, sillä
slangi korostuu selkeästi aineistossani, vaikka pyrin löytämään käsityksiä myös muista
kuin leksikaalisista eroista vanhoillislestadiolaisten ja muiden oululaisten puheessa.
Usein vastaavissa tutkimuksissa on keskitytty uskonnolliseen puheeseen, mutta minä
keskityn uskonnollisen ryhmän arkipuheeseen. Päivikki Suojanen on määritellyt uskonnollisen puheen seuraavien kolmen kriteerin avulla: tilanteen osallistujat mieltävät puheensa uskonnolliseksi, puheenaiheet koetaan pyhiksi tai tilanteessa katsotaan olevan
näkymättömiä tai yliluonnollisia osallistujia. Yhden näistä kolmesta kriteeristä on täytyttävä, jotta puhe olisi uskonnollista. (Suojanen 1975: 232) Esimerkiksi rukous tai virren
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veisuu voidaan nähdä uskonnollisena, mutta tässä tutkimuksessa käsittelemieni ilmiöiden ei tarvitse esiintyä uskonnollisessa puheessa.
Katrin Remlinger tutki sitä, millä perustein Michiganin Keweenawin niemimaalla asuvat
henkilöt tunnistavat yooperit, eli Suomesta kaivostyöläiseksi muuttaneiden jälkeläiset
puheen perusteella. Tunnistaminen perustui enemmän stereotypioihin ja kansan parissa
liikkuviin myytteihin kuin todellisiin havaintoihin kielestä. Tunnistaminen tehtiin hyvin
löyhin perustein, minkä jälkeen henkilö yhdistettiin useisiin outoihin mielikuviin siitä,
millainen stereotyyppinen yooper on. Tämä on johtanut siihen, etteivät yoopereiksi luokitellut henkilöt paljasta puhetapaansa tai muita yooperiuteen liittyviä puoliaan ulkopuolisille. (Remlinger 2006: 125–140.)
Anne-Maria Nupposen väitöskirja, Savon murre savolaiskorvin – Kansa murteen
havainnoijana (2011), on tutkimusasetelmaltaan lähes identtinen oman tutkimukseni
kanssa. Nupposen väitöskirjassa selvitettiin sitä, millainen käsitys Savossa syntyneillä ja
Savoon muuttaneilla oli Savon murteesta. Siinäkin käsityksiä tarkastellaan sisä- ja
ulkoryhmän osalta ja tutkitaan, mihin seikkoihin maallikot ovat kiinnittäneet huomiota
kielimuotoa havainnoidessaan.
Nupposen lisäksi Suomessa imitaatiotestejä ovat käyttäneet ainakin Lotta Aarikka
(2009) ja Johanna Vaattovaara sekä Mia Halonen (2015). Kerron näistä tarkemmin alaluvussa 3.1.2. Imitaatiotesti.
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3. METODI JA AINEISTO
Tässä luvussa kerron aineiston keruu -ja analysointimenetelmistäni. Ensin kerron metodeista yleisesti, sitten haastatteluistani vaihe kerrallaan. Tämän jälkeen siirryn aineistoni
ja informanttieni esittelyyn ja lopuksi kerron vielä tutkimukseni esitystekniikasta ja litterointiperiaatteista.
Kuten edellä kerroin Palanderin ja Vaattovaaran tutkimuksissaan huomauttaneen, tällaisessa tutkimuksessa tarvitaan useampaa eri tiedonkeruumetodia, jotta saadaan vakuuttavia tuloksia. Eri metodein saadut tulokset ovat usein keskenään ristiriitaisia, ja
niitä yhdistelemällä voidaan saada kattava kuva ihmisten kielikäsityksistä tai -asenteista.
Eri teorioiden ja metodien yhdistelyä samassa tutkimuksessa kutsutaan yleisesti triangulaatiomenetelmäksi. (Mielikäinen & Palander 2014: 25; Vaattovaara 2009 46 - 48.)
Maallikot ja kielitieteilijät puhuvat samoista ilmiöistä eri termein (Preston 2000: 5 - 7).
Informanttien puheita tulkitessa käytän hyväksi Mielikäisen ja Palanderin netissä julkaisemaa sanakirjaa, Miten murteista puhutaan (2014). Sanakirja on tehty murteidentutkimusta varten, mutta en koe sitä tutkimukseni kannalta ongelmallisena sillä tutkin kuitenkin puhekieltä, josta voidaan puhua samoin tavoin kuin murteistakin. Esimerkiksi Kielikellossa kirjoitettiin sanakirjan avaavan niitä tapoja, joilla maallikot nimeävät ja luonnehtivat murteita, puhekieltä ja slangia ja niissä esiintyviä kielenilmiöitä
(Kielikello 4/2014).
Tutkimukseni on kvalitatiivinen. Jaottelua laadullisen ja kvantitatiivisen tutkimustradition välillä ei ole enää aina pidetty niin merkittävänä, sillä luokittelun, päättelyn ja tulkinnan prosessit ovat molemmissa lähestymistavoissa pohjimmiltaan samoja. (Mäkelä
1990: 45–47; Eskola & suoranta 2008: 13–14.) Lasken aineistossani esille tulleiden ilmiöiden frekvenssejä ja käytän muita vastaavia kvantitatiivisesta tutkimuksesta ammentavia lasku- ja jäsentelykeinoja, mutta en varsinaisia kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä.
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Aineistoni koostuu 12 haastattelusta, jotka kestivät noin puolesta tunnista reiluun tuntiin. Informanteistani puolet ovat vanhoillislestadiolaisia ja puolet eivät ole. Näin saan
vertailtua käsityksiä ryhmän sisä- ja ulkopuolella. Keräsin aineistoni vuoden 2016 lokakuun ja vuoden 2017 helmikuun välisenä aikana.

3.1. Haastattelut tiedonkeruumenetelmänä
Haastatteluissani yhdistelen useita erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, suoria ja epäsuoria. Haastattelun alussa käymäni keskustelu aiheesta luetaan suoraksi tiedonkeruuksi.
Keskustelemme avoimesti siitä, millainen käsitys haastateltavalla on lestadiolaisten puhekielestä, ja haastateltava todennäköisesti on perillä siitä, millaista tietoa kerään siinä
vaiheessa.
Suoraan tiedonkeruumenetelmään liittyy hieman tuloksia mahdollisesti vääristäviä ongelmia. Informantit esimerkiksi antavat usein mieluummin sosiaalisesti hyväksyttäviä
vastauksia kuin todellista käsitystään vastaavia vastauksia. Ilmiö tunnetaan nimellä social desirability bias. (Garrett 2010: 44).
Imitaatiotesti kuuluu käyttämiini epäsuorempiin menetelmiin. Siinä informantti tuottaa
suoraan sellaista kieltä, millaiseksi hän vanhoillislestadiolaisten puhekielen mieltää. Kutsuin sitä haastatteluissani eri tavoin leikkimieliseksi testiksi tai pikku kokeiluksi tai jollain
muulla tavalla, mikä helpottaa haastateltavan suorituspaineita tällaisessa hieman suorittavassa ja luovassa tehtävässä. Litteroin imitoinnit ja etsin niistä informanttien käsityksiä ja mielikuvia analysoimalla, kuinka he muuttavat puhetapaansa pyrkiessään kuulostamaan oikein lestadiolaiselta.
Tunnistamistestillä pyrin moneen eri päämäärään. Ensinnäkin sain informantilta tietoa
siitä, kuinka hyvin vanhoillislestadiolaiset ja herätysliikkeeseen kuulumattomat tuntevat
näitä ilmauksia tai ovatko ne muuttuneet ajan myötä. Sen lisäksi voin testata, osaavatko
koehenkilöt päätellä ilmausten merkityksiä, mikäli eivät tiedä niitä valmiiksi.
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Haastatteluni eteni edellä kuvatussa järjestyksessä, jotta en antaisi haastateltavalle tietoa, jota hän voisi hyödyntää tulevissa kysymyksissä. Useat informantit myös jatkoivat
keskustelua ja kertoivat lisää käyttämistäni esimerkeistä tunnistamistestin jälkeen.
Haastattelin informanttejani yksilöhaastatteluna rauhallisessa ympäristössä. Minulla oli
tietty haastattelurunko pääkysymyksineen, mutta pyrin tekemään haastattelutilanteesta mahdollisimman keskustelunomaisen, jolloin jatkan aiheesta ja kyselen lisää, jos
informantilla on jostain aiheesta mielenkiintoista kerrottavaa. En myöskään suoranaisesti vältellyt sitä, että keskustelu kävisi välillä muillakin urilla. Uskon sen rauhoittavan
informantteja ja saaneen heidät puhumaan enemmän myös itse aiheesta. Jonkinasteinen rönsyily on keskusteluille aivan ominainen piirre. Haastatteluni on siis tyypiltään
teemahaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48.)
Teemahaastattelua käytetään usein tilanteessa, jossa haastattelun aiheesta tiedetään
vähemmän tai kun tutkija ei voi välttämättä ennakoida kaikkia vastauksia. Teemahaastattelu tuo informantin näkemykset ja kokemukset hyvin esille (Hirsjärvi & Hurme 2000:
47–48).
Tein pilottihaastatteluita testatakseni haastattelurunkoani. Pilotissa selvisi, että haastattelu toimii tällaisenaan ihan hyvin, joskin jopa kielitieteilijöiden oli vaikea puhua joistain
aiheista. Keskustelut kyllä sujuvoituivat sitä mukaa, kun ne menivät pidemmälle. Kehittelin myös lisää kysymyksiä haastattelurunkooni pilottien jälkeen, sillä osa piloteista
meinasi jäädä lyhyeksi.
Sain kysymysten lisäksi hieman ohjata informanttejani puhumaan oikeista aiheista ja kysyä monia asioita useammin kuin kerran ennen kuin informanttini osasivat antaa niihin
vastauksia. Ohjatessani keskusteluja olin tarkkana, etten laittanut sanoja informanttieni
suuhun tai antanut heille valmiita vastauksia.
Lienee huomioitava, että informantit tietävät todennäköisesti aiheen, jota tutkin. Tämä
voi joidenkin tutkijoiden mukaan vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Esimerkiksi M.K. Suo-
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jasen (1982: 16) mukaan haastateltavat kiinnittävät erityistä huomiota kielenkäyttöönsä, jos he tietävät sen olevan tutkimuksen kohteena. En kuitenkaan suoraan tutki
haastateltavien kieltä, kuten vaikkapa perinteisessä murretutkimuksessa on tehty, joten
tämä ei toivottavasti vääristä tuloksia. Lisäksi kielikäsityksistä olisi vaikea saada tietoa
niin, ettei haastateltava tiedä niiden olevan tutkimuksen aiheena.
Seuraavissa luvuissa kerron haastatteluni vaiheista yksityiskohtaisemmin ja perustelen,
miksi olen valinnut minkäkin vaiheen haastatteluuni ja miksi olen toteuttanut ne sillä
tavalla, kuin olen. Haastattelurunko on nähtävillä liitteessä 2.

3.1.1. Avokysymykset
Aluksi kysyin informanteilta, kuinka hyvin he tuntevat vanhoillislestadiolaisuuden herätysliikkeenä ja kuinka paljon he ovat olleet tekemisissä lestadiolaisten kanssa. Tässä vaiheessa informantit varmistivat myös sen, kuuluvatko he vanhoillislestadiolaisiin vai eivät. Näin sain kerättyä sen tiedon hienovaraisesti ilman, että minun täytyi kysyä sitä suoraan.
Aineistoni mahdollistaa alun ansiosta myös sen tutkimisen, kuinka vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen läheinen tuntemus vaikuttaa käsityksiin liikkeeseen kuuluvien kielestä. Tässä tutkimuksessani keskityn kuitenkin enemmän siihen, kuinka näkemykset
eroavat herätysliikkeen sisä- ja ulkopuolella.
Tämän jälkeen siirryin keskustelemaan enemmän kielestä. Kysyin haastattelussani samaa asiaa aina monesta eri näkökulmasta ja useammalla tavalla ajateltuna, sillä uskon
sen auttavan informantteja ymmärtämään, mitä kysyn heiltä. Lisäksi piloteissani haastateltavat sanoivat usein, että ovat olleet tämän kielimuodon kanssa tekemisissä viimeksi peruskoulussa tai lukiossa ja on siksi hieman vaikea suoraan muistaa asioita. Uskon useammalla tavalla saman asian kysymisen myös herättelevän haastateltavia paremmin muistamaan palasia sieltä täältä.
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Kysyin haastattelussani myös sitä, onko haastateltava kavereineen joskus matkinut lestadiolaisia ja jos on, kuinka lestadiolaisia on kielellistetty, millaisia kielellisiä valintoja puhuja on tehnyt, jos on halunnut kuulostaa lestadiolaiselta. Toivoin tämän tuovan esille
lisää piirteitä, joita ihmiset pitävät vanhoillislestadiolaisten puheelle ominaisina.
Pyrin prosodiikan lisäksi selvittämään, kuinka informanttini ovat havainneet kielimuotojen eroavaisuuden sanastotasolla. Koska yksi päähypoteeseistani on, että slangi nousee
paljon esille ja että maallikoiden on helpompi puhua sanoista kuin piirteistä, on sanastosta puhuminen varmasti otollista. Informantit saattavat hyvinkin kertoa piirteistä,
mutta puhua sanastosta.

3.1.2. Imitaatiotesti
Betsy Evans (2010) määrittelee imitaation olevan sitä, kun henkilö tietoisesti matkii kielimuotoa tai puhetapaa joka ei kuulu hänen omaan repertuaariinsa. Evansin mukaan
imitaatiota on ylenkatsottu tutkimuksissa, joissa on pyritty tallentamaan ja analysoimaan mahdollisimman tarkasti kansankieltä, sillä kielimuoto ei ole autenttista, jos informantti tietoisesti pyrkii tuottamaan jotain toista varianttia. (Evans 2010: 379.) Kuten
teorialuvussa kerroin, imitointi on Prestonin (2010) jaottelun mukaan ensimmäisen tason metakieltä. En kuitenkaan tutki itse kielimuotoa vaan käsityksiä siitä, joten imitaatiotesti on oiva tapa saada informantit tuottamaan vaikeammin keskustelussa saavutettavia käsityksiä puhekielestä.
Rogers (1998) laittoi ei-natiiveja englannin puhujia puhumaan vähemmän voimakkaalla
aksentilla, kuin heidän luonnolliseen puheeseensa kuuluu. Tässä tutkimuksessa selvisi,
että kielenpuhujien on helppo matkia voimakkaasti oman aksenttinsa piirteitä, muta vaikea tuottaa puhetta enemmän natiivinkaltaisesti. (Niedzielski &Preston 2000.) Tämä voi
olla rinnastettavissa tilanteeseen, jossa vanhoilislestadiolainen puhuja matkii omaan herätysliikkeeseensä kuuluvien henkilöiden puhetta. Hänen voi olla helpompi tuottaa liioiteltu representaatio puhujayhteisön sisäisestä kielimuodosta, kuin ei-lestadiolaisen.
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Imitaatiotestejä ei ole tehty Suomessa kovin paljon kansanlingvistisissä tutkimuksissa,
mutta niillä on usein saatu tehokkaasti esille käsityksiä ja ilmiöitä, joita informantit tiedostavat jossain kielimuodossa olevan, mutta joita he eivät osaa eksplisiittisesti kertoa
kielitieteellisen terminologian ja kielitiedon puutteen vuoksi. He voivat kuitenkin imitoida näitä ilmiöitä, ja analyysissani havainnoin ja nimeän ilmiöitä, joita he käyttävät
matkiessaan lestadiolaisten puhetta.
Porin murretta tutkineella Lotta Aarikalla (2014) oli valmis luettava teksti, jonka informantit lukivat ensin ”mahdollisimman paksuksi poriksi”, sitten omalla luonnollisella puhetavalla ja lopuksi yleiskielisesti suoraan paperista. Mielestäni paperista luettu teksti
yleiskielistää puhenäytteitä, ja on siksi hieman ongelmallinen. Se ei myöskään anna yhtä
paljon vapautta leksikaaliseen variointiin kuin vähemmän ennalta määrätty puhe. Vaattovaaralla ja Halosella (2015) ei ollut mitään valmista puhuttavaa materiaalia, he vain
pyysivät informanttejaan matkimaan stadin ässää, ja informantit kokivat sen erittäin vaikeaksi. Harva antoi kunnon näytettä.
Itse otin oppia näistä molemmista ja kokeilin itse kehittelemääni välimuotoa. Annan informanteilleni keskustelurungon, jonka he puhuvat ensin omalla luonnollisella puhetavallaan ja sitten pyrkivät matkimaan mahdollisimman voimakasta vanhoillislestadiolaista puhetapaa. Pyrkimällä kehittämään metodia ja kokeilemalla sen toimivuutta tällaisessa tutkimuksessa tavoitteenani on tutkimuksellisten päämäärien lisäksi antaa panokseni metodologiselle kehitykselle kansanlingvistiikassa.
Haastattelussa pyysin informanttia käymään kanssani keskustelun, jossa hän toteuttaa
seuraavat puheaktit:
– Tervehdi toista puhujaa
– Kysy jotain tavanomaisia kuulumisia
– Ehdota jotain tekemistä ja paikkaa sille
– Kerro, ketä muita on tulossa.
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Näin tarjosin löyhän pohjan sisällölle, johon informantin on helpompi tuottaa puhenäytteet ilman, että olen suoraan sanonut, mitä hänen tulee sanoa. Vastasin lyhyesti puhunnoksiin, mutta pyrin pitämään vastaukseni jokaisessa näytteessä suhteellisen samanlaisina. Mukauduin kuitenkin aina imitaationäytteen keskustelun kulkuun.
Kysyin informanteiltani, haluavatko he valmistautua hetken imitaatioon vai alkaa suoriltaan esittämään. Kaikki paitsi kaksi informanttia halusivat aloittaa suoraan ja onnistuivat
tuottamaan molemmat variantit ilman suurempia ongelmia. Kahdesta poikkeuksesta
toinen mietti pitkään ja koki tehtävän todella vaikeana, kun taas toinen halusi kirjoittaa
ylös itselleen rungon siitä, mitä aikoo sanoa. Molemmat näytteet olivat lopulta vertailukelpoisia muiden kanssa, joten en katsonut tarpeelliseksi puuttua toimintaan haastattelutilanteessa tai jättää niitä pois aineistostani.

3.1.3. Tunnistamistesti
Tunnistamistesti sopi hyvin haastatteluni viimeiseksi osaksi, sillä se saattaa saada informantin muistamaan lisää jostain, mitä hän ei hoksannut ajatella vielä aiemmassa keskustelussa. Otin tunnistettavaksi Satu Paakin (2005) pro gradu -tutkimuksessa löydettyjä
ilmauksia. Tutkimus on jo 11 vuotta vanha, ja tämä on huomioitava tuloksissa. Tunnistaminen ei välttämättä kerro täyttä totuutta siitä, kuinka hyvin informanttini tuntevat vahoillislestadiolaisten slangin, sillä slangisanat muuttuvat ja vanhentuvat nopeasti. Vertailemalla, kuinka hyvin lestadiolaiset ja ei-lestadiolaiset informanttini tunnistavat eri ilmauksia, voin saada selville, mitkä ilmaukset ovat jo poistuneet käytöstä ja mitä herätysliikkeen ulkopuolella olevat informanttini eivät tunne.
Tunnistamistestiin valitut ilmaukset liikkuvat hieman eri kielen tasolla kuin piirteet, jotka
esimerkiksi imitaatiotestissä nousevat esille. Tässä käyttämälläni vanhoillislestadiolainen slangi eroaa muiden oululaisten puheesta pääosin leksikaalisella ja semanttisella tasolla, kun taas imitaatiotestissä esiin nousseet piirteet erosivat leksikon lisäksi myös esimerkiksi prosodiikan sekä sen osalta, kuinka paljon Oulun murteen tyypillisiä piirteitä
näytteissä oli.
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Haastattelussa pyysin informanttejani kertomaan, ovatko luettelemani sanat tai ilmaukset tuttuja. Mikäli informantti tunsi ilmauksen, pyysin häntä kertomaan mitä se merkitsee ja mikäli se on hänelle uusi, pyysin häntä arvaamaan, mitä se voisi tarkoittaa. Näin
sain informanttieni slangintuntemusta koskevan tiedon lisäksi lestadiolaisilta tiedon ilmausten ajankohtaisuudesta ja merkityksestä, jonka pohjalta voin arvioida herätysliikkeen ulkopuolella olevien informanttieni slangintuntemusta ja vertailla käsityksiä herätysliikkeen sisä- ja ulkopuolella.
Tunnistamistestit tehdään usein niin, että jotain kielimuotoa soitetaan nauhalta, kuten
esimerkiksi Savon murretta koskevia käsityksiä tutkinut Anne-Maria Nupponen teki
2011 väitöskirjassaan Savon murre savolaiskorvin. Minulla ei ollut käytettävissä vastaavaa aineistoa, sillä ainoa vanhoillislestadiolaisten slangia sisältävä lähde oli Paakin (2005)
pro gradu, ja siinä slangi-ilmaukset oli esitelty vain kirjallisessa muodossa. Siispä päädyin
lausumaan ilmaukset itse haastattelutilanteessa. Tutkimukseni lopussa on liitetiedostona luettelo sanoista, joiden tuntemusta testasin osana tiedonkeruutani.

