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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymys

Tässä pro gradu -tutkielmassani tutkin japaninkielisen romaanin suomennoksen

reaalioiden käännösstrategioita ja vaikuttimia niiden taustalla. Aineistonani toimii

Haruki Murakamin romaani Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no

toshi (2013) ja sen Raisa Porrasmaan suomennos Värittömän miehen vaellusvuodet

(2014). Tutkimukseni on komparatiivista käännöstutkimusta: vertailen alkuperäisiä

reaalioita ja niiden käännösvastineita läpi analyysini. 

Tutkielmani olennainen käsite on reaalia: kielen leksikaalinen osa, joka viittaa

johonkin ns. todellisen maailman ainekseen tietyn kulttuurin sisällä. Reaaliat

muodostavatkin mielenkiintoisen käännösongelman: kuinka kääntää käsitteitä, joita ei

kohdekielessä ole olemassakaan? Tutkielmassani analysoin Ritva Leppihalmeen (2001)

käännösstrategioiden avulla, minkälaisin keinoin Suomelle kaukaisen japanilaisen

kulttuurin reaalioita on käännetty kaunokirjallisessa teoksessa. Pohdin myös, mitkä

mahdolliset tekijät ovat vaikuttaneet kuhunkin käännösstrategiaan päätymiseen. Vaikka

kääntäjä tuskin jokaisen reaalian kohdalla tietoisesti punnitsee  käännösstrategioita, niin

koen silti mielenkiintoiseksi tarkastella, mitä yhteisiä tekijöitä tietyin strategioin

käännetyillä reaalioilla on. 

Japanilaista kirjallisuutta on suomennettu melko vähän ja suomennoksia tutkittu

sitäkin vähemmän. Japanilainen kirjallisuus on ollut lähellä sydäntäni jo pitkään ja

haaveilen tulevaisuudessa voivani itsekin suomentaa sitä, joten halusin tutkia

nimenomaan kaunokirjallisuuden kääntämistä. Japania olen opiskellut mm. Helsingin

yliopiston maailman kulttuurien laitoksella, vuoden lukiovaihdossa Chibassa ja puoli

vuottta yliopistovaihdossa Kiotossa Doshishan yliopistossa. Yhteensä olen opiskellut

japania yli 8 vuotta ja tehnyt myös jonkin verran käännös- ja tulkkaustöitä. Myös

kandidaatintutkielmani tein japaninkielisten reaalioiden suomentamisesta (Holm 2013). 

Aineistokseni olen valinnut Haruki Murakamin uusimman romaanin Shikisai o

motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi (2013) ja sen suomennoksen

Värittömän miehen vaellusvuodet (2014). Vaikken kirjasta erityisemmin pitänyt,
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päädyin tutkimaan juuri sitä, koska monista japanista suomennetuista romaaneista

eroten se täytti vaatimukseni: ilman välikieltä japanista suomennettu nykykirjallisuuden

teos. Romaanista olen poiminut aineistokseni yhteensä 41 reaaliaa, joiden

kääntämisessä käytettyjä strategioita analysoin. Poimimani reaaliat ovat kaikki

mielestäni ns. käännösongelmia – niille ei löydy itsestäänselvää vastinetta suomen

kielestä. 

Tutkielmassani haluan selvittää, mitä käännösstrategioita aineistoni reaalioiden

kohdalla on käytetty sekä arvioida syitä näihin strategioihin päätymiseen. Analysoin

reaaliakäännöksiä alkuperäisiin reaalioihin verraten esimerkki esimerkiltä edeten

strategioittain. Strategiat taas olen jakanut kotouttaviin, vieraannuttaviin ja vaikeammin

selitettäviin strategioihin. Lopuksi pohdin, kuinka reaalioiden luokat, tekstiympäristö

sekä japanilaisen kulttuurin tunnettuus ovat vaikuttaneet eri strategioihin päätymiseen. 

1.2 Työn kulku ja esimerkkien translitteraatio

Tutkielmassani on yhteensä viisi lukua. Luku 1 on johdantoluku: tätä alalukua

seuraavan ainestoesittelyn jälkeen esittelen lyhyesti japanin kieltä ja japanista

suomennettua kirjallisuutta. Luku 2 on teorialuku: esittelen pohjaksi skopoksen käsitettä

ja kääntämistä uudelleenkirjoittamisena, jonka jälkeen esittelen tutkimuksessa

käyttämäni kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet, reaalian käsitteen, Ritva

Leppihalmeen (2001) käännösstrategiat sekä aikaisempaa reaalioiden

käännösstrategioiden tutkimusta. Luvussa 3 siirryn varsinaiseen analyysiin: analysoin

ensiksi kotouttaviksi katsomillani strategioilla käännetyt reaaliat, sitten

vieraannuttaviksi katsomillani strategioilla ja lopuksi ei oikein kumpaankaan ääripäähän

loksahtavilla strategioilla käännetyt reaaliat. Luku 4 on pohdintaa strategioiden

taustoilla vaikuttavista syistä: pohdin ensiksi Nedergaard-Larsenin (1998) ja Peter

Newmarkin (1988) luokkamääritelmiä hyödyntäen reaalioiden luokkien vaikutusta

strategioihin. Tämän jälkeen pohdin ympäröivän tekstin vaikutusta strategioihin ja

viimeiseksi japanilaisen kulttuurin tunnettuuden vaikutusta. Luku 5 on yhteenveto.

Tutkielman lopussa on lähdeluettelo sekä liite, josta löytyvät japaninkieliset esimerkit

alkuperäisessä muodossaan eli japanilaisella kirjoituksella kirjoitettuina.

Tutkielmassani olen translitteroinut japaninkieliset esimerkit muunneltua
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Hepburn-romanisaatiojärjestelmää käyttäen: pitkät vokaalit on merkitty kahdella

samalla vokaalilla eikä kirjaimen ylle sijoitettavalla pidennysmerkillä, kuten romaanin

suomennoksessa käytetyssä perinteisessä Hepburn-romanisaatiojärjestelmässä on

tapana. Vertailun vuoksi romaanissa esiintyvä sukunimi Oomi on käyttämäni muunneltu

romanisaatio, kun suomennoksessa käytetty Ômi on perinteisempi romanisaatio. Olen

päätynyt tähän translitteraation siksi, että pitkien vokaaliäänteiden kirjoittaminen

kahdella samalla vokaalilla on nähdäkseni selkeintä suomalaiselle lukijalle. Sen sijaan

kirjaimen yllä olevien pidennysmerkkien perusteella japania osaamaton suomalainen ei

välttämättä ymmärrä lausua vokaalia pitkänä.  

1.3 Aineisto

Tässä alaluvussa esittelen käyttämääni aineistoa tarkemmin. Alaluvussa 1.3.1 esittelen

lyhyesti kirjailija Haruki Murakamia ja alaluvussa 1.3.2 teosta, josta aineistoni on

peräisin. 

1.3.1 Haruki Murakami ja muut Murakami-suomennokset

Haruki Murakami (s. 1949) on maailmankuulu japanilainen kirjailija, jota on veikattu

useaan otteeseen jopa seuraavan kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaksi. Häneltä on

ilmestynyt 13 romaania ja useita novelleja, ja hänen teoksiaan on käännetty yli 40

kielelle. Suomeksi Murakamilta on käännetty 9 romaania, joista uusinta sekä vastikään

ensimmäisen kerran suomeksi ilmestynyttä vanhempaa romaania lukuun ottamatta

kaikki englannin kautta.  (kirjat.fi: 18.3.2016.)

Murakamin tyylille on ominaista fantasian ja todellisuuden sekoittaminen.

Hänen romaaniensa sanotaan saaneen vahvasti vaikutteita länsimaisesta kirjallisuudesta,

ja joskus niitä parjataan myös ”epäjapanilaisiksi”. Toisaalta kuten Raisa Porrasmaa

kirjoittaa, Murakamin henkilöiden kohtalonomainen ajelehtiminen muistuttaa varsin

paljon perinteistä japanilaista kirjallisuutta. (Porrasmaa: tulossa 2016)

Murakami on yksittäisenä kirjailijana eniten suomennettu japanilaiskirjailija.

Tämä johtunee Murakamin maailmanlaajuisesta suosiosta, sillä suomalaiskustantajien

rajoittuminen suosittuun kirjailijaan on valitettavan yleinen ilmiö harvinaisempien

3



lähtökielten kohdalla (Riikonen 2007: 308). 

1.3.2 Värittämön miehen vaellusvuodet

Haruki Murakamin uusin romaani Värittömän miehen vaellusvuodet ilmestyi japaniksi

vuonna 2013 ja Raisa Porrasmaan suomentamana vuonna 2014. Värittömän miehen

vaellusvuodet on ensimmäinen Murakamin suoraan japanista suomennettu romaani.

2010-luvulle sijoittuva romaani kertoo kolmekymppisestä japanilaismiehestä Tsukuru

Tazakista, joka on tullut parikymppisenä neljän parhaan ystävänsä hylkäämäksi vailla

mitään selitystä. Tokiossa rautatieasemia työkseen suunnitteleva Tsukuru alkaa

tapailemaan Sara-nimistä naista, jonka mielestä traumaattinen kokemus ei jätä Tsukurua

rauhaan, ellei tämä ota selvää hylkäämisen syistä. Niinpä Tsukuru alkaa Saran

avustuksella ottamaan selvää siitä, mitä yli 15 vuotta sitten oikeastaan tapahtui.

Selvitystyö vie Tsukurun kotikaupunkiinsa Nagoyaan sekä aina Helsinkiin ja

Hämeenlinnaan asti. 

Useista Murakamin romaaneista poiketen kerronta on pääasiallisesti realistista,

vaikka toisinaan liikutaan myös Tsukurun unissa ja kuvitelmissa. Värittömän miehen

vaellusvuosista puuttuvat Murakamin romaaneille tyypilliset maagiset elementit. 

Nykypäivään sijoittuvana suoraan japanista suomennettuna romaanina

Värittömän miehen vaellusvuodet sopii kuitenkin oivallisesti vertailevaan

käännöstutkimukseen. Käyttäessäni heti ilmestymisensä jälkeen käännettyä

nykyproosaa aineistonani vältyn ajallisen etäisyyden aiheuttamilta ongelmilta

analyysissani. Sen sijaan keskityn suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin suhteeseen

juuri nyt: kuinka paljon kääntäjä katsoo suomalaisten tuntevan Japania nykyään? 

1.4 Japanin kielestä

Japanin kieli on Japanissa puhuttava noin 128 miljoonan puhujan kieli, jolla ei ole

Japanille kuuluvien Ryuukyuu-saarten (tai Riukui-saarten) kielten lisäksi muita

kielisukulaisia. Japani on morfologisesti rikas agglutinoiva kieli, jossa sanojen perään

liitettävien kieliopillisten ”sijapartikkelien” （助詞） avulla ilmaistaan samantyyppisiä

kieliopillisia funktioita kuin suomen sijapäätteillä (suom. talossa vrt. jap. ie de, suom.
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talosta vrt. jap. ie kara).  Japanin ääntämys ei myöskään sisällä kuin muutaman suomen

kielelle vieraan äänteen, mutta suomen kielestä eroten japanissa on eri tavuille

sijoittuvia sävelkorkeuksia, joiden avulla voi erottaa esimerkiksi homonyymejä, mutta

toonikieli japani ei ole. Japanissa on hyvin monimutkainen järjestelmä kohteliaisuuden

ilmaisemiselle. 

Japanin kielen kirjoitusjärjestelmää pidetään varsin monimutkaisena. Se sisältää

kiinalaisperäisen kanji-logogrammimerkistön sekä Japanissa kehitetyt foneettiset

hiragana- j a katakana-tavumerkit. Kanjeillä merkitään yleensä sanavartaloa ja

hiraganoilla sanan taipuvia osia sekä muita kieliopillisia osia. Katakanoilla ilmaistaan

lähinnä vierasperäisiä sanoja ja onomatopoeettisia ilmaisuja. Myös latinalaisia aakkosia

(jap. roomaji) käytetään seassa esimerkiksi yritysten nimien lyhenteissä. Japanilaisessa

tekstissä käytetään siis neljää eri kirjaimistoa sekaisin.     

Japanin kulttuuri- ja opetusministeriö on määritellyt 2136 kanji-merkkiä, jotka

tarvitaan arkielämässä selviämiseen, mutta esimerkiksi kaunokirjallisuudessa ja

nimistössä esiintyy huomattavasti enemmänkin. Kanji voi toimia sanana yksinään,

mutta useita kanjeja yhdistelemällä tehtyjä yhdyssanoja on runsaasti. Kanjin lukutapa

riippuu muun muassa siitä, onko se yksinään vai yhdyssanassa ja se voi myös vaihdella

eri yhdyssanoissa tai yhteyksissä. Toisaalta samaa sanaa voidaan ilmaista usealla eri

kanjilla, jolloin merkkivalinta muuttaa sanan nyanssia. 

Kirjallisuudelle kanji-merkistö antaa valtavan ilmaisurepertuaarin: kirjailija voi

leikitellä sanoilla käyttämällä harvinaisempaa kanjia tai merkitsemällä tavallisen kanjin

sivuun ”väärän” lukutavan. Kirjailija voisi esimerkiksi kirjoittaa naista merkitsevän

kanjin 女 ja sen viereen lukutavan ”lady”. Kanjien ilmaisuvoima tekee japaninkielisen

kirjallisuuden kääntämisestä hankalaa: kielen visuaalisuus ja kuvien merkitykset tuskin

voivat koskaan täysin välttyä pelkkiä äänteitä kuvaavalla suomenkielisellä aakkostolla. 

Lisää japanin kielestä voi lukea esimerkiksi Shoichi Iwasakin kattavasta

teoksesta Japanese – London Oriental and African Language Library (2013).

1.5 Suomennoskirjallisuus japanista

Suomeksi on käännetty japanilaista kirjallisuutta varsin vähän, laskutavasta riippuen

vain noin kolmisensataa teosta, joista proosaa vajaa parisataa nidettä. Japanilaisen
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kirjallisuuden kääntämisen historia ulottuu 1800-luvun loppupuolelle, mutta varsinaisen

läpimurron japanilainen kirjallisuus teki Suomessa vasta 1950-luvulla. Tähän vaikutti

sodan raunioista hämmästyttävään talousnousukiitoon noussutta Japania kohtaan

kasvanut yleinen kiinnostus länsimaissa. Vaikka japanilaisia satuja ja lyriikkaa oli

pienissä määrin käännetty aikaisemmin suoraan japanista, olivat ensimmäiset

proosakäännökset eurooppalaisten välikielten kautta tehtyjä. Japanin taitajien puuttuessa

Suomesta oli suomennoskirjallisuus pitkään nimenomaan englannin-, saksan- ja

ranskankielisten käännösten varassa. Harvoja suoraan japanista kääntäneitä suomentajia

olivat jo vuonna 1979 kuollut Veikko Polameri, edelleen käännöstyötä tekevä 70-luvulta

alkaen kääntänyt Kai Nieminen ja 70- ja 80-luvuilla käännöksiä tehnyt Martti Turunen

(nykyinen virallinen nimi: Marutei Tsurunen). Japanilaisen kirjallisuuden kääntäminen

oli huipussaan 1980-luvulla, jolloin käännettiin mm. japanilaisen klassisen

kirjallisuuden kuuluisimmista teoksesta Genjin tarinasta neljä osaa, mutta japanilaisella

kirjallisuudella on edelleen vakiintunut asema käännöskirjallisuuden joukossa

Suomessa. (Kuusikko 2007.)

Nykyään Japanista käännetään niin nykyproosaa, klassista kirjallisuutta,

runoutta kuin 2000-luvun alussa Suomessakin suureen suosioon noussutta mangaa,

japanilaista sarjakuvaa. Varsinkin proosan kohdalla välikielen käyttö on edelleen yleistä,

mutta Japanin kulttuurin ja kielen opiskelun  yleistyessä on Kai Niemisen rinnalle tullut

uusia nuoria kääntäjiä kuten Miika Pölkki ja tämän pro gradu -tutkielman aineiston

esikoiskäännöksenään suomentanut Raisa Porrasmaa. Mangoja suomennetaan tänä

päivänä enimmäkseen suoraan japanista (ks. kupoli.net), muutamina suomentajina

mainittakoon Antti ja Heikki Valkama sekä Antti Kokkonen.  

Japanilaista kirjallisuutta on tutkittu Suomessa melko vähän, mutta mm.

Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksen pro gradu -töissä Japanin

k i r j a l l i s u u s o n a i n a s i l l o i n t ä l l ö i n a i h e e n a ( k s .

http://www.helsinki.fi/itaaasia/tutkimus/opinnaytteet.html) . Vi e l ä v ä h e m m ä n o n

kuitenkin tutkittu japanilaisen kirjallisuuden suomentamista. Pirjo-Riitta Kuusikko on

kirjoittanut bibliografian suomen kielellä ilmestyneestä japanilaisesta kirjallisuudesta

(2000) sekä valaissut sen historiaa Suomennoskirjallisuuden historia -teoksessa (2007).

Sirpa Aulamo (1987, Jyväskylän yliopisto) esittelee kattavasti japanilaisen

kaunokirjallisuuden suomennoksia pro gradu -työssään Japanin kaunokirjallisuuden
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käännökset ja kääntäjät Suomessa sekä huomioita käännöstyöstä, mutta tutkielman

jälkeen on ilmestynyt runsaasti lisää japanista suomennettua kirjallisuutta. Ulla

Kaakinen-Saari (1993, Turun yliopisto) on tutkinut pro gradussaan japanin kielen

kohteliaisuuden ilmaisemisen kääntymistä suomeksi ja englanniksi elokuvadialogeissa.

Heli Hukkasen (2014, Itä-Suomen yliopisto) pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu

reaalioiden kääntymistä Ayako Miuran Hyôten-romaanin suomennoksessa. Itse olen

kirjoittanut kandidaatintutkielmani kotouttamisesta ja vieraannuttamisesta Banana

Yoshimoton novellin suomennoksessa (Holm 2013). Kaiken kaikkiaan japanilaisen

kirjallisuuden suomennosten seikkaperäisemmälle tutkimukselle olisi varmasti

kysyntää.
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

Tässä luvussa esittelen aikaisempaa käännöstutkimusta sekä tutkielmassani käyttämiäni

käännösteorioita. Aluksi esittelen pohjaksi alaluvussa 2.1 skoposta ja ajatusta

kääntämisestä uudelleenkirjoittamisesta. Tämän jälkeen esittelen analyysissani

käyttämiäni kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteitä alaluvussa 2.2 ja reaalian

käsitettä alaluvussa 2.3. Alaluvussa 2.4 esittelen Ritva Leppihalmeen (2001)

käännösstrategiat, joiden avulla analysoin aineistoesimerkkejäni ja alaluvussa 2.5

käännösstrategioiden aikaisempaa tutkimusta. 

2.1 Skoposteoria ja kääntäminen uudelleenkirjoittamisena

Käännös on aina uusi teksti. Vaikka käännöksessä sanottaisiin periaatteessa täysin sama

asia kuin lähdetekstissäkin, teksti ei ole sama. Siinä on erilaisia ilmaisuja, sanoja ja

äänteitä. Kielet eivät ole toisiaan vastaavia välineitä, joita voisi ”vain kääntää”.

Esimerkiksi jo pelkkä suomen kielen lause ”Hän soitti minulle” pakottaisi

englannintajan päättämään lauseeseen sukupuolen tai muuttamaan lauseen niin, ettei

sukupuoli käy ilmi (”I got a call”). Suomen kielen ilmaisu ”Tule kainalooni!” olisi

sanasta sanaan englanninnettuna ”Come to my armpit!”, mutta tuskin kuulostaisi kovin

romanttiselta englanninkielisen korvaan. Riitta Oittinen (2000) puhuu kääntämisestä

uudelleenkirjoittamisena. ”Kainaloon tulemisessa” ei ole englanniksi mitään järkeä,

vaan kääntäjän on ymmärrettävä se suomeksi ja kirjoitettava uusiksi ilmaisu, jolla hän

saisi välitetyksi saman asian englanniksi. Vaikka kyseessä ei olisi näinkään selkeästi

kielten eroa alleviivaava esimerkki, ei kääntäessä ole kyse absoluuttisten vastaavuuksien

etsimisestä, vaan kääntäjän tulkinnasta ja uudelleenkirjoittamisesta (Oittinen 2000).

Uudelleenkirjoittamisesta puhuttaessa olennaiseksi nousee skoposteoria.

