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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe 

 

Tarkastelen kandidaatintutkielmassani liikeverbejä hölkätä, hölkkäillä ja hölkytellä 

kognitiivisen semantiikan näkökulmasta. Kyselytutkimuksen avulla selvitän, millaisia 

merkityseroja informantit näiden verbien välillä hahmottavat. Minua kiinnostaa erityi-

sesti, miten verbi vaikuttaa liikkeen laadun sekä liikkuvan entiteetin kuvaamiseen. Tut-

kimusasetelmani rajautui juuri näiden verbien ympärille useammasta syystä. Mielestäni 

on kiehtovaa, kuinka jokainen meistä hahmottaa ympäröivän todellisuuden omalla ai-

nutlaatuisella tavallaan. Tämä heijastuu myös kielellisten ilmausten tulkintaan. Mini-

maalisten merkityserojen tutkiminen osoittautui kohdallani siis varsin sopivaksi aihepii-

riksi. Valitsin tutkimuskohteekseni verbiparin hölkätä ja hölkkäillä niiden välisen johto-

suhteen vuoksi. Kolmanneksi verbiksi valikoitui hölkytellä, sillä olen huomannut, että 

sitä käytetään usein synonyymisessä merkityksessä kahden edeltävän kanssa. Olen ra-

jannut tutkimuskysymykseni seuraavalla tavalla: 

 

• Kuinka johdin vaikuttaa informanttien tapaan hahmottaa merkitys? 

• Millaisia ominaisuuksia liikkuvaan entiteettiin sekä verbien kuvaamaan liik-

keeseen informanttien mielestä liittyy? 

• Millaiseen tilannekontekstiin informantit mieltävät verbin? 

 

Pajusen (2001: 200) luokittelua mukaillen nimitän tutkielmani verbejä juoksemisver-

beiksi. Hypoteesini on, että verbien väliset erot liittyvät liikkeen laatuun sekä teon teki-

jään. Liikkuva entiteetti edustaa muuttujaa verbin ilmaisemassa prosessissa. Oletan, että 

hölkätä ja hölkkäillä viittaavat pääasiassa ihmistarkoitteiseen muuttujaan, kun taas ver-

bin hölkytellä muuttuja on todennäköisemmin eläintarkoitteinen. Intuitioni perusteella 

kaikki kolme verbiä kuvaavat kevyttä juoksuliikettä. Verbien hölkkäillä ja hölkytellä 

kuvaama liike on mahdollisesti edelleen kevyempää kuin verbin hölkätä kuvaama. Li-

säksi hölkätä kuvaa rytmiltään tasaista liikettä, kun taas verbien hölkkäillä ja hölkytellä 

kuvaama juoksuliike voi olla huojuvaa ja rytmiltään epätasaista. En myöskään usko, että 

johdostyypille ominainen toistuvuuden ilmaiseminen nousee kovinkaan keskeiseksi 

ominaisuudeksi verbien hölkkäillä ja hölkytellä kohdalla. Oletan, että muut johdostyy-

pille ominaiset piirteet, kuten sattumanvaraisuus ja epäsäännöllisyys, aktivoituvat edellä
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mainittua todennäköisemmin. (VISK 2008 § 353–354.)  Tarkastelen näitä merkityksiä 

lähemmin alaluvussa 2.1.  

 

Alaluvussa 1.2. esittelen aiempia tutkimuksia, jotka ovat tutkielmani kannalta keskei-

sessä roolissa. Luvussa 2 käsittelen tutkielmani teoriataustaa. Olen jakanut tämän luvun 

kahteen alalukuun, joista ensimmäisessä käsittelen verbien lähimerkityksisyyttä ja jäl-

kimmäisessä niiden merkityssisältöä kognitiivisen kieliopin teoriapohjan valossa. Luku 

3 jakautuu myös kahteen alalukuun, joissa käsittelen kyselytutkimusmenetelmää sekä 

aineistonkeruuta. Luku 4 kattaa aineistopohjaisen analyysin. Tässä luvussa käsittelen 

liikkuvaa entiteettiä, verbin kuvaaman liikkeen laatua sekä tilannekontekstia kutakin 

omassa alaluvussaan. 

 

 

1.2. Aiempi tutkimus 

 

Aineistoni keräämisessä hyödynnän kyselytutkimusta, joka on käytössä monipuolisesti 

sekä suomen kielen tutkimuksessa että muilla tieteenaloilla. Ulla Vanhatalo (2005) on 

väitöskirjassaan tarkastellut kyselytutkimuksen soveltuvuuskykyä semanttiseen tutki-

mukseen. Väitöskirja koostuu itsenäiseen aineistoon perustuvista alkuperäisartikkeleis-

ta, jotka keskittyvät synonymian tarkasteluun. Näistä artikkeleista oman tutkielmani 

kannalta keskeisin on Vanhatalon (2002) tutkimus, jossa tarkastelunalaisena on 21 suo-

men kielen valittamista ilmaisevaa verbiä, kuten jurista, motkottaa ja nalkuttaa. Vanha-

talon tutkimia piirteitä ovat agentin sukupuoli, ikä ja vihaisuuden aste, patientin ärsyyn-

tymisen aste sekä puheaktin äänenvoimakkuus. Tutkimus osoitti, että eroja on sekä ver-

bien merkityksessä että käytössä. Vanhatalo kykeni osoittamaan eroja myös sellaisten 

verbien välillä, jotka eivät sanakirjamäärittelyiden perusteella eroa toisistaan.  

 

Kyselytutkimuksen käyttö on ollut laajaa Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa. 

Muun muassa Venla Juntto (2019) ja Milla Kangas (2021) ovat tarkastelleet kandidaa-

tintutkielmassaan lähimerkityksisten verbien semantiikkaa. Junton tutkimus keskittyy 

ontumisverbeihin. Hän on selvittänyt kielenkäyttäjien käsityksiä verbien linkuttaa, nil-

kuttaa ja ontua merkityksistä. Tutkimuksesta selvisi, että verbien merkityserot perustu-

vat esimerkiksi aktiivisen vyöhykkeen kokoon sekä liikkeen kivuliaisuuteen ja vauhtiin. 

Kangas on puolestaan tutkinut kipua kuvaavia verbejä kolottaa, jomottaa ja kivistää 
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vastaavanlaisesta näkökulmasta. Keskeisiksi tekijöiksi merkityksen muodostumisessa 

nousivat muun muassa verbin kuvaaman kivun vahvuus ja kesto. Ainoa piirre, joka oli 

semanttisesti yhtäläinen kaikilla verbeillä, oli kivun paikallisuus. Myös Marko Kantola 

(2019) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan liikeverbien heilua, huojua ja keinua 

metaforisia merkityksiä rytmimusiikin kontekstissa niin ikään kyselytutkimuksen avul-

la. Kantolan tutkimuksessa selvisi, että muusikot tavoittelevat yleensä tietoisesti ainoas-

taan keinuvaa komppia. Soittajat kyvyt, musiikin tyylilaji ja tempo ovat tekijöitä, jotka 

vaikuttavat siihen, millä verbillä komppia kuvataan.  

 

Kaiken kaikkiaan verbien semantiikan tutkimus on ollut suomen kielessä laajaa. Muun 

muassa Jari Sivonen (2005) on väitöskirjassaan tarkastellut nykysuomen epäsuoraa reit-

tiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa. Sivosen tarkastelemia verbejä ovat 

kaarrella, kaartaa, kiemurrella, kierrellä, kiertää, koukata, luikerrella, luovia, mutkitel-

la, puikkelehtia, pujotella, pyörtää, risteillä, sahata ja sukkuloida. Näiden verbien osoit-

tamista prosesseista Sivonen muodostaa ryhmiä, jotka viittaavat samaan kielenulkoisen 

todellisuuden asiaintilaan. Verbien erot perustuvat siis niiden predikaatioiden kehystyy-

pin eroavaisuuksiin. Lisäksi Sivonen on havainnut, että verbien mielikuvaisuudella on 

huomattava rooli merkityksen muodostumisessa. 

 

Eräs omaa aihettani sivuava opinnäyte on Veera Hatakan (2016) pro gradu -tutkielma, 

jossa Hatakka tarkastelee korrelaattisuhteessa olevia verbejä kognitiivisen kielitieteen 

pohjustamana. Nämä verbit ovat värinnimikantaisia essentiaalisia verbejä, jotka edusta-

vat -rtA-, -htA- ja -O(i)ttA-johdostyyppejä. Verbien kantakorrelaattina toimivat värinni-

met, kuten punainen ja sininen. Tällaisia korrelaattisuhteessa olevia verbejä ovat siis 

esimerkiksi punertaa, punehtaa ja punoittaa. Tutkimuksesta selviää, että johdostyypit 

eivät ole keskenään synonyymisia. Johtimet -rtA- ja -htA- ovat produktiivisia värinni-

mikantaisia essentiaalisia verbejä muodostaessa. Hatakka kuitenkin toteaa, että näiden 

johdostyyppien välillä ei ole kovinkaan suurta merkityseroa ja niiden käyttöyhteydet 

ovat osittain päällekkäisiä. Epäproduktiivisella -O(i)ttA-johtimella on puolestaan eriyty-

nyt tehtävä. (Hatakka 2016: 79.) 

 

Hatakan pro gradu -tutkielman (2016) ja oman kandidaatintutkielmani edustama johto-

opillinen tutkimus on opinnäytteiden osalta suhteellisen harvassa nykyisessä fennistii-

kassa. Tiina Onikki-Rantajääskö (2005: 90) on todennut, että johto-opilliset kysymykset 
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ansaitsisivat fennistisessä tutkimuksessa aiempaa laajempaa ja tarkempaa huomiota. 

Johtimet ovat morfeemeja, eli kielen pienimpiä yksiköitä, joille on hahmotettavissa it-

senäinen merkitys. Onkin ilmeistä, että merkitys lukeutuu usealla tavalla osaksi johto-

opillista selitystapaa ja tarjoaa lähtökohtia myös semantiikan kaltaiselle merkityskeskei-

selle tutkimukselle (Onikki-Rantajääskö 2005: 75–77, 90). Tästä huolimatta johto-

opillisen näkökulman hyödyntäminen semanttisessa tutkimusasetelmassa on jäänyt 

hieman taka-alalle. Edellä esitettyjen perusteluiden valossa voidaan todeta, että tutkiel-

mani täyttää aukkoa sekä semantiikan että johto-opillisen tutkimuksen kentässä.  
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

2.1. Verbien lähimerkityksisyys ja johto-opillinen tausta 

 

Yleisesti synonyymeina pidetään ilmauksia, joilla on sama merkitys. Semantiikka ei 

kuitenkaan näe ilmiötä näin yksinkertaisena. Jotta ilmaukset edustaisivat absoluuttista 

synonymiaa, niiden tulisi olla merkitykseltään täysin identtisiä – siis toistensa täydelli-

siä vastineita kaikissa konteksteissa. (Lyons 1995: 60–61.) Kognitiivinen kielitiede kiel-

tää tällaisen synonymian olemassaolon. Ilmaukset, joiden grammaattinen rakenne poik-

keaa toisistaan, eivät ole koskaan täysin synonyymisia. (Leino 1993: 51.) Kielitoimiston 

sanakirjaa (2021 s.v. hölkätä, hölkytellä) tarkasteltaessa huomataan, että tutkimieni ver-

bien määritelmät ovat hyvin samankaltaisia: 

 

hölkätä ’juosta hölkkää, hölkyttää, hölkytellä’ 

hölkytellä ’hölkyttää’ 

 

Verbiä hölkkäillä ei Kielitoimiston sanakirjasta löydy, sillä se on prototyyppinen frek-

ventatiivijohdos. Tällaisia johdoksia, joiden suhde kantasanaan on läpinäkyvä, ei usein-

kaan kirjata sanakirjaan. Hölkytellä-verbin kohdalla synonyymiksi ilmoitetaan puoles-

taan hölkyttää, ja palvelu ohjaa käyttäjän tämän määritelmän äärelle, joka on ’juosta 

hiljakseen, hölkytellä, hölkätä’ (KS 2021 s.v. hölkytellä). Tutkimiani verbejä voidaan 

kutsua toistensa lähisynonyymeiksi. Ne ovat merkitykseltään samankaltaisia, mutta 

eivät kuitenkaan toistensa identtisiä vastineita. (Lyons 1995: 60–61.)  