3.2. Aineisto ja litterointiperiaatteet
Aineistoni on kerätty edellä kuvatulla haastattelulla. Haasteltavat ovat Oulussa tai sen
välittömässä läheisyydessä kasvaneita 25 - 30 -vuotiaita henkilöitä, jotka kaikki ovat olleet tekemisissä vanhoillislestadiolaisten kanssa elämänsä aikana. Haastatteluhetkellä
kaikki asuivat Oulun kaupungin alueella, missä olivat eläneet suurimman osan elämästään. Osalta kysyin suoraan, haluavatko he osallistua tutkimukseeni ja osan keräsin lumipallomenetelmällä kyselemällä informanteilta, kuka muu voisi tietää ja osata kertoa
tästä aiheesta. Koulutustaustaltaan informanttini ovat hyvin heterogeenisiä. Noin puolet heistä opiskelee yliopistossa, mutta mukana oli myös toisen asteen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulun käyneitä henkilöitä.
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Jaottelen aineistoni ensisijaisesti vanhoillislestadiolaisiin ja ei-lestadiolaisiin. Ei-lestadiolaisten ryhmään kuuluvista informanteista kukaan ei ollut koskaan kuulunut herätysliikkeeseen, mutta se oli kaikille paitsi yhdelle vähintään aika tuttu, monille hyvinkin tuttu.
Lestadiolaisten joukossa lähes kaikki taas kuuluivat herätysliikkeeseen, mutta muutama
oli eronnut siitä viimeisimpien vuosien aikana. He ovat kuitenkin olleet osa sitä niin pitkään, että heillä on selkeä käsitys ryhmän sisäisestä kielenkäytöstä.
Molemmissa ryhmissä puolet henkilöistä on miehiä ja puolet naisia. Näin saan pidettyä
sosiaaliset muuttujat mahdollisimman samoina. Myös kokonaisjoukosta puolet on naisia
ja puolet miehiä. Olen koodannut aineistoni siten, että esimerkiksi vanhoillislestadiolaisen miehen koodi on aina LM ja järjestysnumero. Toisen vanhoillislestadiolaisen miehen
tunnus on siis LM2. Lestadiolainen nainen taas on LM ja järjestysnumero. Ei-lestadiolainen mies on vastaavasti EM ja järjestysnumero, ja ei-lestadiolainen nainen vastaavasti
EN ja järjestysnumero. Näin aineistoni voi helposti jakaa lestadiolaisten ja ei-lestadiolaisten L ja E -ryhmiin tai sukupuolen mukaan miesten ja naisten M ja N -ryhmiin. Halutessaan analyysia voi tehdä myös kaikista neljästä ryhmästä erikseen.
Numerot ovat vain järjestysnumeroita, ne eivät kanna mitään merkitystä. Käytän tässä
tutkielmassa vanhoillislestadiolaisista informanteistani termejä lestadiolaiset, vanhoillislestadiolaiset, herätysliikkeeseen kuuluvat tai L-ryhmä. Muista informanteistani taas
käytän termejä ei-lestadiolaiset, herätysliikkeeseen kuulumattomat tai E-ryhmä. Useammalla termillä pidän tekstin kontekstissaan ja elävänä. Koko informanttijoukosta käytän yleensä termiä oululaiset, sillä tutkimukseni käsittelee oululaisten kielikäsityksiä.
En tässä työssä keskity kovin paljon vertailemaan naisten ja miesten välisiä eroja, vaan
enemmänkin vanhoillislestadiolaisten ja herätysliikkeeseen kuulumattomien oululaisten. Nupposen (2011) mukaan länsimaissa sukupuolella ei ole todettu olevan merkittävää roolia murrekäsitysten muotoutumiselle (ks. esim. Kuiper 1999: 244; Preston
1999c: 368; myös Vaattovaara 2009). Eräissä suomalaisissa aineistoissa naiset kuitenkin
näyttäisivät tiedostavan murteellisuuksia miehiä paremmin (esim. Nahkola–Saanilahti
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1990: 156; Pajarinen 1995: 141). Sukupuolten välillä voi siis olla eroja myös tässä tapauksessa ja nostankin niitä toisinaan esille, mutta keskityn ensisijaisesti käsityseroihin herätysliikkeen sisä- ja ulkopuolella.
Suurin osa, yksitoista kahdestatoista haastatellusta oli kasvanut sosiaalisessa ympäristössä, jossa on paljon vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvia ja kaikilla oli
ollut jossain vaiheessa ystäviä, jotka ovat vanhoillislestadiolaisia. Kaikki informanttini
ovat kasvaneet nykyisen Oulun alueella. Heillä on siis omakohtaista kokemusta vanhoillislestadiolaisista ja voin olettaa, että heillä on jokin kuva myös vanhoillislestadiolaisten
puhekielestä, jos sellainen on olemassa.
Esittelen työssäni paljon aineistoesimerkkejä, jotta tutkimukseni on mahdollisimman läpinäkyvää ja jotta lukija ja aineisto pääsisivät keskustelemaan myös tällä paperilla. Olen
numeroinut esimerkit juoksevasti ja merkinnyt esimerkin perään informantin koodin.
Olen litteroinut ääninäytteeni karkean transkription mukaan. Teemahaastattelut litteroin karkeammin, ja imitaatiotestin tarkemmin. Litteroinnissani olen mukaillut Mantilan
ja Pääkkösen (2010: 30–34) litterointiperiaatteita. Päädyin kahteen eri karkeuteen siksi,
että teemahaastatteluista tarvitsen tutkimustani varten vain informanttieni puheen sisällön, kun taas imitaationäytteistä analysoin tarkemmin myös prosodisia piirteitä. Valinta on siis puhtaasti pragmaattinen. Käyttämäni litterointimerkit olen esitellyt liitteessä
1, ja alla esittelen litterointiperiaatteeni pääpiirteittäin:
- ü:tä merkitsen y:llä
- Merkitsen lyhyet vokaalit ja konsonantit yhdellä merkillä ja pitkät kahdella
- Merkitsen svaavokaalin aina lyhyen vokaalin arvoiseksi
- ŋ-äänteen merkitsen sen foneettisella merkillä
- Merkitsen loppukahdennukset ja raja-assimilaatio
- Merkitsen laryngaaliklusiilin ja lujan alukkeen heittomerkillä
- Merkitsen geminaatat kahdella konsonantilla pitkän konsonantin sijaan
- Merkitsen lyhyen tauon pilkulla ja pitkän pisteellä. Näillä ei ole litteraatioissani lauseopillisia merkityksiä
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- tauot merkitsen vai joko lyhyenä tai pitkänä, en laske taukojen pituuksia. Lyhyt alle
puoli sekuntia ja pitkä on sitä pidempi
- Merkitsen tavuviivalla kesken jääneet sanat ja puheen takeltelun
- Merkitsen äänenvoimakkuuden nousun kapiteeleilla, kuten myös erisnimien ensimmäisen kirjaimen.
Puhun analyysiluvussani eri piirteiden frekvensseistä, millä tarkoitan sitä, kuinka moni
informantti on tuonut kyseisen piirteen esille tai toteuttanut sen imitaatioissaan. En siis
tarkoita sitä, kuinka usein kyseinen piirre ilmenee puhujalla tai koko aineistossa. Samanlaiseen ratkaisuun on päätynyt esimerkiksi Lotta Aarikka hieman omaani vastaavassa Porin murteeseen kohdistuvia käsityksiä selvittävässä tutkimuksessaan (Aarikka 2014: 38)
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4. TEEMAHAASTATTELUN ANALYYSI
Tässä analyysiluvussa esittelen havaintojani siitä, mitä aineistossani nousi esille ja lasken, kuinka yleisiä yleisimmät näkemykset olivat informanttieni joukossa. Lisäksi olen
antanut runsaasti esimerkkejä aineistostani, jotta lukija näkee myös itse, millä tavoin
lestadiolaisesta puhekielestä puhutaan.
Ensiksi käsittelen informanttieni antamaa kuvaa lestadiolaisten käyttämästä slangista.
Juuri vanhoillislestadiolainen leksikko nousikin teemahaastattelussani voimakkaimmin
esille. Yhtä lukuun ottamatta kaikki informanttini puhuivat paljon ja ensisijaisesti sanastollisista eroista, joten kerron niistä kattavasti ensimmäisenä ja etenen sitten prosodiaan
sekä muihin informanttieni merkille panemiin ilmiöihin. Se tunnistavatko ihmiset
omasta mielestään lestadiolaisen puheesta, ja millä perustein he tämän eron vetävät,
ansaitsee myös oman lukunsa. Luvun lopuksi annan yleiskuvan siitä, millaisiin eroavaisuuksiin oululaiset ovat kiinnittäneet haastattelun perusteella huomiota lestadiolaisessa
puhekielessä ja millainen yleinen käsitys heillä omien sanojensa mukaan siitä on. Tuon
esille aina sen, mikäli herätysliikkeeseen kuuluvien ja kuulumattomien välillä esiintyy
merkittäviä eroavaisuuksia käsityksissä vanhoillislestadiolaisten käyttämästä puhekielestä.

4.1. Lestadiolainen sanasto
Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisia näkemyksiä lestadiolaisilla ja ei-lestadiolaisilla informanteillani oli lestadiolaisesta sanastosta. Odotetusti nimenomaan kirosanat sekä
tiettyjen attraktiokeskusten ympärille rakentunut slangi nousivat haastatteluissani vahvasti esille. Tämä voi mielestäni kertoa siitä, että lestadiolainen slangi olisi keskittynyt
vain tiettyjen aiheiden ympärille, oululaiset yleisesti tuntisivat vain tiettyihin aiheisiin
liittyviä vanhoillislestadiolaisia slangisanoja tai että kumpaakaan pääryhmään kuuluvat
informanttini eivät tunnistaneet näiden aiheiden ulkopuolella olevia lekseemejä lestadiolaisiksi slangisanoiksi eivätkä siksi kertoneet niistä haastattelussa.
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Odotetusti herätysliikkeen ulkopuolella eläneet eivät tunteneet slangisanastoa kovin
laajasti, mutta herätysliikkeeseen kuuluvilla oli taas vuorostaan usein vaikeuksia erottaa,
mikä oli vain heidän oman ryhmänsä tapa nimetä jokin ilmiö ja hahmottaa, eroaako se
muiden oululaisten käyttämistä sanoista ja ilmauksista. Monet kertoivat itse, etteivät
olleet kiinnittäneet huomiota siihen, käytetäänkö joitain hänelle tuttuja ja tavallisia sanoja vanhoillislestadiolaisen piirin ulkopuolella vai ei. Esimerkiksi yksikin haastateltava
kysyi minulta, miksi me ei-lestadiolaiset kutsumme sitä tilannetta, kun menemme viettämään iltaa jonkin kaverin luokse. Hän kysyi, käytämmekö samoja iltakylä tai ilde -lekseemejä, jotka viittaavat seurojen jälkeiseen kahvitteluun.
Kun kysyin suoraan, millaisia yleisiä havaintoja ihmisillä on siitä, eroaako vanhoillislestadiolaisten puhekieli jotenkin muiden oululaisten puheesta, kaikki paitsi yksi informantti
ilmoittivat sen olevan erilaista. Tästä siis sekä lestadiolaiset että ei-lestadiolaiset olivat
samaa mieltä. Myöskään miesten ja naisten välillä ei esiintynyt suurta eroa tämän suhteen.
Todettuaan eron olevan olemassa, informantit alkoivat miettiä, millä tavalla lestadiolainen puhetapa on heidän mielestään eroaa muiden oululaisten puhekielestä. Erilaisuudesta kertominen vaikutti olevan vaikea tehtävä ja se vei paljon aikaa. Informantit miettivät pitkään ja puhuivat siitä, kuinka vaikea heidän on tarkalleen kertoa, millä tavalla
kieli eroaa muusta Oulun puhekielestä. Kaikki paitsi yksi informantti kertoivat suoraan,
että lestadiolaisilla on oma slanginsa. Tämä ilmaistiin esimerkiksi näin:
(1)

puheemparsi on jollain tavalla mm. on oma slaŋŋi, ihan selvästi. -EM2

(2)

ku ne ei saanu haukkuat toisia, ni niillä oli kaikkia omia sanoja ei-lestadiolaisille.
monni. @monnit ei pääse taivaaseen@ -EN3

Myös vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvat informanttini olivat yhtä
mieltä siitä, että lestadiolaisilla on oma slanginsa. He kertoivat ryhmän sisäisestä slangisanastosta esimerkiksi näin:
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(3)

on siellä. siellä. tiettyjä pieniä eroja. sanotaaŋko näin että jotku sanat. vaikka
kyläilystä tai muusta. ne on sellasia että ei välttämättä muut ymmärrä. tai sitte
jos mennääŋ käymään seuroisa ni on semmosia että ei välttämättä muut ymmärrä. semmosia mennää firmalle, yrkälle. tai ylleisesti lestadiolaisia saatetaan
puhutella että ne on yrejä, yrkkiä. -LM2

(4)

kyllä siellä tietysti on tiettyjä sanoja termejä joita käytetään niiŋku se aina menee että ku on tietty ryhmä ni ryhmällä on omia sanoja mikkä keskenää on
niiŋkut tuttuja. -LM3

Kaikista haastatelluista, sekä lestadiolaisista että ei-lestadiolaisista vain yksi ei itse tuonut esille käsitystä sanastollisista eroista. Hän oli EM3, joka muutenkaan ei ollut huomannut ollenkaan olevan olemassa lestadiolaista puhetapaa. Hän myös myönsi, ettei
ollut koskaan oikein kiinnittänyt huomiota siihen, että eri ryhmien välillä voisi olla eroja
puhetavassa tai sanastossa. Oululaisilla näytti lisäksi olevan hyvä käsitys siitä, että tietyn
ryhmän sisällä muodostuu aina omanlaistaan sanastoa. Noin puolet haastatelluista totesi ilmiön olemassaolon itse haastattelun aikana.
Voidaan siis melko turvallisesti sanoa, että oululaisten käsityksen mukaan on olemassa
lestadiolainen slangi. Se sisältää herätysliikkeeseen kuulumattomien mukaan kirosanoja
ja muita ilmauksia, joista ei yleensä osattu sen tarkemmin kertoa. Lestadiolaisten oman
käsityksen mukaan slangi sisältää myös kirosanoja, ja sen lisäksi nimityksiä vanhoillislestadiolaisille, tapoja selvittää kuka liikkeeseen kuuluu sekä Rauhanyhdistysten toimintaa
kuvaavia ja siihen liittyviä sanoja. Seuraavaksi käyn läpi informanttieni esille tuomaa
slangia attraktiokeskuksittain lajiteltuna.

4.1.1. Vanhoillislestadiolaiset kirosanat
Kirosanat nousivat lähes poikkeuksetta esille heti haastattelun aluksi. Kirosanoja kuvailtiin muun muassa seuraavasti:
(5)

onhan niillä tuota ommaa sanastoa. varsiŋki voimasanat on hyviŋki omaperäsiä. ylleensä on jollain tavalla nimestä väännetty. monet sanoo, että voi TIMPERI
ja kuulemma se tulee sanasta Timo, koska joku Timo oli ärsyttävä ihminen jos-
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sain vaiheessa. sitte on sellasia sanoja, jotka alunperiŋ kuulostaa niiŋku kirosanoilta, mutta ne on väännetty, sanotaaŋko, mukavaan muotoon. VITTI ja tämmösiä. aika paljo tuli voi kättäjalka. tämmösiä aika paljo kuuli kans ja voi saameri. -EM1
(6)

voimasanat on sellasia lievempiä, paska vois olla voimakkaim mitä sieltä tulee.
peruskouluaikana oli just jotain sellasia mitä kukaam muu ei käyttäny. Että he
kehitti tilalle jotaim muita voimasanoja. £rutto raato ryökäle£ -EN1

(7)

kirosanoja. rutto, raato ryökäle. perse on jo aika. radikaali. kun haluaa koetella
rajojaan lestadiolaisnuorukainen niin sanoo ↑PERSE -EM2

E-ryhmän informanttieni käsityksen mukaan lestadiolaiset kirosanat ovat lievempiä tai
kiltimpiä kuin muiden oululaisten. Kuten yllä olevista esimerkeistä ja aineistostani kokonaisuutena näkee, kirosanat, ja niiden käyttötavat tunnetaan varsin hyvin, ja jopa niiden
alkuperästä on useita näkemyksiä.
Myös kaikki vanhoillislestadiolaiset kertoivat, että vanhoillislestadiolaiset käyttävät eri
kirosanoja kuin muut oululaiset. Vanhoillislestadiolaiset puhuivat kiroilusta esimerkiksi
näin:
(8)

kirosanat o ehkä. saattaa olla huomattavastiki. pienemmät tai näi. ehkä saattaa olla niiŋkö. vähä. sanotaa tuollasta. siistimpää. tekstiä. -LM1

(9)

aika vähäŋ kiroillaan. niihiŋki löytyy sitte korvikesanoja. -LM3

Näkemykset olivat hyvin samanlaisia sekä herätysliikkeen sisä- että ulkopuolella. Ei-lestadiolaiset informanttini luettelivat enemmän erilaisia kirosanoja, kun taas vanhoillislestadiolaiset toistivat usein samoja, ilmeisesti vakiintuneempia kirosanoja.
Seuraavat kirosanat nousivat esille haastatteluissani. Informanttini olivat siis kiinnittäneet niihin huomiota ja nimesivät ne nimenomaan lestadiolaista slangia muiden oululaisten puheesta erottavana piirteenä. Olen järjestellyt sanat esiintymisfrekvenssin mukaan ja merkinnyt ryhmien mukaiset frekvenssit sanojen perään sulkuihin. Frekvenssit
ilmaisevat siis sitä, kuinka monessa haastattelussa kirosanat nousivat esille ja kuinka
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yleistä niiden tuntemus siis on ryhmässä. Ei sitä, kuinka usein ne ilmenivät informanttieni puheessa.
rutto (E: 4, L: 4), raato (E: 2, L: 3), ryökäle (E: 3, L: 0) paska (E: 1, L: 1), perse (E: 1, L: 0)
peijooni (E: 1, L: 0), temmi (E: 1, L: 0), silimä (E: 0, L: 1) pertti (E: 0, L: 1). timperi (E: 1, L:
0), vitti (E: 1, L: 0), kättäjalka (E: 1, L: 0), saameri (E: 1, L: 0), ryötti (E: 1, L: 0), rentukan
rikolline (E: 0, L: 1).
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KUVIO 2. Oululaisten käsityksen mukaan vain lestadiolaisten käyttämät kirosanat.

Kuten kuviosta 2 näkee, kaiken kaikkiaan yleisimmin mainittu ja kirosana oli rutto. Molemmissa ryhmissä kahta informanttia lukuun ottamatta se nimettiin erikseen. Raato oli
selkeästi toiseksi yleisin, sillä sen mainitsi E-ryhmästä kaksi ja L-ryhmästä kolme informanttia. Ryökäle mainittiin varsinkin E-ryhmän informanttien parissa yleisesti, mutta kukaan L-ryhmän informanteista ei maininnut sitä. Tässä on yksi mielenkiintoinen esimerkki siitä, kuinka puhekieli nähdään eri tavoin E- ja L-ryhmissä.
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Paskan ja perseen mainittiin olevan erittäin voimakkaita kirosanoja. Muuten lekseemien
affektiivisuudesta ei mainittu kovin paljon. Monet kertoivat, että suurin osa näistä lekseemeistä on sellaisia, joita vain lestadiolaiset käyttäisivät, joten he voisivat helposti tunnistaa jonkun lestadiolaiseksi sen perusteella, käyttääkö tämä edellisessä luettelossa
mainittuja kirosanoja.
Oulussa asuvien käsityksen mukaan lestadiolainen kirosanavalikoima vaikuttaa olevan
verrattain laaja. Harmillisesti Satu Paakin (2005) lestadiolaisten slangia tutkineessa pro
gradu -työssä ei oltu otettu lestadiolaisten kirosanoja huomioon, joten en voi vertailla
oululaisten käsitystä Paakin havaintoihin.
Kirosanat ovat oululaisten käsityksen mukaan olennainen osa lestadiolaista puhekieltä
siksi, että kiroilu ei kuulu hyvään lestadiolaiseen elämäntapaan. Tämän tai sen, etteivät
vanhoillislestadiolaiset kiroile, mainitsikin haastattelemistani herätysliikkeen ulkopuolella olevista informanteista viisi ja lestadiolaisista myös viisi. Myös syyt lestadiolaisten
kiroilusanaston laajuuteen sisältyvät siis oululaisten käsitykseen lestadiolaisesta puhekielestä. Lisäksi ei-lestadiolaiset informanttini kertoivat, että vanhoillislestadiolainen ei
varsinkaan käyttäisi koskaan uskonnollisia kirosanoja, kuten helvetti tai saatana.
Kiroilemattomuus on siis hyvin tiedostettu piirre, ja ne ovat hyvin saavutettavia Prestonin neljän jatkumon mukaisesti. Kirosanoista puhumisen paikkansapitävyyttä on hyvin
vaikea arvioida, sillä aiheesta ei ole vielä tieteellistä näyttöä. Kirosanoista osataan usein
puhua melko yksityiskohtaisesti, informantit antavat useita esimerkkejä ja osaavat luetella lestadiolaisten käyttämiä kirosanoja, joten ne ovat myös melko hyvin hallinnassa
maallikoilla.

