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1. JOHDANTO 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani, millaisten kielenpiirteiden avulla maallikot eli kielitie-

teellistä koulutusta saamattomat henkilöt imitoivat peräpohjalaismurteita. Tutkimukseni 

avulla selvitän peräpohjalaismurteisiin kohdistuvia käsityksiä sekä murrepiirteiden tie-

dostamista. Tutkimalla maallikoiden omia tuotoksia voin mahdollisesti saada uutta ja yk-

sityiskohtaisempaa tietoa peräpohjalaismurteita koskevista käsityksistä ja asenteista. Tar-

koituksenani on imitaatioita analysoimalla saada selville:  

- miten peräpohjalaismurteita imitoidaan 

- mitä kielenpiirteitä maallikot havaitsevat murteessa 

- miten hyvin maallikot jäljittelevät peräpohjalaismurteita 

- millaista ihmistyyppiä imitaatioiden avulla luodaan ja 

- mitä uutta imitaatiotutkimus tuo esiin maallikoiden peräpohjalaismurteisiin liittä-

mistä ilmiöistä. 

 

Vaikka maallikoiden kielikäsityksiä onkin tutkittu paljon esimerkiksi kyselylomakkeiden 

ja haastatteluiden avulla, imitaatioiden pohjalta tehtyjä tutkimuksia on olemassa vain vä-

hän (Vaattovaara, Kunnas & Saviniemi, tulossa). Tutkimukseni täyttää aukon tutkimus-

kentässä niin aiheen kuin menetelmänkin osalta, sillä peräpohjalaismurteita ei ole aikai-

semmin tutkittu imitaatiomenetelmän avulla. Erilaisia aineistonkeruutapoja yhdistele-

mällä on mahdollista saavuttaa tarkempi kuva murrekäsityksistä ja niiden kohteista (Mie-

likäinen & Palander 2014: 25). Siksi aionkin selvittää, miten imitaatiotutkimukseni voi 

täydentää peräpohjalaismurteiden kansandialektologista tutkimuskenttää. Peräpohjalaiset 

murteet ovat minulle hyvin tuttuja, sillä olen itse kotoisin Länsi-Lapista ja jo senkin takia 

olen kiinnostunut Lapin alueella puhuttavista murteista.  

 

Hypoteesini on, että aineistossa on imitaatioita, joihin sisältyy erityisesti jälkitavujen vo-

kaalienvälinen h sekä mie, sie -persoonapronominit. Oletan myös, että jälkitavujen h:t 

ovat suurimmassa osassa imitaatioista odotuksen vastaisissa paikoissa. Jälkitavujen vo-

kaalienvälisen h:n säilyminen on piirre, joka yhdistää kaikkia peräpohjalaismurteita: Ke-

mijärven, Kemin, Tornion, Jällivaaran ja Ruijan murretta (Mantila 1992: 11). Se on usein 

ainoa murrepiirre, joka muualla Suomessa Lapin alueeseen liitetään. Piirre on suomalai-

sille tuttu esimerkiksi sketsiviihteestä, siihen kiinnittyy huomio herkästi ja se on helposti 
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ihmisten käsiteltävissä murretaustasta riippumatta. (Vaattovaara 2009: 71.) Persoonapro-

nominit puolestaan ovat helposti havaittavia, ja suomalaisten maallikoiden puheessa 

niistä on tullut yleisin kielenpiirre, jonka perusteella aluemurteita erotellaan. Yksikön 1. 

ja 2. persoonan pronominivariantit mie ja sie ovat Suomen murteiden persoonapronomi-

nivarianteista selkeästi tunnetuimpia. Mielikäisen ja Palanderin (2014) tekemän tutki-

muksen mukaan mie ja sie -persoonapronominit liitetään ensisijaisesti siirtokarjalaisten 

kieleen, nyky-Suomen Etelä- ja Pohjois-Karjalan murteisiin sekä peräpohjalaismurtei-

siin. (Mielikäinen & Palander 2014: 185–186.) 

 

Mantila luokittelee jälkitavujen vokaalienvälisen h:n leimalliseksi maakuntapiirteeksi, 

joka edustaa selkeästi alueensa tai maakuntansa murretta. Piirre on yleisesti käytössä 

maaseudulla, ja sen käytössä ilmenee sosiaalista variaatiota esimerkiksi sukupuolten ja 

eri ikäluokkien välillä. (Mantila 2004: 328.) Leimalliset maakuntapiirteet edustuvat vari-

aationtutkimuksen mukaan enemmän miesten kuin naisten ja vahvemmin vanhojen kuin 

nuorten puhekielessä, eli niiden asema on väistyvä (Vaattovaara 2009: 65). Mie, sie -

persoonapronominityypin Mantila puolestaan luokittelee eläväksi paikallisuudeksi. Vaat-

tovaaran (2009: 65) mukaan elävät paikallisuudet ovat alueellisesti suppealevikkisiä, ne 

eivät kuulu pääkaupunkiseudun puhekieleen ja lisäksi niillä on esiintymisalueellaan po-

sitiivinen arvolataus, mikä erottaa piirteet leimallisista maakuntapiirteistä. Alun perin 

kaakkoismurteisiin ja peräpohjalaisiin murteisiin kuuluvat mie ja sie -persoonapronomi-

nivariantit ovat alkaneet levitä niin sosiaalisesti kuin maantieteellisestikin (Mantila 2004: 

328).  

 

Mantila on kehitellyt piirrelähtöiseen luokitukseensa perustuen myöhemmin hypoteetti-

sen asetelman, joka kuvaa, miten hän ajattelee piirteiden rakentavan erilaisia sosiaalisia 

identiteettejä. Hän korostaa, että kaikilla puhesuomen piirteillä on oma sosiaalinen va-

rauksensa ja leimansa, joka määrittää käyttäjäänsä. Asetelman voi ajatella olevan jonkin-

lainen nykysuomen murrekartta, joka jäsentyy erilaisten sosiaalisten identiteettien mu-

kaan. (Mantila 2004: 329–330.) Mantilan (2004: 328–329) näkemyksen mukaan on mah-

dollista ajatella, että suomenpuhujat hahmottavat nykysuomen sosiolingvistisen ilmaston 

ja sopeuttavat oman kielellisen käyttäytymisensä tilanteen mukaan: jotkut ovat sosioling-

vistisesti hyvin tiedostavia ja rakentavat omaa identiteettiään valitsemalla puheeseensa 

piirteitä aina sen mukaan, mikä sopii parhaiten heidän persoonallisuuteensa tai käsillä 

olevaan tilanteeseen. Vaattovaara kuitenkin pitää Mantilan mallia ongelmallisena, sillä 
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hypoteettisuuden korostamisesta huolimatta asetelma sisältää oletuksen, että maallikot 

hahmottavat varianttien sosiaaliset merkitykset ja niiden alueellisen levikin samalla ta-

valla kuin kielitieteellistä koulutusta saaneet henkilöt. Tulkintoja subjektiivisista merki-

tyksenannoista ei Vaattovaaran mukaan tulisi tehdä ilman tutkimusta siitä, miten kielen-

puhujat mieltävät variaatiota ja millaista variaatioita he ylipäätään tunnistavat ja tiedos-

tavat. (Vaattovaara 2009: 66.)  

 

Maallikolle helpoin tapa ilmaista murteellisuuksia on jäljittely, sillä piirteiden kuvaami-

nen omin sanoin ja termein voi olla hyvin hankalaa. Kaikki murteellisuudet eivät kuiten-

kaan kiinnitä samalla tavalla maallikoiden huomiota, ja havaintoihin ja kuvauksiin vai-

kuttavat monet seikat. Helpoiten havaitaan äänteelliset erot, kuten esimerkiksi d:n vasti-

neet. Äänteellisten erojen havaitsemisen helppoudesta huolimatta vähittäisten foneettis-

ten aste-erojen havaitseminen ja kuvailu on vaikeampaa. Vielä vaikeampaa maallikolle 

on hahmottaa ja vertailla suomen kielen mutkikkaan taivutusjärjestelmän eroja. (Mieli-

käinen & Palander 2014: 151–152.) Murteissa on nykyään paljon sellaisia piirteitä, joita 

ei pidetä enää murteellisuuksina laajan levikkinsä vuoksi. Esimerkiksi i-diftongien i:n 

kato (sellanen, sillon) on levinnyt ja säilynyt nykypuhekielessä eikä neutraaliutensa 

vuoksi kiinnitä maallikoiden huomiota. 

 

Olen esitellyt tutkimukseni aiheen ja sen valintaperusteet sekä rajauksen tässä luvussa. 

Seuraavassa luvussa (2) kerron tietoja tutkimukseen osallistuneista informanteista ja esit-

telen tutkimusaineistoani ja sen keräämiseen liittyviä seikkoja. 
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2. AINEISTO  

 

Olen kerännyt imitaatioista koostuvan aineistoni Oulun yliopiston Linnanmaan kampuk-

sen niin kutsutulla vanhalla puolella kolmena päivänä syys- ja lokakuussa 2017. Pystyt-

tämälläni ”imitaatiopisteellä” houkuttelin ohikulkijoita tuottamaan imitaatioita karamel-

lipalkalla. Imitaatiot tallennettiin Edirol-laitteella. (Ks. Vaattovaara, Kunnas ja Savi-

niemi, tulossa). 

