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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani Raahen murretta. Aineistoni olen kerännyt Raahen lu-

kion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta. Keskityn tarkemmin inessiivin ja jälkita-

vujen iA, UA, eA- ja OA-vokaaliyhtymien tutkimiseen. Kyseisistä piirteistä ei Raahen 

murteen osalta ole vielä tehty tutkimusta. Tutkimukseni edustaa dialektologiaa ja sosio-

lingvististä variaationtutkimusta.  

 

Raahen murretta puhutaan Oulun seudun murteen ja Kalajoen–Pyhäjoen murteen raja-

maastossa, joten on kiinnostavaa selvittää, millä tavoin näiden molempien murteiden piir-

teet esiintyvät aineistossa. Lisäksi selvitän, onko Raahen murteessa, ja varsinkin nuorten 

käyttämässä kielessä, tapahtunut tasoittumista. Tällä tarkoitan murteelle ominaisten piir-

teiden katoamista ja puhekielen muuttumista yleiskielisemmäksi. Tutkin myös eroja poi-

kien ja tyttöjen puhekielen välillä. Selvitän siis tässä tutkimuksessa 

– millaista variaatiota raahelaisnuorten inessiivin päätteissä ja jälkitavujen A-lop-

puisissa vokaaliyhtymissä esiintyy 

– esiintyykö aineistossa sukupuolten välisiä eroja inessiivin ja jälkitavujen A-lop-

puisten vokaaliyhtymien edustuksessa 

– onko tutkimissani piirteissä näkyvissä enemmän Oulun seudun murteen vai Kala-

joen–Pyhäjoen murteen tyypillisiä edustustapoja? 

 

Hypoteesini on, että Raahen murteessa esiintyy piirteitä sekä Oulun seudun murteesta että 

Kalajoen–Pyhäjoen murteesta. Uskon myös, että nuorten puhekielestä on kadonnut tai 

katoamassa joitakin alueelle ominaisia murrepiirteitä ja että se on tasoittumassa yleiskie-

lisemmäksi. Uskon, että tytöillä tämä muutos on voimakkaampaa kuin pojilla. Tätä pe-

rustelen Hanna Lappalaisen artikkelilla Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten ny-

kypuhekieleen ja sen tutkimukseen. Artikkelissa miesten ja poikien sanotaan suosivan pai-

kallisia puhekielen piirteitä, kun taas naiset käyttävät mieluummin laajalevikkisiä, leimat-

tomia puhekielen piirteitä. (Lappalainen 2001: 84.) 

 

Analyysissäni käytän kolmea käsitettä erottamaan nuorten puhekielessään käyttämät va-

riantit toisistaan. Hyödynnän Sirkku Löppösen (2015: 1) pro gradu -tutkielmassaan 
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Oulunsalolaisnuorten puhekieli käyttämiä käsitteitä. Kutsun kirjakielen mukaista muotoa 

(esimerkiksi korkea) yleiskieliseksi muodoksi ja yleistyvää puhekielistä muotoa (esimer-

kiksi korkee) yleistyväksi muodoksi. Löppösestä (2015) poiketen kutsun Kalajoen–Py-

häjoen ja Oulun seudun murteelle vanhastaan tyypillistä muotoa (esimerkiksi korkia) 

vanhan murteen mukaiseksi muodoksi. Inessiivin päätteitä käsitellessäni -ssA-variantti 

on yleiskielinen muoto, -sA-variantti vanhan murteen mukainen muoto ja -s-variantti 

yleistyvä muoto. Jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä tarkastellessani eA-, OA-, iA- 

ja UA-variantit ovat yleiskielisiä muotoja ja assimiloituneet ee-, OO-, ii- ja UU-variantit 

yleistyviä muotoja. eA- ja OA-varianttien Kalajoen–Pyhäjoen ja Oulun seudun murteessa 

vanhastaan tunnettuja muotoja iA ja UA kutsun vanhan murteen mukaisiksi muodoiksi.  

 

 

1.2. Tutkimusaineisto ja informantit 

 

Tutkimusaineistoni olen kerännyt Raahen lukiosta. Tutkimukseen on osallistunut yh-

teensä kahdeksan raahelaisnuorta, neljä tyttöä ja neljä poikaa. Keskustelut on käyty samaa 

sukupuolta olevan ikätoverin kanssa. Olen ottanut tutkimuskohteeksi sekä poikia että tyt-

töjä, koska haluan tietää, vaikuttaako sukupuoli käytettyyn puhekieleen. Olen selvittänyt 

myös informanttien taustatietoja, kuten sen, että ovatko he asuneet Raahessa koko ikänsä. 

Kolme informanteista on asunut lapsuudessaan myös muualla: Viivi on asunut Haukipu-

taalla alle 2-vuotiaana, Jere on asunut Ylivieskassa, mutta ei muista minkä ikäisenä, ja 

Juho on asunut alle 1-vuotiaana Oulussa ja 1–5-vuotiaana Rovaniemellä.  

 

Olen nimennyt informanttini Päivi Tolosen (2018: 5) kandidaatintutkielmassaan Difton-

gireduktio oululaisnuorten puhekielessä käyttämän menetelmän mukaan. Poikien nimet 

ovat Eetu, Juho, Niko ja Jere. Tytöt taas ovat Sara, Viivi, Emma ja Anni. Nimet ovat 

Väestörekisterikeskuksen mukaan informanttien syntymävuoden (2002) suosituimmat 

etunimet. (Väestörekisterikeskuksen kotisivut.) 

 

Aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt parikeskustelun tallentamista. Jokaisen pari-

keskustelun tavoitepituus on ollut noin kolmekymmentä minuuttia. Parikeskustelut on 

tallennettu Raahen lukiossa lokakuussa 2018. Olen antanut informanteille keskusteluai-

helistan (ks. liite 1), jota he ovat saaneet halutessaan käyttää. Listan aiheet käsittelevät 

muun muassa ammatinvalintaa ja harrastuksia. Listani olen muodostanut Päivi Tolosen 
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(2018) kandidaatintutkielmassaan sekä Sirkku Löppösen (2015) pro gradu -tutkielmas-

saan käyttämien listojen perusteella.  

 

En itse ollut läsnä tallennusvaiheessa, koska halusin keskustelun olevan mahdollisimman 

luonnollista. Tämän perustelen havainnoijan paradoksilla: informantit eivät välttämättä 

puhu luontevasti, jos tutkija on paikalla (Mustanoja 2011: 84). Labovin mukaan infor-

manttien välinen suhde, yleisö, konteksti ja keskustelunaiheet saattavat aiheuttaa jonkin-

laista variaatiota informanttien käyttämään kieleen. Tallennustilanteessa esimerkiksi tal-

lennuslaitteen ja näin ollen myös yleisön läsnäolo voi aiheuttaa vaihtelua informanttien 

puhetapaan. (Labov 2003: 234.) En myöskään maininnut, että teen murretutkimusta. Käy-

tin termiä puhekieli, koska tällöin nuoret eivät todennäköisemmin kiinnittäneet huomiota 

käyttämäänsä murteeseen.  

 

Olen poiminut ja litteroinut tallenteista kaikki lausumat, joissa esiintyy inessiivi tai jälki-

tavujen A-loppuinen vokaaliyhtymä. Aineiston litteroinnissa olen hyödyntänyt Petra Haa-

taisen (2018: 7) kandidaatintutkielmassaan NUT-partisiipin variaatio Pielaveden mur-

teessa määrittelemiä periaatteita. Nämä periaatteet hän on muodostanut Mantilan (Man-

tila & Pääkkönen 2010: 30–34) periaatteiden pohjalta. Olen poikennut Mantilan (2010) 

periaatteista Haataista (2018) mukaillen seuraavien kohtien osalta:  

– merkitsen vokaalin kestoa kahdella asteella: lyhyt (a) tai pitkä (aa) 

– merkitsen konsonantin kestoa kahdella asteella: lyhyt (k) tai pitkä (kk) 

– merkitsen sananloppuiset nasaaliassimilaatiot n:llä 

– merkitsen epäselvät ilmaukset sulkeisiin 

– merkitsen merkityksenselitykset ja muut tarkennukset hakasulkeisiin 

– erikoisgeminaation merkitsen vain selkeissä tapauksissa, ja silloin merkitsen sitä 

kahdella konsonantilla 

– vokaalienvälistä tavunrajaa en merkitse. 

 

 

1.3. Raahen murteen aiempi tutkimus 

 

Aiempaa tutkimusta Raahen murteesta on tehnyt Jenni Vilmunen vuonna 2016 pro gradu 

-tutkielmassaan k:n ja t:n radikaali astevaihtelu Raahen rajamurteessa. Vilmusen tutki-

mus painottuu Raahen vanhaan murteeseen, sillä hän käyttää aineistona Digitaalisen 
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muoto-opin arkiston kokoelmia sekä Oulun seudun nauhoitearkiston äänitteitä. Äänitteet 

on kerätty vuosina 1960–1973, ja niissä esiintyvät informantit ovat syntyneet aikavälillä 

1879–1900. Koska Vilmunen (2016) on tutkinut murretta pro gradu -tutkielman verran 

astevaihtelun osalta, otan kandidaatintutkielmassani tarkasteluun eri piirteet.  

 

Myös Mirko Kovalainen on tutkinut vuonna 2011 Raahen murretta pro gradu -tutkiel-

massaan Murresanat Kirsti Vähäkankaan Räntätty Raaheksi -murrepakinoissa. Niin kuin 

tutkielman nimestä ilmenee, Kovalainen keskittyy Raahen murteelle ominaisiin murresa-

noihin ja niiden alkuperään, merkitykseen ja levikkiin. Aineistona hän käyttää 37:ää 

Kirsti Vähäkankaan kirjoittamaa murretekstiä. (Kovalainen 2011: 4.) Murre, jota Vähä-

kangas teksteissään käyttää, noudattaa hänen omaa murrekäsitystään. Teksteissä esiintyy 

sekä vanhan murteen piirteitä että vaikutuksia nykypuhekielestä. Omaa tutkimusaineis-

toani ja Kovalaisen (2011) tutkielmaa voi siis myös vertailla vanhan ja nykyisen murteen 

käytön osalta. 

 

Susanna Kokko tarkastelee vuonna 2010 tehdyssä pro gradu -tutkielmassaan raahelaisten 

käsityksiä Suomen murteista. Hän käyttää aineistonaan raahelaisilta lukiolaisilta ja aikui-

silta kerättyä kyselylomaketta. Hän selvittää muun muassa sitä, miten käsitykset muista 

murteista suhteutuvat vastaajien pohjoispohjalaiseen murretaustaan, vastaajien käsityk-

siin omasta murteestaan sekä vastaajien maantieteelliseen sijaintiin. Kokko (2010) selvit-

tää myös, miten raahelaiset tunnistavat oman alueensa murrepiirteitä.  

 

 

1.4. Raahen murrealueen rajanvetoa 

 

Raahen seutukunta muodostuu Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnista. Raahe itsessään 

koostuu kuntaliitosten myötä Pattijoesta, Raahesta, Saloisista ja Vihannista. (Raahen kau-

pungin kotisivut.) Tarkastelen tutkimuksessani Raahen murretta Raahen, Saloisten ja Pat-

tijoen osalta yhtenäisenä alueena. Jätän Vihannin, Pyhäjoen ja Siikajoen tutkimuksen ul-

kopuolelle, sillä yksikään informanttini ei ole näistä kunnista kotoisin.  

 

Raahe sijaitsee kartalla keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden alueella. Tämä alue on 

jaettu Vetelinjoen, Perhon, Lestijoen, Kalajoen–Pyhäjoen ja Pohjois-Pohjanmaan eli Ou-

lun seudun murteisiin. (Kettunen 1930: 75–81.) Raahe sijaitsee Kalajoen–Pyhäjoen ja 
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Oulun seudun murteen rajalla, minkä vuoksi sen murre on sijoitettu vuoroin Kalajoen–

Pyhäjoen murteeseen, vuoroin Oulun seudun murteeseen. Raja on vuosien mittaan ve-

detty useasta eri kohdasta. Esimerkiksi Matti Pääkkönen veti 1970-luvulla Oulun murteen 

rajan kaakkois- ja eteläosista niin, että jätti Pattijoen ja Vihannin murrealueen ulkopuo-

lelle. Tämän hän perusteli sillä, että ts:n edustajana näillä alueilla oli ht : t. (Pääkkönen 

1971: 19.) Näin ollen Raahe oli kokonaan Kalajoen–Pyhäjoen murteen puolella. 

