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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe 

 

Parin viime vuosikymmenen aikana lasten nimet ovat muuttuneet yhä yksilöllisemmiksi 

ja on huomattu, että monet vanhemmat etsivät lapsilleen jopa uniikkinimiä eli sellaisia 

nimiä, joita ei ole aiemmin annettu kenellekään muulle (Saarelma 2007: 12). Tämän pro 

gradu -tutkielman aiheena ovat harvinaiset etunimet. Tähän päivään tultaessa erikoisten 

etunimien suosio on niin Suomessa kuin maailmallakin kasvanut (Nummelin & Teeri-

joki 2005: 5). Uusia nimiä omaksutaan osaksi suomalaista nimistöä kansainvälisestä 

mediasta ja populaarikulttuurista, mutta myös lisääntynyt matkailu ja ulkomailla asumi-

nen monipuolistavat etunimistöämme ja saavat yhä useammat vanhemmat etsimään 

lapsilleen uudenlaisia, jopa ainutlaatuisia etunimiä (Saarelma-Paukkala 2017: 58). 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat harvinaiset etunimet, joiden suosion olen 

huomannut kasvaneen viime vuosien aikana. Internetiin listataan mitä ainutlaatuisempia 

nimiehdotuksia, ja joka vuosi niin hylätyt kuin uudet hyväksytytkin nimet herättävät 

keskustelua. Nimiä ollaan valmiita puoltamaan ja tuomitsemaan, koska niihin kytkeytyy 

hyvin paljon erilaisia mielikuvia. Nimiä ja tunteita voikin vain hyvin harvoin pitää toi-

sistaan erillään (Ainiala, Saarelma, Sjöblom 2008: 16). Tutkin kandidaatintutkielmassa-

ni (Tiitto 2021) vuosina 2015–2019 hylättyjä etunimiä. Tarkastelin ainoastaan nimilau-

takunnan hylkäämisperusteita, joten tutkimukseni ei käsitellyt maallikoiden näkemyk-

siä. Tässä pro gradu -tutkielmassani otan huomioon mielikuvat eli konnotaatiot, joita 

hylätyt etunimet ja harvinaiset hyväksytyt etunimet herättävät vastaajissa. 

 

Tutkin, millaisia konnotaatioita eli sivumerkityksiä nimet herättävät itsensä vanhem-

maksi, isäksi tai äidiksi mieltävissä henkilöissä. Itsensä vanhemmaksi mieltävillä henki-

löillä tarkoitan vastaajia, jotka kokevat olevansa lapsen huoltajan ja nimenantajan roo-

lissa, mutta jotka eivät halua määritellä sukupuoltaan. Itsensä voi mieltää vanhemmaksi 

myös, vaikka ei olisikaan biologisesti lapsen isä tai äiti. Tutkimuksessani tarkastelen 

myös nimenantoa. Valitsin tutkimukseni kohdehenkilöiksi äidit, isät ja itsensä vanhem-

miksi mieltävät, koska huomasin, ettei nimistöntutkimuksen saralla ole vielä tehty tut-

kimusta, joka olisi suunnattu ainoastaan lasten vanhemmille. Aikaisemmin on esimer-

kiksi tutkittu nimenantoa äitien näkökulmasta (Huuskonen 2015) ja vertailtu nimien 
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herättämiä mielikuvia eri-ikäisten vastaajaryhmien välillä (Välimäki 2020). Uutta näkö-

kulmaa tutkimuskenttään tuovat myös isien, äitien ja itsensä vanhemmaksi mieltävien 

vastausten keskinäinen vertailu. Isät, äidit ja vanhemmat antavat lapselleen nimen, joten 

heiltä löytyy varmasti mielipiteitä etunimistä – ovathan he joskus valinneet nimen omal-

le lapselleen. Olen kerännyt aineistoni kyselylomakkeilla. 

 

Mukana tutkimuksessani on 16 nimeä, joista seitsemän nimilautakunta hylkäsi vuosina 

2015–2019 ja yhdeksän hyväksyi vuosina 2018–2019 osaksi etunimistöä. Hylätyt nimet 

olivat osa kandidaatintutkielmaani (Tiitto 2021). Tutkimuksessani hyväksyttyjä nimiä 

edustavat esimerkiksi nimet Purr ja Hunaya, hylättyjä nimiä sen sijaan esimerkiksi ni-

met Ammu ja Pansarkitty. Olen saanut listat hylätyistä ja hyväksytyistä nimistä nimilau-

takunnalta, ja lista tutkimuksessani mukana olevista nimistä nimilautakunnan antamine 

perusteluineen löytyykin liitteestä 1. 

 

Valitsin tutkimukseeni mukaan juuri nämä nimet, sillä halusin tutkia harvinaisia, suo-

malaisesta nimiperinteestä selvästi erottuvia nimiä. Halusin tutkimukseen mukaan ver-

tailuasetelman vuoksi kaksi rinnakkaista ryhmää, hylätyt ja hyväksytyt nimet. Näin voin 

verrata hylättyjä eli nimiksi kelpaamattomia muotoja hyväksyttyihin nimiin, jotka ovat 

kuitenkin harvinaisia ja vaatineet hyväksymiselleen nimilautakunnan päätöksen. Etsin 

hylätyistä ja hyväksytyistä nimistä toisiaan muistuttavia nimiä, jotta saisin tutkimukseni 

asetelmaksi vastinparit. Vastinparien avulla tutkin, ovatko vastaajat pitäneet samankal-

taisia nimiä yhtä sopivina tai sopimattomina ja ovatko he osanneet nimetä saman hyl-

käämissyyn kuin nimilautakunta. Vastinparien avulla saan tietoa vastaajien nimitietou-

desta ja voin samanaikaisesti tutkia sekä hylättyjä että hyväksyttyjä nimiä. Yhden vas-

tinparin muodostavat Purr ja Ammu, jotka molemmat muistuttavat eläinten ääntelyä. 

Vastinparien muodostaminen ja samankaltaisuus perustuvat omaan intuitiooni, eivät 

nimilautakunnan näkemyksiin. Esittelen jokaisen vastinparin tarkemmin tutkimusaineis-

tosta kertovassa luvussa 3.2. 

 

Vastausten avulla tutkin myös, antaisivatko informantit tutkimuksessa mukana olevat 

nimet omille lapsillensa. Tarkastelen, miten vastaajien ja nimilautakunnan näkemykset 

nimien sopivuudesta etunimiksi eroavat toisistaan. En ole osoittanut vastaajille kyselys-

sä, mitkä tutkimani nimet ovat hylättyjä ja mitkä hyväksyttyjä. Näin vastaajille ei synny 

ennakko-oletuksia nimistä. Voi esimerkiksi olla, että nimilautakunta on hylännyt jonkun 
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nimen, mutta tutkimustuloksistani selviää, että suurin osa vastaajista pitää nimeä lapsel-

le sopivana. Täten tutkin, vastaavatko nimilautakunnan säädökset maallikoiden näke-

myksiä nimien kelpoisuudesta eli vastaako nimilaki nykyistä nimikulttuuria. Esittelen 

tutkimusaineistoani tarkemmin luvussa 3.2. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusongelmani on selvittää nimiin liittyviä konnotaatioita sekä tarkastella nimen-

antoa vanhempien näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia konnotaatioita aineiston nimet herättävät isäksi, äidiksi tai vanhem-

maksi itsensä mieltävissä? Miksi positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja? 

2. Antaisivatko vastaajat tutkimuksessa mukana olevat nimet omalle lapselleen? 

3. Ovatko vastaajien näkemykset linjassa nimilautakunnan päätösten kanssa? 

4. Miten isäksi, äidiksi tai vanhemmaksi itsensä mieltävien vastaukset eroavat toi-

sistaan? 

 

Hypoteesini on, että aineistoni nimet herättävät vastaajissa vahvoja mielikuvia. Nimen 

merkitys on usein vanhemmille hyvin tärkeää (Saarelma 2007: 11). Konnotaatiot eri 

nimistä voivat kuitenkin vaihdella yksilökohtaisesti. Uskon, että hylätyt nimet aiheutta-

vat vastaajissa hyväksyttyjä nimiä enemmän negatiivisia konnotaatioita. Vaikka kaikki 

tutkimani nimet ovat erikoisia, uskon, että vastaajat pitävät hylättyjä nimiä yhtä sopi-

mattomina kuin nimilautakuntakin on pitänyt. Koska nimet ja tunteet kulkevat käsikä-

dessä (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 16), oletan, että neutraalien konnotaatioiden 

sijaan nimet herättävät eniten negatiivisia tai positiivisia tunteita. 

 

Uskon, että vastaajien näkemykset eroavat toisistaan enemmän hyväksyttyjen kuin hy-

lättyjen nimien kohdalla. Vaikka erikoiset nimet ovat tällä hetkellä suuressa suosiossa, 

hypoteesini on, että suurin osa vastaajista ei haluaisi nimetä lastansa tutkimuksessani 

mukana olevilla nimillä. Tämän oletuksen perustelen sillä, että puolet tutkimukseni ni-

mistä ovat nimilautakunnan toimesta hylättyjä ja nimilautakunnan antamien perustein 

etunimiksi kelpaamattomia. Vaikka harvinaisista ja erikoisista nimistä uutisoidaan ja 

niiden suosio on selvästi kasvanut vuosien saatossa, oletan, että silti suurin osa ni-
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menantajista pitää erikoisia nimiä negatiivisina ja nimeksi kelpaamattomina. Jos näin 

on, osoittaa tutkimukseni, että nimien erilaisuus herättää keskustelua, mutta se ei aina 

tarkoita, että valtaväestö kannattaisi erikoisia nimiä. 

 

Uskon, että äidit suhtautuvat nimiin kaikista kielteisimmin ja että heillä olisi isiä ja van-

hemmiksi itseään mieltäviä enemmän sanottavaa uusista erikoisista nimistä. Syntymän 

jälkeen lapsi rekisteröidään väestötietojärjestelmään äidin oleskeluoikeuden tai suoma-

laisen kotikunnan ja henkilötunnuksen tarkistuksen jälkeen (Kangas 2019:93). Äidin 

tiedot merkitsevät lapsen rekisteröimisessä siis kaikista eniten, vaikka lapsella ei olisi-

kaan vielä nimeä tai tietoa isästä (Kangas 2019: 93). Pirkola (2012: 59) on todennut 

tutkimuksessaan, että naiset ovat kiinnittäneet miehiä enemmän huomiota uusiin muoti-

nimiin ja miesten huomio on ollut vanhoissa ja ajattomissa nimissä. Siksi uskon, että 

äidit suhtautuvat kielteisimmin uusiin erikoisiin nimiin. 
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2. TEORIA 

 

2.1. Aiempi tutkimus 

 

Etunimistä ovat Suomessa kirjoittaneet muun muassa Kustaa Vilkuna (1990), Eero Ki-

viniemi (mm. 1982, 2006) ja Minna Saarelma-Paukkala (2007 ja 2017). Vilkuna on 

perehtynyt erityisesti nimien historiaan, etunimikerrostumiin ja nimistöä muokanneisiin 

tekijöihin. Kiviniemi on useassa eri teoksessaan tarkastellut etunimien historiaa, suosio-

ta ja uusien nimien syntyä. Hän on kirjoittanut myös nimiin liittyvistä mielikuvista, jot-

ka ovat omassa tutkimuksessani pääroolissa. Omassa tutkimuksessani käytän mieliku-

van sijaan termiä konnotaatio, jonka valintaa perustelen enemmän käsitteistä kertovassa 

luvussa 2.3. Saarelma-Paukkala myöntää nimiin liittyvien mielikuvien olevan niin vah-

voja, että tutuiksi ja kuluneiksi miellettyjen nimien sijaan vanhemmat hakevat lapsilleen 

mieluummin trendikkäiltä tuntuvia tai aiempien sukupolvien käytöstä poistuneita nimiä 

(Saarelma-Paukkala 2017: 43). 

 

Tutkielmia ja opinnäytetöitä etunimistä ja niihin liittyvistä konnotaatioista ja mieliku-

vista on tehty Suomessa useita. Saara Pirkola on pro gradu -tutkielmassaan (2012) hyö-

dyntänyt Kiviniemen teosta ja tutkinut, millaisia mielikuvia etunimiin liittyy ja ovatko 

mielikuvat enemmän yksityisiä vai yhteisiä. Tutkimuksesta käy ilmi, että miellyttävinä 

niminä pidetään viime aikoina suosiossa olleita uudempia nimiä ja että naiset kiinnittä-

vät miehiä enemmän huomiota senhetkisiin muotinimiin Pirkola (2012: 59). Tämä tukee 

omaa hypoteesiani siitä, että äidit voivat suhtautua isiä tarkemmin ja kielteisemmin lap-

sen nimenvalintaan. 

 

Inka Huuskonen on sen sijaan rajannut kandidaatintutkielmansa (2015) vastaajajoukon 

vain naisiin selvittäessään, millaisia nimiä eri-ikäiset äidit antavat lapsilleen. Huuskonen 

on tarkastellut, eroavatko eri-ikäisten äitien lasten nimet toisistaan selkeästi. Tutkimus 

osoittaa, että vanhemmat äidit antavat enemmän perinteisiä nimiä ja nuoremmat äidit 

mieltyvät herkemmin senhetkisiin muotinimiin (Huuskonen 2015: 13). 

 

Myös Emilia Välimäki on pro gradu -tutkielmassaan (2020) vertaillut etunimiä kahden 

eri ikäryhmän välillä tutkiessaan eteläpohjalaisten suhtautumista sukupuolineutraaleihin 

etunimiin. Hän on selvittänyt, millaisia mielleyhtymiä alle 50-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat 
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liittävät sukupuolineutraaleihin nimiin ja eroavatko eri ikäryhmien suhtautumistavat 

toisistaan. Välimäen tutkimus (2020: 89) osoittaa, että nuorempi ikäryhmä suhtautuu 

vanhempaa ikäryhmää useammin nimiin positiivisesti. Omassa tutkimuksessani en ver-

taile nimiin ja nimenantoon liittyviä konnotaatioita eri ikäryhmien välillä, vaan olen 

valinnut vertailuryhmikseni isät, äidit ja itsensä vanhemmaksi mieltävät. Uskon tämän 

antavan uutta näkökulmaa perinteiseen sosiolingvistiseen tutkimukseen. Tutkimukses-

sani en huomioi vastaajien sukupuolia, vaikka osa vastaajista mieltää itsensä isäksi tai 

äidiksi. Itsensä voi kuitenkin mieltää mihin tahansa vanhemman rooliin sukupuolta ko-

rostamatta (Huusko 2019: 77). 

 

Harvinaisia etunimiä ja suomalaisten suhtautumista niihin on tutkinut Ilona Kauppinen 

kandidaatintutkielmassaan (2019). Kauppisen tutkimuksessa on mukana 16 harvinaista 

nimeä, joilla jokaisella on ollut syyskuussa 2018 kymmenen mies- tai naisnimenkanta-

jaa. Kauppinen (2019: 25) selvitti tutkimuksessaan, että informantit ovat pitäneet kan-

sainvälistettyjä nimiä ja nimiä, jotka ovat sanoja, kaikista epäsopivimpina lapsille, kos-

ka niistä voi aiheutua lapselle haittaa. Tutkimuksessani en analysoi informanttieni vas-

tauksia esimerkiksi iän tai koulutustaustan perusteella, kuten Kauppinen (2019) on teh-

nyt. 

 

Etunimiä ja mielikuvia ovat tutkineet myös Roosa Marttinen (2019), Ripsa Kallinen 

(2018) ja Kati Ala-Poikela (2017 ja 2019). Marttinen (2019) on tarkastellut pro gradu  

-tutkielmassaan epämiellyttäviksi koettuja etunimiä ja selvittänyt maallikoiden nimiin ja 

nimien käyttöön liittyviä käsityksiä. Tutkimuksessaan Marttinen (2019: 65) toteaa, että 

eniten kritiikkiä saavat nimet, jotka ovat kirjoitusasultaan tai äänteellisesti epäkäytän-

nöllisiä, herättävät negatiivisia mielikuvia ja ovat ajan ja kulttuurin nimikonventioiden 

vastaisia. Kallisen pro gradu -tutkielma (2018: 68) taas osoittaa, etteivät kansainvälisik-

si, vieraskielisiksi ja lempinimimäisiksi mielletyt nimet ole vastaajien suosiossa. Kalli-

nen (2018) on tarkastellut tutkimuksessaan uusiin etunimiin liittyviä mielteitä Pohjois-

Karjalassa ja pääkaupunkiseudulla. Oulun seudulla asuvien mielikuvia henkilönnimistä 

puolestaan on tutkinut kandidaatintutkielmassaan ja pro gradu -työssään Ala-Poikela 

(2017 ja 2019), joka osoittaa tutkimuksissaan, että Oulun seudulla asuvat ihmiset ovat 

melko hyvin tietoisia etunimien suosionvaihtelusta. Ala-Poikelan tavoin haluan selvittää 

ihmisten tietoutta etunimistä, mutta oululaisten sijaan tutkin, ovatko isien, äitien ja van-
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hempien konnotaatiot keskenään samanlaisia ja ovatko näkemykset samassa linjassa 

nimilautakunnan päätösten kanssa. 

 

Essi Pulju (2020) on tutkinut pro gradu -työssään, miten Oulun seudulla asuvat maalli-

kot suhtautuvat vieraskielisiin etunimiin. Pulju (2020: 145) on vertaillut eri sukupuolta 

edustavien informanttien vastauksia keskenään ja osoittanut, että vaikka informantit 

suhtautuvat vierasnimiin monin eri tavoin, suhtautuvat miehet vieraskielisiin miesten-

nimiin naisia positiivisemmin ja naiset vieraskielisiin naistennimiin miehiä positiivi-

semmin. Informanttien suhtautuminen vieraskielisiin naistennimiin on Puljun (2020: 

145) mukaan myönteisempää kuin suhtautuminen vieraskielisiin miestennimiin. Omas-

sa tutkimuksessani on myös mukana nimiä, jotka muistuttavat kirjoitusasultaan tai ään-

tämiseltään vieraskielisiä nimiä. Vaikka tutkimiani nimiä ei ole jaettu miesten- ja nais-

tennimiin, on mielenkiintoista nähdä, millaisia näkemyseroja vieraskieliset nimet herät-

tävät tutkimukseni vastaajaryhmissä. 

 

 

2.2. Nimistöntutkimus 

 

Nimistöntutkimus eli onomastiikka on erisnimiä tutkiva varsin nuori ala, joka kuuluu 

osaksi kielitiedettä. Onomastiikka kytkeytyy vahvasti moniin muihinkin tieteenaloihin, 

sillä nimet ovat osa laajaa kulttuuria ja syntyvät aina ihmisen ja kieliyhteisön sekä ym-

päristön välisessä vuorovaikutuksessa. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 12–15.) 