 

Informanttien valintaan vaikutti kaksi kriteeriä: imitaation antaja ei saanut olla kotoisin 

Lapin alueelta eikä hänellä saanut olla kielitieteellisiä opintoja taustallaan. Imitaatioita 

antoi kolmena päivänä yhteensä 14 informanttia, joiden ikähaarukka on 21–44. Joukossa 

on sekä miehiä että naisia, ja tieteenaloista he edustavat tekniikkaa (7), kasvatustieteitä 

(3), humanistisia tieteitä (3) sekä luonnontieteitä (1). Viittaan tutkimuksessani informant-

teihin koodeilla, joissa ensimmäinen kirjain ilmaisee informantin sukupuolta (n = nainen, 

m = mies). Ensimmäisen kirjaimen jälkeen koodissa on numeroilla ilmaistu informantin 

ikä haastatteluhetkellä, ja jos samanikäisiä on paljon, olen yksilöinyt heidät pienellä kir-

jaimella (a–d). Koodin lopussa oleva kirjain (L tai E) ilmaisee, onko informantilla kon-

takteja Lappiin (L = kontakteja, E = ei kontakteja). Kaikki informantit ovat ilmoittaneet 

asuvansa haastatteluhetkellä Oulussa tai sen lähialueella. Imitaation antajien aiemmista 

asuinpaikoista suuri osa sijoittuu Ouluun (6) tai sen lähialueille (Ii ja Muhos). Informan-

teista muualla kuin Pohjois-Pohjanmaalla ovat asuneet n21L (Tampereella ja Sallassa), 

m24dL (Vihannin lisäksi Rovaniemellä, Posiolla ja Kokkolassa), n44L (Espoossa) sekä 

m33L (Uudellamaalla, hetken aikaa myös Rovaniemellä). Informanteista suurimmalla 

osalla on jonkinlaisia kontakteja Lappiin, neljällä (N28E, M24aE, M22E, M21E) ei kui-

tenkaan minkäänlaisia. 

 

Olen pyytänyt informantteja imitoimaan tai matkimaan ”Lapin murretta” vapaasti. Olen 

käyttänyt aineistonkeruutilanteessa nimitystä Lapin murre, sillä oletan nimityksen olevan 

maallikoille tutumpi kuin murteen kielitieteellinen nimitys Peräpohjolan murre. Murteen 

nimeäminen alueen mukaan on yleisin kansanomainen tapa nimetä murteita, minkä 

vuoksi Lapin murteella maallikot viittaavat tavallisesti peräpohjalaismurteiden alueeseen 

eli Lapin maakuntaan (Mielikäinen & Palander 2014: 63). Tilanteeseen olen ottanut mal-

lia Vaattovaaran, Kunnaksen ja Saviniemen tulossa olevasta tutkimuksesta. Olen aloitta-

nut tallenteet kysymällä informanteilta: ”Jos sinun pitäisi matkia tai imitoida lappilaisen 
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puhetta tai puhetapaa, miten matkisit?” Spontaanien imitaatioiden lisäksi olen pyytänyt 

informantteja myös kuvailemaan murretta. Imitaatiotilanteessa informantti esittää oman 

näkemyksensä mukaisen imitaation, johon vaikuttavat myös yleisesti murteeseen liitettä-

vät käsitykset. Esimerkiksi jo hypoteesissani mainitsemani piirteet, jälkitavujen vokaa-

lienvälinen h ja mie, sie -persoonapronominit ovat yleisesti tunnettuja Lappiin liitettäviä 

murrepiirteitä. Nämä piirteet esiintyvät myös suurimmassa osassa tallennetuista imitaati-

oista. 

 

Tallenteiden litteroinnissa olen noudattanut hyvin karkeaa transkriptiota. Äänteistön ku-

vaamiseen käytän pelkistettyä suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta. Litteraateissani vo-

kaalien kesto on joko lyhyt (a) tai pitkä (aa), ja pitkä vokaali merkitään kahden saman 

vokaalin grafeemijonolla. Olen merkinnyt svaavokaalin eli välivokaalin yhden vokaalin 

veroiseksi, eli merkitsen lyhyttä vokaalia ja svaavokaalia samalla tavalla. Konsonantin 

kestoa olen litteraateissani merkinnyt kahdella asteella: lyhyellä (k) tai pitkällä (kk). Eri-

koisgeminaation olen merkinnyt samalla tavalla kuin pitkän konsonantin. Olen jättänyt 

litteroinnissa laryngaaliklusiilin, vokaalienvälisen tavunrajan ja assimilaatiotapaukset 

merkitsemättä. Niin sanottua äng-äännettä en merkitse palataalinasaalin (η) merkillä ja y-

äänteen olen merkinnyt puolestaan y:llä. 

 

Seuraavassa luvussa (3) perehdyn tarkemmin kansanlingvistiseen tutkimussuuntaukseen 

ja esittelen tutkimuksessa käyttämääni menetelmää. Luvussa 4 esittelen peräpohjalais-

murteisiin kohdistuneita aiempia tutkimuksia (4.1.) ja perehdyn siihen, miten imitaatio-

menetelmää on aikaisemmin sovellettu kansanlingvistisessä tutkimuksessa (4.2.). 
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3. TEORIA JA MENETELMÄ 

 

Tutkimukseni edustaa sosiolingvististä tutkimussuuntausta. Kielitoimiston sanakirjan 

(KS) mukaan sosiolingvistiikka on kielitieteen suuntaus, joka tutkii kielen ja yhteisön 

välisiä suhteita. Tarkemmin sosiolingvistiikka kuvaa kieltä sosiaalisena ilmiönä ja pyrkii 

etsimään kielenkäytön ja yhteiskunnallisen todellisuuden välisiä syy-yhteyksiä. Sosio-

lingvistiikkaa on mahdollista määritellä monista eri näkökulmista, ja alaa voidaankin pi-

tää melko hajanaisena. Kaikki alan perusteokset sisältävät kuitenkin tavalla tai toisella 

ajatuksen, jonka mukaan sosiolingvistiikka on kielentutkimuksen alue, joka tutkii kielen-

käytön ja sosiaalisen rakenteen suhdetta. (Nuolijärvi 2000: 14–15.) 

 

Vaikka tutkimukseni suuntaus onkin sosiolingvistinen, niin tarkemmin katsottuna se si-

joittuu kuitenkin kansanlingvistiikan ja erityisesti kansandialektologian tutkimuskent-

tään. Kansanlingvistiikka on tutkimussuuntaus, joka tarkastelee maallikoiden käsityksiä 

kielestä ja heidän kielellisiä asenteitaan. Kielitoimiston sanakirjan (KS) mukaan asen-

teella tarkoitetaan ’asennoitumista’ ja ’suhtautumista’ johonkin. Kielelliset asenteet ovat 

tavalla tai toisella olleet aina läsnä kielen muuttumisessa. Asenteiden vaikutus kielen 

muuttumiseen nousi esiin sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa William Labovin 

kehittämien metodien myötä. Kielitieteellistä koulutusta tai analyyttista näkökulmaa ei 

tarvita oman ja vieraan puhetavan vertailuun, minkä vuoksi maallikoiden tekemät havain-

not voivat olla hyvin tarkkoja. (Mielikäinen & Palander 2014: 14–16.) Sosiolingvistit 

ovat aina olleet kiinnostuneita puhujien kielellisten tuotosten taustalla olevista kieliasen-

teista, mutta mielenkiinto niihin on enimmäkseen lähtenyt tuotoksesta, ei niinkään kie-

lenpuhujien omasta kielinäkemyksestä. Kansanlingvistiikka on kuitenkin osoittanut, että 

puhujien kielellisiin käsityksiin ja havaintoihin tutustuminen on hyödyllistä, ellei välttä-

mättömyys, jos halutaan todella ymmärtää ja selittää kieliasenteiden dynamiikkaa kielel-

listä variaatioita ja muutosta ajavana voimana. (Vaattovaara 2009: 26–27.)  

 

Kansanlingvistiikan alalaji, kansandialektologia tai havaintodialektologia, sai syn-

tynsä Hollannissa 1880-luvulla. Kansandialektologian tutkimuskohteena ovat kansan 

murteista tekemät havainnot, kun taas kansanlingvistiikka puolestaan käsittää laajemmin 

kansan kielellisiä näkemyksiä koskevan tutkimuksen. Kansandialektologisella tutkimuk-

sella on pitkä historia Hollannin lisäksi myös Japanissa, mutta tutkimusalan viimeaikaisin 
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kehitys painottuu Yhdysvaltoihin. (Vaattovaara 2009: 27.) Kansanlingvistiikan uranuur-

tajana pidetään Dennis R. Prestonia, jonka ensimmäiset alan tutkimukset koskivat yhdys-

valtalaisten murrekäsityksiä ja edustivat kansandialektologiaa. Preston selvitti tutkimuk-

sissaan nuorten aikuisten mielikuvia aluemurteista karttatehtävien ja kyselyiden avulla ja 

vertaili informanttien asuinpaikan vaikutuksia murrekäsityksiin. (Mielikäinen & Palander 

2014: 17.) Kansandialektologia kehitettiin alun perin selvittämään kansan murrekäsityk-

siä murteiden alaryhmittelyiden määrittämiseksi, mutta nykyisin sen piirissä on lähestytty 

asennetutkimusta ja sen kysymyksiä (Vaattovaara 2009: 30). 