 

Lyytikäinen, Rekunen ja Yli-Paavola muodostavat toisen mahdollisen murrerajan. He si-

joittavat Pattijoen ja Vihannin Oulun seudun murteeseen ja Raahen ja Saloisen Kalajoen–

Pyhäjoen murteeseen. (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 280.) Kolmannen 

vaihtoehdon murrerajan sijainnille antaa Kettunen (1959 [1940a]). Hänen mukaansa ai-

noastaan Saloinen kuuluu Kalajoen–Pyhäjoen murteeseen, kun taas Pattijoki, Raahe ja 

Vihanti ovat osa Oulun seudun murretta. Liitteenä (ks. liite 2) on kartta, joka havainnol-

listaa, missä nämä murrerajat sijaitsevat.  
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2. TEOREETTISET JA METODISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1. Dialektologia ja sosiolingvistinen variaationtutkimus 

 

Tutkimukseni edustaa dialektologiaa ja sosiolingvististä variaationtutkimusta. Sosioling-

vistinen variaationtutkimus käsittelee kieltä sosiaalisessa ympäristössään sekä tarkastelee 

sosiaalista todellisuutta lingvistiikan keinoin. Se kuvaa kieltä sosiaalisena ilmiönä ja etsii 

syitä kielen vaihteluun ja muuttumiseen. (Nuolijärvi 2000: 13–14.) Dialektologiassa ta-

voitteena taas on ollut löytää tietyn alueen yksi yhtenäinen kielimuoto (Kunnas 2007: 81). 

Tämä lähtökohta on sosiolingvistisessä tutkimussuuntauksessa korvattu ajatuksella eri-

ikäisten ja eri sosiaaliryhmiä edustavien miesten ja naisten puhekielen vaihtelusta. Tutki-

muksissa etsitään korrelaatioita kielellisten muuttujien ja taustamuuttujien, kuten iän, su-

kupuolen tai koulutustaustan, välillä. (Mustanoja 2011: 55.) 

 

Mustanojan mukaan perinteisen murretutkimuksen ja uuden sosiolingvistisen variaation-

tutkimuksen välillä ei ole havaittavissa selkeää rajaa (Mustanoja 2011: 55). Nykyään jot-

kut tutkijat jopa määrittelevät dialektologian yhdeksi sosiolingvistiikan osa-alueista 

(Kunnas 2007: 81). Esimerkiksi Chambers käyttää termiä sosiolingvistinen dialektolo-

gia teoriasta, joka soveltaa sosiolingvistiikan metodeja aksenttien ja murteiden tutkimi-

seen (Chambers 1993: 133). Käytännöksi on kuitenkin vakiintunut, että dialektologien 

tutkimuskohteena on murre, ja sosiolingvistit tutkivat puhekieltä tai nykypuhekieltä. Mo-

lemmissa suuntauksissa tarkastelun keskiössä on äänne- ja muoto-opilliset kielenpiirteet. 

Dialektologiassa kuitenkin keskitytään enemmän niiden syntyyn ja levikkiin, kun taas 

sosiolingvistiikassa analyysi painottuu piirteiden variaatioon ja kielen muuttumiseen. 

(Mustanoja 2011: 55–56.)  

 

Sosiolingvistinen variaationtutkimus on yksi sosiolingvistiikan aloista. Nämä kaksi tutki-

mussuuntausta käsitetään usein synonyymeiksi erityisesti Suomessa, sillä alueellisten ja 

sosiaalisten muuttujien ja kielenkäytön suhdetta tarkastellaan usein variaationanalyysin 

näkökulmasta. Variaationanalyysi kertoo, mitä kielellinen variaatio on ja mitä se kertoo 

kielen olemuksesta. Lisäksi se selvittää ne sosiaaliset tekijät, jotka kantavat kielellistä 

variaatiota. Myös sen selvittäminen, miten ajallinen, alueellinen ja sosiaalinen variaatio 

liittyvät toisiinsa, kuuluu variaationanalyysin tutkimuksen piiriin. (Nuolijärvi 2000: 17.) 
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Toinen sosiolingvistiikan keskeinen suuntaus on kielen muuttuminen. Siinä selvitetään 

muun muassa kielen muutokseen johtavia syitä ja mekanismeja. Lisäksi ollaan kiinnos-

tuneita siitä, miksi toiset piirteet säilyvät tai katoavat herkemmin kuin toiset. Kolmas tut-

kimussuuntaus keskittyy kielen funktioon ryhmäidentiteetin muotoutumisessa, eli esi-

merkiksi kielen ja identiteetin yhteyteen. Neljäs alue käsittää monikielisyyden ja sen eh-

tojen tarkastelun. Tutkimuksen kohteina ovat esimerkiksi diglossia, koodinvaihto sekä 

monikielisyyden ja kielikontaktien vaikutus kielen käyttöön ja muutoksiin. (Nuolijärvi 

2000: 18.) 

 

Yksi sosiolingvistiikan tutkimuskohteista on nuorten kieli. Monet tutkimustulokset ovat 

osoittaneet, että nuorilla on tarve erottautua muista ikäpolvista. Tämä tarve näkyy myös 

heidän käyttämässään kielessä. Tätä on perusteltu sillä, että nuoret haluavat irrottautua 

vanhemmistaan ja osoittaa yhteenkuuluvuutta omaan ikäryhmäänsä. Niin kuin sosioling-

vistiikassa muutenkin, nuorten kielen variaationtutkimus painottuu pitkälti äänne- ja 

muoto-opillisten piirteiden tarkasteluun. Niiden rinnalle nousevat nuorten käyttämä sa-

nasto, keskustelutyyli ja kertominen. (Lappalainen 2001: 74–77.) 

 

Nuoret saavat pääosin mallia kielenkäyttöönsä ikätovereiltaan. On kuitenkin saatu tutki-

mustuloksia siitä, että vanhempien alueellinen ja sosiaalinen tausta vaikuttavat nuoren 

käyttämään kieleen. Nämä taustamuuttujat voivat selittää nuorten käyttämän kielen kes-

kinäisiä eroja. Erot nuorten ja aikuisten kielenkäytössä näkyvät muun muassa murrepiir-

teiden käytössä: nuoret välttelevät leimallisten murrepiirteiden käyttämistä. Nuoret suo-

sivat ennemmin laajalevikkisiä puhekielisyyksiä ja yleistyviä puhekielen piirteitä. Muita 

eroja aikuisten ja nuorten kielenkäytössä on muun muassa slangin, kirosanojen ja diskurs-

sipartikkelien käytössä. (Lappalainen 2001: 77–79.) 

 

 

2.2. Tutkimusmenetelmät 

 

Nojaan kandidaatintutkielmassani Harri Mantilan (1997) jaotteluun nykysuomalaisen pu-

hekielen piirteistä. Mantila on jaotellut piirteet viiteen ryhmään. Jaottelun perusteina hän 

on käyttänyt piirteen alueellista edustusta sekä nykykielisen variaation ominaispiirteitä. 

Ryhmät ovat yleiset ja neutraalit puhekielen piirteet (esimerkiksi passiivin käyttö mo-

nikon ensimmäisen persoonan funktiossa), laaja-alaiset puhekielisyydet (esimerkiksi 
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svaa-vokaali), yleistyvät puhekielisyydet (esimerkiksi jälkitavujen A-loppuiset vokaa-

liyhtymät assimiloituneina vokaalijonoina), leimautuneet ja kartettavat aluepuhekie-

lisyydet (esimerkiksi jälkitavujen vokaalienvälinen h) sekä elävät paikallisuudet (esi-

merkiksi persoonapronominit mie ja sie) (Mantila 1997: 11–21). 

 

Sovellan Mantilan jaottelua analyysissäni jaottelemalla inessiivin sekä jälkitavujen A-

loppuisten vokaaliyhtymien variantit näihin ryhmiin aineistoni perusteella. Vertailen 

omaa jaotteluani aikaisemman tutkimustiedon perusteella tehtyyn jaotteluun, jota esitte-

len tarkemmin luvuissa 3.1.2. ja 3.2.2. Teen kvantitatiivista tutkimusta ja lasken tekemis-

täni litteraateista inessiivin sekä jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien erilaisten 

edustumien määriä. Lasken myös inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

varianttien prosentuaaliset osuudet. 

 

Hyödynnän tutkielmassani myös Rouhikosken (2015) ja Paunosen (1995) tutkimuksis-

saan tekemiä jaotteluja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien assimiloitumisjärjes-

tyksestä. Anu Rouhikoski (2015) on tutkinut jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

assimiloitumista helsinkiläisissä Kelan toimistoissa. Hänen tutkimuksensa mukaan OA-

yhtymissä esiintyy eniten assimiloitumista. Toiseksi eniten assimiloitumista esiintyy eA-

yhtymissä. Vokaaliyhtymistä kolmanneksi herkin assimiloitumaan on UA-variantti. Rou-

hikosken (2015) aineistossa ii-varianttien osuus on assimiloituneista vokaalijonoista pie-

nin. Tämä saattaa johtua siitä, että ii-muodon tilanteinen ja sosiaalinen käyttöala on ka-

peampi kuin muilla assimiloituneilla varianteilla. (Rouhikoski 2015: 140–156.) 

 

Niin kuin Rouhikoski (2015: 141) itsekin toteaa, hänen tutkimustuloksensa eivät vastaa 

aiempia tutkimustuloksia vokaaliyhtymien assimiloitumisen hierarkiasta. Esimerkiksi 

Paunosen (1995: 111) mukaan jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien assimiloitu-

misjärjestys on seuraava: 1) eA-yhtymät, 2) OA-yhtymät, 3) UA-yhtymät ja 4) iA-yhty-

mät. Onkin kiinnostavaa selvittää, missä järjestyksessä taipumus assimiloitua etenee raa-

helaisnuorten puhekielessä.   
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3. TARKASTELTAVAT KIELENPIIRTEET 

 

3.1. Inessiivi 

 

Iso suomen kielioppi määrittelee inessiivin olosijamerkitykselliseksi sisäpaikallissijaksi, 

jonka pääte on -ssa tai -ssä. Inessiiviä käytetään paikan, tilan, ajankohdan ja keston il-

mausten lisäksi vakiintuneissa mitan tai tavan ilmauksissa sekä eräissä abstrakteissa ki-

teymissä. Inessiivi voi esiintyä myös esimerkiksi päivittelyä vahvistavissa ilmauksissa. 

Se on mahdollinen myös MA- ja E-infinitiiveissä silloin kun ne kuvaavat käynnissä ole-

vaa tai juuri alkavaa tilannetta. (VISK: § 1251.) 

 

 

3.1.1. Inessiivin päätevariantit 

 

Puhekielessä inessiivillä on neljä mahdollista päätevarianttia. Yleiskielinen -ssA esiintyy 

tyypillisesti itämurteissa, hämäläismurteissa sekä itäisissä ja pohjoisissa peräpohjalais-

murteissa. Yksinäis-s:istä inessiiviä -sA tavataan yleisimmin länsimurteissa, mutta se jää 

pois sisämaan hämäläismurteista ja kaakkoishämäläisistä murteista. Kolmas mahdollinen 

pääte on -s, jossa loppuheitto on hävittänyt päätteen vokaalin. Tästä esimerkkinä ovat 

muodot täs kyläs. Tämä variantti on yleinen Etelä-Pohjanmaalla. Myös inessiivin neljäs 

mahdollinen esiintymismuoto sijoittuu samalle murrealueelle. Etelä-Pohjanmaan mur-

teen omistusliitteiset inessiivit ovat -hnA-päätteisiä. Esimerkkejä tästä ovat muodot päh-

näni ’päässäni’ ja voihnansa ’voissansa’. (Rapola 1966: 240–241.) -hnA-päätettä ei 

esiinny aineistossani, joten jätän sen tutkimukseni ulkopuolelle. 