Pohjimmiltaan onomastiikka näyttäytyy lingvistisenä tutkimuksena, jonka tutkimuskoh-

de ja -kysymykset vaativat useimmiten moni- tai poikkitieteellistä lähestymistapaa 

(Luodonpää-Manni, Hamunen, Konstenius, Miestamo, Nikanne & Sinnemäki 2020: 

801). 

 

Oma tutkimukseni on sosiolingvististä tutkimusta, sosio-onomastiikkaa, jossa tutkitaan 

nimien käyttöä ja variaatiota sekä, kuten omassa tutkimuksessanikin, nimenantoa. So-

siolingvistisessä tutkimuksessa huomioidaan sosiaalinen ja tilanteellinen kenttä, jossa 

nimiä käytetään. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 75.) Nimiä tutkiessa on siis huo-

mioitava senhetkinen kulttuuri. Tässä tutkimuksessa olen esimerkiksi huomioinut kult-

tuurin muutoksen jakaessani informantit perinteisen kahden ryhmän sijaan kolmeen 

ryhmään. Olen antanut vastaajille mahdollisuuden luonnehtia itseään termillä vanhempi, 
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mikäli vastaaja ei ole kokenut sukupuoli-identiteettinsä kuuluvan isien tai äitien ryh-

mään. Tämä tuo uuden lähestymistavan sosiolingvistiikan perinteisiin taustamuuttujiin. 

Tiivistetysti sanottuna sosiolingvistiikassa tutkitaan kielen ja yhteiskunnan suhdetta 

(Luodonpää-Manni ym. 2020: 864). Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan nykyajan 

harvinaisia nimiä sekä vallitsevaa nimeämiskulttuuria. Sosiaalis-kulttuurinen näkökul-

ma on olennainen nimistöntutkimuksessa, sillä se vaikuttaa merkittävästi siihen, miksi 

nimiä annetaan ja mitä nimillä tehdään (Ainiala, Saarelma, Sjöblom 2008: 16).  

 

Sosiolingvistiikan alaan kuluu myös kansanlingvistinen tutkimus, ja näiden kahden tut-

kimussuunnan alalajeiksi voidaan lukea sosio-onomastinen ja kansanonomastinen tut-

kimus. Kansanonomastiikka, joka kuuluu osaksi kansanlingvististä tutkimusta, keskittyy 

tarkastelemaan kielenkäyttäjien asenteita ja suhtautumista nimiin. (Ainiala, Saarelma & 

Sjöblom 2008: 77.) Omassa tutkimuksessani kansanlingvistiikka yhdistyy osaksi ono-

mastiikkaa. Olen kerännyt kyselylomakkeen avulla aineistoksi hylättyjen ja harvinaisten 

hyväksyttyjen nimien herättämiä konnotaatioita. Olen myös pyytänyt vastaajia ottamaan 

kantaa siihen, antaisivatko he kyseiset nimet omille lapsilleen. Nimenantoa pohtiessa 

huomioin myös konnotaatiot, sillä vaikka vastaajat eivät haluaisi antaa nimiä omille 

lapsilleen, voivat he pitää nimiä muuten nimiksi kelpaavina. 

 

Kansanonomastiikassa tutkitaan usein puhetta, joka kohdistuu joko nimiin tai nimien-

käyttöön eli metakielen ensimmäiseen tai toiseen tasoon (Luodonpää-Manni ym. 2020: 

821). Metakielestä puhutaan silloin, kun tutkimuksen kohteena on kieli. Kansanlingvis-

tiikassa metakieli on jaettu kahteen tasoon sen mukaan, mistä maallikot puhuvat kielestä 

puhuessaan. Ensimmäisen tason metakieli koskee kieltä ja kielen ilmiöitä, kuten puhe-

tapaa ja puhetta nimistä. Toisen tason metakieli sen sijaan sisältää yhteisölliset ja kult-

tuuriset tekijät sekä arvomaailman ja asenteet, jotka vaikuttavat kieleen ja näin ohjaile-

vat kielenkäyttöä. (Mielikäinen & Palander 2014a: 26.) Tutkimuksessani tarkastelen 

nimien herättämiä konnotaatioita metakielen eri tasoilla. Huomioin analyysissa erityi-

sesti sen, millä metakielen tasolla liikutaan, kun vastaajat perustelevat nimien herättä-

miä konnotaatioita. 
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2.3. Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksessani keskeisiä käsitteitä ovat etunimi, konnotaatio ja nimilautakunta. 

Etunimi on sukunimen lisänä käytettävä henkilönnimi (KS s.v. etunimi). Tutkimukses-

sani etunimellä tarkoitan sanaa tai sanojen yhdistelmää, joka viittaa yksilöityyn henki-

löön. Kyseessä on siis erisnimi, ja nimistöntutkimuksessa nimi tarkoittaakin aina eris-

nimeä (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 12–14). Nimitutkimuksessa henkilönnimen 

päätehtäväksi onkin nimetty yksilön identifiointi eli hänen erottamisensa muista yhtei-

sön jäsenistä (Saarelma-Paukkala 2017: 15). Yksilöinnin lisäksi henkilönnimet toimivat 

myös yksilön sosiaalisen luokittelun välineenä (Ainiala, Saarelma, Sjöblom 2008: 18). 

 

Konnotaatio tarkoittaa mielleyhtymää, usein jonkin sanan sivumerkitystä. Konnotaatio 

voi olla niin kielteinen kuin myönteinenkin. (KS s.v. konnotaatio.) Koska nimellä on 

yksilöllinen tarkoite, on tavallista, että nimeen kytkeytyy paljon erilaisia mielikuvia 

(Ainiala, Saarelma, Sjöblom 2008: 16). Mielikuvaa voidaan käyttää konnotaation syno-

nyyminä, mutta tässä tutkimuksessa suosin termiä konnotaatio. Mielikuvalla viitataan 

ensisijaisesti sisäiseen kuvitelmaan, kun taas konnotaatio on mielleyhtymä, joka sisältää 

sanan sivumerkitykset (KS. s.v. mielikuva, s.v. konnotaatio). Siksi käytän tutkielmassa-

ni termiä konnotaatio. Esimerkiksi sanan mies merkitykseksi voidaan määritellä ’uros-

puolinen täysikasvuinen ihminen’. Mitä luultavammin mies-sana herättää kuitenkin eri 

kielenpuhujissa erilaisia sivumerkityksiä, konnotaatioita, kuten ’komea’, ’vahva’ ja 

’isällinen’. (Kangasniemi 1997: 13.) Tässä tutkimuksessa tutkin, millaisia sivumerkityk-

siä etunimet herättävät vanhemmissa. 

 

Nimilautakunta on oikeusministeriön alaisena toimiva viranomainen, jonka tehtävänä 

on antaa lausuntoja suku- ja etunimiä koskevissa asioissa sekä tehdä oikeusministeriölle 

aloitteita, joiden tavoitteena on kehittää suku- ja etunimiä koskevaa lainsäädäntöä. (Oi-

keusministeriö 2022.) Tässä tutkimuksessa mukana olevat nimet ovat nimilautakunnan 

toimesta hylättyjä tai hyväksyttyjä. Tutkin, ovatko nimilautakunnan päätökset nimien 

hylkäämisestä samassa linjassa vastaajien näkemysten kanssa, eli arvioin, kuinka hyvin 

nimilautakunta seuraa nykyistä nimenantokulttuuria. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

 

3.1. Kyselylomake ja aineistonkeruu 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu 90 vastauksesta, jotka on arvottu 527 vastauksen joukos-

ta. Olen kerännyt aineistoni yhden viikon aikana lokakuussa 2021 sähköisellä kysely-

lomakkeella, joka löytyy liitteestä 2. Valitsin aineistonkeruuvälineekseni kyselyn, koska 

kyselyä voi käyttää monimuotoisesti niin osana määrällistä kuin laadullistakin tutkimus-

ta, ja sitä käytetäänkin useimmiten silloin, kun halutaan kerätä vastaajilta kokemuspe-

räistä tietoa (Alanen & Kalaja 2011: 146). Toteutin kyselyn Webropol-kyselytyökalulla 

ja jaoin sen Facebookissa erilaisissa vauvaryhmissä, kuten Vauva2021-ryhmässä, isille 

ja äideille suunnatuissa ryhmissä sekä omassa profiilissani. Valitsin aineistonkeruupai-

kaksi sosiaalisen median ja Facebookin, koska monet tutkielmien tekijät, kuten Välimä-

ki (2020) ja Pulju (2020), ovat onnistuneet keräämään aineiston nopeasti ja ongelmitta 

sähköisillä metodeilla sosiaalisen median kautta. 

 

Olen jakanut tutkimusaineistoni kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koostuu itsensä äi-

diksi, toinen itsensä isäksi ja kolmas itsensä vanhemmaksi mieltävien vastauksista. En 

vaatinut vastaajilta muita taustatietoja kuin täysi-ikäisyyden ja sen, että he kokevat ole-

vansa joko isän, äidin tai vanhemman roolissa. Tällä rajauksella minimoin vastaajien 

tunnistettavuuden. Kyselyyni vastasi yhteensä 444 äitiä, 51 isää ja 32 itsensä vanhem-

maksi mieltävää henkilöä. Kaikista vastauksista arvoin tutkimukseeni mukaan yhteensä 

90 vastausta – 30 jokaisesta informanttiryhmästä, jotta aineistot ovat keskenään vertai-

lukelpoisia. Karsin aineistoani, sillä pienempää aineistoa on helpompi analysoida eten-

kin laadullisesti, ja toteutin karsinnan arpomalla, jotta vastaukset olisivat mahdollisim-

man satunnaisia. 

 

Kyselyssä vastaajat vastasivat viiteen eri kysymykseen kunkin kuudentoista nimen koh-

dalla. Kaksi ensimmäistä kysymystä selvittivät, millaisia tunteita kukin nimi vastaajassa 

herättää ja miksi. Näiden tietojen avulla pyrin vastaamaan ensimmäiseen tutkimusky-

symykseeni, joka käsittelee nimiin liittyviä konnotaatioita. Kolmannessa kysymyksessä 

pyysin vastaajia kuvailemaan mahdollista kuvitteellista nimenkantajaa. Alun perin tar-

koituksenani oli tutkia omassa luvussaan nimenkantajiin liittyviä mielikuvia, mutta tut-

kimuksen laajuuden vuoksi olen jättänyt osion pois. Vastaajien perusteluissa esiintyy 
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kuitenkin myös nimenkantajiin liittyviä mielikuvia, kun tarkastelen esimerkiksi nimien 

herättämiä konnotaatioita. Kaksi viimeistä lomakkeen kysymystä liittyivät nimenan-

toon. Kysyin vastaajilta, olisivatko he valmiita antamaan kyseisen nimen omalle lapsel-

leen ja miksi olisivat tai miksi eivät. Vastaajilta saatujen tietojen perusteella vertaan 

vanhempien ja nimilautakunnan perusteluja nimien kelpoisuudesta. Selvitän, mukailee-

ko nykyinen nimilaki vastaajien näkemyksiä nimien kelpoisuudesta, jotta saan selville, 

kuinka hyvin nimilaki seuraa nykyistä nimikulttuuria. Analysoidessani konnotaatioita ja 

nimenantoa tarkkailen myös, eroavatko isien, äitien ja vanhemmaksi itsensä mieltävien 

vastaukset toisistaan. Kysely on kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen toisena liittee-

nä. 

 

Tutkimusaineistoani analysoidessani olen ottanut huomioon, että jotkut kyselylomak-

keen avoimet vastaukset voivat sisältää asiattomia tai henkilökohtaisia tietoja, jotka 

eivät liity lingvistiikkaan. Siksi en esittele tutkimuksessani vastauksia, jotka asiatto-

muudellaan voivat loukata esimerkiksi hyväksyttyjen nimien kantajia. Käydessäni läpi 

vastauksia olen kiinnittänyt huomiota myös siihen, ettei yhdenkään vastauksen perus-

teella voi selvittää vastaajan henkilöllisyyttä. 

 

 

3.2. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksessani on mukana 16 etunimeä. Nimistä kahdeksan on nimilautakunnan 

vuonna 2018 hyväksymiä ja yksi vuonna 2019 hyväksymä. Olen saanut tiedot näistä 

nimistä nimilautakunnalta. Kankaan (2019: 28) mukaan nimilautakunnalta pyydetään 

yleensä lausunto nimiehdotuksesta, kun on syytä epäillä etunimen sopivuutta. Vuonna 

2018 oli vielä voimassa suositus, jonka mukaan kaikki uudisetunimiehdotukset tuli oh-

jata nimilautakuntaan (Kangas 2019: 28). Yhdeksän tutkimaani nimeä on siis saanut 

nimilautakunnan hyväksynnän ja ovat siksi mukana tutkimuksessani. Hyväksytyt, mutta 

harvinaiset nimet ovat Jäppi, Kevätkaihonkukka, Syys, Khatri, Purr, Rölli, Ysi, Hunaya 

ja Kerkkä. Kerkkä oli mukana kandidaatintutkielmassani (Tiitto 2021) vuonna 2018 

hylättynä nimenä, mutta nimilautakunta hyväksyi nimen vuonna 2019. 

 

Tutkimuksessani mukana olevat hylätyt nimet ovat nimilautakunnan vuosina 2015–

2019 hylkäämiä. Nämä seitsemän nimeä olivat osa kandidaatintutkielmaani (Tiitto 
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2021). Olen saanut listan hylätyistä nimistä ja hylkäämissyistä nimilautakunnalta. Hylä-

tyt nimet ovat Jäbä, Aurinkoinen, Krizu, Ammu, Rontti, Kele ja Pansarkitty. Tutkimuk-

sessani mukana olevien hyväksyttyjen nimien tavoin myös hylätyt nimet ovat päätyneet 

nimilautakunnan käsittelyyn, mutta eivät ole saaneet lautakunnalta hyväksyntää. Nimi-

lautakunnalta pyydetään lausunto nimistä tilanteissa, joissa on perusteltua epäillä etu-

nimen sopivuutta, esimerkiksi nimen rakenteen ollessa epätyypillinen (Kangas 2019: 

28). 

 

Tutkimuksessani on mukana kahden eri nimilain aikana hyväksyttyjä ja hylättyjä nimiä. 

1.1.2019 voimaan astuneen uuden nimilain myötä etunimien hyväksymisperusteet höl-

lentyivät, sillä vanhan nimilain aikana etunimiä sai olla enintään kolme, kun taas uusi 

laki sallii lapselle annettavaksi neljä etunimeä (Kangas 2019: 31). Nimilaki on vapautu-

nut myös muilta osin: kotimaisen nimikäytännön sijaan riittää, että etunimi vastaa va-

kiintunutta etunimikäytäntöä, ja nykyisin esimerkiksi poikalapsi voi saada toiselle su-

kupuolelle vakiintuneen nimen, jos nimi on jo käytössä nimensaajan kanssa samaa su-

kupuolta olevalla viidellä elossa olevalla henkilöllä (Kangas 2019: 51, 64). Nimilain 

muutos ei vaikuta omaan tutkimukseeni, joskin nimilautakunta voi tulevaisuudessa hy-

väksyä jo aikaisemmin hylkäämiään nimiä. Nykyisen nimilain aikana nimilautakunnalta 

pyydetään lausunto nimihakemuksista silloin, kun siihen katsotaan olevan jokin erityi-

nen syy (Kangas 2019: 23). Nimien hyväksymiseen vaikuttavat aina nimensaajan henki-

lökohtaiset lähtökohdat, joten vaikka ehdotettu nimi olisi esimerkiksi Suomessa käytös-

sä sukunimenä, voi se nimenhakijan nimikulttuurissa kuulua osaksi etunimistöä, ja täten 

se hyväksyttäisiin kyseisen hakijan nimeksi Suomessa (Kangas 2019: 88). 

 

Valitsin mukaan tutkimukseeni nimiä, jotka mahdollisesti poikisivat mielenkiintoisia 

tutkimustuloksia. Ennen tutkimustuloksiin tutustumista etsin hyväksytyille nimille vas-

tinpareja hylätyistä nimistä omaa intuitiotani käyttäen. Näin voin tutkia samaan aikaan 

toisiaan muistuttavia hyväksyttyä ja hylättyä nimeä sekä ottaa selvää vastaajien nimitie-

toudesta eli siitä, mihin he kiinnittävät huomiota nimissä ja lukeutuvatko nämä huomiot 

nimilautakunnan antamiin nimen keskeisiin hylkäämisperusteisiin. Kyselystä ei käy 

vastaajille ilmi, mitkä nimet ovat hyväksyttyjä ja mitkä hylättyjä, jotta vastaajille ei ole 

voinut syntyä ennakko-oletuksia nimistä. 
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Jäppi ja Jäbä ovat vastinpari, sillä ne muistuttavat toisiaan sekä kirjoitusasultaan että 

merkitykseltään. Jäbä (KS s.v. jäbä) on slangimuunnos jätkästä, jonka Kielitoimiston 

sanakirja (s.v. jätkä) määrittää tilapäistöitä tekeväksi työmieheksi. Kielitoimiston sana-

kirja ei tunne termiä jäppi, mutta kansankielessä sanan voi mieltää yleisnimitykseksi 

miespuoliselle henkilölle. Jäbä on hylätty sen liian arkityylisen ja negatiivisen merki-

tyksen vuoksi, mikä käy ilmi nimilautakunnan perusteluista, jotka ovat liitteessä 1. 

Jäpin merkitystä ei nimilautakunta ilmeisesti ole pitänyt negatiivisena. Keskenään sa-

mantyylinen kirjoitusasu yhdistää myös vastinpareja Khatri ja Krizu sekä Hunaya ja 

Pansarkitty. Khatri ja Krizu muistuttavat nimiä Katri ja Krisu, joihin on lisätty jokin 

suomenkieliselle nimelle epätavallinen kirjain. Krizussa esiintyvä z-kirjain aiheuttaa 

suomen kielessä ääntämisensä puolesta epävarmuutta (Joki 2009). Z ei myöskään ole 

vakiintunut osaksi suomen kielen foneemijärjestelmää (VISK § 7). Hunayaa ja Pansar-

kittya yhdistää myös vieraskielinen kirjoitusasu. 