4.1.2. Slangisanastoa, jolla erotetaan, kuka kuuluu liikkeeseen ja kuka ei
Kirosanojen lisäksi kaikissa paitsi kahdessa haastattelussa informantit kertoivat siitä,
kuinka lestadiolaisilla on omaa sanastoa kuvaamaan liikkeeseen kuulumista tai kuulumattomuutta. Eräs usein mainittu lekseemi oli uskovainen, joka oululaisten käsityksen
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mukaan tarkoittaa lestadiolaisten käytössä nimenomaan vanhoillislestadiolaista, ja muihin uskontoihin tai muihin kristittyjen alaryhmiin kuuluvat ovat oululaisten käsityksen
mukaan vanhoillislestadiolaisessa slangissa epäuskoisia.
Tämän attraktiokeskuksen ympärille on kerääntynyt paljon kielenainesta, joiden kohdalla ero muiden oululaisten puheeseen näyttää olevan pääosin semanttinen. Tietyt ilmaukset ovat vakiintuneet tarkoittamaan jotain muuta kuin mitä ne yleensä tarkoittavat. Vanhoillislestadiolaiset informanttini toivat esille paljon kysymyksiä, joiden merkitys
on käytännössä selvittää, kuuluuko keskustelukumppani samaan herätysliikkeeseen vai
ei. Useat näistä olivat ei-lestadiolaisille informanteilleni vieraita, eivätkä tulleet esille
haastatteluissa eikä niitä tunnistettu tunnistamistesteissä, joiden tuloksia esittelen luvussa 6.
Se, että informanttini toivat esille paljon lestadiolaisuuden selvittämiseen liittyviä kielellisiä keinoja, käy hyvin yhteen Satu Paakin (2005) tutkimuksen kanssa. Tässä tutkimuksessa juuri liikkeeseen kuulumisen ja kuulumattomuuden ilmaiseminen oli yksi slangin
attraktiokeskuksista. Aiheesta puhuttiin esimerkiksi näin:
(10)

ylleisesti lestadiolaisia saatetaam puhutella että ne on yrejä, yrkkiä. -LM2

(11)

joskus kuullu ku joku on tullu itelle kysymää että luekko nääki tex villereitä. ite
on aina ymmärtäny siinä vaiheesa että mitä sillä tarkotettaa. sitä että ootko
sää lestadiolaine. -LM2

(12)

tiiäkkö on sellanen puhujaveli Pi-. tai siis en tiiä tiiätkö vanhoillislestadiolaisessa
herätysliikkeessä on erittäin tuttu tämä Erkki Piri että sitte on tuota. joskus on
sellanem puolivitsilläki kysytään että piriseekö erkki. että siitä niiŋkö toisaalta
tietää sen. että vähä niiŋkö huumorilla että tietää sen. -LN2

(13)

oli kai niillä salakieltä keskenään ja muitaki semmosia haukkumanimiä muille
-EN2

Haastattelemieni lestadiolaisten informanttien mukaan olennaista näyttää olevan se,
että tavat selvittää, kuuluuko keskustelukumppani samaan herätysliikkeeseen, vaikutta-
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vat järjettömiltä tai omituisilta sellaisille, jotka eivät tunne niitä entuudestaan. Myös Jumalan terve oli yleinen tapa erottaa tervehdyksellä herätysliikkeeseen kuuluvat ja kuulumattomat. Sen useat ei-lestadiolaisetkin tunnistivat, mutta kukaan ei maininnut sitä
oma-aloitteisesti.
Edellä esitellyssä LN2:n kertomassa esimerkissä 12 on hyvin mielenkiintoista se, kuinka
hän vaihtaa tapaa, jolla hän kutsuu Erkki Piriä. Ensin hän on puhumassa puhujaveli Piristä, kunnes kesken lauseen avaa minulle, että kyseessä on liikkeen parissa kuuluisa
henkilö. Sen sijaan puhujaveli-lekseemiä kukaan ei tuonut esille haastatteluissa. Uskon
hänen vaihtaneen ilmaisutapaa siksi, että hän tiedosti kesken lauseen, etten olekaan
vanhoillislestadiolainen ja koki tarvetta selittää tarkemmin, mitä puhujaveli Piri tarkoittaa. Hän ei kuitenkaan havainnut tai tiedostanut, että puhujaveli on sellainen ilmaus,
joka ei 26 vuoden havaintojeni perusteella ole muilla oululaisilla käytössä.
Kaksi muuta lestadiolaista informanttia huomasikin tuoda puhujaveli-lekseemin merkityseron esille kuten myös sen, että lestadiolaisten käyttäminä myös sisko, sisar ja veli
viittaavat yleensä muihin lestadiolaisiin eivätkä henkilöihin, joilla on samat vanhemmat.
Tätä ei eksplisiittisesti sanottu, vaan se paljastui imitaatiotesteissä. Ero on jälleen enemmän semanttinen kuin leksikaalinen. Toisten lestadiolaisten kutsuminen siskoiksi, veljiksi
tai sisariksi on vanhoillislestadiolaisten käsityksen mukaan vanhojen ihmisten tapa.
Kaikki, jotka toivat nämä lekseemit esille tässä merkityksessä, huomauttivat etteivät he
oikeasti käytä niitä arjessaan. He toivat eron kuitenkin esille, sillä kokivat sen tunnistettavan vanhoillislestadiolaiseksi kielenkäytöksi.
Yksi varsinkin vanhoillislestadiolaisia informantteja haastatellessa nousi puheenaiheeksi
usein se, miksi vanhoillislestadiolaista kutsutaan. Aloitin itse yleensä haastattelut kutsumalla herätysliikkeeseen kuuluvia vanhoillislestadiolaisiksi, mutta otin käyttööni nopeasti informanttini kulloinkin käyttämän nimityksen. Useimmat kertoivat itsekin, että eivät käytä nimitystä vanhoillislestadiolainen vaan kutsuvat omaa ryhmäänsä uskovaisiksi,
lestoiksi tai meikäläisiksi.
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Lekseemi lesta käsitettiin voimakkaan affektiiviseksi, ja monet välttivät siksi sen käyttöä.
E-ryhmän informanttieni mielestä lekseemi lesta kuulostaa tosi loukkaavalta tai siinä on
samanlainen negatiivinen kalskahdus kuin ryssä-sanassa. Tämän nosti esille neljä E-ryhmän informanttia.
Herätysliikkeen ulkopuolella oli myös havaittu, että lestadiolaiset itse voivat käyttää
omasta ryhmästään nimitystä lesta. EM2 kertoi aiheesta muun esimerkiksi näin:
(14)

harvemmiŋ käytän termiä lesta koska siinä on vähän kyseenalainen kritisoiva tällainen haukkuva sävy. kuiteŋkin olen lähiaikoina huomannut että he itse käyttävät tätä samalla tavalla kuin tummaihoinen amerikkalainen voi itseääŋ kutsua
neekeriksi vaikka se on muilta kiellettyä. -EM2

Lestadiolaiset informantit taas kertoivat, että kavereittensa kanssa he käyttävät lekseemiä lesta, mutta muiden ja eteenkin vanhempien ihmisten seurassa he puhuvat vanhoillislestadiolaisista, VL-taustaisista, meistä tai meikäläisistä. Lesta-lekseemin affektiivisuus nousi esille vain yhdessä vanhoillislestadiolaisten kanssa käymässäni keskustelussa.
Neljä kuudesta kuitenkin kertoi käyttävänsä sitä puhuessaan vanhoillislestadiolaisista.
Seuraavat slangi-ilmaukset ovat oululaisten käsityksen mukaan vanhoillislestadiolaiseen
slangiin kuuluvia tapoja ilmaista vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuulumista
tai kuulumattomuutta. Niiden frekvenssit eri ryhmissä on ilmaistu suluissa ja vielä uudestaan kuviossa seuraavalla sivulla.
lesta (E:4, L:4) meikäläinen (E:1, L:5), uskovainen (E:4, L:5) veli, sisko (E:1, L:2) Jumalan
terve (E:3, L:2) yre (E:0, L:2) yrkkä (E:0, L:2) epäuskoinen (E:1, L:1) olla uskossa (E:1, L:0)
luetko tex villereitä (E:0, L:1) käytkö virmalla (E:0, L:1) piriseekö (teillä) Erkki (E:0, L:1),
ne (E:1, L:0), nuo (E:1, L:0), lestapallero, (E:1, L:0), sama hirviporukka (E:0, L:1)
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KUVIO 3. Vanhoillislestadiolaisten käyttämät tavat erottaa vanhoillislestadiolaisia
muista oululaisten käsityksen mukaan.

Yllä olevasta kuviosta 3 näkee, millä tavoin eri lestadiolaisen slangin tavat erotella vanhoillislestadiolaisia muista nousivat erille keskusteluissani. Molempien ryhmien edustajat osasivat antaa esimerkkejä tällaisista slangisanoista, joskin vain harva lekseemi oli
edustettuna useamman kuin yhden henkilön sanomana molemmissa ryhmissä. Tällaisia
olivat esimerkiksi lesta, Jumalan terve ja uskovainen.
Vanhoillislestadiolaisuutta kokeilevat ja ilmaisevat slangi-ilmaukset kuuluvat oululaisten
käsitykseen lestadiolaisesta puhekielestä sekä herätysliikkeen sisä- että ulkopuolella.
Erilaiset ilmaukset ovat saavutettavissa ja ne hallitaan molemmissa ryhmissä, mutta ryhmien käsitysten välillä näyttää olevan ero siinä, mitä ilmauksia tässä tarkoituksessa käytetään.
Pohdiskelin, voiko lesta-lekseemiä laskea kuuluvaksi tähän oululaisten käsitystä esittelevään taulukkoon, sillä informanttini eivät yleensä maininneet sen erityisesti olevan
vanhoillislestadiolaista slangia. Sisällytin sen kuitenkin kaavioihini, sillä käsitys sen affektiivisuudesta on niin mielenkiintoisesti jakautunut herätysliikkeeseen kuulumisen
mukaan.
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Jumalan terve -fraasin sisällytin tähän ryhmään, sillä tervehdyksen lisäksi sillä on vanhoillislestadiolaisia muista erotteleva funktio. Se on tervehdys, jota käytetään lähinnä
muiden vanhoillislestadiolaisten kanssa, ja yksi ei-lestadiolainen nainen koki sen jopa
tapana osoittaa paremmuutta verrattuna ei-lestadiolaisiin. Jokainen vanhoillislestadiolainen informanttini myös tunsi ilmauksen ja sen lyhenteen JT, kuten myöhemmin pääluvussa 6 selviää. Sisällytin tähän taulukkoon vain ilmaukset, jotka haastateltavat itse
toivat esille haastattelun aikana. Näin tunnistamistestiin valitsemani slangi-ilmaukset eivät ylikorostu analyysissä.
Kysymykset, joilla tunnustellaan, onko joku lestadiolainen, tulivat esille vain vanhoillislestadiolaisten kanssa käydyissä keskusteluissa. Ei-lestadiolaiset informanttini eivät tunteneet niitä juuri lainkaan.

4.1.3. Rauhanyhdistyksen toimintaan liittyvät ilmaukset
Kolmas myös Satu Paakin (2005) tutkielmassa esiinnoussut attraktiokeskus slangisansanastolle oli rauhanyhdistysten toimintaan liittyvä sanasto. On loogista, että se nousi kolmanneksi yleiseksi slangisanojen attraktiokeskukseksi myös minun aineistossani. Esimerkiksi vanhoillislestadiolaiset informanttini toivat esille tällaisia slangisanoja:
(15)

mennääh hatujjaolle mikä meinaa taas sitä että ku seurat loppuu ja mennääŋ
kahaville ni mennee sinne niiŋku heŋŋailee -LM1

(16)

semmosia mennää firmalle, yrkälle -LM2

(17)

vielä vois lisätä semmoseŋ kö sanarrieska, ookko nää saanu sanarrieskaa,
ookko nää syöny sanarrieskaa. se on semmonen niiiŋkö ookko nää käyny seuroisa ja ookko nää kuunnellukki sielä jottain. -LM2

Ei-lestadiolaisista informanteista kukaan ei kuitenkaan osannut tuoda itse esille mitään
seuroihin tai iltakyliin liittyvää sanastoa. Yksi tiesi, että sellaista on olemassa ja ilmaisi
sen näin:
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(18)

on varmaan joo, mutta ehkä se sitte liittyy enemmän siihel liikkeeseen että niiden piirien asioille on sanoja joita muut ei käytä. hirveen vaikia. tämä on joteŋki
niin arkipäivää ettei oo tullu huomattua. -EN1

Vanhoillislestadiolaisista informanteistani lähes jokainen toi esille jotain Rauhanyhdistykseen, seuroihin tai lestadiolaiseen toimintaan liittyvää slangisanastoa. Näiden slangiilmausten kerrottiin usein olevan sellaisia, joita muut kuin lestadiolaiset eivät tunnista.
Luen tähän luokkaan, enkä esimerkiksi herätysliikkeen sisä- ja ulkopuolelle rajaaviin
slangisanoihin, myös lekseemin kymppilesta, joka tarkoittaa hyvin ja herätysliikkeen oppien mukaan elävää lestadiolaista. Eräs informantti kuvasi sellaista henkilöä näin:
(19)

kymppilesta o semmone les-. tadiolaine ihimine joka ellää nii täysin sen oppien
mukkaa ja uskoo ja tekkee asiat niiŋku opetettaa. sellane än äs hyvä lesta. -LM1

Tässä kohtaa ryhmät erosivat toisistaan huomattavasti juuri yksityiskohtaisuuden ja hallinnan osalta. Myös ei-lestadiolaisten informanttieni kohdalla saavutettavuuden raja
ylittyi, kun he tiesivät tällaista sanastoa olevan olemassa, mutta se ei ollut heillä hallinnassa eivätkä he kyenneet imitoimaan sitä. Vanhoillislestadiolaiset informanttini taas pitivät sanastoa usein niin itsestään selvänä ja arkipäiväisenä, että heidän oli välillä vaikea
tunnistaa sen olevan vanhoillislestadiolaista slangia.
Ominaista näyttää olevan, että yhdelle tarkoitteelle on olemassa useampi lekseemi. Informanttini luettelivat yleensä aina useamman variantin kerrallaan.
Yleisimmät informanttieni merkille panemat ja keskustelussa mainitut rauhanyhdistysten toimintaan liittyvät vanhoillislestadiolaiset slangisanat ja niiden tunnettuus ryhmittäin: firma (E:0, L:4) yrkkä (E:0, L:2) yre (E:0, L:2) mennä hatunjaolle (E:0, L:1), kymppilesta (E:0, L:1), iltakylä (E:0, L:3) ilde (E:0, L:3) suvikset (E:0, L:1) suvarit (E:0, L:1)
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KUVIO 3. Informanttien mainitsemat Rauhanyhdistysten toimintaan liittyvät slangisanat.

Kuten kuviosta 3 näkee, vanhoillislestadiolaiset toivat esille erilaisia Rauhanyhdistysten
toimintaan liittyviä slangi-ilmauksia, mutta ei-lestadiolaiset informanttini eivät tunteneet näitä lainkaan. Tämä kertoo siitä, kuinka kapea oululaisten ei-lestadiolaisten käsitys
vanhoillislestadiolaisesta slangista on tältä osin.
Firma, yrkkä ja yre tarkoittavat informanttieni mukaan Rauhanyhdistystä, joka on siis
sekä vanhoillislestadiolaisten järjestö että rakennus, jolla suurin osa järjestön toiminnasta järjestetään (ks. SRK). Informantit LM1 ja LM2 kertoivat yrkän ja yren tulevan SRKlyhenteestä. Itse arvelen sen alkuperän olevan yhdistys tai yritys -lekseemeissä. Yrkkä ja
yre voivat myös L-ryhmän informanttieni käsityksen mukaan tarkoittaa vanhoillislestadiolaista. E-ryhmän informantit eivät nostaneet näitä esille teemahaastattelun aikana
eivätkä myöskään tunnistaneet niitä tunnistustestissä, kuten myöhemmin ilmenee.
Tuloksistani näkee, että ei-lestadiolaiset informanttini joko tunsivat tai toivat esille huomattavasti enemmän kirosanoja ja tapoja erottaa vanhoillislestadiolaisia muista kuin
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muita lestadiolaisten käyttämiä slangisanoja. Tämä on hyvin linjassa myöhemmin esittelemieni imitaatio- ja tunnistamistestien tulosten kanssa. Tuloksista voi huomata, etteivät ei-lestadiolaiset informanttini tunteneet lestadiolaista slangia kovin hyvin.

4.2. Prosodia ja muut paralingvistiset piirteet
Sanaston lisäksi toinen paljon haastatteluissa esille noussut seikka oli se, kuinka vanhoillislestadiolaisilla on varsinkin E-ryhmän informanttieni mielestä omanlainen rytmiikka
tai äänenpaino. Tässä kohtaa maallikoilla ei joko ollut tarvittavaa sanastoa prosodian
kuvailuun tai sitten heillä oli vain sellainen mielikuva, että puheessa on jotain erilaista,
mitä he eivät osaa kuvailla. Monet piirteistä eivät siis ylitä saavutettavuuden rajaa eikä
niitä hallita. Informanttini myös kuvasivat niitä yleensä hyvin yleisluontoisesti, vaikka
muutamia piirteitä kuvattiinkin hyvin yksityiskohtaisesti.
Nupposen väitöskirjassa, jonka aiheena olivat maallikoiden käsitykset savolaismurteista,
kerrotaan kuinka maallikot tuntuvat kiinnittävän erityisesti huomiota juuri prosodiaan
vieraita kielimuotoja tarkkaillessaan. Varsinkin sävelkulku ja rytmi ovat sellaisia seikkoja,
jotka maallikotkin huomaavat. Käsityksiä prosodiasta on kuitenkin hyvin vaikea tutkia,
sillä maallikoilla ei ole usein mahdollisuutta kuvata prosodisia ilmiöitä kovin tarkasti ja
heidän käyttämänsä metakieli on hyvin kirjavaa. Tästä syystä tutkijalle voi jäädä epäselväksi, mitä haastateltavat ovat todella tarkoittaneet puhuessaan jonkin kielimuodon
prosodiasta. (Nupponen 2011: 115 - 116.)
Prosodisten piirteiden kuvailu oli aineistossani hyvin yleisluontoista eikä kovin täsmällistä. Täsmällisyyden todelliseen tarkkailuun tarvittaisiin foneettista analyysia vanhoillislestadiolaisten puhetavasta, joten perustan täsmällisyyden arvioni tässä siihen, kuinka
jokainen prosodiaa kuvaillut informantti antoi siitä erilaisen ja muiden kanssa ristiriitaisen kuvan.
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Vastausten variaatiota saattoi aiheuttaa sekin seikka, että maallikot usein kuulevat piirteitä eri tavalla. Esimerkiksi Nupposen (2011) väitöskirjassa huomautetaan, että huomattavan iso joukko maallikoista kuuli oa ja eä -muodot asuinpaikkansa murteen mukaisina ua ja iä -diftongeina (Nupponen 2011: 93)
Puhetavan kuvailun vaikeus E-ryhmän keskuudessa voi johtua myös siitä, että ihmiset
näkevät vanhoillislestadiolaiset omasta ryhmästään erillisenä ryhmänä ja sen vuoksi haluavat nähdä eroja myös kielessä. He ovat voineet luoda mielikuvan omasta sosiolektistään poikkeavasta kielimuodosta, jolla ei välttämättä ole poikkeavia prosodisia piirteitä.
Tätä eroa kuvailtiin esimerkiksi näin:
(20)

se on joteŋki se puhetyyli se on. se on erilainen. se sävy itessään on mitehän sen
voi. sen tunnistaa kyllä. sem puhheen paino on erilainen ja puhheen tyyli on
paljo nopiampi. ja niistä mää ylleensä huomaan. se joteŋki korostuu siinä, että
se puhetyyli on erilainen verrattuna niiŋku normaaliin oululaiseen. lauseet aina
alkaa sillee tosi painokkaasti,↓OLITko kylillä viikolloppuna. se joteŋki jännästi
alkaa se lause sillee. siihe laitetaan painoa erilailla. -EM1

