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LIITTEET



 

1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe, -tavoitteet ja -kysymykset 

 

Pro gradu -tutkielmassani selvitän, miten eri eteläpohjalaiskuntien – eli Seinäjoen, La-

puan ja Ilmajoen – lukioikäiset tunnistavat eteläpohjalaisia murresanoja. Vertailen eri 

eteläpohjalaisseutujen lukioikäisten vastauksia Suomen murteiden sanakirjan (jatkossa 

SMS) mukaisiin merkityksiin, ja lisäksi haen perusteltua tukea analysoinnilleni myös 

Kielitoimiston sanakirjasta (jatkossa KS). Vertailen myös eri kuntien lukioikäisten vas-

tauksia toisiinsa. Jatkan käytännössä Etelä-Pohjanmaan murresanoihin liittyvää kandi-

daatintutkielmaani, jossa selvitin, miten Seinäjoen seudun lukioikäiset tunnistavat mur-

resanojen SMS:n mukaisia merkityksiä sekä millaisia merkityksiä he antavat murresa-

noille ja miksi (Uutela 2020).  

 

Murresanoille annettujen merkitysten ja murresanojen tunnistamisen perusteella asetan 

sekä murresanat että informantit niin sanotulle kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolle 

(ks. kuvio 1), jonka visuaalista ja osittain myös sisällöllistä periaatetta kansandialekto-

logisesta näkökulmasta olen soveltanut Rajalalta (2016: 43), Saviniemeltä, Kunnakselta, 

Mantilalta, Rajalalta ja Paukkuselta (2019: 285–286) sekä Prestonilta (1996: 41; 1999: 

360). Rajalan sekä Saviniemen ynnä muiden tutkimuksissa tarkastelun kohteena on 

maallikoiden metakieli, kun taas omassa tutkimuksessani tarkastelen murresanoille an-

nettuja merkityksiä ja tätä kautta kielenkäyttöä ja kielenkäyttäjiä luokitellen. Muodostan 

ensin 20 murresanalle oman jatkumon (ks. kuvio 2), josta selviää, miten murresanoja on 

tunnistettu. Sen jälkeen kokoan kullekin eteläpohjalaiskunnalle oman jatkumon (ks. 

kuviot 3, 4 ja 5), joista selviää, miten eteläpohjalaisnuoret tunnistavat murresanoja. Ver-

tailen eri paikkakuntien informanttien jatkumoita, ja lopuksi kokoan vielä eteläpohja-

laiskuntien jatkumosta yhteisen kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumon (ks. kuvio 6). Jat-

kumot havainnollistavat murresanakäsityksiä lukioikäisten keskuudessa Etelä-

Pohjanmaan murrealueella. Edellisten perusteella tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

– Miten eri murresanoja tunnistetaan? 

– Miten eri paikkakuntien lukioikäisten vastaukset eroavat toisistaan? 

– Millaisia ovat kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumot eli miten murresanat ja informantit 

asettuvat taksonomiaan?  
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1.2. Keskeiset käsitteet: kielenkäyttö ja kielenkäyttäjä 

 

Tutkimukseni edustaa kansanlingvististä tutkimusta (ks. alaluku 3.2.). Kielenkäyttäjä 

näkee kielen ideaalina abstraktiona, josta esimerkiksi murteet ovat poikkeamia. Hänen 

mielestään ideaalissa kielessä on sääntöjä, mutta siitä poikkeavissa kielimuodoissa ei. 

Kielenkäyttäjä erottelee kielen ”hyvään” ja ”tavalliseen” kieleen, joista jälkimmäiseen 

sisältyvät murteet ja ”virheet”. (Palander 2011: 13–14.) Tässä tutkimuksessa tarkoitan 

kielenkäytöllä murresanojen merkitysten nimeämisiä murresanantunnistustestissä: Mi-

ten informantit ovat nimenneet murresanalle merkityksen? Onko murresana saavutta-

mattomissa eli sitä ei ole nimetty? Vai onko murresana nimetty spontaaniuden, aavista-

misen tai tietämisen perusteella?  

 

Kansanlingvistiikassa Dennis R. Prestonin nimityksiä kansanlingvisti, ei-kielitieteilijä 

sekä naiivi kielenpuhuja on käytetty tavallisesta kielenpuhujasta tutkijan vastakohtana. 

Toisaalta termejä ei-kielitieteilijä tai -lingvisti, tavallinen kielenkäyttäjä tai -puhuja sekä 

maallikko käytetään suomalaisessa dialektologiassa. Muualla käytetty termi kansanling-

visti eli ’tavallinen kielenpuhuja’ tarkoittaa Suomessa kansanlingvistiikan tutkijaa. (Pa-

lander 2011: 13.)  

 

Käytän tässä tutkimuksessa (ks. esim. Vaattovaara, Kunnas & Saviniemi 2019; Uutela 

2020) termiä kielenkäyttäjä, joka on mielestäni vähiten arvottava sekä kaikista neutraa-

lein. Termi viittaa Vaattovaaran, Kunnaksen ja Saviniemen (2019: 289) mukaisesti sa-

tunnaisiin kieliyhteisön edustajiin, joilla ei tiettävästi tai pääsääntöisesti ole kielitieteel-

listä koulutusta. Lukioikäiset informantit ovat suomenkielisen kieliyhteisön satunnaisia 

edustajia, joita en ole valikoinut tarkasti kaikkien kieliyhteisön edustajien joukosta: va-

litsin satunnaisesti kolme Etelä-Pohjanmaan murrealueen kuntaa, joiden alueen koului-

hin otin yhteyttä ja kerroin, että tarvitsen 16 vuotta täyttäneitä opiskelijoita vastaajiksi. 

Voinen olettaa, että kielitieteellistä koulutusta ei näillä informanteilla ole.  
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2. AINEISTO 

 

Aineistonani käytän ensinnäkin kandidaatintutkielmaani vuonna 2019 hankittua kysely-

lomakeaineistoa Seinäjoen seudun lukiosta (ks. Uutela 2020: 7). Lisäksi aineistooni 

sisältyy samalla Webropolin sähköisellä kyselylomakkeella (ks. liite 1) hankkimani li-

säaineisto kahdesta Etelä-Pohjanmaan kunnasta tai kaupungista, joita ovat Lapua ja Il-

majoki. Lapuan ja Ilmajoen seudun lukiosta sain vastaukset alkuvuodesta 2021. Opetta-

jat teettivät kyselyn ryhmilleen, joissa vastaajat ovat 16 vuotta täyttäneitä. Jotta eri ete-

läpohjalaiskuntien lukioikäisten eroavaisuuksia murresanatietoisuudessa voi tutkia, ai-

neistonkeruun täytyy olla samantapainen kuin kandidaatintutkielmassanikin: informant-

tien iän on oltava vähintään 16 vuotta, ja kyselylomakkeen on oltava sama (ks. Uutela 

2020: 7).  

 

Kyselyyni vastasi yhteensä 68 seinäjokisinformanttia, 43 lapualaisinformanttia ja 19 

ilmajokisinformanttia. Vertailukelpoisuuden vuoksi jokaisesta lukiosta on hyvä olla 

samankokoinen otanta. Pro gradussani tarkastelen 57 informantin vastauksia. Olen va-

linnut aineistooni 19 informanttia arpomalla ne satunnaisesti Seinäjoen ja Lapuan seu-

dun lukioiden vastauslomakkeista, koska Ilmajoelta olen saanut vastauksia vain 19.  

 

Kysyn kyselylomakkeen taustatiedoissa sukupuolen, informantin ja hänen huoltajiensa 

synnyinpaikkakunnat, informantin nykyisen asuinpaikkakunnan sekä asuinajan siellä. 

Taustatiedot saattavat vaikuttaa käsityksiin murresanoista, mutta en perehdy tämän laa-

juisessa tutkimuksessa niihin. Taustatietokysymysten jälkeen kyselyssä on 20 murresa-

naa, joista jokaiseen kehotin antamaan merkityksen. Vaikka kyselylomakkeessa on ky-

sytty edellä mainittuja henkilötietoja, anonymiteetti säilyy tutkimuksessani. Lisäksi osa 

informanteista ei sallinut vastauksiaan käytettävän tutkimuksessa, joten jätin tutkimus-

etiikkaan kuuluvalla tarkkuudella heidät pois tutkimuksestani. 

 

Merkitsin kandidaatintutkielmassani informantit koodilla, jotta aineistoani olisi helppo 

käyttää muissa tutkimuksissa. Muodostin Seinäjoen seudun lukioikäisistä koodin suku-

puolen tunnuksen ja vastauslomakkeen numeron, eli käytännössä vastauksen lähettämis-

järjestysnumeron, mukaan. Esimerkiksi M4 tarkoittaa miesinformanttia, joka on lähettä-

nyt vastauksensa Webropolissa neljäntenä. (Ks. Uutela 2020.) Tätä tutkielmaa varten 

koodasin lapualais- ja ilmajokisinformantit samalla periaatteella, ja ennen koodausta 
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järjestin vastaukset seinäjokisinformanttien tavoin lähettämisjärjestykseen. Jotta eri 

kunnista tulleet vastaajat erottaa toisistaan, merkitsin koodiin myös paikkakunnan tun-

nuksen: Esimerkiksi N19L tarkoittaa naisinformanttia, joka on lähettänyt vastauksensa 

yhdeksäntenätoista ja joka on Lapuan seudun lukioikäinen. M1I tarkoittaa miesinfor-

manttia, joka on vastannut ensimmäisenä ja joka on Ilmajoen seudulta. Seuraavaksi esit-

telen vielä murteentunnistustestini sanat SMS:n mukaisine merkityksineen. Valikoin 

sanat kandidaatintutkielmavaiheessa siten, että sanojen täytyi olla käytössä vain Etelä-

Pohjanmaan murrealueella ja sana-artikkelien täytyi löytyä SMS:sta (ks. Uutela 2020: 

7–8). Sanojen numerot ovat käytössä myöhemmin tulosten koonnissa (ks. alaluku 

5.5.1.). Murresanat ovat kyselylomakkeen järjestyksen mukaan seuraavat: 

 

1. ailehtaa ~ ailehtia ~ ajalehtaa ~ ajalehtia ’olla heitteillä, olla missä sattuu, (esi-

neiden) epäjärjestys sekä (ihmisen) joutilaana oleminen, kulkeileminen ja epäsi-

veellisen elämän viettäminen’ (SMS s.v. ajalehtaa) 

 

2. flenahtaa ’luiskahtaa käsistä’, ’pudota’, ’keikahtaa’ ja ’nuokahtaa’ (SMS s.v. 

flenahtaa) 

 

3. kievehtiä ’kääntyillä’, ’pyörähdellä’, ’hyöriä (jonkin ympärillä)’, ’keimailla’ ja 

’pelehtiä’ sekä ’olla merkkinä siitä, että jotakin (onnetonta) tulee tapahtumaan’, 

’enteillä’, ’ennustaa’, ’haluta jotakin innokkaasti’ ja himoita’ (SMS s.v. kieveh-

tiä) 

 

4. lingata ~ lingaista ~ linkoa ’siirtää tuonnemmaksi, lykätä’ (SMS s.v. lingata) 

 

5. flaskata ’lyödä, läimäyttää’, kun tarkastelussa on vain Etelä-Pohjanmaan mur-

realueella käytössä oleva sana tällä merkityksellä (SMS s.v. flaskata1). 

 

6. fyrry ’lasten leikkikalu, jossa metallinen siipiratas saadaan torvesta puhaltamalla 

pyörimään’ ja ’kone’ (kun tarkastelussa on vain Etelä-Pohjanmaan murrealueella 

käytössä oleva sana näillä merkityksillä), ’hyrrä’ (SMS s.v. fyrry) 

 

7. flenuuttaa ’heiluttamisesta’, ’läikyttämisestä’ sekä ’veltosta ja huolimattomasta 

kävelemisestä’ (SMS s.v. flenuuttaa)  
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8. klaakkeroida ’pyörii epätasaisesti tai vipaten’ (SMS s.v. klaakkeroida) 

 

9. altee ’aina, alituisesti’ (SMS s.v. altee) 

 

10. fletarehtaa ’joutilaana kuljeskelemisesta’, ’vetelehtimisestä’, ’repsottamista’ ja 

’roikkumista’ (SMS s.v. fletarehtaa) 

 

11. klosata ’kaatua’, ’kompastella’, ’kompuroida’, ’vahingoittaa’ ja ’satuttaa’ sekä 

’teloa (itseä tms.)’, ’käsitellä kovakouraisesti’, ’kolinaa tuottaen jotakin laitetta, 

esinettä tms.’ ja ’sorkkia’ (SMS s.v. klosata) 

 

12. flossakkakeli ’sohjokeli’ (SMS s.v. flossakkakeli) 

 

13. klotuta ’juoruta, panetella’, ”Neuloo klottuaa niir rumastis sen yhtehen klot-

tuhun.” (SMS s.v. klotuta.) 

 

14. krökky ’perunannostoon tms. käytettävä piikikäs kuokkamainen työväline’, ’pe-

runakuokka’, ’hiilihanko’, ’kohennuskeppi’ ja ’haarukka’, ’monitappinen heinä-

seiväs’, ’selkä’, ’huono’ tai ’kehno’ sekä ’puujalka’ tai ’jalan jatkona käytettävä 

seiväs, jossa on jalansija kävelyä varten’. (SMS s.v. krökky.) 

 

15. lipajuttaa ’räpyttää (silmiä)’ ja ’(tuuli) heiluttaa tai värisyttää’ (SMS s.v. lipajut-

taa) 

 

16. knykyttää ’istua kököttää, kyyhöttää’ (SMS s.v. knykyttää) 

 

17. luohata ’nojata’, ’nojailla’ ja muualla kuin Etelä-Pohjanmaan murrealueella 

myös ’kuljeskella’ (SMS s.v. luohata) 

 

18. kuoheltaa ’pulputa, tihkua, uhkua, kuohua’ (SMS s.v. kuoheltaa) 

 

19. asuili ’lasten leikkipaikka’ (SMS s.v. asuili) 

 



6 

 

20. kuohostaa ~ kuohistaa ’talvella tapahtuvaa veden uhkumista jään tai jäisen tien 

päälle’ ja ’saada kuohumaan’ (SMS s.v. kuohistaa).  
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

3.1. Sosiolingvistiikka 

 

Teoreettisen lähtökohtani reunimmainen kehys on sosiolingvistiikka, sillä informanttien 

murrehavaintojen taustalla lienee sosiaalinen todellisuus eli käytännössä ainakin mur-

resanantunnistustestini taustatiedot, vaikken niitä tässä tutkielmassani huomioi analyy-

siä tehdessäni. Pääpiirteissään sosiolingvistiikka on kielentutkimuksen alue, joka tutkii 

kielenkäytön ja sosiaalisen rakenteen suhdetta. Sosiolingvistiikan lähtökohtana on sosi-

aalinen todellisuus, eli kielen sosiaalisen ilmiön kuvaaminen, eikä kielenkäyttö. Sosio-

lingvistiikka pyrkii etsimään kielenkäytön ja yhteiskunnallisen todellisuuden välisiä 

syy-yhteyksiä eli vastaamaan siihen, mitä kielen vaihtelun ja muuttumisen takana on. 

(Nuolijärvi 2000: 14–15.)  

 

Tutkielmani teoria sivuaa sosiolingvistiikkaa varsinaisen käytössä olevan teorian, eli 

kansandialektologian, lisäksi, sillä kielenkäytön eli murresanatietoisuuden taustalla saat-

tavat piillä yhteiskunnallisen todellisuuden eli informanttien taustatietojen syy-yhteydet 

kielenkäyttöön. Taustatiedot voivat tarkoittaa muitakin taustatietoja kuin kyselylomak-

keessani kysyttyjä (ks. liite 1). Taustatiedot voivat liittyä esimerkiksi kontekstiin ja tul-

kintaan, kuten Mäntynen teoksessaan kertoo: Ihminen päättelee asioita sen tiedon avul-

la, joka hänellä on maailmasta. Tekstiä lukiessaan ihmisen mielessä yhdistyy erilaisia 

tulkintakehyksiä ja kokemuksia, joiden varassa hän tekee tekstistä tulkinnan. (Mäntynen 

2003: 28.) Esimerkiksi kyselyn taustatietojen tai ylipäätään erilaisten tulkintojen ja ko-

kemusten vuoksi informantit ovat saattaneet päätyä tiettyihin murresanojen vastauksiin-

sa, jotka voivat olla myös samanlaisia tai samantyylisiä, kuten myöhemmin huomataan 

(ks. luku 5). Vastauksiin vaikuttanee myös se, että informantit ovat samaa sukupolvea 

keskenään. Nämä kaikki edellä esitetyt asiat kehystävät tutkimukseni sosiolingvistiik-

kaan.  
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3.2. Kansanlingvistiikka 

 

Tutkielmani edustaa kansanlingvististä tutkimusta, jonka juuret ovat dialektologiassa ja 

sosiolingvistiikassa (Palander 2011: 11). Varsinaisena teoreettisena lähtökohtanani tut-

kimuksessani on kansandialektologia, jossa tutkimuskohteena ovat kielenkäyttäjien 

murrehavainnot. Dennis R. Preston on vakiinnuttanut kansandialektologian varsinaisek-

si tutkimusalaksi, ja hänen terminsä perceptual dialectology ’havaintodialektologia’ 

tarkoittaa vapaasti käännettynä kansandialektologiaa. (Palander 2001: 147–148.) Se on 

osa kansanlingvistiikkaa (folk linguistics), joka on kiinnostunut kielenkäyttäjien kielen-

käyttöä koskevista havainnoista. (Palander 2001: 147.) Kansanlingvistiikka syntyi, kun 

kielitieteilijät ymmärsivät kielenkäyttäjien käsitykset kielestä arvokkaaksi tiedoksi: 

myös kielenkäyttäjät havainnoivat kieltä ja puhuvat havainnoistaan. He pohtivat ja te-

kevät päätelmiään siitä, miksi kieli on sellaista kuin se on. (Palander 2011: 11.)  

 

Kansandialektologian määritelmiä mukaillen tutkimuskohteenani on kielenkäyttäjien 

antamat murresanojen merkitykset, jotka liittyvät Etelä-Pohjanmaan murteen havain-

nointiin leksikaalisesta näkökulmasta. Tutkimukseni on kansanlingvistinen, koska ana-

lysoin kielenkäyttäjien antamia murresanojen merkityksiä, jotka edustavat heidän henki-

lökohtaisia havaintojaan ja päätelmiään kielestä. Kun erittelen kielenkäyttäjien antamia 

merkityksiä kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolle (ks. kuvio 1) luvussa 5, esittelen ja 

analysoin perustellen kielenkäyttäjien päätelmiä siitä, miksi kullekin murresanalle on 

annettu tietynlainen merkitys. Analysoin kielenkäyttäjien havaintoja arvottamatta niitä 

oikeisiin ja vääriin tai parempiin ja huonompiin vastauksiin. 