 

Yksinäis-s:inen inessiivi on yksi keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden yhteisistä piir-

teistä. Esimerkiksi muotojen ’kylmässä’ ja ’veneissä’ variantteja ovat kylymäsä ja ven-

neisä. (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 281.) Kalajoen–Pyhäjoen murteessa 

inessiivillä on kahdenlaisia variantteja: sekä muoto täsä kyläsä, jota on vanhastaan tavattu 

Kalajoen–Pyhäjoen murteen alueella, että yleiskielinen muoto tässä kylässä, jota on van-

hastaan tavattu Kalajoen–Pyhäjoen ylämaan murteen alueella. (Kettunen 1959 [1940a]: 

kartta 104.) Oulun seudun murteessa yksinäis-s:inen inessiivi on vanhastaan poikkeukse-

ton murteen sydänalueilla. Kuitenkin itää kohti noustaessa, esimerkiksi Muhoksella, se 



10 

 

vaihtelee geminaatta-s:isen inessiivin kanssa. Itäisimmissä pitäjissä, Ylikiimingissä ja 

Utajärvellä, inessiivi edustuu lähes kokonaan geminaatta-s:nä. (Pääkkönen 1994: 289.) 

 

 

3.1.2. Inessiivistä tehty tutkimus keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden alueella 

 

Alapuranen (1997) on tutkinut inessiiviä Oulun seudun murteen alueella. Hän on käyttä-

nyt tutkimusaineistonaan muun muassa Terttu Kanasen (1994) pro gradu -tutkielmaa 

Kyllä mää piän itteäni täytenä oululaisena. Oululaisnuorten puhekielestä ja Minna Haa-

pasalon (1996) pro gradu -tutkielmaa Mää tekkiin tuota, oikeestaan seleväksi, et misä se 

kaappi niinku seisoo. Oulun puhekielen sukupuolivariaatio. Alapuranen (1997) on tehnyt 

Kanasen ja Haapasalon tutkimusten perusteella johtopäätöksen, että kaupunkialueilla yk-

sinäis-s:inen inessiivi on katoamassa. Varsinkin koulutetut kielenpuhujat ja naiset vältte-

levät vanhan murteen mukaisen inessiivin käyttöä. Myös kielenkäyttäjien ikä aiheuttaa 

variaatiota murrepiirteen käytössä: nuoret käyttävät ennemmin kaksi-s:istä inessiiviä. 

Alapuranen nimeääkin yksinäis-s:isen inessiivin päätteen mahdolliseksi stigmapiirteeksi. 

Tällaisia piirteitä vältellään kaupunkilaisnuorten keskuudessa, mutta maaseudulla ne py-

syvät stabiileina. (Alapuranen 1997: 189–190.) Näiden seikkojen perusteella yksinäis-

s:isen inessiivin voisi sijoittaa leimautuneiden ja kartettavien aluepuhekielisyyksien ryh-

mään.  

 

Uudempaa tutkimusta inessiivin päätevarianttien käytöstä Oulun alueella on tehnyt esi-

merkiksi Sirkku Löppönen (2015). Hän on tutkinut Oulunsalossa asuvien lukiolaisten 

inessiivin käyttöä. Hänen aineistossaan yksinäis-s:inen inessiivi esiintyy 41,3-prosentti-

sesti. Huomioitavaa on, että joillakin informanteilla sitä ei esiinny puheessa lainkaan. 

Myös hänen tutkimuksensa osoittaa sen, että tytöt välttelevät enemmän vanhan murteen 

mukaisen inessiivin käyttöä kuin pojat. 

 

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden osalta inessiiviä on tutkinut Maija Luoma 

(2016) pro gradu -tutkielmassaan Inessiivin päätteen variaatio Kannuksen murteen pu-

hujilla 1960- ja 2010-luvulla. Kannus kuuluu Lestijoen murteisiin, mutta se voi antaa 

viitteitä inessiivin käytöstä Raahen eteläpuolella. Tutkielman uudempi aineisto on kerätty 

vuonna 2015.  Luoman mukaan Kannuksessa -sA-päätteen osuus on vähentynyt, ja -ssA-
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pääte on tullut sen tilalle varsinkin nuorten naisten keskuudessa. Päätevariantin valin-

nassa esiintyy kuitenkin paljon informanttikohtaista vaihtelua.  

 

 

3.2. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät 

 

Suomen kielessä tavataan kahdeksan jälkitavuissa esiintyvää A-loppuista vokaaliyhty-

mää. Näitä ovat ea, eä, oa, öä, ua, yä, ia ja iä. Koska etu- ja takavokaalisia variantteja 

tarkastellaan tutkimuksissa useimmiten yhdessä, voidaan puhua neljästä vokaaliyhty-

mästä eA, OA, UA ja iA. (Rouhikoski 2015: 130.) 

 

 

3.2.1. Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien edustus puhekielessä 

 

Keski- ja pohjoispohjalaisissa murteissa yleisesti tavattava piirre on sananloppuisen vo-

kaaliyhtymän eA esiintyminen muodossa iA. Esimerkkinä tästä ovat muodot onnia ’on-

nea’ ja hirviä ’hirveä’. (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 281.) Vokaaliyhty-

mien välissä on selvä tavunraja, ja rajalla tavataan siirtymä-äänteinä erivahvuista j:tä, v:tä 

ja w:tä (Mantila & Pääkkönen 2010: 206). iA-muoto on vanhastaan ollut sekä Kalajoen–

Pyhäjoen että Oulun seudun murteessa suosituin eA-yhtymän variantti (Kettunen 1959 

[1940a]: kartat 191–193). 

 

Toisen ryhmän keski- ja pohjoispohjalaisissa murteissa tavattavista eA-yhtymän varian-

teista muodostaa vokaaliyhtymän assimiloituneet vokaalijonot. Tällöin vokaaliyhtymä eA 

esiintyy muodossa ee. Assimiloitunut vokaalijono on tyypillinen esimerkiksi hämäläis-

murteissa ja Helsingin puhekielessä (Mustanoja 2011: 242). Kolmanteen ryhmään kuuluu 

vokaaliyhtymän edustus yleiskielisessä muodossa (esimerkiksi korkea). Yleiskielistä 

muotoa on vanhastaan tavattu esimerkiksi Kainuun murteessa. (Kettunen 1959 [1940a]: 

kartat 191–193.) 

 

OA-yhtymän muodot ryhmitellään eA-yhtymän ryhmiä vastaaviin muotoihin verkkua, 

verkkoo ja verkkoa. Myös OA-yhtymien välissä on selvä tavunraja, ja rajalla tavataan 

siirtymä-äänteinä erivahvuista j:tä, v:tä ja w:tä. Esimerkiksi sanasta kutoa voi esiintyä 

muoto kutova. (Mantila & Pääkkönen 2010: 206–211.) Yleiskielistä OA-muotoa on 
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vanhastaan tavattu eA-yhtymän lailla Kainuun murteessa. Vanhan murteen mukainen UA-

muoto on tavattu esimerkiksi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteissa. OO-varianttia on 

vanhastaan tavattu esimerkiksi hämäläismurteiden alueella. (Kettunen 1959 [1940a]: kar-

tat 194–196.) 

 

Niin kuin luvussa 2.2. mainitsin, eA- ja OA-yhtymät ovat yleensä vokaaliyhtymistä her-

kimpiä assimiloitumaan. Tämä voi johtua siitä, että eA- ja OA-yhtymiä sisältävät nominit 

ovat usein lausuman propositiota vahvistavia tai suhteuttavia adjektiiveja ja adverbeja 

(Rouhikoski 2015: 144–145). Tällaisia muotoja ovat esimerkiksi adjektiivit hirveä, kau-

hea ja niiden johdokset, sekä adverbi oikeastaan. Sanojen esiintymistiheys on laaja ja ne 

ovat herkkiä assimiloitumaan vokaalijonoiksi. Varsinkin naiset käyttävät näitä sanoja 

usein, mikä selittää sitä, miksi naiset omaksuvat assimiloituneet vokaalijonot herkemmin 

kuin miehet. (Koivisto 1997: 115.) 

 

Vokaaliyhtymiä iA ja UA tavataan puhekielessä yleiskielisissä muodoissa pappia ja piip-

pua sekä yleistyvissä muodoissa pappii ja piippuu. Yleiskielen muodot ovat edustuneet 

suurimmassa osassa Suomea, esimerkiksi Peräpohjan murteissa ja Keski- ja Pohjois-Poh-

janmaan murteissa. Esimerkiksi kaakkoismurteissa on vanhastaan tavattu muotoja pappii 

ja piippuu. (Kettunen 1959 [1940a]: kartta 197.) Mantilan ja Pääkkösen (2010: 211–212) 

mukaan Oulun seudun murteessa on iA- ja UA-yhtymistä tavattu vanhastaan ainoastaan 

yleiskielisiä muotoja. Näin on ollut myös Kalajoen–Pyhäjoen murteessa (Kettunen 1959 

[1940a]: kartta 197). 

 

 

3.2.2. Jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä tehty tutkimus keski- ja pohjoispohja-

laisten murteiden alueella 

 

Miia Koivisto (1997) on tehnyt tutkimusta jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien as-

similoituneista vokaalijonoista. Hänen mukaansa assimiloituneet vokaalijonot kuuluvat 

vanhastaan sekä itä- että länsimurteisiin, ja tämä on yksi syy sen suosiolle. Piirre luetaan 

yleistyvien puhekielisyyksien ryhmään, ja näin ollen naiset ja nuoret omaksuvat sen no-

peimmin. Assimiloituneiden vokaalijonojen edustuksen lisäksi Koivisto on ottanut tutki-

muksessaan huomioon jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien yleiskielisen edustuk-

sen sekä vanhan murteen edustuksen. (Koivisto 1997: 94.)  
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Oulun seudun murteiden osalta Koivisto on ottanut huomioon Iin, Yli-Iin, Oulun ja Mu-

hoksen murteet. Keski-Pohjanmaan murteista tarkastelun kohteena ovat Nivalan, Kärsä-

mäen ja Vetelin murteet. Kaikkien paikkakuntien murretausta on samanlainen, sillä jäl-

kitavujen eA- ja OA-loppuiset vokaaliyhtymät ovat edustuneet vanhastaan muodoissa iA 

ja UA. Tämä muoto on puhekielessä yleisin kaikissa ikäryhmissä, mutta yleiskielinen va-

riantti ja assimiloitunut muoto saavuttavat suosiota nuorempien kielenpuhujien keskuu-

dessa. (Koivisto 1997: 98.)  

 

Koivisto käyttää Oulun osalta aineistonaan jo edellä mainittuja Kanasen (1994) ja Haa-

pasalon (1996) tutkimuksia. Tutkimustulokset noudattavat inessiivin päätteen tutkimus-

tuloksien linjaa: yleiskielistä muotoa ja assimiloitunutta vokaalijonoa käytetään lähes 

yhtä paljon kuin murrevarianttia. Kanasen vuonna 1994 tekemässä tutkimuksessa murre-

variantti on ollut naisten keskuudessa suosituin vaihtoehto, mutta Haapasalon vuoden 

1996 tutkimuksessa assimiloitunut vokaalijono on saavuttanut suosituimman piirteen ase-

man. Maaseutukunnissa, Iissä, Yli-Iissä ja Muhoksella, vanhan murteen mukainen vari-

antti on ollut suosituin. Tutkimukset on kuitenkin tehty 1980-luvun tienoilla, ja niissä 

näkee jo assimiloituneen vokaalijonon osuuden kasvua. (Koivisto 1997: 99.) 

 

Keski-Pohjanmaan murteissa, Nivalassa, Kärsämäellä ja Vetelissä, vanhan murteen mu-

kainen variantti on vanhastaan ollut suosituin. Nuorilla, varsinkin naisilla, assimiloitunut 

vokaalijono on kuitenkin tullut sen tilalle. Yleiskielistä varianttia on tavattu pääasiassa 

työikäisillä. (Koivisto 1997: 99–101.) Tutkimukset on kuitenkin tehty aikavälillä 1979–

1994, ja on hyvin todennäköistä, että assimiloituneiden vokaalijonojen osuus jälkitavujen 

A-loppuisissa vokaaliyhtymissä on kasvanut varsinkin nuorten puhekielessä.  

 

Niin kuin Koivisto itse mainitsee ja tuloksista pystyy päättelemään, jälkitavujen A-lop-

puisten vokaaliyhtymien assimiloituneet vokaalijonot luetaan yleistyviin puhekielen piir-

teisiin (Koivisto 1997: 94). Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien murrevariantin 

voisi lukea leimautuneisiin ja kartettaviin aluepuhekielisyyksiin, sillä se on katoamassa 

kaupungeista ja erityisesti nuoret naiset karttavat sitä. Yleiskielinen vaihtoehto on piir-

teistä neutraalein: sillä on tietty asema puhekielessä, mutta se ei ilmaise käyttäjän sosiaa-

lista identiteettiä. (Mantila 1997: 17.) 
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Uudempaa tutkimusta jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä Oulun seudun murteen 

alueella on tehnyt esimerkiksi Aada Koivisto (2018) kandidaatintutkielmassaan Hauki-

putaalaisen suurperheen sisäinen variaatio jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä. 