 

Suomen murteiden sanakirja (SMS 2021 s.v. hölkytellä) nostaa esille verbin hölkytellä 

käytön merkityksessä ’heiluttaa, hölskyttää’. Yleensä tällaisissa tilanteissa elollinen 

entiteetti hölkyttelee jotain elotonta entiteettiä, kuten nestettä. Tällaista lekseemin mo-

nimerkityksisyyttä kutsutaan polysemiaksi. Jotta lekseemejä voidaan pitää polyseemi-

sina, niiden tulee yleensä täyttää kaksi kriteeriä: niiden etymologisen taustan tulee olla 

yhtenäinen ja merkitysten tulee liittyä toisiinsa. (Lyons 1995: 58–59.) Elottoman enti-

teetin hölkyttelyn lisäksi elollinen entiteetti voi hölkytellä, eli heilutella ja liikutella, 

myös itseään. Merkityksen liittyvät siis tältä osin toisiinsa.  

 

Verbien hölkätä, hölkkäillä ja hölkytellä merkitysero kulminoituu eri johtimien edus-

tukseen. Johtaminen eli derivaatio on suomen kielelle keskeinen sananmuodostuskeino. 
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Sillä tarkoitetaan uusien lekseemien muodostamista kantasanan sanavartaloon liitettä-

vien johtimien avulla. Johtimet ovat suffikseja, jotka voivat esiintyä niin yksin kuin yh-

dessä useamman johtimen kanssa. (VISK 2008 § 155–156.) Hölkkäillä on verbin hölkä-

tä frekventatiivijohdos. Vastaavasti hölkytellä on frekventatiivijohdos verbistä hölkyt-

tää. (VISK 2008 § 303.) Hölkätä ja hölkyttää ovat muodoltaan johdosmaisia, mutta 

kantasanaa tai selkeää morfologista johtosuhdetta ei ole havaittavissa. Tällaiset verbit 

ovat deskriptiivisiä eli äänteellisesti motivoituneita. (VISK 2008 § 154, 309.) Leksee-

mit hölkätä ja hölkytellä ovat toistensa korrelaatteja. Ne sisältävät saman fonologisen 

vartalon, eivätkä ne ole johtosuhteessa keskenään. (VISK 2008 § 160.) 

 

Verbijohdokset voidaan jakaa semanttisiin pääryhmiin, joita ovat muuttamisjohdokset, 

muuttumisjohdokset ja muuntelujohdokset. Muuttamisjohdokset kuvaavat kantasa-

nan tarkoittaman asian tai ilmiön aiheuttamista. Tällaisia verbejä ovat esimerkiksi hei-

luttaa ja kehystää. (VISK 2008 § 303, 311.) Muuttumisjohdokset, kuten pukeutua ja 

asettua, ilmaisevat muuttujan tarkoitetta koskevaa muutosta. Tuo muutos voi käsittää 

muuttujan olotilan, olemuksen tai fyysisen sijainnin. (VISK 2008 § 303, 333.) Muunte-

lujohdoksissa johdin puolestaan muuntelee verbin ilmaisemaa tapahtumaa tai teonlaatua 

(VISK 2008 § 351). Koska deskriptiiviset verbit asettuvat johdostyyppiensä morfologi-

siin muotteihin, niitä voidaan tarkastella lähemmin näiden pääryhmien avulla (VISK 

2008 § 309).  

 

Hölkätä on AA-supistumaverbi ja kuuluu näin muuttamisjohdosten pääryhmään. Koska 

hölkätä on intransitiivinen verbi, se on muuttamisjohdoksena epätyypillisempi. Hölk-

käillä ja hölkytellä ovat puolestaan frekventatiivijohdoksia ja kuuluvat muuntelujohdok-

siin. Sekä supistumaverbit että frekventatiivijohdokset ovat varsin produktiivisia joh-

dostyyppejä. Uusien lekseemien muodostaminen on näiden muottien pohjalta tehokasta. 

(VISK 2008 § 304, 330.)  

 

Supistumaverbit ovat pääasiassa kielen vanhojen nominien pohjalta luotuja tai syntynei-

tä lekseemejä. Niiden produktiivisuus perustuu verbityypin semanttiseen väljyyteen. 

Räisäsen (1987: 491–496) mukaan tunnusomainen -A-johdin on semanttisesti tyhjä ja 

sen tarkoitus on ainoastaan osoittaa lekseemin olevan verbi. Supistumaverbit voivat 

ilmaista kantasanan tilassa olemista sekä tilan tai entiteetin syntymistä. On myös paljon 

supistumaverbejä, kuten kerätä ja luvata, jotka eivät sijoitu kumpaankaan merkitysryh-
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mään. (VISK 2008 § 330.) Supistumaverbien merkitystä voidaan myös hahmottaa tar-

kastelemalla muuttamisjohdoksille tyypillisiä piirteitä, joista eräs keskeinen on mahdol-

listen merkitysten moninaisuus. Tähän ryhmään kuuluvien johdosten merkitys syntyy 

johtimen, kantasanan, käyttöyhteyden sekä yleistiedon yhteisvaikutuksesta. Yleensä 

kuitenkin yksin näistä merkityksistä on vakiintunut. (VISK 2008 § 317.) Koska hölkätä 

on deskriptiivinen verbi, se jäljittelee äänneasullaan jotain aistien varassa havaittavaa 

ilmiötä (VISK 2008 § 309). Voidaan siis todeta, että verbi hölkätä ilmentää liikettä, 

joka on hahmotettavissa kantavartalon hölkkä- pohjalta (VISK 2008 § 330).  

 

Frekventatiivijohdokset ovat monikäyttöinen johdostyyppi. Perinteisesti niiden katso-

taan kuvaavan jatkuvaa tai toistuvaa tapahtumaa, mutta käyttöyhteys vaikuttaa paljolti 

siihen, millaisia merkityksiä verbi saa. Hölkkäillä ja hölkytellä voivat ilmaista tapahtu-

man toistumista siten, että jatkuvuus ilmenee osatapahtumien sarjana. Nämä osatapah-

tumat eivät ole keskenään identtisiä, vaan muodostavat ikään kuin jatkumon. (VISK 

2008 § 353–354.) Lisäksi kantaverbi on olennaisessa roolissa frekventatiivijohdoksen 

merkityksen muodostumisessa. Verbien hölkkäillä ja hölkytellä kantaverbit kuvaavat 

elollisen entiteetin tahallista toimintaa. Keskeiseksi merkityksen muodostumisessa nou-

see tuon toimivan entiteetin keskittymättömyys. Frekventatiivijohdokset kuvaavat toi-

mintaa, jossa entiteetin keskittyminen pääsee välillä herpaantumaan. Nämä sattumanva-

raiset katkot saavat aikaan toiminnan epäsäännöllisyyden. (Wiik 1975: 154–155.) Tut-

kimieni verbien kaltaiset frekventatiivijohdokset voivat siis ilmentää tilanteen sisäistä 

vaihtelua kantaverbistään poiketen (VISK 2008 § 353).  

 

Jatkuvan ja toistuvan tapahtuman lisäksi frekventatiivijohdoksilla voidaan kuvata tapah-

tuman epäsäännöllisyyttä, sattumanvaraisuutta tai toiminnan vähäistä intensiivisyyttä 

(VISK 2008 § 354). Frekventatiivijohdos voi lisäksi koodata erinäisiä asenteita. Kieltei-

set ilmaukset voivat olla sävyltään vähätteleviä tai ironisia. Ne liittyvät usein juuri toi-

minnan epämääräisyyteen ja keskittymättömyyteen, kuten ilmauksessa Muut pelaajat 

antoivat kaikkensa, mutta Matti vain hölkytteli kentällä. Myönteisissä yhteyksissä frek-

ventatiivijohdoksiin liittyy puolestaan tietynlainen huoleton ja leikittelevä sävy, joka on 

johdettavissa edellä mainitusta sattumanvaraisesta jaksottaisuudesta. (VISK 2008 § 354; 

Wiik 1975: 155.) Esimerkki tällaisesta esiintymisyhteydestä on ilmaus Olipa ihanaa 

hölkkäillä kauniissa kesäillassa.  
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2.2. Tutkimieni verbien merkityssisältö 

 

Ronald W. Langackerin kehittämän kognitiivisen kieliopin keskiössä on merkitys ja sen 

rakentuminen (Langacker 1987: 12). Merkitys muodostuu aina suhteessa kielenulkoi-

seen todellisuuteen. Keskeistä tässä prosessissa on merkityksen ensyklopedisuus: puhu-

jan entiteettiä koskeva maailmantieto vaikuttaa kokonaisuudessaan merkityksen muo-

dostamiseen. (Evans & Green 2006: 206; Langacker 1987: 154; Leino 1993: 30.) Mer-

kitys rakentuu sekä subjektiivisesti että intersubjektiivisesti. Maailmantieto on yksilöl-

listä, mutta jatkuva vuorovaikutus varmistaa, että merkitykset näyttäytyvät jaettuina. 

Tämä jaettuus mahdollistaa toimivan kommunikaation yksilöiden välillä. (Onikki-

Rantajääskö 2010: 48.) Kielelliset yksiköt eivät siis itsessään koodaa merkitystä. Ne 

toimivat pikemminkin symbolisina, konventionaalisina rakenteina, joiden tarkoitus on 

ainoastaan jäsennellä semanttista tietoa. (Langacker 1987: 12; Leino 1993: 55.) 

 

Hahmo–kehys-jako on tutkielmani kannalta keskeinen kognitiivisen kieliopin teoreet-

tinen lähtökohta. Sen mukaan merkitys muodostuu aina taustana toimivasta kehyksestä 

(base) sekä korosteisesta kuviosta, hahmosta (profile). Merkityksen rakentumisen kan-

nalta keskeinen ensyklopedinen tieto on sidottuna kehykseen. Toisin sanoen kehys on se 

konteksti, jota vasten hahmo käsitteistetään. (Langacker 1987: 183; Leino 1993: 73–74; 

Onikki-Rantajääskö 2010: 48.) Tutkimusasetelmassani on olennaista, millaista kehystie-

toa verbin semanttiseen hahmoon informanttien mielestä liittyy. Tähän kehystietoon 

kuuluvat kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miksi informantti mieltää liikkeen 

nimenomaan hölkäksi, hölkkäilyksi tai hölkyttelyksi. Keskeistä on myös hahmoon it-

seensä sisältyvä tieto eli se, mitä ominaisuuksia verbin kuvaamaan liikkeeseen kytkey-

tyy. Hahmo–kehys-jako on sovellettavissa eri kielentasoilla. Niinpä myös tarkastele-

mieni verbien sisältämien johdinten merkitys on hahmotettavissa tämän jaottelun poh-

jalta.  

 

Kognitiivisessa kieliopissa merkitys kuvataan predikaation käsitteellä. Vastaava yk-

sikkö on morfeemitasolla predikaatti. Langackeria mukaillen predikaatio on kielellisen 

ilmauksen semanttinen napa. (Langacker 1987: 97.) Koska kieltä ei voi täysin irrottaa 

käyttöyhteydestään, kaikki kielelliset yksiköt ovat ainakin osittain kontekstisidonnaisia 

(Langacker 1987: 147). Predikaation konteksti, eli kehys, on monitahoinen rakenne. Se 

muodostuu suhteessa yhteen tai useampaan kognitiiviseen alueeseen (domain), joita 
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yhdessä nimitetään matriisiksi (matrix). Tällaisena kognitiivisena alueena voi toimia 

niin kokemuksia, käsitteistyksiä kuin mitä tahansa kognitiivisia entiteettejä. Predikaatio 

rajautuu siis suhteessa useisiin erilaisiin alueisiin ja toimii samalla pääsynä merkitysten 

verkkoon. (Langacker 1987: 147; Leino 1993: 101.) Tarkastelemani juoksemisverbit 

kuvaavat kolmiulotteisessa tilassa tapahtuvaa liikettä, joten verbin perusalueiksi voidaan 

määritellä spatiaalinen avaruus sekä liikkujan kinesteettiset aistimukset. Koska verbin 

prosessilla on positiivinen temporaalinen hahmo, myös aika voidaan käsittää tällaisena 

perusalueena. Edellä kuvaamani perusalueet ovat primitiivisiä. Perusalueiden lisäksi 

hahmotettavissa on myös kompleksisempia abstrakteja alueita, joihin sisältyy kokemuk-

sellista tietoa. Tällaiset abstraktit alueet ovat käsitteitä tai käsitekokonaisuuksia, jotka 

ovat hierarkkisessa suhteessa keskenään. Jokainen abstrakti alue mahdollistaa hierarki-

assa seuraavan alueen luonnehdinnan. Spatiaalinen avaruus on perusalue, joka luo edel-

lytykset liikkujan kehon spesifioinnille. Liikkujan keho voidaan näin mieltää abstraktina 

alueena. Keho puolestaan luo edellytykset seuraavan abstraktin alueen, kuten liikkujan 

jalkojen luonnehdinnalle. (Langacker 1987: 147–150; Onikki 1994: 121–122.)  