 

 

3.3. Aiempi tutkimus 

 

Kansanlingvistiikan voi katsoa saapuneen Suomeen, kun Marjatta Palander (2001) jul-

kaisi Virittäjässä kirja-arvion esittelemistään kansanlingvistiikan keskeisistä teoksista 

(Vaattovaara 2009: 27). Arviossaan Palander nostaa painokkaimmin esille Dennis R. 

Prestonin, jota voinee pitää yhtenä kansanlingvistiikan uranuurtajana. Nancy A. 

Niedzielski ja Preston (2003: 45–96) ovat vertailleet eri-ikäisten ja eri sukupuolta tai 

sosiaaliluokkaa edustavien informanttien käsityksiä Yhdysvaltain murrealueista. 

Niedzielskin ja Prestonin tutkimuksen suoraviivainen perusajatus vertailla informanttien 
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käsityksiä murrealueista on samaa aihepiiriä tutkimukseni kanssa, jossa tarkoituksenani 

on vertailla murresanatietoisuuksia eri paikkakunnilla mutta samalla murrealueella. 

Oma tutkimukseni on suppeampi kuin Niedzielskin ja Prestonin ja vain sanoihin keskit-

tyvä, mutta informanttien murteeseen liittyvien käsitysten vertailu yhdistää kuitenkin 

niitä.  

 

Ensimmäiset varsinaiset kansanlingvistiikkaan lukeutuvat fennistiikan tutkimukset ja 

katsaukset ovat 2000-luvulta (Palander 2011: 13). Ensimmäisiä fennistiikan katsauksia 

ovat Palanderin (2001) arvostelu Prestonin sekä Prestonin ja Niedzielskin kansanling-

vistisistä teoksista (Preston 1989, Preston toim. 1999, Niedzielski & Preston 2000), 

Mielikäisen ja Palanderin (2002) fennistiikan katsaus murreasennetutkimuksen meto-

deista sekä Vaattovaaran (2005) kirjoittama Longin ja Prestonin teoksen arvostelu, joka 

on jatkoa Palanderin (2001) arvostelulle Prestonin toimittamasta teoksesta Handbook of 

perceptual dialectology (Palander 2011: 13, 203, 209). Ensimmäisiä kansanlingvistisiä 

tutkimuksia ovat Mielikäisen (2005) tutkimus murteiden metakielestä, Palanderin tut-

kimus karjalaisten käsityksistä, havainnoista ja kokemuksista Suomen murteista (2005) 

ja alueellisen taustan vaikutuksista murrekäsityksiin (2007) sekä Vaattovaaran ja Soini-

nen-Stojanovin (2006) tutkimus pääkaupunkiseutulaisten kotiseuturajauksista ja kielel-

lisistä asenteista (Palander 2011: 13).  

 

Kansandialektologisen tutkimuksen tarkastelun kohteena on kielenkäyttäjien käsitykset 

kielestä (ks. esim. Saviniemi, Kunnas, Mantila, Rajala & Paukkunen 2019: 277). Tällai-

sia tutkimuksia ovat tehneet muun muassa edellä mainittu Palander (2001, 2005 ja 

2011). Toistaiseksi ja tähän mennessä ainoat kansanlingvistiikkaan liittyvät väitöskirjat 

Suomessa ovat tehneet Johanna Vaattovaara (2009), Anne-Maria Nupponen (2011) ja 

Maija Saviniemi (2015), joista Vaattovaaran ja Nupposen teokset ovat tutkimuksia kie-

lenkäyttäjän kielikäsityksistä. Saviniemi soveltaa tutkimuksessaan kansanlingvististä 

näkökulmaa ensimmäistä kertaa standardikielen tutkimukseen. (Saviniemi, Kunnas, 

Mantila, Rajala & Paukkunen 2019: 277.) 

 

Viimeisimpiä 2000–2010-luvun kansandialektologisia, murre- tai kielikäsityksiin liitty-

viä opinnäytetöitä Oulun yliopistossa ovat laatineet esimerkiksi Tornio (2008), Airaksi-

nen (2012), Hägg (2014), Manninen (2015), Lehtola (2015) ja Lieslehto (2017). Näistä 

Tornion tutkimus vastaa hyvin omaa tutkimustani, sillä hän on tutkinut kielenkäyttäjän
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murrekäsityksiä sanaston tasolla. Muut edellä mainitut liittyvät murre- tai kielikäsityk-

siin enemmän metakielisellä tasolla.  

 

Oulussa Etelä-Pohjanmaan murteen tutkimus on vähäistä, ja viime aikoina siitä on teh-

nyt tutkielman Oulun yliopistossa Uutela (2020). Uutelan lisäksi viimeisimmät Oulun 

yliopistossa tehdyt Etelä-Pohjanmaan murretta käsittelevät opinnäytteet ovat Leena Rin-

talan Kauhavan runosanastoon liittyvä (1983) ja Satu Vesalan Lapuan kansanlaulusa-

nastoon liittyvä (1996) pro gradu -tutkielma. Aiempaa Etelä-Pohjanmaan murteen tut-

kimusta muista yliopistoista on esimerkiksi Outi Toijanniemen pro gradu -tutkielma 

ihmisiin viittaavien sanojen esiintymisestä eteläpohjalaismurresanakirjoissa (2007) ja 

Juha Kiikan murreasenteita käsittelevä pro gradu -tutkielma (2012). 2020-luvun etelä-

pohjalaismurteen tutkimusta muista yliopistoista on ainakin Johanna Mikkilän (2020) 

yhdeksäsluokkalaisten kieliasenteisiin ja identiteetteihin liittyvä pro gradu -tutkielma. 

Varhaisimpia suomen kielen alla tehtyjä – ja samalla mahdollisesti myös varhaisimpia 

Etelä-Pohjanmaan murteesta tehtyjä kansandialektologisia tutkimuksia – ovat tehneet 

Aminoff (1871) ja Laurosela (1913), joiden väitöskirjat Aarikka on nimennyt yksiksi 

1870–2010-lukujen murreväitöskirjoiksi (Aarikka 2018: 391–395). Laurosela on tehnyt 

tämän Etelä-Pohjanmaan murteen konsonanttien äännehistoriallisen väitöskirjatutki-

muksen lisäksi vastaavanlaisen tutkimuksen myös vokaaleista (Laurosela 1914) ja lisäk-

si Etelä-Pohjanmaan murteen fonetiikkaan liittyvän tutkimuksen (Laurosela 1922).  
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4. METODIT 

 

4.1. Lomakemuotoinen murresanantunnistustesti 

 

Lomakemuotoista murresanantunnistustestiä voi verrata Tuomen ja Sarajärven lomake-

haastatteluun tai -kyselyyn, joka luokitellaan usein kvantitatiiviseksi aineistonkeruume-

netelmäksi. Lomakekyselyllä voi kvantifioida kerättyä aineistoa vastausten avulla, ku-

ten olen tehnyt aineistolleni. Lomakekyselyä on mahdollista käyttää tutkielmani kaltai-

sessa laadullisessa tutkimuksessa, koska vastanneet henkilöt, tässä tapauksessa lukio-

ikäiset eteläpohjalaiskielenkäyttäjät, voi vastaustensa perusteella tyypitellä laadullisiin 

luokkiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 87.) Laadulliset luokat tutkielmassani ovat saavut-

tamattomuus, spontaanius, aavistus ja mukaisuus, joita käytän myös murresanojen mer-

kityksenantojen luokittelussa ja jatkumoni muodostamisessa (ks. alaluku 4.3.). 

 

Metodinani on lomakemuotoinen murresanantunnistustesti, jonka olen nimennyt jo 

aiemmassa tutkielmassani Nupposen käyttämää lomakemuotoista murteentunnistustes-

tiä soveltaen (Nupponen 2011: 7; ks. Uutela 2020: 10). Kyselyn vastauksissa minua 

kiinnostavat informanttien antamat merkitykset ja se, miten annetut merkitykset eroavat 

eri paikkakuntien lukioikäisten kesken. Kysely on kuitenkin samalla myös testi, koska 

selvitän, miten murresanoja tunnistetaan ja miten sekä murresanat että informantit aset-

tuvat kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolle. En kuitenkaan arvota vastauksia oikeisiin 

ja vääriin. 

 

Hollantilainen A. Weijnen on kansandialektologisen tutkimusalan uranuurtaja, joka ke-

räsi kyselymenetelmän avulla tietoa maanmiestensä murrekäsityksistä 1940-luvulla. 

1950-luvulla belgialaissyntyinen Willem Grootaers vei kansandialektologisen tutkimuk-

sen Japaniin, jossa hän tiedusteli kielenkäyttäjien havaintoja paikallisista murre-eroista. 

(Palander 2001: 147–148.) Metodini yhdenlaiset juuret ovat Weijnenin ja Grootaersin 

tutkimuksissa. Kuten luvussa 2 esittelin, keräsin tutkielmani aineiston eräänlaisella ky-

selymenetelmällä eli kyselylomakkeella, jonka avulla tiedustelin kielenkäyttäjien eli 

lukiolaisinformanttien käsityksiä paikallisista, eteläpohjalaisista murresanoista. 

Weijnenistä ja Grootaersista poiketen tutkimuskohteenani ovat murresanat, eivätkä mur-

teet. Menetelmällisesti ja kansandialektologisesti tutkimuksemme ovat kuitenkin sa-

mankaltaisia, vaikka tutkielmani on suppeampi kuin Weijnenin ja Grootaersin.    
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4.2. Sisällönanalyysi  

 

Asetan lukioikäiset informantit kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolle vastauksiensa 

perusteella tekemällä sisällönanalyysiä ja sisällön erittelyä. Tuomen ja Sarajärven mu-

kaan sisällönanalyysin pyrkimyksenä on kuvata kirjalliseen muotoon saatetun materiaa-

lin eli dokumenttien sisältöä sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018: 117, 119). Se toimii 

menetelmänäni, kun vastauksien perusteella asetan murresanat ja informantit jatkumol-

le. Salo selventää metodia siten, että sisällönanalyysissä käytetään määrällistä analyysiä 

laadullisen aineiston analyysissä. Siinä luokittelu on suoraviivaista, koska sisällönana-

lyysillä on vahva pyrkimys kvantifiointiin: usein esimerkiksi sanoja ja niiden esiinty-

mistiheyksiä lasketaan ja vertaillaan. Tämä selvennys on kuitenkin mainittu sisällönana-

lyysin kritiikkinä, vaikka se kuvaa tutkimukseni metodia hyvin. (Salo 2015: 170, 175.) 

 

Salo kritisoi myös Tuomen ja Sarajärven sisällönanalyysihehkutusta, jonka mukaan 

useimmat laadulliset analyysimenetelmät perustuvat sisällönanalyysiin, ”jos sisäl-

lönanalyysi tarkoittaa kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä 

teoreettisena kehyksenä”. Salo tyrmää tämän, koska hänen mukaansa ”menetelmä lupaa 

enemmän kuin antaa”. Hänen mukaansa sisällönanalyysiin on viitattu niin kuin kyse 

olisi laadullisesta tutkimusmenetelmästä, vaikka analyysi pelkistyy luokitteluun ja alku-

vaiheen analyysiin. (Salo 2015: 170–171.)  

 

Salon kritiikistä huolimatta sisällönanalyysi on tutkimukseeni pätevä metodi. Tuomi ja 

Sarajärvi pohtivat laadullisen ja määrällisen tutkimuksen suhdetta. He toteavat, että yk-

siselitteistä vastausta siihen, että tutkimusten vastakkainasettelut poissulkevat tai täy-

dentävät toisiaan, ei ole. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 72.) Tutkimukseni edustaa laadullis-

ta tutkimusta, koska jaan murresanoille annetut merkitykset neljään laadulliseen luok-

kaan (ks. alaluku 4.1. ja 4.3.). Toisaalta tutkimuksessani on myös määrällisen tutkimuk-

sen piirteitä, koska ilmaisen analyysissäni myös numeerisesti, kuinka monta tietyntyyp-

pistä merkityksenantoa informantit ovat antaneet murresanalle. Havainnollistamani 

frekvenssit ovat kuitenkin alhaisia, eli ne kuvaavat melko pientä joukkoa, joten tutki-

mukseni ei ole kvantitatiivinen. (Ks. luku 5.) Tutkimukseni tulosten taustalla pääpaino 

on laadullisessa tutkimuksessa, koska laadulliset luokat määrittelevät sen, millaisia mur-

resanojen ja informanttien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumot ovat ja miten murresa-
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noja tunnistetaan (ks. alaluku 5.5.). Laadullinen sisällönanalyysi on apunani murresano-

jen luokittelussa. 

 

Tuomen ja Sarajärven kertoma dokumenttien sisällön sanallinen kuvaaminen sekä Salon 

tarkennus liittyvät Pietilän jo 1970-luvulla määrittelemään sisällön erittelyyn, joka täy-

dentää metodiani. Sisällön erittelyä käytetään Pietilän mukaan tutkimuksissa, joissa 

kuvaillaan jonkin dokumenttijoukon sisältöä tai joissa dokumenttien sisällön perusteella 

pyritään tekemään lähinnä psykologisvoittoinen käsitys niiden tuottajia koskevista pää-

telmistä. Dokumenttiaineisto, johon tutkimuksen kannalta tarvittavat tiedot sisältyvät, 

voidaan joutua myös varta vasten luomaan tutkimusta varten valmiiden dokumenttiai-

neistojen asemesta. (Pietilä 1976: 4, 15, 20.) Tutkielmassani dokumenttiaineisto on itse 

kerätty ja luotu. Analyysissä (ks. luku 5) korostuu etenkin spontaanien merkityksenan-

tojen taustalla oleva informanttien ajatuskulku, jota pohdin tekstissä ja jonka perusteella 

he lienevät vastanneet merkityksenantonsa.  

 

 

4.3. Kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo  

 

Alaluvussa 1.2. määrittelemäni kielenkäyttö ja kielenkäyttäjä muodostavat käsitteinä 

uuden termin ja tutkimukseni tulosten kannalta oleellisen käsitteen eli kielenkäyttö-

kielenkäyttäjäjatkumon. Käsitteeni idean pohjana toimii Rajalan (2016) pro gradussa 

käyttämä luokittelu oululaisnuorten murrehavaintojen metakielestä. Myös Saviniemi 

ynnä muut (2019: 276) ovat käyttäneet Rajalan tutkimusta lähtökohtana ja jäsentäneet 

kielenkäyttäjien erityisesti murretta koskevan metakielen taksonomian, jonka he ovat 

tehneet kyselylomakeaineiston pohjalta. Kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumon tarkoitus 

on kuvata murresanojen tunnistettavuutta tai tunnistamattomuutta ja informanttien mur-

resanatietoisuutta taksonomisesti. Jatkumoni kuvaa jonkin tietyn murteen yksittäistä 

näkökulmaa eli tässä tapauksessa Etelä-Pohjanmaan murteen sanoja. Jatkumoni yksi-

tyiskohtaisuus siis eroaa selkeästi Rajalan (2016) sekä Saviniemen, Kunnaksen, Manti-

lan, Rajalan ja Paukkusen (2019) kokonaisvaltaisesta, ylipäätään murrehavaintoihin 

liittyvästä näkökulmasta eli metakielestä ja taksonomiasta. Lisäksi jatkumoni eroaa 

edellisistä siinä, että sitä voi soveltaa myös informantteihin.  
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Tutkimukseni ja jatkumoni pohjautuu Dennis R. Prestonin luokitteluun ja Saviniemen 

ynnä muiden kuvioon 1 (ks. Saviniemi ym. 2019: 286). Kielenkäyttäjien kielitietoisuu-

den erittelemiseksi Preston on laatinut taksonomian, nelikohtaisen luokittelun, josta 

korostuu se, että kieltä koskevia kommentteja on erilaisia ja erityyppisiä (Preston 1996: 

41; Preston 1999: 360; Vaattovaara 2009: 31). Näiden neljän näkökulman jatkumoon 

voi sijoittaa murteiset havainnot (Mielikäinen 2005: 98). Kansandialektologiassa tarkoi-

tuksena on tutkia kielenkäyttäjien havaintoja ja käsityksiä sellaisina kuin ne ovat (Nup-

ponen 2011: 269). Sen vuoksi kokoan taksonomian ja sovellan Prestonin (1996: 41; 

1999: 360) ja Saviniemen ynnä muiden (2019: 286) luokittelua tutkimukseeni siten, että 

asetan informantit kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolle vastauksiensa sisällön perus-

teella. Pyrin siis tekemään periaatteessa Pietilän (1976: 4) mukaisen psykologisvoittoi-

sen käsityksen yksittäisestä dokumenttijoukosta (ks. luku 4.2.) eli yhden informantin 

vastauslomakkeesta, sillä luokittelen, miten tai millä perusteella murresanat asettuvat 

jatkumolle.  

 

Kunkin yksittäisen dokumentin 20 murresanan merkityksenantoa olen asettanut tiettyyn 

kohtaan luokittelua ja jatkumoa. Murresanan asettuminen jatkumolle tiettyyn kohtaan 

voi kertoa sen väistyvyydestä: onko sana väistyvä vai ei tai millä todennäköisyydellä se 

on väistyvä tai ei. Merkityksenantojen jäljessä ovat aina informanttien henkilökohtaiset 

koodit (ks. luku 2). Kun tietyn luokkaisten merkitystenantojen kokonaismäärä ratkaisee 

murresanan asettumisen jatkumolle, myös informantit asettuvat samaan kohtaan jatku-

moa. Murresanojen merkityksenantojen avulla pystyn siis laskemaan, miten informantit 

jakautuvat jatkumolle. Samalla informanttien jatkumo kertoo sen, miten he ovat vastan-

neet murresanantunnistustestiin eli mikä on heidän murresanatietoisuutensa.  

 

Prestonin (1996: 41; 1999: 360) mukaan kielitietoisuus muodostuu neljästä, toisistaan 

riippumattomasta jatkumosta, jotka ovat Vaattovaaran (2009: 31–32) suomennosten 

mukaisesti saatavuus/pääsy, käsiteltävyys (availability), täsmällisyys (accuracy), yksi-

tyiskohtaisuus (detail) ja imitointikyky (control ~ imitative control). Mielikäisen (2005: 

98) suomennosten mukaan availability tarkoittaa ’saatavuutta’ tai ’helppoutta’, accura-

cy ’paikkansapitävyyttä’ ja detail ’yksityiskohtaisuutta’, jotka vastaavat hyvin Vaatto-

vaaran suomennoksia. Prestonin termin control Mielikäinen on kääntänyt kuitenkin 

’hallinnaksi’. (Ks. määrittelystä myös Palander 2011: 14.)   
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Seuraavaksi esittelen kehittelemäni kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumon kuviossa 1. Se 

on nelikohtainen, kuten Prestonilla ja Saviniemellä ynnä muilla. Sisältö on sovellettu 

edellisiltä tutkijoilta, mutta jatkumo poikkeaa aiemmista tutkimuksista kuitenkin murre-

sanojen tunnistettavuuteen ja informantteihin liittyvien yksityiskohtaisuuksien vuoksi. 