Kääntäjällä on aina jokin syy kääntää tekstiä, oli se sitten kustantajan toimeksianto tai

vain oma huvi. Hans Vermeer (1989: 182–183) puhuu ”toimeksiannoista”

(”commission”) tarkoittaen mitä tahansa kääntämisen laukaissutta tekijää –

toimeksianto voi siis olla myös ”käännänpäs huvin vuoksi ruutuvihkoon Aku Ankan

puhekuplia”, vaikka yleensä käännöstieteessä tutkitaan toki julkaistuja tai julkaistuksi

tarkoitettuja tekstejä. Joka tapauksessa Vermeerin (1989) mukaan käännöksellä on aina
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skopos eli tarkoitus. Tarkoitus voi yhtä hyvin ulkomaanmatkalla kielitaidottomalle

ystävälle ruokalistan selvittäminen tai erikoissanastoa ymmärtäville opiskelijoille

tieteellisen tekstin kääntäminen. Skoposteoriassa keskeistä on kuitenkin se, ettei

käännöksen tarkoitus välttämättä ole sama kuin lähtötekstin, vaan teoria korostaa

käännöksen funktiota nimenomaan kohdekulttuurin tekstinä. Näin ollen kääntäjä

kirjoittaa alkuperäistekstin pohjalta aina uuden tekstin mielessään tekstin tarkoitus ja

kohdeyleisö; jos ei täysin tietoisesti, niin ainakin alitajuisesti. (Vermeer 1989; Vehmas-

Lehto 1999.)

Käännöksen skopos voi erota huomattavastikin lähtötekstistä, mutta vaikka

liikuttaisiin saman genren sisällä ja pyrittäisiin kunnioittamaan lähtötekstiä, on

käännöstekstin lukijakunta väkisinkin eri ja vaikuttaa näin skopokseen (Vermeer 1989;

Vehmas-Lehto 1999). Dekkarikääntäjän on otettava huomioon, millaiset ihmiset

kohdekulttuurissa lukevat dekkareita ja millainen heidän tietämyksensä lähtökulttuurista

saattaa olla. Kääntäjän on myös mietittävä, luetaanko käännöskirjaa mahdollisesti

nimenomaan kiinnostuksesta kirjan lähtömaan kulttuuriin. Tällöin skopos eroaa

luonnolisesti alkuperäistekstistä: japanilainen tuskin lukee japanilaista romaania

kiinnostuksesta omaan kulttuurinsa, mutta suomalaiselle lukijalle kiinnostus

japanilaiseen kulttuurin voi hyvin olla yksi syy avata kirjan kannet.

2.2 Kotouttaminen ja vieraannuttaminen

Käännöksellä on siis skopos eli tarkoitus, jonka pohjalta kääntäjä pyrkii tekemään

käännöksestään joko enemmän kotouttavan tai enemmän vieraannuttavan. Skopoksen

perusteella kääntäjä valitsee käännökselle kokonaisstrategian: tämä on aikuisten

romaani, joten käännän tämän vieraannuttavasti. Oletusarvo on, että paikallisstrategiat

seuraavat enimmäkseen kokonaisstrategiaa – jos käännös pyrkii olemaan

kokonaisuutena kotouttava, on sen reaaliakäännöstenkin (reaalian käsitteestä lisää

alaluvussa 2.3) loogisesti oltava kotouttavia. (Leppihalme 2007: 368.)

Alunperin termit einbürgernde (suom. kotouttava) ja verfremdende (suom.

vieraannuttava) loi Friedrich Schleiermacher jo 1800-luvulla (Venuti 1995: 19–20;

House 2001: 139). Kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet ovat vakiintuneet

käännöstutkimukseen ja erityisesti  Lawrence Venuti (1995; 1998) pohtii niitä paljon.
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Suomessa kotouttamisesta ja vieraannuttaminen tulevat esiin mm. Riitta Oittisen (2000),

Outi Paloposken (2005) ja Ritva Leppihalmeen (2007) tutkimuksissa. Itse olen

käyttänyt termejä kandidaatintutkielmassani (Holm 2013).

Kotouttava käännös luo lukijalle vaikutelman tekstistä, joka on kirjoitettu

kohdekulttuurin lukijoille. Siinä vieraat elementit eivät hypi silmille, vaan lukija voi

lukea sitä huomaamatta vierasta alkuperää lainkaan – aivan kuin originaalia tekstiä

vailla lähdetekstiä. Käännöksessä on käytetty kulttuurisuodatinta (eng. cultural filter),

joka korvaa tai hävittää vieraat elementit tekstistä. (House 2001: 140.) Teksti tuodaan

lukijan ”kotiin” häiritsemättä häntä sen alkuperällä (Venuti 1995: 19–20;

Schleiermacher 2007 [1813]: 15). Reaaliakäännöksen kohdalla kotouttava käännös

merkitsee siis käytännössä sitä, että lähdekulttuurin vieras käsite on korvattu

kohdekulttuurille tutulla, eikä lukijalle näy läpi, että paikalla on alunperin jotain

vierasta: esimerkiksi kandidaatintutkielmassani analysoimassani Banana Yoshimoton

novellissa syötiinkin kiinalaisten lihanyyttien nikumanien sijaan varsin kotoisan

kuuluisia lihapiiraita (Holm 2013: 9). Kokonaisstrategiana kotouttamista pidetään

tyypillisenä ennen kaikkea lastenkirjallisuuden käännöksissä (Leppihalme 2007: 370),

joissa vaikka koko tapahtumapaikka voi siirtyä kohdekulttuurin paikkakunnalle, mutta

paikallisstrategiana esimerkiksi mittojen muuttaminen kohdekulttuurille tutuiksi

mitoiksi on yleinen keino aikuisillekin suunnatuissa teksteissä. 

Vieraannuttava käännös ei yritä olla originaali kohdekulttuurin teksti. Se ei pyri

näyttelemään kohdekielistä tekstiä, vaan antaa sen sijaan kohdekulttuurin lukijoille

mahdollisuuden kurkistaa alkuperäistekstin maailmaan (House 2009: 36). Tekstissä

saattaa olla sekä leksikaalisesti että syntaktisesti lukijalle vieraita aineksia, jotka

herättävät lukijan tiedostamaan tekstin lähtökulttuurin. Tekstiä ei tuodaakaan lukijan

kotiovelle, vaan lukija pakotetaan itse lähestymään alkuperäistekstiä (Venuti 1995: 19–

20: Schleiermacher 2007 [1813]: 15). Reaaliakäännöksessä tämä merkitsee yleensä

kohdekulttuurille vieraan käsitteen käyttöä, joka usein herättää huomiota ja havahduttaa

lukijan tiedostamaan lukevansa vieraasta kulttuurista tulevaa tekstiä. Vieraannuttamisen

katsotaan usein kunnioittavan lähtötekstiä (Leppihalme 2007: 372) ja

käännöskirjallisuutta lukevalta aikuiselta voineekin odottaa sietokykyä ja jopa

kiinnostusta vierautta kohtaan.  

Kotouttaminen ja vieraannuttaminen ovat tietenkin vain janan kaksi päätä,
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joiden välille kääntäjä asettaa käännösstrategiansa. Voidaan siis puhua enemmän tai

vähemmän kotouttavasta tai vieraannuttavasta. Kotouttaessakin on mahdollista jättää

vieraasta kulttuurista hauskoja yksityiskohtia ja vieraannuttaessa kotouttaa kerta

kaikkisesti lukijalle liian vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä. Valta-asemassa oleviin

kulttuureihin on tapana käännyttää kotouttavammin ja pienempiin kulttuureihin kuten

Suomeen taas vieraannuttavammin (Puurtinen 2003: 90). Mutta vaikka

vieraannuttamista pidetään nykyään usein ainakin aikuisten suomennoskirjallisuudessa

suositeltavana kokonaisstrategiana, voi liika vieraannuttaminen varsinkin huomattavan

kaukaisen lähtökulttuurin kohdalla tehdä tekstistä raskaan lukukokemuksen

(Leppihalme 2007: 372). Ei ole siis mitään absoluuttista normia kotouttamisen tai

vieraannuttamisen suositeltavuudesta, vaan  se riippuu genrestä, oletetusta

lukijakunnasta, kulttuurien suhteesta ja monesta muusta tekijästä. 

Tässä tutkielmassa keskityn nimenomaan paikallisstrategioihin: siihen onko

tekstissä esiintyvät reaaliat käännetty enemmän kotouttavasti vai vieraannuttavasti.

Seuraavassa alaluvussa 2.3 esittelen tarkemmin käyttämääni reaalian käsitettä. 

2.3 Reaalian käsite

Käännösongelmat voidaan jakaa karkeasti kielensisäisiin ja kielenulkoisiin ongelmiin.

Kielensisäisillä käännösongelmilla tarkoitetaan esimerkiksi tyylillisiä ja syntaktisia

aineksia lähtökielessä, joille ei löydy kohdekielestä vastinetta (Tuikka 2011: 7).

Tällainen ongelma voisi olla esimerkiksi monikkomuodon kääntäminen japaniksi, sillä

japanin kielessä ei oikeastaan ole monikkoa. Monikottomuus japanissa ei varsinaisesti

viittaa mihinkään tiettyyn asiaan japanilaisessa kulttuurissa (toki kielen syntaksin ja

kulttuurin yhteydestä voidaan käydä mielenkiintoista keskustelua), vaan kertoo ennen

kaikkea kielen erilaisesta käyttötavasta. Tämän kääntäjä joutuu tilanteeseen sopivalla

tavalla ratkaisemaan. Kielenulkoiset käännösongelmat taas ovat kielen leksikaalisia

osia, joilla viitataan lähtökulttuurissa todellisen maailman ainekseen, jolta puuttuu

vastine kohdekulttuurissa. Esimerkiksi mämmin kääntäminen japaniksi voisi olla

tällainen ongelma. Kyseessä ei siis ole varsinaisesti suomen kielen ongelma (löytyyhän

sanalle vastine luonnollisesti suomenruotsista), vaan suomalaisen kulttuurin käsitteestä,

jota ei Japanista löydy. Kielenulkoisia käännösongelmia kutsutaan yleisesti reaalioiksi
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(myös: realia). Reaaliat ovat siis kielen leksikaalisia osia, joilla viitataan

kielenulkoiseen ns. todelliseen maailmaan. Ympäröivään kulttuuriin sidoksissa olevat

reaaliat ovat usein haasteellisia, Florinin (1993: 125) mukaan jopa lähtökohtaisesti

mahdottomia kääntää. (Leppihalme 2001: 139; Leppihalme 2011: 126.)

Siinä missä kielen rakenteet ynnä muut kielensisäiset piirteet aiheuttavat toki

myös päänvaivaa kääntäjille, ovat reaaliat sidottu kulttuurialueeseen ja kontekstiin

tiukemmin ja siten ovat kenties kinkkisempiä. Lähtökohtaisesti ajatellaan, että reaaliat

ovat vieraita nimenomaan lähtökulttuurin ulkopuolisille ihmisille, mutta ne voivat

aiheuttaa ongelmia myös kielen sisällä, kun kyse on esimerkiksi alakulttuureista tai

murresanoista. Toisaalta reaaliat voivat nykymaailmassa tulla kääntämättäkin

ymmärretyiksi niiden ulkopuolisessa kulttuurissa (sushi, sauna, tsunami). (Leppihalme

2011.) Reaalian vieraus ja tuttuus eivät ole täysin sidottuja vain omaan kulttuuriin, vaan

myös henkilökohtaiseen elämänkokemukseen; Japanin-matkalla käynyt suomalainen

saattaa hyvin tietää, millainen paikka on onsen, mutta ei osaa aavistaa, mitä Suomen

maaperältä löytyvissä jarrubaareissa tehdään. Oikeastaan jokainen meistä joutuu joskus

kääntämään – isoäidille, joka ei ymmärrä ”nykynuorten kieltä” tai Helsingissä

vierailevalle ystävälle, jolle ladata aikaa kuulostaa perin hämmentävältä.  

Seuraavassa alaluvussa 2.4 esittelen analyysissani käyttämiäni reaalioiden

käännösstrategioita.

2.4 Reaalioiden käännösstrategioista

Käännösstrategioilla tarkoitetaan kääntäjän tekemiä ratkaisuja käännöstekstiin. Ne ovat

eräänlaisia työvälineitä, joilla käännöksestä tehdään joko enemmän kotouttavaa tai

vieraannuttavaa. Käännösstrategioita voidaan tarkastella laajemmin koko tekstiä

koskevana kokonaisstrategiana tai tiettyihin elementteihin keskittyvänä

paikallisstrategiana. (ks. Séguinot 1989; Leppihalme 2007). 

Kokonaisstrategia on koko käännöstä koskeva peruslinja: kääntäjä päättää,

kuinka lähelle tai kauas aikoo käännöksen viedä lähtötekstistä. Kokonaisstrategian voi

katsoa määräytyvän skopoksen mukaan: lastenkirjaan harvoin käytetään erityisen

vieraannuttavia menetelmiä. Kokonaisstrategia taas vaikuttaa paikallisstrategioihin: jos

käännöksestä päätetään tehdä vieraannuttava, on juurikin käännöksen yksityiskohdissa
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käytettävä strategioita, jotka tuovat vierasta kulttuuria lukijan silmien alle. (Leppihalme

2001: 140.)

  Tässä tutkielmassa keskityn paikallisstrategioihin luettaviin reaalioiden

käännösstrategioihin. Tarkastelen siis ainoastaan kääntäjän käyttämiä menetelmiä

yksityiskohdissa. Koska paikallisstrategioiden taustalla vaikuttaa usein

kokonaisstrategia (Leppihalme 2001: 140), voi reaalioiden käännösstrategioiden

analyysista saada jotain vihiä kokonaisstrategiastakin, mutta käännöksen

vieraannuttamiseen ja kotouttamiseen liittyvät myös muut käännösratkaisut kuin

reaaliat, joten pelkkien reaalioiden kautta lopullista johtopäätöstä tuskin voi vetää. 

Reaalioiden käännösstrategioita on pohtinut usea tutkija, mm. Nedergaard-

Larsen (1993) ja Ritva Leppihalme (2001). Tutkielmassani käytän Ritva Leppihalmeen

(2001) luokittelemaa seitsemää erilaista reaalian käännösstrategiaa: vierassanan käyttöä,

käännöslainaa, kulttuurista adaptaatiota, yläkäsitteellä korvaamista, selittämistä, lisäystä

ja poistoa (suomeksi Bodó 2009). Näiden strategioiden lisäksi olen määritellyt itse

asiavirheiden korjaamisen yhdeksi lisästrategiaksi, jota aineistossani myös esiintyy.

Seuraavaksi esittelen lyhyesti käyttämäni strategiat, joihin palaan tarkemmin

analyysiluvussa 3.

Vierassanan käyttäminen. Kääntäjä jättää tekstiin alkuperäistekstin reaalian vain

mahdollisesti muokaten sitä kohdekielen kirjoitusjärjestelmälle sopivaksi. Esimerkiksi

japanin kielen kimonon tai englannin kielen sanan sir jättäminen suomenkieliseen

tekstiin voisi olla tällainen esimerkki. Vierassana auttaa lukijaa havaitsemaan kyseessä

olevan vieraan kulttuurin tekstin ja samalla vie hänet lähtökulttuurin maailmaan. 

Käännöslaina. Käännöslaina on suora käännös lähtökielen ilmaisusta.

Esimerkiksi japanilainen perinteinen tanssi kasaodori voisi kääntyä sateenvarjotanssiksi

(kasa = sateenvarjo, odori = tanssi). Käännöslaina muodostuu siis kahdesta

kohdekielisestä sanasta, joiden yhdistelmällä ei kuitenkaan ole vakiintunutta merkitystä

kohdekielessä. Lukija voi kuitenkin päätellä, että sateenvarjotanssissa on kenties kyse

tanssista, jossa käytetään sateenvarjoja. Monet jo käyttöön vakiintuneetkin sanat ovat

alunperin käännöslainoja, esimerkiksi englannin kielen sanasta ginger ale muodostunut

inkivääriolut. 

Selittävä käännös. Kääntäjä ei häivytä lähtötekstin käsitettä, vaan avaa sitä

lukijoille selittämällä. Tätä strategiaa voisi olla japanilaisen ruoan unagidonin
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kääntäminen ankeriaaksi riisipedillä. Lukijalle ikään kuin esitellään lähtökulttuurin

termi, jolloin hän saa mahdollisuuden tutustua lähtökulttuuriin, muttei jää kuitenkaan

oman onnensa nojaan. Selittävän käännöksen ongelmana voi nähdä ennen kaikkea

tekstin sujuvuuden häiriintymisen: seikkaperäisesti selitetty termi alkaa tuntua

käännöstekstin lukijalle tarinan kannalta tärkeältä, vaikka alkuperäisteoksessa se onkin

saattanut olla vain pienen pieni yksityiskohta.

Lisäys. Lisäys on tekstin ulkopuolella oleva selitys jostakin vieraasta termistä.

Se saattaa olla esimerkiksi alaviitteessä tai erillisessä luettelossa. Lisäys ei tunkeudu

häiritsemään tekstin rakennetta, mutta esimerkiksi alaviitteet kaunokirjallisuudessa

saattavat tuntua epäsopivilta kaunokirjalliseen tyyliin (Leppihalme 2007: 371). 

Kulttuurinen adaptaatio. Kääntäjä korvaa lähdetekstin reaalian kohdekulttuurille

tutulla termillä. Esimerkki tästä voisi olla, jos japanilainen usein kalalla tai kasviksilla

maustettava riisivelli o-kayu korvattaisiin suomalaisella riisipuurolla. Kulttuurinen

adaptaatio hävittää lähtökulttuurin piirteitä tekstistä ja saattaa aiheuttaa

uskottavuusongelmia, jos tarinan on muuten esimerkiksi tarkoitus sijoittua

lähtökulttuurin ympäristöön (Bodó 2009: 80). Adaptaatio onkin ennen kaikkea käytössä

lastenkirjallisuudessa (Leppihalme 2007: 370), jossa kokonaisstrategiakin on kotouttava

ja käännöstekstin koko tapahtumaympäristö on saatettu muuttaa kohdekulttuurin

ympäristöksi.

Korvaaminen yläkäsitteellä. Lähtötekstin kulttuurisidonnainen termi korvataan

sen yläkäsitteellä. Perinteisen japanilaisen miesten pitkästä kankaasta sidotun

alushousumallin fundoshin kääntäminen alushousuiksi voisi olla esimerkki tästä

strategiasta. Yläkäsitteellä korvaamista käytetään aikuistenkin kirjallisuudessa usein,

mutta se helposti latistaa tekstiä (Bodó 2009: 80; Leppihalme 2007: 369). Toisin kuin

kulttuurinen adaptaatio, tämä strategia ei vie välttämättä tekstin uskottavuutta, mutta

estää kuitenkin lukijaa saamasta kosketusta lähtökulttuuriin.

Poisto. Kääntäjä poistaa vieraan reaalian kokonaan. Tämän strategian voidaan

katsoa monissa tapauksissa olevan epäkunnioittava lähtötekstiä kohtaan, mutta joissakin

tapauksissa se voi olla perusteltukin ratkaisu kokonaisuuden kannalta: jättämällä

englannin kielen sana sir pois voidaan saada aikaiseksi luonnollisempaa dialogia

käännöstekstiin – menetetty kohteliaisuus voidaan korvata esimerkiksi teitittelyllä. 

Asiavirheiden korjaaminen. Kääntäjä korjaa väärin esitetyn faktan.
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Poistostrategian tapaan asiavirheiden korjaamista voidaan pitää epäkunnioittavana

lähtötekstiä kohtaan: kirjailijahan on voinut käyttää vääriä faktoja ikään kuin

tehokeinona. Toisaalta skoposta ei voi jättää huomioimatta: asiavirhe, joka ei ärsyttäisi

alkuperäistekstin lukijaa (mahdollisen ko. kulttuurin kuuluvan yleissivistyksen

puitteissa) saattaisikin olla liian silmiinpistävä kohdekielen lukijalle. 

Näistä strategioista vierassanan käyttäminen ja käännöslaina vievät lukijaa

lähemmäksi lähtökulttuuria, mutta kulttuurierojen ollessa suuria voivat ne tehdä

tekstistä varsin raskasta (Leppihalme 2007: 372). Lähtökielen ja tulokielen valtasuhde

vaikuttaa näihin käännösstrategioihin päätymiseen: mitä vahvempi lähtökielen asema on

tulokieleen nähden, sitä helpommin juuri näihin strategioihin päädytään (Leppihalme

2007: 368–369). Suomalaiselle lukijalle siis esimerkiksi vierassanat ja käännöslainat

englannista ovat helpommin käsiteltävissä kuin toisin päin, koska englannilla on vahva

asema suomenkielisessä maailmassa – englanninkielisessä maailmassa suomea

harvemmin edes tunnetaan.

 Leppihalme (2007: 372) esittää myös, että mitä kauempana lähtö- ja

kohdetekstin maailma on, sitä vähemmän käännöksen yksityiskohdilla on väliä.

Katsoisin kuitenkin, että tässäkin on huomioitava skopos: juurikin kaukaisen kulttuurin

kohdalla kääntäjän ajatuksena voikin olla esitellä erinäisiä lähtökulttuurin yksityiskohtia

tutustuttamismielessä.

Kääntäminen ei tietenkään ole käytännössä strategioiden valitsemista, vaan

kääntäjä joutuu pragmaattisesti miettimään, onko reaalian käännösratkaisusta hyötyä vai

haittaa tekstin kokonaisuuden kannalta (Leppihalme 2007: 371).