 

Vastinpari Rölli ja Rontti muistuttavat toisiaan kirjoitusasultaan ja muodoltaan, kuten 

alkukirjaimeltaan ja kaksitavuisuudeltaan. Onkin tyypillistä, että esimerkiksi sisarusten 

nimiin luodaan yhdenmukaisuutta samalla alkukirjaimella (Kiviniemi 2006: 142). Mo-

lemmat nimet saattavat herättää negatiivisia konnotaatioita, mutta Rontti on hylätty, 

koska se on käytössä sukunimenä. Vaikka Rölli voi tuoda vastaajien mieleen peikon, on 

sanan ensisijainen merkitys ’heinäkasvi’ (KS s.v. Rölli). En ole kuitenkaan yhdistänyt 

Rölliä luontonimiin, koska uskon sen herättävän vahvimman konnotaation samannimi-

sen tv-ohjelman peikosta. 

 

Purr ja Ammu ovat vastinpari, koska molemmat nimet muistuttavat eläinten ääntelyä. 

Ysiä ja Keleä sen sijaan yhdistää lyhennettä muistuttava muoto, kun taas Kevätkaihon-

kukka, Syys, Kerkkä ja Aurinkoinen ovat kaikki luontoon viittaavia nimiä. Analyysin 

toisessa osassa, luvussa 5, tulen esittelemään nimilautakunnan antamia hyväksymis- ja 

hylkäämissyitä enemmän. 
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3.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimukseni noudattaa laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Tutki-

muksessani on laadulliselle tutkimukselle tyypillinen pienehkö aineisto, jonka lisäksi 

keskeisessä osassa ovat tutkimuskysymykset, joihin pyrin tutkimuksen edetessä vastaa-

maan. Laadullinen tutkimus on aineistopohjaista, ei niinkään teoriaan perustuvaa, kuten 

määrällinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa laadullisuus näkyy avoimina kysymyksinä, 

joiden kautta olen selvittänyt vanhempien käsityksiä nimien sopivuudesta. Kielentutki-

muksessa on tyypillisesti käytetty laadullisia menetelmiä, jotka perustuvat tutkittavan 

ilmiön luokitteluun ja havaintojen tulkintaan aineiston avulla. (Luodonpää-Manni ym. 

2020: 14.) Omassa tutkimuksessani tutkin laajempaa ilmiötä, vanhempien suhtautumista 

hyväksyttyihin ja hylättyihin etunimiin, jota tarkastelen aineistoni avulla. Olen kerännyt 

jokaisesta vastaajaryhmästä esimerkkivastauksia taulukoihin. Koska käyttämäni kysely-

työkalu Webropol ei mahdollistanut avovastausten yhdistämistä saman vastaajan mui-

hin vastauksiin, en ole voinut merkitä taulukoihin, edustavatko vastaukset positiivisia, 

neutraaleja vai negatiivisia konnotaatiota. Vastaajien suhtautuminen nimiin joko nega-

tiivisesti tai positiivisesti on kuitenkin pitkälti pääteltävissä taulukkoon keräämieni esi-

merkkilauseiden perusteella. 

 

Tutkimuksessani on myös määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tarkas-

telen esimerkiksi nimenantoa vertailemalla vastausten lukumääriä keskenään sekä tut-

kimalla eri vastausten yleisyyttä. Kielentutkimuksessa määrällisellä tutkimuksella selvi-

tetäänkin useimmiten jonkin ilmiön yleisyyttä ja säännönmukaisuutta (Luodonpää-

Manni ym. 2020: 14). Tutkimuksessani selvitän, ovatko eri vertailuryhmät samaa mieltä 

etunimien sopivuudesta. Käytän määrällisiä menetelmiä raportoidessani tuloksia taulu-

koiden, kaavioiden ja kuvioiden kautta, jolloin eri luvut, prosentit ja jakaumat tulevat 

tuloksissa selkeästi esille (Alanen & Kalaja 2011: 19). Taulukoihin olen merkinnyt, 

millaisia konnotaatioita nimet herättävät kussakin vastaajaryhmässä. Vaikka jokaisessa 

vastaajaryhmässä on kolmekymmentä informanttia, eivät vastaajat välttämättä ole vas-

tanneet jokaiseen kyselyn kysymykseen. Tämän vuoksi prosenttiluvut ovat desimaalilu-

kujen sijaan vertailukelpoisempia. Laadullisesti analysoin aineistoani sisällönanalyysin 

metodeja hyödyntäen. Raportoin tutkimustuloksia esimerkiksi vastaajien avoimia vas-

tauksia lainaamalla ja ryhmittelen vastauksia informanttiryhmien mukaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa osallistujien, eli tässä tapauksessa kyselyyn vastanneiden, tuottama vas-
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tausten sisältö on tulosten kannalta tärkein analysoitava osa (Alanen & Kalaja 2011: 

176). 

 

Määrälliset ja laadulliset menetelmät on usein nähty toisiaan täydentävinä lähestymista-

poina, eivätkä ne siis poissulje toisiaan. On tyypillistä, että molempien menetelmien 

näkökulmat vuorottelevat samassa tutkimuksessa, kuten tässä tutkimuksessa. (Luodon-

pää-Manni ym. 2020: 15.) Kielentutkimuksessa on jopa huomattu, että koska laadulliset 

ja määrälliset menetelmät vastaavat erilaisiin tutkimuskysymyksiin, on nämä kaksi tut-

kimusstrategiaa yhdistämällä onnistuttu tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä useasta eri 

näkökulmasta (Luodonpää-Manni ym. 2020: 19). 

 

Seuraavassa luvussa aloitan aineiston analysoinnin. Käsittelen nimiä hylätyistä ja hy-

väksytyistä nimistä muodostamani vastinpari kerrallaan. Olen muodostanut vastinparit 

ennen tutkimustulosten tarkastelua, sillä uskoin sen olevan paras esitystapa aineiston ja 

tulosten esittelyyn. Ensimmäiseksi tarkastelen nimien herättämiä konnotaatioita äitien, 

isien ja itsensä vanhemmiksi mieltävien välillä. Analyysin toisessa osassa tutkin nimen-

antoa eli sitä, olisivatko äidit, isät ja itsensä vanhemmiksi mieltävät valmiita antamaan 

kyselyssä mukana olevat nimet omalle lapselleen. Viimeisessä analyysiluvussa tarkaste-

len myös nimilautakunnan tekemiä päätöksiä ja sitä, ovatko ne samassa linjassa vastaa-

jien näkemysten kanssa. 
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4. KONNOTAATIOT 

 

Tässä luvussa esittelen, millaisia konnotaatioita tutkimuksessani mukana olevat hyväk-

sytyt ja hylätyt nimet ovat herättäneet vastaajissa. Analyysissä tulen käyttämään itsensä 

vanhemmaksi mieltävistä myös pelkkää termiä vanhemmat. Kaikkia informantteja kut-

sun vastaajiksi ja muita ryhmiä isiksi ja äideiksi. Kyselyssä vastaajat kertoivat, herättää-

kö kukin nimi heissä positiivisia, enimmäkseen positiivisia, neutraaleja, enimmäkseen 

negatiivisia vai negatiivisia ajatuksia. Vastaajat myös perustelivat, miksi nimi herättää 

heissä tietynlaisia konnotaatioita. Nyt tarkastelussa ovat siis kyselylomakkeen kaksi 

ensimmäistä kysymystä. Kerään taulukoihin jokaisesta vastaajaryhmästä esimerkkivas-

tauksia. Esimerkit kuvastavat pääosin ryhmän yleisimpiä näkemyksiä, mutta myös har-

vinaisempia perusteluja nimen kelpaavuudesta tai kelpaamattomuudesta. Tarkastelen 

aineistoa vastinpari kerrallaan. Luvun viimeisessä alaluvussa kokoan päätulokset yh-

teenvedoksi ja esittelen, millä perusteella eri konnotaatiot syntyvät kussakin vastaaja-

ryhmässä eli mihin vastaajat ovat kiinnittäneet nimissä eniten huomiota. 
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4.1. Jäppi ja Jäbä 

 

Ensimmäisenä tarkastelen kuviossa 1 esiintyvää hyväksyttyä nimeä Jäppi ja hylättyä 

nimeä Jäbä. 

 

 

KUVIO 1. Konnotaatiot nimistä Jäppi ja Jäbä. 

 

Jokainen vastaajaryhmä, isät, äidit ja vanhemmat, pitää nimeä Jäppi eniten enimmäk-

seen negatiivisena, kuten kuviosta 1 näkyy. Nimeä enimmäkseen negatiivisena pitää 

isistä 48 % (14), äideistä 53 % (16) ja vanhemmista 47 % (14). Vastaukset ovat kuiten-

kin jakautuneet tasaisesti, ja esimerkiksi vanhemmista 4 % (1) pitää nimeä positiivisena. 

Jäppi-nimi onkin jokaisen vastaajaryhmän mukaan enemmän neutraali kuin täysin ne-

gatiivinen nimi. Hylätty nimi Jäbä sen sijaan ei herätä yhdessäkään vastaajaryhmässä 

pelkästään positiivisia konnotaatioita. Kuvio 1 osoittaa, että myös Jäbä on Jäpin tavoin 

mielletty enimmäkseen negatiiviseksi nimeksi, sillä äideistä 63 % (19), isistä 67 % (20) 

ja vanhemmista 66 % (20) pitää Jäbä-nimeä joko enimmäkseen negatiivisena tai nega-

tiivisena nimenä. 
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TAULUKKO 1. Esimerkkejä perusteluista Jäppi ja Jäbä -nimien konnotaatioille. 

 Jäppi Jäbä 

Isät Nimenä kiva, mutta miellän 

enemmän lempinimeksi. 

Yleisnimi, kuten mies. Jäbä 

on tuomittu ikuisesti kesken-

kasvuiseksi kuin Peter Pan. 

Äidit Ensimmäinen mielikuva, että 

kyseessä olisi haukkuma 

nimitys nuoresta pojasta. 

Vaikka samankaltainen kuin 

Mies ja Ukko, niin varmaan 

tuo b-kirjain häiritsee. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Ei kirjoitusasultaan tai ään-

nettynä kaunis, kun kaksi 

kovaa konsonanttia ja ä-

kirjain. 

Positiivinen kalske, mutta 

nykyiseen ajattelumalliini 

nähden turhan sukupuolittu-

nut. 

 

Kyselyyn vastanneet isät pitävät Jäppi-nimeä lempinimenä, sukunimenä ja lemmikin 

nimenä, eivätkä siksi ole mieltäneet Jäppiä lapsen nimeksi. Muutamaa isää nimi huvit-

taa positiivisella tavalla, ja yksi vastaajista kertoo nimen olevan positiivinen kuvaus 

mieshenkilöstä. Myös äidit kertovat yhdistävänsä nimen lemmikkeihin, paikkakuntiin ja 

lempinimiin. Äidit ovat kiinnittäneet nimen negatiiviseen konnotaatioon enemmän 

huomiota kuin muut ryhmät. Kuten taulukko 1 osoittaa, äideistä Jäppi muistuttaa esi-

merkiksi nuoren pojan haukkumanimeä, jota käytetään silloin, kun lapsi on ollut pahan-

teossa. Vanhemmiksi itsensä mieltävät ovat sen sijaan kiinnittäneet isiä ja äitejä enem-

män huomiota Jäppi-nimen kirjoitusasuun. Taulukon 1 esimerkin mukaisesti vanhem-

pien mielestä nimen kaksi samaa konsonanttia ja ä-kirjain tekevät nimestä äänteellisesti 

ja kansainvälisesti vaikean. Nimenantajan kokema äänteellisesti vaikea nimi tuskin pää-

tyy lapsen nimeksi, sillä nimen äänteellinen kauneus on yksi yleisimmistä nimenantope-

rusteista (Saarelma 2007: 11). 

 

Isät pitävät Jäppi-nimen tavoin myös Jäbää enimmäkseen lempinimenä. Jäbä on isien 

tulkinnan mukaan slangisana, jossa on kielteinen kaiku. Taulukon 1 isien esimerkin 

mukaan Jäbää voi käyttää myös yleisnimenä miespuoliselle henkilölle, joskin Jäbä on 

tuomittu jäämään ikuisesti nuoreksi. Isien tapaan äidit pitävät Jäbää myös lempinimenä 

ja murteellisena sanana. Taulukko 1 osoittaa myös sen, että äideistä nimi on samankal-

tainen kuin nimet Mies ja Ukko, mutta nimessä oleva b-konsonantti vaikeuttaa nimen 

käyttämistä. Vanhemmat kiinnittivät äitejä ja isiä enemmän huomiota Jäbä-nimen su-
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kupuolta korostavaan perusmerkitykseen, johon he liittävät negatiivisia konnotaatioita. 

Taulukon 1 esimerkin mukaisesti nimi sai vanhemmilta negatiivisen tuomion, koska se 

ei ole sukupuolineutraali nimi.  

 

 

4.2. Khatri ja Krizu 

 

Kuviosta 2 käy ilmi, että hyväksytty nimi Khatri herättää positiivisia tuntemuksia äi-

deissä ja vanhemmissa, kun taas hylätty nimi Krizu ei ole täysin positiivinen kenestä-

kään. 

 

 

KUVIO 2. Konnotaatiot nimistä Khatri ja Krizu. 

 

Kuten kuviosta 2 käy ilmi, on Khatri vastaajaryhmien mukaan enimmäkseen neutraali 

nimi, äideistä positiivisempi kuin isistä ja vanhemmista. Neutraalina nimeä pitää isistä 

48 % (14), äideistä 39 % (11) ja vanhemmista 37 % (11). Positiivisena nimeä taas pitää 

äideistä 7 % (2) ja vanhemmista 3 % (1). Kuvio 2 osoittaa, että Krizu on jokaisen vas-

taajaryhmän mielestä enimmäkseen negatiivinen nimi. Vanhemmista 37 % (11), isistä 

37 % (11) ja äideistä 40 % (12) pitää nimeä enimmäkseen negatiivisena. 
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä perusteluista Khatri ja Krizu -nimien konnotaatioille. 

 Khatri Krizu 

Isät Liian erikoisuuden tavoitte-

lua, ellei vanhemmat ole 

ulkomaalaistaustaisia. 

Mitäs jos lqpsella olisi r-

vika? 

 

Äidit Kuin Katri, mutta modern-

impi. 

Z voisi olla s ja silloin olisi 

ihan neutraali nimi. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Vaikeasti lausuttava joten ei 

ehkä suomessa toimi. 

Muuten ihan kaunis. 

Sopisi mille tahansa suku-

puolelle. 

 

Khatri-nimi herättää jokaisessa vastaajaryhmässä samankaltaisia konnotaatioita. Taulu-

kon 2 esimerkin mukaisesti osa isistä pitää Khatria liian eksoottisena ja ulkomaalaisena 

nimenä, joka ei sovi suomalaisen suuhun. Aikaisemmin esimerkiksi Kauppinen (2019) 

ja Kallinen (2018) ovatkin osoittaneet, että heidän informantteinaan toimineet eri puolil-

la Suomea asuvat henkilöt eivät suosi omille lapsilleen kansainvälisiä ja vieraskielisiä 

nimiä. Nimen erikoisuus herättää toisissa vastaajissa sen sijaan ihailua. Osa isistä on sitä 

mieltä, että nimi ei kuulosta suomalaiselta, mutta sointunsa ansiosta on silti nimeksi 

sopiva. Tällä vastaaja voi tarkoittaa, että nimi sointuu hyvin nimeksi eli kuulostaa ään-

teellisesti nimimäiseltä (Mielikäinen & Palander 2014b: 243). Osa äideistä ja vanhem-

mista perustelee pitävänsä nimestä sen kauneuden ja moderniuden ansiosta. Pulju 

(2020) onkin vieraskielisiä nimiä tutkiessaan todennut, että naiset suhtautuvat vieraskie-

lisiin naistennimiin miehiä myönteisemmin. Khatrin voisi olettaa olevan naisennimi, 

mikä osoittaisi omassakin tutkimuksessani sen, että varsinkin isät pitävät kirjoitusasul-

taan vakiintuneesta poikkeavaa nimeä liian vieraskielisenä ja suomalaiseen suuhun so-

pimattomana. 

 

Hylätty Krizu-nimi sai vastaajilta samanlaisen vastaanoton kuin nimi Khatri, joskin ne-

gatiivisemman. Sekä isistä, äideistä että vanhemmista Krizu kuulostaa lempinimeltä, 

jota voisi käyttää myös taiteilijanimenä. Äidit ja vanhemmat antoivat nimelle kehuja 

siitä, että se on sukupuolineutraali, lyhyt ja ytimekäs. Eniten negatiivista palautetta nimi 

sai jokaiselta vastaajaryhmältä kirjoitusasunsa vuoksi. Kuten taulukosta 2 käy ilmi, yh-

den äidin mielestä z-kirjaimen voisi vaihtaa kirjaimeen s, jolloin nimi olisi neutraalimpi. 

Tällä vastaaja voi tarkoittaa z-kirjaimesta aiheutuvaa äänteellistä epävarmuutta (Joki 



21 

 

2009). Yksi isä sen sijaan tuomitsi kirjaimen r, jonka myötä nimestä voi aiheutua hait-

taa, jos lapsella tulee olemaan ärrävika. 

 

 

4.3. Purr ja Ammu 

 

Vaikka nimilautakunta on hyväksynyt nimen Purr, käy kuviosta 3 ilmi, että nimi herät-

tää täysin positiivisia ajatuksia ainoastaan vanhempien vastaajaryhmässä. Hylätty nimi 

Ammu sen sijaan on saanut positiivisen hyväksynnän isien ja vanhempien ryhmissä. 

 

 

KUVIO 3. Konnotaatiot nimistä Purr ja Ammu. 

 

Kuvio 3 kertoo myös, että suurin osa vastaajista pitää hyväksyttyä nimeä Purr negatiivi-

sena, kun taas hylättyä Ammu-nimeä pidetään enimmäkseen negatiivisena ja negatiivi-

sena. Purr-nimeä pitää negatiivisena isistä 41 % (12), äideistä 33 % (10) ja vanhemmis-

ta 37 % (11). Vanhemmat suhtautuvat Ammu-nimeen kaikista kielteisimmin, sillä 47 % 

(14) heistä pitää nimeä negatiivisena. Isistä 33 % (10) pitää nimeä negatiivisena ja sa-

man verran enimmäkseen negatiivisena. Äideistä 41 % (12) on sitä mieltä, että Ammu 

on enimmäkseen negatiivinen nimi. 
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TAULUKKO 3. Esimerkkejä perusteluista Purr ja Ammu -nimien konnotaatioille. 

 Purr Ammu 

Isät Tulee mieleen ärisevä vil-

lakoira. 

Ammu itsesi? Vaiko Am-

muu? Halventava joka ta-

pauksessa. 

Äidit Todella vaikea taivuttaa tai 

lausua lisäämättä jotain 

vokaalia nimen loppuun. 