Käytän kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumoa analyysissäni ensin murresanojen sijoitta-

misessa ja lopuksi myös informanttien sijoittamisessa (ks. luku 5). Kuvion 1 jälkeen 

avaan jatkumossa esiintyviä termejä tarkemmin. 

 

Saavuttamattomuus eli määrittelemättömyys  

 

I Saavuttamattomuus 

 

 

II Spontaanius 

 

 

III Aavistus 

 

 

IV Mukaisuus 

 

Osaaminen eli tunnistaminen 

KUVIO 1. Kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo. 

 

Tulkintani Prestonin availability-käsitteestä liittyy sekä Mielikäisen että Vaattovaaran 

määrittelyihin käsiteltävyyden ja saatavuuden osalta (Preston 1996: 41; Preston 1999: 

360). Mielikäisen (2005: 98) mukaan ’saatavuus’ tai ’helppous’ (availability) tarkoittaa 

sitä, onko ilmiö kielenkäyttäjän käsiteltävissä oma-aloitteisesti tai haastattelijan avulla 

vai ei. Vaattovaara (2009: 31) ottaa omassa määritelmässään esiin sen, miten kielen 

kaikki ominaisuudet tai osa-alueet eivät ole samassa määrin kommentoinnin tai huomi-

on kohteena. Jatkumon toisena ääripäänä on hänen mukaansa täydellinen kyvyttömyys 

(tai haluttomuus) käsitellä puheena olevaa kielellistä ilmiötä, ja toisena äärimmäisyyte-

nä on ilmiön päätyminen helposti keskustelun kohteeksi. Edellisten perusteella muodos-

tan jatkumoni ensimmäisen ääripään, joka on semanttisesti vastakohtainen verrattuna 

saatavuuteen ja käsiteltävyyteen. Jatkumoni ensimmäisessä ääripäässä on saavuttamat-

tomuus (I), johon liittyy tietynlainen, Vaattovaaran mukainen ”kyvyttömyys” käsitellä 
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murresanaa. Murresana on saavuttamattomissa, jos analysoitavaa merkitystä sanalle ei 

ole annettu. Saavuttamattomuuteen liittynee vahvasti se, onko murresanalle helppo vai 

vaikea antaa merkitystä. 

 

Prestonin luokittelussa detail eli ’yksityiskohtaisuus’ tarkoittaa Mielikäisen (2005: 98) 

mukaan sitä, miten tarkkoja tai yleisluonteisia havainnot ovat ja Vaattovaaran (2009: 

32) mukaan sitä, että kielenilmiötä voidaan kuvata joko yleisellä tasolla tai yksityiskoh-

taisella tasolla. Yksityiskohtaisuus olisi jatkumossa ollut vasta paikkansapitävyyden 

jälkeen, lähempänä osaamisen ääripäätä, mutta jatkumossani tämä osa on murresanoja 

tarkasteltaessa parempi sijoittaa lähemmäksi saavuttamattomuuden ääripäätä. Käytän-

nössä yksityiskohtaisuus on jatkumossani nimeltään spontaanius (II), jota sovellan 

tässäkin tutkielmassani Nupposelta (ks. myös Uutela 2020). Nupponen käsittelee väi-

töskirjassaan syntyperäisten savolaiskielenkäyttäjien spontaaneita, ensimmäisenä mie-

leen tulevia tekemisiä, asioita tai esineitä, jotka luonnehtivat heidän havaintojaan ja kä-

sityksiään tyypillisistä murteen piirteistä (Nupponen 2011: 31). Tutkielmassani pereh-

dyn Nupposesta poiketen lukioikäisten antamiin merkityksiin, joiden kohdalla on ha-

vaittavissa, että ne on voitu antaa spontaanisti samafoneemisuuden ja assosiaation pe-

rusteella. Ne saattavat olla osaksi ainakin spontaaneja vastauksia eli merkitykseksi on 

annettu ensimmäisenä mieleen tuleva tekeminen, asia tai esine, joka luonnehtii kielen-

käyttäjän käsitystä sanasta.  

 

Spontaaniusluokassa murresana on informantin saatavilla. Hän on vastannut kysytylle 

murresanalle merkityksen, mutta informantti on ymmärtänyt murresanan merkityksen 

mahdollisesti huomioimalla yksityiskohtaisesti murresanan tietyt foneemit ja antanut 

merkityksenantonsa samafoneemisuuden ja lisäksi mahdollisesti assosiaation perusteel-

la (ks. Uutela 2020: 13).  Samafoneemisuus tarkoittaa tutkielmassani sitä, että jokin ky-

selylomakkeen murresana ja informantin vastaama merkityksenanto ovat foneemiensa, 

eli merkityksiä erottavien äänneyksiköittensä (VISK 2008 § 1; KS 2021 s.v. foneemi), 

vertailussa lähes tai osittain samanlaisia: esimerkiksi ajalehtia ja ”ajelehtia” tai kuohos-

taa ja ”kohentaa”. Vokaali- ja konsonanttifoneemit eli niiden edustamat konkreettiset 

äänteet ovat pitkälti samoja tai samassa kohdassa sanaa, mutta todellisuudessa merkitys 

on eri (VISK 2008 § 1). Näiden esimerkkivastausten kohdalla voi siis olla niin, että in-

formantti on vastannut merkityksen samojen foneemien vuoksi.   



17 

 

Accuracy eli ’paikkansapitävyys’ (Mielikäinen 2005: 98) tarkoittaa sitä, miten hyvin 

havainto vastaa lingvististä todellisuutta. Vaattovaaran (2009: 32) suomennos ’täsmälli-

syys’ tarkoittaa käytännössä samaa, sillä hänen mukaansa kuvaukset tai käsitykset kie-

lestä voivat olla täysin osuvia, täysin vääriä tai jotain siltä väliltä. Tulkintani pohjautuu 

siihen, että paikkansapitävyys kielestä on ”jotain siltä väliltä”. Jatkumoni lähes toisessa 

ääripäässä on aavistus (III), joka tarkoittaa käytännössä sitä, miten informantti on aa-

vistanut tai tiennyt lähes SMS:n mukaisen merkityksen murresanalle: merkityksenanto 

on siis jotain SMS:n mukaisen merkityksen ja ”väärän” väliltä. Tähän kohtaan jatkumoa 

asettuvat siis sellaiset sanat, joille annetut merkitykset ovat tulkittavissa paitsi SMS:n 

merkityksen mukaisesti mutta toisaalta myös muulla tavoin. Informantin antama merki-

tys siis käytännössä vastaa SMS:n mukaista merkitystä, mutta periaatteessa sen täsmäl-

lisyys ei täysin riitä siihen, että murresanan merkitys on varmasti tiedetty. Aavistuster-

miä sovelsin maallikoiden metakielen taksonomiasta, jossa jatkumon kolmas kohta on 

nimetty säännön aavistukseksi (ks. Saviniemi, Kunnas, Mantila, Rajala ja Paukkunen 

2019: 286). 

 

Control-käsitteen suomennos ’imitointikyky’ (Vaattovaara 2009: 32) ei sovi jatkumoo-

ni: se tarkoittaa käytännössä sitä, että kielimuotoja tai kielenilmiöitä saatetaan kyetä 

matkimaan hyvinkin, mutta tämä kyky voi myös täysin puuttua. Murresanatunnistami-

sessa ei ole kyse matkimisesta. Tämän vuoksi jatkumoni toinen ääripää on ’hallinta’, 

joka on Mielikäisen (2005: 98) suomennos ja joka tarkoittaa sitä, miten hyvin kielen-

käyttäjä hallitsee tunnistamansa murteen tai kielenilmiön. Hallinta on nimetty jatkumos-

sa mukaisuudeksi (IV) ja osaamiseksi. Informantti siis hallitsee murresanan tietämyk-

sen eli hän on tiennyt tai osannut antaa sanalle SMS:n mukaisen merkityksen.  
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5. MURRESANAT JA KIELENKÄYTTÄJÄT JATKUMOLLA  

 

5.1. Saavuttamattomuus 

 

Tässä alaluvussa käsittelen kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumon saavuttamattomuuden 

eli määrittelemättömyyden ääripäätä. Esittelen taulukon 1, johon olen koonnut kunkin 

eteläpohjalaiskunnan kielenkäyttäjien niin sanotut saavuttamattomuusluvut. Tämän jäl-

keen havainnollistan taulukon 2 avulla kunkin informantin henkilökohtaiset saavutta-

mattomuusluvut, jotka kertovat numeerisesti sen, kuinka monelle murresanalle 20:sta 

informantti ei ole antanut vastausta. 

 

Saavuttamattomuusluvut kertovat seuraavassa taulukossa 1 määrällisesti sen, montako 

merkityksenantoa jäi lomakemuotoisessa murresanantunnistustestissä antamatta kulle-

kin kysytylle murresanalle. Kun informantit eivät ole antaneet merkitystä sanalle, mur-

resanatietoisuuteen liittyy tietynlainen ”kyvyttömyys” käsitellä sanaa, jolloin sana on 

saavuttamattomissa (ks. alaluku 4.3.). Saavuttamattomuuteen asetetut vastaukset ovat 

esimerkiksi sellaisia, että vastauslaatikko on jätetty tyhjäksi, siihen on merkitty viiva (-) 

tai piste (.) tai kirjoitettu ”en tiedä” tai muu vastaava saavuttamattomuuteen liittyvä vas-

taus. 
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TAULUKKO 1. Murresanojen saavuttamattomuusluvut kunnittain. 

Murresana Seinäjoki Lapua Ilmajoki 

1. ailehtaa ~ ailehtia ~ ajalehtaa ~ ajalehtia 2 2 - 

2. flenahtaa 5 6 3 

3. kievehtiä 7 8 6 

4. lingata ~ lingaista ~ linkoa 1 1 1 

5. flaskata 2 5 4 

6. fyrry 5 8 9 

7. flenuuttaa 5 4 4 

8. klaakkeroida 6 8 8 

9. altee 9 11 6 

10. fletarehtaa 8 12 9 

11. klosata 7 7 6 

12. flossakkakeli 7 4 7 

13. klotuta 8 9 6 

14. krökky 8 10 9 

15. lipajuttaa 7 7 9 

16. knykyttää 7 8 6 

17. luohata 8 9 7 

18. kuoheltaa 7 7 5 

19. asuili 6 3 8 

20. kuohostaa ~ kuohistaa 7 5 10 

yhteensä: 122 134 123 

 

Kuten taulukosta 1 voi huomata, saavuttamattomuusluvut jakautuvat erittäin tasaisesti 

Etelä-Pohjanmaan lukioikäisten kesken. Lapuan saavuttamattomuusluvut erottuvat Sei-

näjoesta ja Ilmajoesta siten, että kolmen murresanan luku on noussut kymmeneen tai 

yli. Muutaman numeron hajontaa on havaittavissa neljän sanan, eli altee, fletarehtaa, 

asuili ja kuohostaa ~ kuohistaa, kohdalla. Muissa tapauksissa hajonta on kaksi tai yksi 

numeroa.  

 

Kokonaisuudessaan huomionarvoisimmat murresanat ovat ailehtaa ~ ailehtia ~ ajaleh-

taa ~ ajalehtia ja lingata ~ lingaista ~ linkoa: näiden sanojen kohdalla saavuttamatto-

muusluvut ovat verrattaessa muihin sanoihin hyvin alhaiset. Syy tähän on nähtävissä 

taulukosta 6 (ks. liite 2), josta huomaa jo muutamien aineistoesimerkkien perusteella 

sen, miten samankaltaisen spontaanisti informantit ovat antaneet vastauksensa sanoille. 

Lingata-verbin kohdalla lähes jokainen, kolmea informanttia lukuun ottamatta, on anta-

nut spontaanisti samafoneemisuuteen tai assosiaatioon liittyvän vastauksen. Myös aileh-
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taa-verbin esimerkkivastaukset näyttävät sen, miten samantyylisiä vastauksia on annet-

tu: sekä spontaaniuteen että aavistukseen lukeutuvat vastaukset ovat hyvin samankaltai-

sia.1 Näiden sanojen kohdalla lukioikäiskielenkäyttäjien mielikuvat sanoista ovat näyt-

täneet olevan vahvoja ja yhtenäisiä, minkä vuoksi saavuttamattomuusluvut ovat jääneet 

alhaisiksi. 

 

Kunkin 57 informantin saavuttamattomuusluvut esittelen seuraavassa taulukossa 2. Tau-

lukossa oleva numero tarkoittaa sitä, kuinka monelle murresanalle informantti on jättä-

nyt antamatta merkityksen. Viiva (-) tarkoittaa puolestaan sitä, että informantti on vas-

tannut jokaiselle murresanalle merkityksen.  

 

TAULUKKO 2. Informanttien saavuttamattomuusluvut. 

Seinä-

joki 

Saavuttamatto-

muus 

La-

pua 

Saavuttamatto-

muus 

Ilma-

joki 

Saavuttamatto-

muus 

M1 - M3L 4 N1I 5 

N2 17 M4L 18 M2I 2 

N7 14 M12L - M3I 3 

N10 13 N15L 9 N4I - 

N13 6 N16L 12 N5I 12 

N18 - M17L 4 M6I 14 

M20 - N19L 13 N7I 7 

M21 13 N21L 11 M8I 4 

M26 - M22L 9 M9I 9 

M30 19 M24L 11 M10I 9 

N36 12 M25L 10 N11I - 

M37 - N28L - M12I 17 

M43 - N31L 1 M13I 16 

M49 14 N32L 1 M14I - 

M55 - N36L - N15I 1 

N58 - M37L 17 N16I 11 

N60 13 M38L 14 N17I 8 

N61 - M40L - N18I - 

N64 1 M42L - M19I 5 

yht. 122 yht. 134 yht. 123 

  

 
1 Käsittelen spontaaneita, lingata- ja ailehtaa-verbeille annettuja merkityksiä tarkemmin alaluvussa 5.2.1. 

ja lähes SMS:n mukaisia aavistettuja, ailehtaa-verbille annettuja merkityksenantoja alaluvussa 5.3. 
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Kuten taulukosta 2 huomaa, suurin osa informanteista ei ole antanut merkitystä jokaisel-

le murresanalle, vaikka murresanantunnistustestin ohjeistuksessa kehotin vastaamaan 

jokaiseen kohtaan (ks. liite 1). Saavuttamattomuuslukujen hajonta on hyvin laaja: aina 

yhdestä murresanasta lähes täyteen 20:een saakka. Syitä kunkin informantin saavutta-

mattomuusluvulle lienee useita, mutta joka tapauksessa informantti ei ole jostain syystä 

vain halunnut alkaa arvailemaan merkitystä kehotuksestani huolimatta.  

 

Mielenkiintoista on huomata se, miten yhteenlasketut saavuttamattomuusluvut ovat hy-

vin samansuuruisia: hajonta eri kuntien kesken ei ole mittavaa. Tulos puoltaa sitä, että 

kysytyt murresanat ovat olleet lukioikäisille kunnasta riippumatta melko tuntemattomia. 

Seinäjoella 9 informanttia on vastannut merkityksen jokaiselle sanalle. Lapualla jokai-

selle sanalle on antanut merkityksen 5 informanttia ja Ilmajoella 4 informanttia.  

 

Tulosten perusteella jotkut informantit sijoittuvat vahvasti saavuttamattomuuskohtaan 

kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolla. Kuitenkaan ei voi olla huomioimatta heidän mui-

ta vastauksiaan, jotka sijoittuvat toisiin kohtiin jatkumolla. Pro gradun laajuus ei riitä 

jokaisen 57 informantin jatkumolle asettamiseen ja analysoimiseen, mutta asetan heidät 

kuitenkin jatkumolle paikkakunnittain alaluvussa 5.5.2.  

 

 

5.2. Spontaanius   

 

Tämän alaluvun merkityksenannot lukeutuvat kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolla 

spontaaniuden kohtaan, joka on saavuttamattomuusääripään vieressä. Nämä vastaukset 

on muodostettu spontaanisti joko assosiaation, samafoneemisuuden tai molempien pe-

rusteella. Käsittelen spontaaneja merkityksenantoja ryhmittelemällä ne kuvaaviin kate-

gorioihin.  

 

Alaluvussa 5.2.1. erittelen kaksi murresanaa, joiden merkityksenannot ovat paikkakun-

nasta riippumatta hyvin yhteneviä ja joiden saavuttamattomuusluvut ovat erittäin alhai-

set. Alaluvussa 5.2.2. esittelen viisi murresanaa, jotka ovat saaneet edellisen tapaan yh-

teneviä merkityksenantoja kunnasta riippumatta, mutta jotka eroavat määrällisesti yhte-

neviltä merkityksenannoilta huomattavasti alaluvun 5.2.1. sanoista. Alaluvussa 5.2.3. 

käsittelen loput 12 murresanaa, jotka ovat saaneet runsaasti erilaisia merkityksenantoja.   
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Runsauden vuoksi esittelen vastauksista vain joitakuita, koska kaikkien sanojen merki-

tyksenantoperusteiden analysointi ei pro gradun laajuisessa tutkielmassa ole mahdollis-

ta.  

 

Viimeisenä alaluvussa 5.2.4. esittelen vielä taulukossa 3 informanttien henkilökohtaiset 

spontaaniusluvut. Nämä luvut kertovat numeerisesti sen, kuinka monelle murresanalle 

20:stä informantti on antanut spontaanin vastauksen. Taulukko 3 havainnollistaa, kuinka 

moni informantti asettuu jatkumolla spontaaniuden kohtaan. 

 

 

5.2.1. Yhteneväisyys ja alhainen saavuttamattomuus 

 

Yhteneväisyys ja alhainen saavuttamattomuus -alalukuun sisältyvät ensimmäisinä lo-

makemuotoisen murresanantunnistustestin sanat 1 ja 4 eli ailehtaa ~ ailehtia ~ ajaleh-

taa ~ ajalehtia ja lingata ~ lingaista ~ linkoa, joille annetut merkitykset on helppo jakaa 

erilaisiin kategorioihin. Suurin osa informanteista on antanut kunnasta riippumatta hy-

vin samankaltaisia vastauksia, mikä on mielenkiintoista huomata. Kummankin mur-

resanan saavuttamattomuusluvut ovat erittäin alhaiset verrattuna muihin sanoihin (ks. 

taulukko 1). Lisäksi kumpikaan murresana ei ole saanut SMS:n mukaista vastausta (ks. 

liite 2). Syynä näihin on se, että eteläpohjalaiskielenkäyttäjien mielikuvat sanojen mah-

dollisesta merkityksestä ovat hyvin yhteneviä. 