Seuraavaksi esittelen reaalioiden käännösstrategioita käsittelevää tutkimusta.

Tarkemmin itse käännösstrategioihin palaan analyysiluvussa, jossa käyn myös

tarkemmin läpi jokaisen strategian sijoittumisen kotouttavuuden ja vieraannuttavuuden

akselilla.

2.5 Reaalioiden käännösstrategioiden tutkimusta

Reaalioiden käännösstrategioita ovat tutkineet mm. Bödeker ja Freese (1987), Sider

Florin (1993), Pekka Kujamäki (1993), Nedergaard-Larsen (1993) ja Ritva Leppihalme

(2001; 2007; 2011) sekä pro gradu -tutkielmissaan mm. Anna Naukkarinen (2006),
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Tiina Kokkonen (2008), Xinyi Yang (2010), Satu Tuikka (2011) ja Heli Hukkanen

(2014). 

Anne Naukkarisen (2006) Tuntemattoman sotilaan englannin- ja saksankielisten

käännösten reaalioita käsittelevässä tutkielmassa käy ilmi, että englanninkielisessä

käännöksessä oli käytetty enemmän kotouttavia ja saksankielisessä enemmän

vieraannuttavia käännösstrategioita. Tämä osaltaan tukee ajatusta siitä, että mitä

vahvempi kohdekielen asema lähtökieleen nähden on, sitä helpommin päädytään

kotouttaviin ratkaisuihin (Leppihalme 2007: 369). Toisaalta suomen kielen asema taas ei

tietenkään ole saksaa vahvempi, mutta kenties saksalla ei kuitenkaan ole englannin

kaltaista ”maailmanherruusasemaa”, joka oikeuttaisi olemaan välittämättä kauheammin

muista kielistä ja kulttuureista. Myös Satu Tuikan (2011) pro gradu -tutkielmassa

Veikko Huovisen romaanin englanninkieliset reaaliat on käännetty pääasiallisesti

adaptoiden tai yläkäsitteellä korvaten, jolloin suomalaista kulttuuria on menetetty

käännöksestä paljon. 

Tiina Kokkosen (2008) pro gradussa on mielenkiintoisia huomioita saksaksi

kirjoitetun paljon venäläistä termistöä sisältävän kertomuskokoelman venäjännöksen

”takaisinkäännöksistä” eli alkuperäisteoksessa esiintyvistä kohdekulttuurin reaalioista,

joihin ei tutkielman kirjoittajan yllätykseksi ollut aina päädyttykään.

”Takaisinkäännöksestä” voitaisiin puhua esimerkiksi, jos alunperin englanninkielisessä

romaanissa olisi reaalia traditional Finnish Easter dessert ja se olisi suomennoksessa

käännetty mämmiksi. Omassa aineistossani on muutamia esimerkkejä japaninkielisen

romaanin suomalaisten reaalioiden takaisinkäännöksissä, joten Kokkosen (2008) pro

gradu -työ on mielenkiintoista vertailupohjaa.

Xinyu Yangin (2010) ja Heli Huikkasen (2014) pro gradu -työt ovat

harvinaisempia käännöstutkimuksia siitä, että niissä suomen lisäksi toisena kielenä on

jokin ei-eurooppalainen kieli. Yangin (2010) tutkielmassa on tutkittu suomenkielisen

romaanin kiinannoksen reaalioiden käännösstrategioita ja huomattu, että ylivoimaisesti

käytetyin strategia on ollut yläkäsitteellä korvaaminen eli tekstiä on latistettu vähemmän

suomalaista kulttuuria välittäväksi. Vierassanan käyttöä ja käännöslainoja esiintyy hyvin

vähän, mikä kenties kertonee suomalaisen kulttuurin kaukaisuudesta kiinalaiseen

kulttuurin.

Heli Huikkanen (2014) on käsitellyt pro gradu -työssään japaninkielisen
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romaanin käännösreaalioita suomennoksessa. Jo 1970-luvulla käännetyssä teoksessa on

käytetty strategioina selittämistä, käännöslainaa ja vierassanoja eli enimmäkseen

vieraannuttavia käännösstrategioita. Japanin kielestä käännettäessä Leppihalmeen

(2007: 368–369) esittämä ajatus lähtökielen vahvemman aseman vaikutuksesta

vierassanoihin ja käännöslainaan päätymiseen ei välttämättä ole pätevä, vaan

suurempana tekijänä lienee itse kääntäjänkin ilmipanema skopos tehdä japanilaista

kirjallisuutta ja samalla Japania tutummaksi suomalaisille (Hukkanen 2014: 77). 

Useissa reaalioiden käännösten tutkimuksissa kieliparina on suomi ja jokin

eurooppalainen kieli, useimmiten kenties englanti. Vaikka kulttuurillisesti läheisen

ruotsin ja suomenkin välillä voi tietenkin olla reaalioiden aiheuttamia käännösongelmia,

niin uskaltaisin väittää, että Suomelle kaukaisempien kulttuurien reaaliakäännösten

tutkimuksessa on aivan oma mielenkiintonsa. 

Reaalioiden käännösstrategioita on tutkittu jo muutama vuosikymmen ja

tutkitaan yhä edelleen. Käännösreaalioiden tutkiminen voinee kertoa eri lähtökulttuurien

ja kohdekulttuurien suhteista sekä kohdekulttuurin asenteesta muihin kulttuureihin

ylipäänsä. Eri aikakausien käännösten vertaileminen voisi kertoa myös

globalisoitumisen vaikutuksista kääntämiseen: kuinka paljon vieraita käsitteitä tarvitsee

tulevaisuudessa enää selittää? 

Oma pro gradu -tutkielmani jatkaa käännösstrategioiden tutkimusta: keskityn

japaninkielisen nykykirjallisuuden reaalioiden käännösstrategioihin – tutkimukseni

kenties raottaa hieman japanilaisen kulttuuriin ja japanin kielen asemaa tämän hetken

suomennoskirjallisuudessa ja kertoo toisaalta jotakin harvemmin suomennettujen

kielten kääntämisestä ylipäänsä. 
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3 REAALIOIDEN KÄÄNNÖSSTRATEGIAT AINEISTOSSA

Tässä luvussa analysoin aineistostani poimimiani esimerkkejä reaalioiden käännöksistä

käyttäen alaluvussa 2.4 esittelemiäni Leppihalmeen (2001) seitsemää käännösstrategiaa

sekä yhtä itse määrittelemääni käännösstrategiaa. Jaan esimerkit kotouttaviin,

vieraannuttaviin ja vaikeammin määriteltäviin tapauksiin. Kotouttaviksi strategioiksi

olen katsonut käännöslainan, kulttuurisen adaptaation, yläkäsitteellä korvaamisen sekä

poiston. Vieraannuttaviksi strategioiksi taas olen katsonut vierassanan käytön ja

käännöslainan. Vaikeammin määriteltävissä oleviksi tapauksina pidän selittämistä,

lisäystä sekä asiavirheiden korjausta. 

Taulukko 1. Aineistossani esiintyvät käännösstrategiat.

Kotouttavat käännökset Vieraannuttavat
käännökset

Vaikeammin
määriteltävissä olevat
tapaukset

Kulttuurinen adaptaatio Vierassanan käyttö Selittäminen

Yläkäsitteellä korvaaminen Käännöslaina Lisäys

Poisto Asiavirheiden korjaus

Esittelen yksityiskohtaisemmin jokaisen käännösstrategian analyysin yhteydessä.

Viimeisessä luvussa 3.4 teen yhteenvedon kunkin strategian esiintyvyydestä

aineistossani.

3.1 Kotouttavat käännökset

Tässä luvussa analysoin aineistostani löytämiäni kotouttavasti käännettyjä reaalioita.

Alaluvut olen jakanut strategioittain: alaluvussa 3.1.1 on kulttuurisen adaptaation,

alaluvussa 3.1.2 yläkäsitteellä korvaamisen ja alaluvussa 3.1.3 poiston strategialla

käännettyjä aineistoesimerkkejä. 
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3.1.1 Kulttuurinen adaptaatio

Kulttuurinen adaptaatio tarkoittaa vieraan reaalian muuntamista kohdekielelle tutuksi

reaaliaksi (Leppihalme 2001: 142; Leppihalme 2007: 370), jolloin tekstiä tuodaan ikään

kuin lähemmäs kohdekielistä lukijaa. Aineistostani ei löytynyt erityisen voimakasta

kulttuurista adaptaatiota, jossa vieras käsite olisi käännetty aivan eri merkityksiseksi

käsitteeksi, vaan esimerkit kulttuurisesta adaptaatiosta ovat lähinnä hienosävyisiä eroja

reaalian aiheuttamissa mielikuvissa täydellisen vastaavuuden ollessa monien reaalioiden

kohdalla mahdotonta.

Esimerkissä 1 japaninkielinen englannin lainasana buutokyanpu on kääntynyt

kotoisasti suomalaisen armeijan mieleen tuovaksi alokasleiriksi. 

(1) 

jap. 

”(---) Kaisha no webusaito o miru to, shinnyuushain no buutokyanpu fuu

shuudankenshuu kara, hishochi no kookyuu hoteru de okonawareru chuukenshain o

taishoo ni shita saikyooiku samaa sesshon, jookyuushoku no tame no joohinna pawaa

ranchi made, (----)” (s. 144) 

suom. 

”(---) Yrityksen sivuilta näkee, että tarjolla on uusien työntekijöiden alokasleiri-tyylisiä

ryhmäkoulutuksia, lomanviettopaikkojen luksushotelleissa pidettäviä keskiportaan

työntekijöille suunnattuja uudelleenkoulutuskesäkursseja, esimiestason työntekijöiden

elegantteja power luncheja, (---)” (s. 132)

Koska Japanissa ei yleistä asevelvollisuutta ole, buutokyanpu tuskin on samalla tavalla

suurta osaa miesväestöstä yhdistävä käsite kuin alokasleiri Suomessa. Siinä missä

monelle suomalaiselle mieslukijalle (ja joillekin naislukijoillekin) alokasleiristä tulee

mieleen henkilökohtainen kokemus armeijan alusta, lienee mielikuva buutokyanpusta

muodostunut suurimmalle osalle japanilaisista lähinnä amerikkalaisista elokuvista (sekä

Japanissa suosioon nousseesta amerikkalaisesta voimisteluohjelmasta Billy's Boot

Camp). Esimerkin reaalia ei ole japanilaista armeijasanastoa, joten japanilaiselle

lukijalle reaalia ei siis varsinaisesti liity mihinkään kotimaiseen. Suomeksi alokasleiri
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voisi tietenkin viitata myös esimerkiksi amerikkalaisista elokuvista tuttuun  boot

campiin, mutta asevelvollisuuden ollessa vielä nykypäivää tuntuu termi kenties melko

kotoisalta. Tekstissä ei varsinaisesti viitata tietenkään mihinkään leiriin, vaan puhutaan

alokasleiri-tyylisistä ryhmäkoulutuksista, joten lukija tuskin kokee tekstissä viitattavan

varsinaisesti suomalaiseen armeijaan. Molemmissa tapauksissa mielikuva sisältänee

joka tapauksessa tiukan hierarkian ja kurin sekä ryhmätottelevaisuuden, jolloin

käännösratkaisulla on onnistuttu välittämään samaa tunnelmaa muuttamalla sana

suomalaiselle helpommin ymmärrettäväksi.

Esimerkissä 2 on käännetty sarakin suomalaisille viime vuosina tutuksi tulleeksi

käsitteeksi pikavippifirma. 

(2)

jap.

 ”(---) Tokoroga, soko o nazeka sannen de taishoku shi, chuukendokoro no kinyuugaisha

ni tenshoku shita. Nagoya shihon no kaisha de, hayai hanashi isasaka arappoi uwasa no

aru sarakin. (---)” (s. 143) 

suom. 

”(---) Jostain syystä hän kuitenkin irtisanoutui vain kolmen vuoden kuluttua ja siirtyi

keskikokoiseen finanssiyritykseen. Se oli nagoyalainen henkilörahoitusyhtiö, toisin

sanoen pikavippifirma, johon liittyy suoraan sanottuna arveluttavia huhuja. (---)” (s.

130–131)

Sarak in on lyhenne sanoista sarariiman kinyuu eli vapaasti suomennettuna

”valkokaulustyöntekijöiden rahoitus(firma)”. Sarak in viittaa yleensä kuluttajille

tarkoitettuihin pienlainafirmoihin, joista saa lainaa helposti mutta korkealla korolla.

Suomessa samantyyppistä toimintaa harjoittavat pikavippifirmat ovat tulleet viime

vuosina tutuiksi ja aiheuttaneet ongelmia ihmisille, jotka eivät ole pystyneet maksamaan

lainoja takaisin korkeine korkoineen. Japanissa pienlainatoimintaa on harjoitettu jo

vuosikymmeniä ja pikavipin ottaminen on yleisempää kuin Suomessa. Mielikuvana

pikavippeihin liittyy yhtä lailla pahaan velkakierteeseen joutuminen, mutta Japanissa

pelkän velkakierteen lisäksi pikavippeihin liittyy toisinaan myös mafian kiristystä ja

itsemurhaan päätymistä. Vaikka mielikuva pikavippifirmasta Suomessa on varsin
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negatiivinen, on se Japanissa kenties vielä negatiivisempi. Toki pikavippifirma on

konseptina lähellä sarakinia, mutta reaalia pikavippifirma ei kuitenkaan kerro

suomalaiselle lukijalle sen tarkemmin japanilaisesta pikavippitoiminnasta, vaan ikään

kuin uskottelee sen vastaavan suomalaisia pikavippifirmoja. Näin ollen esimerkin

käännösstrategiaksi voi katsoa kulttuurisen adaptaation.

Myös esimerkissä 3 reaalia on käännetty merkitykseltään läheiseksi käsitteeksi.

(3)

jap.

Me o aketa toki, sekai no katachi ga ikuraka henka shite shimatta yooni omoeta.

Purasuchikku no teeburu, (---), yomikake no yuukan, (---). (s. 242)

suom.

Silmät avatessaan hän tunsi maailman muodon hieman muuttuneen. Muovinen pöytä,

(----), kesken ollut iltalehti, (---). (s. 218)

Yuukan on sanoista yuu (suom. ilta) ja kan (suom. painos) muodostettu yhdyssana, joka

viittaa nimenomaan sanomalehden illalla julkaistavaan painokseen (s. v. yuukan Suupaa

Daijirin 3.0). Iltapainos voi olla asiallinen julkaisu, johon päätyvät lähinnä

aamupainoksesta myöhästyneet uutiset, mutta se voi olla myös räikeä tabloidi-lehti.

Suomessa taas ei nykypäivänä käsittääkseni julkaista enää iltapainoksia sanomalehdistä,

v a a n iltalehti viittaa ainoastaan iltapäivälehtiin ( s . v. iltapäivälehti KS 2014),

sensaatiohakuisiin tabloidi-lehtiin, joita nykyisin nimestään huolimatta myydään

kioskeilla jo aamupäivästä alkaen. Suomessakin iltalehdet ovat tosin tietääkseni

alunperin olleet nimenomaan sanomalehtien iltapainoksia, mutta nykyiseltä

merkitykseltään iltalehti o n yuukania kapeampi. Yuukanin voi siis käsittää niin

sensaatiolehdeksi kuin asialehdeksikin, kun iltalehteä tuskin mielletään muuksi kuin

keltaisen lehdistön edustajaksi. Käännös on siis rajaavampi kuin alkuperäinen reaalia,

mutta sekä iltalehden et tä yuukanin voi löytää lojumasta kahvilan pöydältä, joten

käännösreaalia sulautuu luontevasti ympäröivään tekstiin. Japanilainen lukija voi

kuitenkin kuvitella kahvilan pöydälle kahdentyyppisiä lehtiä, kun suomalaiselle lukijalle

vaihtoehtoja ei juuri ole. Toisin kuin usein tapahtuu (Leppihalme 2007: 369), käännös ei

olekaan muuttunut epämääräisemmäksi, vaan rajaavammaksi. 
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Esimerkissä 4 senmonbaka no otaku on käännetty yhden alan nörtiksi. 

(4)

jap.

Tsukuru wa unazuita. Ikubun yoojinbukaku. Kare wa jibun no koto o, kookakei no

gakkoo ya shokuba de shiba shiba mikakeru senmonbaka no otaku da to kanojo ni

omotte hoshikunakatta. (s. 16)

suom. 

Tsukuru nyökkäsi, hieman varovaisesti. Hän ei halunnut Saran pitävän häntä yhden alan

nörttinä, joihin teknisen alan kouluissa ja työpaikoilla usein törmäsi. (s. 17)

Senmonbaka tarkoittaa kirjaimellisesti ”erikoisalaidioottia” ja viittaa ihmiseen, joka

tietää yhdestä alasta paljon, mutta ei tiedä tai ole kiinnostunut muista asioista. Otaku

viittaa taas yhteen harrastukseen tai aihealueeseen lähes fanaattisesti uppoutuneeseen

henkilöön, jota eivät kiinnosta harrastuksensa ulkopuoliset asiat. Otakun harrastuksiksi

mielletään usein tekniikka tai populaarikulttuuri. Mielikuvaan otakusta liittyy myös

huonot sosiaaliset taidot ja mieltymys viettää mieluummin aikaa harrastuksensa kuin

muiden ihmisten parissa.

Suomen kie len n ö r t t i viittaa myös yhteen alaan tai harrastukseen

keskittyneeseen henkilöön, joka ei välttämättä viihdy seurassa erityisen hyvin. Nörtin

harrastuksiksi   mielletään  pääasiallisesti  tietotekniikka  (s. v. nörtti KS 2016). Nörtti ei

välttämättä ole teknologiaosaamista arvostavassa nyky-Suomessa enää niin negatiivinen

sävyltään kuin sen oli tapana olla.

Siinä missä edellisissä esimerkeissä reaalian merkitys on muuttunut lopulta

varsin vähän melko läheisen termin löytyessä suomen kielestä, on seuraavassa

esimerkissä 5 jouduttu käyttämään merkitykseltään kohtalaisen erilaista käsitettä. 

(5) 

jap. 

Kunren sareta namerakana shaberikata datta. Keigo no tsukaikata mo machigattenai. (s.

153)
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suom. 

Naisen puhetapa oli harjoiteltu ja sulava, eikä hän erehtynyt kohteliaisuusfraaseissa. (s.

140)

Esimerkin 5 keigo no tsukaikata on käännetty kohteliasuusfraaseiksi. Japanin

kielessä keigo on kohtelias puhetyyli, jossa on omat sanansa, liitteensä ja verbimuotonsa

kunnioituksen tai oman alemman asemansa osoittamista varten. K e i g o a on

välttämätöntä taitaa pärjätäkseen japanilaisessa hierarkisessa yhteiskunnassa, mutta se

tuottaa kielioppinsa ja viittaussuhteidensa vuoksi japanilaisillekin runsaasti päänvaivaa,

minkä vuoksi sen virheetöntä osaamista ihaillaan. Keigo no tsukaikata tarkoittaa keigon

käyttötapaa. 

Suomessa ei tämäntyyppistä kielimuotoa ole, vaikka teitittelyn ehkä voisikin

laskea hieman samaan lajiin kuuluvaksi. Kohteliaisuusfraaseista saattavat tulla mieleen

tervehdykset, kohteliaat pyynnöt ja kuulumisten kysymiset, mutta missään tapauksessa

keigon kaltaiseen omaan kielimuotoonsa sana ei viittaa. Näin ollen esimerkin

kohteliaisuusfraaseissa erehtyminen ei ehkä aivan avaudu suomalaiselle lukijalle:

olisiko kohteliaisuusfraaseissa erehtymistä, jos sanoisi vahingossa aamulla ”hyvää

iltaa”? Tai kenties ”kiitos” toisen varpaille astuessa? 

Suomesta varsinaisen tarkoin määritellyn kohteliaan kielimuodon puuttuessa

käännöksessä on päädytty siis korvaamaan alkuperäinen reaalia merkitykseltään

erilaisella kohteliaaseen puheeseen liittyvällä termillä. Käännös on siis kotoutettu

lukijan lähelle häiritsemättä tätä vieraan kulttuurin vaikeasti selitettävän kielimuodon

olemassaololla. 

Esimerkki 6 on hieman erikoislaatuisempi – kyseessä voidaan ajatella olevan

oikeastaan jonkinlainen takaisinkäännös.

(6)

jap.

”Warui kobitotachi ni tsukamaranai yoo ni.”

”Warui kobitotachi?”

Eri wa me o hosometa. Kuchibiru ga mukashi no yooni karuku itazurappoku yuganda.

”Watashitachi wa koko de yoku soo iu no. Warui kobitotachi ni tsukamaranai yoonitte.

Datte kono atari no mori ni wa oomukashi kara ironna mono ga sundeiru kara” (s. 326)
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suom.

”Pidä varasi, etteivät häijyt maahiset saa sinua kiinni.”