Ensimmäinen mielleyhtymä 

on lehmä. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Ehkä toisena tai kolmantena 

nimenä ihan hauska jos van-

hemmat on kissafaneja. 

Mielikuvat liikkuu lehmän ja 

ampumisen välillä. 

 

Taulukosta 3 käy ilmi, että vanhemmista Purr toimisi parhaiten vasta toisena tai kol-

mantena etunimenä. Iso osa vanhempien joukosta on kuitenkin sitä mieltä, että nimi on 

vaikea lausua, eikä sen taivutuksesta ole takeita. Vanhempien tavoin myös isät ja äidit 

liittävät nimen kissan ääntelyyn. Purr herättää konnotaatioita myös koiran murinasta, 

kissanruokamerkeistä, vatsan ääntelystä, kylmyydestä ja verbistä purra. Isien joukosta 

löytyy vastaajia, jotka pitävät nimeä persoonallisena, kun taas äidit ovat pohtineet, ettei 

nimi ehkä toimisi suomalaisen ihmisen etunimenä. Eräs äiti perustelee taulukossa 3, 

ettei kirjoitusasu sovi suomen kieleen, koska Purr-nimi päättyy kahteen samaan konso-

nanttiin. Tämän tyylinen kirjoitusasu vaikeuttaisi nimen taivuttamista ja lausumista. 

 

Jos Purr herättää erilaisia ääntelyyn ja eläimiin viittaavia konnotaatioita, ovat lähes 

kaikki vastaajat yhdistäneet nimen Ammu ensimmäisenä lehmään. Toisista tämä konno-

taatio on negatiivinen, kun taas toiset pitävät nimeä hauskana. Vanhempien ryhmän 

suhtautuminen nimeen avoimissa vastauksissa on kaikista kielteisintä. Heidän mieles-

tään nimi tuo lehmän lisäksi mieleen imperatiivin verbistä ampua, kuten taulukosta 3 

ilmenee. Myös isät ja äidit kritisoivat verbikonnotaatiota. Isien mukaan Ammussa ei ole 

nimipotentiaalia, koska se kuulostaa haukkumanimeltä. Perusteluiden osalta jokaisen 

ryhmän vastaukset ovat yhtenäisiä. 
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4.4. Rölli ja Rontti 

 

Hyväksytty nimi Rölli ja hylätty nimi Rontti muistuttavat kirjoitusasultaan ja muodol-

taan, kuten tavurakenteen ja saman alkukirjaimen osalta, toisiaan. Nimien merkityssisäl-

tö on kuitenkin vaikuttanut siihen, miksi Rontti on nimilautakunnan toimesta hylätty, 

mutta Rölli ei. Kuvio 4 todistaa, että vastaajaryhmät suhtautuvat nimiin eri tavoin. 

 

 

KUVIO 4. Konnotaatiot nimistä Rölli ja Rontti. 

 

Kuvio 4 osoittaa, että vanhemmista 27 % (8) pitää Rölli-nimeä enimmäkseen positiivi-

sena. Isistä 40 % (12) pitää nimeä enimmäkseen negatiivisena, mutta jo 37 % (11) isistä 

on sitä mieltä, että nimi on enimmäkseen positiivinen. Äideistä 20 % (6) pitää nimeä 

positiivisena ja 27 % (8) enimmäkseen negatiivisena. 

 

Hylätty nimi Rontti ei ole saanut vastaajilta näin positiivista kannatusta. Kuvio 4 osoit-

taa, että nimeä enimmäkseen negatiivisena pitää suurin osa äideistä, 57 % (17), ja nega-

tiivisena suurin osa isistä, 47 % (14). Suurin osa vanhemmista, 38 % (11) vastaajaa, taas 

pitää nimeä tasalukemin enimmäkseen negatiivisena tai negatiivisena. Muutama jokai-

sesta vastaajaryhmästä pitää nimeä positiivisena, mutta suhtautuminen Rontti-nimeen on 

selvästi enimmäkseen negatiivista. 
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TAULUKKO 4. Esimerkkejä perusteluista Rölli ja Rontti -nimien konnotaatioille. 

 Rölli Rontti 

Isät Hauska nimi. Kasvikunnasta 

kuten moni muukin nimi. 

Rölli-peikko varmasti vaikut-

taa kuulijan ensireaktioon. 

Varmaan kiva lempinimi, 

mutta oikeana nimenä lasta 

halventava. 

Äidit Allu Tuppuraisen roolina 

ihana, jonkun etunimenä ei 

uskottava. 

Ilmaisu pahan henkisestä tai 

ilkeästä ihmisestä. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Rölli kuulostaa äännettynä 

kivalta. 

Hauska vaikka merkitseekin 

väärintekijää tai petkuttajaa. 

 

Rölli on kerännyt huomattavasti enemmän positiivista kannatusta kuin nimi Rontti. 

Vanhemmat, joista suurin osa pitää Rölliä enimmäkseen positiivisena nimenä, peruste-

levat nimen kuulostavan äänteellisesti mukavalta. Monet vastaajista pitävät nimeä sym-

paattisena, koska yhdistävät sen tv-ohjelmasta tuttuun hahmoon. Jotkut vastaajat, jotka 

muistelevat lastenohjelmaa lämmöllä ja pitivät Rölli-hahmosta, pitävät myös nimeä ih-

miselle kelpaavana. Jotkut sen sijaan eivät pidä nimeä uskottavana, vaikka ovatkin lap-

suudessaan pitäneet kyseisestä tv-ohjelmasta. Erään isän mielestä Rölli onkin nimenä 

negatiivinen, vaikka ohjelman peikko on positiivinen. Joidenkin vanhempien mielestä 

ohjelman peikko taas on ollut ärsyttävä, mikä tekee nimestä liian leimaavan. Rölli siis 

selvästi jakaa mielipiteitä. 

 

Vanhemmat suhtautuvat Rontti-nimeen selvästi isiä ja äitejä myönteisemmin. Taulukon 

4 esimerkin mukaisesti nimi on erään vanhemman mielestä hauska, vaikka vastaaja tie-

dostaakin sanan negatiivisen merkityksen. Suurin osa vastaajista suhtautuu nimeen kiel-

teisesti, koska nimen yhdistää pahantekijään, lurjukseen ja renttuun, kuten taulukosta 4 

käy ilmi. Myös Kielitoimiston sanakirja (s.v. Rontti) kertoo sanan olevan arkikielinen 

ilmaus hunsvotista, heittiöstä ja roikaleesta. Koska Rontti herättää konnotaatioita lais-

kasta ihmisestä, kissasta ja huonoista tavoista, on nimi suurimman osan vastaajista mie-

lestä epäkelpo ihmisen nimeksi. Keinänen (2009: 86) onkin todennut pro gradu -

tutkielmassaan, että vaikka moni kissa nimetään henkilönnimillä, ei niitä yleensä miel-

letä tyypillisiksi kissannimiksi. Tämä pätenee myös toisinpäin. Jos nimi tuo ensimmäi-

senä mieleen lemmikinnimen, ei sen ajatella sopivan henkilönnimeksi. 
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4.5. Ysi ja Kele 

 

Kuvio 5 osoittaa, että vastaajat suhtautuvat positiivisemmin hyväksyttyyn nimeen Ysi 

kuin hylättyyn nimeen Kele. 

 

 

KUVIO 5. Konnotaatiot nimistä Ysi ja Kele. 

 

Kuvio 5 paljastaa, että jokainen vastaajaryhmä suhtautuu Ysi-nimeen pääosin neutraalis-

ti. Vanhemmat ja äidit suhtautuvat nimeen hieman isiä positiivisemmin, sillä molem-

mista ryhmistä 10 % (3) pitää nimeä enimmäkseen positiivisena, kun isistä näin ajatteli 

vain 3 % (1). Isistä 37 % (11) pitää Ysiä enimmäkseen negatiivisena nimenä, kun taas 

äideistä 3 % (2) ja vanhemmista 7 % (3) pitää nimeä positiivisena. Ysin kaltaisena ly-

hennenimenä voi pitää nimeä Kele, jota ei ole hyväksytty nimeksi. Kuvio 5 osoittaa, että 

vastaajat suhtautuvat Keleen selvästi negatiivisesti, eikä nimeä pidä enimmäkseen posi-

tiivisena kuin vain äideistä 11 % (3) ja vanhemmista 13 % (4). Isistä 50 % (15), äideistä 

48 % (14) ja vanhemmista 37 % (11) pitää nimeä negatiivisena. 
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TAULUKKO 5. Esimerkkejä perusteluista Ysi ja Kele -nimien konnotaatioille. 

 Ysi Kele 

Isät Voihan sitä lapsensa nume-

roidakin. Ei oma juttu kyllä-

kään. 

Tuo mieleen lyhenteen sa-

nasta perkele. 

Äidit Ei ihan kymppi. Erikoinen, napakka, lyhyt 

nimi. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Kuulostaa kivalta lau-

suttuna. 

Nimi sopisi mielestäni ulko-

maalaistaustaiselle lapselle. 

 

Kuvio 5 osoittaa, että hyväksyttyyn nimeen Ysi kaikista myötämielisimmin suhtautuvat 

vanhemmat, joiden mukaan nimi kuulostaa lausuttuna hyvältä. Monet suhtautuvat ni-

meen neutraalisti, koska nimi ei herätä merkitykseltään suuria tunteita. Jokunen jokai-

sesta vastaajaryhmästä on kuitenkin sitä mieltä, ettei nimi voi muistuttaa numeroa. Tau-

lukosta 5 käy ilmi, että isävastaajien mielestä lapsia ei voida numeroida, ja äitivastaajien 

mukaan Ysi ei ole täysi kymppi eli nimen tuoma assosiaatio antaisi ymmärtää, ettei ni-

menkantaja olisi täydellinen. Äidit, jotka pitävät nimeä positiivisena, kehuvat nimen 

ytimekkyyttä, nimimäisyyttä ja äänteellistä kauneutta. 

 

Isät suhtautuvat sekä nimeen Ysi että nimeen Kele muita vastaajia negatiivisemmin. Lä-

hes jokainen isä perusteleekin tuomitsevansa nimen Kele, koska se tuo mieleen kirosa-

nan perkele, tästä esimerkki taulukossa 5. Suomen murteiden sanakirja (s.v. kele) sel-

ventääkin, että kele tunnetaan kirosanan lyhentymämuotona. Myös äidit ja vanhemmat 

ovat huomanneet saman. Etunimeksi harvoin hyväksytäänkään nimeä, joka on omiaan 

aiheuttamaan pahennusta olemalla esimerkiksi kirosana (Kangas 2019: 37). 

 

Kuten taulukon 5 esimerkki osoittaa, äitivastaajat pitävät nimeä kuitenkin myös nättinä, 

erikoisena ja napakkana. Vanhemmista kyseessä on neutraali nimi, joka sopisi varsinkin 

ulkomaalaistaustaiselle lapselle. Eräs äiti perusteleekin, että Kele muistuttaa nimeä Ke-

let, joka tuo mieleen romani- ja afrikkalaistaustaisuutta. Pulju (2020: 110) on omassa 

tutkimuksessaan osoittanut, että naiset uskovat miehiä enemmän nimen voivan leimata 

kantajaansa. Ehkä tästä syystä äidit ovat perustelleet, että Kele-nimi sopisi paremmin 

ulkomaalaistaustaiselle kuin suomalaiselle henkilölle. Ulkomaalaistaustaisella nimen-

kantajalla nimi ei yhdisty yhtä herkästi suomenkieliseen kirosanaan perkele. 
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4.6. Hunaya ja Pansarkitty 

 

Nimet Hunaya ja Pansarkitty ovat molemmat kirjoitusasultaan vieraskielisyyteen yhdis-

tettäviä, sillä Hunaya muistuttaa suomen kielen hunaja-sanaa ja Pansarkitty tarkoittaisi 

suoraan suomennettuna panssarikisua. Molempien kirjoitusasu vaikeuttaa nimien lau-

sumista, sillä suomenkielisessä ympäristössä nimet usein lausutaan niin kuin ne kirjoite-

taan (Paikkala 2012). Nimet ovat herättäneet vastaajissa toisistaan eroavia konnotaatioi-

ta, kuten kuvio 6 osoittaa. 

 

 

KUVIO 6. Konnotaatiot nimistä Hunaya ja Pansarkitty. 

 

Kuvio 6 osoittaa, että vastaajaryhmät ovat suhtautuneet hyväksyttyyn Hunaya-nimeen 

selvästi myönteisemmin kuin hylättyyn Pansarkittyyn. Hunaya on vastaajista enimmäk-

seen neutraali nimi, kun taas Pansarkittyä pidetään selvästi negatiivisena nimenä. Neut-

raalina nimenä Hunayaa pitää isistä 33 % (10), äideistä 37 % (11) ja vanhemmista 31 % 

(9), kun Pansarkittyä negatiivisena nimenä pitää isistä 53 % (15), äideistä 60 % (17) ja 

vanhemmista 60 % (18). 

 

Vain 17 % (5) äideistä ja 11 % (3) vanhemmista suhtautuu Hunaya-nimeen täysin posi-

tiivisesti, Pansarkittyyn positiivisesti suhtautuu vain 3 % (1) vanhemmista. Kukaan vas-

taajista ei pidä Pansarkittyä enimmäkseen positiivisena nimenä. 
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TAULUKKO 6. Esimerkkejä perusteluista Hunaya ja Pansarkitty -nimien konnotaati-

oille. 

 Hunaya Pansarkitty 

Isät Nimen pitää olla äidinkielen 

mukainen. Oma äidinkieli on 

suomi. 

Armeijan käynyt Hellokitty. 

Äidit En pidä vieraista kirjoitus-

asuista suomalaisille nimille.  

En ymmärrä kyseistä nimeä, 

outo ja vaikea lausua. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Tykkään kirjainleikittelyistä 

ja Hunaya on hauska. Plus 

hunaja on hyvää ja makeaa. 

Kamalan pitkä. 

 

Ei kuulosta ihmisen nimeltä. 

 

Monissa isien vastauksissa korostuu toive siitä, että Hunaya-nimi muistuttaisi enemmän 

suomen kielen nimistöä. Taulukon 6 esimerkin mukaisesti erään isän nimikriteereihin 

kuuluu, että nimi olisi oman äidinkielen eli tässä tapauksessa todennäköisesti suomen 

kielen mukainen. Jokunen isä myös pelkää, että vierasperäinen ja suomenkieliselle han-

kala sana voi edesauttaa kiusaamista. Onkin totta, että jos nimiehdotus on lapsen edun 

kannalta arveluttava, voi siitä aiheutua myöhemmässä elämässä haittaa (Kangas 2019: 

42). Myös äideistä ja vanhemmista löytyy niitä, jotka toivovat nimille suomalaista kir-

joitusasua. Äideistä Hunaya ei herätä muunkielisenä nimenä vahvoja konnotaatioita, 

mutta suomenkielisenä nimenä siitä tulee vaikeasti lausuttava. Konnotaatioihin vaikut-

taa siis nimenkantajan kieli- ja kulttuuritausta. Itsensä vanhemmiksi mieltävät sen sijaan 

kehuvat nimen kirjainleikittelyä, kuten taulukon 6 esimerkki osoittaa. Äideiltä Hunaya-

nimi on saanut kiitosta kekseliäisyyden ja nimen pehmeyden ansiosta. 

 

Pansarkittyyn jokainen vastaajaryhmä on suhtautunut varsin negatiivisesti. Isät yhdistä-

vät pansar-etuosan muun muassa panssarivaunuihin ja kitty-jälkiosan Hello Kitty -

nimiseen hahmoon. Nimi tuo isille oitis mieleen nimen suoran suomennoksen, panssari-

kisun. Myös äidit pitävät nimeä liian outona ollakseen ihmisen nimi, ja eräs äiti kertoo 

nimen kuulostavan vain satunnaisten kirjainten jonolta. Onkin tavallista, että etunimeä 

ei hyväksytä, jos se on merkityksetön yksittäinen kirjain tai kirjainyhdistelmä (Kangas 

2019: 47). Taulukon 6 esimerkki osoittaa, että myös vanhemmat pitävät nimeä vaikeasti 

tulkittavana ja liian pitkänä. 
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4.7. Kevätkaihonkukka, Syys, Kerkkä ja Aurinkoinen 

 

Viimeisenä ryhmänä käsittelen neljä luontoon viittaavaa nimeä: hyväksytyt nimet Ke-

vätkaihonkukka, Syys ja Kerkkä sekä hylätyn nimen Aurinkoinen. Kuviot 7 ja 8 osoitta-

vat, että vastaajaryhmien suhtautuminen luontonimiin on melko positiivista. 

 

 

KUVIO 7. Konnotaatiot nimistä Kevätkaihonkukka ja Syys.

 

Kevätkaihonkukka on herättänyt vastaajissa tasaisesti niin negatiivisia kuin positiivisia-

kin konnotaatioita, mikä käy ilmi kuviosta 7. Positiivisimpana sitä pitää äitien ryhmä, 

sillä äideistä 40 % (12) perustelee nimen olevan enimmäkseen positiivinen. Isistä 33 % 

(10) pitää nimeä neutraalina ja yhtä moni enimmäkseen negatiivisena, kun taas van-

hemmista 33 % (10) pitää nimeä eniten neutraalina. Kuviosta 7 nähdään, että Kevät-

kaihonkukkaa positiivisena nimenä pitää 3 % (1) äideistä ja 10 % (3) vanhemmista. 

 

Kuvio 7 osoittaa, että Syys on herättänyt Kevätkaihonkukkaa positiivisempia konnotaa-

tioita. Jokainen vastaajaryhmä pitää nimeä positiivisena, suurin osa vastaajista enim-

mäkseen positiivisena. Enimmäkseen positiivisena nimeä pitää isistä 43 % (13), äideistä 

36 % (11) ja vanhemmista 50 % (15). Syys-nimeä negatiivisena sen sijaan pitää ainoas-

taan vanhemmista 7 % (2) ja isistä 7 % (2). 
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TAULUKKO 7. Esimerkkejä perusteluista Kevätkaihonkukka ja Syys -nimien konnotaa-

tioille. 

 Kevätkaihonkukka Syys 

Isät Sinänsä kaunis asia muuttuu kummallisesti 

negatiiviseksi pituutensa vuoksi. 

Vuodenaika, ei ihmisen 

nimi. 

Äidit Nimi on kaunis mutta hieman pitkä ja eris-

kummallinen. 

 

Kukat tuo yleensä iloa. 

Rakastan syksyä, mutta 

miten sitä taivuttaa erisni-

menä? Syysin, Syysille? 

Menettää yhteytensä syk-

syyn eikä kuulosta hyvältä. 