 

Ensimmäisen murresanan varianteista ailehtaa ~ ailehtia ~ ajalehtaa ~ ajalehtia jäl-

kimmäisin, ajalehtia, on yhtä foneemia vaille ajelehtia, minkä vuoksi vaikuttaa loogi-

selta, että usea kielenkäyttäjä on vastannut spontaanisti assosiaation ja toisaalta myös 

samafoneemisuuden perusteella ajelehtimiseen liittyvän merkityksen. SMS:n mukainen 

merkitys sanalle on ’olla heitteillä’, ’olla missä sattuu’, ’epäjärjestyksessä’ (esineistä) 

sekä ’olla joutilaana’, ’kulkeilla’ ja ’viettää epäsiveellistä elämää’ (ihmisestä) (SMS s.v. 

ajalehtaa), ja suurin osa näistä merkityksistä on tulkittavissa ajelehtimiseksi. Ajelehti-

mista on muutamanlaista: psyykkistä ajelehtimista ja fyysistä ajelehtimista joko ihmisen 

tai asian näkökulmasta (ks. KS 2021 s.v. ajelehtia). Taulukossa 6 (ks. liite 2) esittele-

mäni ajelehtimisesimerkit on jaoteltu spontaaniuden ja aavistuksen puolelle sillä perus-

teella, että pelkässä ”ajelehtia”-vastauksessa on tulkinnanvaraa, kun taas esimerkiksi 

veteen liittyvissä ”ajelehtia”-vastausten tarkennuksissa ei. Perustelen ”ajelehtia”-
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vastausten tulkinnanvaraisuutta ja asettumista aavistuskohtaan tarkemmin alaluvussa 

5.3.  

 

Moni informantti on vastannut kyselyn ensimmäiselle sanalle sellaisen ajelehtimismer-

kityksen, jolle on lisätty tarkennuksia niin sanotusti ajelehtimisen laadusta ja joka on 

tulkittavissa veteen liittyväksi ajelehtimiseksi. Veteen liittyvää ajelehtimista ovat 18 

informantin spontaanit vastaukset. Seinäjoelta annetut vastaukset ovat ”ajelehtia veden 

päällä” (M1), ” -- liukua -- virran mukana” (N7), ”lipua” (M30, M43) ja ”purjehtia” 

(M49, N60). Lapualta saadut vastaukset ovat ”laiva seilaa merellä --” (M3L), ”ajelehtia 

-- vedessä” (N15L) ja ”ajelehtia -- järvessä” (N16L) sekä ”vene ajelehtii vedessä” 

(M24L), ”mennä virran mukana” (M25L, N28L, N36L, M38L) ja ”ajelehtia -- virran 

mukana -- kellumalla sen pinnalla --” (M38L). Ilmajoen informanttien vastaukset ovat 

”-- laiva – ajelehtii” (M6I), ”mennä vettä pitkin” (M12I) ja ”liikkua vedessä” (M13I). 

Kun vastauksia vertaa SMS:n mukaisiin merkityksiin, ei niitä voi laskea mukaisiksi 

sanoiksi eikä niitä voi ajelehtimista koskevien tarkennusten vuoksi sijoittaa aavistuskoh-

taankaan. Nämä vastaukset lukeutuvat siis asian, ja jotkin lisäksi ihmisen, fyysiseen 

ajelehtimiseen. Ne on myös muodostettu spontaanin assosiaation, ja jotkin lisäksi spon-

taanin samafoneemisuuden, mukaan.  

 

Muita ihmisen fyysiseen ajelehtimiseen liittyviä vastauksia ovat spontaanin assosiaation 

perusteella vastatut seuraavat 7 merkitystä: ”liikkua itsestään” (M21), ”harhailla” (M37) 

ja ”viivytellä” (N58) sekä ” -- vapaasti kulkemista” (M40L), ”loikoilla ja makoilla” 

(M42L) sekä ”kävellä laahustaen” (M3I) ja ”mennä ilman kunnollista päämäärää” 

(M14I). Psyykkistä ajelehtimista ovat puolestaan ihmismieleen liittyvät, spontaanit sa-

mafoneemiset tai assosioidut vastaukset, joita ovat antaneet 8 informanttia: ”ailahdella” 

(N36), ”ajatella jotakin” (N31L, N32L, N37L) ja ”ajatella” (N7I) sekä ”kuvitella -- ta-

pahtumia, jolloin ei enää kiinnitä -- huomiota ulkomaailmaan” (M8I), ”olla muissa maa-

ilmoissa” (N15I) ja ”miettiä” (N16I). Murresanan vastauksista ryhmiteltävä viimeinen 

spontaaniuteen liittyvä kategoria on ajamiseen liittyvät merkitykset. Yhteensä 7 infor-

manttia Seinäjoelta ja Ilmajoelta on vastannut ajamismerkityksen: ”ajaa” (N18, N64, 

N5I, N17I), ”ajella” (M26), ”joku ajelee” (M10I) ja ”ajella esim. autolla” (N18I).   
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Ailehtaa-verbin tapaisesti myös suurin osa murresanan lingata ~ lingaista ~ linkoa vas-

tauksista on vaivaton jakaa kahteen kuvaavaan kategoriaan, joista viitteitä antavat tau-

lukon 6 esimerkkimerkityksenannot (ks. liite 2). Ensimmäinen kategoria on heittämi-

seen liittyvät merkitykset: peräti 16 informanttia on vastannut ”heittää”, ja 4 heistä on 

täydentänyt verbiä myös adverbilla tai pronominilla (M1, N18, M43, M49, M55, M3L, 

N15L, N21L, M40L, M42L, M2I, M4I, M8I, M13I, N16I, N18I). Lisäksi kaksi infor-

manttia käyttää heittämisestä eri sanoja eli ”viskata” (M22L) ja ”paiskata” (M37L) ja 

toiset kuvailevat heittämistä runsain sanoin (M17L, M38L). Yhteneväiset vastaukset 

kunnasta riippumatta kertovat samasta mielikuvasta sanaan linko, johon informantit 

lienevät assosioineet vastauksensa. KS:n mukaan linko tarkoittaa ’ -- pyöritettävää heit-

tovälinettä; joustavaa tankoa, jolla sen päähän kiinnitetty kivi tm. singotaan’ (KS 2021 

s.v. linko). Kun murresanan yhden variantin kirjoitusasuun kuuluu heittämiseen liittyvä 

esine linko, vastaus on ollut luonteva assosioida heittää-verbiin.  

 

Toisaalta KS:n mukaan linko tarkoittaa myös ’laitetta, jossa keskipakovoiman avutta 

erotetaan tav. neste kiinteästä aineesta eli pesukonetta tai (pyykki)linkoa’ (KS 2021 s.v. 

linko). Toinen kategoria on täten pyykinpesuun liittyvät merkitykset. Tämän vuoksi on 

loogista myös se, että informanteista 15 on assosioinut murresanan pyykinpesuun ja 

antanut siihen pyykki- tai pyykkilinko-sanan sisältävän merkityksen (N2, N7, N36, N61, 

N19L, M24L, N31L, N32L, N36L, M3I, M9I, M10I, M12I, N17I, M19I).  

 

 

5.2.2. Spontaani yhteneväisyys 

 

Spontaani yhteneväisyys -alalukuun olen sijoittanut ne kyselyn murresanat, joille anne-

tut vastaukset ovat alaluvun 5.2.1. tapaan yhteneväisiä, mutta joiden saavuttamatto-

muusluvut ovat kuitenkin runsaampia kuin murresanojen 1 ja 4. Lisäksi näiden sanojen 

vastausvariaatiot ovat sen verran runsaat, etteivät ne sovi sanojen 1 ja 4 merkitystenan-

tokategorioiden rinnalle vertailtavaksi. Syy saavuttamattomuuslukujen ja vastausvariaa-

tioiden eroissa saattaa olla se, että tämän alaluvun sanojen kohdalla assosiaatiot tiettyyn 

verbiin eivät ole olleet niin ilmeisiä kuin alaluvun 5.2.1. verbien ailehtaa ~ ailehtia ~ 

ajalehtaa ~ ajalehtia ja lingata ~ lingaista ~ linkoa kohdalla. Kuitenkin useiden infor-

manttien vastaukset ovat hyvin yhteneväisiä ja täten kategorisoitavissa yhtenäisiksi. 
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Spontaaneja, yhteneväisiä merkityksenantoja ovat saaneet sanojen 1 ja 4 lisäksi sanat 5, 

8, 13, 19 ja 20 eli flaskata, klaakkeroida, klotuta, asuili ja kuohostaa ~ kuohistaa.  

 

Kuten taulukon 6 (ks. liite 2) esimerkkimerkityksenannot kertovat, flaskata-verbin mer-

kityksiä voi kategorisoida ainakin vuotamiseen ja huijaamiseen. 6 informanttia on vas-

tannut merkityksen ”vuotaa” (M1, N7, N16L, M17L, M10I, N16I), 1 informantti vuo-

tamiseen liittyvän ”tulla yli” (N4I) ja toinen arkisen vuotamisverbin ”falskata” (M14I). 

Flaskata-verbi on kirjoitettu lähes samoin kuin arkinen falskata-verbi, joten on melko 

ilmeistä, että moni informantti on päätynyt vuotamiseen liittyvään vastaukseensa. (KS 

2021 s.v. falskata.) Lisäksi peräti 10 informanttia on vastannut huijaamiseen liittyvät 

”huijata” (N36, N61, N15L, M25L, N36L, M42L, N7I, M9I, N18I) ja ”huijarooda” 

(M22L). Syynä tähän lienee samafoneemisuus verbin fuskata kanssa, joka tarkoittaa 

muun muassa ’huijaamista’ ja itse asiassa myös ’vuotamista’ (KS 2021 s.v. fuskata).  

 

Verbi klaakkeroida on saanut 13 informantilta rakentamiseen liittyviä merkityksiä. Vas-

taukset ovat ”kaakeloida” (M1, M55, N61, M24L), ”laatoittaa” (N13, N18I), ”rakentaa” 

(M43, M14I) ja ”korjata” (N60). Lisäksi mainittakoon vielä spontaanisti samafoneemi-

suuden perusteella vastattu ”laakeroida” (N31L, N32L, M9I, N11I), jonka voinee kate-

gorisoida myös tietynlaiseen rakentamiseen eli laakerin asentamiseen (KS 2021 s.v. 

laakeri).   

 

Murresana klotuta sai selkeästi eniten kahteen eri kategoriaan jaettavissa olevia merki-

tyksenantoja. Etsimiseen liittyviä, hyvin lähisynonyymisiä vastauksia tuli peräti 13: 

”koluta” (M1, M12L, N21L), ”etsiä” (M20, N58, N64, M3L, M10I), ”penkoa” (N31L, 

N32L, N11I), ”kollata” (M42L) ja ”tonkia” (N5I). Syynä näihin vastauksiin lienee sa-

mafoneemisuus sanaan kollata, minkä perusteella on vastattu kyseinen merkitys ja toi-

saalta muutkin merkityksen assosiaation pohjalta. Siivoamiseen liittyvistä vastauksista 

kaikki ovat erilaisia, mutta on mielenkiintoista huomata, miten informantit eri kunnista 

ovat assosioineet klotuta-verbin liittyvän jotenkin siivoamiseen. Vastauksia tuli yhteen-

sä 9: ”viikata” (N18), ”mopata” (M26), ”siivota” (N61) ja ”luututa” (N19L) sekä ”luu-

data” (N28L), ”puhdistaa” (N36L), ”putsata rätillä” (M2I), ”luuta” (M3I) ja ”pyyhkiä 

jotain rätillä” (N17I). Siivoamisvastausten takana saattaa olla assosiaatio siivoamisver-

biin luututa, kuten olen myös kandidaatintutkielmassani analysoinut (ks. Uutela 2020: 

22).   
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Asuili-substantiivi on saanut yhteensä 36 asumiseen liittyvää merkitystä, joista suurin 

osa ovat asua-verbin sisältäviä vastauksia. Osa vastauksista on preesens- ja osa imper-

fektimuotoisia (ks. liite 2). Muutama informantti on vastannut myös asumiseen liittyvän 

substantiivin: ”asuinpaikka” (M3L), ”paikka jossa asui ennen” (M12L) ja ”asunto” 

(N28L, M42L). Näistä merkityksenannoista huomaa, miten informantit ovat päätelleet 

samafoneemisuuden perusteella spontaanin vastauksen. Murresanalle annettiin myös 

muutama näistä poikkeava merkitys: ”ullakko” (M1), ”vaate” (N18), ”asu” (M26) ja 

”vieras” (N15I). Asuilin asumiseen liittyvä samafoneemisuus ja alkufoneemit asu- ovat 

saattaneet olla kolmen ensimmäisen taustalla. Loput asuili-substantiiville annetuista 

vastauksista ovat saavuttamattomia (ks. taulukko 1).    

 

Kuohostaa ~ kuohistaa on saanut paljon kohentamiseen ja kuohkeuttamiseen liittyviä 

merkityksiä. Nämä merkityksenannot liittyvät ihmisen tai asian fyysiseen kohentami-

seen tai leipomiseen. Kohentamiseen liittyvät merkityksenannot ovat antaneet 9 infor-

manttia: ”meikata” (N18), ”parantaa” (M12L, N15I), ”kohentaa” (N15L, N16L, N18I, 

M19I), ”korostaa” (M40L) ja ”kunnostaa” (M14I). Leipomiseen tulkittavat merkitykset 

ovat 7 informantin ”tehdä joku asia esim. kakku kuohkeaksi” (N13), ”kohottaa” 

(N19L), ”kuohkeuttaa” (N21L, N28L), ”vatkata” (N36L), ”tehdä kuohkeaksi” (N4I) ja 

”nostaa tai kohottaa” (N5I). Lisäksi tämä murresana on saanut muutaman kasvi- ja 

eläinkuntaan liittyvän merkityksenannon, joita ovat ”kuohia” (M37), ”möyhentää maa-

ta” (M17L) ja ”kaivaa multaa” (M10I).  

 

 

5.2.3. Spontaani runsasmerkityksisyys 

 

Kyselyn murresanoista loput 12, pois lukien flossakkakeli, ovat saaneet erilaisia merki-

tyksenantoja runsaasti, minkä vuoksi nostan joidenkin sanojen kohdalla vain osan mer-

kityksenannoista esiin ja analysoin niitä (ks. alaluku 5.2.). Sanojen pääpiirteiset merki-

tykset olen koonnut taulukkoon 6 (ks. liite 2), jossa joidenkin sanojen esimerkkimerki-

tyksenannot antavat viitteitä myös monipuolisesta merkityksenantokirjosta. Pääpiirteiset 

merkityksenannot tarkoittavat taulukossa 6 sellaisia vastauksia, jotka kuvailevat toisiin-

sa nähden mahdollisimman monipuolisesti, minkä tyylisiä merkityksenantoja murresa-

noille on annettu. Käsiteltävät murresanat ovat flenahtaa, kievehtiä, fyrry, flenuuttaa, 

altee ja fletarehtaa sekä klosata, krökky, lipajuttaa, knykyttää, luohata ja kuoheltaa. 
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Merkityksenannot on muodostettu spontaanisti samafoneemisuutta ja assosiaatiota käyt-

täen.  

 

Verbi flenahtaa on saanut paljon venähtämiseen ja venymiseen liittyviä merkityksenan-

toja. Syynä tähän lienee se, että flenahtaa ja venähtää ovat hyvin samafoneemisia: asso-

siaatio merkityksestä on täten ollut vahva. Venähtää ja venyä voivat tarkoittaa sekä fyy-

siseen että ajalliseen toimintaan tai tapahtumaan liittyviä asioita (KS 2021 s.v. venäh-

tää, venyä). Informantit ovat vastanneet kaksitulkintaisen ”venähtää” (N18, M43, 

M12L, N28L, N5I, N7I, M8I, N11I, M14I) ja kaksitulkintaisen ”venyä” (M26, M37). 

Aikaan liittyvä venähtämis- tai venymismerkityksenanto on ”joku asia pitkittyy” 

(M3L), ja fyysiseen toimintaan tai tapahtumaan liittyvät merkityksenannot ovat ”nik-

sahtaa pois paikaltaan” (N60), ”esim. vaate venyy ja menee huonoksi” (N16L), ”venäyt-

tää” (N36L) ja ”nilkka esim. nyrjähtää” (M10I). Murresana on saanut verbin venähtää 

lisäksi muun muassa muitakin momentaanisia -AhtA-johtimisia muunteluverbejä (VISK 

2008 § 369). Niitä ovat ”leimahtaa” (M20), ”hujahtaa” (M49, N58) ja sen lähisynonyy-

mi (KS 2021 s.v. hujahtaa) ”sujahtaa” (M42L) sekä ”väsähtää” (N31L, N32L, N36L) ja 

”viuhahtaa” (N1I). Näissä tapauksissa informantti on saattanut vastata ensimmäisenä 

mieleen tulevan -AhtA-johtimisen verbin (VISK 2008 § 369).  

 

Kievehtiä-verbin esimerkkimerkityksenannot taulukossa 6 (ks. liite 2) havainnollistavat 

sitä, miten informanttien havainnot murresanoista saattavat olla hyvin vastakohtaisiakin. 

Spontaaneista vastauksista eniten informantit ovat vastanneet merkityksen ”kiirehtiä” 

(N7, M20, M43, N15L, N31L, N32L, N1I, M2I, N7I). Huomionarvoista on myös se, 

että useat merkityksenannot alkavat k-foneemilla ja melkein kaikki ovat ki-alkuisiakin: 

”kirvellä” (N18, N58), ”kovettua” (M37), ”kiertää” (N64), ”kiehua” (M25L), ”kiemur-

rella” (M42L), ”kiiruhtaa” (M6I, N16I) ja ”kiivetä” (N15I, N18I). 

 

Substantiivi fyrry on saanut melko paljon sellaisia merkityksiä, jotka ovat omalla taval-

laan pehmeitä. Syy tähän saattaa olla samafoneemisuus englannin kielen sanan furry 

kanssa, joka tarkoittaa ’pörröistä’ ja ’karvaista’ (MOT 2022 s.v. furry). Tämä tarkoittaa 

sitä, että sanamuoto on assosioitunut informanteilla samantyylisesti samankaltaisiin 

asioihin. Nämä vastaukset on jaoteltavissa eläimiin ja ihmisiin liittyviin sekä tekstiilei-

hin liittyviin vastauksiin. Eläimiin ja ihmisiin liittyvät merkityksenannot ovat ”karva” 

(N18), ”eläin” (M37), ”turri” (N61), ”vaikka joku henkilö johnaki eläinasus ja leikitähä 
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nottoot joku elukka” (M22L)2, ”tukka” (N31L, N32L), ”koira” (N15I) ja ”turkki” 

(N18I). Tekstiilimerkityksenannot ovat ”vaate” (N13), ”myssy, pipo” (M42L), ”peitto” 

(M2I), ”viltti” (M3I), ”vaatteet” (M8I) ja ”villapaita” (M14I). Merkitys ”pörrö” (M26) 

voi sisältyä kumpaan tahansa ryhmään.  