(21)

siinä on tietty rytmi. se voi viitata savolaiseen rytmiikkaan. se ei ole tällainen
suora niin kuin yleiskielessä on tällainen lineaarinen rytmitys että tavut laitetaan
peräkkäin ajallisesti suurimpiirtein samanarvoisilla aika ’arvoilla. vaan siinä on
tiettyjä sellaisia syŋkooppeja tai tietynlaista groovea. Juha Sipilä joka ei ole
vanhoillislestadiolainen käyttää sitä samallaista puheempartta. -EM2

(22)

ihmisillä on sellanen erilainen äänempaino. en osaa matkia sitä, mutta sillee
niiŋku ylikorostetusti tai en mää tiiä. -EN1

(23)

äkikseltään ku mietin ni siinä on sellane tietty äänempaino, miten ne puhhuu.
ku mulla on mielikuva miehem puhheesta ja naisem puhheesta ni siinä on sellane
tietty äänempaino. mutta se on sitte äärettömän hämäävää jos ihmisellä joka
ei oo lestadiolainen on se samallaine äänempaino ni -- vähä semmone ehkä. joteŋki ääääh. en ossaa mää oom pahhoillani. joteŋki sellane, ei tympääntyny
mutta se on semmonen en mää ossaa oikein kuvailla sitä. mulla on sellane mielikuva. -EN3

Neljä kuudesta haastatellusta ei-lestadiolaisista kertoi, että vanhoillislestadiolaisilla on
tietynlainen äänenpaino. Sitä ei kuitenkaan useimmiten osattu kuvailla sen tarkemmin.
Yksi kertoi, että lauseet alkavat aina painokkaasti ja toinen kertoi äänenpainon olevan
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väsynyt ja tympääntynyt. Hänellä oli sekä imitaatiotestissä että haastattelun lomassa
tulleissa spontaaneissa imitaatioissa hyvin nariseva prosodia, joten päättelin siitä hänen
tympääntyneen tarkoittavan narisevaa ääntämystä.
Kaksi kuudesta ei-lestadiolaisesta informantista kertoi myös lestadiolaisesta rytmistä.
Kuten yllä olevasta EM2:n kuvailusta huomaa, havainnot ovat hyvin yksityiskohtaisia,
hän jopa nimeää esimerkkinä Juha Sipilän, joka käyttää hänen käsityksensä mukaan vanhoillislestadiolaista rytmiä puheissaan. Miten murteista puhutaan -verkkosanakirjan
mukaan rytmi voi viitata puheen rytmin lisäksi myös murrepiirteisiin, joita maallikko ei
haastattelutilanteessa osaa sen tarkemmin nimetä tai kuvailla. Korostetusti puhuminen
taas voi sanakirjan mukaan tarkoittaa tiedostaen tietyllä tavalla puhumista. Äänenpaino
on myös sellainen termi, jota maallikot usein käyttävät kuvaillessaan vierasta tai poikkeavaa kielimuotoa, jota eivät osaa sen tarkemmin kuvailla. Sitä käytetään yleensä kuvaamaan eroavia murrepiirteitä. (Mielikäinen & Palander 2014b.)
Haastatteluiden perusteella ei-lestadiolaisten oululaisten käsityksen mukaan lestadiolaiset eroavat siis muista oululaisista puheensa prosodisten piirteiden osalta. Kovin yhtenäistä kuvaa tästä ei kuitenkaan voinut muodostaa, sillä kuvailut erosivat toisistaan
huomattavasti, eikä niitä voi aivan yksiselitteisesti tulkita.
Vanhoillislestadiolaiset informanttini eivät olleet havainneet vanhoillislestadiolaisessa
puhekielessä mitään prosodisia eroja muiden oululaisten puheeseen verrattuna. Tämä
ryhmien välinen ero käsityksissä käy hyvin yksiin hypoteesini kanssa. Tiettyyn kielellisesti
erottuvaan ryhmään kuuluvat henkilöt eivät siis välttämättä havainnoi eroja oman ryhmänsä puhekielessä, vaan pitävät sitä normaalina, kun taas muissa ryhmissä saatetaan
käyttää tämän ajattelumallin mukaan normaalista poikkeavia tapoja puhua.

4.3. Lestadiolaisen tunnistaminen puhetavan perusteella
Haastattelussani kysyin, voisivatko haastateltavani tunnistaa lestadiolaisen puhetavan
perusteella. Lisäksi kysyin, millä tavoin jonkun pitäisi puhua, jotta tämän voisi puheen

43
perusteella todeta joko kuuluvan tai olevan kuulumatta vanhoillislestadiolaisiin. Ensiksi
on mielenkiintoista, kuinka laajasti oululaiset uskovat tunnistavansa lestadiolaisia ulkonäön tai muiden ominaisuuksien lisäksi myös puhetavasta, mutta lisäksi tällä tavoin uskon saavani vahvistusta sille, mitkä ovat oululaisten mielestä ne lestadiolaisen puhetavan selkeästi Oulun murteesta erottavat tekijät.
Ei-lestadiolaisista informanteistani kolme ilmoitti suoraan tunnistavansa lestadiolaisen
puhetavan perusteella. Kukaan ei kieltänyt, ettei se onnistuisi mutta loput kolme eivät
myöskään ilmaisseet varmasti voivansa tunnistaa henkilöä puhetavan perusteella vanhoillislestadiolaiseksi. Kun informantit saivat ottaa puhetavan lisäksi esimerkiksi puhujan ulkonäön tai puheen sisällön huomioon, jokainen oli täysin varma, että osaisi sanoa
onko joku lestadiolainen vai ei. En pyrkinyt selvittämään kysymyksilläni sitä, millä kielenulkoisilla perusteella ihmiset ajattelevat voivansa päätellä jonkun olevan lestadiolainen, joten sellaisia seikkoja aineistostani ei kannata tutkia. Tunnistamiselle annettiin esimerkiksi tällaisia kriteerejä:
(25)

kyllä sen voi tunnistaa että kyllä siinä puhheessa tullee sen verran jotaki aivan
uudellaisia sanoja. -EM1

(26)

tietty puheemparsi selkeästi on olemassa. on tietyllainen puheen rytmitys, joka
jollain tavalla ehkä käy esille jos avaa radion ja kuuntelee seurapuheita miŋkälaista puhetapaa puhujat siellä käyttävät. puhutaan nöyrästi ja vähän ehkä hitaasti. siinä on tietty kunnioitus vähän ehkä siinä puheessa mukana. kokeneesta
seurapuhujasta lestadiolainen puheemparsi näkyi hyvin vahvasti. -EM2

(27)

lestadiolaisen vois kuvitella kysyvän että ootko nää uskossa. tämä uskossa-termi
on sellane, mitä lestadiolaiset vaan käyttää. -EM3

(28)

jotku sanavalinnat voi olla sillätavalla sellasia. vaikka niiŋku puhelimessaki tunnistan näkemättä ihmistä. -EN1

Kuten yllä olevista esimerkeistä näkee, kukaan E-ryhmän informanteistani ei antanut kovin selkeitä tai tarkkoja kriteerejä sille, kuinka he voivat puheen perusteella tunnistaa
vanhoillislestadiolaisen. Puheessa on jokin tietty rytmi, paino tai tietty sana. Jokainen
tuntuu erottavan puhetavan eri asioista, eikä yhtenäisiä vastauksia oikein tullut.
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Vanhoillislestadiolaisista miesinformanteistani yksi kertoi, että tietyistä sanoista ja sanonnoista heräisi epäilys. Ja että hänestä tuntuisi hullulta, että joku muu kuin lestadiolainen käyttäisi niitä. Muutenkin vanhoillislestadiolaiset miehet olivat sitä mieltä, etteivät voisi kovin nopeasti keskustelun perusteella tietää, onko joku lestadiolainen vai ei.
Kuitenkin kuulemma hiemankin pidemmän keskustelun jälkeen heillä olisi omasta mielestään jo hyvin vahva kuva. Tämä kuva kuitenkin välittyy L-ryhmän informanttieni mukaan toisen puheissa piilevistä arvoista ja elämäntavoista.
Myös lestadiolaisista naisista vain yksi oli täysin varma siitä, että tunnistaisi lestadiolaisen puhetavan perusteella. Muut kertoivat voivansa vetää eron vain keskustelussa välittyvän elämänasenteen tai arvojen pohjalta.
Jokainen vanhoillislestadiolainen havaitsi haastattelun aikana, että minä en kuulu samaan herätysliikkeeseen. Kun tämä tuli esille, kysyin yleensä, miten he osasivat sen kertoa. Kukaan ei antanut oikein selkeää vastausta ja taas yleisin vastaus oli, että heille tuli
sellainen kuva. Kaksi vanhoillislestadiolaista naisinformanttia oli käynyt saman peruskoulun kanssani, mutta muut eivät tienneet minua ennalta.
Vanhoillislestadiolaisten informanttieni mielestä lestadiolainen puhetapa ei kuitenkaan
eroa muista oululaisista niin merkittävästi, että sen perusteella heidät voisi tunnistaa,
vaan että heidän tunnistamisensa perustuisi enemmän esimerkiksi puheen sisältöön tai
muihin seikkoihin kuin käytettyyn puhekieleen. Kuitenkin he kaikki mainitsivat tunnistavansa vanhoillislestadiolaisen hänen käyttämänsä sanaston perusteella. Ehkä he eivät
sisällyttäneet slangia puhekielen piirteeksi tai kokivat hyväksyttävämmäksi vastaukseksi
vastata, ettei vanhoillislestadiolaista voisi tunnistaa puheen perusteella. Vastausten yhteiskunnallinen suotavuus (social desirability) saattoi myös tässä kohtaa ohjata sitä,
kuinka informantit vastasivat suoriin kysymyksiin. (Garrett 2010: 44.) Ei-lestadiolaisten
informanttieni mielestä vanhoillislestadiolainen puhekieli taas on selkeästi erilaista, ja
lestadiolaisen voi siksi tunnistaa puheen perusteella.
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KUVIO 4. Kriteerejä, joiden perusteella informanttini kertoivat tunnistavansa jonkun
vanhoillislestadiolaiseksi.

Yllä olevassa kuviossa 4 olen esitellyt informanttieni esille tuomia piirteitä, joiden pohjalta he kertoivat tunnistavansa, onko toinen henkilö lestadiolainen. Sanasto nousee jälleen kerran voimakkaimmin esille molemmissa ryhmissä. Omaleimaiset kirosanat mainittiin usein erikseen muun sanaston lisäksi. Uskonnollisista aiheista ja arvoista puhuminen jakoi ryhmiä niin, että ei-lestadiolaiset tunnistivat henkilön usein lestadiolaiseksi
siitä, jos tämä puhui tuonpuoleisesta tai siihen liittyvistä aiheista. Lestadiolaiset taas kertoivat, että syvemmin keskusteltaessa heille tulee sellainen olo, kuin olisi tämän henkilön kanssa yhteinen uskonnollinen arvopohja.
Mielenkiintoista oli, että E-ryhmän informanteista puolet kertoi ajattelevansa vastapuhujan olevan lestadiolainen, jos tämä puhui paljon lapsista tai kertoi itsellään olevan paljon lapsia. Vanhoillislestadiolaisten informanttieni parissa tällainen ei tullut ollenkaan
esille. Myös lestadiolaisille tunnusmerkillisempi sanapaino ja ulkonäkö olivat sellaisia
asioita, joista noin puolet ei-lestadiolaisista kertoi tunnistavansa vanhoillislestadiolaisen, mutta jotka eivät nousseet erityisemmin esille vanhoillislestadiolaisten kanssa puhuessa.
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Ulkonäköä en itse ottanut esille yhdessäkään haastattelussa. Haastattelemani henkilöt
sivusivat sitä usein itsestäänselvyytenä ennen kuin alkoivat puhua puhetavan perusteella tunnistamisen problematiikasta.
Mielestäni on hyvin erikoista ja mielenkiintoista, että molemmissa ryhmissä tunnistaminen tapahtuu useammin lestadiolaisen leksikon perusteella kuin uskonnollisten arvojen
ja uskontoon liittyvistä aiheista puhumisen. Tämä saattaa tietysti johtua siitä, että lestadiolaista slangisanastoa kuullessaan henkilö on jo tunnistanut keskustelukumppaninsa
vanhoillislestadiolaiseksi ennen kuin keskustelu etenee uskonnollisiin aiheisiin tai arvoihin. Myös lestadiolaiset kirosanat olivat yleisemmin mainittu tunnistamisen peruste kuin
uskontoon tai arvoihin liittyvät seikat.
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KUVIO 5. Kriteerejä, joiden perusteella informanttini kertoivat tunnistavansa, ettei joku
ole lestadiolainen.

Lestadiolaiseksi tunnistamisen jälkeen oli luonnollista kysyä, mistä haastattelemani henkilöt voisivat tunnistaa puheen perusteella, ettei keskustelupari ole lestadiolainen. Näin
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sain kerättyä seikkoja, joita ei pidetä lestadiolaiseen puheeseen kuuluvana, ja siten rajattua oululaisten käsitystä myös toisesta suunnasta. Vastausten jakaumaa olen havainnollistanut kuviossa 5.
Kiroilu nousi taas esille huomattavan paljon. Yhtä vaille kaikki ei-lestadiolaiset informanttini olivat sitä mieltä, että jos joku kiroilee, hän ei voi olla lestadiolainen. Lestadiolaiset taas olivat tästä toista mieltä. He kertoivat kyllä vanhoillislestadiolaisten kiroilevan
paljon, vaikka se onkin esimerkiksi LN1:n sanojen mukaisesti tosi paljo meijän liikettä
vastaan.
Lestadiolainen slangi nousi näin päin kysyttäessä esiin niin, että kaksi vanhoillislestadiolaista miestä kertoi tunnistavansa ei-lestadiolaisen siitä, ettei tämä ymmärrä lestadiolaista slangia. E-ryhmän informanttini eivät sanoneet mitään tämän suuntaista.
Puheenaiheet olivat jälleen vahvasti edustettuna. Ei-lestadiolainen puhuu oululaisten
käsityksen mukaan alkoholista, populaarikulttuurista, kuten elokuvista ja musiikista tai
urheilu- ja tanssiharrastuksistaan. Hänet tunnistaa ei-lestadiolaiseksi nimenomaan siitä,
että vanhoillislestadiolainen ei puhuisi näistä aiheista. Näkemykset jakautuivat siten,
että vanhoillislestadiolaiset mainitsivat useammin alkoholin ja (urheilu)harrastukset,
kun taas ei-lestadiolaisista puolet huomautti, että mikäli henkilö tietää paljon populaarikulttuurista, tämä ei todennäköisesti ole vanhoillislestadiolainen.
Vain yksi haastateltava mainitsi, että lestadiolainen ei todennäköisesti puhu mitään
Etelä-Suomen murteita, sillä lestadiolaisuus on hänen näkemyksensä mukaan pohjoissuomalainen ilmiö. Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen nettisivujen (SRK)
mukaan suurimmat vanhoillislestadiolaisten keskukset ovat kuitenkin Oulussa, 1800 jäsentä, Helsingissä, 1300 jäsentä, Jyväskylässä, 750 jäsentä ja Tampereella, 720 jäsentä.
Näiden tilastojen valossa on siis hyvin todennäköistä, että lestadiolainen puhuisi muitakin kuin pohjoisia murteita. Lisäksi Etelä-Suomi voi maallikon sanomana tarkoittaa hyvinkin monia eri alueita, kuten Nupponen väitöskirjassaan huomauttaa (Nupponen
2011: 16 - 17).
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Lisäksi huomionarvoista on, että negatiiviselle tunnistamiselle oli paljon vähemmän kriteereitä, ja eri vaihtoehtojen ilmenemisfrekvenssit olivat aineistossani huomattavasti
pienemmät kuin positiivisen tunnistamisen frekvenssit. Tässä näkyy mielestäni osaltaan
outgorup homogeneity biasin vaikutus, sillä valtaväestö voidaan nähdä sisäryhmänä,
joka on monipuolinen ja varioiva eikä sitä voi siksi tunnistaa tietyistä kriteereistä, kun
taas ulkoryhmä, vähemmistö, nähdään homogeenisempänä ja tunnistettavampana, jolloin tiettyjen tunnistettavien piirteiden katsotaan pätevän koko ryhmään.
Tämän aineiston pohjalta en voi selvittää, kumman informanttiryhmäni kanta on oikeassa, jos kumpikaan. Sen sijaan tarvittaisiin murretutkimuksen kaltaista analyysiä Oulussa asuvien lestadiolaisten puheesta, jotta voitaisiin sanoa jotain siitä, kuinka se todellisuudessa eroaa Oulun murteesta. Lisäksi tarvittaisiin tunnistamistestejä, jotta voitaisiin
tietää, tunnistavatko ihmiset oikeasti lestadiolaisen puheen perusteella vai kuvittelevatko he vain tunnistavansa.

4.4. Lestadiolainen puhetapa suhteessa Oulun murteeseen
Teemahaastattelussani virittelin keskustelua lestadiolaisen puhetavan ja Oulun murteen
yhtäläisyyksistä, eroista ja keskinäisestä suhteesta, jotta voisin saada informanttini puhumaan murrepiirteiden kaltaisista piirteistä. Tämä lähestymistapa ei tuottanut tavoitteeni mukaisia kommentteja, mutta sen sijaan informanttini ryhtyivät esittelemään näkemyksiään siitä, puhuvatko vanhoillislestadiolaiset enemmän tai vähemmän murteellisesti kuin muut oululaiset. Aiheesta tuli esimerkiksi seuraavan kaltaisia kommentteja:
(29)

kirjakielimäisempi lausumistapa. mää oon sellasta huomannu, että ne puhhuu
niiŋku selkeämmin ja artikuloimalla ku tavallinen sanotaaŋko oululainen. -EM1

(30)

murrepiirteet ei ole erilaisia. -EM1

(31)

molemmathan me puhutaan samaa murretta. painottaisin enemmän sitä rytmiä. -EM2
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(32)

kyllä ne ainaki vähemmän oulua puhhuu ku mää. ainaki itteeni verrattuna ei nii
semmosta levveetä oulua. mutta lukiosa ko miettii ni kai ne joo ei ne hirveem
murteella puhu. -EN3

Kaikista 12 haastatellusta 8 oli sitä mieltä, että lestadiolaiset puhuvat Oulun murretta
samalla tavalla kuin muutkin, eikä sen pohjalta voi vetää mitään johtopäätöksiä. Kaksi
oli sitä mieltä, että lestadiolaiset puhuvat tunnusmerkillisempää Oulun murretta kuin
muut ja yksi sitä mieltä, että lestadiolaiset puhuivat yleiskielisemmin kuin oululaiset keskimäärin. Yhden ei-lestadiolaisen naisen näkemyksen mukaan vanhoillislestadiolaiset
puhuvat yhtenäisempää murretta kuin muut, mutta hän ei osannut kertoa, onko se esimerkiksi Oulun murretta vai jotain aivan muuta.
Näkemykset olivat hyvin samanlaisia molemmissa ryhmissä. E-ryhmän kaikkien kolmen
miehen mielestä vanhoillislestadiolaisia ja muita oululaisia ei voi erottaa toisistaan murteen perusteella. E-ryhmän naisilla taas mielipiteet jakautuivat niin, että yhden mielestä
vanhoillislestadiolaiset puhuvat yhtenäisesti, toinen ei osannut sanoa mitään ja kolmannen mielestä ei kovin tunnusmerkillistä Oulun murretta.
L-ryhmässä oltiin myös keskimäärin sitä mieltä, että vanhoillislestadiolaiset puhuvat Oulun murretta aivan samoin kuin kaikki muutkin oululaiset. Tässä ryhmässä neljän informantin mukaan murteellisuudessa ei ole eroja ryhmien välillä, ja kahden mukaan vanhoillislestadiolaiset puhuvat tunnusmerkillisempää murretta.