Vanhemmiksi  

itsensä miel-

tävät 

Merkitys sinällään ihan kiva, ja kasvinimiä 

on paljon käytössä. Tämä kuitenkin turhan 

pitkä nimeksi. 

Ihan hieno nimi mutta kir-

joitusmuoto ei ehkä hyvä. 

Syksy parempi. 

 

Äidit suhtautuvat Kevätkaihonkukkaan kaikista positiivisimmin. Äitien mielestä nimi on 

sointuisasti runollinen ja herättää kauniin konnotaation. Taulukon 7 esimerkin mukai-

sesti monet äidit kertovat pitävänsä nimestä, mutta kokevat sen liian pitkäksi ja moni-

osaiseksi, mikä voi tehdä nimen kirjoitusasusta vaikeaselkoisen. Vanhemmat ovat kiin-

nittäneet nimen pituuteen äitejäkin enemmän huomiota. Nimeen kielteisesti suhtautuvat 

isät ovat myös perustelleet kantansa nimen pituudella ja liian vahvalla mielleyhtymällä 

kasvin nimeen. 

 

Nimeä Syys kehutaan kauniiksi vuodenaikanimeksi jokaisessa vastaajaryhmässä. Se, 

että nimi luo mielleyhtymän vuodenaikaan, herättää toisissa vastaajissa positiivisia kon-

notaatioita, toisissa negatiivisia. Äideistä Syys on pehmeästi soljuva, persoonallinen ja 

syksyn kauniit värit mieleen muistuttava. Osa äideistä yhdistää vuodenajan kuitenkin 

negatiivisuuteen, kuten kaihoisuuteen ja kuolemaan. Taulukon 7 esimerkki osoittaa, että 

isistä lapsen nimeksi ei voi antaa sanaa, jolla on jo valmiiksi selvä merkitys – tässä ta-

pauksessa vuodenaika. Myös Kauppisen (2019: 25) tutkimuksessa informantit ovat pi-

täneet nimiä, jotka ovat sanoja, epäsopivina ja lapsille haittaa aiheuttavina. Äidit ja van-

hemmat miettivät taulukossa 7 esitetyissä perusteluissaan nimen taivutusta ja kirjoitus-

muotoa. Muutamien vanhempien mielestä Syksy toimisi nimenä paremmin juuri sanan 

taivutuksen ansiosta. 
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KUVIO 8. Konnotaatiot nimistä Kerkkä ja Aurinkoinen. 

 

Kuvio 8 osoittaa, että suurin osa isistä, 55 % (16), pitää Kerkkä-nimeä neutraalina. Äi-

deistä 40 % (12) ja vanhemmista 41 % (12) pitää nimeä enimmäkseen positiivisena. 

Enimmäkseen negatiivisena tai negatiivisena nimenä Kerkkää pitää vain murto-osa vas-

taajista. 

 

Aurinkoinen on tämän ryhmän ainoa hylätty nimi. Kuvio 8 osoittaa, etteivät vastaaja-

ryhmät kuitenkaan suhtaudu nimeen kovinkaan negatiivisesti, sillä suurin osa isistä ja 

äideistä pitää nimeä enimmäkseen positiivisena ja suurin osa vanhemmista neutraalina. 

Nimeä enimmäkseen positiivisena pitää isistä 38 % (11) ja äideistä 39 % (11). Neutraa-

lina nimeä sen sijaan pitää vanhemmista 40 % (12). Aurinkoinen on toki herättänyt niin 

negatiivisia kuin positiivisiakin konnotaatioita jokaisessa vastaajaryhmässä, mutta suh-

tautuminen nimeen on enimmäkseen positiivista ja neutraalia. 
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TAULUKKO 8. Esimerkkejä perusteluista Kerkkä ja Aurinkoinen -nimien konnotaati-

oille. 

 Kerkkä Aurinkoinen 

Isät Kuusen kerkkä, kevyt ja 

herkkä. 

Aurinko on positiivinen, 

mutta adjektiivi nimenä ei 

kuulosta hyvältä. 

Äidit Kerkkä on uutta kasvua, 

kevättä, terveyttä edustava 

sana. 

Aurinkoinenhan on syno-

nyymi hyvätuuliselle ja nau-

ravaiselle. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Kerkkä on kaunis ja luonto-

aiheinen sukupuolineutraali 

nimi. 

Päivä on aurinkoinen, lapsi-

kin voi olla, mutta ei nimel-

tään. 

 

Kerkkä-nimeen suhtautuu negatiivisesti vain muutama vastaaja. Nämä vastaajat eivät 

koe konnotaatiota kuusenkerkistä positiiviseksi. Esimerkiksi jotkut isävastaajat ovat sitä 

mieltä, ettei kasvinosaan viittaava nimi voi olla ihmisen nimi, vaikka Saarelma-

Paukkalan mukaan (2017: 95) monet suomenkieliset uudisnimet ovat luontoaiheisia. 

Suurin osa vastaajista pitää nimeä kuitenkin positiivisena. Kuten olen merkinnyt tauluk-

koon 8, Kerkkä saa kehuja sointuisuudestaan, sukupuolineutraaliudestaan ja herkkyy-

destään. Äidit ja vanhemmat kertovat Kerkän herättävän konnotaation uudesta alusta ja 

terveydestä. 

 

Hylätty nimi Aurinkoinen tuo jokaisessa vastaajaryhmässä mieleen konnotaation läm-

pimästä päivästä. Aurinkoa pidetään positiivisena asiana, ja siksi äitivastaajat kehuvat-

kin nimen olevan synonyymi hyväntuuliselle ja nauravaiselle, kuten taulukosta 8 käy 

ilmi. Usein vanhempien lapselleen antamat nimet heijastavatkin lapsiin kohdistettuja 

toiveita (Saarelma-Paukkala 2017: 14). Isät ja vanhemmat ovat kiinnittäneet huomiota 

nimen sukupuolineutraaliuteen. Vaikka vastaajat pitävät nimen merkityssisällöstä, ovat 

he pohtineet taulukon 8 esimerkkiperusteluissa, sopiiko adjektiivi ihmisen nimeksi. Eräs 

vanhempi perustelee, ettei henkilöä kuvaava sana toimi nimenä. 
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4.8. Yhteenveto konnotaatioista 

 

Tässä luvussa olen tarkastellut, millaisia konnotaatioita tutkimuksessani mukana olevat 

16 nimeä herättävät eri vastaajaryhmissä. Olen analysoinut, miksi nimet tuntuvat vas-

taajista negatiivisilta, neutraaleilta tai positiivisilta. Olen tarkastellut vastauksia vastin-

pari kerrallaan, jotta saan käsityksen siitä, eroavatko vastaajien näkemykset, vaikka ni-

met ovat osaltaan keskenään samanlaisia. Samalla olen tarkkaillut, miten vastaajat ovat 

reagoineet hyväksyttyihin ja hylättyihin nimiin tietämättä kumpaan kategoriaan kukin 

nimi kuuluu. 

 

Olen kirjannut eri vastaajaryhmien yleisimmän konnotaation kyselylomakkeen positii-

vinen–negatiivinen-asteikolta jokaisen nimen kohdalta. Olen esimerkiksi huomannut 

suurimman osan isistä suhtautuvan Kele-nimeen negatiivisesti, jolloin olen kirjannut 

nimen herättävän heissä eniten negatiivisia konnotaatioita. Näistä lukumääristä olen 

koostanut kuvion 9, josta käy ilmi, että suurin osa vastaajista suhtautuu nimiin enim-

mäkseen negatiivisesti, mikäli nimiä ei erotella hyväksyttyihin ja hylättyihin nimiin. 

Valtaosa vanhemmista (35 %) suhtautuu nimiin neutraalisti, kun taas suurin osa isä- ja 

äitivastaajista (37 % ja 38 %) suhtautuu nimiin enimmäkseen negatiivisesti. 

 

 

KUVIO 9. Vastaajaryhmien suhtautuminen sekä hylättyihin että hyväksyttyihin nimiin. 

Luvut on pyöristetty saman desimaalin tarkkuudelle. 
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Oletin hypoteesissani hylättyjen nimien herättävän vastaajissa hyväksyttyjä nimiä 

enemmän negatiivisia konnotaatioita. Perustin tämän näkemyksen siihen, että nimilau-

takunta on katsonut nimien olevan etunimiksi kelpaamattomia. Analyysistä käykin ilmi, 

että hylätyt nimet herättävät vastaajissa eniten negatiivisia konnotaatioita, kun taas hy-

väksytyt nimet herättävät eniten neutraaleja konnotaatioita. 19 % vastaajista pitää hylät-

tyjä nimiä negatiivisina ja 17 % enimmäkseen negatiivisina. Enimmäkseen positiivisina 

tai neutraaleina hylättyjä nimiä pitää vain 8 % vastaajista. Sen sijaan 23 % vastaajista 

pitää hyväksyttyjä nimiä neutraaleina, 14 % enimmäkseen negatiivisina ja 6 % negatii-

visina. 

 

Uskoin hypoteesissani, että neutraalien konnotaatioiden sijaan nimet herättävät eniten 

negatiivisia ja positiivisia tunteita. Onkin totta, että suurin osa vastaajista suhtautuu sekä 

hyväksyttyihin että hylättyihin nimiin enimmäkseen negatiivisesti. Jos kuitenkin tarkas-

tellaan vain hyväksyttyjä nimiä, Jäppiä, Khatria, Purria, Rölliä, Ysiä, Hunayaa, Kevät-

kaihonkukkaa, Syystä ja Kerkkää, herättävät nämä nimet vastaajaryhmissä eniten neut-

raaleja konnotaatioita, kuten kuvio 10 osoittaa. Hypoteesini ei siis pätenyt hyväksytty-

jen nimien kohdalla. Isät (45 %) ja vanhemmat (44 %) suhtautuvat hyväksyttyihin ni-

miin pääosin neutraalisti, kun taas äidit neutraalisti (33 %) ja enimmäkseen positiivisesti 

(33 %). 

 

 

KUVIO 10. Vastaajaryhmien suhtautuminen hyväksyttyihin nimiin. Luvut on pyöristet-

ty saman desimaalin tarkkuudelle. 
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Jos tarkastellaan vain hylättyjä nimiä, Jäbää, Krizua, Ammua, Ronttia, Keleä, Pansar-

kittyä ja Aurinkoista, herättävät nimet vastaajaryhmissä eniten negatiivisia konnotaatioi-

ta, mikä osoittaa hypoteesini oikeaksi. Kuviosta 11 käy ilmi, että negatiivisimmin hylät-

tyihin nimiin suhtautuvat isät (50 %) ja vanhemmat (50 %). Hylättyjen nimien kohdalla 

äidit ovat valinneet asteikon negatiivisen ääripään useammin kuin positiivisen ääripään. 

Äidit (57 %) pitävät hylättyjä nimiä selvästi enimmäkseen negatiivisina. 

 

 

KUVIO 11. Vastaajaryhmien suhtautuminen hylättyihin nimiin. Luvut on pyöristetty 

saman desimaalin tarkkuudelle. 
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ovatkin arvioineet esimerkiksi nimet Rölli, Hunaya ja Kevätkaihonkukka positiivisiksi. 

Kun ryhmien vastauksia vertaa keskenään, ovat isävastaajat suhtautuneet sekä hylättyi-

hin että hyväksyttyihin nimiin kaikista kielteisimmin. 
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sessa vastaajaryhmässä kiinnitettiin huomiota sekä nimen pituuteen ja merkitykseen että 

nimen suomen kielen mukaisuuteen ja äänteelliseen kauneuteen. Kuten kuviosta 12 käy 

ilmi, ovat äitien konnotaatiot syntyneet useimmin nimen kirjoitusasun, kauneuden ja 

merkityksen perusteella. Perusteluissaan äidit ovat käyttäneet paljon adjektiiveja, joiden 

avulla he ovat kuvailleet, miltä nimi heidän mielestään kuulostaa. Äitien perustelut siis 

kulkevat metakielen ensimmäisellä tasolla, sillä äidit ovat kiinnittäneet enemmän huo-

miota itse nimeen sanana, kuten sen pituuteen ja kauneuteen. Myös Pirkola (2012: 59) 

on todennut omassa tutkielmassaan, että naiset kiinnittävät miehiä enemmän huomiota 

siihen, tekevätkö nimen sisältämät äänteet nimestä kauniin. 

 

 

KUVIO 12. Vastaajaryhmät ovat kiinnittäneet huomiota kuviossa esiintyviin tekijöihin. 

Taulukon mittayksikkönä ovat absoluuttiset frekvenssit. 
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mien suomenkielisyydellä ja nimestä lapselle aiheutuvalla haitalla. Monet kertoivat, että 

haluavat antaa lapsilleen vain suomalaisia nimiä. Tämä on mielenkiintoista, sillä suurin 

osa nykynimistöstämme koostuu muista kuin suomalaisperäisistä nimistä (Saarelma-
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sen kanssa, sillä hänkin on todennut, että miehet kiinnittävät naisia enemmän huomiota 

nimien kielenulkoisiin tekijöihin. 

 

Vanhemmat ovat kiinnittäneet eniten huomiota nimien ääntämiseen. Monet heistä jäivät 

miettimään, miten esimerkiksi nimet Hunaya tai Krizu lausutaan. Äidit ja vanhemmat 

kiinnittivät selvästi isiä enemmän huomiota nimien sukupuolineutraaliuteen ja pituu-

teen. Samanlaiseen tulokseen on tullut Saara Pirkola (2012), joka tutki pro gradu -

tutkielmassaan etunimiin liittyviä mielikuvia ja sitä, ovatko mielikuvat yhteisiä vai yksi-

tyisiä. Myös Pirkolan mukaan etunimillä on osittain yhtenäinen pohja, joka perustuu 

muun muassa siihen, että nimet ovat osa kulttuuria ja sosiaalista yhteisöä. Omassa tut-

kimuksessani informantit muodostivat konnotaatiot pääosin nimen merkityksen, kirjoi-

tusasun ja äänteellisen kauneuden perusteella. Pirkola havaitsi tutkimuksessaan, että 

mielikuviin vaikuttavat eniten äänne- ja tavurakenteet sekä nimien yleiskieliset merki-

tykset. Tämä vastaa omaa tutkimustulostani. 

 

Marttisen (2019) pro gradu -tutkielmassa eniten kritiikkiä ovat saaneet nimet, jotka ovat 

kirjoitusasultaan tai äänteellisesti epäkäytännöllisiä, herättävät negatiivisia mielikuvia ja 

ovat ajan ja kulttuurin nimikonventioiden vastaisia. Myös oman tutkimukseni informan-

tit ovat kiinnittäneet huomiota nimien kirjoitusasuun, ääntämiseen ja suomen kielen 

mukaisuuteen. Nimet, jotka ovat mukailleet mahdollisimman paljon suomalaista nimi-

perinnettä, ovat saaneet vastaajaryhmiltä kehuja, kun taas nimet, joiden kirjoitusasu ja 

ääntäminen ovat epäilyttäneet vastaajia, ovat saaneet osakseen kritiikkiä. 
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5. NIMENANTO 

 

Tässä luvussa tutkin nimenantoa. Tarkastelen hyväksyttyjä ja hylättyjä nimiä edelleen 

vastinpari kerrallaan. Tutkin, olisivatko vastaajaryhmät valmiita nimeämään oman lap-

sensa tutkimuksessa mukana olevilla nimillä. Nyt tarkastelussa ovat siis kyselylomak-

keen kaksi viimeistä kysymystä. Tutkimuksessa voi esiintyä tapauksia, joissa vastaaja ei 

olisi valmis antamaan nimeä omalle lapselleen, mutta pitää nimeä silti nimeksi kelpaa-

vana. Se, että vanhempi ei halua antaa lapselleen tutkimuksessa mukana olevia nimiä, ei 

siis välttämättä tarkoita, että hänestä nimeä ei pitäisi hyväksyä. Nimivalintoihin vaikut-

taneita asioita onkin usein vaikea eritellä, sillä valinnat tehdään usein tunnetasolla (Ki-

viniemi 2006: 128). 

 

Nimenantoa tutkiessani esittelen kunkin nimen kohdalla nimilautakunnan hyväksymis- 

tai hylkäämisperusteet. Vertaan näitä vanhempien perusteluihin ja tutkin, ovatko vastaa-

jat perustelleet näkemyksensä nimien sopimattomuudesta tai sopivuudesta samoilla syil-

lä kuin nimilautakunta. Kerään jokaisen vastaajaryhmän yleisimpiä näkemyksiä edusta-

vat esimerkkivastaukset taulukoihin. Luvun lopuksi kerään tutkimustulokseni yhteenve-

tolukuun. 

 

 

5.1. Hyväksytty Jäppi ja hylätty Jäbä 

 

Kuviosta 13 käy ilmi, että vain 3 % (1) äideistä ja 4 % (1) vanhemmista olisi valmis 

nimeämään lapsensa Jäpiksi. Hylättyä nimeä Jäbä ei kukaan vastaajista haluaisi antaa 

lapselleen. 

 

 

KUVIO 13. Vastaajien näkemys Jäppi-nimen antamisesta omalle lapselle. 
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Nimilautakunta on hylännyt nimiehdotuksen Jäbä vuonna 2015, sillä sen on todettu 

olevan arkityylinen slangimuunnos sanasta jätkä, jonka merkitys taas on tulkittu nega-

tiiviseksi ja lapselle haitalliseksi (ks. liite 1). Jäppi on hyväksytty vuonna 2018. Tutki-

mukseni perusteella Jäppiin ei yhdistetä yhtä negatiivista merkitystä kuin Jäbään. 

 

TAULUKKO 9. Esimerkkejä perusteluista Jäppi ja Jäbä -nimien antamiselle. 

 Jäppi Jäbä 

Isät Meidän perheessä ja suvussa 

on perinteisiä tyttöjen ja 

poikien nimiä. 

Yleiskäsite vähän kuin jätkä 

tai kundi. 

Äidit Koen, että lapsi joutuisi kiu-

satuksi nimen perusteella. 

Ääkköset eivät ole kansain-

välisessä maailmassa hyvä 

idea. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Eroaisi nykyisen lapsen ni-

mestä liikaa. 

Hivenen leimaava sukupuo-

leltaan. 