 

Predikaatio hahmottaa kehystä vasten jonkin entiteetin. Entiteettejä on pääjaon mukaan 

kahdenlaisia: olioita ja relaatioita. (Langacker 1987: 183; Leino 1993: 73.) Oliot ovat 

substantiiveja, jotka kuvaavat alaa tietyllä kognitiivisella alueella. Relaatiot kuvaavat 

puolestaan entiteettien välisiä suhteita, ja ne jakautuvat edelleen atemporaalisiin relaa-

tioihin ja prosesseihin. Nämä molemmat relaatioiden alaryhmät ovat tutkielmani kan-

nalta olennaisessa roolissa. Johtimet kuuluvat atemporaalisiin relaatioihin, sillä niihin ei 

sisälly käsitystä ajasta. Verbeillä on puolestaan positiivinen temporaalinen hahmo ja ne 

sijoittuvat näin prosessuaalisen relaation ilmauksiin. Prosessit voidaan jakaa edelleen 

perfektiivisiin ja imperfektiivisiin riippuen siitä, kytkeytyykö niihin ajassa tapahtuvaa 

muutosta. (Langacker 1987: 244; Leino 1993: 74.)  

 

Relaatioon kuuluvien entiteettien välisiä suhteita voi hahmo–kehys-jaon lisäksi tarkas-

tella muuttujan (trajector) ja kiintopisteen (landmark) näkökulmasta. Muuttuja on 

korosteinen entiteetti, jonka taustana kiintopiste toimii. (Langacker 1987: 231–236; 

Leino 1993: 80.) Ilmauksessa Liisa hölkkää kotiin, subjektina toimiva Liisa hahmottuu 

muuttujana ja kotiin kiintopisteenä. Juoksemisverbien kohdalla muuttujan liikerata 

hahmottuu siis spatiaalisessa tilassa suhteessa kiintopisteeseen. Prosessi voidaan nähdä 

sarjana toisiaan seuraavia relaatioita. Kiintopisteen sekä muuttujan välinen suhde muut-
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tuu alituiseen, joten jokainen relaatio poikkeaa edeltäjästään. Kyseessä on siis perfektii-

vinen prosessi, sillä siihen kytkeytyy muutos ajassa. Tutkimani verbit voivat kuvata 

myös imperfektiivisiä prosesseja, kuten ilmauksessa Matti hölkkää metsässä. Tällöin 

muuttujan Matti ja kiintopisteen metsä suhde säilyy samana koko prosessin ajan, eikä 

tapahtumaan liity ajallista muutosta. Jokaista relaatiota seuraa toinen vastaavanlainen 

relaatio, jolloin tilanne säilyy muuttumattomana. (Evans & Green 2006: 632; Leino 

1993: 85–88.)  

 

Muuttujan muodostaman reitin lisäksi verbien prosesseja voidaan luonnehtia myös toi-

sen liikeradan avulla tarkastelemalla liikkuvan entiteetin jalkojen syklistä liikettä (Leino 

1993: 87). Tässä prosessissa liikkujan jalat näyttäytyvät liikkujan aktiivisena vyöhyk-

keenä, jolla tarkoitetaan keskeistä osaa predikaatiossa. Tarkastelemieni juoksemisver-

bien kohdalla aktiivinen vyöhyke sijoittuu osaksi predikaation kehystä. Se korostaa näin 

sitä ensyklopedisen tiedon osaa, joka määrittelee liikkeen tapahtuvan juuri pystyasen-

nossa kahdella jalalla tai vastaavasti eläimillä neljällä jalalla. (Evans & Green 2006: 

238–239; Leino 1993: 102–103.) 

 

Pajusen jaottelua mukaillen juoksemisverbit kuuluvat primääri-A-verbeihin. Tällaiset 

verbit leksikalisoivat oliotyyppisiä edustajia konkreettisissa asiantiloissa. (Pajunen 

2001: 94.) Juoksemisverbit koodaavat aktiivisen vyöhykkeen lisäksi liikkuvaa entiteet-

tiä – liikkujaa (Pajunen 2001: 200). Goldberg (1995: 207) näkee, että liikkujan (mover) 

lisäksi intransitiivinen liikeverbi koodaa myös liikkujan reittiä (path). Entiteetin liikkee-

seen liittyy tiettyjä tunnusomaisia piirteitä. Tällaisia ominaisuuksia ovat Pajusen (2001: 

201) mukaan esimerkiksi suhteellisen pitkä ja korkea askellus, pysty juoksuasento sekä 

sivusuuntainen edestakainen liike.  
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3. MENETELMÄ JA AINEISTO 

 

3.1. Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus on oiva työkalu kognitiivisen semantiikan korostaman merkityksen 

subjektiivisuuden tutkimisessa: empiiriset menetelmät mahdollistavat mentaalisten il-

miöiden tekemisen näkyväksi (Itkonen & Pajunen 2010: 9–11). Kyselytutkimus perus-

tuu informanttien intuitiivisiin reaktioihin, joista tutkijalle jää kirjallinen jälki (Itkonen 

& Pajunen 2010: 75). Se tekee näkyväksi ihmisten ajatuksia, tietoa ja kokemuksia taval-

la, joka on muiden keinojen avulla lähes mahdotonta (Vanhatalo & Vehkalahti 2020: 

240). Kuten Vanhatalo (2005: 31) toteaa, usein kyselytutkimusmenetelmää sovelletaan 

nimenomaan yhteyksissä, joissa tutkimuskohteen kuvaus ja selitys ei muilla menetel-

millä onnistu. Tietoisten käsitysten lisäksi kysely tuo näkyväksi asenteiden ja kielenkäy-

tön tapojen kaltaisia tiedostamattomia seikkoja (Vanhatalo & Vehkalahti 2020: 245).  

 

Kyselytutkimuksen tärkein vaihe on kyselylomakkeen laatiminen (Vanhatalo & Vehka-

lahti 2020: 253). Kyselyni (liite) koostuu neljästä tehtävästä, jotka sisältävät monivalin-

ta- ja avokysymyksiä. Vastaaminen tapahtuu anonyymina, eikä kyselyssä voi palata 

taaksepäin vastauksen jättämisen jälkeen. Tämä varmistaa sen, että kyselyn tuottama 

aineisto on mahdollisimman pitkälti aidosti intuitiivista. Olen kysynyt informanteilta 

taustatietona äidinkieltä, ikää ja sukupuolta. Äidinkieltä kysyn varmistuakseni siitä, että 

kaikki vastaajat ovat suomen kielen natiivipuhujia. Lisäksi taustatietojen tarkoitus on 

auttaa hahmottamaan vastaajajoukkoa kokonaisuudessaan.  

 

Tehtävä 1 (ks. liite) on tuottotehtävä, jossa informantin täytyy muodostaa lause annettu-

jen verbien pohjalta. Tämän tehtävän tarkoituksena on selvittää verbin hahmoon ja ke-

hystietoon liittyviä piirteitä sekä merkitykseen sisältyviä osallistujia. Tehtävässä 2 (ks. 

liite) pyydän informantteja kuvailemaan tarkastelunalaisia verbejä esimerkiksi adjektii-

vien avulla. Tämän tehtävän tarkoitus on selvittää liikkeen laatuun, siis verbin hah-

moon, liittyviä piirteitä. Päädyin toteuttamaan tehtävän kysymyksen muodossa verbien 

lähimerkityksisyyden vuoksi. Tarkastelemiani verbejä kuvaillaan helposti samankaltai-

silla adjektiiveilla. Tämän vuoksi suljettu tehtävätyyppi ei olisi tuottanut tarpeeksi erot-

televia vastauksia monipuolisen aineiston saamiseksi. Sijoitin molemmat avotehtävät 

heti kyselyn alkuun, jotta kyselystä ei tulisi rakenteellisesti liian raskas. Lisäksi kysy-
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mysten sijainti varmistaa, että muut tehtävät eivät vaikuta informantin käsityksiin ver-

bien merkityksestä. 

 

Tehtävässä 3 (ks. liite) informantin tulee täydentää lause verbillä, joka sopii parhaiten 

yhteyteen. Tarkoitus on aktivoida niin verbin hahmoon kuin kehykseen liittyviä piirtei-

tä. Tehtävässä on yhteensä kymmenen alakohtaa. Alakohtien a) ja f) avulla tarkastelen, 

miten eläin tekijänä vaikuttaa verbin valintaan. Tekijöiksi olen valinnut hevosen ja koi-

ran, sillä molemmat ovat prototyyppisiä eläimiä, joiden liikettä voidaan kuvata tutkimil-

lani verbeillä. Mietin pitkään, ohjaileeko lause Hevonen juosta _______ pellolla liialti 

verbin hölkytellä valintaan. Tämä voi johtaa virheellisiin tulkintoihin siitä, että infor-

mantti on valinnut verbin hölkytellä tekijän eläintarkoitteisuuden vuoksi, kun tosiasiassa 

valintaa on ohjannut ainoastaan ilmauksen konventionaalisuus. Luulen, että vastaavan 

koloratiivirakenteen pohjalta muodostettu ilmaus juosta hölkkäillä voi olla tietyissä yh-

teyksissä käyttökelpoinen, kun taas juosta hölkätä on mielestäni muita vaihtoehtoja 

epäodotuksenmukaisempi. Jätin alakohdan kyselyyn, sillä minua kiinnostaa, minkä 

muodon informantit valitsevat sekä erityisesti se, kuinka he valintansa perustelevat.  

 

Tehtävän 3 alakohdat b), d), g) ja i) nostavat korosteiseksi liikkeen nopeuden sekä fyy-

sisen rasituksen asteen. Alakohdat b) ja g) implikoivat olion nopeaa vauhtia sekä fyysi-

sesti raskasta suoritusta. Vastaavasti alakohdat d) ja i) kuvaavat kevyempää ja vauhdil-

taan hitaampaa liikettä. Kokonaisuudessaan alakohtien tarkoitus on selvittää, miten 

edellä mainitut piirteet vaikuttavat verbien valintaan. Alakohta c) kuvaa toiminnan ta-

voitteellisuutta, j) puolestaan sen puutetta. Säännöllistä ja toistuvaa toimintaa kielentä-

vät virkkeet e) ja h). Näiden kahden alakohdan kuvaama tapahtuma on rutiininomainen 

ja toistuu säännöllisin väliajoin.  

 

Tehtävä 4 (ks. liite) on niin ikään täydennystehtävä, jonka tarkoitus on selvittää verbin 

ilmaiseman prosessin muuttujan tarkoitetta. Informantin tehtävänä on täydentää vaihto-

ehto lauseyhteyteen intuitiivisesti. Olennaista on, että lauseen muuttujana voi toimia 

sekä ihminen että eläin. Pyrin rakentamaan lauseista tältä kannalta mahdollisimman 

neutraaleja, jotta lauseyhteys ei ohjaisi suoraan tietyn muuttujan valintaan.  

 

Kaikkiin monivalintatehtäviin on lisätty vapaaehtoinen perustelukenttä. Ajatuksena on, 

että vastaaja voi halutessaan perustella, miksi valitsi juuri kyseisen vaihtoehdon. Tämän 
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avulla on mahdollista saada arvokasta tietoa, joka ei muuten tulisi kyselystä esille. 

Vaikka tehtävän 3 lauseyhteydet on muodostettu tiettyä näkökulmaa korostaen, täytyy 

muistaa, että ne ovat silti tulkinnanvaraisia. Olisi siis kohtuutonta tarkastella vastauksia 

pelkästään monivalintojen perusteella ja olettaa, että vastaaja on tulkinnut kysymyksen 

juuri samalla tavalla, kuin minä olen kyselyä laatiessani tehnyt.  

 

 

3.2. Aineiston kerääminen 

 

Olen luonut kyselylomakkeeni (liite) sähköiselle alustalle Webropol-palvelun avulla. 

Julkaisin kyselyn 5.10.2021 Facebook-ryhmässä Suomen kieli on koti, metsä ja puutar-

ha, ja se keräsi yhteensä 93 vastausta. Vastaajat jakautuivat seuraavasti: 79 naista, 12 

miestä ja yksi muunsukupuolinen. Lisäksi yksi vastaaja ei halunnut kertoa sukupuol-

taan. Kaikki vastaajat olivat suomenkielisiä ja ikäjakaumaltaan 25–81-vuotiaita.   