 

Maallikoiden murrekäsitykset ja havainnot ovat kytköksissä kielitietoisuuteen. Preston 

on nimennyt neljä eri näkökulmaa, joiden kautta havaintoja pystytään tutkimaan. Ensim-

mäisenä tutkimuskohteena hän mainitsee sen, mitä piirteitä maallikot kykenevät havait-

semaan. Toisen näkökulman kautta voidaan tutkia, miten hyvin havainnot ja kuvaukset 

vastaavat todellisuutta. Kolmantena näkökulmana voidaan kiinnittää huomiota kielen 

luonnehdintaan eli siihen, miten yksityiskohtaisia havainnot ovat. Neljännen näkökulman 

avulla keskitytään siihen, miten hyvin maallikko hallitsee murteen ja pystyy jäljittele-

mään sitä. (Mielikäinen & Palander 2014: 18.) Näitä näkökulmia olen soveltanut myös 

omassa tutkimuksessani.  

 

Kansanlingvistit ovat aikaisemmin käyttäneet aineistonkeruussa kuuntelutestejä, kyselyjä 

ja näitä täydentäviä haastatteluja (Mielikäinen & Palander 2002: 91). Oman tutkimusai-

neistoni olen kerännyt tallentamalla imitaatioita, mikä on muihin aineistonkeruutapoihin 

verrattuna harvinaisempi menetelmä. Imitaatiot kertovat siitä, millaisia piirteitä puheesta 

tiedostetaan, ja keskusteluaineistosta tarkasteltuna ne voivat tarjota kiinnostavaa tietoa 

siitä, millaista identiteettiä niillä tuotetaan – millaisia merkityksiä niille ulkoapäin anne-

taan (Vaattovaara 2009: 72). Käyttämäni menetelmän avulla olen saanut käsiini imitaati-

oita, jotka pitävät sisällään laadullista sisältöä. Keskityn analyysissani spontaaneihin imi-

taatioihin, joita jokainen informantti onnistui tuottamaan. Aluksi jaan litteroidusta aineis-

tosta tekemäni havainnot äänne- ja muotopiirteisiin, persoonapronomineihin sekä sanas-

toon ja fraaseihin. Analysoin kaikkia imitaatioista löytyviä murrepiirteitä ja samalla huo-

mioin myös sen, mitä piirteitä imitaatioissa esiintyy eniten. Sanaston ja fraasien kohdalla 

keskityn niiden alkuperän lisäksi siihen, kuinka tunnettuja ne ovat. Tarkastelen erikseen 

jälkitavujen vokaalienvälisen h:n esiintymistä imitaatioissa: analysoin, onko h sijoitettu 

odotuksen mukaiseen vai vastaiseen paikkaan ja selvitän, missä kaikissa paikoissa h 
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esiintyy. Selvitän myös, millaista ihmistyyppiä imitaatioissa pyritään luomaan. Havain-

nollistan tuloksiani taulukoiden avulla.  
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4. AIEMPI TUTKIMUS 

 

4.1. Imitaatiot kansanlingvistisenä tutkimuskohteena  

 

Imitaatiotestien avulla on mahdollista saada yksityiskohtaista tietoa jäljiteltävän varietee-

tin foneettisista ja prosodisista ominaisuuksista, joihin imitoijan kontrolli ulottuu. Suo-

messa imitaatiotutkimusta ovat aikaisemmin tehneet muun muassa Kokkonen (2010) 

sekä Palander ja Riionheimo (2013). Kokkosen (2010) toteuttamassa imitaatiotestissä 

pohjoissavolaiset ja pohjoiskarjalaiset eläytyivät rooleihinsa puhumalla toistensa mur-

retta. Palanderin ja Riionheimon (2013) tutkimuksessa jäljittelytestiä sovellettiin rajakar-

jalaistaustaisiin itäsuomalaisiin, jotka ovat kuulleet karjalan kieltä sukulaisiltaan mutta 

jotka eivät itse enää aktiivisesti käytä karjalaa puhekielenään. (Mielikäinen & Palander 

2014: 24.) 

 

Tutkielmaani vastaava imitaatiotutkimus on parhaillaan tekeillä helsinkiläisestä puhekie-

lestä. Vaattovaara, Kunnas ja Saviniemi (tulossa) tutkivat helsinkiläispuheen tiedosta-

mista ja Helsinkiin kohdistuvia kielellisiä käsityksiä analysoimalla helsinkiläispuheen 

imitaatioita, joita informantit ovat pyynnöstä tuottaneet. Stadi imitoituna -tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, millaista mahdollisesti täydentävää kuvaa helsinkiläiseen puhe-

tapaan kohdistuvista mielikuvista voidaan saada kohdentamalla tutkimus imitaatioihin. 

Hyödynnän tutkielmassani Vaattovaaran, Kunnaksen ja Saviniemen (tulossa) käyttämää 

aineistonkeruutapaa ja analyysimenetelmää soveltaen niitä omaan tutkimukseeni sopi-

viksi. 

 

Imitaatiomenetelmää on aikaisemmin sovellettu vain vähän kielitietoisuuden tutkimi-

seen, vaikka kielitietoisuuteen ja kieliasenteisiin kohdistuvaa tutkimusta on tehty run-

saasti. Aikaisempien tutkimusten perusteella tutkijat ovat kiinnittäneet enemmän huo-

miota luonnolliseen ja tiedostamattomaan puheeseen. Imitoitu puhe on performoitua pu-

hetta ja siten myös hyvin tietoista puhetta, sillä vastaaja keskittyy performanssia tuotta-

essaan tarkasti itse puheeseen. (Schilling-Estes 1998: 54.) Imitoitu puhe on Vaattovaaran, 

Kunnaksen ja Saviniemen (tulossa) mukaan intentionaalinen tuotos, joka heijastaa tuot-

tajansa ideologisia näkemyksiä kielenpiirteistä, jotka tuottavat kuvaa esitetystä kohteesta. 

Sosiolingvistiikassa imitaatioita on aikaisemmin tarkasteltu muun muassa medioituina 
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tuotoksina tietylle yleisölle ja tutkimustilanteessa tutkijan pyytäminä spontaaneina imi-

taatioina. Tutkimustilanne, jossa tutkija pyytää informanttia tuottamaan imitaation, on 

asetelmaltaan poikkeuksellinen, sillä paikalla ei ole yleisöä. Pyydettäessä informaatiota 

vastaaja arvioi ensireaktionaan, kykeneekö hän tuottamaan imitaation ja jos kykenee, niin 

kuinka hyvin. Tyypillinen reaktio onkin usein tehtävästä kieltäytyminen. Imitaatiotilan-

teessa vastaajan tuottama imitaatio perustuu hänen henkilökohtaisiin käsityksiinsä mat-

kimastaan kielimuodosta ja sen puhujaryhmästä. Voidaan olettaa, että vastaajan anta-

massa tuotoksessa tiivistyvät henkilökohtaisen näkemyksen lisäksi myös yleiset, moni-

äänisemmät käsitykset siitä, millaisia ominaisuuksia kielimuotoon ja sen puhujiin liite-

tään. (Vaattovaara, Kunnas & Saviniemi, tulossa.) Ulkomaisista tutkijoista esimerkiksi 

Preston on vuonna 1992 käyttänyt imitaatiomenetelmää tutkimuksessaan, jossa afroame-

rikkalaisia ja euroamerikkalaisia informantteja pyydettiin imitoimaan toistensa puhetapaa 

(Preston 1993: 2). 

 

 

4.2. Peräpohjalaismurteiden aiempi tutkimus 

 

Kun maallikoiden käsityksiä murteista on tutkittu, peräpohjalaismurteet ovat jääneet vä-

hemmälle huomiolle itä- ja eteläsuomalaisten murteisiin verrattuna. Peräpohjalaisiin mur-

teisiin kohdistuneissa tutkimuksissa on tavallisesti keskitytty tutkimaan jonkun peräpoh-

jalaisella murrealueella sijaitsevan pitäjän murretta tai tiettyä murrepiirrettä, kuten esi-

merkiksi vokaalienvälistä h:ta. Sosiolingvistiikassa h:n variaatiota on selvitetty 1980-lu-

vulta alkaen (Vaattovaara 2009: 66), joten peräpohjalaisten murteiden alueella on tehty 

runsaasti tutkimuksia vokaalienvälisestä h:sta. Esimerkiksi Harri Mantila (1992) on väi-

töskirjassaan Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna kartoittanut laa-

jasti vokaalienväliseen h:hon liittyviä äänteenmuutoksia niin kielellisesti, ajallisesti kuin 

alueellisestikin. Vokaalienvälistä h:ta koskevia tutkimuksia on tehty myös paikkakunnit-

tain: esimerkiksi Johanna Vaattovaara (2009) on väitöskirjassaan tutkinut pellolaisnuor-

ten murretietoisuutta osana identiteettiä ja sitä, miten h edustuu ja varioi Pellossa. 