 

Isät eivät antaisi Jäppiä nimeksi omalle lapselleen, koska se ei ole nimiperinteen mu-

kainen. Isät kertovat pitävänsä nimistä, joista käy ilmi, onko kyseessä poika vai tyttö, 

kuten taulukon 9 esimerkki osoittaa. Äidit sen sijaan eivät suosi nimeä, koska sitä ei 

löydy almanakasta. Onkin totta, että moni valitsee lapselleen nimen nimipäiväkalente-

rista, jotta nimi ei olisi liian outo tai erikoinen (Saarelma 2007: 9–10). Taulukon 9 esi-

merkki osoittaa, että äidit ovat pelänneet Jäppi-nimen johtavan kiusaamiseen. Van-

hemmat sen sijaan osoittavat myötämielisyyttä Jäppi-nimeä kohtaan ja perustelevat 

nimeämisen liittyvän yksilöllisiä syitä, kuten sen, ettei nimi sovi sukunimeen, toisen 

lapsen nimeen tai kulje suvussa. Onkin melko tavallista valita lapsen nimi joko suvussa 

esiintyvän virallisen nimen tai puhuttelunimen mukaan (Kiviniemi 2006: 142). 

 

Vastaajat eivät haluaisi antaa lapselleen nimeä Jäbä, koska nimi tuo mieleen poikiin 

viittaavan yleisnimen. Tämä eroaa nimilautakunnan näkemyksestä, jonka mukaan nimi 

voi arkikielisenä aiheuttaa lapselle haittaa. Taulukon 9 esimerkin mukaisesti erityisesti 

isät ovat tätä mieltä. Äidit puolestaan ovat perustelleet kantansa sillä, että nimi korostaa 

liikaa sukupuolta ja nimen kirjoitusasu on hankala. Myös vanhemmista nimi on liian 

sukupuolittava. 
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5.2. Hyväksytty Khatri ja hylätty Krizu 

 

Äideistä 18 % (5), vanhemmista 4 % (3) ja isistä 3 % (1) voisi antaa Khatri-nimen 

omalle lapselleen, kuten kuvio 14 esittää. Kuviosta 15 käy ilmi, että isistä 3 % (1), van-

hemmista 3 % (1) ja äideistä 7 % (2) voisi kuvitella antavansa hylätyn nimen Krizu lap-

selleen. Enemmistö on kuitenkin sitä meiltä, ettei nimeäisi lastaan kummallakaan nimel-

lä. 

 

 

KUVIO 14. Vastaajien näkemys Khatri-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

 

KUVIO 15. Vastaajien näkemys Krizu-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

Vuonna 2016 hylätty Krizu voi nimilautakunnan mukaan aiheuttaa lapselle haittaa ni-

men kirjoitustavan ja ääntämisen vuoksi, sillä kirjoitusasu ei kerro, äännetäänkö nimi 

soinnillisena s:nä vai ts:nä (ks. liite 1). Khatrissakin on tavanomaisesta poikkeava kir-

joitusasu, mutta h-kirjain ei ilmeisestikään aiheuta epäselvyyttä nimen ääntämisessä. 
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TAULUKKO 10. Esimerkkejä perusteluista Khatri ja Krizu -nimien antamiselle. 

 Khatri Krizu 

Isät Perus Katri kävisi parem-

min. 

Kaikki z, c, x, d, f, g, b, w, q -

kirjain nimet jäisivät anta-

matta. Suomenkielinen nimi 

suomalaiselle lapselle. 

Äidit Itse en antaisi, mutta mieles-

täni voisi käyttää nimenä. 

Ei tästä tiedä, lausutaanko 

Kritsu vai Krisu. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Tarpeettoman hankala kirjo-

itusasu. 

En anna kristillispohjaisia 

nimiä. 

 

Khatri-nimeä puoltavista äideistä nimessä on persoonallisuutta ja se sopisi annettavaksi 

tytölle. Persoonallisiin nimiin ei välttämättä liity vahvoja henkilömielikuvia, mikä voi-

daan katsoa positiiviseksi tekijäksi nimenannossa (Kiviniemi 2006: 128). Taulukosta 10 

käy ilmi, että eräs äiti ei antaisi nimeä omalle lapselleen, mutta suhtautuu nimeen muu-

ten hyväksyvästi. Muut äidit ovat kiinnittäneet huomiota nimen vaikeaan kirjoitusasuun, 

minkä myös vanhemmat kertovat perusteluksi nimen hylkäämiselle. Taulukon 10 esi-

merkki osoittaa, että isistä nimi Katri toimisi Khatria paremmin, koska jälkimmäinen ei 

noudata suomalaista nimiperinnettä. 

 

Vaikka äideistä kaksi voisi antaa Krizu-nimen omalle lapselleen, on suurin osa sitä 

mieltä, että nimi muistuttaa liikaa lempinimeä. Nimen kirjoitusasu on äideistä liian vie-

ras ja äänteellisesti hankala. Esimerkki taulukossa 10 osoittaa äitien epävarmuutta vie-

rasperäisestä z-kirjaimesta. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että vanhemmat toivo-

vat lapsensa nimeltä äänteellistä kauneutta, sillä nimen halutaan kuulostavan miellyttä-

vältä ja sointuisalta (Saarelma 20017: 11–12). Myös isät perustelevat nimen muistutta-

van enemmän lempinimeä ja olevan vaikea kirjoitusasultaan. Äideistä poiketen isät ko-

rostavat jälleen nimenkantajan kansalaisuutta ja kertovat pitävänsä suomen kielen mu-

kaisista etunimistä, tästä esimerkki taulukossa 10. Vierasperäisillä kirjoitusasuilla halu-

taan yleensä korostaa nimen kansainvälisyyttä (Saarelma 2007: 11). Vanhemmat eivät 

koe Krizua hyväksi nimeksi lapselleen nimen lempinimeä muistuttavan kirjoitusasun 

vuoksi. Eräs vanhempi ei pidä nimen tuomasta negatiivisesta konnotaatiosta ja toinen ei 

haluaisi antaa lapselleen kristillispohjaisia nimiä. 

 



42 

 

5.3. Hyväksytty Purr ja hylätty Ammu 

 

Eläinten ääntelyä muistuttavat nimet Purr ja Ammu ovat mielenkiintoinen vastinpari. 

Vaikka Purr on hyväksytty ja Ammu hylätty, ei kukaan vastaajista antaisi kumpaakaan 

nimeä omalle lapselleen. 

 

Nimilautakunta on hylännyt nimiehdotuksen Ammu vuonna 2016, koska se voi merki-

tykseltään lehmään viitaten aiheuttaa lapselle ilmeistä haittaa (ks. liite 1). Vaikka nimen 

Purr voi yhdistää esimerkiksi kissan kehräämisen, ei se itsessään viittaa Ammun tavoin 

eläimeen, jonka nimeä käytetään myös haukkumasanana (KS s.v. lehmä). 

 

TAULUKKO 11. Esimerkkejä perusteluista Purr ja Ammu -nimien antamiselle. 

 Purr Ammu 

Isät Ei millään tavalla suomalai-

nen nimi. Jos pitäisi keksiä 

niin sitten esim. Purre. 

Ei kotieläinassosiaatioita 

nimeen. 

Äidit Ei ole tyyliäni. Ihan söpö 

silti, jos tulisi vastaan. 

Lehmä. Tai uhkaus jos joku 

huutaisi nimeä. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Nimi ei taivu. Nimen kantajaa helposti 

kiusataan nimen takia. Hau-

kutaan lehmäksi jne. 

 

Vaikka kukaan vastaajista ei antaisi nimeä Purr omalle lapselleen, on muutama äiti to-

dennut nimen olevan silti käyttökelpoinen. Eräs äiti kertoo pitävänsä pitkistä nimistä ja 

siksi ei nimeäisi lastaan Purr-nimen kaltaisella lyhyellä nimellä. Toinen äiti pitää ni-

mestä, mutta ei koe sen olevan tarpeeksi oman tyylinsä mukainen, tästä perustelusta 

esimerkki taulukossa 11. Nimenvalintaan vaikuttavatkin hyvin erilaiset arvot, kuten 

nimenantajan kansallisuus, äidinkieli ja sosiaalinen asema (Ainiala, Saarelma & Sjöb-

lom 2008: 19). Muutama isä kaipaa jälleen suomalaisperäistä nimeä, sillä nimen päät-

tyminen kahteen r-kirjaimeen kuulostaa heistä vieraalta, kuten taulukon 11 perustelu 

osoittaa. Myös vanhempien ryhmässä kirjoitusasuun suhtaudutaan negatiivisesti. Onkin 

tutkittua, että monet vanhemmat haluavat lapselleen käytännöllisen nimen, jonka ään-

tämisessä, kirjoittamisessa tai tavuttamisessa ei ole vaikeuksia (Kiviniemi 2006: 142). 
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Ammusta vastaajille tulee mieleen lehmä ja verbi ampua. Nimilautakuntakin on katso-

nut nimen vastaajien tavoin negatiiviseksi ja lasta halventavaksi. Siksi monet vastaajat, 

varsinkin äidit, ovat perustelleet, että lapsi joutuisi nimensä takia kiusatuksi ja pilkan 

kohteeksi. Taulukosta 11 käy ilmi, että myös isät ja vanhemmat ovat todenneet miel-

leyhtymän lehmään asettavan lapsen kiusatun asemaan. Harvinainen nimi toimiikin 

usein vain silloin, kun se on valittu viisaasti ja kun se erottuu ikätovereiden nimistä po-

sitiivisella tavalla (Kortesuo & Patjas 2015: 32). 

 

 

5.4. Hyväksytty Rölli ja hylätty Rontti 

 

Valtaosa vastaajista ei nimeäisi lastaan Rölliksi eikä Rontiksi. Kuvio 16 osoittaa, että 3 

% (1) sekä äideistä että vanhemmista voisi kuvitella antavansa hyväksytyn Rölli-nimen 

lapselleen. Kuvio 17 sen sijaan vahvistaa, että vanhemmista 11 % (3) voisi nimetä lap-

sensa Rontiksi. Tämä on ensimmäinen vastinpari, jossa useampi vastaaja nimeäisi lap-

sensa hylätyllä kuin hyväksytyllä nimellä. 

 

 

KUVIO 16. Vastaajien näkemys Rölli-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

 

KUVIO 17. Vastaajien näkemys Rontti-nimen antamisesta omalle lapselle. 
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Rontti on kuitenkin näistä kahdesta hylätty nimi, sillä nimi esiintyy Suomessa suku-

nimenä (ks. liite 1). Rölli on hyväksytty vuonna 2018, sillä nimi ei esiinny sukunimenä 

eikä sanan virallinen merkitys ole itsessään negatiivinen. Rölli tarkoittaa heinäkasvia 

(KS s.v. Rölli). 

 

TAULUKKO 12. Esimerkkejä perusteluista Rölli ja Rontti -nimien antamiselle. 

 Rölli Rontti 

Isät Rölli sopii nimeksi ehkä 

lemmikille. Ei ihmiselle. 

Eläimen nimenä voisi men-

nä, mutta ei ihmiselle. 

Äidit En antaisi vaikka pidänkin 

nimestä. Liikaa tulee mie-

leen Rölli-ohjelman henkilö. 

En haluaisi antaa lapselle 

negatiivista leimaa. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Lapsi joutuisi kiusatuksi. Voisin, jos nimi sopisi lap-

selle. 

 

Vain yksi äiti olisi valmis antamaan Rölli-nimen lapselleen ja perusteleekin, että nimi 

sopii hyvin perheen tyyliin. Eräs äiti kertoo taulukon 12 esimerkin mukaisesti pitävänsä 

nimestä, mutta ei nimeäisi lastaan Rölliksi, koska se tuo vahvasti mieleen Rölli-

ohjelman päähenkilön. Yksi äiti on hylännyt nimen siinä esiintyvän ö-kirjaimen vuoksi. 

Myös monet vanhemmat suhtautuvat nimeen kielteisesti, koska se tuo heidän mieleensä 

lemmikin tai Rölli-ohjelma päähenkilön. Taulukosta 12 käy ilmi, että muutama van-

hempi on arvellut nimen aiheuttavan kiusaamista. Myös isistä mielleyhtymä Rölli-

hahmoon on liian ilmeinen, eikä satuhahmon nimi sovi heistä lapsen nimeksi. Kukaan 

vastaajista ei yhdistä Rölli-nimeä heinäkasviin, sillä mielleyhtymä Rölli-hahmoon on 

vastaajille vahvempi. Usein nimiä etsitäänkin kirjallisuudesta ja kulttuuri- ja viihdemaa-

ilmasta, kuten televisio-ohjelmista (Saarelma 2007: 10). Voi kuitenkin olla, että Röllin 

tapauksessa nimeä lapselleen hakeneet vanhemmat ovat tavoitelleet luontonimeä. 

 

Kolme vanhempaa voisi harkita antavansa Rontti-nimen lapselleen. Heistä nimi on posi-

tiivinen, ja jos nimi sopisi lapsen ulkonäköön, voisivat he sen antaa. Muut vastaajat ei-

vät antaisi nimeä, koska sana viittaa heistä negatiivisesti laiskaan ja ilkeään ihmiseen. 

Vanhemmat murehtivat, että lapsi tulisi kiusatuksi, isistä Rontti muistuttaa eläimen ni-

meä ja äideistä negatiivinen mielleyhtymä on liian voimakas. 
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5.5. Hyväksytty Ysi ja hylätty Kele  

 

Kuvio 18 osoittaa, että äideistä 7 % (2) ja vanhemmista 10 % (3) antaisi hyväksytyn 

Ysi-nimen omalle lapselleen. Isävastaajat eivät antaisi Ysiä eivätkä Keleä lapselleen, 

kun taas äideistä 3 % (1) ja vanhemmista 4 % (1) voisi nimetä lapsensa Keleksi, kuten 

kuviosta 19 käy ilmi. 

 

 

KUVIO 18. Vastaajien näkemys Ysi-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

 

KUVIO 19. Vastaajien näkemys Kele-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

Nimilautakunta on hylännyt Kele-nimen vuonna 2019 katsoen siitä aiheutuvan lapselle 

pahennusta ja haittaa (ks. liite 1). Nimiehdotus on yhdistetty kirosanaan perkele (SMS 

s.v. kele). Nimen Ysi voi tulkita olevan lyhennys numeraalista yhdeksän, eikä numeraa-

lilla itsessään ole negatiivista merkitystä. 
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TAULUKKO 13. Esimerkkejä perusteluista Ysi ja Kele -nimien antamiselle. 

 Ysi Kele 

Isät Ei sovi ihmisen nimeksi. Olisi jo oman lapsen pilk-

kaa. 

Äidit Positiivinen mielleyhtymä. 

Huoli kuitenkin, tulisiko ni-

men vuoksi kiusaamista. 

Voisin antaa, koska on nätin 

kuuloinen nimi. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Hauska ja nopea. Ei kuulosta suomalaiselta, 

eikä ruotsalaiselta. 

 

Kukaan isä ei antaisi Ysi-nimeä omalle lapselleen. Taulukosta 13 käy ilmi, että heistä 

Ysi tuo mieleen numeron, ei ihmisen nimen. Muutama isä kertoo pitävänsä perintei-

semmistä nimistä, eikä Ysi siksi sovi erikoisuutensa vuoksi heidän nimiperinteeseensä. 

Myös äidit epäilevät nimen sopivuutta omalle lapselleen, koska nimi tuo mieleen nume-

ron yhdeksän. Heistä nimi on liian erikoinen, ja vaikka osa äideistä pitää nimeä kaunii-

na, kokevat vastaajat nimestä aiheutuvan haittaa. Nimen hylänneet vanhemmat eivät 

muiden vastaajien tapaan pidä nimen herättämästä numerokonnotaatiosta. Eräs van-

hempi ei haluaisi nimetä lastaan Ysiksi, koska hänellä ei ole tunnesidettä juuri tähän 

nimeen. Tunneside voi liittyä esimerkiksi nimiin, jotka kulkevat suvussa. Monet voivat 

nimetä lapsiaan lähisukulaistensa mukaan osoittaen arvostusta heitä kohtaan (Saarelma 

2007: 10). Nimestä pitävät vanhemmat kehuvat sen ytimekkyyttä, tästä esimerkki taulu-

kossa 13. 

 

Kuvio 19 osoittaa, että yksi äiti ja yksi vanhempi voisi nimetä lapsensa Keleksi. Heistä 

nimi kuulostaa kauniilta, kepeältä ja riittävän erikoiselta. Vanhemmat, jotka eivät avo-

vastausten perusteella nimeäisi lastaan Keleksi, kertovat nimen herättävän mielleyhty-

män kirosanaan perkele, mikä voi altistaa lapsen kiusaamiselle. Taulukossa 13 on perus-

telu, jonka mukaan eräs vanhempi ei antaisi nimeä, koska se ei kuulosta suomalaiselta 

tai ruotsalaiselta. Äitien mukaan lapsella tulisi olla kaunis, ei lasta haavoittava nimi, 

jolloin kirosanaan viittaava nimi olisi lapselle haitallinen. Saarelma (2007: 9) onkin to-

dennut, että monet vanhemmat haluavat antaa lapselleen nimen, joka on kaunis, käyttö-

kelpoinen ja kestää hyvin aikaa. Myös isistä Kele-nimi olisi lasta halventava, kuten tau-

lukko 13 osoittaa. 
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5.6. Hyväksytty Hunaya ja hylätty Pansarkitty 

 

Hunaya-nimi on tähän mennessä ensimmäinen tutkimuksessani mukana oleva nimi, 

jonka 3 % (1) isävastaajista voisi antaa omalle lapselleen. Samalla nimellä lapsensa voi-

si nimetä vanhemmista 20 % (6) ja äideistä 10 % (3), kuten kuvio 20 osoittaa. Nimilau-

takunnan hylkäämää Pansarkitty-nimeä sen sijaan ei antaisi lapselleen kukaan vastaajis-

ta. 

 

 

KUVIO 20. Vastaajien näkemys Hunaya-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

Pansarkitty on hylätty vuonna 2015, koska sen muoto on liian arkikielinen ja kirjoitus-

tavasta voisi aiheutua lapselle haittaa (ks. liite 1). Vuonna 2018 hyväksytyn Hunaya-

nimen muotoa ei ole katsottu haitalliseksi tai arkikieliseksi. 

 

TAULUKKO 14. Esimerkkejä perusteluista Hunaya ja Pansarkitty -nimien antamiselle. 

 Hunaya Pansarkitty 

Isät Käytämme vain suomen kie-

len mukaisia nimiä. 

Liian erikoinen. 

Äidit Jos ei merkitsisi niin selke-

ästi hunajaa, ymmärtäisin 

tyylin. 

Nimi kuulostaa joltain esi-

neeltä, jonka nimi on kirjoi-

tettu väärin. 

Vanhemmiksi  

itsensä mieltävät 

Suosin kirjoitusasua, joka 

vastaa ääntämistä. 

Liikaa mahiksia nimenvään-

nöksille ja kiusaamiselle. 