Perheen isä on kotoisin Kajaanista, äitipuoli Muhokselta ja äiti Raahen ja Pyhäjoen alu-

eelta. Koska he asuvat Haukiputaalla, kuuluu heidän murteensa Oulun seudun murtee-

seen. Informanteilla eA-yhtymän suosituin variantti on yleistyvä ee-muoto. Toiseksi ylei-

sin on vanhan murteen mukainen iA. Vähiten käytössä on yleiskielinen eA-variantti.  

 

OA-yhtymän kohdalla Koivisto on havainnut eron tyttöjen ja poikien varianttienkäytön 

välillä. Tytöillä suosituin variantti on yleiskielinen OA, toiseksi yleisin on yleistyvä OO 

ja harvinaisin on vanhan murteen mukainen UA. Pojilla vanhan murteen mukainen muoto 

on suosituin, OO-variantti toiseksi yleisin ja yleiskielinen OA harvinaisin. Koiviston ai-

neistossa UA- ja iA-yhtymätapaukset ovat kaikki yleiskielen mallin mukaisia.  
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4. ANALYYSI 

 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhty-

mien varianttien edustusta raahelaisnuorten puhekielessä. Esittelen tulokset murrepiirteit-

täin. Käsittelyjärjestys etenee inessiivin päätteistä jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhty-

mien varianttien käsittelyyn. Esittelen aluksi kunkin murrepiirteen mahdolliset esiinty-

mismuodot raahelaisnuorten puhekielessä. Tämän jälkeen esittelen aineistoni pohjalta 

saadut tutkimustulokset. Lisäksi jaottelen murrepiirteiden variantit luvussa 2.2. mainitse-

miini Mantilan (1997) määrittelemiin ryhmiin. Ryhmiä ovat esimerkiksi laaja-alaiset pu-

hekielisyydet ja yleistyvät puhekielisyydet. 

 

Havainnollistan saatuja tuloksia taulukoilla ja aineistoesimerkeillä. Taulukoissa nähdään 

informanttien käyttämien piirteiden erilaisten edustumien määrät sekä niiden prosentuaa-

liset osuudet. Jotkin piirteistä esiintyvät aineistossa ainoastaan muutaman kerran, minkä 

vuoksi esittämiäni prosenttiosuuksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavina.  

 

Loppuun kokoan yhteenvedon, jossa käsittelen tarkemmin, millaista variaatiota raahelais-

nuorten puhekielessä on inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien edustuk-

sessa. Vertailen saamiani tuloksia aiempiin tutkimustuloksiin. Lisäksi tarkastelen suku-

puolten välisiä eroja murrepiirteiden käytössä. Vastaan myös siihen, onko tutkimissani 

piirteissä näkyvissä enemmän Oulun seudun murteen vai Kalajoen–Pyhäjoen murteen 

tyypillisiä edustustapoja. Tarkastelen myös murrepiirteiden käytön idiolekteittaisia eroja. 

 

 

4.1. Inessiivin päätteen variaatio raahelaisnuorten puhekielessä 

 

Seuraavassa taulukossa esitän raahelaisnuorten puhekielessä esiintyvät inessiivin päätteet 

sekä niiden prosentuaalisen jakauman. Nuorten puhekielessä esiintyvät muodot ovat 

yleiskielinen muoto -ssA ja vanhan murteen mukainen muoto -sA. Yhden informantin 

puheessa esiintyy myös kerran loppuheittoinen pääte -s. Sitä nimitän yleistyväksi piir-

teeksi, koska Mustanojan (2011: 151) mukaan se on nykypuhesuomessa laajalevikkinen. 

Informantit käyttävät inessiiviä yhteensä 207 kertaa, ja ne jakautuvat suhteellisen tasai-

sesti tyttöjen ja poikien välille. Tyttöjen puhekielessä inessiivi esiintyy 91 kertaa ja poi-

kien puheessa 116 kertaa.  
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TAULUKKO 1. Inessiivin päätteen variantit informanttien puheessa. 

 -ssA -ssA, % -sA -sA, % -s -s, % yht.  

Sara 30 96,8 1 3,2 - - 31 

Viivi 19 79,2 5 20,8 - - 24 

Emma 9 36 16 64 - - 25 

Anni 9 81,8 2 18,2 - - 11 

Eetu 9 28,1 23 71,9 - - 32 

Juho 22 100 - - - - 22 

Niko 4 11,1 32 88,9 - - 36 

Jere 8 30,8 17 65,4 1 3,8 26 

yht.  110 53,1 96 46,4 1 0,5 207 

 

Taulukosta 1 nähdään, että kaksi-s:isen inessiivin esiintymisprosentti on 53,1 prosenttia. 

Se on suosituin päätevariantti Saran, Viivin, Annin ja Juhon puheessa. On mielenkiin-

toista, että Juho käyttää yleiskielistä muotoa informanteista eniten, 100-prosenttisesti. 

Tämä on mielenkiintoista siksi, että niin kuin esimerkiksi luvussa 1.1. mainitsin, yleensä 

tytöt ovat taipuvaisempia välttelemään vanhan murteen mukaisia muotoja. Sara käyttää 

yleiskielistä muotoa toiseksi eniten, sillä hänen puheessaan se esiintyy lähes 97-prosent-

tisesti. Viivillä ja Annilla -ssA-muodon osuus inessiivin päätevarianteista on molemmilla 

noin 80 prosenttia.  

 

Esimerkkejä inessiivin -ssA-päätteen käytöstä:   

 

(1) joo tollasissa joissa ei nii itelle väliä et onkse kumpi nii tavallaan sitten 

niissä ehkä voi vähä vaikuttaa (Viivi) 

(2) – – kukkaa opettaja ei oo siinä paapomassa et mitä sää teet – – (Emma) 

(3) mietippä sitte ku kuuntelee kuulokkeet päässä jossaki, kuulokkeet päässä 

jossaki aamukolome aikaa (Juho). 

 

Vanhan murteen mukainen -sA on suositumpi variantti Emman, Eetun, Nikon ja Jeren 

puheessa. Koko aineistossa sen esiintymisprosentti on 46,4, mistä voi päätellä, että raa-

helaisnuorten puhekielestä pääte ei ole ainakaan vielä väistynyt. Niko käyttää -sA-muotoa 

eniten, lähes 89-prosenttisesti. Piirre on toiseksi suosituin Eetun puheessa, jossa sen 
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esiintymisprosentti on noin 72. Emmalla ja Jerellä vanhan murteen mukainen muoto 

edustuu noin 65-prosenttisesti.  

 

Esimerkkejä sA-variantin käytöstä: 

 

(4) ja sittekö näisä merihommisa on monesti että viikko töitä ja viikko vap-

paata nii ois sillee aika mukava periaatteesa niinku puoli vuotta töitä (Niko) 

(5) nii kyllä se näkkyy arvosannoisa – – (Emma). 

 

Yleistyvä -s-muoto esiintyy kerran Jeren puheessa (esimerkki 10) seuraavanlaisessa kon-

tekstissa (esimerkit 6, 7, 8, 9, 11 ja 12): 

 

(6) sitte voi ostaa, derpysenta [Derbi Senda], seitekymppi Enoksi [Enox-teho-

pakoputki] (Jere) 

  (7) seitekybäne ja (Enoksikiiäli) [Enox-tehopakoputki] (Niko) 

 (8) kotarin [KTM-kevytmoottoripyörä] maski ja vihriät kripit ja fät baari [Fat 

bar -ohjaustanko] (Jere) 

  (9) vielä mittää joo pittää se olla (Niko) 

(10) voi sitä tankkua vähä lyhentää nii o ajoasennos paljo mukavempia (Jere) 

(11) se o mintti (Niko) 

(12) passaa keulii sit Ässän [S-market] takana (Jere). 

 

Jos kyseessä on -s-muoto, sanan mukavempia kuuluisi olla muodossa mukavempaa. Toi-

saalta Jere on voinut tarkoittaa sanoa ajoasennot. Konteksti ei anna viitteitä siitä, mitä 

Jere on ollut tarkoitus sanoa. Tällöin siihen sopii molemmat vaihtoehdot. Toisaalta Jeren 

puheessa ei muuten esiinny inessiiviä -s-päätteellisenä, joten tämän vuoksi voisi tehdä 

johtopäätöksen, että Jeren tarkoitus on käyttää sanaa ajoasennot. Tätä tukee Luoman pro 

gradu -tutkielmassaan esittämät diagrammit Inessiivit konsonantin edellä (2016: 35–42): 

niistä voi tehdä johtopäätöksen, että -s esiintyy harvoin konsonantin edellä.  

 

Inessiivin päätteen valinta näyttää olevan nuorten puheessa suhteellisen epäsäännöllistä. 

Joissakin tapauksissa he esimerkiksi käyttävät perättäisissä sanoissa eri päätteitä: 

 

(13) mää haluan ton ikkunan auki toi on ärsyttävässä paikasa (Eetu). 
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Useammat heistä myös vaihtelevat päätevariantteja koko keskustelun ajan, joten tallen-

nustilanteen rentoutuminen ei vaikuta päätevariantin valintaan. Lisäksi parin päätevari-

anttien valinnalla ei näytä olevan vaikutusta käytettävän muodon valintaan. Esimerkiksi 

Annilla ja Juholla vanhan murteen mukaisen muodon käyttö on vähäistä, vaikka heidän 

pareillaan, Emmalla ja Eetulla, -sA-muotoja esiintyy runsaasti.  

 

Odotuksenmukaisesti -ssA-variantin osuus on raahelaisnuorten puhekielessä kasvamassa. 

Varsinkin tytöt välttelevät vanhan murteen mukaista päätettä. Näin ollen yksinäis-s:isen 

inessiivin käyttö aineistossani noudattaa aiempien tutkimustulosten linjaa (ks. esim. Ala-

puranen 1997: 189–190), ja sen voi nimetä leimautuneeksi ja kartettavaksi aluepuhekie-

lisyydeksi. Toisaalta vanhan murteen mukaisten muotojen edustus koko aineistossa on 

kuitenkin niin vahva, että niitä voisi pitää myös alueelle ominaisina laaja-alaisina puhe-

kielisyyksinä.  

 

Kaksi-s:isen inessiivin voisi sijoittaa yleistyvien puhekielisyyksien ryhmään, sillä sen 

osuus on kasvanut alueella, jossa vanhastaan suosituin variantti on ollut vanhan murteen 

mukainen muoto. Loppuheittoinen inessiivin pääte -s esiintyy aineistossa ainoastaan ker-

ran, mutta se tarkoittaa, että senkin osuus on kasvanut alueella, jossa sitä ei ole aiemmin 

tavattu. Senkin voisi siis sijoittaa yleistyvien puhekielisyyksien ryhmään. Nimitän kui-

tenkin jatkossa selkeyden vuoksi kaksi-s:istä inessiiviä edelleen yleiskieliseksi muodoksi 

ja loppuheittoista -s-päätettä yleistyväksi muodoksi. 

 

 

4.2. Jälkitavujen eA-yhtymän variaatio raahelaisnuorten puhekielessä 

 

Jälkitavujen eA-yhtymät voivat esiintyä seuraavissa muotoryhmissä: 1) e-vartaloisten sa-

nojen yksikön partitiivissa (esimerkiksi järkiä), 2) e-vartaloisten verbien A-infinitiivissä 

(esimerkiksi lähtiä), 3) *eδA-vartaloisissa supistumaverbeissä (esimerkiksi rupia ’ru-

veta’) sekä 4) *eδA-vartaloisissa nomineissa ja adverbeissa (esimerkiksi kauhee). (Kun-

nas 2007: 174.) Informanttini käyttävät puheessaan eA-yhtymän variantteja yhteensä 135 

kertaa. Tytöillä eA-yhtymän variantteja esiintyy 100 kertaa, kun taas pojilla tämä määrä 

on 35. Sekä tyttöjen että poikien puhekielessä esiintyy kaikkia mahdollisia eA-yhtymän 

variantteja. Toisaalta kuitenkin joidenkin informanttien puhekielessä ei tavata tiettyjä 
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variantteja ollenkaan. Taulukosta 2 nähdään kunkin informantin käyttämien varianttien 

määrällinen ja prosentuaalinen jakauma.  