 

Mielikäinen ja Palander (2014) ovat tutkineet maallikoiden, lähinnä itä- ja eteläsuoma-

laisten, suhtautumista Suomen eri murteisiin, myös peräpohjalaisiin. Heidän tutkimuk-

sessaan luonnehdintoja peräpohjalaismurteista on kuitenkin vähemmän verrattuna mui-
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hin Suomen murteisiin, mikä kertoo murteen olevan ihmisille jokseenkin vieras (Mieli-

käinen & Palander 2014: 109). Oulun yliopistossa peräpohjalaismurteisiin kohdistuneita 

tutkimuksia ovat tehneet muun muassa Kuisti (2003) ja Saukko (2010). Kuisti on tutki-

muksessaan selvittänyt, miten enontekiöläisnuoret tiedostavat murretta, ja Saukko puo-

lestaan on perehtynyt tutkimuksessaan tervolalaisnuorten murteen käyttöön ja tiedosta-

miseen.  
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5. ANALYYSI 

 

Olen jakanut analyysiluvun alalukuihin. Luvussa 5.1. käsittelen imitaatioissa esiintyviä 

äänne- ja muotopiirteitä. Olen jättänyt jälkitavujen vokaalienvälisen h:n käsittelemättä 

yhdessä äänne- ja muotopiirteiden kanssa, sillä perehdyn h:n esiintymiseen erikseen lu-

vussa 5.2. Tarkastelen persoonapronomineja luvussa 5.3. ja tutkailen sanastoa ja fraaseja 

luvussa 5.4. Luvussa 5.5. selvitän, millaista ihmistyyppiä tallentamissani imitaatioissa 

luodaan. 

 

 

5.1. Äänne- ja muotopiirteet 

 

Taulukkoon 1 olen koonnut kaikki imitaatioissa esiintyvät äänne- ja muotopiirteet jälki-

tavujen vokaalienvälistä h:ta lukuun ottamatta. Käsittelen piirteet järjestyksessä sen mu-

kaan, mitä piirteitä imitaatioissa esiintyy eniten. 

 

TAULUKKO 1. Imitaatioiden sisältämät äänne- ja muotopiirteet (+). 

 

Kuten taulukosta 1 voi tulkita, suurimmassa osassa (6) imitaatioista t:n heikon asteen 

vastineena on kato: 

 

Piirre 

 

Infor-

mantti 

 

ht 

 

yleisgemi-

naatio 

 

erikoisgemi-

naatio 

 

svaavo-

kaali 

Yk-

sinäis 

s:llinen 

ines-

siivi 

t:n 

heikon as-

teen vasti-

neena kato 

tai j 

n28E  +    + 

n25L  +    + 

m24aE      + 

m24dL      + 

n24L + +    + 

m33L   +    

m24cL  +  +  + 

n23L  +   + + 
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(1) paiasta ’paidasta’ (n28E) 

(2) piä ’pidä’ (m24aE) 

(3) mie piän ’olen samaa mieltä’ (m24dL) 

(4) lähen ’lähden’ (n24L) 

(5) heiän ’heidän’ (m24cL) 

(6) tiiän ’tiedän’ (n23L).  

 

Alun perin itämurteinen d:ttömyys on ulottunut länsimurteissa keski- ja pohjoispohjalai-

siin sekä peräpohjalaisiin murteisiin (Mielikäinen & Palander 2014: 165). t:n astevaihte-

lussa leviävä kato on laajan levikkinsä vuoksi yleistyvä puhekielen piirre, jota voidaan 

nykyisin kuulla joka puolella Suomea, ja siksi sen esiintyminen imitaatioissa on odotet-

tavaa. Yksikään informanteista ei ole kuvaillut katoedustusta omin sanoin, vaan jokainen 

on tuottanut piirteen jäljittelemällä. Kahdessa imitaatiotapauksessa kadon lisäksi vasti-

neena esiintyy myös siirtymä-äänne j, esimerkiksi imuroija (n25L) ja imitoija (m24cL).  

 

Taulukosta 1 ilmenee, että viisi informanttia tuottaa imitaatiossaan muotoja, joissa esiin-

tyy yleisgeminaatiota: 

 

(7) puhhuu (n28E) 

(8) pittää, noppeesti (n25L) 

(9) kottiin (n24L)  

(10) ossaa (m24cL ja n23L). 

 

Yleisgeminaation esiintyminen imitaatioissa on odotuksenmukaista, sillä piirre on laaja-

alainen ja sitä esiintyy lähes kaikissa itämurteissa sekä länsimurteista suuressa osassa 

keski-, pohjois- ja peräpohjalaismurteita, pääosassa lounais- ja hämäläismurteiden välisiä 

siirtymämurteita sekä osassa hämäläismurteita (Laakko 1997: 67). Vaikka piirre kattaa 

suurimman osan murrealueistamme, maallikot liittävät yleisgeminaation ensisijaisesti 

Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja pohjoispohjalaisiin murteisiin. Piirteen tunnistami-

nen on helppoa, sillä geminaatio muuttaa koko sanan äänne- ja tavurakenteen ja se kuuluu 

puheessa usein. (Mielikäinen & Palander 2014: 153–154.) Yleisgeminaation runsaaseen 

esiintyvyyteen voi vaikuttaa myös informanttien murretausta: yleisgeminaatio on piirre, 
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joka liitetään tyypillisesti Oulun seutuun, ja suuri osa imitaation antajista on kotoisin Ou-

lusta tai sen lähialueilta. Haastattelutilanteessa kaikki informantit ovat tuottaneet yleisge-

minaatiota jäljittelemällä, joten piirteelle tyypillisiä kuvauksia, kuten esimerkiksi konso-

nantin kahdentamista ja tuplaamista ei aineistossani esiinny (Mielikäinen & Palander 

2014: 154). 

 

Taulukossa 1 on nähtävissä, että yhden informantin imitaatiossa on itämurteissa esiinty-

vää erikoisgeminaatiota: mihinkkää (m33L). Itämurteiden erikoisgeminaatio koskee 

kaikkia yleisgeminaation ulkopuolisia sananmuotoja, joissa konsonanttia tai konsonant-

tiyhtymää seuraa pitkä vokaali tai diftongi. Erikoisgeminaation toteutumista ei rajoita 

edellisen tavun pituus tai painollisuus, eli se esiintyy pitkän vokaalin tai diftongin jäljessä, 

painottoman tavun jäljessä ja konsonanttiyhtymissä: koulluun, syömmään, ilttaan, läh-

tekkee, paremppaan. (Mielikäinen & Palander 2014: 156.) Koska erikoisgeminaatio on 

vaikeampi havaita kuin yleisgeminaatio eivätkä sen käyttäjät aina huomaa sitä omasta 

puheestaan, oletan, että imitaatiossa esiintyvä erikoisgeminaatio on tuotettu siksi, koska 

informantti on pyrkinyt jäljittelemään h:llista muotoa mihinkhän. Koska h:ta ei ole osattu 

sijoittaa odotuksen mukaiseen paikkaan, tuloksena on muoto, jossa esiintyy erikoisgemi-

naatio. Toisaalta vokaalienvälinen h voi esiintyä myös assimiloituneena edeltävään kon-

sonanttiin, jolloin tuloksena on yleis- tai erikoisgeminaatiota muistuttava muoto, esimer-

kiksi mihinkhän > mihinkkään. h:n assimiloitumisesta edeltävään konsonanttiin seuraa 

aina joko yleis- tai erikoisgeminaatiota muistuttava muoto, kuten satheen > satteen, 

jalkhaan > jalkkaan, mutta joskus myös yleiskielen mukainen muoto, kuten kauphaan > 

kauppaan (Vaattovaara 2009: 157). Assimilaation tuloksena syntyvät muodot ovat siis 

pinnallisesti samanlaisia kuin geminaatiomuutosten aiheuttamat ilmiöt (Vaattovaara 

1999: 44). Aikaisemmin assimiloituminen on ollut verrattain harvinainen ilmiö, mutta 

nykymurteista esimerkiksi Pellon murteessa piirre on yleistynyt (Vaattovaara 2009: 157–

158). 

 

Kuten taulukosta 1 voi nähdä, yhden informantin imitaatiossa esiintyy ts-yhtymän savo-

laismurteinen vastine ht: mehtää (n24L). Piirteen esiintyminen imitaatioissa on odotta-

matonta, sillä peräpohjalaismurteisiin liitetään tavallisesti länsimurteinen vaihteluton 

mettä-tyyppi. ht-vastineen esiintyminen on odottamatonta myös siksi, että nykypuhekie-

leen on yleistynyt läntinen mettä, joka on savolaiseen tapaan astevaihtelussa. (Mielikäi-

nen & Palander 2014: 178.)  Peräpohjalaismurteiden tt-edustus on vahva, ja myös Oulun 
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seudulla vallitsee vaihteluton tt : tt (Tuikkala 1997: 86). Imitaation antaja on kotoisin 

Oulusta ja asunut Oulun alueella koko ikänsä, minkä vuoksi tt-vastineen esiintyminen 

olisi tässä tapauksessa odotettavaa. Vaikka ht on säilynyt vahvasti niillä alueilla, missä se 

kuuluu vanhaan murrepohjaan, näyttää siltä, että yleistyvä tt hiljalleen syrjäyttää muut 

murteelliset vastineet (Tuikkala 1997: 91). Syynä ht-vastineen esiintymiseen imitaati-

oissa lienee se, että peräpohjalaismurteisiin kuuluu muita itämurteisia piirteitä, kuten esi-

merkiksi mie, sie -persoonapronominit ja t:n heikon asteen katoedustus.  

 

Taulukon 1 mukaan maantieteellisesti hyvin laaja piirre, svaavokaali, esiintyy yhden in-

formantin imitaatiossa: jäläkeen (m24cL). Välivokaaliksikin kutsuttua svaavokaalia ta-

vataan etelä-, keski- ja pohjoispohjalaisissa murteissa, peräpohjalaismurteissa, savolais-

murteissa sekä jonkin verran myös hämäläismurteissa (Mielikäinen & Palander 2014: 

162). Vaikka onkin odotuksenmukaista, että svaavokaalia esiintyy imitaatioissa, piirre ei 

kuitenkaan edusta peräpohjalaisen alueen tyypillistä murretta, sillä se on ollut yleisempi 

eteläisemmissä pohjalaismurteissa kuin peräpohjalaismurteissa (Palander 2011: 94).  