4.5. Muita oululaisten käsitykseen sisältyviä ilmiöitä
Moni informanttini osasi kertoa, että lestadiolaiset puhuvat eri tavalla keskenään kuin
ulkopuolisten, epäuskoisten, kanssa. Suurin osa slangin olemassaolon tiedostaneista
kertoi, että sen käyttö keskittyy paljon enemmän vanhoillislestadiolaisten keskenään
käymään keskusteluun kuin vanhoillislestadiolaisen ja herätysliikkeeseen kuulumattoman väliseen. Tämä tuotiin esille molemmissa ryhmissä.
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Kun kuvauksia vanhoillislestadiolaisesta puhekielestä vertaa esimerkiksi Lotta Aarikan
tuloksiin siitä, kuinka ihmiset hahmottavat Porin murteen tunnusomaisia piirteitä, informanttini antavat hyvin epätarkan kuvan. Murteita kuvaillessaan Aarikan haastattelemat
informantit osasivat antaa useita vertailupareja kirjakielen ja lähimurteiden kanssa,
joista esimerkiksi t:n heikon asteen vastineet tai rajageminoimattomuus näkyvät (Aarikka 2014: 36). Toki puheen rytmi ja intonaatio nousivat esille myös Aarikan tutkielmassa, mutta myös muita piirteitä niiden lisäksi. Tämä voi kertoa kahdesta asiasta. Joko
siitä, että lestadiolaisessa puheessa ei ole tunnusomaisia murteenkaltaisia piirteitä tai
sitten maallikot eivät ole tottuneet havainnoimaan niitä ja puhumaan niistä.
Äänne- ja muoto-opillisia eroja haastatteluissani ei noussut lainkaan esille lukuun ottamatta lestadiolaisesta /s/-äänteestä puhunutta vanhoillislestadiolaista naista. Yhden
henkilön mielipide on liian vähän edustamaan kokonaisen ryhmän kielikäsitystä, mutta
tämä havainto on sen verran mielenkiintoinen, että pureudun siihen seuraavassa alaluvussa vielä hieman tarkemmin.
Voi olla, että lestadiolaisten puhekieli ei eroa äänne- ja muoto-opiltaan muiden oululaisten puheesta tai sitten nämä piirteet eivät olleet maallikoiden saavutettavissa, eikä
niistä ole tehty havaintoja. Vastaavissa murrekäsitystutkimuksissa myös äänne- ja
muoto-opilliset seikat tulevat yleensä esille, joten kallistun hieman enemmän ensimmäisen vaihtoehdon puoleen.
Toisaalta murteiden äänne- ja muoto-opillisia piirteitä on totuttu koulussa käsittelemään äidinkielen tunnilla toisin kuin sosiaalisten alaryhmien puhekielten äänne- ja
muoto-opillisia piirteitä. (OPS 2004: 44 - 48.) Valitsin lähteekseni vuoden 2004 opetussuunnitelman enkä uudempia versioita, sillä tämän suunnitelman mukaan minä ja informanttini olemme yläkoulun käyneet.
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4.6. Lestadiolainen ässä
Lestadiolaisten informanttien kanssa keskustellessa LN3 kertoi siitä, kuinka hän oli kiinnittänyt huomiota vanhoillislestadiolaisille tyypilliseen /s/-äänteeseen. Hän puhui siitä
yllättävän samaan sävyyn, kuin stadin ässästä on puhuttu Vaattovaaran ja Halosen kielikäsitystutkimuksissa (ks. Vaattovaara & Halonen 2015).
Hän antoi esimerkkejä siitä, kuinka varsinkin lestadiolaiset nuoret tytöt ja naiset lausuvat
/s/-äänteen eri tavoin kuin muut. Äänne saattoi olla sanan alussa tai keskellä. Alla on
eräs katkelma, jossa LN3 puhuu lestadiolaisesta /s/-äänteestä.
(24)

tytöillä niiŋku ässä vaikka, ässän sanominen tosiaaŋki vaikka näissä tietyissä sanoissa painotetaan sitä ässää. mää pystyisin selekeesti tunnistamaan, kyllä mää
uskon että mää pystyisin selekeesti tunnistamaan että ketkä on meikäläisiä tai
siis @vanhoillislestadiolaisia@ että ässän perusteella ainaki. se on ehkä sellane.
jos miettii vaikka tosiaaŋki sanaa ni se tulee ehkä sillee toSiaaŋki tai Sairaan
hieno tai Sika hieno. -LN3

Artikkelissaan Missä on ässä? "Stadilaisen s:n" helsinkiläisyydestä (2015) Vaattovaara ja
Halonen kertovat, kuinka pääkaupunkiseudulla käytettävä /s/-äänne, jota he kutsuvat
tutkimuksessaan stadin ässäksi, nousee usein esille kansanlingvistisissä tutkimuksissa,
joissa selvitetään maallikoiden asenteita tai käsityksiä pääkaupunkiseudun puhekielestä.
Suomen kielessä on vain yksi sibilantti, joten äänteellisesti hyvinkin erilaiset sibilantit
voivat olla täydennysjakaumassa keskenään, ja suomalainen tunnistaa ne aina s:ksi.
Tästä syystä on kiistatonta, että on olemassa variaatiota siinä, kuinka suomalaiset ääntävät sibilantteja. Maallikot ovat havainneet, että pääkaupunkiseudulla elävät henkilöt
käyttävät puheessaan tietynlaista /s/-äännettä, jota nimitetään suhu-ässäksi, laiskaksi
ässäksi tai stadin ässäksi. Kuitenkaan foneettisesti tätä ilmiötä ei ole olemassa, vain sosiaalisesti ja ideologisesti. (Vaattovaara & Halonen 2015: 40 - 41.)
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Kuten edellä sanoin, yksi havainto ei riitä osoittamaan, että maallikoiden mielestä olisi
olemassa lestadiolainen tapa lausua /s/. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vastaavaan ilmiöön törmätään useissa eri kansanlingvistisissä tutkimuksissa. Antaahan tämä sibilanttien
foneettinen variaatio mahdollisuuden kuulla erikoisia /s/-äänteen variantteja eri puhekielimuodoissa. Tässä tapauksessa kyse voisi todellisuudessa olla kansanlingvistisestä
ässästä, jota maallikot kuulevat useissa erilaisissa kielimuodoissa, mutta joka on tähän
mennessä havaittu lähinnä pääkaupunkiseudun puhekieleen kohdistuvia käsityksiä ja
asenteita selvittävässä tutkimuksessa ja nimetty siksi stadin ässäksi. Toinen mahdollisuus on, että tämä kyseinen informantti oli kuullut puhuttavan stadin ässästä, mistä inspiroituneena hän oli tehnyt vastaavan havainnon myös lestadiolaisten puhekielessä.
Havainto antaa mahdollisuuden saattaa stadin ässästä tehdyt havainnot uuteen valoon
ja osoittaa, että kyse on paljon laajemmasta ilmiöstä, joka on vain havaittu tietyllä alueella. Olisi tärkeää saada lisää tutkimusta maallikoiden käsityksistä ja asenteista erilaisia
puhekieliä kohtaan, jotta voitaisiin havaita, nouseeko kansanlingvistinen ässä esille laajemminkin maallikoiden käsityksissä, vai oliko tämä havaintoni vain poikkeus ja sattumaa.
Myös Niina Kunnas on saanut tutkimuksessaan vastaavia tuloksia, kun Vienan Karjalassa
informantit kertoivat havainneensa murteiden eroavan toisistaan juuri /s/-äänteen perusteella. Kunnaksen tutkimus julkaistaan vasta myöhemmin tänä vuonna, mutta hän
vahvisti sähköpostitse (7.7.2017) havaintoni siitä, että /s/ nimenomaan on prominentti
piirre, kun maallikot havainnoivat eroja eli puhutun kielen muodoissa. (Kunnas 2017.)

4.7. Yhteenveto teemahaastattelusta
Haastatteluissa saamieni vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että vanhoillislestadiolainen puhetapa nähdään herätysliikkeen ulkopuolella enemmän muista Oulun puhekielistä eroavana kuin liikkeen sisäpuolella. Havaintoani tukee ja siitä tekee mielenkiintoisen se, kuinka informanttieni vastauksissa oli enemmän variaatiota E-ryhmässä kuin Lryhmässä.
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Päättelin, että informanttien kuvaukset kielimuodosta eroavat toisistaan sen vuoksi,
ettei se ei ollut kenellekään kovin tuttu. L-ryhmän vastaukset olivat lähempänä toisiaan,
koska he kuuluuivat kielimuotoa käyttävään sisäpiiriin. Ulkopuolelta kielimuoto voi olla
helpompi nähdä voimakkaammin omasta eroavana. Prestonin neljän muuttujan jatkumolle laitettuna E-ryhmän vastaukset eivät olleet kovin tarkkoja, mutta sitäkin yksityiskotaisempia, kun taas L-ryhmässä tämä oli toisin päin, ja vastaukset ovat yleisluontoisempia mutta korreloivat paremmin keskenään, eli ovat tarkempia. Toki havaintojen
tarkkuus voidaan arvioida kunnolla vasta sitten, kun vanhoillislestadiolaisen puhekielen
piirteistä on olemassa kielitieteellistä tutkimusta.
Alla olevassa kuviossa 6 olen vielä esitellyt koonnin piirteistä, joiden osalta oululaisten
käsityksen mukaan vanhoillislestadiolaisten ja muiden oululaisten puhekielet eroavat
toisistaan.
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KUVIO 6. Informanttieni esille tuomia eroja puhekielessä vanhoillislestadiolaisten ja
muiden oululaisten välillä.

Kuten kuviosta 6 ja aiempien alalukujen tuloksista näkee, informanttieni mielestä lestadiolaisten puhetapa erosi eniten sanaston ja puheenaiheiden osalta. Sanastollisista
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eroista sekä lestadiolaiset että ei-lestadiolaiset olivat yhtä mieltä. Lisäksi ei-lestadiolaiset mainitsivat näitä erottavia piirteitä useammin kuin lestadiolaiset sanastoa lukuun
ottamatta. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että E-ryhmässä sattui olemaan
yksi mies, joka ei ollut koskaan havainnut mitään eroja näiden ihmisryhmien puhetapojen välillä. Kaikki muut koko informanttijoukossa olivat havainneet vähintään sanastollisen eron.
Äänenpaino ja sen erot nousivat huomattavan usein esille haastatteluissani. Painotuksen eroja kuvattiin kuitenkin niin vaihtelevasti, ettei informanttijoukollani lopulta ollut
mitään yhteistä käsitystä siitä. Osa kertoi lestadiolaisten painottavan aina sanan tai lauseen alkua hyvin voimakkaasti, osa esimerkiksi geminaattoja.
Kuten kaaviosta näkee, oululaisten mielestä vanhoillislestadiolaiset puhuvat eri aiheista
kuin henkilöt, jotka eivät kuulu herätysliikkeeseen. Tämä nousi esille haastatteluissani
hyvinkin paljon, ja sitä pidettiin myös merkittävimpänä lestadiolaiseksi tunnistamisen
merkkinä. Lestadiolaisten kerrottiin puhuvan paljon lapsista, uskosta ja seuroista, kun
taas muut oululaiset puhuvat informanttieni käsityksen mukaan vanhoillislestadiolaisia
enemmän alkoholista, baareista ja harrastuksista.
Sanaston ja slangin osalta olennainen ero informanttiryhmieni välillä oli se, että E-ryhmän informantit kertoivat lestadiolaisilla olevan oma slangi tai omaa sanastoa, kun taas
L-ryhmän informantit käsittivät eron näkyvän eniten siinä, että herätysliikkeen ulkopuoliset henkilöt eivät ymmärrä heidän slangiaan. Molemmat olivat yhtä mieltä slangin olemassaolosta, mutta sitä lähestyttiin eri tavoin sisä- ja ulkoryhmistä käsin.
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5. IMITAATIOTESTIN ANALYYSI
Tässä luvussa esittelen analyysia ja tuloksia imitaatiotestistä, jonka tein haastatteluni
toisena osana ennen viimeistä slangisanojen tunnistamistestiä. Ensin virittelin keskustelua kohti imitaatiota keskustelemalla imitoinnista tai siitä, millaisia seikkoja informanttini olivat muuttaneet puhetavassaan tai kuulleet muutettavan, mikäli ovat joskus matkineet tai kuulleet matkittavan lestadiolaista puhetapaa. Matkiminen vaikutti olevan yllättävän yleistä, mikä myös tukee ajatusta siitä, että oululaiset voisivat pitää lestadiolaista puhetapaa erilaisena kuin muiden oululaisten puhetapaa. E-ryhmässä neljä kertoi
joskus matkineensa lestadiolaista puhetapaa, ja L-ryhmässä jokainen kertoi törmänneensä siihen. Oli myös yleistä, että informanttini kertoivat joskus matkineensa nimenomaan jotain tiettyä puhujaa, eikä mitään yleistä puhetapaa. Tiettyjen yksittäisten ilmausten ja lekseemien matkiminen oli myös huomattavan yleistä.
(33)

ylleensä on just näitä kirosanoja ryötti ja rutto. hirviän nopiaa selitettään
kaikki. ja enemmäŋki keskityttiin tuohon rutto-sanan käyttöön, puhetyyli noppeutu, mittääm muuta ((äänteellisisä eroja)) en ainakaak keksi -EM1

Useat muistivat matkimista tapahtuneen, mutta se ei siis välttämättä tarkoittanut sitä,
että oululaiset olisivat käsittäneet tietynlaisen matkittavissa olevan lestadiolaisen puhetavan olevan olemassa. He ovat saattaneet matkia aina vain tunnistettavia idiolektejä ja
johtaa niistä induktiopäätelmän siitä, millainen koko lestadiolaisen herätysliikkeen sisäinen puhetapa on. Tätä mahdollisuutta tukee myös outgroup homogeniety bias, jonka
esittelin tutkimukseni teoriaosuudessa. Sen mukaan ulkoryhmän (vanhoillislestadiolaiset) ajatellaan stereotyyppisesti olevan paljon homogeenisempi kuin sisäryhmän (valtaväestö). Näin yhden henkilön idiolekti voidaan yleistää koko ryhmän puhetavaksi.
Sama ilmiö näkyi myös yhden vanhoillislestadiolaisen informantin näytteessä, kun hän
imitoi Oulunsalon Karhuojalla asuvia lestadiolaisia. Hän kertoi, etteivät erot puhetavoissa ole niin isoja hänen kaupunginosassaan (Kirkonkylällä), mutta Karhuojan lestadiolaiset erottuvat hänen mukaansa selkeästi muista. Hän myös kertoi imitaatiotestin jälkeen imitoineensa juuri erään tietyn henkilön voimakkaasti erottuvaa idiolektia.

56
Imitaatiotestissäni informantit antoivat kaksi näytettä, joiden aiheen ja keskustelun kulun olin määritellyt valmiiksi, mutta informanttini saivat itse päättää mitä lopulta sanoivat. Ensin he kävivät keskustelun omana itsenään ja toisella kierroksella pyrkivät kuulostamaan niin vanhoillislestadiolaiselta kuin mahdollista. Itse vastasin kaikille informanteilleni molemmilla keskustelukierroksilla hyvin samaan tapaan, etteivät vastaukseni
olisi vaikuttaneet keskustelun kulkuun. Alla olevassa kuviossa esittelen, mitä kielellisiä
muutoksia informanttini tekivät, kun he imitoivat mahdollisimman stereotyyppistä vanhoillislestadiolaista puhetapaa:
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KUVIO 7. Puheen piirteet, jotka muuttuivat informanttieni imitaatiotestinäytteiden välillä.

Yläpuolella olevaan kuvioon 7 olen kerännyt yleisesti seikkoja, joita informanttini muuttivat puhenäytteissään. Yleisimmät muutokset, kuten ehdotettu tekeminen, mukaan tulevat henkilöt ja tapa kysyä kuulumisia, liittyvät puheen sisältöön. Se muuttuikin merkittävimmin näytteiden välillä. Olen myös eritellyt eri pylväiksi sen, mikä sisällössä muuttui,
sillä sama henkilö saattoi muuttaa useampaakin asiaa. Itse analyysissä keskityn kuitenkin kielellisiin muutoksiin enkä sisällön muutoksiin.
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Yhteensä viisi henkilöä kahdestatoista muutti prosodiaansa, puolet vanhoillislestadiolaisista muutti käyttämäänsä sanastoa, viisi henkilöä muutti merkittävästi tapaansa tervehtiä ja neljä vähensi tai lisäsi tunnusomaisia Oulun murteen piirteitä puheessaan. Seuraavissa luvuissa esittelen ja analysoin muutoksia tarkemmin. Ensin käsittelen leksikaaliset
muutokset ja sitten muut muutokset.

5.1. Yleisimmät sanastolliset muutokset matkittaessa lestadiolaista puhetapaa
Tähän olen kerännyt yleisimmät sanastolliset muutokset, joita informanttieni näytteissä
esiintyi heidän matkiessaan vanhoillislestadiolaista puhetapaa. Erojen perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, millainen käsitys informanteillani on siitä, kuinka vanhoillislestadiolaisten sanasto eroaa muiden oululaisten sanastosta. Ensin esittelen tervehtimisessä tapahtuneet muutokset ja sen jälkeen sitä, kuinka lestadiolainen slangi näkyi imitaatioissa. Erottelin tervehdykset omaksi alaluvukseen, sillä niissä oli havaittavissa
selkeitä muutoksia matkittaessa vanhoillislestadiolaista puhetapaa mutta niitä ei voi yksiselitteisesti lukea lestadiolaisen slangin imitoimiseksi.

5.1.1. Tervehdykset
Herätysliikkeeseen kuulumattomat tervehtivät ensimmäisissä näytteissä käyttäen seuraavia dialogipartikkeleita: moro, moi, hei ja terve. Lestadiolaista puhetapaa imitoidessaan heistä yksi vaihtoi tervehdyksensä muotoon jumalan terve, kaikki muut tervehtivät
samoilla partikkeleilla myös toisessa näytteessä, joskin he valitsivat eri tervehdyksen
edellä mainituista. Kuitenkin EN2 ja EN3 miettivät pitkään, käyttävätkö vanhoillislestadiolaiset oikeasti tervehdystä jumalan terve, vai onko se vain jokin vanhanaikainen stereotypia tai pelkästään seuroissa käytetty tervehdys. Kumpikaan heistä ei käyttänyt tervehdystä imitaatioissa.
Vanhoillislestadiolaisista informanteistani taas neljä kuudesta aloitti keskustelun sanomalla jumalan terve, kun he yrittivät imitoida mahdollisimman lestadiolaista puhetapaa.
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Kaksi muuta tervehdystä olivat kato ↓MOROO ja no moikka. L-ryhmän informanteista
vain yksi tervehti sanoen jumalan terve, kun hän aloitti keskustelun omana itsenään.
Muuten he käyttivät tervehdyksiä morjesta, moro, moi ja moikka.
Vanhoillislestadiolaisten näkemyksen mukaan lestadiolaiseen puhetapaan näyttävät
kuuluvan tervehdyksinä jumalan terve, sekä korostetun voimakkaat variantit moi-dialogipartikkelista. Tässä on huomioitava, että vanhoillislestadiolaiset informanttini tavoittelivat erilaisia asioita jälkimmäisissä näytteissään. kato ↓MOROO ja no moikka -tervehdyksiä käyttäneet henkilöt yrittivät kuulostaa voimakkaalla idiolektillä puhuvilta nuorilta, kun taas muut neljä enemmän uskonnollisilta vanhoillislestadiolaisilta. Palaan tähän ilmiöön tarkemmin alaluvussa 5.4.
Herätysliikkeeseen kuulumattomista informanteista yksi (EM2) kysyi ennen lestadiolaisen puhenäytteen antamista, olenko myös minä tämän osion ajan lestadiolainen vai en,
samoin kaksi vanhoillislestadiolaisista informanteista LM2 ja LM3. Se, että henkilöiden
täytyi kysyä tätä, merkitsee että sillä on väliä sen kannalta, millaisen näytteen he antavat. LM3 sanoikin vielä erikseen, että se vaikuttaa lähinnä tuohon että miten tuota me
tervehittää.
Tämä käy hyvin yksiin aiemman havaintoni kanssa siitä, että oululaisten käsityksen mukaan lestadiolaiset puhuvat eri tavoin keskenään ja herätysliikkeeseen kuulumattomien
kanssa. Sovimme kaikissa näissä tapauksissa, että myös minä olen vanhoillislestadiolainen. Sen jälkeen kysyjistä jokainen tervehtikin minua jumalan terveellä.

5.1.2. Vanhoillislestadiolainen slangi imitaatiotesteissä
Ei-lestadiolaiset informanttini eivät muuttaneet käyttämäänsä sanastoa muuten kuin
tervehdysten osalta. Sen sijaan puolet vanhoillislestadiolaisista informanteista sisällytti
lestadiolaista slangia jälkimmäisiin näytteisiinsä. Alla on esimerkki siitä, kuinka LM3 vaihtaa sekä tapansa kysyä kuulumisia että kuvauksen ehdotetusta tekemisestä lestadiolaisiksi slangi-ilmauksiksi:
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(34)

LM3: moro. mitä kuuluu.
AK: mitäpä tässä, teeŋ gradua ja £siinä om paljon töitä£ entä [sulle]
LM3: [joo] iha hyvää. tuota illalla ois Värtösä salibändipelit, lähekkö pel[laamaa.]
AK: [↑£JOO] kuulostaa hyvältä, mahtavalta£
LM3: joo, sinne ois Jussi ja Pekka ja Anssi tulossa, tulossa myöski et,[tä. ]
AK: £ [Nonni] saahaa hyvät pelit aikaseksi, kuulostaa tosi hyvältä. nähhäämpä
illalla£
LM3: ehottomasti.
LM3: no- ↓jumalan terve.
AK: jumalan ↓terve
LM3: ↓mitäpäs ↓sinun rauhaasi ↑kuuluu.
AK: mitäpä tässä, teeŋ gradua ja siinä on aika paljo hommaa. entäpä sulle
LM3: iha- iha hyvää tässä tuota töitä ja vähä muutaki hommaa ollu. tuotam. mIllalla ois ↓nuorteilta ↑tuossa että- oisitko ↑sinä ↑lähössä myös ↓sanankuuloon sinne.