 

TAULUKKO 2. eA-yhtymän variantit informanttien puheessa. 

 eA eA, % ee ee, % iA iA,% yht. 

Sara 1 3,3 28 93,3 1 3,3 30 

Viivi - - 28 80 7 20 35 

Emma 5 20,8 14 58,3 5 20,8 24 

Anni 1 9,1 8 72,7 2 18,2 11 

Eetu 1 7,1 5 35,7 8 57,1 14 

Juho 1 25 3 75 - - 4 

Niko - - 2 16,7 10 83,3 12 

Jere 1 20 2 40 2 40 5 

yht. 10 7,4 90 66,7 35 25,9 135 

 

Taulukon 2 perusteella näyttää siltä, että raahelaisnuorten puhekielessä ee-muoto on saa-

vuttanut suosituimman variantin aseman. Sen edustus kaikista varianteista on 66,7 pro-

senttia. Toiseksi yleisin eA-yhtymän variantti on vanhan murteen mukainen iA, jota nuo-

ret käyttävät puheessaan 25,9-prosenttisesti kaikista esiintymistä. Yleiskielisen muodon 

edustus koko aineistossa on 7,4 prosenttia.  

 

On tärkeää huomata ero tyttöjen ja poikien eA-yhtymän varianttien käytössä, sillä aino-

astaan tytöillä yleistyvä muoto on suosituin. Pojilla varianttien käytössä voi nähdä enem-

män variaatiota. Eetulla ja Nikolla vanhan murteen mukainen edustus, iA, on edelleen 

käytetyin muoto. Juhon ja Jeren kohdalla aineisto on huomattavasti pienempi kuin muilla 

informanteilla, ja tämä saattaa vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Jerellä yleistyvät ja vanhan 

murteen mukaiset muodot edustuvat molemmat 40-prosenttisesti. Juholla taas vanhan 

murteen mukaista muotoa ei esiinny lainkaan, sillä hänen puheessaan yleistyvä muoto 

tavataan 75-prosenttisesti ja yleiskielinen muoto 25-prosenttisesti. 

 

Vaikka tytöillä suosituin eA-yhtymän variantti on sama, on heidänkin tuloksissaan yksi-

löllistä vaihtelua. Viivin puheessa yleiskielistä muotoa ei esiinny ollenkaan, ja Saralla ja 

Annilla muoto esiintyy ainoastaan kerran. Emmalla taas sekä yleiskielinen että vanhan 
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murteen mukainen muoto esiintyvät molemmat viisi kertaa. Myös Sara käyttää yleiskie-

listä ja vanhan murteen mukaista muotoa yhtä paljon, sillä myös vanhan murteen mukai-

nen muoto esiintyy ainoastaan kerran. Viivillä ja Annilla vanhan murteen mukainen 

muoto on toiseksi suosituin: molemmilla se edustuu noin 20-prosenttisesti.  

 

Yleiskielistä eA-varianttia esiintyy Viiviä ja Nikoa lukuun ottamatta kaikkien informant-

tien puheessa. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että Sara, Eetu, Juho ja Jere käyt-

tävät yleiskielistä muotoa ainoastaan e-vartaloisten sanojen yksikön partitiivimuodoissa: 

 

(14) – – mää katon Uusi päivää Salkkareita Possea – – (Sara) 

  (15) tuo meni kyllä lähemmäs suomea mutta joo (Juho) 

(16) oon, minä oon Emmerdalea kattonu – – (Jere). 

 

Emman puheessa eA-variantti esiintyy myös *eδA-vartaloisissa nomineissa ja adver-

beissa, kuten muodoissa vaikea, oikeasti ja tärkeätä. Esiintymät vaikuttavat melko satun-

naisilta, koska hän käyttää puheessaan myös muotoja oikeestaan ja tärkeetä. Sanojen 

yleiskieliset variantit esiintyvät hänen puheessaan neljä kertaa, kun taas assimiloituneet 

variantit 14 kertaa.  

 

Tytöillä ee-variantin suosiota voi selittää, niin kuin jo aiemmin mainitsin, heidän taipu-

muksensa käyttää sanoja hirveä, kauhea ja oikeastaan (ks. esim. Koivisto 1997: 115; 

Rouhikoski 2015: 144–145). Emman ja Annin parikeskustelussa käytetyistä 35:stä eA-

yhtymästä 22 sisältää assimiloituneen vokaalijonon. 21 näistä assimiloituneista vokaali-

jonoista esiintyy sanoissa hirveä ja oikeastaan. Saran ja Viivin 56:sta assimiloituneesta 

vokaalijonosta 47 edustuu sanoissa hirveä, kauhea ja oikeastaan. Poikien puheessa ee-

varianttia nähdään ainoastaan kyseisissä sanoissa. Muita muotoja, joissa ee-variantti tyt-

töjen puheessa esiintyy, ovat esimerkiksi: 

 

  (17) – – Snäpissä [Snapchat] mää käyn vaa noppeesti vastaa (Viivi) 

  (18) – – en varmasti jaksa lukkee – – (Sara) 

  (19) no mulla on ollu iha sikana kaikkee – – (Emma). 

 

Niin kuin aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, myös Raahessa iA-varianttia esiintyy 

enemmän poikien kuin tyttöjen puhekielessä. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että 
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esimerkiksi Emman ja Viivin puheessa piirre edustuu vielä suhteellisen vahvana. Lisäksi 

piirrettä käytetään yllättävissä tilanteissa. Esimerkiksi Anni käyttää samassa puheenvuo-

rossa ensin vanhan murteen mukaista muotoa yleistyvän muodon kanssa, mutta vaihtaa 

myöhemmin vanhan murteen mukaisen muodon yleistyväksi muodoksi:  

 

(20) no ei sillee hirveen vaikiaa mutta tottakai silleen että onko osannu niinkö 

laskia oikeen et ois tarpeeksi niitä kursseja mut ei silleen muuten oo ollu hir-

veen vaikeeta – – (Anni). 

 

Muuten iA-varianttia esiintyy esimerkiksi e-vartaloisten verbien A-infinitiivimuodoissa, 

kuten esimerkissä (21), ja *eδA-vartaloisissa supistumaverbeissä (22). 

 

  (21) nii niitä puita pittää lähtiä halakommaa tonne (Niko) 

  (22) laita se ovi kiinni ite, hm miks tää ei aukia (Eetu). 

 

Koska ee-variantti on varsinkin tyttöjen puhekielessä suosituin muoto, voidaan se nimetä 

aiempaa tutkimusta (ks. esim. Koivisto 1997: 94) mukaillen yleistyväksi puhekielisyy-

deksi. Odotetusti iA-muoto esiintyy enemmän poikien kuin tyttöjen puheessa, ja näin ol-

len sitä voidaan nimittää leimautuneeksi ja kartettavaksi aluepuhekielisyydeksi. eA-vari-

antti on raahelaisnuorten puhekielessä harvinaisin, mutta sen yleiskielisen asun vuoksi 

sitä voidaan pitää yleisenä ja neutraalina puhekielen piirteenä. 

 

 

4.3. Jälkitavujen OA-yhtymän variaatio raahelaisnuorten puhekielessä 

 

Jälkitavujen OA-yhtymätapauksia esiintyy esimerkiksi seuraavissa muotoryhmissä: 1) O-

vartaloisten sanojen yksikön partitiivi, 2) O-vartaloisten verbien A-infinitiivi, 3) *OδA-

vartaloiset supistumaverbit ja 4) *ainoγa-nomini. (Kunnas 2007: 207.) Aineistossani 

esiintyy jälkitavujen OA-yhtymiä ensimmäisestä (esimerkki 23), toisesta (esimerkki 24) 

ja kolmannesta (esimerkki 25) muotoryhmästä.  

 

  (23) se oli niin noloa (Viivi) 

  (24) – – mitä sää tykkäät kahtua telekkarista (Niko) 

  (25) kaks jonnea sekoaa luokkahuoneessa (Eetu). 
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Jälkitavujen OA-yhtymätapauksia esiintyy aineistossani yhteensä 64 kappaletta. Nämä 

tapaukset jakautuvat tasaisesti tyttöjen ja poikien kesken, sillä tyttöjen puheessa tapauksia 

on 31 ja poikien puheessa 33 kappaletta. Seuraavassa taulukossa nähdään OA-yhtymän 

varianttien käytön informanttikohtainen ja prosentuaalinen jakauma. 

 

TAULUKKO 3. OA-yhtymän variantit informanttien puheessa. 

 OA OA, % OO OO, % UA UA, % yht. 

Sara 2 28,6 5 71,4 - - 7 

Viivi 4 44,4 4 44,4 1 11,1 9 

Emma - - 6 100 - - 6 

Anni 1 33,3 2 66,7 - - 3 

Eetu 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 

Juho 1 50 - - 1 50 2 

Niko - - 1 7,7 12 92,3 13 

Jere 1 20 - - 4 80 5 

yht.  10 19,2 21 40,4 21 40,4 52 

 

Niin kuin taulukosta 3 nähdään, OA-yhtymätapauksissa yleistyvä OO-variantti ja vanhan 

murteen mukainen UA-muoto ovat yhtä suosittuja muotoja. Molempien osuus kaikista 

OA-yhtymän varianteista on 40,4 prosenttia. Kolmanneksi yleisin on yleiskielinen muoto, 

jonka osuus OA-yhtymän varianteista on 19,2 prosenttia.  

 

OA-yhtymän varianttien käytössä on informanttikohtaisia eroja. OO-variantti on suosi-

tuin Saralla, Emmalla ja Annilla. Viivin puheessa OA- ja OO-variantit ovat yhtä suosit-

tuja. Eetulla taas OO- ja UA-variantit esiintyvät yhtä paljon. Nikolla ja Jerellä suosituin 

variantti on UA. Molemmilla se edustuu yli 80-prosenttisesti. Juhon puheessa OO-vari-

antti ei edustu kertaakaan ja OA- ja UA-muodot esiintyvät molemmat kerran.  

 

Tytöistä ainoastaan Viivi käyttää UA-varianttia puheessaan. Variantti esiintyy kuitenkin 

vain kerran. Hänen puheessaan esiintyy myös eniten OA-edustusta, yhteensä neljä kap-

paletta. Toiseksi eniten OA-yhtymää käyttää Sara, mutta hänenkin puheessaan se esiintyy 

vain kahdesti. Nikon ja Emman puheessa OA-muoto ei esiinny kertaakaan, ja muiden 

informanttien puheessa se edustuu ainoastaan kerran.  
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Aineistossani yleiskielinen OA-variantti esiintyy O-vartaloisten sanojen yksikön partitii-

vissa (aiemmin mainittu esimerkki 23), O-vartaloisten verbien A-infinitiivissä (esimerkki 

26) ja *OδA-vartaloisissa supistumaverbeissä (aiemmin mainittu esimerkki 25). OA-yh-

tymä esiintyy aineistossani myös adverbissa (esimerkki 27) ja partikkelissa (esimerkki 

28). 

 

   (26) – – mää aina tykkään kertoa ihmisille asioita – – (Viivi) 

  (27) no just se Snäppi [Snapchat] ja iha sillee taukoamatta (Anni) 

  (28) – – ne huutokauppas sen neitsyyden jollekki, tervetuloa Teksasiin (Juho). 

 

OO-variantit esiintyvät yksikön partitiivimuodoissa (esimerkki 29) ja kerran supistuma-

verbissä (esimerkki 30). Myös OO-yhtymien kohdalla yksi adverbi on kyseisessä muo-

dossa (esimerkki 31).  

 

  (29) – – on ollu jalkapalloo uintii partioo (Emma) 

 (30) – – sen miehen äiti yrittää saaha sen parin koko ajan eroomaan (Sara) 

  (31) ei paljoo ressaa (Anni). 

 

UA-yhtymä esiintyy aineistoni verbeissä vain silloin, kun ne ovat A-infinitiivejä (esi-

merkki 32). Nomineissa muoto esiintyy silloin, kun sana on yksikön partitiivissa (esi-

merkki 33). 

 

  (32) Loveislandia mää oon tykänny kattua (Jere) 

  (33) kakskytä kolome eurua siitä alkuperäsestä tuotteesta – – (Juho). 