”Häijyt maahiset?”

Eri siristi silmiään ja mutristi suutaan entiseen tapaansa ilkikurisesti. ”Sanomme täällä

usein niin. Että pidä varasi, etteivät häijyt maahiset vie mukanaan. Näissä metsissä kun on

asustanut monenmoisia olentoja jo muinaisista ajoista lähtien.” (s. 291)

Warui kobitotachi on käännetty varsin suomalaiseksi reaaliaksi häijyt maahiset.

Kirjaimellisesti warui kobitotachi tarkoittaisi jotakuinkin ”pahoja kääpiöitä/tonttuja”.

Esimerkin keskustelu sijoittuu kuitenkin Suomeen, joten kyseessä onkin ikään kuin

kirjailijan japanilaisia varten luoma illuusio suomalaisesta reaaliasta, joka sitten on

takaisin käännetty suomeksi. Suomalaiselle lukijalle sellaisenaan käännettynä pahat

tontut olisi saattanut särähtää korvaan, joten kääntäjä on joutunut miettimään, millaisista

muinaisista taruolennoista suomalaisessa metsässä saatettaisiin varoitella. Reaalia on

kotoutettu suomalaislukijan maailmankuvaan sopivaksi, niin ettei tämä joudu elätymään

Suomesta tietämättömän japanilaislukijan asemaan. Tällaisia esimerkkejä tullee harvoin

käännöskirjallisuudenn tutkimuksessa vastaan. 

3.1.2 Yläkäsitteellä korvaaminen 

Yläkäsitteellä korvaaminen on strategia, jossa käännettävä reaalia korvataan

käännöksessä epämääräisemmällä reaalialla alakäsitteen kenties puuttuessa

kohdekulttuurista (Leppihalme 2001: 143). Siinä reaaliaa ei tuoda samalla tavalla

”kotiovelle” asti kuin kulttuurisessa adaptaatiossa, mutta lukijaa ei myöskään viedä

vieraan kulttuurin pariin. Yläkäsitteellä korvaaminen aiheuttaa tekstin latistumista,

mutta on usein asiasisällön välittymistä ajatellen toimivakin keino (Leppihalme 2007:

369).

Esimerkissä 7 yläkäsitteellä korvaamisen strategia havainnollistuu hyvin. 

(7)

jap. 

Midorikawa wa sakazuki ni jibun de sake o sosogu, sore o nameru yooni nonda. (s. 87)
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suom. 

Midorikawa kaatoi sakea kuppiinsa ja joi sen kuin maistellen. (s. 81)

Japanilaisen riisiviinin juomiseen tarkoitettu matala astia sakazuki on korvattu

yksinkertaisesti kupilla. Sakazukin merkitessä juuri tietyn muotoista ja tiettyyn

tarkoitukseen valmistettua astiaa sen korvaaminen varsin laajamerkityksellisellä kupilla

latistaa luonnollisesti käännöstä. Alkuperäistekstin kuvailu on siis tarkempaa kuin

käännöksen. Toisaalta voidaan pohtia, olisiko japanilaisen riisiviinin juomatapoja

tuntemattomalle suomalaislukijalle kupin yksityiskohtien selittämisestä ollut iloa – nyt

saken kaataminen juomiseen tarkoitettuun astiaan tulee selväksi ja tekstin sujuva

lukeminen voi jatkua.

Esimerkeissä 8 ja 9 luotijunaksi käännetty reaalia shinkansen ei ole latistunut

kenties yhtä paljon kuin edellisessä esimerkissä. 

(8)

jap. 

Tookyoo to wa shinkansen nara ichijikan han kurai no kyori da. Itsu datte kaette

korareru ja nai ka. (s. 25) 

suom. 

Tokiohan oli Nagoyasta luotijunalla vain puolentoista tunnin matkan päässä, hänhän

voisi tulla käymään milloin tahansa. (s. 25)

(9) 

jap. 

Tsukuru ga shinkansen ni notte Tookyoo ni modoru toki, yonin wa wazawaza eki made

miokuri ni kite kureta. (s. 31)

suom. 

Tsukurun ollessa lähdössä luotijunalla takaisin Tokioon muut neljä olivat varta vasten

saattaneet hänet asemalle ja vilkuttaneet junan ikkunan takana istuvalle Tsukurulle (---)

(s. 31)
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Japanissa shinkansen on aivan oma junatyyppinsä, jonka rataverkostosta vastaa

rautatiekonserni JR alueittain. Shinkansenit ovat nopeita, mutta hintavia. Luotijunia ei

Suomesta löydy, mutta sana herättänee kuitenkin mielikuvan nopeasta junasta. Tässä

mielessä luotijuna on tarkempi yläkäsite kuin edellisen esimerkin kuppi, sillä kovin

monella tuskin on käsitystä ylipäänsä luotijunien välisistä teknisistä eroista.

Huomioitavaan on myös, että aikaisemmin romaanissa on sama reaalia on käännetty

shinkansen-luotijunaksi (ks. esimerkit 30 ja 31), joten shinkansen-sana on jo esitelty

mahdollisesti sen tuntevalle suomalaislukijalle. 

Esimerkissä 10 tera de no hooyoo on kääntynyt muotoon temppelissä

järjestettiin muistotilaisuus. 

(10)

jap. 

Saisho no hi ni tera de no hooyoo to shinseki to no kaishoku o oe, (---) (s. 151)

suom. 

Ensimmäisenä päivänä temppelissä järjestettiin muistotilaisuus ja sukulaisten kesken

syötiin juhla-ateria, (---) (s. 138)

 Temppeli voi suomeksi viitata hyvin erilaisten kansojen ja uskontojen pyhäkköihin:

Kielitoimiston sanakirjan (2014) mukaan temppeli voi olla esimerkiksi pakanallinen,

japanilainen, inkoille kuuluva, kreikan jumalille kuuluva tai juutalaisille kuuluva.

Temppeliä voidaan käsittääkseni käyttää yleisnimityksenä uskonnollisille tiloille ja

esimerkiksi kristillinen kirkkokin on ”herran temppeli”. Kovin yleisesti kirkkoon ei

kuitenkaan temppelinä viitata.

Myös muistotilaisuus voi viitata minkä tahansa uskonnon. Lähtökohtaisesti siitä

tullee mieleen hautajaisten yhteydessä järjestetty tilaisuus, jossa saatetaan tarjoilla

esimerkiksi kakkua ja kahvia.

Japaniksi tera viittaa lähtökohtaisesti buddhalaiseen temppeliin. Tätä vahvistaa

yhdessä käytetty termi hooyoo, joka viittaa nimenomaan buddhalaisesssa temppelissä

tapahtuvaan vainajan uskonnolliseen muistamiseen, jota tapahtuu itse hautajaisten

lisäksi tietyin väliajoin hautajaisten jälkeenkin. 

Suomennoksessa reaalioista on siis periaatteessa kadonnut tietty uskonto –
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mielleyhtymä vainajan muistamiseen on toki selvä. Käytännössä lukijalta voinee

kuitenkin odottaa yleissivistykseen kuuluvaa tietoa japanilaisten pääuskonnoista, jolloin

temppelin pystynee yhdistämään buddhalaisuuteen (tai erehtyen shintolaisuuteen).    

Otan vielä esiin kaksi esimerkkiä, jotka ovat hieman epäselvempiä

strategioiltaan. Esimerkissä 11 ei ehkä olekaan niin yksiselitteistä, että käännöksessä on

käytetty nimenomaan yläkäsitteellä korvaamisen strategiaa. 

(11)

jap. 

”1960-nendai no matsu no koto desu. Daigaku funsoo no arashi ga fukiareteita jidai de

ari, bunkateki ni kauntaa karuchaa no saiseiki deshita. (---) (s. 73)

suom.

”Oli 1960-luvun loppu. Opiskelijamielenosoitusten ja -taisteluiden myrsky riehui

raivokkaasti, meneillään oli vastakulttuurin kukoistavin aika. (---)” (s. 68)

Daigaku funsoo on käännetty suomeksi opiskelijamielenosoituksiksi- ja

taisteiluiksi. Daigaku funsoo tarkoittaa kirjaimellisesti yliopistokonfliktia ja viittaa

Japanissa 1960-luvulla maanlaajuisesti riehuneisiin opiskelijamellakoihin. Suomeksi

opiskelijamielenosoitukset- ja taistelut eivät viittaa mihinkään tiettyyn historialliseen

tapahtumaan. Myös daigaku funsoo voi sanana sinänsä viitata mihin tahansa

opiskelijamellakkaan, mutta lähtökohtaisesti se yhdistyy nimenomaisesti 1960-luvun

opiskelijamellakkoihin japanilaisissa yliopistoissa. Molempiin reaalioihin tietenkin

liittyy mielikuva jonkin asian puolesta riehuvista opiskelijoista, mutta japanilaiselle

reaaliasta tullee ensisijaisesti mieleen 60-luvun opiskelijalevottomuudet ja siihen

liittyneet yhteiskunnan tapahtumat. Reaaliaa ei varsinaisesti ole siis korvattu

yläkäsitteellä, mutta jättämällä se selittämättä, on sen merkitys suomalaislukijalle

yleisluontoisempi kuin japanilaislukijalle.

Esimerkissä 12  yläkäsitteellä korvaaminen ei ole suoranaisen kotouttavaa vaan

enemmänkin vieraudesta häivyttämistä. Japanin kielen omamori on käännetty

amuletiksi. 
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(12)

jap. 

”Sono fukuro wa nannan desu ka?” to Haida no chichioya wa omoikitte Midorikawa ni

tazunetemita.

”Omamori da yo” to Midorikawa wa assari itta.

”Piano no shugoshin mitaina mono desu ka?” (s. 79)

suom.

”Mikä se pussi on?” Haida rohkaistui kysymään.

”Amuletti”, Midorikawa vastasi heti.

”Onko se niin kuin pianon suojelusjumala?” (s. 74)

Japanissa omamorilla viitataan usein shintolaispyhäköissä pikkurahalla

myytäviin pieniin onnenkaluihin, usein sieviin pussukoihin, joita kannetaan mukana, ja

jotka voivat esimerkiksi varjella liikenneonnettomuuksilta, turvata turvallisen

synnytyksen tai vaikka auttaa pääsykokeissa menestymistä. Sana on muodostettu

verbistä mamoru (suom. suojella), joten siitä tullee mieleen nimenomaan jonkinlainen

suojelemiseen tai varjelemiseen tarkoitettu esine. Jokaisella shintolaispyhäköllä on

jumalista riippuvat erikoisuutensa. Omamoreita voi pitää osana nykyjapanilaisten arkea,

ja katukuvassa voi nähdä näitä onnenkaluja roikkumassa esimerkiksi ihmisten laukuista.

Toisaalta omamori voi myös yleisemminkin viitata mihin tahansa onnenkaluun, myös

esimerkiksi muista uskonnoista puhuttaessa. Ensisijaisesti omamori tuonee kuitenkin

mieleen juurikin japanilaiset ”onnenpussukat”.

  Suomeksi amuletti viittaa mukana kannettaviin pieniin onnenkaluihin (s. v.

amuletti KS 2014), mutta suomen kielessä sillä ei käsittääkseni ole erityistä

konnotaatiota mihinkään tiettyyn uskontoon saati nykysuomalaiseen tapaan. Amuletti

liitetään suomalaisessa kontekstissa enemmäkin taikauskoon ja muuhun ei niin

vakavasti otettavaan. Amulettia käytetään myös yksinkertaisesti kaulakorujen ja

-riipuksien kuvailuun ilman sen onnea tuottavaa merkitystäkin. Toisin kuin japaniksi,

amuletti on suomeksi lainasana, eikä se ensisijaisesti välttämättä liity suojelemiseen. 

Esimerkin 12 amulettia voi siis pitää omamoria epämääräisempänä terminä,

jolla ei ole yhtä vakiintunutta merkitystä suomeksi kuin japaniksi. Amuletti on suomeksi

melkein minkä tahansa kulttuurin ”taikaesineeseen” viittava sana, kun omamorilla on
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japaniksi kotoisampi ja tarkempi merkitys. Kyseessä on eräänlainen eksoottinen

yläkäsite: reaaliaa ei ole tuotu kotiovelle asti, mutta pois japanilaisesti kulttuurista

joksikin helpommin tekstissä ohitettavaksi vieraan kulttuurin esineeksi. 

3.1.3 Poisto

Poisto-strategiassa poistetaan käännösreaalia kokonaan käännöksestä (Leppihalme

2001: 144–145). Ratkaisu voi olla helpoin ja nopein kohdekulttuurista puuttuvan

reaalian kohdalla, mutta ongelmallinen lähtötekstin kunnioittamisen kannalta. Poistoa

on harjoitettu varsinaisen reaalian puuttumisen lisäksi myös skopoksen vuoksi:

käännöstekstin lukijoiden arvomaailmalle sopimattomia reaalioita on jätetty

tarkoituksella pois (Leppihalme 2007: 372). Tätä pidetään  nykykirjallisuuden

suomentamisessa usein vasta viimeisenä vaihtoehtona (Leppihalme 2001: 144). 

Aineistossani poisto-strategian käyttö on kuitenkin lähtökohdiltaan erilaista kuin

Leppihalmeen (2001; 2007) kuivalema poisto: poisjätetty reaalia on suomalainen

reaalia, jota japaninkielisessä teoksessa on käytetty ”väärin”. 

(13)

jap.

Kyabin no yoko ni wa Herushinki no nanbaa pureeto ga tsuita shiroi Runoo no van ga

tomatteita. (s. 268)

suom. 

Mökin viereen oli pysäköity valkoinen Renault-pakettiauto. (s. 242)

Esimerkin 13 reaalia olisi suomennettuna Helsingin rekisterikilvet, joka ei varsinaisesti

ole japanilaiseen kulttuuriin kuuluva termi, vaan päinvastoin ikään kuin on olevinaan

suomalainen käsite alkuperäistekstin lukijoille. Alkuperäisteoksessa reaalia tuskin

oudolta tuntuukaan, koska Japanissa autojen rekisterikilvissä lukee paikkakunta, jossa

auto on kirjoilla. Suomalaiselle lukijalle reaalia olisi kuitenkin absurdi, koska Suomessa

ei rekisterikilpiin autojen paikkakuntia ole merkitty vuoden 1989 jälkeen, eivätkä nämä

tätä ennenkään olleet niin selkeästi merkittyjä, että asiaan perehtymätön olisi kilven

perusteella paikakunnan ymmärtänyt. Tämän esimerkin poisto on siis tarkoitukseltaan
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hieman erilainen kuin poisto-strategian idea yleisesti käsitetään (ks. Leppihalme 2001;

2007), sillä poistoa ei ole suoritettu vieraan kulttuurin reaalialle, vaan kohdekielen

kulttuurin kuuluvalle asiavirheelle. Jos poistoa ei olisi tehty, olisi suomalainen lukija

vieraannutettu ikään kuin japanilasen lukijan asemaan, jossa Suomi onkin vieras

kulttuuri. Toisaalta teksin informatiivisuus kärsii hieman, koska suomalaislukijalle ei

selviä heti, että nyt kyseessä todella on Helsingistä mökille tulleiden päähenkilön

etsimien ihmisten auto, vaan suomalaislukija joutuu lukemaan tekstiä muutaman

lauseen pidemmälle varmistuakseen asiasta. Kokonaisuuden kannalta asia tuntuu toki

merkityksettömältä.

Tapaus muistuttaa hieman esimerkin 6 häijyjen maahisten tapausta, jossa

reaaliasta on tehty suomalaisempi, jotta se kuulostaisi tarinan suomalaisessa

tapahtumapaikassa luonnollisemmalta sekä myöhemmin luvussa 3.3.4 esittelemiäni

esimerkkejä 38, 39 ja 40 asiavirheiden korjaamisesta. Hieman samantyyppistä

takaisinkääntämistä sivuaa pro gradu -työssään myös venäläisiä reaalioita sisältävän

saksankielisen teoksen venäjännöksen kohdalla Tiina Kokkonen (2008).

3.2 Vieraannuttavat käännökset

Tässä luvussa analysoin aineistostani löytämiäni vieraannuttavasti käänettyjä reaalioita.

Alaluvut olen jakanut strategioittain: alaluvussa 3.2.1 on vierassanan käytön ja

alaluvussa 3.2.2 käännöslainan strategialla käännetyt aineistoesimerkit. 

3.2.1 Vierassanan käyttö

Vierassanan käyttö lienee selkeimmin juuri vieraannuttava strategia. Tekstiin jätetään

lähtökielinen sana sellaisenaan tai hyvin vähän kirjoitusasua kohdekielelle

sopivammaksi muokaten, japanista suomeen käännettäessä luonnollisesti vähintäänkin

latinalaistaen. (Leppihalme 2001: 141.) Vierassanan käyttö on keino, joka korostaa

tekstin lähtökulttuuria ja vaatii kohdekielistä lukijaa ikään kuin poistumaan omasta

kulttuuripiiristään. Vierassanan käyttö siirtää vastuuta kääntäjältä lukijalle – lukijan on

pääteltävä sanan merkitys kontekstista tai otettava siitä itse selvää. Toisaalta vierassanan

määrittely itsessään on vaikeaa – internetin ja matkustelun ansiosta voi ”vieras” sana
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ollakin tuttu yllättävän monelle suomalaiselle.  Vierassanan käyttöön päätyminen onkin

Leppihalmeen (2007: 368–369) sitä todennäköisempää mitä vahvempi lähtökielen

asema on kohdekieleen nähden – kenties puhutumman japanin kielen sanoja leviää

todennäköisemmin suomalaiseen kulttuuriin kuin toisinpäin. 

Esimerkissä 14 japanin kielen sarjakuvaa tarkoittava m a n g a on jätetty

suomennokseen sellaisenaan. Japanin kielessä m a n g a voi periaatteessa viitata

minkämaalaisen sarjakuvaan tahansa, mutta suomeksi m a n g a on vakiintunut

lainasanaksi, jolla viitataan nimenomaan japanilaiseen sarjakuvaan (s.v. manga KS

2014). Toisin sanoen vierassanan jättäminen sellaisenaan tekeekin käännöksestä

alkuperäisreaaliaa eksplisiittisemmän.   

(14) 

jap.

”Sono toori. Subete wa ore no aidea hitotsu kara hajimatta bijinesu da. Yoku manga de

aru daroo. Atama no ue ni potto akarui denkyuu ga ukabu yatsu. (---)” (s. 185) 

suom.

”Juuri niin. Koko homma alkoi mun ideasta. Mangassahan on usein se kohta: pään ylle

pulpahtaa kirkas lamppu. (---)” (s. 167)

Esimerkin kontekstin huomioiden mangan kääntäminen sarjakuvaksi ei olisi oikeastaan

latistanut tekstiä lainkaan: romaanin henkilö ei puhu erityisesti japanilaisista

sarjakuvista, vaan muuallakin maailmassa käytössä olevasta sarjakuvailmaisusta, pään

ylle ilmestyvästä lampusta. Kääntäjä onkin kenties halunnut japaninkielisellä termillä

muistuttaa romaanin sijoittuvan Japaniin tasapainoittaakseen mahdollisesti muualla

tekstissä tapahtunutta latistumista. 

Esimerkit 15 ja 16 ovat samantyyppisiä tapauksia: edellisen esimerkin tapaan

niissä on käytetty suomen kielessä käytössä olevaa japanin kielen sanaa. Molemmissa

esimerkeissä japanin kielen sana sake on jätetty suomeksi sellaisenaan. Sake ei ole

varsinainen vierassana enää suomen kielessä: Kielitoimiston sanakirja (2014) kertoo sen

olevan japanilaista riisiviiniä. Myös Alkossa japanilaista riisiviiniä myydään sake-

nimellä. Sakea voineekin pitää oikeastaan jo lainasanana suomen kielessä.
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(15)

suom. ””Juotko sakea?” ”Voisin vähän juodakin”, Haida vastasi. (---) Puoli kahdeksalta

Haida meni Midorikawan huoneeseen. Siellä odotti valmiina ilta-ateria kahdelle

lämmitetyn saken kera. He aterioivat ja nauttivat sakea istuen kasvokkain.” (s. 76) 

jap. ””Kimi wa sake o nomu ka?” to kare ga tazuneta. ”Sukoshi nara nomimasu” to

Haida-seinen wa itta. (---) Shichijihan ni Haida-seinen wa Midorikawa no heya o

otozureta. Yuushoku no shitaku ga futaribun totonoerare, atsukan ga yooi sareteita. Futari

wa sashimuide sake o nomi, shokuji o totta.” (s. 81) 

Esimerkki 15 on muistuttaa paljon esimerkkiä 14: sake ei nimittäin viittaa japanin

kielessä välttämättä riisiviiniin lainkaan, vaan mihin tahansa alkoholijuomaan samalla

tavalla kuin manga siis viittasi tosiasiassa mihin tahansa sarjakuvaan. Toisin sanoen

myös oluet ja viinit ovat yhtä lailla sakea. Esimerkin 15 kysymyksen ”Kimi wa sake o

nomu ka?” voisikin oikeastaan suomentaa ”Juotko alkoholia?”. Tässäkin tapauksessa

käännöksestä tuleekin alkuperäistekstiä eksplisiittisempi. Esimerkin 15 ja 16 Haida ja

Midorikawa tosin juovat lopulta riisiviiniä, mutta suomalaiselle lukijalle ikään kuin

paljastetaan alkoholityyppi aikaisemmin kuin alkuperäistekstin lukijalle. 