 

En ole voinut analysoida kaikkia vastauksia kokonaisuudessaan niiden puutteellisuuden 

vuoksi. Suurimman ongelman aiheutti verbi hölkytellä, sillä osa vastaajista ei tunnista-

nut tätä lainkaan. Kyselyn alussa informanteilta olisi pitänyt kysyä, ovathan verbit heille 

entuudestaan tuttuja. En tullut tätä kyselyä laatiessani ajatelleeksi, sillä hölkytellä-verbin 

käyttö elollisen entiteetin liikettä ilmaisevassa merkityksessä oli minulle itsestäänsel-

vyys. En osaa sanoa, onko tässä kyse yksinkertaisesti murretaustan vaikutuksesta vai 

jostain muusta ilmauksen tuttuuteen vaikuttaneesta ilmiöstä.  

 

Olen sulkenut osittain analyysin ulkopuolelle ne informantit, jotka vastauksessaan to-

teavat, etteivät tunnista verbiä hölkytellä. Tämän olen toteuttanut tehtäväkohtaisesti teh-

tävien 1 ja 2 (ks. liite) kohdalla. Analysointikelvottomissa vastauksissa informantti on 

todennut, ettei tunne sanaa tai ettei käytä sitä itse. Tehtävän 1 yhteydessä tällaisia vas-

tauksia on seitsemän ja tehtävän 2 kahdeksan. Tehtävissä 3 ja 4 (ks. liite) luen kaikki 

vertailukelpoiset vastaukset mukaan analyysiin – myös niiden vastaajien, jotka ovat 

tehtävän 1 tai 2 yhteydessä todenneet, etteivät verbiä tunnista. Päädyin tähän lopputu-

lokseen, koska uskon, että natiivin kielenpuhujan on mahdollista arvioida jossain mää-

rin myös itselle vieraan ilmaisun merkitystä. Lisäksi aineistossa esiintyy muutamia yk-

sittäisten informanttien puutteellisia vastauksia, joita en ole lukenut mukaan analyysiin. 

Tuon nämä esille tapauskohtaisesti luvun 4 yhteydessä. 
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4. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoin kyselyni tuottamia vastauksia. Olen jakanut analyysin kolmeen 

alalukuun. Käsittelen alaluvussa 4.1. verbin kuvaaman liikkeen laatua ja samalla verbin 

hahmoa. Alaluvussa 4.2. tarkastelen sitä, millaisena informantit hahmottavat liikkuvan 

entiteetin kunkin verbin kohdalla. Tarkoitus on siis havainnoida verbiin liittyvää kehys-

tietoa ja selvittää verbin muuttujaan liittyviä ominaisuuksia. Alaluvussa 4.3. tarkastelen 

puolestaan sitä, millaisessa tilannekontekstissa tutkimani verbit esiintyvät. Tämän ala-

luvun yhteydessä tarkastelen myös muuta verbien kehystietoa. Olen koodannut jokaisen 

aineistoesimerkin niin, että ensin on ilmaistu informantin numero ja tämän jälkeen teh-

tävänumero. Esimerkiksi, koodaus 1I1A tarkoittaa informantin numero yksi vastausta 

tehtävässä 1a. 

 

 

4.1. Analyysin pohjustus 

 

Kuten luvussa 3.1. totesin, olen rakentanut tehtävän 3 (ks.liite) siten, että kukin alakohta 

liittyy osaksi laajempaa merkityskokonaisuutta. Tämän pohjalta olen muodostanut hy-

poteeseja siitä, mikä verbi toimii missäkin merkitysyhteydessä. Alla olevassa taulukossa 

1 hypoteesit on esitetty informanttien vastausten rinnalla. Olen jaotellut kyselyssä esiin-

tyneet täydennettävät lauseet niin, että samaan merkitysyhteyteen kuuluvat alakohdat 

esiintyvät pareittain. Lauseparilla voi olla hypoteesina eri verbit, vaikka ne kuuluvatkin 

samaan merkitysyhteyteen. Tällainen tapaus on erotettu taulukossa merkillä /. Mahdolli-

set rinnakkaiset hypoteesit on puolestaan erotettu toisistaan pilkulla.  
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TAULUKKO 1. Hypoteesit suhteutettuna tehtävän 3 vastauksiin. 

 Hypoteesi Alakohdat hölkätä hölkkäillä hölkytellä 

 hölkytellä a) Hevonen juosta _______ pellol-

la. 

 

f) Kyllä koira jaksaa tuollaisen 

matkan _______. 

1 % 

 

 

29 % 

6 % 

 

 

6 % 

93 % 

 

 

65 % 

 hölkätä b) Aleksi _______ lenkin ennätys-

aikaan. 

 

g) _______ itseni puhki. 

98 % 

 

 

93 % 

0 % 

 

 

5 % 

2 % 

 

 

2 % 

 hölkkäillä, 

hölkytellä 

d) Peruskuntoa kasvatettaessa 

_______ matalla temmolla. 

 

i) Onneksi pystyn jo hieman 

_______ kipeästä jalastani huoli-

matta. 

71 % 

 

 

33 % 

25 % 

 

 

58 % 

4 % 

 

 

9 % 

 hölkätä e) Joka maanantai näen talomme 

ohi _______ Liisan. 

 

h) Meillä on tapana _______ kym-

menen minuuttia ennen harjoitusten 

alkua. 

71 % 

 

 

93 % 

24 % 

 

 

5 % 

5 % 

 

 

2 % 

 hölkätä/ 

hölkkäillä, 

hölkytellä 

c) Nyt olisi minunkin aika alkaa 

_______, jos aion juosta ensi kesä-

nä maratonin. 

 

j) Tekipä hyvää _______ pitkästä 

aikaa 

68 % 

 

 

 

78 % 

31 % 

 

 

 

17 % 

1 % 

 

 

 

5 % 

 

Eläintarkoitteista muuttujaa tarkastelevissa lauseissa a) ja f) suurin osa vastaajista on 

valinnut hypoteesin mukaisesti vaihtoehdon hölkytellä. Nopeampaa vauhtia ja raskaam-

paa fyysistä suoritusta kielentävissä lauseissa b) ja g) suurin osa vastaajista on valinnut 

vaihtoehdon hölkätä edelleen hypoteesin mukaisesti. Hidasta vauhtia koodaavien lau-

seiden d) ja i) vastaukset näyttäytyvät aiempia hajanaisempina. Näistä alakohta d) näyt-

täytyy täysin hypoteesin vastaisena, kun taas alakohta i) noudattelee osittain hypoteesia. 

Näiden lauseiden kohdalla verbi hölkätä on saanut odottamattoman paljon huomiota. 

Alakohdan d) yhteydessä vastaajat ovat perustelleet valintaansa toiminnan tavoitteelli-

suudella. He ovat siis selkeästi tulkinneet lauseen merkitystä tästä näkökulmasta käsin. 

Alakohdan i) yhteydessä on ainoastaan muutama perustelu (4 kpl) verbin hölkätä koh-

dalla. Eräs vastaaja on perustellut valintaansa liikkeen tasaisuudella. Säännöllisesti tois-

tuvaa tapahtumaa kuvaavat alakohdat e) ja h) noudattavat hypoteesiani. Informantit ovat 

siis valinneet verbin hölkätä kuvaamaan säännöllistä ja toistuvaa tapahtumaa frekventa-

tiivijohdoksia hölkkäillä ja hölkytellä useammin. Tapahtuman tavoitteellisuutta, tai sen 
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puutetta, tarkastelevat lauseet c) ja j). Alakohta c) näyttäytyy hypoteesin mukaisena, j) 

vahvasti vastaisena. Verbin hölkätä perustelut alakohdassa j) ovat edelleen harmittavan 

vähäisiä (8 kpl). Kaksi vastaajaa on tulkinnut lauseen viittaavan unohtuneeseen urheilu-

harrastukseen. Lisäksi eräs vastaaja on kuvannut verbiä hölkätä yleisilmaisuksi.  

 

Yllä esittelemäni tehtävän 3 (liite) vastausten on tarkoitus pohjustaa analyysia suhteut-

tamalla hypoteesit aineistoon. Tämän tehtävän osalta olen tarkastellut vastauksia koko-

naiskuvana ja luonut käsityksen siitä, kuinka informantit verbien merkityssisällöt hah-

mottavat. Seuraavissa luvuissa nostan tätä tehtävää koskevasta aineistosta esille niitä 

asioita, jotka havainnollistavat konkreettisesti verbien merkitystä.   

 

 

4.2. Liikkeen laatu 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, millaisena kunkin verbin ilmaisema liike informanteil-

le näyttäytyy. Hyödynnän tässä tarkastelussa tehtävien 2 ja 3 vastauksia (ks. liite). Teh-

tävän 2 vastaajamäärä on poikkeuksellisesti 92, sillä erään informantin vastaukset olivat 

analysointikelvottomia. Olen jaotellut tämän luvun kahteen alalukuun. Näistä ensim-

mäinen käsittelee verbiä hölkätä ja jälkimmäinen verbejä hölkkäillä sekä hölkytellä. 

 

 

4.2.1. hölkätä 

 

Verbin hölkätä rooli näyttäytyy aineistossa hieman ristiriitaisena. Kolmesta tutkimastani 

verbistä informantit näkevät sen kuvaavan nopeatempoisinta ja fyysisesti raskainta lii-

kettä. Tämän vuoksi informantit pitävät sitä sopivimpana vaihtoehtona tehtävän 3 (ks. 

liite) alakohdissa b) Aleksi _______ lenkin ennätysaikaan ja g) _______ itseni puhki (1). 

On kuitenkin huomioitava, että informantit eivät itsessään käsitä verbin hölkätä kuvaa-

maa liikettä nopeatempoiseksi. Tehtävän 2 (ks. liite) yhteydessä verbiä on nimittäin 

kuvailtu useimmiten adjektiiveilla hidas ja rauhallinen. Myös liikkeen keveydestä esiin-

tyy mainintoja. Vaikuttaakin siltä, että verbin hahmossa painottuvat molemmat merki-

tyksen puolet. Kun verbiä tarkastellaan verbien hölkkäillä ja hölkytellä rinnalla, sen 

merkityssisällössä korostuu todennäköisemmin juuri liikkeen nopeus sekä fyysisen rasi-

tuksen aste. Tämä ilmenee esimerkeistä (2–3). Kaikki informantit eivät kuitenkaan tun-
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nusta verbin roolia vauhdikkaan ja fyysisesti raskaamman liikkeen kuvaajana (4). Teh-

tävien 3b ja 3g yhteydessä 47 vastaajaa on perustellut vastauksensa vapaaehtoiseen pe-

rustelukenttään. Heistä 5 kpl oli sitä mieltä, että mikään verbeistä ei sovi näihin lauseyh-

teyksiin: ennätysaikoja ei voi tehdä, eikä itseään voi saada puhki pelkästään hölkkää-

mällä.  

 

(1) Hölkkääminen on enemmän tosissaan tehtävää kuin nuo kaksi muuta. En-

nätysaikaa ei voi saada vähän hölkkäilemällä. (69I3B) 

(2) Hölkkä on päämäärätietoista liikuntaa ja noista nopein etenemistapa. 

(44I3B) 

(3) Ainoa verbeistä, joka kuvaa niin vakavasti otettavaa tekemistä, että siitä 

voi mennä puhki. (91I3G) 

(4) Minusta mikään ei sovi. Hölkkääminen kävisi muuten, mutta se on hidasta 

juoksua: sillä ei tehdä ennätysaikoja. (79I3B) 

 

Informanteille verbi hölkätä näyttäytyy pitkälti rytmiltään ja vauhdiltaan tasaisena liik-

keenä. Tämä korostuu erityisesti tehtävän 2 (ks. liite) vastauksissa, joissa informantit 

ovat kuvanneet liikettä tasaiseksi, tasavauhtiseksi ja monotoniseksi (5). Lisäksi vastauk-

sissa on mainintoja liikkeen etenevyydestä (6).  

 

(5) tasainen, ei liian nopea juoksu (93I2A) 

(6) hitaampaa kuin juoksu, mutta etenevää (34I2A) 

 

Tehtävän 3 (ks. liite) yhteydessä nämä ominaisuudet eivät näyttäydy yhtä korosteisina. 

Ne esiintyvät ainoastaan yksittäisissä perusteluissa kyseisen tehtävän vastauksissa. 