Tapa kysyä, mitä sinun rauhaasi kuuluu, ei noussut esille missään muissa haastatteluissa,
kuten ei myöskään aktiviteetti sanankuulo. Sanasta ja sen kuulemisesta oli kuitenkin puhetta useammassakin haastattelussa. Oulunsalon kirkonkylän rauhanyhdistyksen verkkosivuilla näytetään myös kutsuttavan kaikki tervetulleiksi sanan kuuloon. Tällä tarkoitetaan Rauhanyhdistyksellä järjestettävää seuratoimintaa. (Oulunsalon rauhanyhdistyksen verkkosivut) Kyseessä on havaintojeni mukaan kuitenkin yleisesti ainakin herätysliikkeiden parissa käytetty ilmaus, joka ei ole varsinaisesti lestadiolaista slangia.
LM3:n lisäksi vain LN2 ja LN3 sisällyttivät vanhoillislestadiolaista slangia imitaatioihinsa.
LN2 kutsui muita seuroihin tulevia lestadiolaisia sisariksi ja veljiksi. Hän kertoi myöhemmin näiden nimitysten olevan vain vanhusten käytössä, ei kukaan nuori sano noin. LN3
taas ehdotti, että menisimme pelaamaan rappista. Rappis on eräänlainen katujääkiekon
ja -sählyn välimuoto, jota varsinkin vanhoillislestadiolaiset pelaavat Oulunsalossa. Sen
laskemiseen lestadiolaiseksi slangisanaksi tulee suhtautua hieman varauksella, sillä siitä
ei ole tutkimusnäyttöä ja se on havaintojeni mukaan käytössä muillakin kuin vanhoillislestadiolaisilla. Lekseemistä ja itse pelistä antamani tiedot perustuvat henkilökohtaiseen
osallistuvaan havainnointiin.
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Mielenkiintoista oli, että esimerkiksi Rauhanyhdistys, seurat ja iltakylä, jotka kyllä esiintyivät näytteissä, toteutuivat aina tässä muodossa eivätkä slangi-ilmauksina. Mitään
tunnistamistestini slangia tai edes aiemmin haastatteluissa esiin nousseita ilmaisuja ei
esiintynyt imitaatiotesteissä. Slangia ilmeni kokonaisuudessaan imitaationäytteissä todella vähän. Se voi kertoa siitä, että piirteet on kyllä havainnoitu, eli niiden saavutettavuus on korkea, mutta hallinta heikkoa. Toisaalta vanhoillislestadiolaiset saattoivat olla
käyttämättä sitä juuri minun kanssani, sillä suurin osa tunnisti etten ole vanhoillislestadiolainen. Imitaatiotestin tulokset ovat kuitenkin tältä osin voimakkaasti ristiriidassa
haastattelussa saamieni tulosten kanssa, sillä haastatteluissa kaikki paitsi yksi henkilö
kertoi, että vanhoillislestadiolaisilla on omaa sanastoaan ja jopa nimesi sen piirteeksi,
jonka perusteella vanhoillislestadiolaisen voi tunnistaa ja erottaa muista oululaisista.
Myöskään lestadiolaiset kirosanat eivät nousseet erityisesti esille imitaatiotestissä
LN3:sta lukuun ottamatta, vaikka haastattelun aikana E-ryhmän informanteista neljä ja
L-ryhmän informanteista myös neljä kertoi, että juuri lestadiolaiset kirosanat ovat niitä,
joita useimmiten kuulee matkittavan. LN3 aloitti vanhoillislestadiolaista imitoidessaan
kaksi lausetta sanoen ei rutto ko, mutta nämä jäivät koko imitaatiotestin ainoiksi lestadiolaisiksi kirosanoiksi.
Erot imitaatioissa ja ääneen lausutuissa käsityksissä voivat hyvinkin selittyä sillä, että lestadiolaista slangia voi olla vaikea sisällyttää imitaatioonsa, ellei se ole todella hyvin hallussa. Tehtävä oli informanteille vaikea, kuten se on ollut myös muissa vastaavissa tutkimuksissa (ks. esimerkiksi Aarikka 2014: 43 ja Vaattovaara 2015). Tästä syystä informanttien kielellinen kapasiteetti ei välttämättä ole riittänyt slangin sisällyttämiseen jo
muutoinkin vaikeaan kielentuottotehtävään. Imitaatiotestin perusteella ei siis voida vetää vedenpitäviä johtopäätöksiä eri piirteiden saavuttamattomuudesta.

5.2. Muutokset prosodiassa
Tässä luvussa esittelen, millaisia prosodisia muutoksia havaitsin informanttieni puheessa kun he pyrkivät matkimaan lestadiolaista puhetapaa. Viisi informanttia muutti
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prosodiaansa imitaationäytteessä. Haastattelun aikana viisi kaikista informanteista oli
ollut sitä mieltä, että lestadiolaisilla on oma, erikoinen rytmi puheessaan ja kolme sitä
mieltä, että vanhoillislestadiolaisilla on omanlaisensa sana- tai lausepaino.
EM2 puhui lestadiolaisen näytteensä selvästi hitaammin ja hiljaisemmalla äänellä kuin
omalla idiolektillään antaman näytteen. Hän kertoi pyrkivänsä hakemaan sinne sitä rytmitystä ja tiettyä nöyryyttä ja sellasta että ollaan tässä koko ajan Jumalaŋ kämmenen
alla. Tässä tapauksessa lestadiolainen rytmi vaikuttaa tarkoittavan hidasta, rauhallista ja
monotonista puhetapaa, jossa on paljon taukoja. EM2 vertasi aiemmin vanhoillislestadiolaista rytmiä Juha Sipilän tapaan puhua.
EN2 puhui myös hitaammin ja monotonisemmin vanhoillislestadiolaisen näytteensä. Lisäksi hän tuotti useita lauseita narisevalla äänellä. EN2:n imitaationäytteen olen esitellyt
seuraavassa alaluvussa 5.3.
LM3, jonka imitaatiotestin litteraatin esittelin edellisessä luvussa, hidasti myös puhettaan jälkimmäisessä näytteessä. Lisäksi hän vaihteli äänenkorkeuttaan tiettyjen lauseenjäsenten kohdalla. Näytteessä on valitettavasti niin vähän näitä toteumia, ettei siitä
voida luotettavasti päätellä tiettyä järjestelmää, jonka mukaan hän vaihtelee intonaatiotaan. Hän kuitenkin kertoi hakevansa imitaatiossa seurapuhujan tyyliä ja saikin aikaan
näytteen, jossa on voimakkaita uskonnollisen puheen konnotaatioita.
LN1 Kertoi vanhoillislestadiolaisten puhuvan siten, että sanoja painotettaan niiŋku oululaiset painottaa muuteŋki. Hänen jälkimmäisessä näytteessään kahdessa kohtaa sanan
pääpaino ja kahdessa sivupaino olivatkin huomattavasti voimakkaampia kuin ensimmäisessä näytteessä.
LN2:n jälkimmäisessä näytteessä huomattavasti useampi lause päättyi nousevaan intonaatioon ja maiskaukseen kuin ensimmäisessä näytteessä. Hän lausui lähes jokaisen lauseen viimeisen tavun ympäristöä korkeammalta.
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LN3 madalsi ääntään ja hidasti puherytmiään jälkimmäisessä näytteessä. Hän kertoi
näytteen jälkeen matkineensa tiettyä Oulunsalon Karhuojalla asuvaa vanhoillislestadiolaista poikaa, joka oli samassa yläkoulussa hänen kanssaan. Äänen madaltuminen saattaa liittyä myös siihen, että hän yritti kuulostaa yläkouluikäiseltä pojalta eikä niinkään
hänen käsitykseensä lestadiolaisista. EM1 antoi näytteitä vanhoillislestadiolaisesta lausepainosta haastattelun aikana, muttei tuottanut samanlaisia esimerkkejä enää imitaatiotestissä.
Imitaatiotestin tulokset tukevat niitä havaintoja prosodiasta, jotka sain haastattelun
avokysymyksillä. Imitaatiotestini valossa oululaisten käsityksen mukaan vanhoillislestadiolaiset puhuvat hitaammin kuin muut oululaiset, vaikka tästäkin oli aineistossani ristiriitaisia näkemyksiä. Erilaiset intonaatiomuutokset olivat myös huomionarvoisen yleisiä
imitaationäytteissä. Eri käsitysten ja stereotypioiden lisäksi aineistoni tekee hajanaisemmaksi varmasti se, että informanteilla oli toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mikä on
se vanhoillislestadiolainen puhetapa, jota he tässä kohtaa matkivat. Pureudun tähän ilmiöön tarkemmin alaluvussa 5.5. Haastateltavien kommentteja imitaatioistaan.

5.3. Murrepiirteet imitaationäytteissä
Informanttieni näkemykset siitä, kuinka tunnusomaista Oulun murretta vanhoillislestadiolaiset puhuvat, vaihteli voimakkaasti jo imitaatiotestiä edeltävän keskustelun aikana.
Sama tendenssi näytti jatkuvan myös imitaatiotesteissä, joissa kolme henkilöä lisäsi puheeseensa tarkoituksella Oulun murteelle tunnusomaisia piirteitä ja yksi pyrki yleiskielistämään puhettaan.
EN3 oli vahvasti sitä mieltä ja aiemmin haastatteluissa, etteivät lestadiolaiset puhu kovin
voimakkaasti Oulun murretta. Seuraavalla sivulla esittelen näytteen, jossa EN3 vaihtaa
vanhoillislestadiolaista puhetapaa matkiessaan yleispuhekielessä yleistyvästä ja EteläSuomen murteissa yleisemmästä muodosta pohjoisempaan varianttiin:

63
(35)

EN3: ↑moi Antti, miten mennee
AK: mitäpä tässä, teeŋ gradua ja siinä on aika paljo hommaa, entä sulla
EN3 eipä tässä, ↑KUULE tuota mää oon viikolloppuna tulossa Ouluun, oŋko
sulla mitä, miteŋ kiire viikolloppu.
AK: no toivottavasti ei oo kauheeŋ kiire £ois kyllä mahtava tehä jotain£
EN3: joo, me o Johannan kansa menossa pellaa pako, pelejä. lähekkö mukkaa.
AK: £joo, kuulostaa mahtavalta£ mennäämpä sinne, oŋko sinne tulossa muita
ku Johanna
EN3: to- te- £HANNA JA TUOMAS ja£
AK: £nonni. hieno porukka mennääv vaa£
EN3: nonni nähhäämpä nähhäämpä viikolloppuna.
AK: joo, tehhäämpä näin
EN3: jes
EN3 @moi antti.@ ((narisevalla äänellä)) mitä kuuluu.
AK: nomitäpä tässä, teeŋ gradua ja siinä on aika palio hommaa. entä sulle
EN3: ih- @iha hyvää.@ ((narisevalla äänellä)) ootko sä tulossa sunnuntaina,
seuroihin.
AK: joo, kyllä mää aattelin tulla
EN3: joo. haluisitsä- ↓ei. ei haluaisitsä ei todellakkaa haluisitsä. haluatko.
sää. lähtee. pitsalle enne sitä.
AK: joo, kyllä vaa £kuulostaa tosi hyvältä, mennääv vaa,£ ketä muita sinne on
tulossa
EN3: no. Maika ja Jokke ja Miku ja. kaikki

EN3 vaihtaa muodon haluisitsä muotoon haluatko. sää. EN3:n antamaa kahta näytettä
ei voi kunnolla vertailla sen mukaan, kummassa olisi enemmän Oulun murteelle tunnusomaisia piirteitä. Hän tuottaa paljon geminaatiomuotoja, yhden yksinäis-s:llisen inessiivin ja kaksi muotoa, joissa t:n heikon asteen vastineena on kato, mutta vastaavia paikkoja murrepiirteille ei esiinny kovin paljon hänen toisessa näytteessään. Hyvää-muodon
olisi voinut tuottaa geminaatallisena ja eä-päätteinen lähteä on toisessa näytteessä
muodossa lähtee, mutta yhden tapauksen perusteella ei vielä voida vetää kovin pitäviä
johtopäätöksiä. Hän itse kommentoi yrittäneensä keskittyä siihen ettei ainakaa sitä Oulun murretta ei niin vahvasti ainakaa.
LN1:n käsityksen mukaan vanhoillislestadiolaisten puheessa on enemmän Oulun murteen piirteitä ja erilainen painotus kuin muilla oululaisilla. Seuraavassa on hänen molemmat näytteensä, joista olen lihavoinut Oulun murteelle tunnusomaiset muodot.
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(36)

LN1: ↑moi, ↑mitä kuuluu
AK: mitäpä tässä, aiva hyvää
LN1: mää tuossa vähä ajattelin, että meille ois tulossa semmoset ↓pikkujou↑lut, meijän työpaikam porukan kanssa. että haluaisikko lähtiä mukkaa.
AK: joo, kyllä, toki. millonne on
LN1: ne on tuota viikom päästä nytte. että sinne on tulossa näitä, tätä porukkaa iham mukavasti että on tulossa tosi moni- moniammatillista porukkaa että
(oot) tervetullu kyllä
AK: £noni, kuulostaa tosi hyvältä£ nähhäämpä sitte
LN1: noni hyvä, tuuppa- tuuppa mukkaa.
LN1: no moikka mitä £↓kuuluupih£.
AK: moikka moi aiva’ hyvää, entäs sulle
LN1: no hyv↓väähä mullekki. totaa m- mitä- mites susta tuntus lähtisikkö käymää pikkujouluisa,
AK: joo-[] £hyvältä kuulostaa£
LN1: [(porukan kanssa)] tässä no hyvä. sinne ois tulosa kaikkia, kaikkia kavereita ja semmosta moniammatillista ↓’porukkaa että terve↓tuloa vaa.
AK: okei, kiitoksia, hyvältä kuulostaa, [nähhäämpä siellä]
LN1: [kiitos], näheläämpä sielä.

LN1:n jälkimmäisessä näytteessä on enemmän yksinäis-s:llisiä muotoja, joita ensimmäisessä ei ole lainkaan. Hän käytti lisäksi -pi-persoonapäätettä, joka on yleinen itämurteissa. T:n heikon asteen vastineita toisessa näytteessä ei ollut lainkaan, mutta ensimmäisessä hän käytti meijän-muotoa. Hän kertoi pyrkivänsä puhumaan painokkaampaa
Oulun murretta. Murrepiirteiden esiintymiä oli kuitenkin melko lailla yhtä paljon. Sanapainot sen sijaan muuttuivat enemmän. Niihin paneuduin alaluvussa 5.2. LN1 itse kommentoi näytettään seuraavasti:
(37)

yritin vähä painokkaammin sanua mutta en ossaa sillee sen painokkaammin,
että ei se mun mielestä miteŋkää urpon kuulosta oo se, se £lestadiolaisteŋkaa£
((nauraa)). että en voi korostaa miteŋkää liikaa, mutta painotettaan niiŋku oululaiset painottaa muuteŋki niitä sanoja ja on niitä kaksoiskonsonantteja sielä
ja ((maiskauttaa)). (LN1)

Miten suomalaiset puhuvat murteista -verkkosanakirjan mukaan painokkaasti puhuminen viittaa maallikoiden puheessa usein yleis- ja erikoisgeminaatioihin sekä pitkiin vokaaleihin. Painottamisella saatetaan kuitenkin tarkoittaa lähes mitä vain murre-eroja.
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Myös EM2 lisää selkeästi enemmän Oulun murteelle tyypillisiä piirteitä vanhoillislestadiolaista puhetta imitoidessaan. Alla on esiteltynä hänen imitaationäytteensä:
(38)

EM2: ↑terve. mitem menee.
AK: aiva hyvin. entä sulla.
EM2: no kiitos ihan hyvin onhan tässä olluk kaikellaista. kiirettä. pitäny. joo.
’ootko suunnitellu tälle illalle mitään.
AK: no käyn vanhemmilla kahvilla mutta muuten ei oo mitään. ihmeellisempää.
EM2: ↑aattelin ehottaa sellasta että lähetään tuonne, sitte jos ehdit, kuoroharkkoihin, [miltä kuulostaa. ]
AK: [↑£KUOROHARKKOIHIN. ] okei mää en ookkaa pitkään aikaan käyny’ kuoroharkoissa, mennää vaa. £
EN2: nonni hyvä.
AK: ketä sinne on tulossa
EM2: no pari kaveria sinne on tulossa mutta. en en tarkkaa kokoonpanoa tiedä.
AK: £okei. kuullostaa hyvältä. £ mennäähäv vaa.
EM2: Jumalan terve
AK: Jumalan terve
EM2: ookkonää suunnitellu mittään tälle, tälle illalle.
AK: Empä mittää.
EM2: että sulla ei mittää ’erikoisempia menoja tännää ’oo.
AK: eei oo
EM2: -tä ei oo niitten niitten lasteŋkaa kanssa mittää menoa.
AK: ei oo, lapset on hoidossa
EM2: aateltii tuosa poikien kansa, että oltais voitu mennä tuonne käymään
tuosa seurojen jäläkee tuola kuoroharkoisa, ookkonää ajatellu että että mittää olis sitte mahollisuutta lähtä sitte meijä’, matkaa.
AK: £se kuulostaa oikein hyvältä. joo. mennää vaa£
EM2: joo. no meikäpä hakkee sut sitte siitä vaikka, vaikka sitte ku saan nämä
tästä hommat hoijettua ni- nikatellaa.

Ensimmäisessä, omalla idiolektillä puhutussa näytteessä EM2:n puheessa esiintyy vain
kaksi katoa t:n heikon asteen vastineina, mutta vanhoillislestadiolaista matkiessaan hän
sisällyttää puheeseensa myös geminaatiomuotoja, yksinäis-s:llisiä inessiivejä, nää-pronomineja, tk-yhtyman assimilaatioita, tekkee, hakkee -muodon, sekä j:n ja kadon t:n heikon asteen vastineena. Hän itse kertoikin, että siinä tuli ehkä enemmän sitä Oulun murretta ku mitä itellä mutta se kuuluu nii vahvasti siihen lestadiolaiseen puheenparteen
täällä Oulussa että ei sitä voi siitä erottaa.
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Imitaatiotestissä tuli yhtä paljon sekä sellaisia näytteitä, joissa tunnusomaisia murrepiirteitä esiintyi enemmän että sellaisia, joissa niitä oli vähemmän. Aineistoni perusteella
lestadiolaisten puheessa on yhtä paljon Oulun murteen piirteitä kuin muillakin oululaisilla, eikä heidän puheensa siltä osin juurikaan eroa muista. Neljä kahdestatoista oli
toista mieltä, mutta heistäkin kaksi oli sitä mieltä, että murrepiirteitä on enemmän ja
kaksi sitä mieltä, että niitä on vähemmän.

5.4. Muita havaintoja imitaatiotestistä
Kielellisten muutosten lisäksi informanttieni imitaatioissa muuttui moni muukin asia.
Olen poiminut tähän alalukuun mielenkiintoisia imitaatiotestissä ilmenneitä muutoksia
puheen sisällössä ja nimeämisessä, sillä nämä kaksi asiaa muuttuivat selkeästi jälkimmäisessä imitaatiossa.

5.4.1. Puheen sisällön muutokset
Iso osa informanteistani muutti puheen sisältöä imitoidessaan vanhoillislestadiolaisia.
Tästä voisi ajatella, että oululaisten käsityksen mukaan vanhoillislestadiolaiset puhuvat
eri aiheista kuin muut oululaiset. Usein lestadiolaiseksi mielletyn puheen sisältö liittyi
jotenkin seuroihin. EM2 ehdotti, että menisimme seurojen jälkeen kuoroharjoituksiin,
EN2 ehdotti, että menisimme seuroihin ja EN3 että menisimme pitsalle ennen seuroja.
Puolet tämän E-ryhmän informanteista siis liitti ehdotuksensa seurojen ympärille. Se on
myös yksi konkreettisia ja tunnettuja eroja lestadiolaisten ja ei-lestadiolaisten välillä, joten se saattoi esiintyä korostetusti informanttieni näytteissä myös siitä syystä.
Myös L-ryhmän informanteista yksi ehdotti, että menisimme seuroihin, yksi iltakylään ja
yksi Rauhanyhdistyksen nuorisoiltaan, kun taas ensimmäisessä näytteessä nämä henkilöt olivat ehdottaneet, että menisimme käymääŋ kalialla tai pelaamaan jalkapallua tai
salibändiä. Näiden lisäksi yksi ehdotti ensimmäisessä näytteessä kahveja kaupungilla ja
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toisessa että menisimme pelaamaan rappista. Vain kaksi vanhoillislestadiolaista ehdotti
siis samaa tekemistä molemmissa näytteissä.
Oululaiset puhuvat rahanyhdistyksen toiminnasta verrattain usein kun he yrittävät imitoida vanhoillislestadiolaista. Tämä on sinänsä odotettavaa, sillä juuri yhdistyksen toiminnassa mukana oleminen erottaa selkeimmin herätysliikkeeseen kuuluvia ja kuulumattomia.
Myös lasten suuri määrä ja lapsiin liittyvät aktiviteetit yleistyivät herätysliikkeeseen kuulumattomien informanttien puheessa imitaatiotestin lestadiolaisessa näytteessä. Tämä
käy hyvin yksiin sen kanssa, että herätysliikkeeseen kuulumattoien informanttieni käsityksen mukaan lestadiolaiset puhuvat paljon lapsista. Tällaista muutosta ei esiintynyt
vanhoillislestadiolaisilla henkilöillä lainkaan.
EM2 varmisti imitaatiossaan minulta ennen tekemisen ehdottamista, että ei oo niitten
niitten lastenkaa kanssa mittää menoa lisäksi hän itse kertoi imitaation jälkeen hakevansa nuoren lestadiolaisisän puhetyyliä. Hänen imitaatioonsa sisältyi siis se, että meillä
molemmilla olisi lapsia mikäli olisimme vanhoillislestadiolaisia.
EN1 ehdotti, että menisimme luistelemaan ja kertoi sitten, että hän ottaa meiltä nuo
pikkuset mukaan. Ensimmäisen puhenäytteen aikana hänellä ei ollut lapsia. Kaksi kuudesta E-ryhmän informantista puhui lapsista vanhoillislestadiolaisen näytteen aikana.
Yksikään L-ryhmän informantti ei puhunut lapsista kummankaan näytteen aikana.