 

Vanhemmat ovat muita vastaajaryhmiä halukkaampia antamaan Hunaya-nimen omalle 

lapselleen, sillä he kuvailevat nimeä muun muassa suloiseksi. Suurin osa vanhemmista 
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pitää nimeä kuitenkin vaikeasti kirjoitettavana ja lausuttavana, tästä esimerkki taulukos-

sa 14. Monet vastaajat kertovat valitsevansa vierasperäisten nimien sijaan suomalaisia 

nimiä, eikä siksi Hunayan y-kirjain saa kannatusta. Myös äidit vierastavat nimen kirjoi-

tuasua, eivätkä kaikki heistä pidä konnotaatiosta hunajaan, kuten taulukosta 14 käy ilmi. 

Isistä nimi ei sovi suomalaiseen nimikulttuuriin. 

 

Nimiin liittyy nykyäänkin uskomuksia, jotka näkyvät nimenantokulttuurissa (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 19). Jos vanhempi uskoo nimen aiheuttavan lapselle ikä-

vyyksiä, harvoin tällainen nimi valitaan. Nimilautakunta on todennut, että Pansarkitty-

nimestä voi aiheutua lapselle haittaa. Yksi vanhempi onkin perusteluissaan todennut 

nimen altistavan kiusaamiselle. Tämän perustelun olen kirjannut taulukkoon 14. Muista 

vastaajista Pansarkitty ei ole etunimi, äideistä se muistuttaa pelihahmoa, esinettä, taitei-

lijanimeä ja nimimerkkiä. Äidit ja vanhemmat pitävät nimeä myös liian vaikeasti lausut-

tavana ja kirjoitettavana, aivan kuten nimilautakuntakin on pitänyt. Nämä kaikki perus-

telut viittaavat epäsuorasti nimestä aiheutuvaan haittaan. Taulukon 14 esimerkin mukai-

sesti isät toteavat, etteivät pidä nimestä sen erikoisuuden vuoksi. 

 

 

5.7. Hyväksytty Kevätkaihonkukka, Syys ja Kerkkä, hylätty Aurinkoinen 

 

Kuviosta 21 käy ilmi, että 3 % (1) kustakin vastaajaryhmästä voisi nimetä lapsensa Ke-

vätkaihonkukaksi. Syys-nimeä sen sijaan suosii isistä 37 % (11), äideistä 23 % (7) ja 

vanhemmista 24 % (7), kuten kuvio 22 osoittaa. 

 

 

KUVIO 21. Vastaajien näkemys Kevätkaihonkukka-nimen antamisesta omalle lapselle. 
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KUVIO 22. Vastaajien näkemys Syys-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

Myös Kerkkä on vastaajien suosiossa, sillä kuvio 23 osoittaa, että isistä 28 % (8), van-

hemmista 28 % (8) ja äideistä 24 % (7) voisi antaa nimen omalle lapselleen. Syys-nimen 

tavoin isät suosivat muita ryhmiä enemmän Aurinkoinen-nimeä. Vaikka nimi on hylätty, 

kuviosta 24 käy ilmi, että isistä 21 % (6), äideistä 7 % (2) ja vanhemmista 7 % (2) voisi 

nimetä lapsensa Aurinkoiseksi. 

 

 

KUVIO 23. Vastaajien näkemys Kerkkä-nimen antamisesta omalle lapselle. 

 

 

KUVIO 24. Vastaajien näkemys Aurinkoinen-nimen antamisesta omalle lapselle. 
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Näistä neljästä luontoaiheisesta nimestä vain Aurinkoinen on hylätty, koska pääte -inen 

tekee sanasta adjektiivin, eivätkä adjektiivit sovellu nimilautakunnan mukaan erisnimik-

si (ks. liite 1). Vanhan nimilain mukaan nimeksi ei saanut antaa nimeä, joka on Suomes-

sa sukunimi (Kiviniemi 2006: 151). Tämä selittää, miksi Kerkkä hylättiin vuonna 2018. 

Nimi kuitenkin hyväksyttiin vuonna 2019 uuden nimilain myötä, jonka mukaan nimeksi 

voidaan hyväksyä sukunimi, kunhan kyseessä ei ole ilmeisen sukunimityyppinen, esi-

merkiksi -nen-päätteinen nimi (Kangas 2019: 307). Kevätkaihonkukka, Syys ja Kerkkä 

ovat esimerkkejä suomenkielisistä luontoaiheisista uudisnimistä, jotka ovat viime vuo-

sina kasvattaneet suosiotaan (Saarelma-Paukkala 2017: 95). 

 

TAULUKKO 15. Esimerkkejä perusteluista Kevätkaihonkukka, Syys, Kerkkä ja Aurin-

koinen -nimien antamiselle. 

 Kevätkaihonkukka Syys Kerkkä Aurinkoinen 

Isät Liian pitkä nimi. 

Erikseen Kevät ja 

Kaihonkukka voisin 

jopa harkita. 

Kauniin kuu-

loinen, tosin 

vähän haikea 

nimi. 

Ei sovi omaan 

murteeseen. 

Vähän liian 

hauska ja 

lapsellinen, 

että sopisi 

loppuelämän 

nimeksi. 

Äidit Sopisi hyvin meidän 

lapselle. Ainut mitä 

mietin, on nimen 

pituus. 

Sopisi hyvin 

syksyllä synty-

neelle. 

R-kirjain ja 

vaikea lausua. 

Liian kuvai-

leva sana. 

Vanhemmiksi  

itsensä miel-

tävät 

Liian runollinen. Sitä on hanka-

la taivuttaa. 

Syysin, 

Syysksen vai 

Syys’n? 

Tykkään kon-

sonanttien 

määrästä, tun-

tuu kivalta 

suussa. 

Entä jos hän 

ei olisikaan 

aurinkoinen? 

 

Vain kolme vastaajaa nimeäisi lapsensa Kevätkaihonkukaksi. Nimestä pitävät isät ja 

äidit kehuvat sitä kauniiksi, mutta epäilevät nimen olevan epäkäytännöllinen pituutensa 

vuoksi, kuten taulukon 15 esimerkit osoittavat. Erään isän mielestä nimen voisikin ha-

jottaa useammaksi nimeksi. Nimen pituus tekee nimestä vastaajien mukaan vaikeasti 

lausuttavan ja kirjoitettavan, mikä taas saattaa altistaa kiusaamiselle. Taulukko 15 osoit-
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taa, että osa vanhemmista pitää nimeä liian taiteellisena ja tunnepitoisena. Useita sisäl-

törikkaita ja tunnepitoisia nimiä löytyy kuitenkin Suomen nimipäiväkalenterista, kuten 

nimet Aatos, Onni, Toivo ja Voitto (Vilkuna 1990: 13). Toki tunnepitoiset nimet jakavat 

mielipiteitä. Myös vastaajien omat henkilökohtaiset syyt ovat vaikuttaneet suhtautumi-

seen: yksi ei pidä keväästä, yksi haluaa antaa lapsilleen sukupuolineutraaleja nimiä ja 

yksi karttaa luontonimiä. 

 

Jos Kevätkaihonkukka on vastaajista liian pitkä nimi, on Syys etenkin vanhemmista liian 

lyhyt. Taulukossa 15 on esimerkki, jossa yksi vanhemmista kritisoi nimen taivuttamista. 

Nimestä pitävät vanhemmat sen sijaan kehuvat sitä neutraaliksi ja kauniiksi luonto-

nimeksi. Vaikka osa isävastaajista puolestaan epäilee vanhempien tavoin Syys-nimen 

taivutusta, kehuu osa sen herättävän kauniita mielikuvia, kuten taulukon 15 esimerkki 

osoittaa. Jotkut isät kertovat, ettei nimi sovi ihmiselle, koska sillä on selvä merkitys 

vuodenaikana. Samaa mieltä ovat äidit, joista sana viittaa muuhun kuin henkilöön. Äidit 

kuitenkin myös pitävät nimestä ja voisivat antaa sen syksyllä syntyneelle lapselle. Syn-

tymävuodenajan lisäksi yksi tapa nimetä lapsi on syntymä- tai kastepäivän mukaan (Ki-

viniemi 2006: 142). 

 

Osa vastaajista kertoo pitävänsä Kerkkä-nimestä, koska pitää luontonimistä, kun toisten 

mielestä luontosanasto ei sovellu ihmisten nimiksi. Varsinkin isät ovat tätä mieltä. 

Erään isän mukaan nimi ei sovi omaan murteeseen, kun taas toinen ei halua etuvokaale-

ja lastensa nimiin. Omaan murteeseen sopiminen voi tarkoittaa sitä, että puhuja kokee 

sanan lausumisen olevan omalla kohdallaan helppoa (Mielikäinen & Palander 2014b: 

248). Taulukon 15 esimerkkien mukaisesti myös vanhemmat ja äidit ovat kiinnittäneet 

huomiota Kerkkä-nimen kirjoitusasuun. Äideistä r-kirjain voi hankaloittaa nimen lau-

sumista. Yksi vanhempi sen sijaan kertoo pitävänsä konsonanttien määrästä. Äideiltä 

nimi on saanut kehuja perisuomalaisuudestaan. 

 

Kuvio 24 osoittaa, että isät voisivat antaa lapselleen Aurinkoinen-nimen muita vastaaja-

ryhmiä herkemmin. Silti isät ovat kiinnittäneet huomiota nimen adjektiivimaisuuteen, ja 

sen takia suurin osa ei nimeäisi lastaan Aurinkoiseksi. Taulukon 15 esimerkin mukaises-

ti nimi on isistä liian pitkä ja erikoinen. Myös äidit ja vanhemmat pitävät nimeä ensisi-

jaisesti adjektiivina, eivät erisnimenä. Nimen adjektiivimaisuus tekee siitä äitien mu-

kaan liian tunnepitoisen ja kuvailevan sanan. Äidit ja vanhemmat ovatkin huolissaan 
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siitä, että nimi kuvaa enemmän persoonallisuutta kuin lasta oikeasti. Vanhempien mu-

kaan lapsella olisi nimen myötä liikaa paineita olla luonteeltaan aurinkoinen ja eräs äiti 

miettii, mitä tapahtuu, kun Aurinkoisella menee hermot. Saarelma-Paukkalan (2017: 14) 

mukaan onkin tavallista, että nimi kertoo myös siitä, mitä vanhemmat lapseltaan toivo-

vat. Vanhemmat saattavat esimerkiksi odottaa Sisu-pojalta sisukkuutta ja Rauha-tytöltä 

rauhallisuutta (Saarelma-Paukkala 2017: 14). 

 

 

5.8. Yhteenveto nimenannosta 

 

Tässä luvussa olen tutkinut nimenantoa. Olen selvittänyt, antaisivatko vastaajat tutki-

muksessa mukana olevia hyväksyttyjä ja hylättyjä nimiä omille lapsilleen. Olen tarkas-

tellut vastausten eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä eri vastaajaryhmien välillä. Tämän 

lisäksi olen tutkinut tekijöitä, jotka vaikuttavat nimenantoon. Tässä alaluvussa teen yh-

teenvedon nimenannosta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja eroavaisuuksista isien, äitien 

ja itsensä vanhemmiksi mieltävien vastausten välillä. Esittelen yhteenvedossa myös, 

eroavatko vastaajien mielipiteet nimien hyväksymisestä ja hylkäämisestä nimilautakun-

nan kanssa.  

 

Analyysista käy ilmi, että suurin osa vastaajista ei antaisi mitään tutkimuksessa olevaa 

nimeä omalle lapselleen. Hylätyt nimet Jäbä, Pansarkitty ja Ammu ovat nimiä, joita 

yksikään vastaaja ei antaisi lapselleen. Hyväksytyistä nimistä vain Purr on nimi, jolla 

kukaan vastaajista ei halunnut nimetä lastaan.  

 

Vastaajaryhmistä vanhemmat suhtautuvat myötämielisimmin sekä hylättyihin että hy-

väksyttyihin nimiin. Äidit ja vanhemmat antaisivat tutkimuksessa mukana olevia hy-

väksyttyjä nimiä lapsilleen isiä useammin, kun taas hylätyillä nimillä lapsensa voisivat 

kaikista useimmin nimetä itsensä vanhemmaksi mieltävät. Esimerkiksi hylätyt nimet 

Rontti ja Kele ovat nimiä, jotka ainoastaan osa vanhemmaksi itsensä mieltävistä voisi 

antaa lapselleen. Hylätyistä nimistä isä- ja äitivastaajat voisivat kuvitella antavansa lap-

silleen vain nimet Krizu ja Aurinkoinen. Isien ryhmä antaisi tutkimuksessa mukana ole-

via nimiä lapsilleen kaikista vähiten. Isät voisivat harkita lapselleen vain nimistä seit-

semää: Khatria, Krizua, Hunayaa, Kevätkaihonkukkaa, Syystä, Kerkkaä ja Aurinkoista, 

kun vanhemmat voisivat nimetä lapsensa tutkimuksessa mukana olevilla kahdellatoista 
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nimellä ja äidit kymmenellä. Hypoteesini siitä, että äidit suhtautuisivat etunimiin isiä 

kielteisemmin, osoittautui siis vääräksi. Pirkola (2012) on todennut pro gradu -

tutkielmassaan, että naiset kiinnittävät miehiä enemmän huomiota sen hetkisiin muoti-

nimiin. Omassa tutkimuksessani tämä näkyi siinä, että äitien vastaukset olivat kaikista 

monipuolisimmat. Se, että äidit kiinnittävät enemmän huomiota muotinimiin ei kuiten-

kaan tarkoita, että äidit suhtautuisivat harvinaisiin nimiin kielteisesti. 

 

Koska kysyin vastaajilta vain sitä, antaisivatko he nimet omalle lapselleen, en voi todeta 

varmaksi, hyväksyisivätkö he silti nimet osaksi Suomen etunimistöä. Vastaajat ovat 

perustelleet nimilautakunnan kanssa samalla tavalla sen, miksi he eivät antaisi hylättyjä 

nimiä lapsillensa. Ainoastaan Rontti-nimen perustelut eroavat nimilautakunnan peruste-

luista. Rontti-nimi on hylätty ensisijaisesti sukunimipykälän vuoksi, mutta kenenkään 

vastaajan perustelut Rontti-nimen kielteisyydelle eivät liity sukunimisyyteen. Tämä on 

voinut osaltaan vaikuttaa siihen, miksi uusin nimilaki hyväksyy myös sukuniminä käy-

tössä olevat, ei selvästi sukunimityyppiset nimet etunimiksi. Nimen hyväksyminen ni-

milautakunnassa olisi mitä luultavammin seuraavaksi kaatunut nimen merkitykseen, 

ellei nimeä olisi hylätty sukunimiperusteluilla. Vastaajat ovatkin kiinnittäneet huomion-

sa nimen negatiiviseen konnotaatioon. Tutkimuksestani käy ilmi, että vastaajat pitävät 

hylättyjä nimiä aivan yhtä nimiksi sopimattomina kuin nimilautakuntakin. Tämä osoit-

taa, että nimilautakunta on hyvin tietoinen kunkin ajan nimitrendeistä ja ihmisten etu-

nimitietoudesta. 

 

Olen koonnut kuvioon 25 nimeämiseen vaikuttavat tekijät avovastausten perusteella. 

Nimien negatiivinen konnotaatio vaikuttaa tutkimuksessani toiseksi eniten siihen, antai-

sivatko vastaajat tutkimuksessa mukana olevat nimet omalle lapselleen. Negatiivinen 

konnotaatio saattaa tarkoittaa epämiellyttävää mielikuvaa esimerkiksi nimen merkityk-

sestä tai nimenkantajasta. Tietyt nimet saattavat tuntua vanhemmista liian kuluneilta tai 

niihin saattaa liittyä ei-toivottuja henkilömielikuvia (Saarelma-Paukkala 2007: 42–43). 

Harvinaisista nimistä henkilömielikuvia ei kuitenkaan oletettavasti ole paljon. Kuten 

kuvio 25 osoittaa, vaikuttaa nimien kirjoitusasu negatiivisen konnotaation lisäksi yhtä 

paljon siihen, antaisivatko vastaajat harvinaiset nimet lapsellensa.  
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KUVIO 25. Näihin tekijöihin eri vastaajaryhmät kiinnittävät huomiota nimissä, kun on 

kyse nimenannosta. Taulukon mittayksikkönä ovat absoluuttiset frekvenssit. 

 

Äidit kiinnittivät muita ryhmiä enemmän huomiota nimien kirjoitusasuun, lapselle ni-

mestä aiheutuvaan haittaan, nimien sukupuolineutraaliuteen ja siihen, löytyykö nimi 

almanakasta. Isät kertoivat pitävänsä nimistä, jotka mukailevat suomalaista nimiperin-

nettä, kun taas nimet, jotka eivät muistuttaneet selvästi ihmisen etunimeä, saivat isävas-

taajilta osakseen eniten kritiikkiä. Vanhemmiksi itsensä mieltävät perustelivat muita 

ryhmiä enemmän nimenantoa omilla henkilökohtaisilla syillä, kuten sillä, sopiiko lapsen 

nimi sukunimeen, perheen muiden lasten nimiin tai suvun nimiin. Kauppinen (2019: 10) 

on todennut omassa kandidaatintutkielmassaan, että informantit pitävät epäsopivimpina 

niminä omalle lapselleen kansainvälistettyjä nimiä ja nimiä, joita pidetään sanoina. Oma 

tutkimukseni osoittaa samaa. Tutkimuksessa mukana olevat nimet ovat olleet vastaajista 

epäsopivia, jos ne eivät muistuta ihmisen nimeä eivätkä noudata kirjoitusasultaan suo-

malaista nimiperinnettä. Myös Kallinen (2018: 68) on osoittanut, että kansainväliset, 

vieraskieliset ja lempinimimäiset nimet eivät ole hänen vastaajiensa, pohjoiskarjalaisten 

ja pääkaupunkiseutulaisten, suosiossa. Isät, äidit ja vanhemmiksi itsensä mieltävät piti-

vät useita tässä tutkimuksessa mukana olevia nimiä liian lempinimimäisinä ollakseen 

oikeita etunimiä. Tällaisia nimiä olivat vastaajien mukaan esimerkiksi nimet Krizu, 

Rontti ja Jäppi. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen selvittänyt, millaisia konnotaatioita hylätyt ja hyväk-

sytyt mutta harvinaiset nimet herättävät vanhemmissa. Olen tutkinut nimenantoa eli sitä, 

antaisivatko vanhemmat tutkimuksessani mukana olevia harvinaisia nimiä omille lapsil-

lensa. Olen vertaillut isien, äitien ja itsensä vanhemmaksi mieltävien vastauksia sekä 

nimilautakunnan päätöksiä nimien kelpoisuudesta. Olen kerännyt 90 vastausta sisältä-

vän aineistoni lokakuussa 2021 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimukseni noudattaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, mutta olen käyttänyt apunani myös kvantitatii-

visen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat:  

 

1. Millaisia konnotaatioita aineiston nimet herättävät isäksi, äidiksi tai vanhem-

maksi itsensä mieltävissä? Miksi positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja? 