 

 

4.2.2. hölkkäillä ja hölkytellä 

 

Hölkkäillä-verbin kuvaama liike hahmottuu hitaana, rentona ja kevyenä (7–8). Verbin 

kuvaama liike on katkonaista ja siinä korostuu erityisesti taukojen rooli – välillä liikku-

va entiteetti voi vaihtaa kesken kaiken kävelyyn (8–9). Eräs vastaaja on kuvaillut tätä 

osuvasti pyrähtelyksi (10). Lisäksi verbille on ominaista tempon vaihtelevuus (11), jon-

ka tulkitsen johtuvan liikkeen katkonaisuudesta. Kuten alaluvussa 2.1. totesin, tutki-

mieni frekventatiivijohdosten merkityssisältöön liittyy käsitys tilanteen sisäisestä vaih-

telusta. Tällaiset vaihtelevuutta ja epäsäännöllisyyttä ilmentävät piirteet ovat siis varsin 

tyypillisiä tutkimieni frekventatiivijohdosten kaltaisille verbeille. (VISK 2008 § 353.) 
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Myös verbin hölkytellä yhteydessä on yksittäisiä mainintoja tämänkaltaisista ominai-

suuksista, mutta ne eivät kuitenkaan nouse erityisen korosteisiksi.  

 

(7) Rentoa, ei niin määrätietoista kevyttä juoksemista. (87I2B) 

(8) hitaahkoa juoksemista, jossa on taukoja (86I2B) 

(9) Silloin tällöin hölkätä, juosta hitaasti pieni pätkä, vaihtaa välillä kävelyyn. 

Ei säännöllistä toimintaa. (61I2B) 

(10) Välillä kävellään, välillä pyrähdellään hölkkäilemään. (40I2B) 

(11) Hidasta, tempoa vaihtelevaa, – – (60I2B) 

 

Muuttujan eläintarkoitteisuus liittyy vahvasti verbin hölkytellä merkityssisältöön. Käsit-

telen tätä muuttujan tarkoitetta tarkemmin luvussa 4.2. Tehtävän 3 (ks. liite) alakohdas-

sa a) Hevonen juosta _______ pellolla verbin valintaa perustellaan eläintarkoitteisuuden 

lisäksi paikoittain myös ilmauksen konventionaalisuudella (12–13). Luvussa 3.1. pohdin 

konventionaalisuuden vaikutusta verbin valintaan. Suhteessa muihin alakohdan yhtey-

dessä esitettyihin perusteluihin, se ei kuitenkaan saa erityisen paljon huomiota.  

 

(12) Määrittelee edellistä verbiä, toimii sen parina. –  – (2I3A) 

(13) Sana hölkyttelee sopii kielimuodoltaan lauseeseen ja tuo mieleen leppoi-

san kiireettömän liikkeen. (44I3A) 

 

Sekä tehtävän 3 että tehtävän 2 (ks. liite) vastauksissa korostuu hölkytellä-verbin rooli 

rennon, hitaan ja kevyen liikkeen kuvaajana (14–15). Lisäksi informanttien vastaukset 

nostavat korosteiseksi liikkeen pomppivan (16–17) ja heiluvan (18–19) luonteen. Teh-

tävän 2 yhteydessä useampi vastaaja on kuvaillut verbin kuvaaman liikkeen sijoittuvan 

kävelyn ja juoksun välimaastoon (20).  

 

(14) Hölkytellä on rennosti etenemistä vaihtelevaan tahtiin juosten (22I2C)  

(15) Omaan tasoon suhteutettuna kevyttä ja rauhallista juoksua (42I2C) 

(16) – – Hölkyttely on päämäärätöntä ja pomppivaa, leikkisää liikkumista – –. 

(30I3A)  

(17) Pomppivaa, ei kovin koordinoitua juoksun tapaista (50I2C) 

(18) edestakaista rentoa heiluttelua (54I2C) 

(19) Kulkea niin, että kroppa heiluu ja hölskyy (43I2C) 

(20) – – kävelyä nopeampaa etenemistä, mutta ei kuitenkaan juoksua (37I2C) 

 

Elollisen entiteetin liikkeen lisäksi esille nousee verbin merkitys elottoman entiteetin 

liikkeen kuvaajana. Kuten alaluvussa 2.1. totesin, verbin merkitystä voidaan tarkastella 

myös polysemian valossa. Pääasiassa informantit viittaavat vastauksissaan johonkin 



19 

 

nesteeseen, jota elollinen entiteetti hölkyttelee. Kuten esimerkistä (19) käy ilmi, myös 

elollisen entiteetin liike voi heilua ja hölskyä.  

 

 

4.3. Liikkuva entiteetti 

 

Tehtävästä 4 (ks. liite) saamieni vastausten perusteella olen jaotellut verbin muuttujaa 

koskevat vastaukset erinäisiin ryhmiin. Tehtävässä informanttien tuli täydentää kaksi 

lausetta jokaista verbiä kohden. Olen yhdistänyt molemmista alakohdista saadut vas-

taukset yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta niiden tarkastelu olisi mielekkäämpää. Verbin 

hölkätä kohdalla tämä tarkoittaa alakohtia a) ja d), verbin hölkkäillä kohdalla alakohtia 

b) ja e) ja verbin hölkytellä kohdalla alakohtia c) ja f). Myös lauseentuottotehtävä (ks. 

liite, tehtävä 1) tarjoaa mahdollisuuksia liikkuvan entiteetin tarkasteluun. Olen poiminut 

tästä tehtävästä selkeästi erottuvia ja toistuvia muuttujia, jotka esittelen alaluvuissa ver-

bikohtaisesti. Lisäksi hyödynnän joitain tehtävästä 3 (ks. liite) saatuja vastauksia liikku-

van entiteetin kuvaamisessa. 

 

Ensimmäisen jaottelun olen tehnyt ihmistarkoitteisten ja eläintarkoitteisten muuttujien 

välillä. Edelleen olen jaotellut ihmistarkoitteiset muuttujat mies- ja naispuolisiin sekä 

sukupuolineutraaleihin muuttujiin viittaaviin ilmauksiin. Alun perin minun ei ollut tar-

koitus tarkastella vastauksia tästä näkökulmasta käsin. Muuttujan tarkoitteen sukupuoli 

nousi kuitenkin aineistosta keskeiseksi piirteeksi. Tästä voi päätellä, että muuttujan su-

kupuolella on informanttien mielestä jonkinasteinen rooli verbin kehystiedossa. Mies- 

tai naispuolisiin muuttujiin olen lukenut ne henkilönnimet, jotka perinteisen sukupuoli-

jaottelun mukaisesti painottuvat toiselle edustajalle. Lisäksi luen näihin ryhmiin kuulu-

vaksi muut selkeästi sukupuoleen viittaavat ilmaisut, kuten nainen ja mies.  

 

 

4.3.1. hölkätä 

 

Käsittelen ensin muuttujan eläintarkoitteisuuden ja ihmistarkoitteisuuden jakautumista 

verbin hölkätä kohdalla. Jakauman prosenttiosuudet on esitetty kuviossa 1. Tämän jäl-

keen siirryn tarkastelemaan ihmistarkoitteisen muuttujan sukupuolen jakautumista, jota 
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kuvio 2 havainnollistaa. Sekä kuvio 1 että kuvio 2 on muodostettu tehtävän 4 verbiä 

hölkätä tarkastelevien alakohtien pohjalta (liite, tehtävä 4a, 4d). 

 

 

KUVIO 1. Verbin hölkätä muuttuja. 

 

Yhteensä olen tarkastellut kuviossa 186:ta vastausta. 89 %:ssa (165 kpl) vastauksista 

esiintyy ihmistarkoitteinen muuttuja. Eläintarkoitteinen muuttuja esiintyy 11 %:ssa 

(21 kpl) vastauksista. Enemmistö vastaajista on siis sitä mieltä, että hölkätä-verbin 

muuttuja viittaa ihmiseen.  Muuttujan ihmistarkoitteisuus erottuu selkeästi myös tehtä-

vän 1 (ks. liite) vastauksista, sillä mukana on ainoastaan yksi eläintarkoitteisen muuttu-

jan käsittävä ilmaus.  

 

KUVIO 2. Verbin hölkätä muuttujan sukupuolijakauma. 
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Kuvion 2 sukupuolijakauma on suhteutettu 166 ihmistarkoitteiseen muuttujaan tehtä-

västä 4 (ks. liite) saatujen vastausten pohjalta. Vastauksista suurin osa, 51 % (85 kpl), 

kattaa miespuolisen prosessin muuttujan. Sukupuolineutraalin tarkoitteen nimeämiset 

kattavat 33 % (54 kpl) aineistosta ja naispuolisen 16 % (27 kpl). Eräs vastaaja on perus-

tellut miespuolisen muuttujan valintaa muuttujan stereotyyppisyydellä (21).  

 

(21) Stereotypioiden perusteella tuntui todennäköisemmältä, että kyseessä olisi 

mies. Jotenkin Jukka kuulostaa myös vähän hölkkääjän nimeltä. (67I4D) 

 

Eniten nimetty muuttuja on mies, joka on nimetty yhteensä 42 kertaa. Seuraavaksi eni-

ten informantit ovat nimenneet yksittäisiä miehen nimiä. Muuttujat Matti, Pentti, Pena, 

Pekka ja Jukka on kaikki nimetty useammin kuin kerran. Loput vastaukset käsittävät 

erinäisiä miespuolista henkilöä kuvaavia nimityksiä, jotka liittyvät pääasiassa sukulais-

suhteisiin. Näistä useimmiten nimetty ilmaus on poika, joka on mainittu yhteensä 10 

kertaa. Naispuolisen muuttujan osalta on nimetty eniten yksittäisiä naisen nimiä. Muut-

tujat Minna, Liisa ja Maija on kaikki nimetty useammin kuin kerran. Muita nimettyjä 

naistarkoitteisia muuttujia ovat nainen, tyttö ja äiti. Sukupuolineutraalin ilmauksen in-

formantit ovat maininneet 54 kertaa. Näistä nimeämisistä 22 käsittää urheiluun tai lii-

kuntaan liittyvän entiteetin. Useimmiten on nimetty muuttujat kuntoilija ja lenkkeilijä. 

Tästä voi päätellä, että kuntoilutarkoitus on verbin kohdalla keskeisessä roolissa. Loput 

informanttien nimeämiset kattavat pronominin hän sekä muut ilmaukset, joista muuttu-

jan sukupuolta ei voi päätellä, kuten naapuri ja opettaja.  

 

 

4.3.2. hölkkäillä 

 

Kuvio 3 esittää verbin hölkkäillä eläin- ja ihmistarkoitteisen muuttujan prosenttiosuu-

det. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan hölkkäillä-verbin ihmistarkoitteisen muuttu-

jan sukupuolen jakautumista kuviossa 4. Molemmat kuviot on muodostettu tehtävän 4 

verbiä hölkkäillä tarkastelevien alakohtien pohjalta (liite, tehtävä 4b, 4e). 
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KUVIO 3. Verbin hölkkäillä muuttuja. 

 

Verbin hölkkäillä prosentuaalinen jakauma painottaa myös vahvasti ihmistarkoitteisuu-

den roolia verbin prosessissa. Vastaajista 94 % (175 kpl) on nimennyt ihmistarkoitteisen 

muuttujan, kun vastausten kokonaismäärä on 186. Eläintarkoitteisen muuttujan on puo-

lestaan nimennyt ainoastaan 6 % (11 kpl) vastaajista. Myös tehtävän 1 (ks. liite) vas-

taukset puhuvat vahvasti ihmistarkoitteisuuden puolesta – vastaajat eivät ole nimenneet 

yhtäkään eläintarkoitteista muuttujaa hölkkäillä-verbin yhteydessä. 

 

 
KUVIO 4. Verbin hölkkäillä muuttujan sukupuolijakauma.  

 

Kuvion 4 sukupuolijakauma on suhteutettu 175 ihmistarkoitteiseen muuttujaan. Nais-

puolinen muuttuja esiintyy 22 %:ssa (38 kpl) vastauksista ja miespuolinen 20 %:ssa (36 

kpl) vastauksista. Jopa 58 % (101 kpl) nimeämisistä kattaa sukupuolineutraalin muuttu-
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jan. Suurimman joukon muodostavat jälleen urheiluun ja liikuntaan viittaavat entiteetit, 

joita on nimetty 34 kertaa. Verbin hölkätä tavoin muuttujat kuntoilija ja lenkkeilijä on 

nimetty useimmiten. Lisäksi mukana on kollektiivi-ilmauksia kuten porukka, joukko, 

seurue ja pariskunta. Koska perustelut ovat tämän tehtävän osalta harmittavan vähäisiä, 

on haastavaa päätellä, miksi vastaajat ovat käyttäneet selkeästi eniten kollektiivi-

ilmauksia juuri verbin hölkkäillä kohdalla. Erään vastaajan mukaan kollektiivi-

ilmauksen käyttö tuntuu luontevalta (22).  