Esimerkissä 16 japanin kielen sake on edelleen kääntynyt riisiviiniin viittaavaksi

sakeksi, mutta esimerkistä eroten tässä tapauksessa japanilaisellekin lukijalle lienee

täysin selvää, että sakella viitataan nimenomaan riisiviiniin, sillä sitä kaadetaan jo

esimerkissä 7 analysoimaani sakazukiin, nimenomaan riisiviinille tarkoitettuun astiaan. 

(16)

jap. Midorikawa wa sakazuki ni jibun de sake o sosogu, sore wo nameru yooni nonda. (s.

87) 

suom. Midorikawa kaatoi sakea kuppiinsa ja joi sen kuin maistellen. (s. 81)

Esimerkissä 17 ei ole vierasta sanaa aivan sellaisenaan, vaan japanin kielen

reaaliaa zen on täydennetty harjoituksella.

32



(17)

jap.

Mata suichuu wa kangaegoto ni teki shita basho demo atta. Sore wa isshu no zen no

yoona mono da. (s. 230) 

suom.

Vesi oli myös sopiva paikka ajattelemiselle, ikään kuin yhdenlaiselle zen-harjoitukselle.

(s. 207)

 Zen on suomessa lainasana, jonka Kielitoimiston sanakirja (2014) määrittää ”varsinkin

J a pa n i s s a j a K ore a s s s a ha r j o i t e t t a va a n buddha l a i s uude n m uo t oon

zenbuddhalaisuuteen”. Sanakirjasta löytyy myös adjektiivi zeniläinen, josta annetaan

esimerkit zeniläinen elämänasenne ja zeniläinen tyyneys. 

Japaniksi z e n viittaa yhtä lailla zenbuddhalaisuuteen ja sen harjoittamiseen.

S u o m e s s a z e n b u d d h a l a i s u u t e e n l i i t t y n e e v a h v a s t i m i e l i k u v a zazen-

meditaatioharjoituksesta. Tässä mielessä harjoituksen lisääminen reaaliaan tehnee siitä

helpommin lähestyttävän kuin zenin jättäminen sellaisenaan.  

Esimerkissä 18 tulee viimein käsittääkseni täysin suomalaisille vieras termi –

reaalia kaiseki on jätetty sellaisenaan kuvaamaan ravintolatyyppiä. Toisaalta esimerkissä

on käytetty hieman myös selittämisen strategiaa (ks. alaluku 3.3.1) kuvailemalla

ravintolaa perinteiseksi. 

(18)

jap.

”Soo dekiru to yokattanda kedo, kyoo wa bijinesu dinaa ga aru no. Furansu kara kita erai

hito o kaiseki ryoori no mise ni maneite, settai shinakucha naranai. Ki ga haru shi, ryoori

o ajiwau yoyuu datte nai shi, kooiu no wa nigate nanda kedo.” (s. 136) 

suom. 

”Niin olisi, mutta tänään on bisnesillallinen. Kutsuimme Ranskasta saapuneen tärkeän

vieraan perinteiseen kaiseki-ravintolaan ja häntä täytyy passata. Hermostuttaa eikä voi

nauttia ruoasta, olen niin huono sellaisessa.” (s. 125)

Japanissa kaiseki-ravintola tarjoaa hintavia monen ruokalajin illallisia, jotka
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koostuvat kauniisti asetelluista pienistä annoksista. Ruokalajit vaihtelevat alueittain ja

vuodenajoittain, mutta ovat pääasiassa hyvin laadukkaista ja hintavista aineisosista

valmistettuja.

Suomalaiselle lukijalle selviää siis kaiseki-ravintolan perinteikkyys, mikä lisää

reaalioiden yhteistä konnotaatiota, mutta ravintolassa tarjoiltavaa ruokaa tai

yksityiskohtia ravintolasta suomalaislukija sen sijaan ei saa tietää, jolloin reaalian tarkka

merkitys ei suomalaislukijalle oikeastaan selviä.

Nimenomaan perinteiseksi selittämistä harrastetaan käännöksessä useampaankin

otteeseen: yllä olevan esimerkin lisäksi kokonaan selittämisen strategiaa käyttäen

käännetyissä esimerkeissä 25 ja 26.

Esimerkissä 19 on jätetty tekstiin lähes sellaisenaan ja vailla selityksiä varsin

vieras sana salariiman. Se on suomennoksessa lisäksi kursivoitu, mikä korostaa sen

vierautta tekstin seassa.

 (19) 

jap. 

Dorehodo no ryoo no jikan o hitobito wa hibi no tsuukin ni tsuiyashiteiru no daroo, to

Tsukuru wa kangaetemiru. Heikin toshite katamichi ichijikan kara ichijikanhan. Tabun

sonna tokoro daroo. Kekkon shite kodomo ga hitori ka futari ite, toshin ni shokuba ga aru

futsuu no sarariiman ga ikkenya o motoo to sureba, dooshitemo sorekurai no

tsuukinjikan o yoosuru 'koogai' made deteiku shika nai. (s. 350–351)

suom. 

Miten paljon aikaa ihmiset mahtavat käyttää päivittäin työmatkaansa, Tsukuru pohdiskeli.

Yhteen suuntaan keskimäärin tunnista puoleentoista, ehkä sen verran. Tokion keskustassa

työskentelevän tavallisen salariimanin, joka on naimisissa ja jolla on yksi tai kaksi lasta,

on asetuttava niin pitkän työmatkan päähän kaupungin laidalle, jos mielii asua

omakotitalossa. (s. 311) 

 Alkuperäistekstin sarariiman on japanin kielen ääntämykseen sovitettu sana

salary man, joka ei englanninkielisestä ulkokuorestaan huolimatta ole varsinainen

englannin sana, vaan japanilaisten keksimää englantia eli ns. ”wasei eigoa” (suom.

japanilaistekoinen englanti). Suomenkielisessä käännöksessä sarariiman muuttuu

salariimaniksi, mikä tuo sen ääntämyksen lähemmäs salary mania. Suomen kielessä
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salary man ei merkitse mitään, mutta monelle suomalaiselle termi saattaa olla tuttu

englannin kielen kautta. 

Japaniksi sarariiman viittaa yleensä kuukausipalkkaiseen

valkokaulustyöntekijään Japanissa.  Sanaan sarariiman liittyy konnotaatio ylitöitä

tekevistä firmalle omistautuneista persoonattomista pukumiehistä, jotka täyttävät

aamuisin ruuhkametrot ja iltaisin paikalliset kuppilat. Töidensä vuoksi mielikuvien

sarariiman ei ehdi osallistua kotitöihin tahi lastenhoitoon. Ahkeruutensa vuoksi hän

pystyy takaamaan kuitenkin perheensä toimeentulon jopa niin hyvin, että vaimon on

mahdollista olla täysipäiväisesti huushollista huolehtimassa. Sarariiman onkin

konnotaatioiltaan ristiriitainen: toisaalta yhtiön kasvottomana orjana toimivalle

sarariimanille nauretaan, mutta yhtäältä turvatun toimeentulon sarariimaniksi vielä

nykypäivänäkin halutaan. 

Itseasiassa englannin kielessä tätä alunperin ”leikkienglantia” olevaa termiä

näkee käytettävän viittaamassa nimenomaan japanilaisiin valkokaulustyöntekijöihin,

jotka ovat lähes fanaattisesta työlleen omistautumisestaan maailmankuuluja. En usko,

että suomalaisessakaan keskustelussa kyseisen termin käyttäminen on Japaniin liittyvän

puheenaiheen yhteydessä mahdotonta, sillä moni suomalainen on saattanut oppia termin

englanninkielisen median kautta. Suomalaiselle lukijalle saattaa siis hyvinkin tulla

reaaliasta mielikuva ylitöitä tekevästä pukumiehestä, mutta koska salary man ei

kuitenkaan liene Suomessa yhtä tunnettu kuin englanninkielisessä maailmassa, voi

reaalia jäädä vaille minkäänlaista mielikuvaa. Sen sijaan lukija oppii uuden sanan ja sen

romanisoitua japanilaista kirjoitusasua muistuttava kirjoitusasu antaa lukijalle paremmat

mahdollisuudet etsiä käsitteestä tietoa kuin kotoutetumpi käännös antaisi. Tämä lienee

hyvä kouluesimerkki vieraannuttavasta käännöksestä, joka ”antaa mahdollisuuden

kurkistaa alkuperäistekstin maailmaan ” (House 2009: 36).

Esimerkin 20 reaalia JR on selitetty aikaisemmin teoksessa Japanin rautateiksi

(ks. esimerkki 28), joten ei ole ehkä täysin vieraannuttavaa jättää lyhenne tässä kohtaa

selittämättä auki. Jätetään siis lukijan varaan muistaa tai tarkistaa romaanin alkupäästä

lyhenteen selitys. 

(20)

jap.

Tazaki Tsukuru wa JR no Shinjuku-eki o nagameru no ga suki datta. (s. 351) 
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suom.

 Tsukuru Tazakista oli mukava katsella JR:n Shinjukun asemaa.  (s. 312) 

Aineistossani myös paikannimet on jätetty vierassanoiksi sillä poikkeuksella,

että suomen kielessä jo konventoituneen käännöksen ollessa olemassa on sitä käytetty,

esimerkiksi Tokio vs. Tookyoo (mm. Värittömän miehen vaellusvuodet s. 23; Shikisai o

motana Tazaki Tsukuru to kare no junren no toshi s. 23). Muut paikannimet on

translitteroitu latinalaisille aakkosille, mutta jätetty muuten sellaisenaan. Aineistossa

esiintyy paikannimiä enimmäkseen Japanista, mutta muutama myös muualta päin

maailmaa sekä Suomesta. Suomen paikannimiä ei suomalaiselle lukijalle voi

vierassanoina oikein pitää, mutta Japanin paikannimien kohdalla jää lukijan

uteliaisuuden varaan selvittää niiden tarkempi sijainti ja asukasluku. Paikkoihin liittyviä

tarkempia konnotaatiota suomalaislukija ei oikein voi tietää: jää hämärään, millainen

mielikuva kunkin paikkakunnan ihmisistä Japanissa vallitsee yms. 

Paikannimien jättäminen vierassanoiksi tuntuu varsin yleiseltä strategialta

aikuisille suunnatussa nykykirjallisuudessa, eikä lopulta tunnu kenties niin erityisen

vieraannuttavalta, koska paikannimiä ei välttämättä mielletä erityisesti kääntämistä

vaativiksi reaalioiksi. 

Paikannimien lisäksi käännöksessä on jätetty vierassanoiksi myös keskeisten

henkilöiden lempinimet: Aka, Ao, Kuro ja Shiro. 

(21)

jap.

Futari on danshi no sei wa Akamatsu, to Oomi, futari no joshi no sei wa Shirane to

Kurono datta. (---) Hoka no minna wa toozen no koto no yoo ni sugu, otagai o iro de

yobiau yoo ni natta. ”Aka”, ”Ao”, ”Shiro”, ”Kuro” to iu yoo ni. (s. 8)

suom.

Poikien sukunimet olivat Akamatsu, ”Punainen mänty” ja Ômi, ”Sininen meri”,

tyttöjen Shirane, ”Valkoinen juuri” ja Kurono, ”Musta niitty”. (–-) Muut alkoivat

kuin itsestään selvästi kutsua toisiaan värillä: Aka – punainen, Ao – sininen, Shiro –

valkoinen, Kuro – musta. (s. 10) 
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Suomennoksessa on selitetty sukunimien ja niistä johdettujen lempinimien merkitykset.

Tätä voisi pitää oikeastaan selittämisstrategiana (ks. myöhemmin alaluku 3.3.1), mutta

nimiä käytetään selittämättä lopun kirjaa. Lukijalta ikään kuin odotetaan, että hän

muistaa neljä japaninkielistä värin nimeä, jos hän haluaa yhdistää nimet väreihin kuten

alkuperäistekstin lukija lukiessaan jatkuvasti tekee. Näin lukijan on lähestyttävä vierasta

kulttuuria myös perussanaston kautta, joka ei varsinaisesti kuvaa mitään juuri

japanilaiselle kulttuurille ominaista, varsinkin kun värien kulttuuriin sidotut mielikuvat

eivät romaanissa käy ilmi. 

3.2.2 Käännöslaina 

Käännöslaina on strategia, jossa ikään kuin käännetään alkuperäistekstin reaalia

”suoraan” ja luodaan näin kohdekieleen uusi käsite. Reaalia näyttää päällisin puolin

kohdekieliseltä, mutta ei varsinaisesti vastaa mitään olemassa olevaa käsitettä, joten se

vaatii lukijaa lähestymään kohdekielistä kulttuuria. (Leppihalme 2001: 141.) Sitä voi

kuitenkin pitää helpommin lähestyttävänä kuin edellisessä luvussa esiteltyä vierassanaa,

koska sanayhdistelmästä voi monessa tapauksessa päätellä jo paljon reaalian

merkityksestä. Kuten vierassanankin kohdalla, käännöslainaan päätymistäkin

Leppihalme (2007: 368–369) pitää todennäköisempänä lähtökielen ollessa kohdekieltä

vanhemmassa asemassa. Tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä, että suomalaisille

japanilaiset sanayhdistelmät olisivat erityisen tuttuja.

E s i m e r k i s s ä 2 2 onsenryokanille on luotu suomenkielinen vastine

kylpylämajatalo.

(22)

jap.

Ooita no yamanaka no onsenryokan ni chookitooryuu shiteita jazu pianisuto ga, ensoo o

hajimeru mae ni piano no ue ni oita to iu nunobukuro – hyotto shite (---) (s. 216)

suom.

Kylpylämajatalossa  Ôitan vuorten keskellä pitkään oleskellut jazzpianisti oli asettanut

pianon päälle kangaspussin – ettei vain sen sisällä (----) (s. 194)
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 Onsen on kuuma lähde ja ryokan perinteinen japanilainen majatalo ja yhdyssanana

onsenryokan viittaa perinteiseen majataloon, jossa on mahdollisuus pulahtaa kuumaan

lähteeseen ja esimerkiksi saunaan. Suomessa on olemassa käsite kylpylähotelli, jossa

yhtä lailla pulahdetaan kuumiin kylpyihin ja saunoihin yöpymisen yhteydessä.

Onsenryokan on kuitenkin yksinkertaisempi laitos, jossa pääasia on luonnon kuumiin

lähteisiin pulahtaminen ja majatalon japanilaistyylisissä huoneissa yöpyminen. Ruoka

tuodaan usein huoneisiin ja se on perinteistä japanilaista ruokaa. 

Kylpylämajatalo ei kerro kaikkea reaaliasta, mutta koska muistuttaa suomen

kielessä olevaa reaaliaa kylpylähotelli yhdyssanan osan majatalo kuitenkin viitatessa

yksinkertaisuuteen, eivät reaalioiden mielikuvat ole kenties niin kaukana toisistaan. 

Esimerkissä 23 reaalia shugoshin on käännetty suojelusjumalaksi. 

(23)

jap. 

”Sono fukuro wa nannan desu ka?” to Haida no chichioya wa omoikitte Midorikawa ni

tazuneta.

”Omamori da yo” to Midorikawa wa assari itta.

”Piano no shugoshin mitaina mono desu ka?” (s. 79)

suom.

”Mikä se pussi on?” Haida rohkaistui kysymään.

”Amuletti”, Midorikawa vastasi heti.

”Onko se niin kuin pianon suojelusjumala?” (s. 74)

 Japanin kielen shugoshin tarkoittaa kirjaimellisesti suojelusjumalaa ja

japanilaisessa kontekstissa kytkeytyy monijumalaiseen shintolaisuuteen. Mihinkään

tiettyyn jumalaan se ei kuitenkaan varsinaisesti viittaa. Suomeksi suojelusjumalaa ei

sanakirjasta löydy, vaan se tuntuu varsin tekaistulta sanalta. Sana voisi tuoda mieleen

jonkinlaiset pakanajumalat, kenties metsien henget tai vastaavat. 
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3.3 Vaikeammin määriteltävissä olevat tapaukset

Tässä alaluvussa analysoin esimerkkejä, jotka on käännetty strategioilla, joita on

vaikeampi määritellä kotouttaviksi tai vieraannuttaviksi, vaan ne ovat kenties jotain siltä

väliltä. Alaluvut olen jakanut strategioittain:  alaluvussa 3.3.1 analysoin selittämisen

strategialla, alaluvussa 3.3.2 lisäys-strategialla, alaluvussa 3.3.3 strategioita yhdistellen

ja alaluvussa 3.3.4 alkuperäistekstin virheiden korjaamisen strategialla käännettyjä

reaalioita.

3.3.1 Selittäminen 

Selittäminen on keino, jossa vierasta reaaliaa avataan tekstin sisällä (Leppihalme 2001:

143).   Sillä ei yritetä hämätä lukijaa ajattelemaan reaalian olevan osa omaa kulttuuria,

mutta kuitenkin helpotetaan lukijan matkaa vieraaseen kulttuuriin selittämällä

alkuperäistekstin reaalioita. Alkuperäisteoksen kulttuurista kiinnostuneelle reaalian

selittäminen voi olla ilahduttavaa, mutta  toisaalta tekstin sujuvuus voi häiriintyä:

seikkaperäisesti selitetty termi alkaa tuntua käännöstekstin lukijalle tarinan kannalta

tärkeältä, vaikka alkuperäisteoksessa se onkin saattanut olla vain pienen pieni

yksityiskohta. Kääntäjä joutuu siis punnitsemaan, mitä onkaan olennaista selittää.

Esimerkissä 24 yksinkertaisesti kuumaa lähdettä tarkoittava onsen on kääntynyt

kuuman lähteen majataloksi.

(24)

jap.

Sono fuyu, Haida no chichioya wa Ooita-ken yamanaka no chiisana onsen de

shitabataraki no shigoto o shiteita. (s. 74)

suom. 

Sinä talvena Haidan isä teki sekalaisia töitä Ôitan prefektuurissa, keskellä Kyûshûn

saaren vuoria sijaitsevassa pienessä kuuman lähteen majatalossa. (s. 69)  

 Tekstistä toki myöhemmin (ks. esimerkki 22) selviää, että kyseessä on nimenomaan

majatalo, eikä kuuma lähde, jossa vain pistäydytään ja mennään yöksi kotiin. Jos reaalia
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olisi käännetty suoraan vain kuumaksi lähteeksi, olisi ”vuorten keskellä sijaitseva pieni

kuuma lähde” saattanut kuulostaa luonnonvaraiselta lähteeltä, joka vain pulppuaa

vuorten keskellä vailla rakennuksia ympärillä. Onsenilla viitataan kuitenkin tässä

tapauksessa nimenomaan ihmisten käyttöönsä valjastamaan kuumaan lähteeseen, joka

on vähintäänkin osittain sisätiloissa ja jonka yhteydessä on pukuhuoneet ja pesutilat. 

Kuuman lähteen tultua tekstissä jo tutummaksi, on romaanin seuraavalta sivulta

löytyvässä esimerkissä 25 roten no onsen selitetty ulkoilmassa sijaitsevaksi kuumaksi

lähteeksi.

(25)

jap. 

Midorikawa to nanoru otoko wa nani o suru demo naku, hima sae areba roten no onsen

ni tsukatteita. (s. 75)

suom. 

Midorikawaksi esittäytyneellä miehellä ei ollut mitään erityistä tekemistä, ja aina

tilaisuuden tullen hän upottautui ulkoilmassa sijaitsevaan kuumaan lähteeseen. (s. 70)

  Suomalaiselle lukijalle ei välttämättä ole selvää, että majatalojen yhteydessä

olevat kuumat lähteet ovat ensisijaisesti sisätiloissa, joten reaalian selityksen voisi

käsittää selittämään ylipäänsä kuumien lähteiden luonnetta tai juuri näitä tiettyjä kuumia

lähteitä vs. sisätiloissa sijaitsevia kuumia lähteitä. Toisaalta suomalaiselle voi

käännöksestä tulla mieleen esimerkiksi Islannin isojen kuumien lähteiden kaltaiset

paikat, joihon mennään uimapuvuissa ulkoilmassa. Japanissa roten no onsen on

kuitenkin sisällä sijaitsevan kuuman lähteen terassilla sijaitseva ulkoallas, johon

mennään vaatteitta ja jotka on jaettu seinällä eri sukupuolille. 

Esimerkissä 26 selittäminen on siirtynyt jo sivulauseeseen: nihon ryoori no mise

on selitetty ravintolaksi, joka tarjosi perinteistä japanilaista ruokaa.

(26)

jap. 