 

Verbi flenuuttaa on saanut monipuolisesti erilaisia vastauksia, joista suurta osaa yhdis-

tää se, että verbi on -ttA-loppuinen. Syitä merkityksenannoille on hankala lähteä analy-

soimaan sen tarkemmin. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että useampi kuin yksi 

informantti, jopa eri paikkakunnilta, on antanut saman vastauksen. Vastaukset ”keinut-

taa” (N7), ”peruuttaa” (N18), ”leimauttaa” (M20), ”roikottaa” (M21) ja ”tuulettaa” 

(M26, N1I) sekä ”venyttää” (M43, N16L, N7I), ”pyörittää” (M55), ”odotuttaa” (N58) ja 

”väsyttää” (N64) ovat muuttamisjohdoksia. Ne ilmaisevat semanttisesti kantaverbin 

tarkoittaman toiminnan, tapahtuman tai tilan aiheuttamista. (VISK 2008 § 311.) Vas-

taukset ”odottaa” (M37), ”kurmoottaa” (N60, M24L), ”nilkuttaa” (M17L, N36L) ja 

”klonkuttaa” (N11I) ovat myös -ttA-loppuisia verbejä. Näistä ensimmäinen on kantasa-

naton, johdoksen hahmoinen sana. (VISK 2008 § 162.)  

 

Substantiivi altee on joiltakin informanteilta saanut merkityksekseen verbin, jotka on 

vastattu samafoneemisuuden tai jonkinlaisen assosiaation perusteella: ”alkaa” (M20), 

”käydä” (M55), ”aloittaa” (N58) ja ”odottaa” (N36L). Murresana on saanut myös tie-

tynlaista sijaintia ilmaisevia adverbeja merkityksekseen, mikä lienee loogista sa-

mafoneemisuuden vuoksi: ”alla” (N61), ”alta” (M26, M37, M12L, N4I) ja ”alle” 

(M14I, N17I) sekä ”ali” (M40L, N16I), ”alitse” (M9I) ja ”alhaalta” (N28L). Muita sa-

mafoneemisuuden perusteella vastattuja merkityksiä ovat ”aalto” (N18, M43), ”alasti” 

(M8I), ”talteen” (N11I) ja ”allas” (N15I). Merkityksenanto ”kaikki” (M3L) lienee as-

sosioitu englanninkieliseen sanaan all ’kaikki’ tai ruotsinkieliseen sanaan allt ’kaikki’. 

Vastauksen ”iltapäivä” (N18I) taustalla saattaa olla sellainen päättely, että vastaus on 

saatettu arvata vertaamalla kaksoisvokaaliloppuiseen sanaan ehtoo ’ilta’. Peräti kolme 

informanttia on vastannut merkityksen ”siirappi” (N31L, N32L, N7I), mikä on hyvin 

mielenkiintoista etenkin siksi, että merkitys on vastattu eri paikkakunnilla. Muut yksit-

täiset vastaukset ovat vielä ”vaate” (M1), ”raaka” (M42L), ”astia” (M2I) ja ”tv” (M3I).   

 
2 KS:n mukaan turri on nimitys ’pörröisestä, karvaisesta oliosta tai muodostumasta’ (KS 2021 s.v. turri). 

Ylen uutinen (Nyystilä 2020) tarkentaa nimitystä kertomalla, että turri on fursoona eli eläinhahmoksi 

pukeutunut ihminen. 
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Murresanojen saavuttamattomuusluvuista (ks. taulukko 1) on jo nähtävissä se, että verbi 

fletarehtaa on ollut informanteille kaikista saavuttamattomin murresana, sillä sen saa-

vuttamattomuusluku on 29. Murresanan tunnistamattomuutta puoltaa myös se, että fle-

tarehtaa on saanut lähes jokaiselta informantilta eri vastauksen. Merkityksenantokirjo 

on hyvin laaja, eikä kaikkien merkitysten analysointi olisi ainakaan pro gradun laajui-

sessa tutkielmassa merkityksellistä. Kaksi merkityksenantoa toistuu kahdesti ja ne ovat 

”venähtää” (M26, M40L) ja ”horjua” (M43, N28L). Verbi on saanut ”venähtää”-

vastauksen lisäksi kaksi muutakin venähtämiseen liittyvää merkityksenantoa (vrt. 

flenahtaa edellä), jotka ovat ”nyrjähtää” (N58) ja ”mennä pois paikoilta” (M17L).  

 

Klosata-verbin vastatuimmat merkitykset ovat ”kolata” (N18, M12L, N15I, M12L), 

”sulkea” (M37, M43, N21L) ja ”pelleillä” (N31L, N32L, M38L). ”Kolata”-vastaus on 

looginen samafoneemisuuden vuoksi, ja ”sulkea”-vastaus on saatettu assosioida englan-

ninkieliseen sanaan close ’sulkea’. Sanojen klovni ja klosata ensimmäiset kolme fonee-

mia ovat samoja, joten informantit ovat saattaneet assosioida vastauksen ”pelleillä” tällä 

tavoin. Sulkemisesta ja assosiaation avulla kahdelle informantille on saattanut tulla mie-

leen merkitykset ”kuolla” (N58) ja ”nukkua” (M2I): pois nukkuessa elämä ikään kuin 

sulkeutuu, ja nukkuessa silmät ovat suljettuina. Asioiden tai tavaroiden etsimiseen tai 

läpikäymiseen liittyviä merkityksenantoja on vastattu muutama: ”etsiä” (M40L, M14I), 

”kollata” (M3I), ”käydä läpi” (N4I), ”penkoa” (M14I) ja ”tutkia” (M19I). Syynä näihin 

vastauksiin lienee sama kuin klotuta-verbin kohdalla (ks. alaluku 5.2.2.) Tämän mur-

resanan kohdalla nostan esiin vielä muutaman informantin osaamiseen liittyvät, raken-

tamiseen liittyvät ja säheltämiseen liittyvät merkitykset, jotka ovat ”osata” (M1) ja ”su-

jua hyvin” (M17L), ”korjata” (N36L) ja ”koota” (N1I) sekä ”sählätä” (M6I) ja ”joku 

häslää jonkin asian kanssa” (M10I). Neljä ensimmäistä merkitystä on saattanut assosioi-

tua osaamisen kautta ja kaksi jälkimmäistä arvaamalla vastakohtaisesti assosiaatiosta. 

 

Murresanan krökky merkityksenannot on jaoteltavissa viiteen kategoriaan, vaikka suurin 

osa informanteista muutamaa lukuun ottamatta on vastannut erilaisen sanan. Sa-

mafoneemisuuteen lukeutuvat merkitykset ovat ”möykky” (M1, N31L, M42L), ”törky” 

(M43) ja ”hörppy” (N58). Maahan ja maa-aineksiin liittyvät merkityksenannot ovat 

”kasa” (M42L), ”paakku” (N4I), ”kuoppa” (N11I) ja ”puun kanto” (N18). Spontaanit, 

talouteen liittyvät merkitykset ovat ”pirttu” (M37), jolla lienee tarkoitettu sanaa ”pirtti”, 

”kotityöt” (N36L), ”kyökki” (N1I), ”mökki” (M14I), ”kakku” (N10) ja ”leipä” (N18I). 
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Negatiivissävytteiset tai ihmistä ylipäätään kuvailevat merkityksenannot ovat ”haukku-

masana” (M20), ”vihainen” (N61, M3L), ”kiukkuinen” (N64), ”kiukkuisa” (N15I) ja 

”vanha ihminen” (M3I). Esineisiin liittyvät vastaukset ovat ”peli” (M12L), ”joku palik-

ka” (M22L) ja ”pullon avaaja” (N28L) sekä ”rekka” (M40L), ”häkkyrä” (M2I), ”tuoli” 

(M8I) ja ”joku esine” (M19I). Syytä muille kuin samafoneemisille vastauksille on han-

kala analysoida. Mielenkiintoista on kuitenkin se, miten helposti merkityksenannot ovat 

kategorisoitavissa samantyylisiä vastauksia sisältäviin ryhmiin, vaikka vastaukset on 

annettu eri eteläpohjalaispaikkakunnilla.  

 

Lipajuttaa-verbin kohdalla on kategorisoitavissa selkeästi yksi ryhmä. Veteen tai nes-

teeseen liittyvät merkityksenannot ovat ”huuhdella joku asia vedessä” (N13), ”juoda” 

(M20, M12L, M42L), ”valuttaa” (M26) ja ”vesi esimerkiksi liplattaa” (M3L) sekä ”lo-

tuuttaa vedellä” (N19L), ”vesi lipajaa” (N36L), ”liplattaa” (M2I), ”liejuttaa” (N11I) ja 

”roiskuttaa vettä tahallaan” (N17I). Näiden merkityksenantojen kohdalla informanteille 

on saattanut tulla murresanan samafoneemisuuden vuoksi mieleen veteen liittyvä verbi 

liplattaa (KS 2021 s.v. liplattaa), joten he ovat saattaneet sen tai siitä syntyneiden asso-

siaatioiden perusteella vastata merkityksensä.  Merkityksistä on kategorisoitavissa myös 

asioiden kertomiseen liittyvät, negatiivissävytteiset merkityksenannot, joita ovat ”juoru-

ta” (N18), ”livauttaa” (M43), ”lipsauttaa” (N4I) ja ”kertoa jokin salaisuus” (N15I). Li-

pajuttaa-verbin alku lip- tarkoittaa englanniksi ’huulia’ (lip), ja toisaalta lip-alku on 

sama kuin lipaista-verbissä, jonka lähisynonyymi on ’nuolaista’ (KS 2021 s.v. lipaista). 

Jommankumman syyn vuoksi kaksi informanttia on saattanut assosioida vastauksensa 

”nuolaista” (N1I, M9I). Yksi informantti lienee vastannut samafoneemisuuden ja asso-

siaation perusteella merkityksen ”lipaista” (M14I).  

 

Murresana knykyttää on saanut hyvin erilaisia spontaaneja vastauksia, joista osa on sel-

keästi vastattu samafoneemisuuden perusteella: vokaalien määrä ja laatu useissa vas-

tauksissa on samat kuin murresanassa. Sekä murresana että osa merkityksenannoista 

ovat -ttA-johtimen sisältäviä verbejä, jotka ovat myös muuttamisjohdoksia (VISK 2008 

§ 312, vrt. flenuuttaa edellä). Merkityksenannot ovat ”yhyttää” (M20), ”nylkyttää” 

(M26, N58, N61, M12L), ”kyykyttää” (M43, M24L) ja ”kyykätä” (M55, N16I) sekä 

”nytkyttää” (M17L), ”kytätä” (N28L, N1I), ”rymisyttää” (M8I) ja ”rynkyttää” (M9I, 

M19I). Samafoneemisuuden perusteella lienee vastattu myös merkityksenannot ”koput-

taa” (N36L, M14I) ja ”mököttää” (N15I).  
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Luohata on samafoneemisuuden perusteella saanut merkityksen ”louhia kalliota” (N13) 

ja ”louhia” (M40L, N18I). Assosiaation perusteella louhimisesta lienee päätelty merki-

tys ”kaivaa” (N13, M43, N7I). Flegmaattisen tyyliseen olemiseen liittyviä merkityksen-

antoja ovat ”hidastella” (N64, N4I), ”haukotella” (M42L), ”laahustaa” (M3I), ”olla jos-

sakin kauan” (M9I) ja ”luuhata” (M19I). Murresana on näiden merkitysten lisäksi saa-

nut muun muassa useita l-foneemilla alkavia vastauksia. 

 

Verbi kuoheltaa on saanut monipuolisen kirjon säheltämiseen ja kiirehtimiseen liittyviä 

merkityksenantoja: ”sählätä” (M1, N18, M38L), ”säheltää” (N36L, M2I) ja ”koheltaa” 

(N36, M12L, N36L, M42L, N1I, M9I, M19I), ”tehdä miten sattuu” (N36), ”tehdä jotain 

huolimattomasti” (N36L) ja ”tehdä huonosti” (N4I) sekä ”kiirehtiä” (M3L), ”hätäillä” 

(M14I) ja ”touhottaa” (N19L). Tähän kategoriaan jollain tapaa liittyviä merkityksenan-

toja ovat myös ”riehua” (N36, M13I) ja ”olla sekaisin” (M3I). Monet vastauksista lie-

nee assosioitu verbistä koheltaa, joka on lähes täysin samafoneeminen kysytyn mur-

resanan kanssa. Vastaus ”koheltaa” taas on selkeästi vastattu samafoneemisuuden perus-

teella. 

 

 

5.2.4. Informanttien spontaaniusluvut 

 

Seuraavaksi esittelen taulukossa 3 kunkin 57 informantin henkilökohtaiset spontaa-

niusluvut. Luvut kertovat, kuinka monelle murresanalle informantti on antanut spontaa-

nin vastauksen.   
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TAULUKKO 3. Informanttien spontaaniusluvut. 

Seinäjoki Spontaanius Lapua Spontaanius Ilmajoki Spontaanius 

M1 18 M3L 16 N1I 14 

N2 2 M4L 2 M2I 14 

N7 6 M12L 19 M3I 15 

N10 7 N15L 9 N4I 19 

N13 13 N16L 6 N5I 7 

N18 19 M17L 11 M6I 4 

M20 18 N19L 6 N7I 12 

M21 3 N21L 7 M8I 12 

M26 17 M22L 10 M9I 10 

M30 1 M24L 8 M10I 9 

N36 6 M25L 8 N11I 19 

M37 17 N28L 18 M12I 3 

M43 16 N31L 16 M13I 4 

M49 4 N32L 16 M14I 17 

M55 13 N36L 19 N15I 17 

N58 18 M37L 2 N16I 8 

N60 6 M38L 6 N17I 10 

N61 15 M40L 17 N18I 18 

N64 16 M42L 17 M19I 10 

yhteensä: 215 yhteensä: 213 yhteensä: 222 

 

Kuten taulukosta 3 on luettavissa, myös spontaaniuslukujen hajonta on laaja saavutta-

mattomuuslukujen tapaan (ks. taulukko 2). Suurin osa informanteista on vastannut 

spontaanin merkityksenannon vähintään muutaman kerran. Kuitenkin suurin osa näistä 

vähintään muutaman kerran vastanneista on antanut spontaaneja merkityksiä lähemmäs 

20 kertaa eli lähes jokaiselle murresanalle. Syynä informanttien runsaslukuisille spon-

taaneille vastauksille on se, että monet informanteista eivät ole tietoisia murresanojen 

merkityksestä. Tulosten perusteella jotkut informantit sijoittuvat vahvasti spontaa-

niuskohtaan kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolla. Saavuttamattomuuslukujen tapaan 

tässäkään tapauksessa heidän muita vastauksiaan ei voi olla huomioimatta.  

 

Mielenkiintoista on se, että yhteenlasketut spontaaniusluvut ovat saavuttamattomuuslu-

kujen tapaan (ks. taulukko 2) hyvin samansuuruisia. Näissäkään luvuissa hajonta eri 

paikkakuntien kesken ei ole runsasta. Toisaalta tulos ei yllätä, koska Etelä-Pohjanmaan 

murrealueella syntyneenä ja kasvaneena sanat eivät ole ennestään tuttuja minullekaan ja 

koska olemme informanttien kanssa samaa sukupolvea. Myös spontaaniuslukujen tulos 
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puoltaa saavuttamattomuuslukujen tapaan sitä, että kyselyn murresanat ovat olleet lu-

kioikäisille tuntemattomia paikkakunnasta riippumatta. Toisaalta voi olla mahdollista, 

että jollakin toisella murrealueella spontaani vastaus olisikin SMS:n mukainen, mutta 

tässä tutkielmassa keskityn vain Etelä-Pohjanmaan murrealueella esiintyviin merkityk-

siin, minkä perusteella jaottelen informantit jatkumolle.  

 

 

5.3. Aavistus  

 

Tähän alalukuun olen koonnut kaikki aavistussarakkeeseen lukeutuvat vastaukset. Aa-

vistussarake on jatkumolla spontaaniuden ja mukaisuusääripään välissä (ks. alaluku 

4.3.). Perustelen näiden merkityksenantojen sijoittumista erityisesti tekemällä eroa 

SMS:n mukaisiin merkityksiin ja vertaamalla KS:n merkityksiin. Alaluvun lopussa esit-

telen vielä informanttien henkilökohtaiset aavistusluvut. 

 

Kuten alaluvussa 5.2.1. kerroin, ajelehtimista on muutamanlaista: psyykkistä ajelehti-

mista ja fyysistä ajelehtimista joko ihmisen tai asian näkökulmasta. Pelkän ”ajelehtia”-

vastauksen (N2, M20, M21, N36, M17L, N19L, N21L, N1I, M2I, N5I, M9I, N11I, 

M19I) voi siis tulkita mihin tahansa ajelehtimismuotoon näistä kolmesta. Vastaus sopii 

esimerkiksi murresanan SMS:n mukaiseen merkitykseen ’olla missä sattuu’ (SMS s.v. 

ajalehtaa). Koska ajelehtimista on kolmenlaista, en tee lopullista päätöstä informantin 

ajatuksen kulusta asettamalla vastausta mukaisuuden kohtaan. Tämän perusteella asetan 

kyseisen vastauksen jatkumolla murresanan aavistuksen kohtaan. Kaksi informanttia on 

täydentänyt ”ajelehtia”-verbiä niin, että vastaus sopii aavistussarakkeeseen: ”ajelehtia 

esimerkiksi veneellä vedessä hitaasti eteenpäin” (N61) ja ”ajelehtiva asia” (M12L). 

Nämä merkityksenannot sopivat myös murresanan SMS:n mukaiseen merkitykseen 

’olla missä sattuu’, mutta tulkinnanvaran vuoksi en aseta näitäkään mukaisuussarakkee-

seen. 

 

Flenahtaa on saanut yhden aavistussarakkeeseen lukeutuvan merkityksenannon, joka on 

”kaatua” (N61, N64, M2I, M6I, N15I, N16I, N18I). Vastaus on murresanan aavistus, 

koska SMS:n mukainen flenahtaa-verbin merkitys ’pudota’ (SMS s.v. flenahtaa) tar-

koittaa KS:n mukaan ’liikkua painovoiman vaikutuksesta (nopeasti) alaspäin, maata 

kohti’ (KS 2021 s.v. pudota). Kaatumisen voi ajatella olevan tällaista painovoiman mu-
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kaan liikkumista alaspäin ja maata kohti. Toisaalta kun kaatua-verbin merkityksiä tutkii 

Kielitoimiston sanakirjasta, huomaa sen, miten kaatuminen ei ole suoraan alaspäin ta-

pahtuvaa toimintaa, vaan se on enemmänkin sivulle tai jollain tapaa eteenpäin putoamis-

ta (KS 2021 s.v. kaatua). Tämän merkittävän eron vuoksi lasken ”kaatua”-vastauksen 

aavistuskohtaan.  