 

(22) Tuntui luontevammalta, että subjektina on monta yksilöä käsittävä sana. 

(67I4B) 

 

Vastauksesta on vaikea päätellä, viittaako informantti luontevuudella lauseen rakentee-

seen vai verbiin itseensä. Vastauksia tulkittaessa on huomioitava, että verbiä hölkkäillä 

tarkastelevien tehtävän 4 (ks. liite) alakohtien b) Äkillinen sadekuuro yllätti hölkkäile-

vän _______ ja e) Edes kylmä viima ei haitannut iloisena hölkkäilevää _______ lause-

rakenne on samankaltainen. Molempien alakohtien tapauksessa verbi määrittää substan-

tiivia. Kyselyä laatiessa minun olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota lauseraken-

teiden verbikohtaiseen vaihteluun, sillä tämä olisi helpottanut edellä mainitun kaltaisten 

vastausten tulkintaa.  

 

Hölkkäillä-verbin muuttujan tarkoitteeseen liittyy tiettyä epämääräisyyttä. Tätä puolta-

vat muuttujan sukupuolineutraaliuden lisäksi tehtävästä 1 (ks. liite) saadut vastaukset. 

Esimerkkien (23–24) tapauksessa vastaajat ovat jättäneet prosessin muuttujan nimeä-

mättä. Verbin hölkkäillä kohdalla tätä tapahtuu informanttien vastauksissa muita verbe-

jä useammin. Nuo lauseet ovat joko passiivissa (23) tai sitten nollapersoonaisia aktiivi-

lauseita (24).  

 

(23) täällä sitä vain hölkkällään [hölkkäillään]. (5I1B) 

(24) Joskus kiireessä joutuu hölkkäilemään bussille. (91I1B) 

 

Naistarkoitteisten muuttujien nimeämisessä on hyödynnetty jälleen eniten yksittäisiä 

henkilönnimiä. Muuttujat Liisa, Minna, Tiina ja Satu on nimetty useammin kuin kerran. 

Lisäksi useat vastaajat ovat nimenneet muuttujat nainen ja tyttö. Miestarkoitteisten 

muuttujien osalta nimitystä mies on käytetty edelleen eniten, yhteensä 19 kertaa. Myös 

yksittäisiä henkilönnimiä ja nimitystä poika on jälleen hyödynnetty. Huomattavaa on, 
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että naistarkoitteisia muuttujia on nimetty miestarkoitteisia enemmän. Eräs vastaaja on 

yhdistänyt hölkkäillä-verbin nimenomaan naissukupuoleen (25).  

 

(25) kauheaa, miten näemmä liitän hölkätä-verbiin maskuliinisuutta ja voimak-

kuutta, kun taas hölkkäilyyn heikkoutta ja feminiinisyyttä!!) (2I4E)  

 

Kaiken kaikkiaan ero nais- ja miespuolisten muuttujien välillä on kuitenkin vastauksissa 

vähäinen, kuten kuvio 4 osoittaa. Siksi tämän aineiston perusteella ei ole aiheellista to-

deta, että hölkkäillä-verbillä kuvattaisiin naispuolisen tarkoitteen liikettä sen todennä-

köisemmin kuin miespuolisenkaan.  

 

 

4.3.3. hölkytellä 

 

Kuvio 5 havainnollistaa hölkytellä-verbin eläin- ja ihmistarkoitteisen muuttujan jakau-

tumista prosenttiosuuksien avulla. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan ihmistarkoittei-

sen muuttujan sukupuolen jakautumista. Nämä prosenttiosuudet on kuvattu kuviossa 6. 

Kuviot on muodostettu tehtävän 4 hölkytellä-verbiä käsittelevien alakohtien pohjalta 

(liite, tehtävä 4c, 4f). 

 

 

KUVIO 5. Verbin hölkytellä muuttuja.  

 

Hölkytellä-verbin kohdalla enemmistö vastaajista liittää verbiin eläintarkoitteisen muut-

tujan. Tämän verbin kohdalla vastausten kokonaismäärä on muita tarkasteltavia verbejä 

alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että tehtävän 4 (ks. liite) alakohtaan f) on tarjottu sellaisia 
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vastauksia, joita ei voi käsitellä verbin prosessin muuttujana. Tällaisia vastauksia ovat 

esimerkiksi siinä ja tässä. Niinpä kokonaisvastausten määrä on tämän verbin kohdalla 

177. Vastaajista 64 % (114 kpl) on nimennyt muuttujan tarkoitteeksi eläimen ja 36 % 

(63 kpl) ihmisen. Yleisimmin nimetty eläin on hevonen, joka on nimetty 31 kertaa. Mui-

ta eläimiä, joita on nimetty huomattavan paljon ovat koira, kettu, susi ja hirvi. Tästä voi 

päätellä, että informantit yhdistävät hölkyttelyn useimmiten nelijalkaiseen nisäkkääseen. 

Luonnossa vapaana elävät kettu, susi ja hirvi ovat saaneet nimeämisissä suhteellisen 

paljon huomiota. Esimerkissä (26) informantti liittää hölkyttelyn eteenkin luonnossa 

eläviin eläimiin. Myös useimmiten nimetty eläin hevonen voi elää luonnossa vapaana, 

vaikka pääasiassa se onkin ihmisen omistuksessa. Lisäksi on mainitsemisenarvoista, että 

tavallisesti juuri ihmisen omistuksessa olevien eläinten koira ja hevonen kohdalla in-

formanttien vastauksista on löydettävissä nimeämiset kulkukoira ja karannut hevonen. 

Tämä tukee käsitystäni siitä, että hölkyttelevään eläimeen liittyy jonkinasteinen luon-

nonvaraisuus. 

 

(26) Eläimet hölkyttelevät, varsinkin ”kouluttamattomat” luonnossa elävät 

eläimet. (9I4C) 

 

Tehtävässä 3 (ks. liite) esiintyvät täydennettävät lauseet a) Hevonen juosta _______ 

pellolla ja f) Kyllä koira jaksaa tuollaisen matkan _______. Näiden eläintarkoitteisten 

muuttujien seuraksi vastaajat ovat useimmiten valinneet verbin hölkytellä. Verbin valin-

taa on kummankin alakohdan tapauksessa perusteltu pitkälti juuri muuttujan eläintar-

koitteisuudella. Myös tehtävässä 1 (ks. liite) eläintarkoitteisen muuttuja rooli korostuu 

muihin tarkastelunalaisiin verbeihin verrattuna. Vastaajat ovat maininneet eläimen 

muuttujana 32 kertaa yhteensä 86 vastauksen joukossa. Kuten luvussa 3 mainitsin, teh-

tävän 1 verbiä hölkytellä koskevan alakohdan yhteisvastausten määrä on muita alakohtia 

alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että kaikki vastaajat eivät tunnistaneet verbiä hölkytellä. 
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KUVIO 6. Verbin hölkytellä muuttujan sukupuolijakauma.  

 

Vaikka hölkytellä-verbin on edellä todettu yhdistyvän pitkälti eläintarkoitteiseen muut-

tujaan, on sillä roolinsa myös ihmistarkoitteisen entiteetin liikkeen kuvaamisessa. Teh-

tävässä 4 (ks. liite) ihmistarkoitteiseen muuttujaan viittaavista nimityksistä sukupuoli-

neutraaleja on 62 % (39 kpl). Sekä mies- että naistarkoitteisten muuttujien osuudet jää-

vät vähäisemmiksi: miespuolisen muuttujan on nimennyt vastaajista 22 % (14 kpl) ja 

naistarkoitteisen 16 % (10 kpl). Sukupuolineutraaleissa nimeämisissä korostuu persoo-

napronominien rooli. Vastaajista 52 % (21 kpl) on nimennyt jonkin persoonapronomi-

nin, joka on useimmiten joko minä tai me.  

 

 

4.4. Tilannekonteksti ja muu kehystieto 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, millaisessa tilannekontekstissa tutkimani verbit esiin-

tyvät. Käsittelen lisäksi muuta verbien merkityksen kannalta olennaista kehystietoa. 

Olen hyödyntänyt tulkinnassani tehtävästä 1, tehtävästä 2 ja tehtävästä 3 (ks. liite) saa-

miani vastauksia. Alaluvussa 4.3.1. tarkastelen verbin hölkätä kehystietoa. Verbejä 

hölkkäillä ja hölkytellä tarkastelen puolestaan alaluvussa 4.3.2. 
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4.4.1. hölkätä 

 

Verbin hölkätä käyttöyhteydet näyttäytyvät varsin moninaisina. Kuten sivulla 15 sijait-

seva taulukko 1 osoittaa, informantit ovat valinneet useimmiten tämän verbin seitsemäs-

sä alakohdassa kymmenestä. Luvussa 2.1. käsittelin supistumaverbien merkitystä. Tässä 

yhteydessä mainitsin myös muuttamisjohdosten käyttöyhteyksien laajuudesta. On siis 

varsin tyypillistä, että tämänkaltaisten verbien käyttöyhteydet näyttäytyvät moninaisina. 

(VISK 2008 § 317.)  

 

Tehtävässä 1 (ks. liite) informanttien vastauksissa painottuu hölkätä-verbin käyttö kon-

tekstissa, jossa halutaan ilmaista kuntoilutarkoituksessa harrastettavaa liikuntaa. Tämän 

voisikin määritellä verbin pääsääntöiseksi esiintymisyhteydeksi. Liike kuvataan pääasi-

assa tavoitteellisena (27), mutta se voi olla myös ilman sen suurempia tavoitteita harras-

tettavaa liikuntaa (28). Myös tehtävässä 2 (ks. liite) informantit ovat kuvailleet verbin 

hölkätä liikettä useimmiten määrätietoiseksi ja tavoitteelliseksi (29–30). Samankaltaiset 

perustelut toistuvat edelleen tehtävän 3 (ks. liite) vastausten yhteydessä (31–32). Kun-

toilutarkoituksessa harrastettavan liikunnan lisäksi tehtävän 1 vastauksista nousee esille 

merkitys, jossa kuvataan liikkuvan entiteetin siirtymistä paikasta A paikkaan B. Näissä 

tapauksissa entiteetti hölkkää jostain muusta syystä kuin liikuntaa harrastaakseen tai 

kuntoa kohottaakseen (33–34).  

 

(27) Hölkkäsin pitääkseni kuntoa yllä. (81I1A) 

(28) Hölkkään silloin, kun huvittaa (71I1A) 

(29) Määrätietoista, tavoitteellista menoa (21I2A) 

(30) Määrätietoista lenkkeilyä kohtuullisen rauhalliseen tahtiin. (27I2A) 

(31) "Hölkätä" tuntuu tarkoituksenmukaisimmalta, koska kyseessä on rajallinen 

ja päämäärätietoinen harjoitus. (67I3H) 
(32) Ennätysaika viittaa aktiiviseen toimintaan ja tavoitteellisuuteen. (88I3B) 
(33) Minä hölkkään kauppaan ostoksille. (48I1A) 
(34) Kiireessä bussipysäkille hölkätessäni tajusin jättäneeni avaimet kotiin. 

(49I1A) 
 

Verbi näyttää lisäksi esiintyvän yhteyksissä, joissa kuvataan säännöllistä tapahtumaa. 

Tapahtumalle on tyypillistä, että se toistuu tietyin väliajoin lähestulkoon samankaltaise-

na. Nämä tapahtumat lukeutuvat pääasiassa kuntoilutarkoituksessa harrastettavan lii-

kunnan piiriin (35–36).  
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(35) Hölkkäsimme joka aamu muutaman kilometrin. (63I1A) 

(36) Höklkkään [hölkkään] päivittäin tunnin. (55I1A) 

 

Koska entiteetti hölkkää kuntoa kohottaakseen tai sitä ylläpitääkseen, toiminnan toistu-

vuus ja säännöllisyys ovat prosessissa varsin keskeisessä roolissa. Vaikuttaakin siltä, 

että verbin hölkätä kohdalla toiminnan toistuvuus perustuu juuri entiteetin harrastunei-

suuteen. 

 

 

4.4.2. hölkkäillä ja hölkytellä 

 

Kuten olen tutkielmani aiemmissa luvuissa todennut, frekventatiivijohdosten perintei-

nen käyttöyhteys on toistuvan ja jatkuvan tapahtuman kuvaaminen (VISK 2008 § 353). 