Kanojo ga shitteiru chiisana nihon ryoori no mise de yuushoku o toru yotei datta no da

ga, (---) (s. 17)
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suom. 

Tarkoituksena oli ollut nauttia illallinen Saran tuntemassa pienessä ravintolassa, joka

tarjosi perinteistä japanilaista ruokaa. (s. 18)

Japaniksi reaalia tarkoittaaa karkeasti ”japanilaisen ruoan (ravitsemus)liikettä”, jossa ei

erikseen puhuta mitään perinteisyydestä. Nihon ryoori (japanilainen ruoka) voi

käsittääkseni viitata arkikielessä melkein mihin tahansa Japanissa kehittyneeseen

ruokalajiin, mutta esimerkiksi japaninkielinen sanakirja (Suupaa Daijirin 3.0) selittää

nihon ryoorin nimenomaan Japanissa kehittyneeksi perinteiseksi ruoaksi. Suomalaiselle

lukijalle ”japanilainen ruoka” ja ”perinteinen japanilainen ruoka” tuskin aiheuttavat

kovin erilaista mielikuvaa, mutta käännöksessä perinteisyyttä on korostettu kenties

tunnelmaseikkojen vuoksi.

Esimerkissä 27 jatketaan perinteiseksi selittämisellä: japanin reaaliat n o o ja

bunraku selitetään kuuluviksi Japanin perinteisiin teatteritaiteisiin, nôn ollen näytelmää

ja bunrakun nukketeatteria.

(27)

jap. 

Noo ya bunraku ni mo kuwashikatta. (s. 56)

suom. 

Hän oli perehtynyt myös Japanin perinteisiin teatteritaiteisiin, nô-näytelmiin ja

bunraku-nukketeatteriin. (s. 53)

N o o ja bunraku ovat suomessa vieraita käsitteitä, ja selittäminen avaa reaalioiden

merkityksiä suomalaislukijalle. Selityksen kautta välittyy myös mielikuva

perinteisyydestä, mutta muuten suomalainen lukija ei pysty arvaamaan, mitä kaikkea

noo- n ä y t e l m i i n j a bunraku-näytelmiin sisältyy. Japanilaisella lukijalla on

ymmärtääkseni jonkinlainen käsitys kuitenkin ko. teatteritaiteista vähintäänkin

television kautta, vaikka ei olisikaan paikan päällä näitä nähnyt.  

Esimerkissä 28 Tookyoo daigaku on selitetty maan arvostetuimmaksi Tokion

yliopistoksi.
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(28)

jap. 

Aka wa seiseki kara sureba, Tookyoo daigaku ni mo raku ni haireta hazu da shi, oya mo

kyooshi mo sore o tsuyoku susumeta. (s. 24)

suom.

Aka olisi arvosanojensa perusteella päässyt helposti vaikka maan arvostetuimpaan

Tokion yliopistoon, ja vanhemmat ja opettajat kannustivat häntä pyrkimään sinne. (s. 24)

Japaninkielinen reaalia on yksinkertaisesti Tokion yliopiston nimi japaniksi, ja jokainen

japanilainen tietää sen olevan maan arvostetuin yliopisto. Tokion yliopistoon liittyy

konnotaatio äärimmäisen vaikeista pääsykokeista ja huippuälykkäistä opiskelijoista.

Suomessakin Tokion yliopisto kyllä välähtelee joskus esimerkiksi tiedeuutisten

yhteydessä ja löytyy kansainvälisiltä yliopistojen ranking-listoilta, mutta suomalaiselle

lukijalle konnotaatio Japanin arvostetuimmasta yliopistosta tuskin on päivänselvä.

Selittämättäkin reaalia olisi tullut ymmärretyksi, mutta selittäminen avaa hieman

suomalaiselle lukijalle Tokion yliopistoon liittyvää mielikuvaa.

Esimerkissä 29 ei varsinaisesti ole selitetty mitään ylimääräistä, mutta avattu ja

käännetty suomalaislukijale tuntematon lyhenne JR.

(29) 

jap.

Ginesubukku wa J R Shinjuku eki o ”sekai de mottomo jookookyaku no ooi eki” to

kooshiki ni nintei shiteiru. (s. 348)

suom.

Guinessin ennätyskirjassa Japanin rautateitten Shinjukun asema on tunnustettu

virallisesti ”matkustajamäärältään suurimmaksi asemaksi maailmassa”. (s. 309)

JR on lyhenne englannin sanoista Japan Railways. JR on lähes koko maan kattava

rautatiekonserni, joka muodostuu alueellisiksi jakautuneista yksityisistä

rautatieyhtiöistä, jotka alunperin kuuluivat kaikki valtion omistamaan rautatieyhtiöön.

JR operoi myös luotijunaverkkoa.
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Vaikka Japanin rautateistä saattaa tulla mielikuva valtion omistamista

rautateistä (vrt. VR), on lyhenne avattuna huomattavasti informatiivisempi kuin pelkkä

kirjainyhdistelmä JR. Nimestä voinee suomalaislukijan päätellä Japanin rautateitten

kattavan koko maan ja toisaalta ilmaisu Japanin rautateitten Shinjukun asema kielii

siitä, että on muidenkin rautatieyhtiöiden Shinjukun asemia eli JR ei ole VR:n tapaan

maan ainoa rautatieyhtiö.

Myöhemmin romaanissa JR (ks. esimerkki 20) on jätetty sellaisenaan olettaen

lukijalle riittävän lyhenteen kertaalleen avaaminen.

Myös esimerkissä 30 on selitetty junaliikenteen termi: maantieteellinen reaalia

Yamanote-sen on avattu Tokiota kiertäväksi Yamanote-ympyrälinjaksi. Merkitys tullee

selväksi, mutta konnotaatio nimenomaan Tokion tärkeimmät vaihtoasemat kiertävästä ja

usein melko ruuhkaisesta junasta ei välttämättä välity. 

(30)

jap. 

Kare wa oodoori o Tookyoo eki made aruita. Yaesuguchi no kaisatsu kara koonai ni hairi,

Yamanote-sen no hoomu no benchi ni suwatta. (s. 149)

suom. 

Tsukuru käveli pääkatuja pitkin Tokion asemalle saakka, meni sisään Yaesun

sisäänkäynnistä Tokiota kiertävän Yamanote-ympyrälinjan laiturin penkille. (s. 137)

Aikaisemmin esimerkeissä 8 ja 9 oli shinkansen käännetty yläkäsitteeksi

luotijuna. Esimerkeissä 31 ja 32 onkin jätetty alkuperäinen reaalia shinkansen ja vain

lisätty selitys luotijunasta, mutta jätetty myös vierassana paikalle. Luotijuna selitys

kertoo suomalaiselle lukijalle, minkä tyyppisestä junasta on kyse, mutta vierassanan

jättäminen paikalleen antaa mahdollisesti maailmankuuluista Japanin shinkansen-junista

kuulleelle mahdollisuuden käsittää reaalia sen täsmällisessä merkityksessä tai ottaa siitä

selvää. 

(31)

jap. 

Shinkansen no kyodaina eki de are, inaka no chiisana tanseneki de are, jitsuyoo hitosuji
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kamotsushuusekieki de are, sore ga tetsudooeki de ari sae sureba yokatta. (s. 14)

suom. 

Oli samantekevää, oliko kyseessä shinkansen-luotijunan valtava asemakompleksi, vain

yhden linjan varteen rakennettu pieni maaseutuasema, tai sitten arkinen ja

käytännönläheinen tavara-asema, kunhan se oli rautatieasema. (s. 15)

(32)

jap.

Shinkansen no ressha no yoona hitome o hiku kireisa wa nai ga, kare wa sono jicchoku

de kazari no nai foomu ni kookan o motteita. (s. 354)

suom.

Se ei ollut katseet vangitsevalla tavalla loistokas kuten shinkansen-luotijuna, mutta sen

teeskentelemätön koruton muoto miellytti Tsukurua. (s. 315)

Hieman edellisiä esimerkkejä muistuttava tapaus on esimerkki 33, jossa

historiallinen henkilö Toyotomi Hideyoshi on selitetty suomeksi sotilasjohtajaksi. 1500-

luvulla elänyt japanilainen sotilasjohtaja Toyotomi Hideyoshi on japanilaiselle

yleissivistykseen kuuluva historian hahmo, mutta Suomen historian oppikirjoista häntä

tuskin mainitaan. Toyotomi Hideyoshin selittäminen sotilasjohtajaksi avaa reaaliaa

ainakin siten, että suomalaslukija voi päätellä hänen olleen historiallinen henkilö (mihin

toki myös aikamuoto ja tiedon epävarmuus viittaavat). Henkilöön liittyvät mielikuvat ja

muut yksityiskohdat eivät lukijalle selviä.

(33) 

jap.

”(---)Shingi no hodo wa fumei desu ga, Toyotomi Hideyoshi wa oyayubi ga nihon atta to

iu shoogen ga arimasu. (–-)”(s. 213)

suom.

”(---)Tiedä häntä, onko siinä perää, mutta on todisteita siitä, että sotilasjohtaja Toyotomi

Hideyoshillakin olisi ollut toisessa kädessä kaksi peukaloa. (–-)”(s. 192)
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Tekstinormatiivisesti esimerkki on mielenkiintoinen, sillä siinä missä muut

kirjan japanilaiset nimet on käännetty järjestykseltään suomen konventioita vastaavaksi

(etunimi sukunimi), on Toyotomi Hideyoshi jätetty sellaisenaan (sukunimi etunimi). (ks.

lisää luvussa 3.3.3 Strategioiden yhdisteleminen.)

Esimerkissä 34 reaalia mokugyo on selitetty melko seikkaperäisesti. Mokugyo

kääntyisi suoraan ”puiseksi kalaksi”, mutta se viittaa nimenomaan buddhalaisia sutria

ääneen luettaessa rytmiä antamaan tarkoitettuun puiseen kalanmuotoiseen

lyömäsoittimeen (s. v. mokugyo Suupaa Daijirin 3.0).

(34)

jap. 

Hanashi wa yagate ishitsubutsu no hanashi ni natta. Ressha ya eki ni dore kurai kazu

ooku no wasuremono ga ari, sono naka ni wa dore kurai no fushigina mono, kimyoona

mono ga aru ka, soo iu hanashi da. Ikotsu, katsura, (----), ookina rippana mokugyo.... (s.

211)

suom.

Lopulta puhe kääntyi löytötavaroihin: miten paljon unohtuneita tavaroita junista ja

asemilta löytyikään ja miten merkillisiä ja outoja esineitä niiden joukossa oli. Vainajan

tuhkat, peruukki, (----) ja komea puusta valmistettu kalan muotoinen gongi, jollaista

käytetään buddhalaisissa luostareissa... (s. 190)

Mokugyo on suomalaisille täysin vieras käsite, mutta selittämällä on avattu

lukijalle reaalian muoto, materiaali, gongina toimiminen sekä uskontoon liittyminen.

Hieman epäselväksi jäänee, mihin gongia tarkalleen ottaen käytetään, mutta

selittämisstrategia on kuitenkin vienyt lukijaa lähemmäs ihmettelemään aikaisemmin

tuntemattoman reaalian olemassaoloa.

Esimerkki 35 ei ole yhtä selkeä esimerkki selittämisestä kuin edelliset tapaukset,

koska lounasrasia on tavallinen suomalainen yhdyssana.

(35) 

jap.

Hiruyasumi ni natta node, bentoo o totte morai, isshoni ekichooshitsu de sore o tabeta. (s.

211)
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suom.

Tauon koittaessa asemapäällikkö tarjosi heille työhuoneessaan lounasrasiat. (s. 190)

Japanin kielen bentoo tarkoittaa yleensä laatikkoon pakattua ateriaa tai evästä, joka voi

olla joko kotona valmiiksi pakattu tai kaupasta ostettu. Suomeksi lounasrasiaa

käytettäisiin kuitenkin käsittääkseni viitatessa nimenomaan rasiaan, johon lounas

pakataan, ei niinkään itse ateriaan viitatesssa. Käännöksessä reaaliaa lounasrasia

käytetäänkin viittaamaan rasian sijaan rasian sisältämään lounaaseen. Voisikin nähdä,

että lounasrasialla ikään kuin selitetään japanilainen bentoo, rasiaan pakattu lounas. 

Esimerkki 36 on varsin erilainen kuin edelliset esimerkit, koska siinä on kyse

nimenomaan japanin kielen kirjoitusjärjestelmän käännettävyyteen liittyvästä

ongelmasta. 

(36) 

jap. 

Chichioya no na wa Tazaki Toshio (hiraganalla) datta. Masani kare ni fusawashii namae

da. Tazaki Toshio (利男) – ooku no pointo de rieki (利益) wo ageru otoko（男). (s. 60)

 

suom. 

Hänen isänsä nimi oli Toshio Tazaki. Etunimi kirjoitettiin merkeillä ”hyöty” ja ”mies”.

Se oli todellakin osuva nimi isälle, joka oli monessa suhteessa hyötyä tuottava mies. (s.

57)

Koska japanin kielessä nimet yleensä kirjoitetaan kanjeilla, kiinalaisperäisillä

logogrammeilla, on nimissä enemmän tasoja kuin suomen kielessä. Nimen

lausuntatavan lisäksi tärkeää on logogrammin kantama merkitys ja samalla tavalla

lausuttu nimi voidaan kirjoittaa monin eri merkein. Japanilainen ei voi lähes koskaan

olla varma nimen kirjoitusasusta kuullessaan toisen japanilaisen nimen, eikä toisaalta

myöskään lausuntatavasta nähdessää nimen kirjoitusmerkit. Myös esimerkin nimi

Toshio voidaan kirjoittaa monin eri tavoin, joten se ei välttämättä aina tarkoita ”hyötyä

tuottavaa miestä”. Toisilla kirjoitusmerkeillä se voisi tarkoittaa esimerkiksi ”nopeaa

urosta” (敏郎). 
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Suomen kielessä ei tällaista maailmaa ole. Selittämällä nimien kirjoitusmerkeistä

vaatii käännös lukijaa poistumaan omasta kulttuuristaan ja tutustumaan alkuperäiskielen

vieraaseen kirjoitusjärjestelmään ja nimikonseptiin. 

3.3.2 Lisäys

Lisäys on tekstin ulkopuolella oleva selitys, joka usein löytyy joko sivun alalaidasta tai

kirjan lopusta (Leppihalme 2001: 144). Vaikka selittämisen tapaan alaviitteet eivät riko

tekstin sujuvuutta, jatkuvat alaviitteet kirjan sivuilla voivat tuntua kaunokirjallisuudessa

häiritseviltä, eikä niihin nykysuomennoksissa kovin usein törmääkään (Leppihalme

2007: 371). Leppihalme (2007: 371) esittää, etteivät kirjan lopusta löytyvät loppuviitteet

häiritse lukukokemusta alaviitteiden tapaan, mutta itse lukijana koen, että kirjan lopusta

faktojen tarkistaminen kesken lukukokemuksen on alaviitteitä häiritsevämpää. 

Aineistossani on tätä nykyproosakirjallisuudelle harvinaista strategiaa käytetty

vain kerran, ja ilman minkäänlaista selittämistä kirjan kohta olisi ollut

suomalaislukijalle käsittämätön. Lisäys on toteutettu alaviitteellä, jonka perässä on

(suom. huom.) -merkintä. 

(37)

jap.

Honmyo wa 'Tazaki Tsukuru' (多崎作）da ga, sore ga kooshiki na bunsho de nai kagiri,

fudan wa 'Tazaki Tsukuru'（多崎つくる) to kaita shi, tomodachi mo kare no na wa

hiragana no 'Tsukuru'(つくる) da to omotteita. Haha to futari no ane dake ga, kare no

koto o 'Saku'（作） ka 'Saku-chan'（作ちゃん）to yonda. Sono hoo ga nichijooteki

ni yobiyasui kara da. (s. 59) 

suom.

Hänen nimensä kirjoitettiin oikeasti valmistamista ja tekemistä merkitsevällä

kirjoitusmerkillä 作, mutta jos kyseessä ei ollut virallinen dokumentti, Tsukuru kirjoitti

etunimensä hiraganatavuaakkosilla つくる. Hänen ystävänsäkin luulivat sen olevan

oikea kirjoitusasu. Vain äiti ja siskot kutsuivat häntä Saku-lempinimellä¹, koska se oli

arkielämässä helpompaa. (---)

 ________ 
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¹ Saku on saman kirjoitusmerkin toinen lukutapa. (suom. huom.) (s. 55) 

Kuten aikaisemmassa esimerkissä 36, tässäkin tapauksessa on kyse japanin kielen

kirjoitusjärjestelmän kääntämisen haasteellisuudesta. Tekstissä selitetään päähenkilön

nimen kirjoitustavasta ja mahdollisuudesta lukea hänen nimensä kiinalaisperäinen

merkki eri tavalla, mikä on tietenkin suomalaisessa kontekstissa erittäin vierasta. Ilman

minkäänlaista selitystä tai lisäystä lukija jäisi luultavasti ihmettelemään, miksi Tsukurun

äiti ja siskot kutsuvat häntä yhtäkkiä Sakuksi, vaikkei se edes muistuta nimeä Tsukuru. 

Esimerkissä on sivun alalaidan lisäyksen lisäksi käytetty myös selittämisen

strategiaa tekstin sisällä ja selitetty kirjoitusmerkin 作 merkitsevän valmistamista ja

tekemistä. Kiinnostavaa ja vieraannuttavaa on myös, että lukijan näkyville on jätetty

nimen kiinalaisperäinen kirjoitusmerkki 作 sekä hiraganatavuaakkosversio つくる.

Tämä on ainoa kohta kirjassa, jossa tällaiseen ratkaisuun on päädytty. 

3.3.3 Strategioiden yhdisteleminen

Joidenkin reaalioiden kääntämisen kohdalla on käytetty useampia käännösstrategioita.

Aineistossa kaikki erisnimet päähenkilön ystäväpiirin lempinimiä lukuun ottamatta on

jätetty alkuperäisiksi, tietenkin latinalaisille aakkosille translitteroituina. Henkilönimien

järjestys on kuitenkin käännetty suomalaista Etunimi Sukunimi -konventiota

vastaavaksi, vaikka alkuperäisteoksessa sukunimet tulevat japanilaisen konvention

mukaisesti ensin. Henkilönimet on siis jätetty vierasmaalaisiksi nimiksi, joista ei

suomalaisille synny mielikuvaa nimen harvinaisuudesta, sukupuolesta tai sukupolvesta.

Nimien järjestystä muuttamalla on kuitenkin selkiytetty, kumpi nimistä on etu- ja kumpi

sukunimi. Nimien järjestystä on siis kotoutettu, mutta muuten jätetty vieraan kulttuurin

nimiksi.

Lisäksi kahta strategiaa on käytetty esimerkissä 38, jossa kotatsu no naka de on

käännetty kotatsu-lämpöpöydän peittoon kääriytyneenä. 

(38)
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jap.

Kinjo no yama o sansaku shi, jisan shita bunkohon o kotatsu no naka de katappashi kara

yomi (---) (s. 75)

suom. 

Hän vaelteli läheisillä vuorilla, syventyi kotatsu-lämpöpöydän peittoon kääriytyneenä

lukemaan pokkareita yksi toisensa jälkeen (---) (s.70)

Kotatsu on alapuolelta lämmitettävä matala pöytä, jonka päällä on lattiaan asti

ulottuva peitto. Japanilaiset kodit ovat talvisin kylmiä, jolloin on mukavaa laittaa jalat

lämmitetyn kotatsun alle. 

Suomessa ei harrasteta lämmitettyjä pöytiä, mutta kotatsu on selitetty

käännöslainalla lämpöpöydäksi. Alkuperäistekstissä kotatsu no naka kääntyisi suoraan

v a i n lämpöpöydän sisällä, mutta käännöksessä kotatsun olemusta on avattu

suomalaislukijoille selittämällä ”sisällä olemisen” tarkoittavan käytännössä pöytään

kuuluvaan peittoon kääriytymistä. 

Selittämisen kautta reaaliasta saa suurinpiirtein kuvan, millaisesta esineestä on

kyse, mutta mielikuva talvisen kylmässä japanilaisessa huoneilmassa alaruumiin

lämmittely lämpimän pöydän alla ei välity. Kenties saman tyyppisen konnotaation voisi

suomalaisessa aiheuttaa kylmässä puutalossa takkatulen ääreessä istumisesta.    

3.3.4 Alkuperäistekstin virheiden korjaaminen 

Aineistona käyttämäni käännös on siitä erikoinen, että vaikka se on alunperin kirjoitettu

japaniksi japanilaiseen kulttuurikontekstiin, osan aikaa sen tapahtumapaikkana onkin

kohdekulttuurin Suomi. Alkuperäistekstin lukijalle henkilöhahmo matkustaa siis

vieraaseen kulttuuriin ja käsittelee suomalaista kulttuuria vierailijan näkökulmasta

japanilaiseen kulttuurikontekstiin sovittaen. Suomennoksen kohdalla tulee kuitenkin

vastaan tosiasia, että lukijalle suomalainen kulttuuri ei lainkaan ole vieras ja hän tietää

siitä itseasiassa enemmän kuin kirjailija itse. Kirjailija on siis ensin kääntänyt alunperin

suomalaiset reaaliat japaniksi, jotka kääntäjä on sitten joutunut kääntämään takaisin

suomeksi. 