 

Nuorten OA-variantin valinnassa ei näytä olevan minkäänlaista toistuvaa kaavaa. Tästä 

esimerkkinä on Nikon ja Jeren keskustelu, jossa Niko käyttää kolmessa perättäisessä pu-

heenvuorossa eri muotoja verbistä katsoa:  

 

  (34) ai et tykkää kattoo (Niko) 

  (35) no täsä kysyttii nimeommaa sitä et mitä sää et halua kattua – – (Niko) 

  (36) sitä mää tykkään kahtua ja Viller Dielerssiä [Wheeler Dealers] (Niko). 
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OA-varianteista OO- ja UA-muodot ovat aineistossani yhtä suosittuja. Koska UA-variantti 

on ollut alueella vanhastaan suosituin, voidaan assimiloitunutta varianttia kutsua yleisty-

väksi puhekielisyydeksi. UA-variantti esiintyy tyttöjen puheessa ainoastaan kerran, 

minkä vuoksi sitä voidaan nimittää leimautuneeksi ja kartettavaksi aluepuhekielisyy-

deksi. Samoin kuin eA-yhtymän kohdalla, myös OA-muoto on raahelaisnuorten puhekie-

lessä harvinaisin. Se on kuitenkin yleiskielinen, minkä vuoksi sitä voidaan pitää yleisenä 

ja neutraalina puhekielen piirteenä. 

 

 

4.4. Jälkitavujen iA-yhtymän variaatio raahelaisnuorten puhekielessä 

 

Muotoryhmät, joissa iA-muotoa voi esiintyä, ovat 1) i-vartaloisten sanojen yksikön parti-

tiivi (esimerkiksi minuuttii), 2) A-, e- ja i-vartaloisten sanojen monikon partitiivi (esimer-

kiksi sallaisuuksia), 3) i-vartaloisten verbien A-infinitiivi (esimerkiksi tanssia) ja *iδA-

vartaloiset supistumaverbit ja niistä muodostetut johdokset sekä 4) iA-vartaloiset nominit 

ja eräät adverbit (esimerkiksi yhtäkkiä) (Kunnas 2007: 139–140). Kaikki muotoryhmät, 

lukuun ottamatta *iδA-vartaloisia supistumaverbejä ja niistä muodostettuja johdoksia, 

esiintyvät informanttieni puheessa. Seuraavassa taulukossa nähdään informanttikohtaiset 

iA-yhtymän varianttien esiintymät ja niiden prosentuaaliset osuudet. 

 

TAULUKKO 4. iA-yhtymän variantit informanttien puheessa. 

 iA iA, % ii ii, % yht.  

Sara 32 78 9 22 41 

Viivi 25 96,2 1 3,8 26 

Emma 40 95,2 2 4,8 42 

Anni 16 100 - - 16 

Eetu 30 100 - - 30 

Juho 18 100 - - 18 

Niko 37 97,4 1 2,6 38 

Jere  26 86,7 4 13,3 30 

yht.  224 92,9 17 7,1 241 
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Taulukosta 4 nähdään, että aineistossa esiintyy iA-yhtymätapauksia 241 kappaletta. Kai-

kista 241:stä iA-yhtymätapauksesta 17:ssä on assimiloitunut ii-variantti. Ainoastaan Sa-

ran ja Jeren puheessa ii-variantti toistuu useamman kerran. Muilla assimiloitunut vokaa-

lijono tavataan kerran, kahdesti tai ei ollenkaan. Voi siis päätellä, ettei yleistyvä variantti 

ole saavuttanut suosiota raahelaisnuorten puhekielessä. Tätä voi selittää Paunosen (1995: 

111) ja Rouhikosken (2015: 140–142) tutkimustulokset siitä, että iA on jälkitavujen vo-

kaaliyhtymistä vähiten altis assimiloitumiselle.  

 

Sekä tytöt että pojat suosivat yleiskielistä iA-varianttia. Erot sukupuolten välillä ovat erit-

täin pieniä: tytöillä iA-variantin esiintyvyys on 90,4 prosenttia, pojilla 95,7 prosenttia. 

Yleistyvää ii-varianttia tytöt käyttävät odotuksenmukaisesti hieman enemmän kuin pojat: 

tytöillä sen edustus on 9,6 prosenttia ja pojilla 4,3 prosenttia.  

 

Esimerkkejä iA-variantin käytöstä:  

 

  (37)  no mää harrastan tanssia (Anni) 

  (38) ne oli ihania ne pikkuset (Viivi) 

  (39) siinä Äsmarketin [S-market] takana voi keulia hyvi (Jere) 

  (40) varmaa laitto äkkiä päälle sen vastaaja (Eetu). 

 

ii-varianttia käyttävät puheessaan Sara, Viivi, Emma, Niko ja Jere. Mielenkiintoista on, 

että jos iA-yhtymätapauksia on kaksi peräkkäin, usein toinen niistä edustuu ii-muodossa 

ja toinen iA-muodossa:  

 

  (41) onko sielä mittää mielenkiintosii kysymyksiä ees (Sara) 

  (42) joo siis ei täällä oo sillee et tullee yhtäkkii uusia kavereita – – (Sara) 

  (43) mut ei oo sen kummempii suunnitelmia – – (Emma). 

 

Toisaalta vokaaliyhtymät edustuvat usein myös samanlaisina peräkkäisissä sanoissa: 

 

  (44) – – nii niinkö minkälaisia ohjelmia sää niinkö tykkäät kattua – – (Niko) 

  (45) – – ei täällä oo mulle niinku semmosia mahollisuuksia – – (Anni). 

 



26 

 

Se, minkä iA-yhtymän varianteista nuori valitsee, vaikuttaa suhteellisen satunnaiselta. 

Esimerkiksi Sara, joka käyttää ii-varianttia informanteista eniten, käyttää samoja sanoja 

sekä iA- että ii-variantilla (esimerkit 46 ja 47). Toisaalta esimerkiksi Emman puheessa 

voidaan huomata ympärillä olevien assimiloituneiden vokaalijonojen vaikutus iA-varian-

tin valintaan (esimerkki 48). 

 

  (46) – – joskus oli se nelkytviis minuuttii se pohjatunti (Sara) 

  (47) – – vielä joku kymmenisen minnuuttia (Sara) 

  (48) – – on ollu jalkapalloo uintii partioo (Emma). 

 

Vanhastaan Kalajoen–Pyhäjoen ja Oulun seudun murteessa on tavattu ainoastaan iA-va-

rianttia (ks. esim. Kettunen 1959 [1940a]: kartta 197; Mantila & Pääkkönen 2010: 211–

212). Näin ollen ii-varianttia voidaan kutsua Raahessa yleistyväksi puhekielisyydeksi, 

koska sitä ei ole alueella aiemmin tavattu. Toisaalta sitä ei kuitenkaan vielä tavata kaik-

kien nuorten puheessa. iA-variantti on niin yleinen raahelaisnuorten puhekielessä, että sitä 

voi nimittää yleiseksi ja neutraaliksi puhekielen piirteeksi. 

 

 

4.5. Jälkitavujen UA-yhtymän variaatio raahelaisnuorten puhekielessä 

 

Jälkitavujen UA-yhtymät voivat esiintyä esimerkiksi seuraavissa muotoryhmissä: 1) U-

vartaloisten sanojen yksikön partitiivi (esimerkiksi epäreilua), 2) U-vartaloisten verbien 

A-infinitiivi (esimerkiksi unohtua), 3) TU-partisiippi (esimerkiksi tullee katottua), 4) 

*UδA-vartaloiset supistumaverbit (esimerkiksi halua) sekä 5) Ut-nominit (Kunnas 2007: 

190). Ut-nomineista en mainitse esimerkkiä, koska niitä ei aineistossani esiinny. Taulu-

kosta 5 nähdään UA-yhtymän varianttien informanttikohtainen edustus aineistossani. 
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Taulukko 5. UA-yhtymän variantit informanttien puheessa. 

 UA UA, % UU UU, % yht. 

Sara 26 96,3 1 3,7 27 

Viivi 16 94,1 1 5,9 17 

Emma 12 100 - - 12 

Anni 8 100 - - 8 

Eetu 10 76,9 3 23,1 13 

Juho 4 100 - - 4 

Niko 5 100 - - 5 

Jere 9 69,2 4 30,8 13 

yht.  90 90,9 9 9,1 99 

 

Taulukosta 5 nähdään, että UA-yhtymätapauksia on aineistossani 99. Yleiskielinen UA-

muoto on hallitseva kaikilla informanteilla, ja se esiintyy yhteensä 90,9-prosenttisesti. 

UU-variantti edustuu vain 9,1 prosenttisesti. Yllättävää on, että yleistyvä muoto esiintyy 

poikien puheessa seitsemän kertaa ja tytöillä ainoastaan kahdesti.  

 

Emma, Anni, Juho ja Niko käyttävät puheessaan ainoastaan UA-varianttia. Se edustuu 

tyttöjen puheessa 96,9-prosenttisesti ja poikien puheessa 80-prosenttisesti. Tästä voi pää-

tellä, että assimiloituneen ii-yhtymän tapaan UU-yhtymä ei ole saavuttanut jalansijaa raa-

helaisnuorten puhekielessä. UU-variantin epäsuosiota raahelaisnuorten puheessa voi se-

littää aiemmin mainitsemani Koiviston (1997: 116) määrittelemä vokaalijonojen assimi-

loitumistaipumus: jälkitavujen UA-yhtymä on yhtymistä vasta kolmanneksi taipuvaisin 

assimiloitumaan. Raahen alueella UU-muoto on vanhastaan ollut harvinainen, ja tämä 

saattaa olla syynä siihen, miksei yleistyvää muotoa alueella tavata.  

 

Esimerkkejä UA-yhtymän käytöstä:  

 

  (49) – – ois ollu paljo sulavampaa keskustelua eikä tämmöstä (Juho) 

  (50) ethä sinä noita samoja kysymyksiä monnee kerttaa voi kysyä (Niko) 

  (51) – – Diilerssiä [Dealers] joskus tullee katottua – – (Niko) 

  (52) – – tottakai mää haluan lyhyen matikan – – (Sara). 

 



28 

 

Saran ja Viivin puheessa yleistyvä UU-muoto esiintyy ainoastaan kerran. Eetulla ja Je-

rellä UU-varianttia tavataan useammin, Eetun puheessa kolme kertaa ja Jeren puheessa 

neljä kertaa. Huomionarvoista on, että Eetulla yleistyvä muoto edustuu ainoastaan supis-

tumaverbissä haluun (esimerkki 53). Hän kuitenkin käyttää sanasta myös yleiskielistä 

muotoa haluan (esimerkki 54). Myös Jerellä UU-variantti edustuu kolme kertaa sanan-

muodossa haluu. Lisäksi UU-variantti esiintyy hänen puheessaan partitiivimuodossa 

matskuu (esimerkki 55). Muuten variantin valinta vaikuttaa melko satunnaiselta, sillä esi-

merkiksi Viivin puheessa sama sana esiintyy sekä UA- että UU-variantillisena (esimerkit 

56 ja 57). 

 

  (53) mää haluun raitista ilimaa (Eetu) 

  (54) mää haluan ton ikkunan auki toi on ärsyttävässä paikasa (Eetu) 

  (55) kuha me saahaa niinkö vittu viittä vaille asti matskuu nii (Jere) 

  (56) minä soitan viulua (Viivi) 

 (57) – – ihan hyvin mää saattasin soittaa sinä aikana viuluu paljo mielummi 

ainaki (Viivi). 

 

UU-variantti on tutkimistani assimiloituneista muodoista ainoa, joka on suositumpi po-

jilla kuin tytöillä. Sitä voidaan kuitenkin pitää yleistyvänä puhekielisyytenä, sillä nuoret 

yleisesti suosivat laajalevikkisiä puhekielisyyksiä (Lappalainen 2001: 77). UA-yhtymää 

voidaan pitää yleisenä ja neutraalina puhekielen piirteenä: se ei ilmaise käyttäjän sosiaa-

lista identiteettiä, mutta sillä on tietty asema puhekielessä. (Mantila 1997: 17.) 

 

 

4.6. Kokoavia huomioita aineistosta 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien va-

rianttien edustusta yleiskielisinä, vanhan murteen mukaisina ja yleistyvinä muotoina koko 

aineistossa. Lisäksi tarkastelen sukupuolittaisia ja informanttikohtaisia eroja. Selvitän 

myös, missä järjestyksessä jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien yleistyvät muodot 

assimiloituvat. Lisäksi vertailen saamiani tuloksia aiempiin tutkimustuloksiin. Tarkaste-

len myös sitä, kumpi edustuu raahelaisnuorten puhekielessä vahvemmin, Kalajoen–Py-

häjoen vai Oulun seudun murre.  
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Jaottelen aineistossa esiintyvät inessiivin variantit ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyh-

tymien edustukset kahteen eri taulukkoon (taulukot 6 ja 7), koska iA- ja UA-yhtymistä ei 

ole yleistyvää muotoa. Tämän vuoksi esiintymien prosentuaaliset osuudet eivät olisi paik-

kansapitäviä. Seuraavassa taulukossa nähdään inessiivin päätteiden sekä eA- ja OA-yhty-

mien yleiskielisten, vanhan murteen mukaisten ja yleistyvien muotojen edustukset aineis-

tossa.  