 

Yksinäis s:llistä inessiiviä esiintyy taulukon 1 mukaan yhden informantin imitaatiossa: 

jännittäväsä, tilasa, täsä (n23L). Inessiivityyppiä pidetään erityisesti Oulun seudun mur-

teen tuntomerkkinä, mutta se on mainittu muistakin keski- ja pohjoispohjalaismurteista 

ja laajemmin länsimurteista (Mielikäinen & Palander 2014: 158). Peräpohjalaismurteiden 

alueella piirre on kuulunut vanhastaan muun muassa Rovaniemen puhekieleen. Piirrettä 

kuullaankin nykyisin enemmän iäkkäiden lappilaisten puheessa. (Anneberg 2014: 31.)  

 

 

5.2. Jälkitavujen vokaalienvälinen h  

 

Vokaalienvälinen h liitetään ensisijaisesti peräpohjalaisiin ja eteläpohjalaisiin murteisiin. 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt kaikissa peräpohjalaisissa murteissa, ja niiden 

h-järjestelmä käsittää kaikista pohjalaismurteista eniten erilaisia tapausryhmiä (Matikai-

nen 1997: 147). Piirre on altis muutoksille, ja alkuperäisessä muodossaan h onkin säilynyt 

ainoastaan Etelä-Pohjanmaalla (Mantila 1992: 6). Kaikissa murteissa on kyse alkuperäi-

sen h:n säilymisestä, ei mistään lisä-äänteestä, eli muissa murteissa ja yleiskielessä h on 

kadonnut. Säilynyt h on todella selvä ja helposti havaittava yleiskieleen ja h:ttomiin mur-

teisiin verrattuna, minkä vuoksi maallikon ei tarvitse tuntea sen muoto-opillista jakaumaa 
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tai äänneympäristön ja tavuaseman mukaista vaihtelua tunnistaakseen piirteen. (Mielikäi-

nen & Palander 2014: 161, 182–183.) Maallikot kuvaavat h:n käyttöä ylimääräiseksi ään-

teeksi tai väli-h:ksi, jota esimerkiksi lisätään, laitetaan ja tungetaan ”joka väliin” (Mie-

likäinen & Palander 2014: 161). Usein puhutaan myös h:n päälle puhumisesta (Palander 

2010: 92). Yhteensä kymmenessä imitaatiossa neljästätoista h:ta on jäljitelty, kolme in-

formanttia on kuvaillut piirrettä omin sanoin, ja yksi ei ole maininnut piirrettä ollenkaan.  

 

Taulukkoon 2 olen koonnut imitaatioista kaikki ne tapaukset, joissa h esiintyy. Olen ja-

otellut tapaukset taulukkoon sen mukaan, onko h sijoitettu murteen mukaiseen vai mur-

teen vastaiseen paikkaan.  

 

TAULUKKO 2. Jälkitavujen vokaalienvälinen h imitaatioissa (+). 

 

Kuten taulukosta 2 näkee, kahdeksan informanttia on käyttänyt h:ta murteen mukaisessa 

paikassa. On huomioitava, että osa imitaatioissa esiintyvistä sanoista, joissa h esiintyy, 

kuuluu informanttien tuottamiin fraaseihin, joita käsittelen tarkemmin luvussa 5.4: 

 

(11) mikhään (n44L) 

(12) tungethaan, paikhaan (n28E) 

(13) istuskelehmaan (n25L) 

(14) mikhään, minhään (m24aE) 

(15) mikhän, pesemhän, hamphaat (m24bL) 

(16) ollenkhan, Rovaniemhen (m24cL) 

h 
 
Informantti 

 
h murteen mukaisessa paikassa 

 
h murteen vastaisessa paikassa 

 (n21L)  + 
 (n44L) + + 
 (n28E) +  
 (n25L) +  
 (m24aE) +  
 (m24dL) + + 
 (m24cL) + +  
 (m22E)  + 
 (m24bL) +  
 (m27L) +  
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(17) jomphaan kumphaan Namphaan, suinkhaan, rovahniemeläisetkhän, välhiin 

(m24dL) 

(18)  menhän, mäthälle, runkhaan (m27L). 

 

Kuten esimerkit (11–18) osoittavat, illatiivimuodot näyttävät olevan aineistoni imitaati-

oissa yleisimpiä, sillä seitsemän informanttia on esittänyt imitaatioissaan h:llisen illatii-

vimuodon: paikhaan (n28E), istuskelehmaan (n25L), pesemhän (m24bL), jomphaan 

kumphaan Namphaan (m24dL), Rovaniemhen (m24cL), välhiin (m24dL) ja runkhaan 

(m27L). Illatiivissa vaihtelua esiintyy h:n jälkeisen vokaalin kestossa (Mantila 1992: 

119). h:n jälkeisen vokaalin keston vaihtelu on nähtävissä esimerkiksi aineistoni esimer-

keissä (11) ja (15), joissa informantit ovat tuottaneet saman sanan. Heistä toinen on tuot-

tanut pitkän vokaalin h:n jälkeen, toinen puolestaan lyhyen: mikhään (n44L) ja mikhän 

(m24bL).  

 

kAAn-liitepartikkeli esiintyy kaikissa peräpohjalaismurteissa h:llisessa asussa kha(a)n, 

paitsi Kemijärven murteessa kAhAn (Mantila 1992: 14). kAAn-liitepartikkelin esiintymi-

nen imitaatioissa on yleistä, sillä peräti viisi informanttia on käyttänyt sitä imitaatiossaan: 

mikhään (n44L) ja (m24aE), mikhän (m24bL), ollenkhan (m24cL) ja suinkhaan, rova-

niemeläisetkhän (m24dL). Maallikot ovat nimittäneet kAAn-liitepartikkelin h:llista asua 

myös kh-äänteeksi ja sitä kautta peräpohjalaismurteita khä-khä-murteiksi (Palander 2010: 

93). 

 

h:n metateesiksi nimitetään lounaismurteissa ja lounaisissa välimurteissa esiintyvää ään-

teenmuutosta, jossa vokaalivartaloisten muotojen kolmatta tavua aloittava h on siirtynyt 

edeltävän nasaalin, likvidan tai puolivokaalin jälkeen, jos edellinen tavu on lyhyt, esimer-

kiksi ihme << *imeh. Sekä metateesillisia että metateesittomia muotoja esiintyy rinnak-

kain kaikissa h:llisissa pohjalaismurteissa. (Mantila 1992: 93–94.) Edellytyksenä meta-

teesin toteutumiselle on h:ta edeltävän konsonantin soinnillisuus. h:n metateesi saattaa 

esiintyä missä tahansa ympäristössä, jossa h sijaitsee soinnillisen konsonantin jäljessä, 

paitsi lyhyen pääpainollisen vokaalin jälkeen, kuten esimerkissä menhään > *mehnään. 

(Vaattovaara 2009: 179.) Niin sanottua toisen asteen metateesia edustaa informantin 

(n25L) MA-infinitiivimuoto istuskelehmaan esimerkissä (13). Metateettinen h on siirty-

nyt edeltävän soinnillisen konsonantin eteen: istuskelemhaan > istuskelehmaan. Tällaista 
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h:n metateesimuotoa tavataan erityisesti Tornion murteissa, ja piirre onkin peräpohjalais-

murteiden länsiosissa ekspansiivi piirre (Vaattovaara 1999: 1; Palander 2010: 93). 

 

Murteen vastaisessa paikassa h esiintyy kuuden informantin imitaatiossa (esimerkit 19–

24): 

 

(19)  kuulhuu, kuuhluu ’kuuluu’ (n21L) 

(20)  jänkhälle ’jänkälle’ (n25L) 

(21)  olha, niinkhin ’olla, niinkin’ (n44L) 

(22)  jokha, hootha, tunkhe ’joka, hoota, tunge’ (m24dL) 

(23)  methää ’metsää’ (m24cL)  

(24)  laphalainen ’lappalainen’ (m22E). 

 

Kuten esimerkeistä (19–24) on nähtävissä, imitaatioissa esiintyy h:n hyperdialektaalista 

eli liioittelevaa käyttöä, mikä on peräpohjalaismurteiden puhujilla harvinaista (Palander 

2011: 93). Hyperdialektaalismissa on Vaattovaaran (2009: 194) mukaan kyse näennäi-

sistä murteenmukaisuuksista, joiden käyttö voi olla joko tietoista tai tiedostamatonta. Hy-

perdialektaalinen h esiintyy soinnillisen konsonantin edellä sanassa kuuhluu (n21L). 