 

Kievehtiä on saanut 2 aavistuskohtaan lukeutuvaa merkityksenantoa, jotka ovat ”kieriä” 

(M55, N61, M17L, M40L) ja ”pyöriä” (M14I). Kievehtiä tarkoittaa muun muassa 

’kääntyillä’, ’pyörähdellä’ ja ’hyöriä (jonkin ympärillä)’ (SMS s.v. kievehtiä). ”Kieriä”-

vastauksen merkitys on puolestaan ’edetä pyörimällä, pyöriä ja vieriä’ (KS 2021 s.v. 

kieriä). Lasken vastauksen aavistuskohtaan, koska kieriminen on hieman erilaista pyö-

rimistä kuin pyörähtely, joka tarkoittaa lähinnä pyörähtelyä ja kääntelyä peilin edessä tai 

tanssin lomassa (KS 2021 s.v. pyörähdellä). Toisekseen kun vertaa mielessään kierimis-

tä ja tanssimaista pyörähtelyä, voinee todeta, että tanssimainen pyörähtely on sulava-

liikkeistä ja lähes aina hallittua verrattuna systemaattisesti tasaiseen ja jopa hallitsemat-

tomaan kierimiseen. Samantyylisesti perustelen myös vastauksen ”pyöriä” aavistuskoh-

taan: pyöriä-verbillä on runsas kirjo erilaisia merkityksiä (KS 2021 s.v. pyöriä), eikä 

sitä ei ole määritelty sen tarkemmin. Tulkinnanvaraisuuden vuoksi lasken sen aavistus-

kohtaan.  

 

Flenuuttaa-verbin 2 aavistuskohtaan lukeutuvaa merkityksenantoa ovat ”kun -- raahaat 

sitä [jalkaa]” (N31L) ja ”kävellä oudosti” (M8I). SMS:n mukainen merkitys ’veltto, 

huolimaton käveleminen’ sopii kumpaankin vastaukseen ainakin siinä mielessä, että 

kyse on kävelemisestä (SMS s.v. flenuuttaa). ”Kävellä oudosti” antaa tulkinnanvaraa 

runsaasti, koska hyvin monenlainen kävely voi olla outoa, myös veltto ja huolimaton 

käveleminen. Jalan raahaamisessa toinen jalka voi olla velttona, ja täten kävely voi 

muuttua huolimattomaksikin, mutta toisaalta jalan raahaaminen lienee ennemmin hallit-

tua ja suoraviivaista. Tulkinnanvaran vuoksi lasken merkityksenannot siis aavistuskoh-

taan. 

 

Fletarehtaa on saanut 4 aavistuskohtaan lukeutuvaa vastausta. ”Notkuu” (M1) eli verbi 

notkua on tulkittavissa kahdella tavalla: se tarkoittaa ’pystysuuntaista, edestakaista lii-

kettä eli jokin asia taipuilee joustaen, hetkuu tai keinuu’ tai se tarkoittaa arkisesti ilmais-

ten ihmisen ’oleilua, liikkumista tai pyörimistä’ (KS 2021 s.v. notkua). Kun vastausta 
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vertaa SMS:n merkityksiin ’joutilaana kuljeskeleminen’ ja ’vetelehtiminen’ (SMS s.v. 

fletarehtaa), merkityksenannon voi tulkita sopivaksi näihin merkityksiin: arkinen not-

kuminen voi olla joutilasta tai vetelää. Kuitenkin notkumisen arkisissa merkityksissä ja 

SMS:n merkityksissä on sävyero: oleilu ja pyöriminen tietyssä porukassa ei ole välttä-

mättä joutilasta ja vetelää, kun taas SMS:n merkitys nimenomaan korostaa sitä. Notku-

misen joustava taipuilu ja keinuminen liittyvät jollain tasolla murresanan merkityksiin 

’repsottaminen’ ja ’roikkuminen’ (SMS s.v. fletarehtaa). Kuitenkaan repsottamiseen 

liittyvä huolimattomuus sekä roikkumiseen liittyvät paino- ja tukipisteen sijainnit, tar-

rautuneisuus ja runsaat kuvailevat käyttötilanteet eivät kohtaa tarpeeksi tarkasti ja luon-

tevasti informantin vastauksen kanssa (KS 2021 s.v. repsottaa, roikkua). Tämän vuoksi 

vastaus sijoittuu aavistuskohtaan. 

 

”Ottaa rennosti” -vastauksen (M2I) voi ajatella olevan joutilaana kuljeskelua ja veteleh-

timistäkin, mutta toisaalta se on ennemmin ansaittua ’vapautumista stressistä’, ’huvitte-

lua’ ja ’tuulettumista’ (KS 2021 s.v. rentoutua) esimerkiksi pitkän työpäivän jälkeen. 

Negatiivisesti ajateltuna rentoutuminen voi kuitenkin olla vetelehtimistäkin, minkä 

vuoksi asetan vastauksen aavistuskohtaan. Myös vastaukset ”joku on laiska tai kulkee 

laiskasti” (M10I) ja ”madella, kävellä hitaasti” (M8I) ovat tulkittavissa joutilaaksi kul-

jeskeluksi ja vetelehtimiseksi. Toisaalta SMS:n merkityksissä ja informanttien vastauk-

sissa on sävyeroja: vastaukset vaikuttavat olevan suoraviivaisempaa ja kirjaimellisem-

paa toimintaa kuin SMS:n mukaiset merkitykset, minkä vuoksi lasken merkityksenan-

not aavistuskohtaan. 

 

Murresanalle klosata annettu aavistusmerkitys on ”kaatua” (M42L), joka on tulkittavis-

sa sellaiseksi toiminnaksi, joka tapahtuu kerran (KS 2021 s.v. kaatua). SMS:n mukainen 

merkitys ’kaatuilla’ (SMS s.v. klosata) taas viittaa siihen, että kaatuminen tapahtuu ly-

hyen ajan sisällä useasti. Semanttisesti tarkemmin vastaavan tyylisistä eroista kertoo 

Sivonen väitöskirjassaan, jonka avulla perustelen näiden kahden murresanavastauksen 

eroa.  

 

Sivonen on tutkinut epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa ja 

niistä vertaan kiertää- ja kierrellä-verbejä ”kaatua”- ja ”kaatuilla”-vastauksiin. Esimer-

kiksi kiertää-verbin objektiivinen liike intransitiivikonstruktiossa on ympyrän muotoa 

muistuttava. Lisäksi intransitiivinen liike on tasalaatuista eli mitkään ympyrän muotoi-
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sen reitin kohdat eivät nouse korostetusti esiin (Sivonen 2005: 75.) ”Kaatua”-vastausta 

voi verrata kiertää-verbin intransitiiviseen liikkeeseen siinä mielessä, että senkin liike 

on tasalaatuista: kaatuminen tapahtuu kerran, eli tapahtuma on hyvin yksinkertainen ja 

ainutkertainen, selkeä niin kuin ympyrä (ks. Sivonen 2005 kuvio 11; ks. myös KS 2021 

s.v. kaatua). Kiertää-verbille Sivonen määrittelee myös toisen objektiivisen liikkeen, 

joka on transitiivista eli ympyrän mallisen liikkeen sisällä on useita etappeja, lokaatioi-

ta, joissa muuttujan liike pysähtyy hetkeksi (Sivonen 2005: 75). Kun tätä etappeja sisäl-

tävää, ympyrän mallista transitiivikonstruktiota vertaa ”kaatuilla”-vastaukseen, voi tul-

kita siten, että tämän tyylisiä etappeja on myös ”kaatuilla”-vastauksella. ”Kaatuilla”-

verbi on siis frekventatiivinen muuntelujohdos, jossa teko, toiminta tai tapahtuma tois-

tuu useaan kertaan (VISK 2008 § 353), eli kaatumisetappeja on useita (ks. kiertää-

verbistä Sivonen 2005: kuvio 12). Myös Sivonen toteaa, että kierrellä-verbin ero kier-

tää-verbiin on nimenomaan frekventatiivinen ele-johdin (Sivonen 2005: 86).  

 

Flossakkakeli sai 8 säähän ja 7 keliin liittyvää vastausta, jotka lasken murresanan aavis-

tukseen, koska informantti on tiedostanut ja tunnistanut sanan liittyvän jotenkin vallit-

sevaan säähän tai keliin. Vastaukset ovat monin paikoin myös lähellä SMS:n mukaista 

merkitystä, mutta tulkinnanvaran (esimerkiksi ”sadekeli”) tai tietyllä tapaa myös spon-

taaniuden (esimerkiksi ”huono sää”) vuoksi vastaus on päätynyt jatkumolle aavistuksen 

kohtaan. Krökky on saanut yhden aavistuskohtaan lukeutuvan merkityksenannon, joka 

on ”työkalu” (N42L). Työkaluja ja -välineitä on hyvin monipuolisesti kaikenlaisia. Niin 

sanotusti yleisen vastauksen vuoksi merkityksenanto on aavistus, koska SMS:n mukaan 

spesifisti määriteltynä krökky on muun muassa nimenomaan ’perunannostoon käytettä-

vä, piikikäs ja kuokkamainen työväline’ (SMS s.v. krökky).  

 

Verbin lipajuttaa aavistusmerkityksenanto on ”heilua” (M55). Heilumista on monen-

laista, mutta KS:n merkitysesimerkki ”puut heiluvat myrskyssä” perustelee hyvin sitä, 

miksi vastaus lukeutuu aavistuskohtaan (KS 2021 s.v. heilua). Heiluminen myrskyssä 

viittaa SMS:n merkitykseen ’(tuuli) heiluttaa, värisyttää’ (SMS s.v. lipajuttaa). Kuiten-

kin kun heilua-verbillä on hyvin monenlaisia merkityksiä, en laske vastausta mukai-

suuskohtaan. Knykyttää-verbille annettu vastaus ”kykkiä” (M37) on ainut aavistuskoh-

taan lukeutuva merkityksenanto. KS:n mukaan se on rinnasteinen sanalle kyykkiä, joka 

tarkoittaa ’liikkua tai tehdä jotakin kyykyllään, kumarassa, kyyköttää’ (KS 2021 s.v. 

kykkiä, kyykkiä). Knykyttää-verbin toinen merkitys ’kyyhöttää’ (SMS s.v. knykyttää) 
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tarkoittaa kyyköttämistä niin kuin ”kykkiä”-vastauksenkin yksi KS:n mukainen merki-

tys. Kuitenkin merkityspolku samaa tarkoittavuuteen on sen verran mutkikas ja moni-

tulkintainen kyykkymerkityksen vuoksi, etten laske vastausta mukaisuuskohtaan.  

 

Verbille kuoheltaa annettu aavistusvastaus ”kuohuttaa” (M43) on lähellä mukaista mer-

kitystä ’kuohua’ (SMS s.v. kuoheltaa). Kuitenkin kuohuttaa-verbin merkitykset ovat 

suppeampia kuin kuohua-verbin, koska ensimmäinen on aktiivinen ’panna kuohumaan’ 

ja jälkimmäisen merkitykset taas passiivisempia ja niin sanotusti kuvailevampia kuin 

edellisen (KS 2021 s.v. kuohuttaa, kuohua). Verbien merkityserona on myös se, että 

kuohuttaa on intransitiivinen, -ttA-johtiminen muuttamisjohdos transitiivisesta verbistä 

kuohua (VISK 2008 § 311). Näiden semanttisten erojen vuoksi ”kuohuttaa” on aavis-

tuskohtaan lukeutuva merkityksenanto. Edellisen murresanan paljolti samannäköinen 

sana kuohostaa sai aavistusmerkityksikseen ”kuohuta” (N16L) ja ”kuohua” (M43, M55, 

N31L, N32L), jotka olisivat olleet edellisen murresanan kohdalla mukaisia vastauksia. 

Tämän murresanan kohdalla perustelut aavistuskohtaan ovat samantapaiset kuin kuohel-

taa-verbin kohdalla: vastausten olisi pitänyt olla intransitiivisessa muodossa, esimerkik-

si ”kuohuttaa”. 

 

Seuraavaksi esittelen informanttien aavistusluvut. Ne on muodostettu aiempien kappa-

leiden aavistuskohtaan jakautuvien merkitystenantojen mukaan, koska tässä alaluvussa 

olen esitellyt jokaisen aavistusmerkityksenannon kirjaimellisesti lukuun ottamatta flos-

sakkakelin kaikkia merkityksenantoja.   
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TAULUKKO 4. Informanttien aavistusluvut. 

Seinäjoki Aavistus Lapua Aavistus Ilmajoki Aavistus 

M1 2 M3L - N1I 1 

N2 1 M4L - M2I 4 

N7 - M12L 1 M3I - 

N10 - N15L - N4I - 

N13 1 N16L 1 N5I 1 

N18 1 M17L 3 M6I 2 

M20 2 N19L 1 N7I - 

M21 1 N21L 1 M8I 3 

M26 1 M22L - M9I 1 

M30 - M24L - M10I 2 

N36 1 M25L 1 N11I 1 

M37 2 N28L - M12I - 

M43 2 N31L 2 M13I - 

M49 - N32L 2 M14I 3 

M55 3 N36L - N15I 1 

N58 - M37L - N16I 1 

N60 - M38L - N17I 1 

N61 3 M40L 2 N18I 1 

N64 2 M42L 2 M19I 3 

yhteensä: 22 yhteensä: 16 yhteensä: 25 

     

Kuten taulukosta 4 huomaa, aavistusluvut ovat saavuttamattomuus- ja spontaaniuslu-

kuihin verrattavissa hyvin matalat (ks. taulukko 2 ja 3). Tästä on tulkittavissa se, että 

kysytyt murresanat ovat olleet kokonaisuudessaan enemmän tuntemattomia kuin tuttuja. 

Lisäksi hajonta informanttien kesken ei ole suurta verrattuna saavuttamattomuus- ja 

spontaaniuslukuihin: aavistusluvut jakautuvat vain lukujen 0–4 välille, kun taas monen 

informantin saavuttamattomuus- tai spontaaniusluvut hipovat lähes 20:tä. Mukaisuuslu-

vuissa ei kokonaisuudessaan ole kovin merkittävää eroa eri paikkakuntien kesken. Kui-

tenkin, kuten taulukosta 4 huomaa, Lapuan seudun lukioikäisten luvut jäävät neljän nu-

meron verran alle 20:n, kun taas Seinäjoen ja Ilmajoen luvut yltävät yli sen.     
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5.4. Mukaisuus  

 

Tässä alaluvussa esittelen informanttien antamat SMS:n mukaiset vastaukset. Ne ovat 

joko kirjaimellisesti tai sisällöllisesti mukaisia vastauksia. Perustelen sisällöllisesti mu-

kaisia vastauksia vertaamalla niitä SMS:n mukaisiin merkityksiin ja KS:n määritelmiin. 

Alaluvun lopuksi esittelen informanttien mukaisuusluvut taulukossa 5.  

 

Suurin osa lomakemuotoisen murresanantunnistustestin sanoista on saanut SMS:n mu-

kaisia vastauksia joko kirjaimellisesti tai perustellusti. Murresanat ailehtaa ~ ailehtia ~ 

ajalehtaa ~ ajalehtia ja lingata ~ lingaista ~ linkoa eivät kuitenkaan saaneet mukaisia 

vastauksia, mihin saattaa olla syynä alaluvussa 5.2.1. pohtimani looginen mielikuvien 

yhteneväisyys spontaaneissa merkityksenannoissa. Näiden lisäksi sanat flenuuttaa, 

klaakkeroida, klotuta, knykyttää ja luohata eivät saaneet SMS:n mukaisia vastauksia. 

Syynä tähän lienevät ailehtaa- ja lingata-verbien tapaan kirjoitusasusta syntyneet spon-

taanit vastaukset, joita informantit ovat antaneet runsaasti (ks. alaluku 5.2.3.).  

 

Muut 13 murresanaa ovat saaneet vähintään yhden SMS:n mukaisen merkityksen. Kä-

sittelen merkityksenannot kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä (ks. liite 1). Olen 

koonnut mukaiset merkitykset kokoavasti taulukkoon 6 (ks. liite 2), johon on kirjattu 

lähes jokainen SMS:n mukainen vastaus. Ainoastaan flossakkakelin jokaista mukaista 

vastausvarianttia ei ole kirjattu, koska ne ovat samankaltaisia taulukossa nähtävien esi-

merkkien kanssa. 

 

Verbi flenahtaa on saanut 3 mukaista vastausta, joista 2 on perustellusti SMS:n mukai-

sia: ”taipua” (M25L) ja ”taittua” (M3I). SMS:n mukaisista neljästä merkityksestä ’nuo-

kahtaa’ tarkoittaa muun muassa ’taipua tai taittua (riippuvaan asentoon)’ (KS 2021 s.v. 

nuokahtaa). Informantit eivät ole tämän tarkemmin vastaustaan antaneet. Vaikka vas-

tauksissa on tulkinnanvaraa, kun vertaa merkityksenantoja KS:n merkityksiin, ne ovat 

perustellusti kuitenkin mukaisia vastauksia (KS 2021 s.v. taipua, taittua). Kolmas vas-

taus eli ”valahtaa” (N15L) on myös perustellusti SMS:n mukainen. Se tarkoittaa toisin 

sanoen ’pudota nopeasti valumalla, tipahtaa ja solahtaa’ (KS 2021 s.v. valahtaa). Tämä 

KS:n merkitys tarkoittaa samaa kuin SMS:n merkitys ’luiskahtaa käsistä’ tai ’pudota’ 

(SMS s.v. flenahtaa).  
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Kievehtiä-verbi on saanut yhden perustellusti mukaisen vastauksen ”kiehnata” (M26), 

joka on lähisynonyymi SMS:n mukaisen merkityksen ’hyöriä (jonkin ympärillä)’ kans-

sa. Nimittäin SMS:n mukaan kiehnata tarkoittaa muun muassa ’häärätä jonkin ympäril-

lä’ (SMS s.v. kiehnata). Kirjaimellisesti SMS:n mukaiset vastaukset ovat antaneet 2 

informanttia kummallekin flaskata-verbin merkitykselle: ’lyödä’ (M21) ja ’läimäyttää’ 

(M49). Fyrry on saanut 3 mukaista merkitystä vastauksilla ”hyrrä” (M43, M55, N58, 

M40L), ”lasten lelu” (M49) ja ”laite” (N60). Nämä ovat perustellusti mukaisia vastauk-

sia, koska fyrry tarkoittaa muun muassa ’lasten leikkikalua --’ ja ’konetta’ (SMS s.v. 

fyrry). Laite ja kone ovat lähisynonyymejä keskenään (KS 2021 s.v. kone, koje). 

 

Alteen kahdesta mukaisesta merkityksenannosta ensimmäinen eli ’aina’ (M19I) on kir-

jaimellisesti SMS:n mukainen (SMS s.v. altee). Toinen, perustellusti mukainen merki-

tys on ”koko ajan” (N64), koska SMS:n mukaiset ’aina’ ja ’alituisesti’ ovat sen lähi-

synonyymejä (KS 2021 s.v. aina). Fletarehtaa on saanut 2 mukaista merkitystä, joista 

’roikkua’ (M21) on kirjaimellisesti mukainen vastaus (SMS s.v. fletarehtaa). ”Laisko-

tella” (M42L) on puolestaan perustellusti mukainen merkityksenanto, koska KS:n mu-

kaan laiskotella tarkoittaa muun muassa ’vetelehtimistä’, joka on SMS:n mukainen 

merkitys (KS 2021 s.v. laiskotella; SMS s.v. fletarehtaa). Klosata-verbille annetut mer-

kityksenannot ”kolistella” (N28L) ja ”-- kolisuttaa -- leluja laatikossa ja siitä kuuluu iso 

ääni” (N17I) ovat perustellusti SMS:n mukaiset: klosata tarkoittaa muun muassa ’käsi-

tellä -- kolinaa tuottaen jotakin --’ (SMS s.v. klosata). 