2. Antaisivatko vastaajat tutkimuksessa mukana olevat nimet omalle lapselleen? 

3. Ovatko vastaajien näkemykset linjassa nimilautakunnan päätösten kanssa? 

4. Miten isäksi, äidiksi tai vanhemmaksi itsensä mieltävien vastaukset eroavat toi-

sistaan? 

 

Aloitin analyysin tutkimalla nimien herättämiä konnotaatioita. Hypoteesini siitä, että 

nimet herättävät vastaajissa vahvoja mielikuvia osoittautui oikeaksi. Suurin osa vastaa-

jista oli kirjoittanut pitkiä perusteluja avovastauksiin, ja kaikista innokkaimmin kysy-

myksiin olivat vastanneet äidit. Isien vastaukset olivat äitejä ja itsensä vanhemmaksi 

mieltäviä lyhyempiä ja osin kärkkäitä. Joidenkin vastaajien käyttämä kieli oli melko 

asiatonta ja tarpeettoman moittivaa, mikä osoittaa, että nimet toden totta herättävät vah-

voja tunteita. Jätin asiattomat vastaukset kuitenkin tutkimukseni esimerkkien ulkopuo-

lelle, joskin huomioin ne muiden vastausten tavoin yhteenvedossa. 

 

Isävastaajat suhtautuvat tutkimuksessa mukana oleviin nimiin äitejä ja itsensä vanhem-

miksi mieltäviä kielteisemmin. Tarkastellessani, millaisia konnotaatioita nimet herätti-

vät eri vastaajaryhmissä, selvisi, että isävastaajat suhtautuivat muita ryhmiä negatiivi-

semmin sekä hylättyihin että hyväksyttyihin nimiin kuin muut vastaajaryhmät. Isistä 63 

% suhtautui enimmäkseen negatiivisesti ja negatiivisesti hyväksyttyihin ja hylättyihin 

nimiin. Äidit sen sijaan suhtautuivat nimiin isiä positiivisemmin, kun taas vanhemmat 

suhtautuivat nimiin neutraalisti. Äideistä 56 % piti nimiä enimmäkseen negatiivisena ja 
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negatiivisena, kun taas vanhemmista nimiä piti enimmäkseen negatiivisena ja negatiivi-

sena vain 47 %. Vanhemmaksi itsensä mieltävät ovatkin kertoneet isiä ja äitejä useam-

min nimien herättävän positiivisia konnotaatioita. Neutraaleina nimiä piti 26 % isistä, 

19 % äideistä ja 35 % itsensä vanhemmiksi mieltävistä.  

 

Hypoteesini oli, että vastaajien näkemykset eroavat toisistaan enemmän hyväksyttyjen 

kuin hylättyjen nimien kohdalla. Onkin totta, että vaikka vastaajat eivät tienneet, mikä 

nimi on hyväksytty ja mikä hylätty, ovat vastaajat olleet hylättyjen nimien kelpaamat-

tomuudesta enemmän samaa mieltä kuin hyväksyttyjen nimien. Kukaan vastaaja ei esi-

merkiksi antaisi hylättyjä nimiä Ammu ja Pansarkitty lapselleen, kun taas yhdenkään 

hyväksytyn nimen kohdalla eri ryhmien vastaukset eivät ole jakaantuneet näin selvästi 

tasan. 

 

Suurin osa vastaajista ei haluaisi nimetä lastansa tutkimuksessa mukana olevilla nimillä. 

Vastaajista löytyi kuitenkin myös niitä, jotka hyväksyisivät nimet osaksi etunimistöä, 

mutta eivät silti haluaisi antaa nimiä omalle lapselleen. Varsinkin hyväksytyt nimet, 

kuten Jäppi, Purr ja Ysi, olivat monien mielestä nimeksi kelpaavia, mutta vastaajien 

omat syyt, kuten tapa antaa nimi suvusta, estivät nimen antamisen omalle lapselle. Eni-

ten omiin syihin, kuten siihen, ettei nimi sovi perheen sukunimeen, vetosivat itsensä 

vanhemmiksi mieltävät. Osa vastaajista piti myös hyväksyttyjä nimiä, kuten Rölliä ja 

Kerkkää, ihmisten etunimiksi kelpaamattomina. Tätä mieltä olivat varsinkin isät, jotka 

antaisivat tutkimuksessa mukana olevia nimiä lapsilleen kaikista vähiten. 

 

Vanhemmaksi itsensä mieltävät antaisivat tutkimuksessa mukana olevia nimiä lapsil-

leen isiä ja äitejä herkemmin. Vanhemmat puolsivat hylättyjä nimiä selvästi muita ryh-

miä aktiivisemmin, kun taas hyväksyttyjä nimiä puolsivat eniten äidit ja vanhemmat. 

Isävastaajat suhtautuivat siis tässäkin mielessä nimiin kaikista kielteisimmin, sillä he 

olivat muita ryhmiä haluttomampia antamaan tutkimuksessa mukana olevia nimiä lap-

silleen. Sosiolingvistiikan kannalta on selvää, että nykyään tulisi huomioida itsensä nai-

siksi ja miehiksi mieltävien lisäksi kolmas kategoria, jossa sukupuolta ei määritetä. 

Vanhempien vastaukset erosivat isien ja äitien vastauksista selvästi myötämielisemmäl-

lä ja avarakatseisemmalla tavalla. Tähän voi vaikuttaa vastaajien oma tausta, sillä van-

hemmat, jotka eivät halua lokeroida itseään tiettyyn sukupuoleen kuuluvaksi, voivat 

myös haluta antaa lapselleen sukupuolineutraalin nimen, jollaisia harvinaiset nimet 
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usein ovat. Vaikka vastaaja kokisi olevansa vanhemman roolissa isä, ei se tarkoita, että 

hän kokisi olevansa sukupuoleltaan mies. Vanhemman rooli ei siis kulje käsikädessä 

sukupuoliroolin kanssa. Tässä tutkimuksessa tutkin eri vanhempien rooleissa olevien 

suhtautumista harvinaisiin nimiin, mutta oma lukunsa olisi tutkia vielä eri sukupuolten 

tai omaa sukupuoltaan määrittelemättömien henkilöiden näkemyksiä. 

 

Tämä tutkimus on kartoittanut monipuolisesti eri nimenantajien näkemyksiä harvinai-

sista etunimistä. Tutkimuksesta olisi saanut vielä monipuolisemman, jos tutkielman 

laajuus olisi sallinut myös nimenkantajiin liittyvien mielikuvien analysoinnin. Toki vas-

taajat loivat nimenkantajista tietynlaisia mielikuvia jo vastatessaan konnotaatioihin ja 

nimenantoon liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi Aurinkoinen-nimen kielteiseen mieli-

kuvaan vaikutti ristiriita siitä, että lapsen pitäisi olla luonnottomasti aina aurinkoinen. 

Mielikuvia nimenkantajista voisi kuitenkin tutkia vielä laajemmin omana analyysiluku-

naan. 

 

Kyselytyökalunani käyttämä Webropol ei mahdollistanut saman vastaajan avovastaus-

ten ja aiempien vastausten toimivaa tarkastelua. Onneksi avovastauksista kävi melko 

selvästi ilmi, pitivätkö vastaajaryhmät nimen herättämästä konnotaatiosta. Tämän tut-

kimuksen kyselylomakkeen tekeminen olisi kenties ollut tulosten kannalta tuottoisam-

paa sellaisen työkalun avulla, joka mahdollistaisi kaikkien vastausten keskinäisen ver-

tailun. 

 

Koska tämän tutkimuksen informantteina toimivat isät, äidit ja itsensä vanhemmiksi 

mieltävät, antoi tutkimus tietoa siitä, miten jo kerran lapsensa nimenneet suhtautuvat 

epätavallisiin nimiehdotuksiin. Tutkimuksessani selvitin, vastaavatko nimilautakunnan 

päätökset ja nimilaki maallikoiden näkemyksiä nimien hylkäämisestä ja hyväksymises-

tä. On selvää, että nimilautakunta on tietoinen yleisestä nimenantokulttuurista ja kunkin 

ajan nimitrendeistä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että vaikka harvinaiset uudisnimet kasvat-

tavat koko ajan suosiotaan, suosivat monet nimenantajat perinteisiä suomalaisia etuni-

miä. Tämä tutkimus antoi kuitenkin uutta tietoa harvinaisista nimistä, niiden herättämis-

tä mielikuvista ja nimenannosta. Hylättyjen ja hyväksyttyjen nimien samanaikainen 

tutkimus osoittaa, että suhtautuminen kotimaisesta nimiperinteestä poikkeaviin nimiin 

on vielä pääosin negatiivista. Hylättyihin nimiin suhtauduttiin selvästi negatiivisemmin 

kuin hyväksyttyihin, eivätkä harvinaiset hyväksytyt nimetkään herättäneet vastaajissa 
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suurta suosiota. Nimenannossa korostuu lapsen parhaan huomioon ottaminen, eivätkä 

vastaajat siksi suosi lapselleen nimeä, joka voisi merkityssisällöltään, kirjoitusasultaan 

tai ääntämykseltään edesauttaa esimerkiksi lapsen joutumista kiusaamisen kohteeksi. 

 

Tutkin pääsääntöisesti sitä, antaisivatko vastaajat tutkimuksessa mukana olevat nimet 

omalle lapselleen. Nimistön kentällä voisi tutkia nimenantoa vielä siitä näkökulmasta, 

haluaisivatko vastaajat nimien olevan osa suomalaista etunimistöä. Uutta näkökulmaa 

samankaltaiseen tutkimukseen toisi informanttien tarkempi erottelu ja sen selvittäminen, 

vaikuttaako vastaajien oma tausta lapsen nimeämiseen. Isät, äidit ja itsensä vanhem-

maksi mieltävät voisi jakaa vielä eri ryhmiin esimerkiksi vastaajien iän, asuinpaikan tai 

koulutustaustan perusteella. Näin voitaisiin tutkia, vaikuttavatko informanttien tausta-

tiedot harvinaisista nimistä muodostuviin konnotaatioihin ja nimenantoon. En kysynyt 

taustatiedoissa esimerkiksi vastaajan asuinpaikkaa, mutta on mahdollista, että monet 

vastaajistani tulevat Pohjois-Pohjanmaalta, mistä itse olen kotoisin, sillä jaoin kyselyä 

omassa Facebook-profiilissani. Siksi olisi mielenkiintoista selvittää, suhtautuisivatko 

esimerkiksi eri murrealueilta tulevat henkilöt harvinaisiin etunimiin eri tavoilla. 

 

Huuskonen (2015) on todennut, että vanhemmat äidit antavat lapsilleen perinteisempiä 

nimiä kuin nuoremmat äidit, jotka mieltyvät useammin senhetkisiin muotinimiin. Tätä 

tutkimusasetelmaa voisi laajentaa ottamalla mukaan myös isien ja itsensä vanhemmaksi 

mieltävien ryhmät. Samaan tapaan Välimäki (2020) on todistanut alle 50-vuotiaiden 

suhtautuvan yli 50-vuotiaita positiivisemmin sukupuolineutraaleihin nimiin. Täten olisi 

mielenkiintoista selvittää, onko vastaajan ikä vaikuttanut siihen, millaisia konnotaatioita 

hylätyt ja hyväksytyt nimet herättävät. 
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LIITE 1. Tutkimuksessa mukana olevat hyväksytyt ja hylätyt nimet sekä hylättyjen 

nimien hylkäämisperusteet. 

 

 

Hyväksytyt nimet: 

 

Hunaya  

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Jäppi  

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Kerkkä 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2019. 

 

Kevätkaihonkukka 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Khatri 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Purr 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Rölli 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Syys 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

Ysi 

 

Nimilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vuonna 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

Hylätyt nimet: 

 

Ammu 

 

Nimilautakunta hylännyt ehdotuksen vuonna 2016. Nimi on merkityssisällöltään koti-

maisen nimikäytännön vastainen, sillä se on ’lastenkielinen lehmän nimitys’ (KS s.v. 

Ammu). Koska nimi viittaa lehmään, voi se aiheuttaa lapselle haittaa. 

 

Aurinkoinen 

 

Nimilautakunta hylännyt ehdotuksen vuonna 2019. Nimi on hylätty muodon ja sisällön 

vuoksi. Nimilautakunnan mukaan inen-pääte tekee sanasta adjektiivin, eivätkä tällaiset 

adjektiivit olet tyypillisiä etunimiä. Nimen sisältöä koskevan kriteerin avulla etunimeksi 

sopivat nimet halutaan erottaa muista käytössä olevista nimistä. 

 

Jäbä 

 

Nimilautakunta hylännyt ehdotuksen vuonna 2015. Nimi on hylätty sen muodon vuoksi, 

sillä nimilautakunta on katsonut nimen olevan liian arkityylinen slangimuunnos sanasta 

jätkä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan (s.v. jätkä) jätkällä tarkoitetaan ’kuljeskelevaa 

tai tilapäistöitä tekevää työmiestä, kuten tukkijätkää.’ Nimen merkityksen myötä nimi-

lautakunta katsoi nimestä koituvan mahdollista haittaa. 

 

Kele 

 

Nimilautakunta hylännyt ehdotuksen vuonna 2019. Nimi on hylätty, koska nimilauta-

kunta on arvioinut sen merkityssisällön aiheuttavan pahennusta ja haittaa. Suomen mur-

teiden sanakirjan (s.v. kele) mukaan nimiehdotus on lyhentymämuoto kirosanasta perke-

le. 

 

Krizu 

 

Nimilautakunta on hylännyt ehdotuksen vuonna 2016. Nimi on hylätty sen kirjoitusta-

van ja ääntämisen vuoksi. Lautakunnan mukaan z-kirjain aiheuttaa äänteellistä epävar-

muutta ja näin lapselle haittaa. 

 

Pansarkitty 

 

Nimilautakunta on hylännyt ehdotuksen vuonna 2015. Nimi on hylätty sen muodon ja 

kirjoitustavan, tarkemmin sanottuna nimen arkikielisyyden ja siitä aiheutuvan haitan



 

vuoksi. Nimilautakunta perustelee päätöstään sillä, ettei vanhan nimilain aikaan arkityy-

liset puhuttelunimet voineet olla etunimiä, sillä ne eivät olleet kotimaisen nimikäytän-

nön mukaisia. 

 

Rontti 

 

Nimilautakunta on hylännyt ehdotuksen vuonna 2016. Nimeä ei ole hyväksytty, koska 

se on käytössä sukunimenä.



 

LIITE 2. Sähköinen kyselylomake äideille, isille ja itsensä vanhemmiksi mieltäville. 

 

 

Vanhempien mieltymykset harvinaisista etunimistä 

 

Teen Oulun yliopistossa pro gradu -tutkielmaa hylätyistä ja harvinaisista hyväksytyistä 

etunimistä. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tutkimukseni aineisto. Kyselyyn ei 

ole oikeita tai vääriä vastauksia.  

 

Kysely on tarkoitettu teille, jotka miellätte itsenne vanhemmaksi, isäksi tai äidiksi. Tut-

kin nimenomaan vanhempien suhtautumista harvinaisiin etunimiin. Jos sinulla ei ole 

lapsia, etkä miellä itseäsi vanhemmaksi, et ikävä kyllä voi osallistua tähän kyselytutki-

mukseen. 

 

Kyselyssä on mukana 20 henkilönnimeä, joista osa on hylätty ja osa hyväksytty osaksi 

Suomen etunimistöä. Kyselyyn vastattaessa ota huomioon, että nimiä on haettu ihmisil-

le - ei eläimille, joten muodosta mielipiteesi nimistä henkilönnimiä mielessä pitäen. 

 

Kyselyyn vastataan täysin anonyymisti, taustatiedoiksi pyydän kertomaan vain, oletko 

vanhempi, isä tai äiti. Vastaajia ei voi tunnistaa tutkimustulosten perusteella, ja tulokset 

päätyvät vain tutkijan käyttöön. 

 

Ole hyvä ja täytä ensin taustatiedot. Tämän jälkeen vastaa eri nimiin liittyviin kysymyk-

siin. 

 

1. Vakuutan olevani täysi-ikäinen* 

Kyllä 

Ei 

 

2. Miellän itseni* 

Isäksi 

Äidiksi 

Vanhemmaksi 



 

Seuraavaksi sinulle esitellään kaksikymmentä eri nimeä. Vastaa niihin liittyviin kysy-

myksiin. 

 

1. Jäppi 

 

Millaisia ajatuksia Jäppi-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Jäppi-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Jäppi-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 



 

2. Rontti 

 

Millaisia ajatuksia Rontti-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Rontti-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Rontti-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ysi 

 

Millaisia ajatuksia Ysi-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Ysi-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Ysi-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Jäbä 

 

Millaisia ajatuksia Jäbä-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Jäbä-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Jäbä-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Kevätkaihonkukka 

 

Millaisia ajatuksia Kevätkaihonkukka-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Kevätkaihonkukka-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Kevätkaihonkukka-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Hunaya 

 

Millaisia ajatuksia Hunaya-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Hunaya-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Hunaya-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Krizu 

 

Millaisia ajatuksia Krizu-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Krizu-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Krizu-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Kele 

 

Millaisia ajatuksia Kele-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Kele-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Kele-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Rölli 

 

Millaisia ajatuksia Rölli-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Rölli-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Rölli-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Syys 

 

Millaisia ajatuksia Syys-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Syys-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Syys-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 



 

11. Pansarkitty 

 

Millaisia ajatuksia Pansarkitty-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Pansarkitty-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Pansarkitty-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Purr 

 

Millaisia ajatuksia Purr-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Purr-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Purr-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Kerkkä 

 

Millaisia ajatuksia Kerkkä-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Kerkkä-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Kerkkä-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Ammu 

 

Millaisia ajatuksia Ammu-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Ammu-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Ammu-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Khatri 

 

Millaisia ajatuksia Khatri-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Khatri-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Khatri-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Aurinkoinen 

 

Millaisia ajatuksia Aurinkoinen-nimi sinussa herättää? 

Positiivisia 

Enimmäkseen positiivisia 

Neutraaleja 

Enimmäkseen negatiivisia 

Negatiivisa 

 

Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 

Kuvaile lyhyesti, millainen mahdollinen Aurinkoinen-niminen henkilö voisi olla. 

 

 

 

 

Antaisitko Aurinkoinen-nimen omalle lapsellesi? 

Kyllä 

En 

 

Miksi antaisit / miksi et antaisi? 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! Muista painaa lopuksi "Lähetä", jotta vastauksesi tallentuvat. 