Soinnillisen konsonantin jäljessä h puolestaan esiintyy sananmuodoissa kuulhuu (n21L) 

ja olha (n44L). Yhdenlainen hyperdialektaalismin muoto ilmenee esimerkiksi sananmuo-

dossa jänkhälle (n25L), jossa h esiintyy soinnittoman klusiilin jäljessä. Muita sananmuo-

toja, joissa h esiintyy soinnittoman klusiilin jäljessä ovat esimerkiksi niinkhin (n44L), 

methää (m24cL), laphalainen (m22E) sekä informantin (m24dL) tuottamat jokha, hootha 

ja tunkhe. Palanderin (2011: 92) tutkimusaineistossa jänkhä ilmeni yleisimpänä esimerk-

kisanana, jota taivutettiin murteenvastaisesti, kuten myös omassa aineistossanikin: jänk-

hän, jänkhää, jänkhä(l)lä, jänkhäle. Uskonkin, että hyperdialektaalisten muotojen tuotta-

minen johtuu informanttien pyrkimyksestä murteen mukaiseen muotoon.  

 

Kuten taulukosta 2 on nähtävissä, kolme informanttia on tuottanut vokaalienvälisen h:n 

sekä murteen mukaisessa että murteen vastaisessa paikassa. Kolme imitaation antajaa on 

sijoittanut h:n murteen mukaiseen paikkaan esittäessään imitaatiossaan fraasin, mutta 

fraasin jälkeen puolestaan sijoittanut h:n odotuksen vastaiseen paikkaan. Tämä kertoo 

siitä, että fraasit ovat ulkoa opittuja, eikä h:ta välttämättä osatakaan oikeasti sijoittaa mur-

teen mukaiseen paikkaan. Esimerkkejä (25–26) tällaisista tapauksista: 
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(25) ööm, no se o- se on se mitä kaikki aina hokee se se‿ole mikhään – – sanoo-
kohan ne että, voihan se olha niinkhin (n44L). 

 

(26)  öö mennään jomphaan kumphaan Namphaan – – suinkhaan rovanieme-
läisetkhän jokha välhiin hootha tunkhe (m24dL). 

 

 

5.3. Persoonapronominit 

 

Persoonapronominit kiinnittävät helposti huomiota, minkä vuoksi niistä on tullut yleisin 

kielenpiirre, jonka perusteella maallikot aluemurteita erottelevat. Etenkin yksikön 1. ja 2. 

persoonan persoonapronominit havaitaan helposti, jos ne poikkeavat omasta murteesta. 

Tavallisesti ensimmäisenä mainitaan perusmuotoisten yksikön 1. ja 2. persoonan pro-

nominien minä, sinä vastineet, jos maallikkoa pyydetään antamaan joitain esimerkkejä 

tietyistä aluemurteista. Monikon 1. ja 2. persoonan pronominit me ja te mainitaan har-

vemmin, ja vähiten murretta jäljitellään yksikön ja monikon 3. persoonan pronomineilla 

hän ja he. (Mielikäinen & Palander 2014: 185.) Tämä on nähtävissä myös omassa aineis-

tossani, sillä neljästätoista informantista kahdeksan on jäljitellyt peräpohjalaismurteille 

ominaisia 1. ja 2. persoonan mie, sie -pronomineja ja kaksi kuvaillut näitä persoonapro-

nominivariantteja. Monikollisia persoonapronomineja peräpohjalaismurteissa on puoles-

taan imitoinut yksi informantti. Taulukkoon 3 olen koonnut kaikki imitaatioissa esiinty-

vät persoonapronominivariantit niiden esiintymismäärän mukaan. 

 

 
Persoonapro-
nominit 
 
Informantti 

 
mie/sie 

 
miun/siun 

 
minä/sinä 

 
mää/sää 

 
met/tet/het 

n21L +    + 

n28E +   + (sinä) + (sää)  

n25L +     

m24dL +     

n24L +     

m24cL + +    
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TAULUKKO 3.  Imitaatioiden sisältämät persoonapronominit (+). 

Taulukosta 3 ilmenee, että kahdeksassa imitaatiossa on nähtävissä peräpohjalaismurteille 

tyypillinen mie ja sie -persoonapronominivarianttien käyttö. Mantilan (2004: 332) mu-

kaan mie ja sie -persoonapronominit ovat alun perin kuuluneet peräpohjalaismurteiden 

lisäksi kaakkoismurteisiin ja eräisiin niihin rajautuviin hämäläis- ja savolaismurteisiin. 

Ne ovat kuitenkin osoittautuneet leviämiskykyisiksi, ja Mantila selittääkin niiden yleis-

tymistä myönteisen maalaisuuden kuvalla yhdistäessään piirteen samalla myös touhuk-

kuuteen ja mutkattomuuteen. Piirre on nykyisin levinnyt uusien käyttäjien puheeseen ja 

uusiin tilanteisiin. Pronominia mie käytetäänkin usein tilanteissa, joissa puhuja haluaa 

antaa itsestään iloisen ja toimeliaan kuvan. (Mantila 2004: 332.) Positiivisesta leimasta 

huolimatta Mielikäisen ja Palanderin (2014: 197) tutkimuksen aineistossa piirrettä kuva-

taan myös sanalla juntti. Yhdessä tallentamistani imitaatioista ilmeni poikkeava ja huo-

mionarvoinen kuvaus mie, sie -persoonapronominivarianttien käytöstä peräpohjalaismur-

teissa:  

 

(27)  – – sieellä puhutaan että mie mutta sinusta sanotaan että sinä, tai sää ei 

sanota että sie se on enemmän sitte Savon juttua – – (n28E). 

 

Yksikön 1. persoonan pronominivariantti mie ja yksikön 2. persoonan pronominivariantti 

sinä kuuluvat kyllä peräpohjalaisiin murteisiin, mutta väite siitä, että sie -persoonapro-

nomini ei esiintyisi peräpohjalaismurteissa ei pidä paikkaansa. Monet länsi- ja eteläsuo-

malaiset ajattelevat mie -pronominin kuuluvan molempiin sekä Karjalan että Savon mur-

teisiin. Mielikäisen ja Palanderin mukaan käsitys savolaisesta mie -pronominista juontaa 

juurensa ainakin osittain siitä, että Pohjois-Karjalan lisäksi länsi- ja eteläsuomalaiset yh-

distävät savolaismurteet Pohjois-Savoon. (Mielikäinen & Palander 2014: 186.) Tämä voi 

mahdollisesti vaikuttaa myös maallikoiden käsityksiin sie -pronominista. 

 

Kuten taulukosta 3 voi tulkita, kaksi informanttia taivuttaa yksikön 1. persoonan pro-

nominia kaakkoismurteiden tapaan: miun (m24cL ja n23L). Mie, sie -pronominivariant-

tien taivutusmuodot ovat kaakkoismurteissa partitiivia ja illatiivia lukuun ottamatta miu-

vartaloisia (Mielikäinen & Palander 2014: 188), mutta samanlaista edustusta ei tavata 

m22E   + (minä)   

n23L + +    

m24bL +     
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peräpohjalaismurteissa, minkä vuoksi miu-vartaloisten taivutusmuotojen esiintyminen 

imitaatioissa on odottamatonta. Koska mie ja sie -persoonapronomineja esiintyy myös 

itäisten murteiden alueella, oletan, että taivutusmuodot voivat mennä maallikon mielessä 

helposti sekaisin. Olen aikaisemmin tavannut vastaavanlaisia taivutusmuotoja peräpoh-

jalaismurteiden imitaatioissa, kun eteläisemmästä Suomesta kotoisin olevat ystäväni ovat 

yrittäneet jäljitellä puhettani.  

 

Taulukossa 3 esiintyvät kahden informantin tuottamat minä ja sinä -variantit esiintyvät 

laajalti koko Suomessa. Lyhytvokaaliset mä ja sä -muodot puolestaan liitetään nykyisin 

pääosin pääkaupunkiseudun puhekieleen, vaikka nämä variantit ovatkin levinneet nyky-

puhekieleen muuallakin Suomessa (Mielikäinen & Palander 2014: 190). Minä ja sinä -

variantit esiintyvät myös peräpohjalaismurteiden alueella, esimerkiksi Rovaniemen mur-

teessa (Anneberg 2014: 39). Imitaatioissakin esiintyneet pitkävokaaliset mää ja sää -

muodot ovat nykyään käytössä eri puolella länsimurteita, erityisesti pohjalaismurteissa ja 

jonkun verran myös itämurteissa. Vaikka piirre ei alun perin kuulukaan peräpohjalais-

murteisiin, sen esiintyminen imitaatioissa on ymmärrettävää, kun huomioidaan infor-

manttien kotipaikkakunta ja asuinalue, sillä Oulun seudulla mää -pronomini on nykypu-

hekielessä hyvin yleinen. Sää -pronominia Oulun seudulla tavataan kuitenkin vain har-

vakseltaan. (Mielikäinen & Palander 2014: 190–191.) 

 

Taulukosta 3 näkee, että peräpohjalaismurteille ominaisia monikollisia persoonaprono-

mineja met, tet ja het on imitoinut ainoastaan yksi informantti. Vaikka monikon persoo-

napronominit ovatkin peräpohjalaismurteissa omaleimaisia, niiden imitointi on jäänyt vä-

häiseksi. Kuten jo luvun 5.3. alkupuolella mainitsin, murteen jäljittely monikollisten per-

soonien kautta on harvinaista, joten tämä lienee syynä niiden vähäiseen esiintyvyyteen 

tallentamissani imitaatioissa.  