 

Flossakkakeli on saanut 19 SMS:n mukaista vastausta, joista 17 liittyy keliin ja 2 sää-

hän. Vastaukset vaihtelevat loska- tai räntäsään tai -kelin välillä. Loskaan liittyvät vas-

taukset ovat SMS:n mukaisia, koska KS:n mukaan loska tarkoittaa ’sohjoa’ tai ’märkää 

lunta varsinkin tiellä’ (KS 2021 s.v. loska). Lasken myös räntään liittyvät vastaukset 

SMS:n mukaisiksi, koska KS:n määritelmiä verratessa räntä on vain satava loskan muo-

to. Räntä tarkoittaa ’satavaa, vetistä lunta’ (KS 2021 s.v. räntä). Lisäksi loskan määri-

telmässä on tulkinnanvaraa siinä, missä märkää lunta on. Kielivalinta ”varsinkin tiellä” 

antaa mahdollisuuden tulkita loskan ja rännän lähisynonyymeiksi. Krökky-sanalle an-

nettu merkitys ’huono’ (M26) on kirjaimellisesti mukainen vastaus. Toinen merkityk-

senanto ”hakku” (M55) on perustellusti mukainen vastaus, koska KS:n merkitys hakulle 

ja SMS:n merkitys krökylle on sama: ’kuokkamainen ja piikikäs työväline’ (KS 2021 

s.v. hakku; SMS s.v. krökky).   
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Lipajuttaa on saanut 3 mukaista merkityksenantoa, joista ’heiluttaa’ (N61, N36L, M19I) 

on kirjaimellisesti SMS:n mukainen. Vaikka SMS:ssa heiluttaa-verbiä on täydennetty 

’(tuuli) heiluttaa’ (SMS s.v. lipajuttaa) ja vaikka informantit eivät ole tuuli-sanaa mai-

ninneet vastauksessaan, lasken merkityksenannot kirjaimellisiksi sulkusanasta riippu-

matta. ”Lepattaa”- (M17L) ja ”-- liehuttaa jotain esim. lippua”-vastaukset (N28L) ovat 

perustellusti mukaisia merkityksenantoja, koska lepattaa tarkoittaa ’liikkua tuulessa tai 

ilmavirrassa nopeasti edestakaisin’ ja liehuttaa tarkoittaa ’(tuuli) saattaa liehumaan, 

heiluttaa’ (KS 2021 s.v. lepattaa, liehuttaa). Kuoheltaa-verbille annettu, kirjaimellisesti 

SMS:n mukainen (s.v. kuoheltaa) vastaus on ’kuohua’ (M55, N58, M8I). Viimeinen 

murresana, kuohostaa, on saanut 2 perustellusti mukaista vastausta: ”saada limsa kuo-

huamaan” (N36) ja ”kuohuttaa” (N61). SMS:n merkitys ’saada kuohumaan’ on ensim-

mäisen informantin tarkoittama vastaus ja toisen informantin vastaus tarkoittaa samaa 

eli ’kuohumaan laittamista’ (KS 2021 s.v. kuohuttaa).  

 

Edellä esiteltyjen SMS:n mukaisten merkitysten lisäksi pro gradussa käytetyssä aineis-

tossa on muitakin mukaisia vastauksia.3 Ne informantit, joilla mukainen vastaus olisi 

ollut, eivät päätyneet aineiston rajaamisen ja arpomisen vuoksi tähän tutkielmaan (ks. 

luku 2). Seuraavaksi esittelen taulukossa 5 tähän tutkielmaan päätyneiden informanttien 

mukaisuusluvut.  

 
3 Esimerkiksi murresana asuili on saanut SMS:n mukaisia vastauksia. Kandidaatintutkielmaani (Uutela 

2020) olen koonnut Seinäjoen informanttien vastauksien perusteella taulukon, jossa kerrotaan, mitkä 

murresanat ovat tai eivät ole saaneet SMS:n mukaisia vastauksia. 
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TAULUKKO 5. Informanttien mukaisuusluvut. 

Seinäjoki Mukaisuus Lapua Mukaisuus Ilmajoki Mukaisuus 

M1 - M3L - N1I - 

N2 - M4L - M2I - 

N7 - M12L - M3I 2 

N10 - N15L 2 N4I 1 

N13 - N16L 1 N5I - 

N18 - M17L 2 M6I - 

M20 - N19L - N7I 1 

M21 3 N21L 1 M8I 1 

M26 2 M22L 1 M9I - 

M30 - M24L 1 M10I - 

N36 1 M25L 1 N11I - 

M37 1 N28L 2 M12I - 

M43 2 N31L 1 M13I - 

M49 2 N32L 1 M14I - 

M55 4 N36L 1 N15I 1 

N58 2 M37L 1 N16I - 

N60 1 M38L - N17I 1 

N61 2 M40L 1 N18I 1 

N64 1 M42L 1 M19I 2 

yhteensä: 21 yhteensä: 17 yhteensä: 10 

 

Kuten taulukosta 5 huomaa, myöskään mukaisuuslukujen suuruudet eivät ole kovin 

mittavia (vrt. taulukko 4). Hajontaa eri paikkakuntien välillä kuitenkin on niin, että Sei-

näjoen ja Lapuan informanttien mukaisuusluvut ovat samaa suuruusluokkaa, kun taas 

Ilmajoen mukaisuusluku poikkeaa niistä selkeästi. Syytä tähän on vaikea analysoida. 

Huomattava ero on kuitenkin siinä, että Ilmajoen seudulta sain 19 informantin lomake-

vastaukset, jotka kaikki sisältyvät tähän tutkielmaan. Seinäjoelta sain yhteensä melkein 

70 vastausta ja Lapualta yli 40 vastausta, mutta tasavertaisuuden ja tutkielman luotetta-

vuuden vuoksi arvoin niistä mukaan 19 informanttia (ks. luku 2). On saattanut käydä 

niin, että sattumalta arvonnan tuloksena Seinäjoen ja Lapuan informanteista tähän tut-

kielmaan valikoitui paljon sellaisia informantteja, joilla sattuu olemaan SMS:n mukaisia 

vastauksia. Tutkielman luotettavuutta pohdin lisää luvussa 6.  
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5.5. Tulosten koontia  

 

Alaluvuissa 5.1.–5.4. olen esitellyt lomakemuotoisen murresanantunnistustestin tuloksia 

eli annettuja merkityksenantoja sekä koonnut jokaiselle informantille saavuttamatto-

muus-, spontaanius-, aavistus- ja mukaisuusluvut. Tässä analyysin viimeisessä alaluvus-

sa esittelen, millainen jatkumo murresanoille muodostuu alalukujen 5.1.–5.4. perusteel-

la. Lisäksi esittelen paikkakuntakohtaisesti kunkin kolmen paikkakunnan kielenkäyttö-

kielenkäyttäjäjatkumon, ja kokoan informantit myös yhteiselle jatkumolle. Informant-

tien jatkumot muodostuvat taulukoiden 2–5 frekvenssien mukaan. 

 

 

5.5.1. Murresanat kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolla 

 

Kuvioon 2 murresanojen numerot on aseteltu kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumoon 

vastattujen merkityksenantojen perusteella: esimerkiksi numero 2 tarkoittaa murresanaa 

fletarehtaa. Murresanojen numerot ovat samat kuin murresanantunnistustestissä (ks. 

liite 1) ja luvussa 2. Sananumerot on jaoteltu jatkumon kohtiin siten, että ne on merkitty 

jatkumoon kahdesti ja yksi sana kolmesti. Syynä tähän on se, että asettaminen yhteen 

kohtaan olisi ollut liian suoraviivaista ja päätelmien tekemistä liian jyrkästi tuloksiin 

nähden. Syy, miksi sana on jatkumon tiettyyn kohtaan päätynyt, perustellaan liitteen 3 

mukaan, joka on koottu alalukujen 5.1.–5.4. sisältöjen avulla. 

 

Liite 3 kuvastaa taulukkomuodossa sen, miten jokainen murresana jakautuu kielenkäyt-

tö-kielenkäyttäjäjatkumolle eri jatkumokohtiin. Liite 3 kertoo tarkat luvut siitä, kuinka 

moni kullekin murresanalle annettu merkitys asettuu saavuttamattomuus-, spontaanius-, 

aavistus- tai mukaisuuskohtaan jatkumolla. Esimerkiksi murresanalle fyrry annetuista 

merkityksistä 22 vastausta asettuu saavuttamattomuuskohtaan, 15 spontaanius-, 0 (-) 

aavistus- ja 6 mukaisuuskohtaan. Kuitenkin jatkumon lukuja vertaamalla fyrry asettuu 

saavuttamattomuus- ja spontaaniuskohtaan, koska aavistus- ja mukaisuusluvut ovat al-

haiset saavuttamattomuus- ja spontaaniuslukuihin verrattuna. Tämä esimerkki kertoo 

sen, että kuvion 2 mukainen jaottelu on pääpiirteistä. Koska tutkielman tarkoituksena on 

selvittää, miten eteläpohjalaisnuoret tunnistavat Etelä-Pohjanmaan murteen sanoja, en 

voi huomioida tuloksissa vain yhtä jatkumon kohtaa. Toisaalta jokaisen neljän jatkumon 

kohdan huomioiminen murresanojen tunnistettavuuden analysoinnissa tekisi tulosten 
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raportoimisesta monimutkaisen, minkä vuoksi päädyn jaottelemaan murresanat pääpiir-

teissään kahteen jatkumokohtaan ja yhden murresanan kolmeen jatkumokohtaan.  

 

Saavuttamattomuus eli määrittelemättömyys  

 

I Saavuttamattomuus 

 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

 

II Spontaanius 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

 

III Aavistus 

 

 

1, 12 

 

IV Mukaisuus 

 

 

12 

Osaaminen eli tunnistaminen 

KUVIO 2. Murresanojen kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo. 

 

Kuten kuvio 2 osoittaa, murresanantunnistustestin vastauksien perusteella murresanat 

jakautuvat jatkumolla erittäin spontaanius- ja saavuttamattomuuspainotteisesti. Spon-

taanius- ja saavuttamattomuusluvut kunkin murresanan ja informantin kohdalla ovat 

niin suuret verrattuna aavistus- tai mukaisuuslukuihin, että sanojen sijoittaminen kuvion 

mukaisella tavalla on melko ilmeistä (ks. liite 3 sekä taulukot 2 ja 3). Vasemmassa reu-

nassa oleva kaksisuuntainen nuoli havainnollistaa murresanojen liikkuvuutta jatkumol-

la: murresanojen sijoittuminen tällä tavoin ei ole ainut mahdollinen, kuten liitteestä 3 

voi huomata. 

 

Esimerkiksi murresanat 2, 3, 6, 10, 15 ja 20 ovat saaneet useampia sellaisia merkityk-

senantoja, jotka eivät kuulu jatkumolle kohtaan saavuttamattomuus tai spontaanius (ks. 

liite 3). Nämä murresanat ovat saaneet 3–7 aavistus- tai mukaisuuskohtaan lukeutuvaa 

vastausta, joista osa on samoja merkityksenantoja. Flenahtaa-verbille (2) on annettu 

yhteensä peräti 10 näihin jatkumon kohtiin lukeutuvaa vastausta: 7 aavistuskohtaan ja 3 

mukaisuuskohtaan sijoittuvaa. Kievehtiä- (3), fyrry- (6), fletarehtaa- (10) ja lipajuttaa-

sanoille (15) on vastattu kullekin yhteensä 6 aavistus- ja mukaisuuskohtaan lukeutuvaa 

vastausta. Lisäksi verbi kuohostaa ~ kuohistaa (20) on saanut 7 näihin kohtiin sijoittu-
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vaa vastausta. (Ks. alaluvut 5.3.–5.4.) Esimerkiksi nämä edellä esitetyt murresanat voi-

vat liukua jatkumolla myös muualla kuin kuvion 2 osoittamissa kohdissa. 

 

 

5.5.2. Informantit kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolla 

 

Seuraavaksi esittelen ensin Seinäjoen, sitten Lapuan ja viimeisenä Ilmajoen seudun lu-

kioikäisinformanttien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumot, joissa yhteenlasketut frek-

venssit kuvaavat vastausten asettumista kuhunkin laadulliseen luokkaan. Kuten murre-

sanojenkin kohdalla, kunkin jatkumon sivussa oleva kaksisuuntainen nuoli havainnollis-

taa sitä, että luvut kussakin jatkumon kohdassa ovat liukuvia ja voivat muuttua, koska 

murresanoille annetut merkitykset eivät liene tarkkarajaisia. Seuraava kuvio 3 havain-

nollistaa seinäjokisinformanttien sijoittumisen jatkumolle.  

 

Saavuttamattomuus eli määrittelemättömyys  

 

I Saavuttamattomuus 

 

 

122 

 

II Spontaanius 

 

 

215  

 

III Aavistus 

 

22 

 

IV Mukaisuus 

 

 

21 

 

Osaaminen eli tunnistaminen 

KUVIO 3. Seinäjokisinformanttien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo. 

  

Murresanajatkumon tavoin (ks. alaluku 5.5.1.) seinäjokisinformanttien jatkumo on saa-

vuttamattomuus- ja spontaaniuspainotteinen. Täten voi todeta, että Seinäjoen seudun 

lukioikäiset asettuvat kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolla johonkin saavuttamatto-

muuden ja spontaaniuden välille. Toisaalta spontaaniusluvut ovat saavuttamattomuuslu-

kuihin verrattuna melkein kaksinkertaiset, joten seinäjokisinformantit asettuvat suora-

viivaisemmin sanottuna spontaaniuskohtaan. Murresanoja on aavistettu ja tunnistettu 
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melkein saman verran, mutta ero vastakkaisiin jatkumokohtiin on erittäin mittava. Seu-

raavaksi esittelen kuvion 4, jossa on jaoteltuna lapualaisinformanttien jatkumo. 

          

Saavuttamattomuus eli määrittelemättömyys  

 

I Saavuttamattomuus 

 

 

134 

 

II Spontaanius 

 

 

213  

 

III Aavistus 

 

16 

 

IV Mukaisuus 

 

 

17 

 

Osaaminen eli tunnistaminen 

KUVIO 4. Lapualaisinformanttien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo. 

 

Lapualaislukioikäisten jatkumossa informantit jakautuvat vastaustensa perusteella hyvin 

samantapaisesti kuin seinäjokiset lukioikäiset omassa jatkumossaan (ks. kuvio 3). Myös 

Lapuan seudun informantit asettuvat saavuttamattomuuden ja spontaaniuden välille liu-

kuvaan jatkumoon ja yksinkertaisemmin tulkittuna spontaaniuskohtaan. Aavistus- ja 

mukaisuusluvut ovat Seinäjokeen verrattuna muutaman numeron alhaisemmat, mutta 

niidenkään välillä ei ole mittavaa eroa. Voineekin todeta, että murresanoja on tunnistet-

tu ja ei ole tunnistettu lähes yhtä hyvin Seinäjoen ja Lapuan seudulla. Lapualaisilla in-

formanteilla on kuitenkin noin 10 numeron verran korkeampi saavuttamattomuusluku 

kuin seinäjokisilla ja ilmajokisilla, joiden jatkumon esittelen seuraavaksi.  



47 

 

 

Saavuttamattomuus eli määrittelemättömyys  

 

I Saavuttamattomuus 

 

 

123 

 

II Spontaanius 

 

 

222  

 

III Aavistus 

 

25 

 

IV Mukaisuus 

 

 

10 

 

Osaaminen eli tunnistaminen 

KUVIO 5. Ilmajokisinformanttien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo. 

 

Kovin merkittäviä muutoksia ei tapahdu tässäkään jatkumossa: ilmajokisinformantit 

lukeutuvat saavuttamattomuuden ja spontaaniuden välille tai vain spontaaniuden koh-

taan, kuten seinäjokiset ja lapualaisetkin. Silmiinpistävä ero Ilmajoen jakaumassa ver-

rattuna Seinäjokeen ja Lapuaan on se, että Ilmajoella mukaisia vastauksia on 10, kun 

taas Seinäjoella luku on 21 ja Lapualla 17.  

 

Seinäjokisten ja lapualaisten murresanatietoisuus on tämän perusteella hieman korke-

ampi kuin ilmajokisten, vaikkakaan ero ei vaikuta kokonaisuudessaan juurikaan etelä-

pohjalaisten lukioikäisten murresanatietoisuuteen. Ilmajoen aavistusluvut puolestaan 

ovat korkeimmat 25 vastauksella verrattuna Seinäjoen 22:een ja Lapuan alhaisimpaan 

lukuun eli 16:een. Kuitenkin kokonaisuudessaan kunkin paikkakunnan luvut ovat sa-

massa suuruusluokassa, eikä kovin mittavia eroja ole. Viimeisenä esittelen vielä kuvios-

sa 6 edellisten jatkumoiden perusteella kootun eteläpohjalaisinformanttien kielenkäyttö-

kielenkäyttäjäjatkumon.  
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Saavuttamattomuus eli määrittelemättömyys  

 

I Saavuttamattomuus 

 

 

379 

 

II Spontaanius 

 

 

650  

 

III Aavistus 

 

63 

 

IV Mukaisuus 
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Osaaminen eli tunnistaminen 

KUVIO 6. Eteläpohjalaisinformanttien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumo. 

 

Lukujen keskinäiset suhteet pysyvät oletettavastikin saman suuruisina tässä kokoavassa 

eteläpohjalaisjatkumossa kuin paikkakuntien jatkumoissa. Tutkielmani osoittaa sen, että 

tämän aineistostani arvotun, 57 eteläpohjalaisinformantin murresanatietoisuus SMS:n, 

vain Etelä-Pohjanmaan murrealueella esiintyvien sanojen kohdalla on spontaanin saa-

vuttamaton. Heidän spontaanit assosiaatioiden ja samafoneemisuuden perusteella vasta-

tut merkityksenantonsa yltävät 650:een. Kuitenkin yli sata vastausta on SMS:n mukaisia 

tai lähellä SMS:n mukaista vastausta, mikä kertonee siitä, että jotkin sanat ovat joillekin 

informanteille olleet tuttuja. Toisaalta liki 400 vastausta on ollut saavuttamattomuuteen 

lukeutuvia, joten nämä luvut ja spontaaniusluvut kertovat sen, että murresanatietoisuus 

lienee väistyvää.  

 

Mantila puhuu artikkelissaan siitä, että syytä joidenkin kielenpiirteiden väistyvyyteen ei 

tiedetä, vaikka nykysuomalaisen puhekielen tutkimusta onkin runsaasti. Hän nostaa 

esiin puhekielen piirteisiin liittyviä kulttuurisia merkityksiä, joita ovat esimerkiksi maa-

laisuus, (pää)kaupunkilaisuus, korrektius ja maskuliinisuus. Artikkelissaan Mantila tar-

kastelee puhekielen piirteitä osana yksilöllistä identiteettiä. (Mantila 2004: 323–324.) 