 

TAULUKKO 6. Aineistossa esiintyvät yleiskieliset, vanhan murteen mukaiset ja yleisty-

vät muodot inessiivin päätteissä ja jälkitavujen eA- ja OA-vokaaliyhtymissä. 

 

 

yleiskieliset 

muodot 

vanhan murteen 

mukaiset muodot 

yleistyvät muodot yht. 

  %  %  %  

inessiivin päät-

teet 

110 53,1 96 46,4 1 0,5 207 

eA-yhtymät 10 7,4 90 66,7 35 25,9 135 

OA-yhtymät 10 19,2 21 40,4 21 40,4 52 

yht. 130 33 207 52,5 57 14,5 394 

 

Taulukosta 6 näkee, että inessiivin päätteiden ja eA- ja OA-yhtymien osalta suosituin va-

riantti on vanhan murteen mukainen muoto. Sen edustus koko aineistosta on 52,5 pro-

senttia. Toiseksi suosituin variantti on yleiskielinen muoto, joka edustuu 33-prosentti-

sesti. Yleistyvää muotoa tavataan aineistossa ainoastaan 14,5-prosenttisesti. On kuitenkin 

huomattava, että ainoastaan eA-yhtymien kohdalla vanhan murteen mukainen muoto on 

suosituin. OA-yhtymätapauksissa sekä vanhan murteen mukainen muoto että yleistyvä 

muoto edustuu 40,4-prosenttisesti jakaen näin suosituimman variantin aseman. Inessiivin 

päätteitä tarkasteltaessa yleiskielinen muoto on suosituin.  

 

Sekä Kalajoen–Pyhäjoen että Oulun seudun murteessa inessiivin pääte, eA-yhtymä ja OA-

yhtymä ovat vanhastaan edustuneet vanhan murteen mukaisessa muodossa. Toisaalta Ka-

lajoen–Pyhäjoen murteessa inessiivi on edustunut vanhastaan myös kaksi-s:isenä. Tuo-

reemman tutkimuksen mukaan vanhan murteen mukainen edustus on kuitenkin hä-

viämässä varsinkin Oulusta (ks. esim. Koivisto 2018; Löppönen 2015). Raahessa vanhan 

murteen mukaiset muodot näyttävät kuitenkin olevan elinvoimaisia varsinkin poikien 
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puhekielessä. Onkin tärkeää ottaa sukupuolen vaikutus huomioon, sillä tytöillä yleiskie-

liset ja yleistyvät muodot ovat vahvemmin edustettuina. 

 

Koska vanhan murteen mukaista muotoa kartetaan kaupunkiseudulla ja raahelaisnuorten 

puhekielessä se edustuu osittain vielä vahvasti, voisi Raahen tämän perusteella nimetä 

maaseutukunnaksi. Tätä nimitystä ei kuitenkaan tue se, että varsinkin tytöillä assimiloi-

tuneiden vokaalijonojen käytön osuus jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien käy-

tössä on kasvanut. Lisäksi se, että inessiivin suosituin päätevariantti on yleiskielinen -ssA, 

ei tue tätä väitettä. Toisaalta inessiivin edustus vanhan murteen mukaisena on vain vähän 

yleiskielistä edustusta pienempi.  

 

Sekä keskipohjalaisissa murteissa että Oulun seudun murteessa inessiivin pääte edustuu 

usein yleiskielisenä varsinkin nuorilla kielenpuhujilla. Molemmissa murteissa pojat käyt-

tävät vanhan murteen mukaista varianttia enemmän kuin tytöt. (Luoma 2016: 69; Löppö-

nen 2015: 58.) Myös eA-vokaaliyhtymät edustuvat useimmiten assimiloituneina ainakin 

Oulun seudun murteessa. OA-yhtymistä tytöillä assimiloitunut muoto on suosituin, pojilla 

taas vanhan murteen mukainen muoto. (Koivisto 2018: 29.) Kalajoen–Pyhäjoen mur-

teesta ei ole saatavilla viimeaikaista tutkimustietoa jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyh-

tymistä, mutta on hyvin todennäköistä, että sielläkin assimiloituneet muodot saavuttavat 

suosiota. Assimiloituminen on yleistyvä piirre koko Suomen puhekielessä (Mantila & 

Pääkkönen 2010: 215 ja siinä mainitut lähteet).  

 

Inessiivin päätteen ja eA- ja OA-vokaaliyhtymien käyttö muistuttaa toisiaan Kalajoen–

Pyhäjoen ja Oulun seudun nykypuhekielessä. Tämän vuoksi Raahen murretta ei voi si-

joittaa kumpaankaan murteeseen kyseisten piirteiden osalta. Voikin ehkä sanoa, että koko 

Kalajoen–Pyhäjoen ja Oulun seudun murteen alueella kyseisten piirteiden käytön osalta 

ollaan menossa yhtenäiseen suuntaan.  

 

Taulukossa 7 nähdään iA- ja UA-yhtymien yleiskielisten ja yleistyvien muotojen edus-

tukset aineistosta. iA- ja UA-yhtymätapauksia esiintyy aineistossa yhteensä 340 kappa-

letta. Näistä yleiskieliset iA- ja UA-muodot edustuvat 92,4-prosenttisesti ja yleistyvät ii- 

ja UU-muodot 7,6-prosenttisesti. 
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TAULUKKO 7. Aineistossa esiintyvät yleiskieliset, vanhan murteen mukaiset ja yleisty-

vät muodot jälkitavujen iA- ja UA-vokaaliyhtymissä. 

 yleiskieliset muodot yleistyvät muodot yht. 

  %  %  

iA-yhtymät 224 92,9 17 7,1 241 

UA-yhtymät 90 90,9 9 9,1 99 

yht. 314 92,4 26 7,6 340 

 

iA- ja UA-yhtymät ovat edustuneet vanhastaan Kalajoen–Pyhäjoen ja Oulun seudun mur-

teissa yleiskielisinä. Niin kuin luvussa 3.2.1. totesin, Mantilan ja Pääkkösen (2010: 211–

212) mukaan Oulun seudun murteessa on iA- ja UA-yhtymistä tavattu vanhastaan ainoas-

taan yleiskielisiä muotoja. Näin on myös Kalajoen–Pyhäjoen murteessa (Kettunen 1959 

[1940a]: kartta 197). Myös iA- ja UA-yhtymiin on levinnyt assimiloitumista alueilla, 

joissa sitä ei ole aiemmin tunnettu. Esimerkiksi Iina Luosujärven vuonna 2013 tehdyssä 

pro gradu -tutkielmassa ii-muodon osuus iA-yhtymistä Kuusamon puhekielessä oli 4,3 

prosenttia. UU-yhtymän osuus UA-yhtymistä oli 21,3 prosenttia. (Luosujärvi 2013: 20–

28.) 

 

Raahen murteessa assimiloituneiden muotojen käyttäminen on vielä suhteellisen harvi-

naista. Monilla informanteilla ne eivät edustu puheessa lainkaan. Lisäksi esimerkiksi Sara 

käyttää puheessaan paljon ii-muotoa, mutta UU-variantti hänen puheessaan tavataan vain 

kerran. Saralla ii- ja UU-varianttien käyttö ei siis korreloi keskenään. Toisaalta kuitenkin 

esimerkiksi Jeren puheessa kumpaakin assimiloitunutta muotoa tavataan yhtä paljon.  

 

Esimerkiksi Koiviston (2018) tutkimuksessa jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

vaihtelusta Oulun seudun murteessa kaikki 15 informanttia käyttävät iA- ja UA-yhtymistä 

yleiskielisiä variantteja (Koivisto 2018: 29). Kalajoen–Pyhäjoen murteen osalta yhty-

mistä ei ole tehty tutkimusta viime vuosina, joten ei voi tarkalleen sanoa, esiintyykö siinä 

jälkitavujen vokaalijonojen assimiloitumista. Todennäköisesti näin on, koska niin kuin 

olen maininnut, vokaalijonojen assimiloituminen on yleistyvä piirre ja näin ollen helposti 

puhekieleen leviävä. iA- ja UA-yhtymien edustuksesta Raahen murteessa ei voi siis tehdä 

selvää johtopäätöstä, kuuluuko se enemmän Kalajoen–Pyhäjoen murteeseen vai Oulun 

seudun murteeseen.  
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Taulukoita 6 ja 7 tarkasteltaessa voi tehdä sen johtopäätöksen, että aineistoni noudattaa 

Paunosen (1995: 111) jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien assimiloitumisjärjes-

tystä. Aineistossani eA-yhtymä on herkin assimiloitumaan, sillä yleistyvän muodon osuus 

on 66,7 prosenttia. OA-yhtymistä OO-varianttia tavataan 40,4 prosenttisesti, ja näin ollen 

se on toiseksi herkin assimiloitumaan. UA-yhtymä on kolmantena, sillä UU-variantti 

edustuu aineistossa 9,1-prosenttisesti. ii-variantin edustus iA-yhtymissä on 7,1 prosenttia, 

ja näin ollen iA-yhtymä on vähiten altis assimiloitumiselle.  

 

Tarkastelen seuraavaksi idiolekteittaisia eroja inessiivin päätteen ja jälkitavujen A-lop-

puisten vokaaliyhtymien variaatiossa. Tämä on mielenkiintoista siksi, että informanttien 

idiolektit sisältävät runsaasti variaatiota. Jaottelen jälleen inessiivin sekä eA- ja OA-yhty-

mät samaan taulukkoon (taulukko 8). iA- ja UA-yhtymät esittelen omassa taulukossaan 

(taulukko 9).  

 

TAULUKKO 8. Idiolekteittainen vaihtelu inessiivin päätteen ja jälkitavujen eA- ja OA-

vokaaliyhtymien yleiskielisten, vanhan murteen mukaisten ja yleistyvien muotojen käy-

tössä.  

 yleiskieliset 

muodot 

vanhan murteen 

mukaiset muodot 

yleistyvät muodot yht. 

  %  %  %  

Sara 33 48,5 2 2,9 33 48,5 68 

Viivi 23 33,8 13 19,1 32 47,1 68 

Emma 14 25,5 21 38,2 20 36,4 55 

Anni 11 44 4 16 10 40 25 

Eetu 11 19,3 34 59,6 12 21,1 57 

Juho 24 82,8 1 3,4 4 13,8 29 

Niko 4 6,6 54 88,5 3 4,9 61 

Jere 10 27,8 23 63,9 3 8,3 36 

yht. 130 32,6 152 38,1 117 29,3 399 

 

Taulukkoa 8 tarkasteltaessa huomataan, että suosituin variantti informanttien puhekie-

lessä on vanhan murteen mukainen muoto. Sen edustus aineistossa on 38,1 prosenttia. 

Toiseksi yleisin on yleiskielinen muoto, joka edustuu 32,6-prosenttisesti. Yleistyvää 
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muotoa tavataan 29,3-prosenttisesti. Huomioitavaa on, että tytöillä yleistyvä muoto on 

yleisempi kuin pojilla. Kaikilla tytöistä sen edustus on lähellä 40:tä prosenttia, kun taas 

pojilla sen edustus vaihtelee 4,9:stä prosentista noin 20:een prosenttiin. Pojilla vanhan 

murteen mukainen muoto on vahvemmin edustettuna: Eetulla ja Jerellä sen edustus on 

noin 60 prosenttia ja Nikolla lähes 90 prosenttia.  

 

Viivin puheessa suosituin muoto on yleistyvä muoto. Se kattaa lähes 50 prosenttia käyte-

tyistä varianteista. Toiseksi suosituin variantti on yleiskielinen muoto, joka esiintyy Vii-

vin puheessa 32,4-prosenttisesti. Viivin keskustelukumppanilla Saralla yleiskielinen ja 

yleistyvä muoto ovat yhtä suosittuja: niiden osuus on 48,5 prosenttia. Molemmilla vanhan 

murteen mukainen muoto on vähiten käytetty. Tyttöjen varianttien valinta saattaakin kor-

reloida keskenään. Toisaalta kuitenkin Viivin puheessa esiintyy enemmän vanhan mur-

teen mukaista varianttia, sillä hänen puheessaan sen osuus on 18,3 prosenttia, kun taas 

Saran puheessa se esiintyy 2,8-prosenttisesti.  