Tehtävän 3 (ks. liite) alakohdan c) Nyt olisi minunkin aika alkaa _______, jos aion 

juosta ensi kesänä maratonin vastauksissa informantit ovat perustelleen verbin hölkkäil-

lä valintaa juuri toistuvuuden näkökulmasta. Kuitenkin tehtävän 2 (ks. liite) vastauksis-

sa toistuvuus mainitaan ainoastaan 8 kertaa 92 vastauksen aineistossa. Kuten alaluvun 

4.2. yhteydessä mainitsin, tämän tehtävän vastaajamäärä on 92, sillä erään informantin 

vastaukset olivat analysointikelvottomia. Myös jatkuvaa ja toistuvaa tapahtumaa kuvaa-

vissa tehtävän 3 alakohdissa e) Joka maanantai näen talomme ohi _______ Liisan ja h) 

Meillä on tapana _______ kymmenen minuuttia ennen harjoitusten alkua suurin osa 

vastaajista on hypoteesini mukaisesti valinnut vaihtoehdon hölkätä verbien hölkkäillä 

tai hölkytellä sijaan.  

 

Edellä esitettyjen perusteluiden valossa vaikuttaisi siltä, että toistuvuudella on kyllä 

roolinsa verbin hölkkäillä kehystiedossa. Se ei kuitenkaan nouse verbiä määrittäväksi, 

keskeisimmäksi ominaisuudeksi. Hölkytellä-verbin yhteydessä toistuvuudesta ei ole 

juurikaan mainintoja. Vastauksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että toistu-

vuus ja jatkuvuus ilmenevät eri tavalla erilaisten kantaverbien yhteydessä (VISK 2008 § 

353). Aineistosta nousee esille frekventatiivijohdosten käyttö entiteetille tavanomaisen 

toiminnan kuvaamisessa. Verbien hölkkäillä ja hölkytellä kuvaamassa toiminnassa ko-

rostuu usein jatkuvuuden rooli, kuten esimerkit (37–39) osoittavat. Nuo tilanteet voivat 

olla myös luonteeltaan toistuvia (37). Tutkimani frekventatiivijohdokset eivät siis 

useinkaan kuvaa kerrallista toistuvaa tapahtumaa, vaan pikemminkin toimintaa, jolle ei 
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ole hahmotettavissa päätepistettä. Tältä osin jatkuvuus kuuluu siis olennaisena verbien 

kehystietoon. Lisäksi toistuvuudella on myös tältä osin jonkinasteinen roolin eteenkin 

verbin hölkkäillä kehystiedossa, sillä toiminta on muuttujalle tavanomaista. 

 

(37) Metsätiellä on mukavaa hölkkäillä silloin tällöin. (6I1B) 

(38) Koira juosta hölkytteli mukavasti edelläni. (14I1C) 

(39) Hölkyttelen elämässä eteenpäin. (25I1C) 

 

Frekventatiivijohdoksille tyypilliseen tapaan (VISK 2008 § 354), erinäisten asenteiden 

koodaus nousee keskeiseksi kummankin verbin kohdalla. Tehtävässä 2 (ks. liite) verbiä 

hölkkäillä on tällaisissa yhteyksissä kuvailtu esimerkiksi pilkannimeksi, vähätteleväksi 

ilmaukseksi, joutenpäiväiseksi, ja vähän sinne päin olevaksi hölkäksi. Verbiä hölkytellä 

on kuvailtu puolestaan huvittavaksi, hassun näköiseksi, sekä joten kuten juoksua muis-

tuttavaksi liikkeeksi. Lisäksi molempia verbejä on kuvailtu ilmauksella ei vakavasti 

otettava. Informanttien vastauksissa on havaittavissa joitain sävyeroja. Verbin hölkkäil-

lä kuvaama liike nähdään pääasiassa vähättelevänä (40), hölkytellä-verbin kuvaama 

liike puolestaan hupaisana ja ehkä hieman koomisena liikkeenä. On kuitenkin huomioi-

tava, että vähättelevä asenne kytkeytyy vahvasti myös verbin hölkytellä kehystietoon 

(41). 
 

(40) Oma tulkintani lausahduksesta on, että se on sellainen heitto, lähes vitsi. – 

– Valitsin hölkätä verbin vähättelevän muunnoksen (hölkkäillä) sillä koin, 

ettei kertoja itsekkään, ehkä alitajuntaisesti, ajattele tavoitteensa olevan 

realistinen – –. (2I3C) 

(41) – – Hölkyttely-sanan käyttö tässä voisi jopa olla loukkaavaa ja viitata sii-

hen, että Liisalla on vaikeuksia etenemisessä... Siinä se Läski-Liisa taas 

ähkien hölkyttelee. (8I3E) 
 

Myös verbeillä hölkkäillä ja hölkytellä on rooli kuntoilutarkoituksessa harrastettavan 

liikunnan kuvaamisessa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hölkkäillä-verbin kuvaama ta-

pahtuma ei ole luonteeltaan yhtä tavoitteellinen kuin verbin hölkätä kuvaama (42–43). 

Kuten luvussa 2.1. totesin, frekventatiivijohdoksella voidaan kuvata tapahtuman vähäis-

tä intensiivisyyttä. Verbiin kytkeytyy myös vahvasti rooli epäsäännöllisen tapahtuman 

kuvaajana. Tehtävän 2 (ks. liite) yhteydessä 23 % (21 kpl) vastaajista on kuvaillut ver-

biä hölkkäillä satunnaiseksi ja silloin tällöin tapahtuvaksi liikkeeksi. Tämänkaltaisia 

ominaisuuksia vastaajat ovat nimenneet kyseisen verbin kohdalla kaikista eniten. Kun-

toilutarkoituksen lisäksi hölkkäillä-verbi vaikuttaa esiintyvän konteksteissa, joissa halu-
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taan kuvata pikemminkin ajanviettona näyttäytyvää liikettä. Tällaisen liikkeen päätavoi-

te on siis usein jokin muu, kuin kuntoilu (43–44).  

 

(42) Juosta välillä, ei niin tavoitehakuisasti (63I2B) 

(43) Ei kovin määrätietoista etenemistä pääpainon ollessa enemmän esimerkiksi 

sosiaalisessa rupattelussa. (27I2B) 

(44) Minusta on rentouttavaa hölkkäillä hiljakseen aamuisin kauniilla rantapo-

lulla. (44I1B) 

 

Myös hölkytellä-verbin kehystiedossa nousee esille toiminnan tavoitteellisuuden puute 

(45). Erään vastaajan mukaan verbin kuvaama liike tapahtuu jopa kokonaan ilman kun-

toilutavoitetta (46). Tavoitteellisuuden puute ilmenee myös esimerkiksi eläintarkoitteis-

ta muuttujaa koskevan tehtävän 3 (ks. liite) alakohdan f) Kyllä koira tuollaisen matkan 

jaksaa _______ vastauksessa (47). Toisaalta verbillä on myös roolinsa toissijaisen ta-

voitteen kuvaamisessa. Näissä tilanteissa verbin kuvaama toiminta näyttäytyy ikään 

kuin sivullisena toimintona jonkin ensisijaisen tavoitteen saavuttamisessa (48–50). Ver-

bin hölkkäillä tavoin hölkytellä-verbillä on myös rooli ajanviettona näyttäytyvän toi-

minnan kuvaamisessa (51). Lisäksi hölkätä-verbin tavoin myös verbeillä hölkkäillä ja 

hölkytellä voidaan lisäksi kuvata entiteetin siirtymistä paikasta toiseen. Tämä ilmenee 

esimerkeistä (52–53). 

 

(45) – – ei niin väliä hölkyttelenkö tässä vai en eikä sillä mihin suuntaan menen. 

Vähän sellaista hälläväliä-menoa. – – (89I2C) 

(46) kevyesti sujuvaa juoksua, ilman kuntoilutavoitetta (14I2C) 

(47) Koira juoksee hajujen perässä, ei pelkästään juoksemisen tarpeesta, hölkyt-

tely ei ole niin päämäärätietoista. – – (69I3F) 

(48) Hölkyttelin palauttavana lenkkinä puoli tuntia. (42I1C) 

(49) pientä pulssinkohottamista esim. jumppatunnin alkuun (4I2C) 

(50) Hölkyttele maitopurkkia ennen avaamista. (56I1C) 

(51) Hölkyttelimpä tuossa ajan kuluksi (64I1C) 

(52) Hölkkäilin ratikkaan, mutta olisi pitänyt juosta (3I1B) 

(53) Koira hölkytteli karkuretkeltään  takaisin kotiin väsyneenä. (1I1C) 

 

Luvussa 2.1. käsittelin verbin hölkytellä polyseemista luonnetta. Elollisen entiteetin 

juoksuliikettä kuvaavan toiminnan lisäksi verbi voi siis esiintyä myös muunlaisissa kon-

teksteissa. Kuten alaluvussa 4.2. mainitsin, tehtävän 1 (ks. liite) vastauksista nousee 

esille verbin merkitys ’heilutella, ravistella’. Tällä viitataan elottoman entiteetin, yleensä 

nesteen, liikuttamiseen (54). Myös tehtävän 2 (ks. liite) yhteydessä informantit ovat 

määritelleet verbin merkitystä tästä näkökulmasta käsin (55). Verbin polyseeminen 
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luonne mahdollistaa tämän merkityksen hyödyntämisen myös elollisen entiteetin liik-

keen kuvaamisessa (56).  

 

(54) Mies hölkytteli pulloa voitonvarmana. (53I1C) 

(55) hölskyttelemistä, siis heiluttelemista niin, että nestettä saattaa läiskyä 

(33I2C) 

(56) Lenkin jälkeen hölkyttelin jalkojani. (55I1C) 

 

Muut tarkastelemani verbit eivät tarjoa mahdollisuuksia tällaisen toiminnan kuvaami-

seen. Verbin polyseeminen luonne onkin tekijä, joka korostuu verbin hölkytellä kehys-

tiedossa. 

 

 

4.5. Yhteenveto 

 

Alla olevassa taulukossa 2 olen kuvannut verbien hölkätä, hölkkäillä ja hölkytellä kes-

keisimmät merkityspiirteet. Olen muodostanut taulukon niin, että verbin hahmoon ja 

kehystietoon kuuluvat piirteet erottuvat selkeästi toisistaan. Hahmoon kuuluva tieto kä-

sittää liikkeen laadun, eli verbin kuvaamalle liikkeelle keskeisimmät ominaisuudet. Ke-

hystieto käsittää liikkuvan entiteetin, tilannekontekstin ja muun kehystiedon. Muuhun 

kehystietoon luen kuuluvaksi frekventatiivijohdosten asenteellisuuteen viittaavat tekijät. 

Olen lihavoinut alla olevasta taulukosta ne piirteet, jotka ovat tämän aineiston perusteel-

la ominaisia ja erottuvia juuri kyseisen verbin kohdalla. Verbeillä on lisäksi paljon yh-

teisiä piirteitä. On kuitenkin huomioitava, että nuo piirteet ilmenevät kunkin verbin 

kohdalla eri tavoin. 
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TAULUKKO 2. Verbien keskeisimmät merkityspiirteet. 

VERBI HAHMO 

Liikkeen laatu 

KEHYS 

Liikkuva entiteetti           Tilannekonteksti & muu kehystieto 

hölkätä hidas, rauhalli-

nen, kevyt, ta-

sainen, etenevä 

ihmistarkoitteinen 

muuttuja 

(miespuolinen) 

 

kuntoilutarkoitus, tavoitteellisuus, 

säännöllisyys ja toistuvuus, siirtymi-

nen paikasta toiseen 

hölkkäil-

lä 

hidas, rauhalli-

nen, kevyt, ren-

to, katkonai-

nen, pyrähdyk-

senomainen  

 

ihmistarkoitteinen  

muuttuja 

(sukupuolineutraali) 

 

 

kuntoilutarkoitus, satunnaisuus, 

jatkuvuus, toistuvuus, ajanvietto, 

siirtyminen paikasta toiseen, asen-

teellisuus (vähättelevyys) 

hölkytel-

lä 

hidas, rauhalli-

nen, kevyt, ren-

to, heiluva, 

pomppiva 

eläintarkoitteinen 

muuttuja 

kuntoilutarkoitus, jatkuvuus, ajan-

vietto, siirtyminen paikasta toiseen, 

polyseeminen merkitys, asenteelli-

suus (vähättelevyys, koomisuus, 

hupaisuus) 

 

Kaikki verbit kuvaavat hidasta, rauhallista ja kevyttä juoksuliikettä. Kun verbejä tarkas-

tellaan suhteutettuna toisiinsa, hölkätä kuvaa näistä nopeatempoisinta liikettä. Siksi sitä 

voidaan ajoittain hyödyntää konteksteissa, joissa halutaan kuvata myös fyysisesti ras-

kaampaa suoritusta. Kaikki informantit eivät tätä puolta verbin merkityksestä kuiten-

kaan tunnusta. Verbin nähdään kuvaavan sekä rytmiltään että vauhdiltaan tasaista liiket-

tä, jonka muuttuja on todennäköisemmin ihmistarkoitteinen ja miespuolinen. Lisäksi 

hölkätä-verbiin liittyy vahvasti käsitys liikkeen tavoitteellisuudesta. Nämä käyttöyhtey-

det kytkeytyvät pääasiassa kuntoilumielessä harrastettavan liikunnan yhteyteen. Koska 

entiteetti hölkkää yleensä kuntoa kohottaakseen tai sitä ylläpitääkseen, myös toiminnan 

toistuva ja säännöllinen luonne on prosessissa olennaisessa roolissa.  