Alkuperäisteksin virheiden korjaaminen ei ole Leppihalmeen (2001) esittelemä
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strategia, mutta näkisin sen omana itsenäisenä strategianaan, jota kääntäjät käyttänevät

toisinaan. Kyseessä on käytännössä muokkausstrategia, jossa kääntäjä tieten tahtoen

muuttaa kirjailijan tekstin merkityksiä usein tarkoituksenaan parannella tekstiä. Tämä

strategia vaatii kääntäjältä tarkkaa harkintaa, sillä asiavirheet romaanissa voivat olla

esimerkiksi päähenkilön tietämättömyydestä kieliviä tehokeinoja, joiden korjaaminen

muuttaisi olennaisesti romaanin tunnelmaa. 

Aineistossani esiintyvät korjatut asiavirheet ovat kaikki Suomen maantieteeseen

liittyviä reaalioita. Kuten aikaisemmin esittelemäni esimerkin 13 reaalian poistonkin ja

osittain myös esimerkin 6 häijyiksi maahisiksi kotouttamisen kohdalla on asiavirheen

korjauksissakin kyse siitä, että suomalaiselle lukijalle Suomeen liittyvät asiavirheet

olisivat tuntuneet oudoilta ja tuoneet romaanin epäaitoutta. Kerronta on romaanin

unikohtauksia lukuun ottamatta tyyliltään realistista ja paljon faktoja luettelevaa, joten

lukijasta olisi saattanut tuntua kummalliselta, jos yhtäkkiä maantieteelliset faktat eivät

pitäisikään paikkaansa esimerkeissä 38 ja 39. Esimerkissä 38 kerrotaan Hämeenlinnan

sijaitsevan Helsingistä luoteeseen (hokusei) ja esimerkissä 39 kerrotaan Tsukurun ajavan

länteen (nishi), vaikka hän on ajamassa Helsingistä Hämeenlinnaan.

(39)

jap.

”(---) Herushinki no hokusei ni aru Hameenrinna to iu machi no koogai ni, kohan no

samaahausu o motteite, soko de natsu o sugoshiteimasu. (---)” (s. 255)

suom.

”(---) Heillä on kesämökki Helsingistä pohjoiseen sijaitsevan Hämeenlinnan kaupungin

lähistöllä, järven rannalla. (---)” (s. 230)

(40)

jap. 

Tsukuru wa FM rajio no ongaku o kikinagara, jisoku hyaku kiro zengo de koosokudooro

o nishi ni mukatta. (s. 265)

suom.

Tsukuru ajoi moottoritietä pohjoiseen noin sadan kilometrin tuntivauhtia kuunnellen

musiikkia autoradiosta. (s. 238)
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Esimerkissä 40 romaanin henkilö Sara tiedustelee, onko Tsukuru todella

menossa ”napapiirin ylitse Helsinkiin”. Asiavirhe on kuitenkin dialogin sisällä, jolloin

kyse voisikin olla vain henkilöhahmon tietämättömyydestä. Puhuja on toki

matkailufirman työntekijä, joten on ehkä oletusarvoisempaa, että hän tietää, ettei

Helsinki sijaitse napapiirin sisällä.  

(41)

jap. 

”Nee, hontooni apointomento nashi de Herushinki made kanojo ni ai ni iku no? Harubaru

hokkyokuken o koete.” (s. 237)

suom.

”Kuules, menetkö tosiaan Helsinkiin asti Kuroa tapaamaan asiasta etukäteen sopimatta?

Aina kaukaisen napapiirin tienoille?” (s. 213)

Mielenkiintoisena faktana kerrottakoon, että kääntäjä on myös maininnut Haruki

Murakamille Suomea koskevista virheistä (myös esimerkin 13 virheestä), jonka

seuraksena Suomea koskevat virheet on korjattu japaninkielisen romaanin

uusintapainokseen (Porrasmaa: luento 14.11.2014).

3.4 Strategioiden esiintyvyys

Seuraavassa taulukossa olen jakanut analyysissani esiintyneet strategiat niiden

esiintyvyyden mukaan.

Taulukko 2. Strategioiden esiintyvyys aineistossa.

Kotouttavat
käännökset

Kulttuurinen
adaptaatio

Yläkäsitteellä
korvaaminen

Poisto

Yhteensä 13 6 6 1

Vieraannutavat
käännökset

Vierassanan
käyttö

Käännöslaina

Yhteensä 11 9 2

Vaikeammin Selittäminen Lisäys Asiavirheiden Strategioiden
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selitettävissä
olevat
käännökset

korjaaminen yhdisteleminen

Yhteensä 18 13 1 3 1

Aineistoni reaalioista 13 on käännetty kotouttavasti ja 11 vieraannuttavasti. Reaalioista

18 on vaikeammin määriteltävissä kotouttamisen ja vieraannuttamisen akselilla.

Ylivoimaisesti eniten käytetty strategia on selittäminen. Myös vierassanaa on käytetty

jopa yhdeksässä reaaliakäännöksessä. 

Seuraavassa luvussa 4 pohdin, mitkä tekijät yhdistävät tietyin strategioin

käännettyjä reaalioita. 
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4 TEKIJÖITÄ KÄÄNNÖSSTRATEGIOIDEN TAUSTALLA

Tässä luvussa pohdin, mikä tietyin strategioin käännettyjä reaalioita yhdistää ja mitkä

tekijät ovat saattaneet vaikuttaa tiettyihin strategioihin päätymiseen. Alaluvussa 4.1 jaan

aineistossani esiintyvät reaaliat luokkiin ja pohdin onko luokilla tekemistä

käännösstrategioiden kanssa. Alaluvussa 4.2 analysoin reaalioita niiden

tekstiympäristön kannalta: onko esimerkiksi dialogissa esiintyvillä reaalioilla taipumus

kääntyä eri strategialla kuin kerrontajaksoissa esiintyvillä reaalioilla? Alaluvussa 4.3

pohdin yleisesti japanilaisen kulttuurin tunnettuuden vaikutusta käännösstrategioihin:

kaukaisen kulttuurin käsitteet voivat olla yllättävänkin tuttuja, jolloin kotouttaville

käännösstrategioille ei kenties ole tarvetta. Vimeisessä alaluvussa 4.4 teen yhteenvedon

taustalla vaikuttavista syistä.

4.1 Luokat

Tässä alaluvussa jaan aineistossani esiintyvät reaaliat luokittain ja pohdin, onko luokilla

vaikutusta strategian valintaan. 

Reaalioita ovat luokitelleet monet tutkijat, kuten Peter Newmark (1988), Sider

Florin (1993) ja Birgit Nedergaard-Larsen (1993). Peter Newmark (1988: 94–102;

suomeksi Bodó 2009: 78–79) on ehdottanut viittä reaalialuokkaa: ekologian aihepiiriä,

aineelliseen kulttuuriin tuotteita, kanssakäymisen eli työelämän ja vapaa-ajan kulttuuria,

järjestöjä ynnä muita sekä eleitä ja tottumuksia. Florin (1993: 123—124) taas on

luokitellut reaalioita temaattisesti, ajallisesti ja maantieteellisesti. Nedergaard-Larsenin

(1993: 211) luokittelusta löytyy neljä pääluokkaa: maantiede, historia, yhteiskunta ja

kulttuuri. Tässä tutkielmassa käytän Nedergaard-Larsenin (1993) maantieteen ja

historian luokkaa, joiden lisäksi käytän Newmarkin (1988) aineellisen kulttuurin

tuotteiden luokkaa sekä itse luomaani kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden

luokkaa. Olen kokenut yrityksen erotella kulttuuriset ja yhteiskunnalliset asiat toisistaan

keinotekoisiksi: Nedergaard-Larsen (1993) luokittelee esimerkiksi asunnot ja

kulkuneuvot yhteiskunnallisiksi reaalioiksi, mutta koulut kulttuurisiksi reaalioiksi.

Tietenkin reaalioiden luokitteleminen sinänsä on jo keinotekoista, mutta tässä
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tutkielmassani pohdin, vaikut taako reaal ioiden er i tyyppisyys ni iden

käännösratkaisuihin, joten jonkinlainen luokkajako on tarpeen. Luokittelutapani on

melko suurpiirteinen, mutta tämän kokoisella aineistolla tarkempi luokittelu ei tunnu

mielekkäältä.

Taulukko 3. Neljä käyttämääni reaalialuokkaa.

(1) Maantieteelliset reaaliat (Nedergaard-Larsen

1993)

Paikannimet, joet ja vuoret, luonto, ilmasto jne.

(2) Historialliset reaaliat (Nedergaard-Larsen 1993) Historialliset henkilöt, monumentit, sodat,

tapahtumat jne.

(3) Aineellisen kulttuurin reaaliat (Newmark 1988) Ruoka, esineet, tilat, rakennukset jne.

(4) Kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden

reaaliat 

Rituaalit, henkilönnimet, instituutiot, taiteet jne.

Nedergaard-Larsenin (1993) määrittelemä (1) maantieteen luokka sisältää

paikannimiin, jokien ja vuorten nimiin, ilmastoon ja luontoon liittyvät reaaliat. Tällaisia

reaalioita voisivat olla Helsinki, Vantaanjoki tai ruska. Niiden määritteleminen

reaaliaksi voi joskus olla jopa kyseenalaista: voiko lumen kääntämistä snöksi pitää

käännösongelmana? Maantieteellisesti kaukaisen Japanin kohdalla luokka on kuitenkin

tarpeellinen. 

Nedergaard-Larsenin (ks. aiempi) (2) historiallinen luokka sisältää historialliset

rakennukset, henkilöt ja tapahtumat. Historiallisia reaalioita voisivat olla esimerkiksi

Turun linna, Eugen Schauman tai nuijasota. Historiallisten reaalioiden lähtökohta on

nimenomaan paikallinen historia – Adolf Hitleriä en käsittäisi saksalaiseksi reaaliaksi.

Newmarkin (1988) (3) aineellisen kulttuurin luokkaan kuuluvat reaaliat, joilla

on selvä materia: esimerkiksi esineet, ruoat, kulkuvälineet ja tilat. Tähän luokkaan

kuuluvat reaaliat on mahdollista kokea esimerkiksi käymällä paikan päällä, maistamalla

tai näkemällä valokuva. Tällaisia reaalioita voisi olla suomalaisessa kulttuurissa

esimerkiksi puukko, mustamakkara tai sauna. Kulttuurin ulkopuolisen henkilön on

mahdollista käsittää reaalia kokemalla se, vaikka tietenkään tämä ei aukaise reaaliaan

liittyviä kulttuurisia konnotaatioita.

(4) Kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden luokkaan olen määritellyt

reaaliat, jotka eivät ole kosketeltavissa, kuten riitit ja rituaalit, taiteet, henkilönnimet
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sekä instituutiot kuten koululaitokset ja hallinnolliset elimet. Esimerkiksi Helsingin

yliopisto, hautajaiset tai Juha Sipilä voisivat olla tätä luokkaa. Helsingin yliopisto on

tietenkin konkreettinen paikkakin, mutta näkemällä Helsingin yliopiston rakennuksia tai

pistäytymällä niiden sisällä ei Helsingin yliopisto käsitteenä vielä aukea, mikä erottaa

sen edellisestä luokasta.  

(3) Aineellisen kulttuurin luokan ja (4) kulttuuristen ja yhteiskunnallisten

ilmiöiden luokankin välillä on tietenkin päällekkäisyyksiä: hautajaisten voisi ajatella

kuuluvan saunan kanssa samaan luokkaan – molemmat on mahdollista kokea. Mutta

saunan ollessa konkreettinen paikka, jossa tehdään suurin piirtein samat asiat joka kerta,

viittaa hautajaiset taas tilaisuuteen, joka huolimatta siitä, että sen järjestämispaikka on

toki usein melko ennalta määrätty ja joka seuraa tiettyjä kulttuuris-uskonnollisia

konventioita, on kuitenkin aina tietylle vainajalle omistettu kertaluontoinen tilaisuus.

Saunaan voi mennä vaikkei se olisi päällä, mutta hautajaisiin ei voi mennä, jos niitä ei

juuri sillä hetkellä järjestetä.

Seuraavassa taulukossa olen jakanut aineistoni esimerkit näiden luokkien

mukaan. Taulukossa esimerkit on edelleen jaoteltu strategioittain. Siihen on myös

erikseen merkitty kuinka monta kotouttavasti, vieraannuttavasti ja vaikeammin

määriteltävissä olevasti käännettyä reaaliaa kussakin luokassa on. Suomenkielisten

reaaliaesimerkkien perässä on suluissa esimerkkien numerot.
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Taulukko 4. Aineistoni esimerkit strategioittain ja luokittain.

(1)

Maantieteel

-liset

reaaliat

(2)

Historial-

liset

reaaliat 

(3) Aineellisen kulttuurin

reaaliat 

(4) Kulttuuristen ja

yhteiskunnallisten

ilmiöiden reaaliat 

KOTOUTTAVAT 0 1 6 6

Kulttuurinen
adaptaatio

amuletti (12), iltalehti (3) häijyt maahiset (6),
yhden alan nörtti (4),
pikavippifirma (2),
a l o k a s l e i r i ( 1 ) ,
kohteliaisuusfraasit (5)

Yläkäsitteellä
korvaaminen

opiskelija
mielenosoi
tukset ja
-taistelut
(11)

kuppi (7), luotijuna (8, 9) temppelissä
järjestettävä
muistotilaisuus (10)

Poisto ”Helsingin rekisterikilvet”
(13)

VIERAANNUTTAV
AT 

1* 0 4 4

Vierassanan käyttö paikannimet
(-)

manga (14), sake (15),
perinteinen kaiseki-ravintola
(18)

salariiman (19), zen-
h a r j o i t u s ( 1 7 ) ,
lempinimet (21)

Käännöslaina kylpylämajatalo (22) suojelusjumala (23)

VAIKEAMMIN
SELITETÄVÄT

4 1 7 8

Selittäminen Tokiota
kiertävä
Yamanote-
ympyrälinja
(30)

sotilasjoht
aja
Toyotomi
Hideyoshi
(33)

kuuman lähteen majatalo
(24), ravintola, joka tarjosi
perinteistä..(26), ulkoilmassa
sijai tseva kuuma…(25),
puusta valmistettu kalan
muotoinen gongi . . . (34),
shinkansen-luotijuna (31, 32)

l o u n a s r a s i a ( 3 5 ) ,
temppelissä
muistotilaisuus (10),
m a a n a r v o s t e t u i n
Tokion...(28), Japanin
perinteiset
teatteritaiteet...(27),
Toshio (36), Japanin
rautatiet (29)

Lisäys Tazaki Tsukuru (37)

Strategioiden
yhdisteleminen

kotatsu-lämpöpöytä (38) erisnimet (-)

Alkuperäisten
virheiden 
korvaaminen

Helsingistä
pohjoiseen
(39),
pohjoiseen
(40),
napapiirin
tienoille (41)

Yhteensä 5 2 17 18
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Eniten aineistostani löytyi (4) kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden luokkaan

kuuluvia reaalioita, jonka jälkeen (3) aineellisen kulttuurin reaalioita. (2) Historiallisia

reaalioita löytyi vähiten, mikä ei sinänsä ole yllättävää nykyaikaan sijoittuvassa

romaanissa. (1) Maantieteellisiksi reaalioiksi en laskenut jokaista paikannimeä, koska

kaikissa paikannimissä on käytetty samaa käännösstrategiaa. Paikannimiä romaanista

toki löytyy enemmän kuin viisi, mutta olen tässä tapauksessa kohdellut paikannimiä

ikään kuin yhtenä esimerkkinä. 

(1) Maantieteelliset reaaliat ovat ainoa luokka, jossa ei ole yhtäkään kotoutettua

reaaliaa. Aikuisten proosakirjallisuudessa tämä lienee yleinen ratkaisu, sillä aikuinen

ymmärtää tapahtumien voivan sijoittua vieraaseen maahan ja omaa toisaalta

mahdollisesti myös jonkinlaista yleissivistystä ulkomaidenkin paikkakunnista. Hieman

erikoisempina tapauksina maantieteellisten reaalioiden luokasta löytyy myös Suomen

maantieteeseen liittyviä virheellisiä reaalioita, jotka on käännöksessä korjattu oikeiksi –

kaukaisen ja eksoottisen Suomen kartta onkin suomennoksen lukijoille liian tuttu.

(2) Historiallisia reaalioita löytyy tekstistä vain kaksi, joista toinen on

vieraannuttavasti käännetty ja toinen kotouttavasti, joten johtopäätöstä on mahdotonta

tehdä. Vieraannuttavaakaan reaaliaa (esimerkki 33: sotilasjohtaja Toyotomi Hideyoshi)

ei ole kuitenkaan jätetty kokonaan vierassanaksi, vaan selitetty osittain, mikä helpottaa

todennäköisesti Japanin historiaa tuntematonta suomalaislukijaa. 

(3) Aineellisen kulttuurin luokan ja (4) kulttuuristen ja yhteiskunnallisten

ilmiöiden luokan reaalioiden jakautuminen kotouttavasti, vieraannuttavasti ja

vaikeammin selitettävissä olevasti käännettyihin on hämmästyttävän samanlaista.

Selkeän vieraannuttavia reaalioita on molemmissa hieman vähemmän kuin selkeän

kotouttavia. Kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä on korvattu kulttuurisen

adaptaation kautta suomalaiselle tutuilla käsitteillä enemmän kuin aineellista kulttuuria

–  kenties ilmiöiden ymmärtämiseksi ajatus on tarkkaa merkitystä tärkeämpi.

Suosituimmat strategiat kuuluivat kuitenkin molempien luokkien kohdalla

vaikeammin selitettävissä oleviin strategioihin: näistä selittäminen on ylivoimaisesti

käytetyin strategia. Kääntäjä on kenties halunnut tutustuttaa suomalaislukijoita

japanilaiseen kulttuuriin tekstin sujuvuuden häiriintymisen riskilläkin: käännöksen yksi

skopos saattaa olla Japanin tekeminen tutummaksi suomalaisille kuten Heli Hukkasen

(2014) pro gradu -työssään analysoimassa Hyôten-teoksen suomennoksessakin aikanaan
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on ollut. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että kääntäjä selittää

japanilaisia reaalioita perinteisiksi yhteensä kolmessa esimerkissä (perinteinen kaiseki-

ravintola (18), ravintola, joka tarjosi perinteistä japanilasita ruokaa(26) sekä Japanin

perinteiset teatteritaiteet, nô-näytelmät ja bunraku-nukketeatteri (27)). Kenties kääntäjä

onkin kokenut nimenomaan suomalaisten tutustuttamisen Japanin perinteiseen

kulttuuriin mielekkäänä Japanin ollessa nykypäivänä monelle tuttu lähinnä

populaarikulttuurista ja teknologiasta – ja lopulta perinteinen kulttuuri lienee

suomalaislukijalle kaikkein tuntemattominta.  

Historiallisia ja maantieteellisiä reaalioita on suhteellisen vähän, ja aineellisen

kulttuurin reaalioiden ja kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden reaalioiden

käännösstrategiajakauma muistuttaa hyvin paljon toisiaan, joten tämän aineiston

perusteella luokkien ja käännösstrategioiden välillä on vaikea esittää olevan kovin

selkeää yhteyttä. 

Seuraavaksi pohdin ympäröivän tekstin vaikutusta käännösstartegioihin. 