 

Persoonapronominivarianttien lisäksi kahden informantin imitaatiossa esiintyy elisiota 

eli sanojen sulautumista toisiinsa. Ison suomen kieliopin verkkoversion (VISK 2008 § 38) 

mukaan elisio on loppuvokaalin kadon erityistapaus, jossa sananloppuinen vokaali jää 

pois vokaalialkuisen sanan edeltä ja tuloksena on sanat saumattomasti yhteen nivova ään-

tötapa, esimerkiksi mull‿ei (< mulla ei). Osa elision kautta syntyneistä yhtymistä on va-

kiintunut kiinteiksi sulaumiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi murteelliset pronominialkuiset 

sulaumat, joita aineistossani esiintyy (esimerkit 28–29): 
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(28)  no se joo sillai moon kans kuullu – – (n44L). 

 

(29)  – – Jeesiössä asun, son Jeesiössä – – (m21E). 

 

Alueittain on tavattavissa sellaisia sulaumia, joissa pronomini on supistunut vokaalialkui-

sen finiittiverbin edellä. Verbinä on tavallisesti joko olla tai kieltoverbi. (VISK 2008 § 

140.) Esimerkissä 28 toisiinsa ovat sulautuneet sanat mä ja oon > moon. Esimerkissä 29 

yhteen ovat sulautuneet puolestaan sanat se ja on > son. Vaikka olenkin havainnut eli-

siotapausten olevan kotiseudullani hyvin yleisiä, tutkimustietoa elisiotapauksista perä-

pohjalaismurteissa on löydettävissä varsin niukasti.  

 

 

5.4. Sanasto ja fraasit 

 

Taulukkoon 4 olen koonnut imitaatioissa esiintyvää sanastoa ja fraaseja. Käsittelen sa-

naston ja fraasit järjestyksessä sen mukaan, mitä sanoja tai fraaseja imitaatioissa esiintyy 

eniten. 

 

TAULUKKO 4. Imitaatioissa esiintyvä sanasto ja fraasit (+). 

 

Fraasi ”sole poka mikhä(ä)n” esiintyy kolmessa keräämistäni imitaatioista. Olen kuullut 

fraasia käytettävän Lapin alueella paljon ja joskus käytän sitä myös itse. Koko kansan 

tietoisuuteen sanonta on todennäköisesti levinnyt muun muassa sketsiviihteen kautta. Esi-

 ”sole poka 
mikhä(ä)n” 

tyär sinkua nokko 
 

kläppi ”jomphaan kumphaan 
Namphaan” 

n21L  +  +   

n44L +      

n28E  + +  +  

m24aE +      

m24bL +      
 

m24dL      + 



   23 

merkiksi Yle TV 2:lla vuonna 2010 esitetyn Jopet-show’n suosituimmaksi sketsihah-

moksi nousi Jope Ruonansuun esittämä Äkäslompolon Mauri, jonka sketsivideot ovat 

saaneet suuren määrän katsojia. Maurin hokemat ja sanonnat ovat tarttuneet myös katso-

jien puheeseen, joten hahmon voidaan katsoa levittäneen fraasia ympäri Suomea. (ks. 

Kaleva.fi 13.1.2010: Mauri villitsee kansaa.) Myös kaksplus.fi-sivuston keskustelufoo-

rumilla on mainittu Äkäslompolon Mauri ja käyty keskustelua lähinnä siitä, mitä sanonta 

oikeasti tarkoittaa (esimerkki 30): 

 

(30) Aloittaja, nimimerkki ”joo”: ”Mitä tarkoittaa: Sole poka mikhän? Vai 
mikhään?”  
Nimimerkki ”lapista”: ”Se on sellainen toteamus, että eipä tässä hätiä mi-
tiä”  
Nimimerkki ”vieras”: ”se ei ole poika mikään/mitään”  
Nimimerkki ”vieras”: ”Sä et oo poika mikään.”  
Nimimerkki ”vieras”: ”Siis se POKA ei tarkoita POIKAA, vaan on vain sel-
lainen täytesana mikä ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään.”  

 

Fraasi ”sole poka mikhä(ä)n” on toteamus, jolla viitataan tavallisesti tietynlaiseen help-

pouteen ja jonka avulla viestitään rentoa suhtautumista. Puhuttaessa esimerkiksi jonkun 

asian hoitamisesta peräpohjalaismurteen puhuja voi vastata siihen ”sole poka mikhä(ä)n” 

ja tarkoittaa sillä samaa kuin ’ei se ole homma eikä mikään’ tai ’ei siinä mitään’. 

 

Fraasi ”jomphaan kumphaan Namphaan” on huomattavasti harvinaisempi – olen itse 

kuullut sen vain muutaman kerran Lapin alueella, mutta merkitystä sille en ole aikaisem-

min tiennyt. Fraasiin sisältyy lappilaiskylien nimet. Ala-Nampa on kylä, joka sijaitsee 40 

kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta Ala-Nampajärven rannalla. Yli-Nampa on 

puolestaan Ala-Nampan pohjoispuolella sijaitseva naapurikylä Yli-Nampajärven ran-

nalla. (Rovaniemen kaupungin nettisivut.) Mainintoja (esimerkit 31–32) sanonnasta löy-

tyi muun muassa Suomi 24 -sivuston nettikeskusteluista:  

 

(31) Ei sunkhan sitä joka paikhan hoota panha. Lähemmäkö Hirvhale heinhään 
vai jomphaan kumphaan Namphaan (Ylä-Nampa; Ala-Nampa) 

 

(32) kovasti peräpohjolan murteelta tuo kaustislainen, sanothanko teillä esimer-
kiksi näin; "menhään jomphaan kumphaan namphaan syöhmään lamphaan 
lihhaa kinthaat käessä" vai näin; "menhän jomphan kumphan namphan 
syömhän lamphan lihhaa kinthat käessä". 
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Syynä fraasin tuottamiseen voi olla esimerkiksi se, että jälkitavujen vokaalienvälinen h 

esiintyy fraasin jokaisessa sanassa. Koska vokaalienvälinen h mielletään peräpohjalaisten 

murteiden näkyvimmäksi tuntomerkiksi, fraasi toimii selkeänä ja jopa huvittavana mur-

teen esimerkkinä maallikoille. 

Kuten taulukosta 4 voi nähdä, informanteista kaksi on esittänyt imitaatiossaan sanan tyär. 

Meänkielen sanakirjan (MS, s.v. tyär) mukaan sanalla tarkoitetaan ’tytärtä’, mutta Anne-

bergin (2014: 180) mukaan sillä voidaan viitata myös mihin tahansa ’tyttöön’. Informan-

teista toinen on imitaatiossaan määritellyt, että tyär tarkoittaa ’naista’ tai ’tytärtä’, toinen 

puolestaan mainitsee sen tarkoittavan pelkästään ’tytärtä’ (esimerkit 33–34) 

 

(33)  ja yks mitä sallalaiset käyttää on tyär, eli niinkö nainen kautta tytär (n21L). 

 

(34)  joo, joo itse asiassa tuli mieleen just tyär, puhutaan tyttärestä – – (n28E). 

 

Venymistä tarkoittava sinkua-verbi esiintyy yhdessä imitaatiossa (Anneberg 2014: 167). 

Meänkielen sanakirjasta (MS, s.v. sinkua) hakusanalla sinkua löytyy merkitys ’venyä’. 

Verbin maininnut informantti kuvaa sanaa seuraavasti (esimerkki 35):  

 

(35) sitte j- öö yks kaveri käytti sanaa sinkosi paiasta että sinkosiko tämä mä olin 
silleen että mitä sä tarkotat, en niinku ite ymmärtäny yhtää (n28E). 

 

Imitaatiossa on nähtävissä, että informantti ei ole taivuttanut sinkua-verbiä oikeaoppi-

sesti. Sinkosi-muodon sijaan tulisi käyttää imperfektimuotoa sinkui, sillä sinkosi-muoto 

on verbin singota imperfekti. 

 

Yhden informantin esittämä nokko (esimerkki 36) on peräisin ruotsin sanasta nog, jota 

käytetään kuvattaessa kun jotakin on ’kylliksi, tarpeeksi tai riittävästi’ (Anneberg 2014: 

131; MS s.v. nokko): 

 

(36) yks aivan hirveä lapinkielinen ilmaisu on nokko, eli tarpeeksi ja se on aivan 
hirveä ja muutenki Lapin murre on aivan täynnä noita hirveitä ilmasuja 
(n21L). 

 

Kläppi-muodon on puolestaan esittänyt yksi informantti (esimerkki 37):  

 



   25 

(37)  – – sitte kläpii, voi käyttää vissiin lapsesta iha (n28E). 

 

Sana kläppi tarkoittaa ’lasta, muksua tai pentua’ (MS s.v. kläppi). Annebergin (2014: 98) 

mukaan kläpillä tarkoitetaan ’kakaraa tai penskaa’, ja sanasta voidaan käyttää myös muo-

toa läppi. Sana tarkoittaa myös Suomen murteiden sanakirjan mukaan ’kakaraa, mukulaa, 

pentua tai penskaa’. Kläppi on yleisimmin käytetty muoto kaikkialla sen esiintymäalu-

eilla, mutta läppiä tavataan peräpohjalaisten murteiden lisäksi myös pohjoispohjalaisissa 

murteissa. 

 

 

5.5. Imitaatioiden luoma ihmistyyppi 

 

Mielikäinen ja Palander (2014) ovat tutkineet maallikoiden, lähinnä itä- ja eteläsuoma-

laisten, suhtautumista Suomen eri murteisiin, myös peräpohjalaisiin. Heidän tutkimuk-

sessaan luonnehdintoja peräpohjalaismurteista on kuitenkin vähemmän verrattuna mui-

hin suomen murteisiin, mikä kertoo murteen olevan ihmisille jokseenkin vieras. (Mieli-

käinen & Palander 2014: 109.) Peräpohjalaismurteet ovat monille etelämmässä asuville 

tuttuja vain tiedotusvälineiden, mainosten ja matkailun kautta. Ihmisten mielikuvat erä-

maista ja hiljaisuudesta ovat eläviä, ja siksi myös murteita luonnehditaan alkukantaisiksi. 