 

Verbin hölkkäillä muuttuja on todennäköisemmin ihmistarkoitteinen ja sukupuolineut-

raali, verbin hölkytellä puolestaan eläintarkoitteinen. Informanttien useimmiten ni-

meämä eläintarkoitteinen muuttuja on hevonen. Molempien verbien nähdään kuvaavan 

kevyttä ja rentoa liikettä. Verbille hölkkäillä on ominaista tempon ja rytmin vaihteleva 

luonne, joka ilmenee toiminnan katkonaisuutena. Informanttien keskuudessa tätä on 

kuvattu termillä pyrähtely. Lisäksi verbiin kytkeytyy käsitys liikkeen satunnaisuudesta. 

Nämä katkonaisuuden ja satunnaisuuden merkitykset luovat kuvan tilanteen sisäisestä 

vaihtelusta, mikä on tutkimieni verbien kaltaisille frekventatiivijohdoksille tyypillistä 

(VISK 2008 § 353). Hölkyttely näyttäytyy puolestaan pomppivana liikkeenä, jolle on 
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ominaista myös sivuttaissuuntainen heiluminen. Verbit hölkkäillä ja hölkytellä kuvaavat 

usein päämäärätöntä tapahtumaa ja samalla jatkuvaa toimintaa, joka on entiteetille ta-

vanomaista. Tähän voi liittyä toiminnan tavanomaisuuden mukanaan tuomaa toistuvuut-

ta, joka ilmenee etenkin verbin hölkkäillä kehystiedossa. Tästä näkökulmasta tarkastel-

tuna, jatkuvuudella on myös keskeinen rooli tutkimieni frekventatiivijohdosten kehyk-

sessä. 

 

Sekä verbiin hölkkäillä että hölkytellä kytkeytyy vahvasti erinäisiä asenteita. Molempia 

verbejä voidaan hyödyntää, kun halutaan ilmaista vähättelevää sävyä. Lisäksi verbillä 

hölkytellä on rooli huvittavan ja hilpeän tapahtuman kuvaamisessa. Kummankaan ver-

bin kuvaama liike ei näyttäydy erityisen tavoitteellisena. 

 

Kaikki verbit kuvaavat elollisen entiteetin tahdonalaista liikettä. Hölkytellä-verbin avul-

la voidaan kuitenkin kuvata myös toista merkityssisältöä: elollinen entiteetti hölkyttelee 

jotain elotonta entiteettiä tai itseään. Verbin polyseeminen luonne mahdollistaa tällais-

ten merkityssisältöjen kuvaamisen ja laajentaa samalla verbin käyttöyhteyksiä. Muiden 

tarkastelemieni juoksemisverbien avulla tällaisten tapahtumien kuvaaminen ei onnistu.  
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Kandidaatintutkielmassani tutkin liikeverbien hölkätä, hölkkäillä ja hölkytellä seman-

tiikkaa kognitiivisen kieliopin taustoittamana. Keräsin aineiston Webropol-palvelun 

avulla luodulla kyselylomakkeella lokakuussa 2021. Hypoteesini oli, että verbien väliset 

merkityserot kytkeytyvät liikkeen laatuun sekä teon tekijään. Tutkimuskysymykseni 

muotoutuivat seuraavanlaisiksi: 

 

• Kuinka johdin vaikuttaa informanttien tapaan hahmottaa merkitys? 

• Millaisia ominaisuuksia liikkuvaan entiteettiin sekä verbien kuvaamaan liikkee-

seen informanttien mielestä liittyy? 

• Millaiseen tilannekontekstiin informantit mieltävät verbin? 

 

Kysely tarjosi kokonaisuudessaan vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Koska verbien merkitys kulminoitui juuri eri johtimien edustukseen, verbien merkitys-

erot käsittivät myös johtimien eroavaisuudet. Supistumaverbin merkitys näyttäytyi 

muuttamisjohdoksille tyypilliseen tapaan moninaisena. Niinpä myös verbin hölkätä 

käyttöyhteydet näyttäytyivät monipuolisina, eikä sen kehykseen kytkeytynyt sellaista 

asenteellisuutta tai kuvailevuutta kuin frekventatiivijohtimiin -ile- ja -ele-. 

 

Verbi hölkytellä poikkesi muuttujan tarkoitteen osalta selkeästi kahdesta muusta tarkas-

telemastani verbistä, sillä suurin osa vastaajista yhdisti sen eläintarkoitteiseen muuttu-

jaan. Ihmistarkoitteinen muuttuja liittyi siis selkeimmin verbien hölkätä ja hölkkäillä 

kehystietoon. Ihmistarkoitteista muuttujaa tarkasteltaessa verbien hölkkäillä ja hölkytel-

lä yhteydessä painottuivat sukupuolineutraalit ilmaukset, kun taas hölkätä-verbin yh-

teydessä miessukupuolinen muuttujan tarkoite osoittautui suosituimmaksi vaihtoehdok-

si. 

 

Kaikkia tutkimiani verbejä kuvattiin aineistossa hitaaksi, rauhalliseksi ja kevyeksi juok-

suliikkeeksi, kuten hypoteesissani arvelin. Kun verbejä vertailtiin keskenään, niiden 

hahmossa painottuivat eri merkityksen puolet. Verbi hölkätä kuvasi tarkastelemistani 

juoksemisverbeistä nopeatempoisinta ja fyysisesti raskainta liikettä, joka oli rytmiltään 

tasaista. Sen merkityssisältöön liittyi tiettyä ristiriitaisuutta, sillä esiintymisyhteys vai-

kutti suuresti siihen, mitkä puolet verbin merkityksestä aktivoituivat. Kun verbiä tarkas-

teltiin itsenäisenä, sen merkityksessä korostuivat liikkeen hitaus ja rauhallisuus. Kahden 
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muun tutkimani verbin rinnalla korostui puolestaan merkitys nopeatempoisemman liik-

keen kuvaajana. Arvelin hypoteesissa, että juuri hölkätä-verbi kuvaa tutkimistani ver-

beistä nopeatempoisinta liikettä, joka on luonteeltaan tasaista.  

 

Verbien hölkkäillä ja hölkytellä kohdalla aineistossa painottuivat liikkeen rentous, ke-

veys ja hitaus. Lisäksi hölkkäillä-verbin yhteydessä painottui liikkeen katkonainen 

luonne. Tuo katkonaisuus ilmeni liikkeen vaihtuvana rytminä: välillä liikkuva entiteetti 

kävelee, välillä hölkkäilee. Esitin hypoteesissa, että frekventatiivijohdosten kuvaama 

liike on rytmiltään epätasaista. Tämä osoittautui todeksi juuri hölkkäillä-verbin kohdal-

la. Hölkytellä-verbi kuvasi puolestaan heiluvaa ja pomppivaa liikettä, jota muutamat 

vastaajat kuvailivat kävelyn ja hölkkäämisen välimalliksi. Toinen frekventatiivijohdos-

ten kuvaaman liikkeen laatua koskeva hypoteesi liittyi liikkeen huojuvaan luonteeseen. 

Tuon hypoteesin voidaan katsoa toteutuneen hölkytellä-verbin kohdalla. 

 

Jokaisella tutkimallani verbillä voitiin kuvata kuntoilutarkoituksessa harrastettavaa lii-

kuntaa sekä entiteetin siirtymistä paikasta toiseen. Verbin hölkätä kuvaama liike näyt-

täytyi kuitenkin kahta muuta tavoitteellisempana. Koska eräs hölkätä-verbille keskeinen 

esiintymisympäristö oli juuri kuntoilutarkoituksessa harrastettava tavoitteellinen liikun-

ta, myös toiminnan säännöllisyys ja toistuvuus nousivat verbin kehystiedossa keskei-

seen rooliin.  

 

Verbien hölkkäillä ja hölkytellä kuvaama liike ei näyttäytynyt yhtä päämäärätietoisena 

ja tavoitteellisena. Erityisesti verbin hölkkäillä merkitykseen liittyi rooli satunnaisen 

tapahtuman kuvaajana. Koska verbit hölkkäillä ja hölkytellä kuvasivat usein päämäärä-

töntä tapahtumaa, ne ilmensivät samalla myös toiminnan jatkuvuutta. Tämä toiminta oli 

usein entiteetille tavanomaista ja tuttua. Toistuvuus ilmeni hölkkäillä-verbin kehystie-

dossa siltä osin, että muuttujalle tavanomainen tapatuma voi toistua pitkinkin väliajoin. 

Hypoteesissani arvelin, että toistuvuudella on jonkinasteinen rooli frekventatiivijohdos-

ten kehystiedossa, mutta se ei nouse kovinkaan keskeiseen asemaan. Tämä hypoteesi 

piti aika lailla paikkaansa – tosin vain verbin hölkkäillä kehystiedossa. Esitin myös, että 

näiden johdostyyppien kuvaama liike on sattumanvaraista. Tämä piirre ei kuitenkaan 

korostunut aineistossa kummankaan verbin kohdalla. 
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Verbeihin hölkkäillä ja hölkytellä liittyi arvottavia ja vähätteleviä asenteita. Lisäksi höl-

kytellä-verbiin kytkeytyi joidenkin vastaajien mukaan leikkisyyttä, koomisuutta ja hil-

peyttä. Verbin hölkytellä polyseeminen luonne mahdollisti sen käytön yhteyksissä, jotka 

eivät muiden tutkimieni verbien kohdalla olleet mahdollisia. Verbin käyttö merkitykses-

sä ’heilutella ravistella’ kattoi liikkeen, jossa elollinen entiteetti hölkytteli itseään sekä 

tilanteen, jossa elollinen entiteetti hölkytteli jotain elotonta entiteettiä, yleensä nestettä.  

 

Kyselyn yhteydessä en kysynyt informanteilta ovatko verbit heille entuudestaan tuttuja. 

Hölkytellä-verbi oli joillekin informanteille tuntematon, mikä aiheutti vaikeuksia vas-

taamisessa. Tämä kysymys olisi pitänyt ehdottomasti lukea mukaan kyselyyn. Uskon, 

että informanttien murretaustalla on vaikutusta verbin tuttuuteen. Jatkotutkimusmahdol-

lisuuksiin lukeutuu verbien semantiikan tutkiminen toisenlaista aineistoa ja menetelmää, 

esimerkiksi korpustutkimusta, hyödyntämällä. Uskon, että eräs kyselytutkimuksen 

heikkouksista on se, että informantti tietää mitä tutkitaan. Tämä voi vaikuttaa informan-

tin vastaamistapaan – alitajuntaisesti tai tietoisesti. Jos tutkimus toteutettaisiin korpus-

tutkimuksena, asetelma olisi siis varsin erilainen.  

 

Sekä verbien kehystietoon että hahmoon kytkeytyvissä ominaisuuksissa on havaittavis-

sa niin eroavaisuuksia kuin yhtäläisyyksiä. Keskeistä on havainto siitä, että sanakirjassa 

synonyymisina esitetyt verbit poikkeavat todellisuudessa merkitykseltään. Tässä tutki-

musasetelmassa korostuu merkitysero supistumaverbin hölkätä sekä frekventatiivijoh-

dosten hölkkäillä ja hölkytellä välillä. Jo tämän suppean tutkielman pohjalta voidaan 

todeta, että myös frekventatiivijohdosten välillä on havaittavissa selkeitä merkityseroja. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka eri frekventatiivijoh-

dokset eroavat toisistaan ja mitkä tälle johdostyypille keskeiset piirteet kunkin leksee-

min kohdalla aktivoituvat.  
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