Saattaa olla niin, että Etelä-Pohjanmaan murteen murresanatietoisuus on väistyvää esi-

merkiksi sen vuoksi, että informanttien yksilöllisten identiteettien muodostumiseen vai-

kuttaa kaupunkilaisuuden korostaminen. Mantilan mukaan nimittäin nykysuomalaisen 
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puhekielen tuloksia on yleistetty esimerkiksi niin, että murteellisuus on runsaampaa 

maaseudulla asuvilla miehillä, kun taas kaupungissa asuvilla naisilla murteellisuus on 

väistyvää (Mantila 2004: 323). Voikin olla mahdollista, että tutkimukseni tuloksiin vai-

kuttaa yksilöllisissä identiteeteissä korostunut kaupunkilaisuus, minkä vuoksi murresa-

noja on tunnistettu spontaanius- ja saavuttamattomuuspainotteisesti. Yleistystä tulosten 

syystä en kuitenkaan tee informanttien suppean otannan ja taustatietojen huomiotta jät-

tämisen vuoksi.   
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkinut pro gradu -tutkielmassani eteläpohjalaisten lukioikäisten murresanatietoi-

suutta. Olen selvittänyt, millaisia merkityksiä Seinäjoen, Lapuan ja Ilmajoen seudulla 

asuvat informantit ovat antaneet 20:lle vain Etelä-Pohjanmaan murrealueella esiintyville 

sanoille. Merkityksenantojen analysoinnin avulla olen saanut selville, miten murresano-

ja tunnistetaan, eroavatko eri paikkakuntien vastaukset toisistaan ja millaisia kielenkäyt-

tö-kielenkäyttäjäjatkumoita on muodostunut. Tutkimukseni edustaa täten kansandialek-

tologista tutkimustraditiota. Se on tiettävästi ensimmäinen sellainen Oulussa tehty Ete-

lä-Pohjanmaan murteeseen liittyvä tutkimus ja ylipäätään ensimmäinen murteeseen liit-

tyvä tutkimus, jossa tutkitaan ainoastaan murresanatietoisuutta. 

 

Osa aineistostani on kerätty syksyllä 2019 kandidaatintutkielmaani varten (ks. Uutela 

2020) ja loput alkuvuodesta 2021. Informantteja on kultakin paikkakunnalta 19, eli yli 

sadan informantin joukosta on arvottu yhteensä 57 informanttia. He vastasivat kehitte-

lemääni lomakemuotoiseen murresanantunnistustestiin (ks. liite 1), jonka nimityksen 

sovelsin Anne-Maria Nupposen murteentunnistustestistä (2011: 7). Murresanantunnis-

tustestin eteläpohjalaiset murresanat ovat ailehtaa ~ ailehtia ~ ajalehtaa ~ ajalehtia, 

flenahtaa, kievehtiä, lingata ~ lingaista ~ linkoa ja flaskata sekä fyrry, flenuuttaa, 

klaakkeroida, altee ja fletarehtaa ja lisäksi klosata, flossakkakeli, klotuta, krökky ja lipa-

juttaa sekä knykyttää, luohata, kuoheltaa, asuili ja kuohostaa ~ kuohistaa. Näille annet-

tuja vastauksia olen analysoinut sisällönanalyysiä käyttäen. Dennis R. Prestonin luokit-

telumallia soveltaen olen kehittänyt kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumon, johon olen 

sijoittanut sekä murresanat että informantit joko saavuttamattomuuden, spontaaniuden, 

aavistuksen tai SMS:n mukaisuuden luokkaan (Preston 1996: 41; Preston 1999: 360). 

 

Prestonin (1996: 41, 1999: 360) mukaan kielitietoisuuden luokittelu neljään, toisistaan 

riippumattomaan jatkumoon ovat availability, accuracy, detail ja control ~ imitative 

control. Prestonin availability tarkoittaa tutkielmassani saavuttamattomuutta, jonka 

muodostin soveltaen sekä Mielikäisen (2005: 98) että Vaattovaaran (2009: 31) suomen-

noksia ja määritelmiä. Kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumossani seuraavana, Prestonin 

järjestyksestä poiketen, on detail, jonka olen nimennyt spontaaniudeksi: sekä Mielikäi-

sen (2005: 98) että Vaattovaaran (2009: 32) suomennos ’yksityiskohtaisuus’ tarkoittaa 

tutkimukseni spontaaniusluokassa sitä, että informantti on kiinnittänyt huomiota yksi-
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tyiskohtaisesti foneemeihin. Prestonin accuracy-luokka on jatkumossani nimeltään aa-

vistus, koska Vaattovaaran (2009: 32) mukaan käsitykset kielestä voivat olla myös täy-

sin osuvan ja täysin väärän väliltä, kuten aineistoni analyysistä huomaa (ks. alaluku 

5.3.). Aavistustermiä ovat käyttäneet myös Saviniemi, Kunnas, Mantila, Rajala ja Pauk-

kunen (2019: 286) taksonomiassaan, joka toimii kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumoni 

visuaalisena mallina. Mielikäisen (2005: 98) suomennos ’hallinta’ Prestonin luokasta 

control on jatkumoni mukaisuusluokan termin taustalla, koska kielenkäyttäjä hallitsee 

eli on osannut antaa SMS:n mukaisen merkityksen murresanalle. 

 

Tulosten mukaan eteläpohjalaisten lukioikäisten murresanatietoisuus on pääosin spon-

taania mutta myös saavuttamatonta: informantit ovat vastanneet merkityksen spontaa-

nisti samafoneemisuutta ja assosiaatiota käyttäen – esimerkiksi ailehtia ~ ailehtia ~ aja-

lehtaa ~ ajalehtia merkityksenanto on ”ajelehtia” – tai merkityksenantoa ei ole vastattu 

– esimerkiksi vastaus on ”en tiedä”. Runsaasta 1 000 vastauksesta hieman yli 100 vas-

tausta lukeutuu joko aavistus- tai mukaisuusluokkaan eli merkityksenanto on lähes tai 

täysin Suomen murteiden sanakirjan mukainen: esimerkiksi flossakkakelille annettu 

merkitys ”huono keli” on aavistusluokkaan ja ”loska sää” mukaisuusluokkaan kuuluva 

vastaus. (Ks. kuvio 6.) Paikkakuntien kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumot eivät poikkea 

toisistaan merkittävästi vaan taksonomisen luokittelun numeerinen suhde toisiinsa on 

samaa suuruusluokkaa (vrt. kuviot 3, 4 ja 5). Myös paikkakunnittain murresanatietoi-

suus on sekä spontaani että saavuttamaton.  

 

Sekä informanttien että murresanojen jatkumot havainnollistavat sitä, että ainakin tämän 

lomakemuotoisen murresanantunnistustestin 20 eteläpohjalaismurresanaa ovat väisty-

viä. Informanttien antamia vastauksia on yhteensä yli 1 000 mutta vain noin kymme-

nesosa siitä on joko lähes tai kokonaan mukaisia vastauksia. Murresanat ovat suurim-

maksi osaksi tälle sukupolvelle tuntemattomia, mikä kertonee siitä, että sanasto on 

muuttumassa niin, etteivät kyseiset sanat enää juurikaan kuulu informanttien idiolektei-

hin. Kuitenkin jotkin vastaukset ovat kuvailevasti kirjoitettuja, mikä kertonee siitä, että 

kyseinen sana on käytössä joko informantilla itsellään tai hänen lähipiirissään. Murresa-

nantunnistustestissä kysymäni taustatiedot olisivat siis voineet tukea analyysiäni ja tuo-

da uusia näkökulmia siihen, mutta tähän tutkielmaan taustatietojen huomioiminen ei 

mahtunut. Kysytyt taustatiedot liittyvät informantin ja hänen huoltajiensa asuin- ja syn-

nyinpaikkoihin sekä siihen, kauanko informantti on asunut kyseisellä paikkakunnalla. 
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Taustatietojen huomioiminen olisi hyvä lisä jatkotutkimukseen. Se olisi voinut tuoda 

tutkimukseen myös lisää luotettavuutta. Informanttien määrä jäi tutkimuksessani melko 

alhaiseksi, mutta koska Ilmajoen seudulta sain vastauksia vain 19, halusin luotettavuu-

den kannalta sisällyttää saman suuruisen informanttiotannan myös Seinäjoen ja Lapuan 

seudulta. Kerätystä aineistosta useat kymmenet informantit Seinäjoelta ja Lapualta jäi-

vät tutkimuksen ulkopuolelle. Jos tutkimusaineisto olisi ollut laajempi, tulokset saattai-

sivat olla erilaisia ja ne antaisivat mahdollisesti luotettavamman, tai ainakin kattavam-

man, käsityksen eteläpohjalaisten lukioikäisten murresanatietoisuudesta. Tutkimukseni 

luotettavuuden kannalta siis oli perusteltua ottaa saman suuruinen informanttiotanta, 

mutta varsinaisesti aiheen luotettavuuden kannalta isompi informanttijoukko olisi ollut 

paikallaan.  

 

Tutkimuksessani keskityin murresanantunnistustestin merkityksenantojen lisäksi vain 

siihen, onko annettu vastaus Etelä-Pohjanmaan murrealueella käytössä olevan merki-

tyksen mukainen. Voikin olla niin, että jos olisin tutkinut merkityksenantoa taustatietoi-

hin nojaten, niiden avulla olisi voinut selvitä se, että annettu vastaus on jollain toisella 

murrealueella Suomen murteiden sanakirjan mukainen. Toinen jatkotutkimusaihe voisi-

kin olla se, miten taustatiedot vaikuttavat Etelä-Pohjanmaan murteen sanojen merkityk-

senantoihin ja onko jokin murresana käytössä eri merkityksessä toisella murrealueella. 

Jos murresanantunnistustestissä olisin kysynyt vielä esimerkiksi sitä, millä perusteella 

informantti päätyi antamaansa merkitykseen, olisin tälläkin tavalla saanut uuden, erilai-

sen näkökulman aineiston käsittelyyn. Tämä olisi saattanut tuoda tutkimukseen myös 

lisää luotettavuutta, joten jatkotutkimuksessa voi pohtia kyselylomakkeen muokkaamis-

ta. Alaluvussa 5.5.2. esiin nostamani Mantilan identiteettinäkökulma olisi voinut toimia 

tutkimuksessa myös hyvin. Kyselylomakkeessa olisi voinut olla tähänkin näkökulmaan 

lukeutuvia kysymyksiä. Identiteettinäkökulma olisi voinut antaa jonkinlaisia vastauksia 

eteläpohjalaisten murresanojen väistyvyydestä.  
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LIITE 1. Sähköinen kyselylomake. 

 

Kysely eteläpohjalaisista murresanoista 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani lukioikäisten käsityksiä Etelä-Pohjanmaan murteen 

sanoista. Kyselyyn voivat vastata 16 vuotta täyttäneet. Kyselyyn vastataan nimettömäs-

ti, ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Koululaitosta ei mainita tutkielmassa 

nimeltä.  

 

Annettuja vastauksia käytetään Natalia Uutelan pro gradu -tutkielmassa ja mahdollisesti 

myöhemmin muissa tutkimuksissa. Vastaukset tallennetaan Oulun yliopiston arkistoon, 

josta niitä voivat halutessaan käyttää muutkin Oulun yliopiston opiskelijat omissa tut-

kimuksissaan. Olethan tutustunut erilliseen tietosuojalomakkeeseen, joka on toimitettu 

koululle etukäteen opiskelijoille jaettavaksi. 

 

Kyselyn alussa pyydetään täyttämään vastaajan sekä huoltajan/huoltajien taustatietoja. 

Tämän jälkeen tulevat 20 eteläpohjalaiseen murresanaan liittyvät kysymykset. 

 

Oikeita ja vääriä vastauksia ei varsinaisesti ole, joten vastaathan, vaikka et varmuudella 

tietäisikään. 

 

Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. 

 

Terveisin  

Natalia Uutela 

suomen kielen opiskelija Oulun yliopistosta 

 

Vakuutan, että olen täyttänyt 16 vuotta. *  

o Kyllä  

o Ei  

 

Vastauksiani saa käyttää tutkimuksessa. *  

o Kyllä 



 

 

o Ei 

 

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 

 

Sukupuoli * 

o nainen 

o mies 

o muu 

 

Millä paikkakunnalla olet syntynyt? * 

 

 

 

 

 

 

 

Millä paikkakunnalla asut nykyään? * 

 

 

 

 

 

 

 

Kuinka kauan olet asunut nykyisellä asuinpaikkakunnalla? * 

o alle 1 vuoden 

o 1–5 vuotta 

o 6–10 vuotta 

o yli 10 vuotta 

 

Vastaa seuraavaan kysymykseen, jos sinulla on huoltajan/huoltajien lupa. 

o Huoltajaltani/huoltajiltani on kysymykseen vastauslupa. 

 

 

 



 

 

Miltä paikkakunnalta huoltajasi on/ovat kotoisin? 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi näet 20 erilaista Etelä-Pohjanmaan murteen sanaa. Kerro jokaisesta, mitä se 

tarkoittaa. Oikeita ja vääriä vastauksia ei kuitenkaan varsinaisesti ole, joten vastaathan, 

vaikka et varmuudella tietäisikään. 

 

 

ailehtaa/ailehtia/ajalehtaa/ajalehtia 

 

 

 

 

 

 

 

flenahtaa 

 

 

 

 

 

 

 

kievehtiä 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lingata/lingaista/linkoa 

 

 

 

 

 

 

 

flaskata 

 

 

 

 

 

 

 

fyrry 

 

 

 

 

 

 

 

flenuuttaa 

 

 

 

 

 

 

 

klaakkeroida 

 

 

 

 

 

 



 

 

altee 

 

 

 

 

 

 

 

fletarehtaa 

 

 

 

 

 

 

 

klosata 

 

 

 

 

 

 

 

flossakkakeli 

 

 

 

 

 

 

 

klotuta 

 

 

 

 

 

 



 

 

krökky 

 

 

 

 

 

 

 

lipajuttaa 

 

 

 

 

 

 

 

knykyttää 

 

 

 

 

 

 

 

luohata 

 

 

 

 

 

 

 

kuoheltaa 

 

 

 

 

 

 



 

 

asuili 

 

 

 

 

 

 

 

kuohostaa/kuohistaa 

 

 

 

 

 

  



 

 

LIITE 2. Taulukko 6. Esimerkkimerkityksenantojen jakautuminen. 

 

Murresana Spontaanius Aavistus Mukaisuus 

ailehtaa ~ 

ailehtia ~ 

ajalehtaa ~ 

ajalehtia 

”ajelehtia 

esim. vedessä” 

”ajaa” 

”ajatella” 

”ajelehtia” 

”harhailla” 

”vapaasti 

kulkemista” 

 

      X 

flenahtaa ”venähtää” 

”väsähtää” 

 

”kaatua” 

 

”taipua” 

”taittua” 

”valahtaa” 

 

kievehtiä 

”kiirehtiä” 

”hidastella” 

”kieriä” 

”pyöriä” 

”pyörähtää” 

 

”kiehnata” 

lingata ~ 

lingaista ~ 

linkoa 

”heittää” 

”pyykätä” 

”linkoamista” 

 

       X 

 

      X 

 

flaskata 

”vuotaa” 

”huijata” 

”tiskata” 

 

       X 

”lyödä” 

”läimäyttää” 

fyrry ”turri” 

”turkki” 

 

X 

”lasten lelu” 

”laite” 

”hyrrä” 

 

flenuuttaa 

”venyttää” 

”nilkuttaa” 

”raahata” 

”kun -- raahaat sitä 

[jalkaa]” 

”kävellä oudosti” 

 

      X 

 

klaakkeroida 

”kaakeloida” 

”laakeroida” 

”laatoittaa” 

 

       X 

 

      X 

 

altee 

”iltapäivä” 

”allas” 

”alta” 

 

       X 

”koko ajan” 

”aina” 

 

 

fletarehtaa 

 

 

”venähtää” 

”horjua” 

”notkuu” 

”joku on laiska tai 

kulkee laiskasti” 

”madella, 

kävellä hitaasti” 

”ottaa rennosti” 

 

 

”roikkua” 

”laiskotella” 

klosata 
”kolata” 

”sulkea” 

”pelleillä” 

 

”kaatua” 

” -- kolisuttaa -- lelu-

ja laatikossa ja siitä 

kuuluu iso ääni” 

”kolistella” 

 

flossakkakeli 

”kananmuna” 

”hammasharja” 

”kaakeli” 

”huono sää” 

”sadekeli” 

”rapakeli” 

 

”loska sää” 

”loskakeli” 

”räntäkeli” 

klotuta 
”koluta” 

”etsiä” 

”luututa” 

 

       X 

 

      X 



 

 

krökky 
”vihainen” 

”peli” 

”möykky” 

 

”työkalu” 

”huono” 

”hakku” 

 

lipajuttaa 

”nuolaista” 

”lipsauttaa” 

”juoda” 

 

”heilua” 

         ”heiluttaa” 

”lepattaa” 

” -- liehuttaa jotain 

esim. lippua” 

knykyttää 
”nylkyttää” 

”kyykätä” 

”koputtaa” 

 

”kykkiä” 

 

      X 

luohata 
”louhia” 

”kaivaa” 

”hidastella” 

 

       X 

 

      X 

kuoheltaa ”koheltaa” 

”sählätä” 

”kuohuttaa” ”kuohua” 

asuili 
”asusti” 

”asua” 

”asui” 

 

       X 

 

      X 

 kuohostaa ~ 

kuohistaa 

”kohentaa” 

”kuohkeuttaa” 

”parantaa” 

”kuohuta” 

”kuohua” 

 

       ”kuohuttaa” 

”saada limsa  

kuohuamaan” 

  



 

 

LIITE 3. Murresanavastausten jakautuminen kielenkäyttö-kielenkäyttäjäjatkumolle.  

 

Murresana Saavuttamattomuus Spontaanius Aavistus Mukaisuus 

1. ailehtaa ~  

ailehtia ~ 

ajalehtaa ~  

ajalehtia 

4 40 15 - 

2. flenahtaa 14 24 7 3 

3. kievehtiä 21 19 5 1 

4. lingata ~  

lingaista ~ 

linkoa 

3 35 - - 

5. flaskata 11 18 - - 

6. fyrry 22 15 - 6 

7. flenuuttaa 13 18 2 - 

8. klaakkeroida 22 13 - - 

9. altee 26 29 - 2 

10. fletarehtaa 29 6 4 2 

11. klosata 20 24 1 2 

12. flossakkakeli 18 6 15 19 

13. klotuta 23 22 - - 

14. krökky 27 28 1 2 

15. lipajuttaa 23 18 1 5 

16. knykyttää 22 18 1 - 

17. luohata 24 12 - - 

18. kuoheltaa 19 21 1 3 

19. asuili 17 36 - - 

20. kuohostaa ~  

kuohistaa 

22 19 5 2 

 

 