Peräpohjalaisia murteita on kuvattu myös tunnepitoisemmin esimerkiksi mukaviksi, vä-

rikkäiksi, veijarimaisiksi ja ärsyttäviksi. (Mielikäinen & Palander 2014: 109.) Peräpohja-

laismurteiden puhujien kieltä on kuvattu myös kiireettömäksi, ystävälliseksi, rehellisen-

kuuloiseksi, vanhanaikaiseksi sekä aidoksi. Murteita kuvataankin usein niiden puhujien 

puhetavan tai yleisen puheliaisuuden mukaan, ja luonnehdintoihin vaikuttavat eniten eri-

laiset stereotypiat. Peräpohjalaismurteita kuvaavista ilmaisuista, kuten ylirauhallisuu-

desta ja jänkhällä joikhaamisesta on myös nähtävissä maiseman vaikutus murteiden ku-

vaamiseen. (Mielikäinen & Palander 2002: 103–104.) Aineistossani peräpohjalaista pu-

hetapaa on kuvattu muun muassa rauhalliseksi (m24aE) ja leveäksi (m21E). 

 

Niin murteita kuvailemalla kuin imitoimallakin pyritään luomaan tietynlaista kuvaa itse 

murteen puhujista. Kuten stereotypioiden nojalla voi olettaakin, tallentamissani imitaati-

oissa on nähtävissä yhteys erämaahan ja poroihin, mutta myös Lapin alueella sijaitseviin 

kaupunkeihin (esimerkit 38–44): 
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(38)  mie tulin tänne täältä Torniosta (n28E). 
 

(39)  – – mie tuun mahollisimman noppeesti sitte pyörällä niin päästään sinne 
jänkhälle istuskelehmaan (n25L). 

 
(40)  suinkhaan rovahniemeläisetkhän jokha välhiin hootha tunkhe (m24dL). 

 
(41)  – – mie meen mehtää ja sittem mie lähen kottiin – – (n24L). 

 
(42)  – – mie varmaan lähtisin öö Rovaniemhen päij ja, hankkisin itelleni poroja 

ja, eläisin niitten kaa pari päivää keskellä methää – – (m24cL). 
 

(43)  minä olen laphalainen (m22E). 
 

(44)  menhän metsään mäthälle runkhaan (m27L). 
 

Kuten esimerkeistä (38–44) on nähtävissä, mielikuva peräpohjalaismurteiden puhujista 

on hyvin stereotyyppinen. Ihmisen ja luonnon yhteys mielletään vahvaksi, sillä peräpoh-

jalaismurteiden koetaan kuuluvan parhaiten saamensukuisen henkilön suuhun, jolla on 

poroja, ja joka viettää aikansa suolla joikaten ja metsässä kulkien. Voisi olettaa, että Ou-

lussa asuvien informanttien kuva lappilaisista olisi vähemmän stereotyyppinen, sillä Oulu 

sijaitsee suhteellisen lähellä peräpohjalaismurteiden puhuma-aluetta.  

 

Mielikäisen ja Palanderin (2002: 104) mukaan kaikilla suomalaisilla ei ole omia koke-

muksia eri murrealueiden puhekielestä. Jonkun toisen sanomat, stereotyyppiset hokemat 

elävät etenkin nuorten puhekielessä. Tiedotusvälineet ja niiden tuottama sisältö vaikutta-

vat herkästi nuorten käsityksiin, ja huomiota kiinnitetään erityisesti murteella puhuviin 

julkisuuden henkilöihin ja hahmoihin. Peräpohjalaismurteisiin liitettävä kiireettömyys ja 

ystävällisyys voivat siis hyvinkin olla peräisin televisiomainoksista. (Mielikäinen & Pa-

lander 2002: 104.) Lappilaisista syntyneet stereotypiat ovat ymmärrettäviä murteen vie-

rauden vuoksi, mutta on odottamatonta, että ne esiintyvät vahvoina myös niissä imitaati-

oissa, joiden antajilla on kytköksiä Lappiin. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tarkastellut kandidaatintutkielmassani sitä, millaisilla kielenpiirteillä maallikot imi-

toivat peräpohjalaismurteita. Olen selvittänyt, miten murretta imitoidaan ja mitä eri mur-

repiirteitä maallikot havaitsevat. Olen kiinnittänyt huomiota myös siihen, miten hyvin 

murretta imitaatioissa jäljitellään, ja millaista ihmistyyppiä imitaatioiden avulla luodaan. 

Tekemieni havaintojen avulla olen tarkastellut, mitä uutta imitaatiotutkimus tuo esiin pe-

räpohjalaismurteisiin liitettävistä ilmiöistä. 

 

Maallikoiden havaitsemista kielenpiirteistä näkyvimmin nousivat esiin jo hypoteesissa-

kin esittämäni jälkitavujen vokaalienvälinen h ja mie, sie -persoonapronominivariantit. 

Yleisgeminaatio esiintyy suurimmassa osassa imitaatioista, mutta koska piirre on laaja-

alainen ja edustuu vahvasti myös Oulun seudun puhekielessä, informantit eivät välttä-

mättä yhdistä sitä ensimmäisenä peräpohjalaisiin murteisiin. Tästä kertoo se, että kukaan 

informanteista ei ole kuvaillut yleisgeminaatiota omin sanoin, kun h:ta ja mie, sie -per-

soonapronomineja on puolestaan kuvattu usealla eri tavalla. Myös t:n heikon asteen vas-

tineet, kato ja j esiintyvät valtaosassa imitaatioista. Koska t:n astevaihtelussa leviävä itäi-

nen kato on yleistymisensä vuoksi nykyään tavattavissa joka puolella Suomea, maallikot 

eivät kiinnitä siihen huomiota peräpohjalaisena piirteenä. Sekä yleisgeminaatio että kato 

t:n heikon asteen vastineena ovat informanteille varmasti tuttuja, kun huomioidaan heidän 

kotipaikkakuntansa ja nykyinen asuinalueensa, vaikka he eivät piirteitä kuvailisikaan. 

 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h esiintyy imitaatioissa sekä murteen mukaisessa että mur-

teen vastaisessa paikassa. h:ta imitoidaan murteen mukaisessa paikassa enimmäkseen il-

latiivimuotojen ja kAAn-liitepartikkelin avulla. h:n metateettisten muotojen esiintyminen 

on vähäisempää, kuten myös h:n hyperdialektaalinen käyttö. Uutena asiana peräpohja-

laismurteisiin liitettävistä ilmiöistä voisin mainita tutkimuksessani ilmenneet tapaukset, 

joissa h osataan fraasin avulla sijoittaa murteen mukaiseen paikkaan, ilman fraasia vält-

tämättä ei. Tutkimustulosteni perusteella voin kuitenkin olettaa, että informanttien tietoi-

suus h:sta on odotettua parempi, sillä h:ta esiintyi imitaatioissa enemmän murteen mu-

kaisissa kuin murteen vastaisissa paikoissa. 

 

Lappilaisista välittynyt mielikuva on tutkimukseni osoittamien tulosten perusteella hyvin 

stereotyyppinen. Stereotyyppisen lappilaisen puheessa kuuluu vokaalienvälinen h ja mie, 
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sie -persoonapronominit, fraasi ”sole poka mikhään” sekä liuta murresanoja. Lappilaisista 

välittyneet mielikuvat voivat hyvinkin olla peräisin tiedotusvälineiden tarjoamasta sisäl-

löstä, ja koska peräpohjalaismurteet koetaan yleisesti muita suomen murteita vieraam-

miksi, ovat nämä tutkimuksenikin osoittamat stereotyyppiset mielikuvat ymmärrettäviä. 

Odottamatonta on kuitenkin se, että stereotypiat elävät näinkin vahvoina Oulussa asuvilla 

informanteilla, sillä Oulusta alueelle, jossa peräpohjalaismurteita puhutaan, on matkaa 

alle 100 kilometriä.  

 

On huomioitava, että tutkimukseni tulokset voisivat olla täysin toisenlaiset, jos olisin tal-

lentanut imitaatioita esimerkiksi Etelä-Suomessa. Suurimmalla osalla, kymmenellä nel-

jästätoista, imitaation antajista on joitain kytköksiä Lappiin ja osa on joskus jopa asunut 

Lapin alueella, joten on todennäköistä, että peräpohjalaismurteita on kuultu aikaisemmin 

paljonkin. Imitointi onkin helpompaa, jos murteesta on riittävästi kokemusta ja murretta 

on voinut aikaisemmin verrata muihin varieteetteihin (Palander 2007: 48). On otettava 

huomioon myös, että kandidaatintutkielmaa varten keräämäni aineisto on suhteellisen 

pieni, eikä kovinkaan selvärajaisia yleistyksiä näiden tulosten pohjalta pidä tehdä. Tämän 

vuoksi minua kiinnostaisikin tulevaisuudessa suuresti selvittää, millaisia tuloksia vastaa-

vanlainen tutkimus peräpohjalaismurteista osoittaa suurempaa aineistoa hyödyntämällä.  
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