5.4.2. Keskusteluissa esiintyneiden henkilöiden nimeäminen
Neljässä kuudesta herätysliikkeeseen kuulumattoman näytteessä informanteillani oli eri
nimisiä ystäviä ensimmäisessä ja toisessa näytteessä. Kun he puhuivat omana itsenään,
kymmenestä nimetystä ystävästä vain yhdellä oli lempinimi. Itse nimet olen jättänyt
tästä pois yksityisyydensuojan takaamiseksi, mutta ne olivat hyvin yleisiä suomalaisia
etunimiä.
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Lestadiolaista puhetapaa matkittaessa keksityt nimet taas olivat seuraavia: Make, Pera,
Sintti, Silli, Sakke, Hilda, Adalmiina, Juhana, Maika, Jokke ja Miku. Kaksi herätysliikkeeseen kuulumatonta ei nimennyt henkilöitä, jotka olisivat tulossa mukaamme keksittyyn
aktiviteettiin.
Vanhoillislestadiolaisilla taas kolmestatoista mainitusta nimestä ensimmäisen omana itsenä annetun näytteen aikana kolme oli lempinimiä, mutta jälkimmäisessä näytteessä
nimiä ei mainittu lainkaan. LN2 kertoi sen sijaan esimerkiksi, että paikalle on tulossa
paljo kaikkia sisaria ja veljiä ja LN3 valitteli, että ↓rutto ko se Erkkilän Perttiki aiko tulla
mutta ei se sit↓te. se aiko mennä ↓Makluun ↓pitsalle ni ei sitte, kerenny.
Tästä näkee, että oululaisten ei-lestadiolaisten mielestä vanhoillislestadiolaiset käyttävät enemmän lempinimiä ja lapsille annetaan erilaisia nimiä kuin muiden oululaisten parissa. Esiin nousivat varsinkin vanhat raamatulliset nimet ja kaksitavuiset lempinimet,
joissa ensimmäinen tavu oli sama kuin henkilön virallisessa nimessä. Tällaista ilmiötä ei
tullut lainkaan esille vanhoillislestadiolaisten informanttien imitaatioissa, joten näkemys
vaikuttaa rajoittuvan liikkeen ulkopuolelle.

5.5. Haastateltavien kommentteja imitaatioistaan
Kaikki herätysliikkeen ulkopuolella elävät naiset pitivät imitaatiotestiä hyvin vaikeana
tehtävänä. He sanoivat, etteivät he osaa sitä puhetta sillee muttaa (EN1) tai että oikeesti
pitäis käyä semmonen joku niiŋku joku. pieni joku kielikylpy jossai ylä-asteella (EN2).
EN3:lla taas oli suuria ongelmia keksiä, mitä tekemistä hän voisi ehdottaa. Hän kertoi
siitä näin:
(39)

no siis ekanaki herrajjumala mitä ne tekkee no ei ne nyt oikeesti tee varmaa ’yhtää sen kummempia asioita ko niiŋkö kukkaam muukaa ehkä ne ei lähe aftervörkille mutta mitä no ne käy @SEUROISA@ (EN3)
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E-ryhmän miehet eivät kokeneet tehtävää yhtä vaikeaksi. EM3 mietti pitkään, että jos
hän ei kerran ole huomannut mitään eroja vanhoillislestadiolaisten ja muiden oululaisten puheessa, niin eikö näytteiden pitäisi olla tismalleen samanlaiset. EM2 taas kommentoi suoritustaan näin:
(40)

siinä tuli ehkä enemmän sitä Oulun murretta ku mitä itellä mutta se kuuluu nii
vahvasti siihen lestadiolaiseen puheenparteen täällä Oulussa että ei sitä voi siitä
erottaa. siitä- siitä- siitä lähetään. ja sitte koitin hakea sinne sitä rytmitystä ja
tiettyä nöyryyttä ja sellasta että ollaan tässä koko ajan jumalaŋ kämmenen alla.
ihan hyvin joku nuori lestadiolaisisä vois tuolla tavalla puhua. (EM2)

Vanhoillislestadiolaiset informanttini taas kuvasivat tuottamaansa voimakkaan lestadiolaista puhetapaa itselle vieraaksi, aika naurettavaksi ja sellaiseksi, jota kukaan ei oikeasti
käytä. Tässä ryhmässä oli erittäin mielenkiintoista se, kuinka eri informantit tavoittelivat
erilaisia asioita pyrkiessään matkimaan lestadiolaista puhetapaa. Heidän tavoittelemansa karikatyyrinen lestadiolainen puhetapa saattoi henkilöityä kolmeen erilaiseen
hahmoon: kaksi imitoi seurapuhujien tapaa puhua, kaksi haki inspiraatiota peruskoulussa kuulemistaan voimakkaista idiolekteistä ja kaksi kertoi tavoittelevansa keilahalleilla hengaavien lestadiolaisnuorten puhetapaa.
Keilahalleilla kuultua puhetapaa matkineilla LM1:llä ja LM2:lla mikään muu ei muuttunutkaan kuin tervehdys ja ehdotettu tekeminen. Seurapuhujien tyyliä hakeneilla LN2:lla
ja LM3:lla sanasto ja sana- sekä lausepaino muuttui selvästi enemmän kuin muilla ja voimakkaita idiolektejä tavoitelleilla LN1:llä ja LN3:lla vuorostaan Oulun murteen tunnusomaiset piirteet lisääntyivät, mutta LN3:lla myös rutto-lekseemin käyttö virkkeen alussa.
Esimerkiksi LM3, joka antoi imitaationäytteessä aivan uusia slangi-ilmauksia, kuvasi suoritustaan ainakin osittain onnistuneeksi näin:
(41)

jos niitä oikei hakee, ni sieltähän löytyy noita tietyn tyyppisiä sanoja, sanontoja,
mutta sitte ei varmastikaan tässä pääse siihen- se karikatyyri liittyy siihen tapaan, millä siellä puhuja puhuu. siellä -LM3

Usein L-ryhmän informantit alkoivat puhua myös vanhoillislestadiolaisesta kulttuurista
kun kysyin, miltä imitoiminen tuntui. LM2 kuvaili esimerkiksi imitaationäytettään näin:
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(42)

£Ite en ehkä noi, £ ((puhuis)) mutta mulle on tultu noin esittämmää ni. ni tuota.
see ei yhtää yllätä vaikka joku tulis uuemmaŋki kerra. se on kummiŋki hyvin ylleistä lestadiolaisuuessa tervehitää niin tuota jumalan terveelä ja site nuorison
keskuuesa varsiŋki mennää tuota johoŋki niinsanotusti kirkkokahaveille ja
sitte nuoriso kerrääntyy johoŋki johoŋki ja tuota. ite en oo hirveesti harrastanu
noita mutta tuota, joisaki paikoissa saatetaa laulaakki -LM2

5.6. Imitaatiotestin tulosten vertailua haastattelun tuloksiin ja pohdintoja
Imitaatiotestin tulokset olivat usein samoja haastattelussa esiin tulleiden käsitysten
kanssa lestadiolaisen puhekielen ja Oulun murteen välisen yhteyden osalta sekä samansuuntaisia prosodisten erojen kohdalla. Prosodiikkaa muutettiin imitaatioissa vähemmän kuin eroja tuotiin keskusteluissa esille, mikä voi kertoa siitä etteivät prosodiset erot
ole kovin hyvin hallinnassa.
Sen sijaan lestadiolaista slangia, joka oli haastatteluosiossa kaikkein eniten esillä ei kuulunut imitaatiotestissä juuri lainkaan. Imitoidessaan vanhoillislestadiolaista suurin osa
vaihtoi nimenomaan puheen sisältöä. Myös haastatteluissa monet kertoivat, kuinka vahoillislestadiolaiset puhuvat eri aiheista, joten sisällön muutokset voivat osittain liittyä
sen ilmaisemiseen. Toisaalta kuten aiemmin epäilin, tehtävä voi olla liian vaikea, jotta
siihen onnistuttaisiin sisällyttämään kaikki lestadiolaiseen puhetapaan mielletyt piirteet.
Jostain syystä juuri slangi oli se, joka usein jäi pois tutkimuksessani, vaikka haastateltava
osasikin muuttaa monia muita piirteitä puheessaan.
Ystävien nimeäminen ja lempinimien käyttö olivat myös selvästi enemmän esillä imitaatiotestissä kuin haastattelun aikana. Tähän saattoi olla vaikutusta sillä, että tehtävässäni
piti kertoa, ketä muita on tulossa mukaan. Olisinkin valinnut imitaatiotestiin toisenlaisen
sisällön, mikäli minulla olisi ollut enemmän näyttöä ennalta siitä, millaisia käsityksiä oululaisten parissa ilmenee. Olisin suunnitellut imitaatiotestin niin, että näillä käsityksillä
olisi mahdollisimman suuri todennäköisyys toteutua informanttien näytteissä.
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6. TUNNISTAMISTESTIN ANALYYSI
Tässä luvussa esittelen, millaisia tuloksia sain haastattelun viimeisessä vaiheessa eli tunnistamistestissä. Testin tarkoitus oli kartoittaa slangia ja sen tuntemusta sekä testata
sitä, kuinka hyvin informanteillani oli hallinnassa slangi, josta keskustelimme. Monet
Satu Paakin (2005) löytämät slangi-ilmaukset näyttivät olevan jo vanhentuneita, sillä
kummankaan ryhmän informanttini eivät tunteneet niitä.
Slangin tuntemuksessa oli muutenkin suuria eroja ryhmien välillä. Odotetusti vanhoillislestadiolaiset informanttini hallitsivat slangin paremmin, muta ero oli vielä suurempi
kuin osasin odottaa. Useat vanhoillislestadiolaiset informantit ihmettelivät, miksi oikein
kysyn näin arkipäiväisiä sanoja, kun taas ei-lestadiolaiset ihmettelivät, että ovatko nämä
sanoja lainkaan tai arvelivat niiden merkityksiä kollektiivisesti samalla tavalla, mutta väärin. Alla on eräitä esimerkkejä tällaisesta ihmettelystä:
(43)

ooŋ kyllä kuullu näitä sanoja mutta en oo koskaaj jääny miettimään että mitä ne
sitte tarkottaa. -EM1

(44)

jokaisella alakulttuurilla on oma slaŋŋinsa. tässä huomasi hyvin sen miten huonosti tuollasen slaŋŋin tuntee. -EM2

(45)

nämä on jotain teinien kieltä. -LN1

(46)

monet noista on niin itestään selviä ettei niitä ole ajatellut miteŋkään että ne
liittyis miteŋkään lestadiolaisuuteen. ne on jo niin normaaleita itelle ettei aattele ettei niitä muut käytä. -LN3

Edellä annetuissa aineistoesimerkeissä näkyy se, kuinka herätysliikkeen ulkopuolella eläneet informanttini toisaalta tiedostavat ja pitävät luonnollisena sitä, että lestadiolaisilla
on oma slanginsa. He eivät kuitenkaan ole saaneet tietoonsa näiden slangi-ilmausten
merkityksiä kovin hyvin.
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Herätysliikkeeseen kuuluvat informanttini taas pitivät esimerkkejäni itestään selvinä tai
jokapäiväisinä, eivätkä olleet yleensä edes ajatelleet niiden olevan slangia. herätysliikkeen ulkopuolella olevat ihmiset siis tiedostavat paremmin lestadiolaisten käyttämän
slangin, vaikka he hallitsevat sitä melko heikosti. Tämä kaikki tukee hypoteesiani siitä,
että liikkeen sisällä ihmiset eivät ajattele puhuvansa eri tavalla kuin ulkopuolella.
Käytin tunnistamistestissäni seuraavia Satu Paakin (2005) pro gradussaan löytämiä
slangi-ilmauksia:
– Juna treelle ’jumalan terve’
– Tunnetko sää Mantereen Juhan? ’jumalan terve, oletko vanhoillislestadiolainen’
– Matkahuolto ’Rauhanyhdistys’
– Ilde ’iltakylä’
– Firman tapahtumat ’Rauhanyhdistyksen tapahtumat’
– ilmestykset ’iltakylä’
– Korvenmatkaaja, matkaystävä ’toinen vanhoillislestadiolainen’
– Onko sulla henkivakuutus? ’Oletko uskossa/vanhoillislestadiolainen’
– Meisseli, megeli ’meikäläinen, vanhoillislestadiolainen’
– Kolmen L:n tyyppi ’vanhoillislestadiolainen’
– JT ’jumalan terve’
– O.J.T.I.S. ’onnea ja taivaan isän siunausta’
– Usoton ’uskoton, ei-lestadiolainen’
– Ristipää ’vanhoillislestadiolainen’
– Iltsikka ’iltakylä’
– AO ’armosta osallinen tai osaton’
– Miinuspäinen meisseli ’ei- vanhoillislestadiolainen’
– Epämeitsi ’ei- vanhoillislestadiolainen’
– Uskis ’uskovainen, vanhoillislestadiolainen’
– Uskovainen ’ vanhoillislestadiolainen’.
Lisäksi lisäsin tunnistamistestiin vanhoillislestadiolaiset kirosanat rutto, raato ja ryökäle,
sillä olin itse kuullut niitä käytettävän paljon ja havaitsin, että Paakki oli työssään jättänyt
kirosanat täysin huomiotta. Jokainen informanttini arvasikin niiden merkityksen ja vain
yksi ei ollut kuullut näitä kirosanojen vastineita. Useimmat informanttini alkoivat luetella
vielä lisää kirosanojen vastikkeita tämän kolmikon kuultuaan. Seuraavaksi käsittelen ensin sitä, kuinka herätysliikkeeseen kuulumattomat informanttini tunsivat slangia, ja sen
jälkeen siirryn käsittelemään vanhoillislestadiolaisten slangintuntemusta. Lopussa vertailen näitä kahta keskenään.
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Alla olevassa kuviossa 8 on esitelty, kuinka aineistoni ei-lestadiolaiset informantit tunnistivat slangi-ilmauksia ja arvasivat niiden merkityksiä. Vasen sininen palkki tarkoittaa
aina sitä, että henkilö on kuullut sanaa käytettävän ja oikeanpuoleinen oranssi palkki
sitä, että hän tiesi tai osasi päätellä tai arvata oikein sen merkityksen.
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Tuttu