 

Toinen pari, jolla varianttien valinta saattaa korreloida keskenään, on Niko ja Jere. Heillä 

molemmilla vanhan murteen mukainen muoto on suosituin variantti, ja Niko käyttää sitä 

88,5-prosenttisesti ja Jere 63,9-prosenttisesti. Sekä Nikolla että Jerellä yleiskielinen 

muoto on toiseksi suosituin. Nikon puheessa se edustuu 6,6-prosenttisesti, ja Jeren pu-

heessa 27,8-prosenttisesti.  

 

Emman, Annin, Eetun ja Juhon varianttien valinta ei näytä korreloivan parikeskuste-

luissa. Emmalla ja Eetulla vanhan murteen mukainen muoto on suosituin, kun taas An-

nilla ja Juholla yleiskielistä muotoa tavataan eniten. Kaikilla heistä yleistyvä muoto on 

toiseksi suosituin variantti. Emmalla ja Eetulla yleiskielinen muoto on siis harvinaisin, ja 

Annilla ja Juholla vanhan murteen mukaista muotoa esiintyy vähiten. Toisaalta Annilla 

ja Eetulla yleiskielisen ja yleistyvän muodon osuuksien poikkeavuus on hyvin vähäistä, 

sillä Anni käyttää molempia noin 40-prosenttisesti ja Eetu noin 20-prosenttisesti. 

 

Seuraavassa taulukossa nähdään idiolekteittainen vaihtelu iA- ja UA-vokaaliyhtymien 

yleiskielisten, vanhan murteen mukaisten ja yleistyvien muotojen käytössä. Informantit 

käyttävät muotoja yhteensä 340 kertaa. Niistä 92,4 prosenttia on yleiskielistä varianttia, 

ja 7,6 prosenttia on yleistyvää muotoa. 

 



34 

 

TAULUKKO 9. Idiolekteittainen vaihtelu jälkitavujen iA- ja UA-vokaaliyhtymien yleis-

kielisten ja yleistyvien muotojen käytössä. 

 yleiskieliset muodot yleistyvät muodot yht. 

  %  %  

Sara 58 85,3 10 14,7 68 

Viivi 41 95,3 2 4,7 43 

Emma 52 96,3 2 3,7 54 

Anni 24 100 - - 24 

Eetu 40 93 3 7 43 

Juho 22 100 - - 22 

Niko 42 97,7 1 2,3 43 

Jere 35 81,4 8 18,6 43 

yht. 314 92,4 26 7,6 340 

 

Taulukosta 9 nähdään, että ainoastaan Saran ja Jeren puheessa yleistyviä ii- ja UU-vari-

antteja esiintyy yli 10-prosenttisesti. Annilla ja Juholla kyseisiä muotoja ei esiinny ollen-

kaan. Muilla niiden edustus on 2,3:sta prosentista seitsemään prosenttiin. Verrattaessa 

tuloksia inessiivin päätteen sekä eA- ja OA-yhtymän assimiloituneen muodon käyttöön, 

Saralla, Eetulla, Juholla ja Nikolla tulos on odotuksenmukainen. Viivin, Emman ja Annin 

puheessa assimiloituneiden muotojen voisi olettaa esiintyvän enemmän. Toisaalta tätä voi 

selittää se, että iA- ja UA-yhtymät eivät assimiloidu yhtä herkästi kuin eA- ja OA-yhtymät.  

 

Jeren tulos on yllättävä, sillä hänellä iA- ja UA-yhtymien assimiloituneita muotoja esiin-

tyy enemmän kuin eA- ja OA-yhtymissä. Tämän syynä voi olla se, että inessiivin ja eA- 

ja OA-yhtymien kohdalla Jere suosii vanhan murteen mukaista muotoa. Ehkä hän myös 

iA- ja UA-yhtymien kohdalla karttaa yleiskielisen muodon jatkuvaa käyttöä. Toisaalta hän 

saattaa myös olla malliesimerkki siitä, kuinka jälkitavujen vokaaliyhtymien assimiloitu-

misen tarttumisjärjestys vaihtelee idiolekteittain. 
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkinut kandidaatintutkielmassani inessiivin päätteiden ja jälkitavujen A-loppuisten 

vokaaliyhtymien variaatiota raahelaisnuorten puhekielessä. Sen lisäksi olen selvittänyt, 

millaisia sukupuolten välisiä eroja inessiivin ja jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhty-

mien edustuksessa esiintyy. Lisäksi olen selvittänyt, onko tutkimissani piirteissä näky-

vissä enemmän Oulun seudun vai Kalajoen–Pyhäjoen murteen tyypillisiä edustustapoja. 

Aineistonani käytin tallentamiani lukiolaisten parikeskusteluja. 

 

Tutkimukseni perusteella inessiivin mahdolliset päätevariantit raahelaisnuorten puhekie-

lessä ovat yleiskielinen -ssA, vanhan murteen mukainen -sA ja yleistyvä -s. Koko aineis-

tossa suosituin variantti on yleiskielinen -ssA, vaikkakin eroja esiintyy sukupuolten ja 

idiolektien välillä. Pääosin -ssA-variantti on suosituin tytöillä, kun taas pojat käyttävät 

ennemmin -sA-varianttia. -s-variantti on aineistossani harvinainen, sillä se esiintyy siinä 

ainoastaan kerran.  

 

Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymistä informantit käyttävät eniten assimiloitunutta ee-vari-

anttia. Toiseksi yleisin on vanhan murteen mukainen iA-variantti. Harvinaisin on yleis-

kielinen eA-variantti. Jälleen yleistyvä ee-variantti on suosituin ainoastaan tytöillä, sillä 

pojilla se on toiseksi suosituin variantti. Heillä suosituin variantti on iA-muoto, joka on 

tytöillä toiseksi suosituin. Sekä tytöillä että pojilla eA-variantti on vähiten käytetty. Jäl-

leen aineistossa esiintyy kuitenkin idiolekteittaisia eroja. 

 

OA-yhtymätapauksissa yleistyvä OO-variantti ja vanhan murteen mukainen UA-variantti 

ovat yhtä suosittuja muotoja. Kolmanneksi yleisin on yleiskielinen OA-muoto. UA-vari-

antti on harvinainen tytöillä, sillä se esiintyy heidän puheessaan ainoastaan kerran. Pojilla 

se on pääosin suosituin variantti. Tytöillä suosituin variantti on jälleen assimiloituva 

muoto. Yleisesti ottaen OA-variantti on harvinainen sekä tyttöjen että poikien puheessa. 

 

Jälkitavujen iA- ja UA-variantit esiintyvät pääsääntöisesti aineistossani yleiskielisessä 

muodossa. Toisaalta kuitenkin joidenkin informanttien puheissa assimiloituneet variantit 

edustuvat useamman kerran. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa mielenkiintoista on se, että 

UU-varianttia esiintyy enemmän poikien kuin tyttöjen puheessa.  
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Tutkimustulokseni noudattavat aiempia tutkimustuloksia sen perusteella, että varsinkin 

jälkitavujen eA- ja OA-yhtymien assimiloituvat muodot saavuttavat jalansijaa raahelais-

nuorten puhekielessä. Näin ollen Raahen puhekielessä voi havaita tasoittumista. Tämä on 

yleinen suuntaus koko Suomessa (Rouhikoski 2015: 133–134). Myös inessiivin -ssA-va-

rianttia voidaan pitää raahelaisnuorten puhekielessä yleistyvänä varianttina. iA- ja UA-

yhtymien assimiloituneet variantit ovat levinneet Raaheen varovaisemmin. Rouhikoski 

(2015: 134 ja siinä mainitut lähteet) mainitseekin, että UU- ja ii-variantit ovat levinneet 

heikosti alkuperäisen esiintymisalueensa ulkopuolelle. 

 

Tutkimieni piirteiden perusteella Raahen murretta ei voi sijoittaa vain Kalajoen–Pyhäjoen 

tai Oulun seudun murteeseen. Koko alueella inessiivin -ssA-variantin ja vokaalijonojen 

assimiloituneiden muotojen osuus on kasvussa. Toisaalta Kalajoen–Pyhäjoen murteesta 

ei ole saatavilla tuoretta tutkimustietoa kyseisten piirteiden osalta. Siksi voidaankin tehdä 

vain varovaisia arvauksia, mihin suuntaan alueen murre on menossa. Olisikin mielenkiin-

toista tehdä tutkimusta Kalajoen–Pyhäjoen murteesta inessiivin ja jälkitavujen A-loppuis-

ten vokaaliyhtymien osalta. Näin saisin tuoretta tietoa kyseisistä piirteistä ja voisin mah-

dollisesti sijoittaa Raahen joko Kalajoen–Pyhäjoen tai Oulun seudun murteeseen.  

 

On mahdollista, että inessiivi ja jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät edustuvat sa-

manlaisina koko Kalajoen–Pyhäjoen ja Oulun seudun murteen alueella. Siksi haluaisin 

lisätä tutkimukseeni piirteitä, jotka voivat auttaa hahmottamaan, kumpi murre edustuu 

Raahen puhekielessä vahvempana. Lisäksi olisi hyvä kasvattaa aineiston kokoa, sillä joi-

denkin piirteiden edustus on niin pientä, että prosentuaalisia osuuksia voidaan pitää vain 

suuntaa-antavina. Suunnitelmissani onkin, että jatkan Raahen murteen tutkimista pro 

gradu -tutkielmassani. 
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LIITE 1. Aiheita parikeskustelun tueksi. 

 

Ammatinvalinta 

Miksi valitsit lukion peruskoulun jälkeen? 

Mitkä alat kiinnostavat sinua? Miksi?  

Mikä ala tai ammatti ei kiinnosta sinua lainkaan? 

Mitkä oppiaineet sinua kiinnostavat eniten?  

Mitkä asiat koet opiskelussasi haastavimpina tällä hetkellä? 

 

Kurssivalinnat 

Millä perusteella olet valinnut lukiokursseja? 

Vaikuttavatko tulevaisuuden suunnitelmat valintoihisi? 

Vaikuttavatko kavereidesi valinnat sinun valintoihisi? 

Onko kurssivalintojen tekeminen sinulle vaikeaa, miksi/miksi ei? 

 

Koulun ja harrastusten yhteensovittaminen 

Mitä sinä harrastat? 

Viekö opiskelu aikaa harrastukseltasi? 

Häiritseekö harrastuksesi opiskeluasi? 

Mikä harrastuksessasi on mukavinta? 

Haaveiletko jostakin harrastuksesta, jota et ole vielä päässyt kokeilemaan? Mikset? 

 

Koulunkäynti ja raha 

Mihin sinä käytät rahaa? 

Mistä saat rahaa? 

Riittävätkö rahat elämiseen? 

Mistä sinä hankit kurssikirjat? Kuka kirjat maksaa? 

 

Kesätyöt 

Oletko ollut kesätöissä? Jos olet, niin millaisessa? 

Kuvaile työpäivääsi viime kesän kesätöistä. 

Pidätkö kesätöiden tekemisestä? 

Mihin käytät kesätöistä saamasi rahat? 

 



 

Kokemukset lukiovuosista 

Muistatko ensimmäisen päiväsi lukiossa? Kuvaile päivää.  

Kuinka tärkeitä kaverisuhteet ovat sinulle?  

Oletko saanut lukiossa uusia kavereita? 

Miten olet viihtynyt lukiossa? 

Mikä lukiossa on parasta?  

 

Jatko-opinnot 

Mitä sinä teet lukion jälkeen? 

Millaisia jatko-opintosuunnitelmia sinulla on?  

 

Televisio ja sosiaalinen media 

Mitä sosiaalista mediaa käytät eniten?  

Seuraatko tällä hetkellä jotakin ohjelmaa televisiosta ja/tai Netflixistä tai muulta vastaa-

valta sivustolta? Miksi? 

Millaisia ohjelmia et halua katsoa? Miksi et pidä sellaisista ohjelmista? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2. Raahen murrerajojen sijainnit Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alu-

eella. Kartta (ilman murrerajoja ja Raahen alueen paikannimiä): Lyytikäinen, Rekunen & 

Yli-Paavola 2013: 280. 

 

 