Arvasi merkityksen

KUVIO 8. E-ryhmän informanttien tulokset tunnistamistestissä.
Tunnetuimmat slangisanat kaikista olivat hypoteesin ja aiempien lukujen tulosten mukaisesti lestadiolaiset kirosanat rutto, raato ja ryökäle. Monet ei-lestadiolaiset informanttini riemastuivat, kun kuulivat nämä sanat ja muistivat niiden merkityksen. Uskovainen ja uskoton -lekseemien merkitys arvattiin hyvin yleisesti oikein, ja varsinkin uskovainen olikin verrattain tunnettu ilmaus. Muuten ei-lestadiolaiset informanttini eivät
tunteneet lestadiolaista slangia kovin hyvin tämän tunnistamistestin valossa.
Jokaisen lekseemin, paitsi meisselin, megelin ja miinuspäisen meisselin kohdalla herätysliikkeeseen kuulumattomat informantit arvasivat slangisanojen merkityksen useammin
kuin tunsivat näitä. Varsinkin usoton oli tässä mielessä mielenkiintoinen, sillä neljä kuudesta arvasi oikein sen merkityksen tuntematta sitä. Tietysti on otettava huomioon, että
se eroaa yleiskielisestä muodosta vain yhden äänteen verran, joten merkitys voi sen
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vuoksi olla helppo päätellä. Varsinkin kun uskovainen-lekseemin merkitys tunnettiin verrattain hyvin; viisi kuudesta tunsi sen merkityksen.
Vanhoillislestadiolaiset informanttini tunnistivat huomattavasti enemmän tunnistamistestin slangia. Oli kuitenkin selkeästi slangi-ilmauksia, joita kumpikaan ryhmä ei ollut
kuullut. Näihin lukeutuivat Mantereen Juha, matkahuolto, ilmestykset, kolmen L:n
tyyppi, AO, ristipää ja miinuspäinen meisseli. Luulen näiden ilmausten olevan käytössä
eri ryhmissä kuin mistä haastateltavani olivat. Tästä tai siitä, ovatko ilmaukset poistuneet kokonaan käytöstä slangin uusiutuessa, ei voida minun ja Paakin aineistoja vertailemalla saada täysin varmaa tietoa.
Alla olevassa kuviossa 9 olen esitellyt sitä, kuinka vanhoillislestadiolaiset informanttini
tunnistivat ja ymmärsivät slangi-ilmauksia. Jälleen vasen sininen palkki tarkoittaa sitä,
että henkilö on kuullut sanaa käytettävän ja oikeanpuoleinen oranssi palkki sitä, että hän
tiesi tai osasi päätellä tai arvata oikein sen merkityksen.
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KUVIO 9. L-ryhmän tulokset tunnistamistestissä.
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Kuten kuviosta 9 huomaa, lestadiolaisten informanttieni parissa oli selkeästi tiettyjä
slangi-ilmauksia, jotka olivat kaikille tuttuja. Näiden voidaan siis päätellä olevan yhä tiheästi käytössä. Kaikille vanhoillislestadiolaisille informanteilleni tuttuja ilmauksia olivat
ilde, korvenmatkaaja ja matkaystävä, JT, rutto, raato ja ryökäle, epämeitsi, uskis ja uskovainen. Oletetun mukaisesti lestadiolaiset informanttini hallitsivat slangin E-ryhmää
paremmin. Haastattelujeni perusteella slangi onkin pysynyt aika hyvin ryhmän sisäisenä,
sillä kuten edellä mainitsin, huomattava osa ei-lestadiolaisista informanteistani kyllä tiedosti slangin olevan olemassa mutta harva tunsi sitä.
Tulokset käyvät hyvin yksiin myös attraktiokeskuksittain jakautuneiden haastattelutulosten kanssa. Kuten haastatteluissakin, lestadiolaiset kirosanat olivat ei-lestadiolaisten
parissa tunnetuinta lestadiolaista sanastoa. Vain lestadiolaiset taas tunsivat ja hallitsivat
Rauhanyhdistysten toimintaan liittyvän slangisanaston, vaikka kaksi tunsikin firman tapahtumat -ilmauksen ja viisi kuudesta arvasi oikein sen merkityksen.
Iltakyläilyyn liittyvien slangisanojen tuntemus jakoi informanttejani voimakkaimmin. Ne
olivat vanhoillislestadiolaisille hyvin tuttuja. Jokainen tiesi ilde-lekseemin ja vähintään
arvasi oikein iltsikka-lekseemin käytön ja merkityksen. Ei-lestadiolaisista informanteistani vain yksi arvasi näiden merkityksen, eivätkä ne olleet kellekään tuttuja. Ryhmien
välillä oli suuret erot myös korvenmatkaaja ja matkaystävä -lekseemien kanssa. Näitä
käytetään haastattelemieni vanhoillislestadiolaisten henkilöiden mukaan seurapuheissa
niin, että puhuja kutsuu itseään usein korvenmatkaajaksi ja muita vanhoillislestadiolaisia
ympärillään matkaystäviksi. Oli siis luonnollista, että herätysliikkeen ulkopuolella eläneet henkilöt eivät olleet törmänneet seurapuheista tuttuihin lekseemeihin.
Herätysliikkeeseen kuulumista ja kuulumattomuutta ilmaisevien slangisanojen tuntemus oli myös hyvin eri tasoista herätysliikkeen sisä- ja ulkopuolella. Meisseli, megeli,
usoton, JT ja epämeitsi olivat sellaisia lekseemejä, joiden merkityksen vanhoillislestadiolaiset tunsivat huomattavasti paremmin kuin herätysliikkeeseen kuulumattomat. Vähintään puolet ei-lestadiolaisista informanteista tunsi uskis ja uskovainen -lekseemit, joten
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ne olivat tämän attraktiokeskuksen ympärille muodostuneista slangisanoista tunnetuimmat molemmissa ryhmissä. Jokainen vanhoillislestadiolainen tunsi sekä nämä slangisanat, että niiden merkityksen.
Herätysliikkeeseen kuulumattomat informanttini tunsivat yhteensä 17,46 prosenttia
tunnistamistestini slangisanoista ja arvasivat oikein tai tiesivät 30,15 prosenttia oikeista
merkityksistä. Vanhoillislestadiolaiset taas tunsivat ryhmänä yhteensä 48,41 prosenttia
slangisanoista ja tiesivät tai arvasivat merkityksen oikein 69,84 prosentille sanoista.
Tämä tarkoittaa sitä, että vanhoillislestadiolaiset tunsivat slangi-ilmauksia 2,77 kertaa
paremmin kuin herätysliikkeeseen kuulumattomat ja arvasivat tai tiesivät niiden merkityksiä 2,32 kertaa useammin. Herätysliikkeeseen kuulumattomat siis arvasivat slangisanojen merkityksiä oikein tuntematta itse lekseemejä hieman herätysliikkeeseen kuuluvia paremmalla menestyksellä, mutta ero slangin tuntemuksessa oli ryhmien välillä todella merkittävä.
Prosenttiluvut voivat olla hieman todellisia pienempiä johtuen siitä, että käytin tunnistamistestissä 12 vuotta vanhoja slangisanoja. Olisikin mielenkiintoista nähdä, miten tulokset eroaisivat, mikäli testi päästäisiin tekemään vähemmän aikaa sitten kerätyillä
slangisanoilla.
Slangin käyttö rajoittuu tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin, ja eri ryhmillä tai alueilla saattaa
olla käytössä hyvin eri sanat. Tämä tuli esille tutkimuksessani siten, että Oulun kaupungin alueella kasvaneille lestadiolaisille esittämäni ilmaukset tuntuivat olevan tutumpia
kuin esimerkiksi Oulunsalossa tai muissa itse kaupungin lähialueilla kasvaneille. Aineistoni on kuitenkin liian pieni eikä edusta eri alueita tarpeeksi hyvin, jotta alueellista vertailua voitaisiin luotettavasti tehdä.
Tulevissa tutkimuksissa olisi syytä ainakin tehdä lisää tunnistamis- ja tiedostamistestejä
esimerkiksi niin, että maallikoille soitettaisiin puhenäytteitä ja heiltä kysyttäisiin, mikä
heidän mielestään näytteessä on lestadiolaista puhetapaa ja mikä ei. Tunnistamistestini
aikana yksi informantti, LN3, nimesi varsinkin ilden, meisselin ja megelin erittäin lesta-
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diolaisen kuuloisiksi lekseemeiksi. Muuten minkään kielellisen aineksen lestadiolaisuuden astetta ei arvioitu. Mielenkiintoista verrattavissa olevaa tutkimusta murrepiirteiden
keskinäisestä murteellisuusjärjestyksestä ovat tehneet esimerkiksi Maaret Räsänen ja
Marjatta Palander (2015: 4–33)
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7. YHTEENVETO JA POHDINTOJA
Kaikin puolin vanhoillislestadiolaisten puhekieli on kielimuoto, jonka olemassaolo tiedostetaan hyvin, mutta piirteet heikosti. Käsitykset kielimuodon piirteistä eroavat liikkeen sisä- ja ulkopuolella hieman, mutta molemmissa ryhmissä ollaan sitä mieltä, että
on olemassa lestadiolaisten keskenään käyttämä puhekieli. Varsinkin sanastollisesta
erosta molemmat ryhmät olivat vahvasti samaa mieltä.
Lestadiolaisen puhekielen ja Oulun murteen välillä katsotaan olevan lähinnä leksikaalisia
ja semanttisia eroavaisuuksia, sekä hieman prosodisia eroja. Sanastolliset eroavaisuuden liittyvät oululaisten käsityksen mukaan lähinnä herätysliikkeen ja Rauhanyhdistysten toimintaan, kun taas semanttisilla eroilla luodaan usein jakoa liikkeeseen kuuluvien
ja kuulumattomien kesken.
Muut kuin sanastolliset eroavaisuudet oululaiset nuoret aikuiset tiedostivat heikommin.
Monilla liikkeen ulkopuolella eläneillä oli esimerkiksi sellaisia käsityksiä, että lestadiolaiset puhuvat muita nopeammin tai hitaammin, murteellisemmin tai yleiskielisemmin.
Usein ei-lestadiolaisilla oululaisilla oli myös sellainen käsitys, että vanhoillislestadiolaiset
painottavat sanoja eri tavalla. Paino voi olla sanan alussa tai geminaatan kohdalla. Toisaalta painotus voi maallikon suusta tarkoittaa hyvin laajalti erilaisia puhekielen ilmiöitä.
Käsitykset muista kuin leksikaalisista eroista vaihtelivat lisäksi informanttien kesken niin
paljon, ettei tutkimuksessani löytynyt niiden osalta juurikaan selkeitä yhteisiä käsityksiä.
Hitaammin puhuminen nousi kuitenkin muita prosodisia piirteitä useammin esille imitaationäytteissä, joissa informanteilla oli paremmin mahdollisuuksia tuottaa ilmiöitä,
joita heidän on vaikea kuvata kielitieteellisin termein.
Myös vanhoillislestadiolaisten käsityksen mukaan lestadiolainen puhekieli on olemassa
ja eroaa lähinnä sanastoltaan muiden oululaisten kielestä. Vanhoillislestadiolaiset tunsivat vanhoillislestadiolaista slangisanastoa huomattavasti paremmin kuin muut oululaiset, joskin sanasto vaikuttaa olevan nopeasti muuttuvaa tai vain tiettyjen ryhmien käy-
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tössä. Vanhoillislestadiolaisten parissa oli havaittavissa näkemys, että lestadiolaisten puheessa olisi enemmän Oulun murteen tunnusomaisia piirteitä kuin ei-lestadiolaisilla,
vaikka tämä ei toteutunutkaan imitaatiotestissä.
Vanhoillislestadiolaista slangia koskevat eri metodein saadut tulokset vastasivat eniten
toisiaan. Sen sijaan monet muut käsityksen osa-alueet vaihtelivat enemmän sekä informantin että tiedonkeruumetodin mukaan. Vanhoillislestadiolaisten informanttien käsitys vanhoillislestadiolaisten puhekielestä oli huomattavasti yhtenäisempi kuin muiden
oululaisten.
Vanhoillislestadiolaisten puhekieli tai slangi on hyvin vähän tutkittu aihe. Toivoisinkin,
että sitä seuraavaksi tutkittaisiin myös liikkeen sisältä käsin, sillä tällä seikalla vaikutti
omien havaintojeni mukaan olevan vaikutusta siihen, millaista aineistoa ja sen myötä
tuloksia tutkija saa. Informantit toivatkin usein esille, kuinka vanhoillislestadiolaiset puhuvat eri tavoin keskenään kuin liikkeen ulkopuolella elävien henkilöiden kanssa.
Resurssien sen salliessa olisi mielenkiintoista saada tuloksia myös siitä, tunnistavatko
oululaiset oikeasti lestadiolaisen puheen perusteella vai luulevatko he vain pystyvänsä
siihen. Murteentunnistustehtävät ovat yleisiä kansanlingvistiikassa, joten miksipä samankaltaista tutkimusta ei tehtäisi myös muiden kuin alueellisten eroavaisuuksien kohdalla? Samalla olisi mahdollista kysyä, mikä ääninäytteessä oli juuri erityisen lestadiolaisen kuuloista. Tällöin haastateltavat pääsisivät osoittamaan piirteitä, ja havainnoista voitaisiin tehdä tarkempaa analyysiä kuin tutkimuksessani, jossa haastateltavien piti lähinnä muistella merkille panemiaan piirteitä.
Toisaalta juuri näin päin on mahdollista saada irti sellaisia seikkoja, joihin maallikot ovat
kiinnittäneet erityistä huomiota ja jotka he ovat painaneet muistiinsa. Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä olla hieman enemmän informantteja, sillä nyt useat käsitykset esiintyivät niin harvalla, ettei sen pohjalta voida todistaa niiden olevan yleisiä oululaisten parissa.
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Imitaatiotestini oli hieman erilainen kuin aiemmin Suomessa tehdyt imitaatiotestit. Siinä
oli selkeästi puolensa, mutta näytteet jäivät harmillisen lyhyiksi ja siksi erilaisia toteumia
oli niissä valitettavan vähän. Kehittelemäni versio imitaatiotestistä antoi kuitenkin paljon vapautta itse informanteille esitellä erilaisia havaitsemiaan muutoksia, sillä en ollut
valmiiksi määritellyt keskusteluja sanatarkasti.
Seuraavissa tutkimuksissa keskustelua voitaisiin kuitenkin konstruoida hieman enemmän, jotta näytteistä saadaan pidempiä ja informantit pääsevät tuottamaan enemmän
kielimuotoa määrittäviä piirteitä. Keskustelut olisi slangin tutkimiseksi hyvä esimerkiksi
konstruoida niin, että keskustelussa on käytettävä slangin attraktiokeskusten ympärille
muodostunutta sanastoa. Tämä oli mahdollisuus ja tarkoitus minunkin imitaatiotestissäni, mutta tehtävä on jo valmiiksi vaikea ja siksi sen asettelulla on hyvä varmistaa, että
tutkijan haluamat aiheet ovat varmasti keskustelussa mukana.
Toinen mielenkiintoinen imitaatiotestissä esiin noussut seikka oli se, kuinka imitoinnin
kohteena oli ainakin kolme erilaista vanhoillislestadiolaista stereotyyppistä hahmoa, joiden imitointi tuotti myös keskenään hyvin erilaisia puhenäytteitä. Oululaisilla ei siis ole
täysin yhtenäistä kuvaa siitä, mihin puhekielimuotoon vanhoillislestadiolainen puhekieli
oikein viittaa.
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HIRSJÄRVI, SIRKKA – HURME, HELENA 2000: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria
ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
HUDSON R.A. 1980: Sociolinguistics. Second Edition. Cambridge: Cambridge University
Press.
MÄKELÄ, KLAUS 1990: Kvalitatiivisen aineiston arviointiperusteet – Klaus Mäkelä (toim.)
Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta s.42 - 61. Helsinki: Gaudeamus

82
NIEMINEN, TOMMI 1999: Kieli ja vaihtelu sosiolingvistiikassa. – Urho Määttä, Pekka Pälli ja
Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta. s. 1–22. Folia fennistica & linguistica 22. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen
kielitieteen laitos.
KARTTUNEN, KAARINA 1989: Stadi on hervoton pleisi. Nykysuomen sanavarat s. 148–
164. Helsinki: WSOY.
KUIPER, LAWRENCE 1999: Variation and the norm. Parisian perceptions of regional French.
– Dennis R. Preston (toim.), Handbook of perceptual dialectology 1 s. 243–262.
Amsterdam: John Benjamins.
KUNNAS, NIINA 2007: Miten muuttuu runokylien kieli. Reaaliaikatutkimus jälkitavujen Aloppuisten vokaalijonojen variaatiosta vienalaismurteissa. Acta Universitatis Ouluensis B Humora 78. Oulu. Oulu University Press.
KUNNAS, NIINA 2017: Viena Karelians as Observers of Dialect Differences in Their Heritage
Language. SKS. (Tulossa)
LAPPALAINEN HANNA 2001: Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja
sen tutkimukseen. Virittäjä 105 – 6. artikkeli.
LEHTONEN, HEINI 2004: Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten puheen variaatio
ja monikielisyys. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.
MANTILA, HARRI – PÄÄKKÖNEN, MATTI 2010: Oulun seudun murteen vokaalisto. Historia, muutos ja variaatio. Suomi 198. Helsinki: SKS.
MIELIKÄINEN, AILA – PALANDER MARJATTA 2014 a: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura
MURTORINNE, EINO 1992: Suomen kirkon historia 3: autonomian kausi 1809-1899. Porvoo:
Werner Söderström.
NAHKOLA, KARI – SAANILAHTI, MARJA 1990: Havaintoja Virtain koululaisten kielellisistä
asenteista. – Marja Saanilahti & Kari Nahkola (toim.), Kielen vaihtelu ja puhujan
va- linnat. Tutkimuksia virtolaisten kielenkäytöstä, murteentuntemuksesta ja
kielellisistä asenteista s. 137–164. Virtain tutkimuksia 7. Tampere: Tampereen
yliopisto. Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

83
NIEDZIELSKI, NANCY – PRESTON, DENNIS R. 2000: Folk Linguistics – Werner Winter. (toim.).
Trends in Linguistics. Studies and Monographs 122. New York: Mouton de Gruyter.
NIEDZIELSKI, NANCY A – PRESTON, DENNIS R. 2003: Folk linguistics. Berlin – New York: Mouton
de Gruyter
NIEDZIELSKI, NANCY A – PRESTON, DENNIS R 2007: Folk pragmatics. – Jan Ola Östman ja Jef
Verscheuren yhteistyössä Eline Versluysin kanssa (toim.) Handbook of pragmatics. Ansterdam: John Benjamins Publishing Company.
NIEMINEN, TOMMI 1999: Kieli ja vaihtelu sosiolingvistiikassa. – Urho Määttä, Pekka Pälli ja
Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta. s. 1–22. Folia fennistica & linguistica 22. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen
kielitieteen laitos.
NISSI, RIIKKA – MIELIKÄINEN AILA 2014: Sanaa tutkimassa, näkökulmia uskonnolliseen kieleen
ja sen käyttöön. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
NUPPONEN, ANNE-MARIA 2011: Savon murre savolaiskorvin Kansa murteen havainnoijana.
Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology 11. University of Eastern Finland. Joensuu
OPS 2004: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus
PAAKKI, SATU 2005: Vanhoillislestadiolaisten nuorten slangi. Pro gradu -tutkielma. Oulun
yliopiston suomen kielen laitos.
PAANANEN, LAURA 2012: Jumala siunaa tota jätkää. Slangin ja uskonnollisen sanaston tehtäviä kolmen nuoren aikuisen kielessä. Suomen kielen pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto.
PAJARINEN, JAANA 1995: Liperin murre vuonna 1990. Muuttuuko Kivenpyörittäjienkin
kieli? Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.
PALANDER, MARJATTA 2011: Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset. Suomi 200.
Helsinki: SKS.
PAUNONEN, HEIKKI 2000: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja.
Helsinki: WSOY.
PRESTON, DENNIS, R. 1996: Whaddayaknow? The Modes of Folk Linguistic Awareness. –
Language Awareness 5/1 s. 40–74

84
------------------------ 1999: Handbook of perceptual dialectology, Volume 1. Amsterdam:
John Benjamins Publishing Company
------------------------ 2004: Folk metalanguage. – Adam Jaworski, Nikolas Coupland ja Darius Galasinski (toim.), Metalanguage: social and ideological perspectives. Berlin:
Mouton de Gruyter.
------------------------ 2011: The Power of language Regard – Discrimination, Classification,
Comprehension, and Production – Dialectologia, Special issue, II s. 9–33
REMLINGER, KATHRYN 2006: What it means to be a yooper. Identity, language attitudes and
variation in Michigan’s Keweenay peninsula. Filppula Markku, Klemola Juhani,
Palander Marjatta & Penttilä Esa (toim.) Topics in dialectal variation. Selec- tion
of Papers from Eleventh International Conference on Methods in Dialectology.
University of Joensuu: 125–144.
RÄSÄNEN, MAARET – PALNDER, MARJATTA 2015: Kansandialektologinen testi murrepiirteiden
keskinäisestä murteellisuusjärjestyksestä. Virittäjä 1/2015: 4 - 33.
SAANILAHTI, MARJA – NAHKOLA, KARI 2000: Suomalainen slangi kielenä ja sosiaalisena ilmiönä – Sananjalka 42.
SUOJANEN, MATTI KALEVI 1982: Sosiolingvistiikan näkymiä. Helsinki: Gaudeamus.
SUOJANEN, PÄIVIKKI 1975: Uskonnollinen kieli - Uskonnollinen liike. Suomalaisia tapaustutkimuksia Tietolipas 74. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura
TALONEN, JOUKO 1988: Pohjois-Suomen lestadiolaisuuden poliittis-yhteiskunnallinen profiili 1905-1929. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.
VAATTOVAARA, JOHANNA & SOININEN-STOJANOV, HENNA 2006: Pääkaupunkiseudulla kasvaneiden kotiseuturajaukset ja kielelliset asenteet. Kaisu Juusela & Katariina Nisula
(toim.), Helsinki kieliyhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja
kotimaisen kirjallisuuden laitos.
VAATTOVAARA, JOHANNA 2009: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
VAATTOVAARA, JOHANNA & HALONEN, MAARIT 2015: Missä on ässä? "Stadilaisen s:n" helsinkiläisyydestä. Helsingissä puhuttavat suomet: Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit. (toim.) Sorjonen, Rouhikoski & Lehtonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. s. 40-83

85

VERKKOLÄHTEET
OULUN KAUPUNKI 2017: Oulun kaupungin verkkosivut. https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/tilastoja-oulusta (5.6.2017)
OULUNSALON RAUHANYHDISTYS 2017: Oulunsalon rauhanyhdistyksen verkkosivut. https://sites.google.com/site/oskkry/Tervetuloa-Sanan-kuuloon (5.6.2017)
SRK: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n verkkosivut. http://rauhanyhdistys.fi/fi/ (5.6.2017)
MIELIKÄINEN AILA – PALANDER, MARJATTA 2014 b: Miten murteista puhutaan. Kansanlingvistinen sanakirja. http://kielikampus.jyu.fi/mitenmurteistapuhutaan/(24.8.2017)
PUKKILA TAPIO, YLE 3.7.2017: Suviseuroilla yli 87 000 kävijää – osa jatkaa kesälomailua Porin seudulla. https://yle.fi/uutiset/3-9702007 (21.8.2017)

LIITTEET
LIITE 1. Litterointimerkit.
↑ seuraava sana tai tavu lausuttu ympäristöä korkeammalta
↓ seuraava sana tai tavu lausuttu ympäristöä matalammalta, sana tai tavu on painotettu
JOO kovaäänistä puhetta tai huutoa
@ äänenlaadun muutos
£joo£ hymyillen lausuttu jakso
̊joo ̊ hiljaisella äänellä tai kuiskaten lausuttu jakso
[ päällekkäispuhunnan alku
] päällekkäispuhunnan loppu
, lyhyt tauko
. pidempi tauko
(joo) epävarmasti kuultu jakso
(--) jakso, josta ei ole saatu selvää
((nauraen)) litteroijan kommentteja ja selvityksiä

LIITE 2. Haastattelurunko
Kuinka tuttu vanhoillislestadiolaisuus on sinulle herätysliikkeenä?
Onko kaveriporukassasi nyt tai onko siinä ollut vanhoillislestadiolaisia?
Oletko havainnut eroja lestadiolaisten ja ei-lestadiolaisten puhetavassa? Millaisia?
Voisitko kuvitella tunnistavasi lestadiolaisen puheen perusteella?
Mitä jonkun pitäisi sanoa tai millä tavalla puhua, että voisit kertoa varmasti, että hän
kuuluu tai ei kuulu lestadiolaisiin?
Eroavatko Oulun murre ja lestadiolaisten puhekieli jotenkin toisistaan? Puhuvatko lestadiolaiset Oulun murretta jotenkin eri tavalla kuin muut?
Entä oletko huomannut muita äänteellisiä eroja? Onko sinun mielestä lestadiolaisten
ääntämisessä jotain erilaista, jotain mikä erottaa sen puhetavan muista?
Oletko huomannut, että lestadiolaiset käyttävät eri sanoja puhuessaan kuin ei-lestadiolaiset?
Onko joitain vain lestadiolaisten käyttämiä sanoja? Mitä?
Onko joitain sanoja, joita lestadiolaiset eivät mielestäsi käytä koskaan?
Muistatko, että ei-lestadiolaiset olisivat imitoineet lestadiolaisten puhetapaa, esimerkiksi matkimalla jotain puhetapaa tai hokemia? Mitä matkittiin, voisitko matkia tässä?
Imitaatiotesti: Tapaat kaverisi ja menette yhdessä ulos. Ehdota jotain tekemistä ja kerro,
keitä muita on tulossa mukaan Puhu seuraavat asiat omalla puhetavallasi ja sitten sillä
tavalla, miten lestadiolainen mielestäsi kävisi saman keskustelun:

Tervehdi
Kysy tavanomaisia kuulumisia
Ehdota jotain tekemistä ja paikkaa sille
Kerro, ketä muita on tulossa
Ovatko seuraavat ilmaukset tuttuja tai voisitko arvata, mitä ne tarkoittavat?
– Juna treelle
– Tunnetko sää Mantereen Juhan?
– Matkahuolto
– Ilde
– Firman tapahtumat
– ilmestykset
– Korvenmatkaaja, matkaystävä
– Onko sulla henkivakuutus?
– Meisseli, megeli
– Kolmen L:n tyyppi
– JT
– O.J.T.I.S.
– Usoton
– Ristipää
– Iltsikka
– AO
– Miinuspäinen meisseli
– Rutto, raato, ryökäle
– Epämeitsi
– Uskis
– Uskovainen