4.2 Ympäröivä teksti

Tässä alaluvussa pohdin lyhyesti, vaikuttaako reaalian esiintymisympäristö sen

käännösstrategiaan. Seuraavassa taulukossa olen jakanut strategioittain luokitellut

esimerkit sen mukaan, esiintyvätkö ne kerrontajaksossa vai dialogissa. 
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Taulukko 5. Reaaliat niiden esiintymisympräristön mukaan

Kerrontajakso Dialogi

KOTOUTTAVAT 8 5

Kulttuurinen adaptaatio iltalehti (3), yhden alan nörtti (4),
kohteliaisuusfraasit (5)

alokasleiri (1), pikavippifirma
(2), häijyt maahiset (6)

Yläkäsitteellä korvaaminen kuppi (7), luotijuna (8, 9), temppelissä
muistotilaisuus (10), 

opiskelijamielenosoitukset ja
-taistelut (11), amuletti (12), 

Poisto Helsingin rekisterikilvet (13)

VIERAANNUTTAVAT 6 4

Vierassanan käyttö sake (16), zen-harjoitus (17), salariiman
(19), JR (20), lempinimet (21)

m a n g a ( 1 4 ) , s a k e ( 1 5 ) ,
p e r in t e in e n kaiseki-ravintola
(18)

Käännöslaina kylpylämajatalo (22) suojelusjumala (23)

VAIKEAMMIN
SELITETTÄVÄT

16 2

Selittäminen k u u m a n l ä h t e e n m a j a t a l o ( 2 4 ) ,
ulkoilmassa sijaitseva kuuma lähde (25),
ravintolassa, joka tarjosi perinteistä...(26),
Japanin perinteiset teatteritaiteet…(27),
maan arvostetuin Tokion yliopisto (28),
Japanin rautatiet (29), Tokiota kiertävä
Yamanote-ympyrälinja (30), shinkansen-
luotijuna (31, 32), , puusta valmistettu
kalan muotoinen gongi...(34), lounasrasia
(35), Toshio (36), 

s o t i l a s j o h t a j a To y o t o m i
Hideyoshi (33)

Lisäys Tazaki Tsukuru (37)

Strategioiden yhdisteleminen kotatsu-lämpöpöytä (38)

Alkuperäistekstin virheiden
korjaus

pohjoiseen (40) Helsingistä pohjoiseen (39),
napapiirin tienoille (41)

Yhteensä 30 11

Aineistossani on huomattavasti enemmän kerrontajaksossa kuin dialogissa esiintyviä

reaalioita, joten suoraa vertailua on vaikea tehdä. Mielenkiintoinen seikka on kuitenkin

se, että selittämisstrategiaa ei esiinny dialogin kuin yhden ainoan kerran, vaikka

yhteensä sitä on käytetty 13:n reaalian kohdalla. Tämä tuntuu varsin järkeenkäyvältä

ratkaisulta, sillä voisi kuvitella dialogista tulevan raskasta ja epäluonnollista, jos siinä

olisi pitkiä selityksiä sanojen ympärillä. 

Huomionarvoista on, että alkuperäistekstin asiavirheitä on korjattu dialogissa

kahteen otteeseen: kyseessähän voisi olla nimenomaan kirjailijan tehokeino luoda kuvaa

faktoissa huonosta hahmosta. Asiavirheet koskevat kuitenkin Suomea, jolloin tehokeino
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tuskin toimisi – harva japanilaislukija lienee ylipäänsä huomannut faktojen olevan

pielessä. 

Tekstiympäristön ja strategiavalintojen suhdetta tutkiakseen laajempi aineisto

olisi tarpeen, joten tässä tutkielmassa en pysty analysoimaan suhdetta juurikaan.

Viimeiseksi pohdin hieman, kuinka paljon japanilaisen kulttuurin tuntemus Suomessa

on vaikuttanut käännösstrategioihin.

4.3 Japanilaisen kulttuurin tunnettuus

Tässä alaluvussa pohdin vielä japanilaisen kulttuuriin tunnettuuden vaikutusta

käännösstrategioihin. 

Maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta japanilainen kulttuuri ei ole täysin

vierasta suomalaisille: suurimmalla osalla suomalaisia lienee jonkinlainen mielikuva ja

perustietous Japanista. Yleisesti tunnettuja faktoja ja mielikuvia lienevät ainakin Japanin

sijainti, pääkaupunki, kirjoitusjärjestelmän eroaminen latinalaisesta, riisi ja erityisesti

sushi ruokana, geishat ja samurait. Viime vuosina monelle suomalaiselle Japani on tullut

myös tutummaksi populaarikulttuurin kautta: japanilaista sarjakuvaa mangaa myydään

jo marketin hyllyllä ja esimerkiksi Studio Ghiblin animaatioelokuvia näytetään

Finnkinon elokuvateattereissa. Myös japanilaiset pop- ja rock-muusikot esiintyvät

melko usein Suomessa. 

Tästä huolimatta Japanin kulttuuria ei tietenkään voi pitää samalla tavalla

tuttuna kuin vaikka pohjoismaisia tai eurooppalaisiakaan kulttuureita; se ei myöskään

tule television kautta vahvasti arkeemme kuten angloamerikkalainen kulttuuri.

Maantieteelliset, historialliset ja uskonnolliset lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, vaikka

Japani onkin toki tietyssä määrin taloudellisesti ja poliittisesti kapitalistinen

”länsimainen” yhteiskunta siinä missä Suomikin. 

Suhde japanilaiseen kulttuuriin lienee myös erilainen eri sukupolvien välillä:

siinä missä vanhemmalle sukupolvelle Japani on kaukaisen eksoottinen geishojen maa,

on se nuoremmalle sukupolvelle populaarikulttuurin kautta tutumpi paikka, johon

matkustaminenkaan ei enää ole yhtä hurja ajatus kuin muutama vuosikymmen sitten.

Japanin kieltä opiskellaan Suomessa varsinkin harrastusmielessä nähdäkseni melko

paljon ja se tulee myös viralliseksi B3-kieleksi lukion opetussuunnitelmaan syksystä
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2016 (http://www.rajamaenlukio.fi/ippo-hanke/). 

Japanin suomentajan haasteena onkin tämän vierauden ja erityisesti viime

aikoina lisääntyneen tunnettuuden arvioiminen. Reaalioita kääntäessään kääntäjä on

joutunut pohtimaan, mitä suomalainen lukija todennäköisesti jo Japanista tietää ja mikä

toisaalta vaati jonkinasteista kotouttamista ollakseen ymmärrettävää.

Käännösstrategioihin vaikuttaa tietenkin skopos: millainen lukija lukee Haruki

Murakamia? Onko hän erityisen kiinnostunut Japanista vai onko Murakamin

kansallisuudella hänelle väliä? Kuinka paljon Japani-tietämystä romaanin

keskivertolukijalta voi odottaa?  

Kääntäjä näyttää luottavan lukijan tuntevan ainakin japanista suomeen

vakiintuneet lainasanat: esimerkissä 14 manga, esimerkeissä 15 ja 16 s a k e ja

esimerkissä 17 z e n on jätetty lukijan vastuulle – ovathan sanat löydettävissä

suomenkielisestä sanakirjasta (Kielitoimiston sanakirja 2016). Herääkin melkein

kysymys, voiko edellä mainittuja käännösreaalioita oikeastaan enää edes luokitella

vierassanoiksi käännösstrategioista puhuttaessa. Sen sijaan selkeiden vierassanojen,

kuten esimerkin 19 salariimanin kohdalla lukijalta odotetaan jo astetta enemmän

Japani-tietämystä, puhumattakaan esimerkin 18 perinteisestä kaiseki-ravintolasta.

Suurimmassa osassa aineiston reaaliakäännöksistä reaalia on kuitenkin

ymmärrettävissä, vaikkei Japanista juuri mitään tietäisikään. Kaiken kaikkiaan lukijalta

ei ole vaadittu erityistä perehtyneisyyttä Japaniin – kiinnostusta kylläkin, sillä

japanilaisen kulttuurin reaalioita on selitetty runsaasti, yhteensä 13:ssa esimerkissä.

Varsinkin perinteistä kulttuuria kuvaavia reaalioita on avattu kiitettävästi: yllä

mainitsemani perinteisen kaiseki-ravintolan (18) lisäksi perinteisiksi on seltitetty

ravintola, joka tarjosi perinteistä japanilasita ruokaa(26) sekä Japanin perinteiset

teatteritaiteet, nô-näytelmät ja bunraku-nukketeatteri (27). Voikin pohdiskella, olisiko

Suomessa vähemmän ”suositun” kaukaisen kulttuurin käännöksessä käytetty näin

paljon selittämistä vai kiinnostaako nimenomaan japanilainen kulttuuri erityisen monia

suomalaisia?

4.4 Yhteenveto

Tässä luvussa olen pohtinut eri tekijöiden vaikutusta kulloiseenkin käännösstrategiaan
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päätymiseen. 

Aineistossani kotouttavia reaaliakäännöksiä on hieman enemmän kuin

vieraannuttavia, mikä kertonee japanilaisen kulttuurin vieraudesta Suomessa. Toisaalta

erittäin vieraannuttavaksi katsomaani vierassanastrategiaa on aineistossani käytetty

toisiksi eniten heti selittämisstrategian jälkeen. Kenties suomalaisen lukijan oletetaan

olevan tietyssä määrin ainakin vastaanottavainen japanilaiselle kulttuurille. Sinänsä

japanilaisen kulttuurin tietoutta lukijalta ei nähdäkseni ole odotettu, vaan aineellisen

kulttuuriin sekä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin luettavien reaalioiden

kohdalla selittäminen on ollut suosituin strategia. 

Halusin tietää, miten reaalialuokat vaikuttavat käännösstrategioihin, mutta

aineistoni laajuus ei riitä tähän kysymykseen vastaamiseen. Huomiota herättävintä oli

kuitenkin se, ettei maantieteelliseen luokkaan kuuluvia reaalioita ollut käännetty

kotouttavasti kertaakaan. Aineistoni maantieteelliset reaaliat olivat kuitenkin

nimenomaan paikannimiin liittyviä reaalioita, joiden kotouttaminen tuntuisi kenties

hieman oudolta aikuisten kirjallisuudessa. Jos aineistossani olisi ollut esimerkiksi

Suomelle eksoottisia Japanin sääilmiöitä, olisi maantieteellisessä luokassa saatettu

päätyä myös toisenlaisiin ratkaisuihin. 

Pohdin myös, mikä tekstiympäristön ja käännösstrategioiden yhteys on. Vertailin

eri käännösstrategioiden käyttöä kerrontajaksoissa ja dialogissa. Huomasinkin, että

muuten aineistossani suosittua selittämisstrategiaa ei ole käytetty dialogissa kuin yhden

ainoan kerran, vaan kulttuurinen adaptaatio, yläkäsitteellä korvaaminen ja vierassanan

käyttö ovat olleet suositumpia strategioita. Dialogin sujuvuutta ei kenties haluta rikkoa

pitkillä selityksillä. Romaanin skopos lieneekin lopulta olla kaunokirjallinen

lukukokemus eikä kulttuurikatsaus. Tätä ilmiötä olisi mielenkiintoista tutkia yleisemmin

suomennoskirjallisuudessa – päteekö haluttomuus käyttää selittämisstrategiaa dialogissa

miltä kieleltä tahansa suomennettaessa?

 Ritva Leppihalme puhuu lähtökielen ja kohdekielen valtasuhteiden

vaikutuksesta käännösstrategioihin: hän esit tää, että vieraannuttaviin

käännösstrategioihin päädytään helpommin lähtökielen ollessa vaikuttavassa asemassa

kohdekieleen nähden (Leppihalme 2007: 368–369). Vieraannuttavat käännökset eivät

olekaan enemmistössä aineistossani – japanin kielellä ei ole mitenkään erityisen vahvaa

asemaa Suomessa. Kuitenkaan vieraannuttavia käännöksiä ei kuitenkaan ole kuin kaksi
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kappaletta vähemmän kuin kotouttavia käännöksiä, mikä ehkä kielii siitä, että japanilla

on kuitenkin saanut viimeaikoina jalansijaa Suomessa – pianhan japanista tulee jopa

lukion valinnainen kieliaine. Toisaalta voidaan myös pohtia, sopiiko Leppihalmeen

(2007) teoria edes japanista suomentamista (tai toisinpäinkään) analysoitaessa vai onko

se sovellettavissa lähinnä englannin ja pienten kielten välillä tapahtuvien käännösten

analyysiin. 

 Japani on kuitenkin vielä kaukainen maa ja kulttuuri, eikä suomalaislukijalta voi

odottaa samanlaista japanilaisen kirjallisuuden kohdalla samanlaista taustatietämystä

kuin esimerkiksi amerikkalaisen. Toisaalta suomennetun japanilaisen kirjallisuuden

ollessa vielä melko vähäistä Suomessa, on jokaisella japanista käännetyllä teoksella

erilainen tärkeä asema ovena japanilaiseen kulttuuriin kuin tutumpien kulttuurien

teoksilla. Japanin suomentaja joutuu ottamaan tämän työssään huomioon.
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5 LOPUKSI

Tässä tutkimuksessani olen analysoinut japaninkielisen romaanin suomennoksessa

käytettyjä reaalioiden käännösstrategioita ja pohtinut käännösstrategioiden taustalla

olevia tekijöitä. Aineistonani olen käyttänyt Raisa Porrasmaan suoraan japanista

suomentamaa Haruki Murakamin teosta Värittömän miehen vaellusvuodet (2014) sekä

alkuperäisteosta Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi (2013).

Tutkimukseni keskeisimpinä käsitteinä olen käyttänyt reaaliaa, Ritva Leppihalmeen

(2001) käännösstrategioita sekä kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteitä. Lisäksi

olen hyödyntänyt Nedergaard-Larsenin (1993) ja Peter Newmarkin (1988)

reaalialuokkia.  

Tutkimukseni lähtökohtana oli aineiston käännösreaalioiden strategioiden

analysointi ja jako kotouttaviin ja vieraannuttaviin käännösstrategioihin. Tämän pohjalta

pohdin reaalialuokkien, tekstiympäristön ja japanilaisen kulttuurin tunnettuuden

vaikutusta käännösstrategioiden valintaan. Merkittävimpiä aineistostani tekemiäni

huomiota olivat selittämisstrategian runsaus sekä aineelliseen kulttuuriin luokiteltavien

reaalioiden että kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin luokiteltavien reaalioiden

käännösten kohdalla ja toisaalta samaisen strategian lähes täydellinen vältteleminen

dialogissa. Kuten Leppihalme (2007: 371) mainitsee, kääntäminen vaatii

pragmaattisuutta: käännösratkaisuja tehdessä on otettava huomioon teksti

kokonaisuutena. Siinä missä kerrontajaksossa yksityiskohtien selittäminen voi sopia

hyvinkin tekstin tyyliin, saattaa se dialogissa tuntua liian raskaalta. 

Aineistostani löysin Leppihalmeen (2001) käännösstrategioiden ohelle yhden

uuden käännösstrategian: asiavirheiden korjaamisen. Jaotellessani reaalioita luokkiin

loin myös uuden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden reaaliluokan aineistooni

sopivan luokan puuttuessa. 

Japanilaisen kulttuurin tunnettuutta pohtiessani käännösreaalioiden kuten manga

j a sake vierassanoiksi luokitteleminen alkoi arveluttaa hieman – ovatko nämä tänä

päivänä sen eksoottisempi kuin salsa t a i hiphop? Arvelin myös, että japanilaisen

kulttuurin suosio on saattanut kannustaa selittämisstrategian runsaaseen käyttöön:

kokemukseni mukaan yllättävän moni suomalainen on ainakin jossain määrin
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kiinnostunut Japanista.

 Reaalioiden käännösstrategioiden tutkiminen on tietenkin vain yksi osa

käännöstutkimusta, mutta varsin antoisaa, sillä sen avulla voi samanaikaisesti löytää

erilaisia ratkaisua sanastollisiin käännösongelmiin, ymmärtää syvemmin lähto- ja

kohdekulttuurien suhdetta ja toisaalta saada jonkinlaista viitettä myös tekstin

kokonaisstrategiasta. Laajemmin tutkittuna alkuperäisten reaalioiden ja

käännösreaalioiden vertaileminen voisi luoda myös hyvää pohjaa lähtö- ja kohdekielen

väliselle sanakirjatyölle. 

Tutkimukseni on käännösreaaliatutkimuksen lisäksi vahvasti nimenomaan

japanilaisen kirjallisuuden suomennoksen tutkimus. Vertailemalla aineistossani

käytettyjen käännösstrategioiden käyttötapaa muista kielistä suomennettuihin teksteihin

voisi japanin suomentamisen strategioista paljastua enemmän erityispiirteitä kuin

yksittäisen tapaustutkimuksen kautta. 

Japanista suomennetun kirjallisuuden toivottavasti lisääntyessä tulevaisuudessa

on japanista suomentamisen tutkimuksellekin tarvetta. Mitä kääntäjä joutuu ottamaan

huomioon nimenomaan japanista suomennettaessa? 
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Liite 1. Translitteroimattomat japaninkieliset esimerkit.

(1) 

「（−−）会社のウェブサイトを見ると、新入社員のブートキャンプ風集団

研修から、避暑地の高級ホテルで行われる中堅社員を対象にした再教育サ

マーセッション、上級職のための上品なパワーランチまで（−−）」

 (s. 144) 

(2)

「（−−）ところが、そこをなぜか三年で退職し、中堅どころの金融会社

に転職した。名古屋資本の会社で、早い話いささか荒っぽい噂のあるサラ

金。（−−）」

 (s. 143) 

(3)

目を開けたとき、世界の形がいくらか変化してしまったように思えた。プ

ラスチックのテーブル（−−）、読みかけの夕刊、（−−）

(s. 242)

(4)

つくるは肯いた。いくぶん用心深く。彼は自分のことを、工科系の学校や

職場でしばしば見かける専門馬鹿のオ﹅タ﹅ク﹅だと彼女に思ってほしく

なかった。

(s. 16)
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(5) 

訓練された滑らかなしゃべり方だった。敬語の使い方も間違ってない。

(s. 153)

(6)

「悪いこびとたちにつかまらないように。」

「悪いこびとたち？」

エリは目を細めた。唇が昔のように軽くいたずらっぽく歪んだ。

「私たちはここでよくそう言うの。悪いこびとたちにつかまらないよう

にって。だってこの辺りの森には大昔からいろんなものが住んでいるか

ら。」

(s. 326)

(7)

緑川は杯に自分で酒を注ぐ、それお舐めるように飲んだ。

 (s. 87)

(8)

東京とは新幹線なら一時間半くらいの距離だ。いつだって帰ってこられる

じゃないか。

(s. 25)
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(9) 

つくるが新幹線に乗って東京に戻るとき、四人はわざわざ駅まで見送りに

来てくれた。

(s. 31)

(10)

最初の日に寺での法要と親戚との会食を終え、（−−）

 (s. 151)

(11)

「一九六〇年代の末のことです。大学紛争の嵐が吹き荒れていた時代であ

り、文化的にカウンターカルチャーの最盛期でした。（−−）」

 (s. 73)

(12)

「その袋はなんなんですか？」と灰田の父親は思い切って緑川に尋ねてみ

た。

「お守りだよ」と緑川はあっさり言った。

「ピアノの守護神みたいなものですか？」

 (s. 79)

(13)

キャビンの横にはヘルシンキのナンバープレートがついた白いルノーの

ヴァンが駐まっていた。

 (s. 268)
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(14) 

「そのとおり。すべてはおれのアイデアひとつから始まったビジネスだ。

よく漫画であるだろう。頭の上にぽっと明るい電球が浮かぶやつ。（−

−）」

(s. 185) 

(15)

「君は酒を飲むか？」と彼は尋ねた。「少しなら飲みます」と灰田青年は

言った。（−−）七時半に灰田青年は緑川の部屋を訪れた。夕食の支度が

二人分調えられ、熱燗が用意されていた。二人は差し向いで酒を飲み、食

事をとった。

(s. 81) 

(16)

緑川は杯に自分で酒を注ぐ、それを舐めるように飲んだ。

　　(s. 87)

(17)

また水中は考えごとに適した場所でもあった。それは一種の禅のようなも

のだ。

(s. 230) 
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(18)

「そうできるとよかったんだけど、今日はビジネス・ディナーがあるの。

フランスから来た偉い人を懐石料理の店に招いて、接待しなくちゃならな

い。気が張るし、料理を味わう余裕だってないし、こういうのは苦手なん

だけど。

 (s. 136) 

 (19) 

どれほどの量の時間を人々は日々の通勤に費やしているのだろう、とつ

くるは考えてみる。平均として片道一時間から一時間半。たぶんそんなと

ころだろう。結婚して子供が一人か二人いて、都心に職場がある普通のサ

ラリーマンが一軒家を持とうとすれば、どうしてもそれくらいの通勤時間

を要す「郊外」まで出て行くしかない。

(s. 350–351)

(20)

多崎つくるは JRの新宿駅を眺めるのが好きだった。

(s. 351) 

(21)

二人の男子の性は赤松、と青海、二人の女子の性は白根と黒野だった。

（−−）他のみんなは当然のことのようにすぐ、お互いを色で呼び合うよ

うになった。「アカ」、「アオ」、「シロ」、「クロ」というように。

(s. 8)
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(22)

大分の山中の温泉旅館に長期逗留していたジャズ・ピアニストが、演奏を

始める前にピアノの上に置いたという布袋ーひょっとして（−−）

(s. 216)

(23)

「その袋はなんなんですか？」と灰田の父親は思い切って緑川に尋ねてみ

た。

「お守りだよ」と緑川はあっさり言った。

「ピアノの守護神みたいなものですか？」

(s. 79)

(24)

その冬、灰田の父親は大分県の山中の小さな温泉で下働きの仕事をしてい

た。

(s. 74)

(25)

緑川と名乗る男は何をするでもなく、暇さえあれば露天の温泉につかって

いた。

 (s. 75)
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(26)

彼女が知っている小さな日本料理の店で夕食を取る予定だったのだが、

（−−）

(s. 17)

(27)

能や文楽にも詳しかった。

(s. 56)

(28)

アカは成績からすれば、東京大学にも楽に入れたはずだし、親も教師もそ

れを強く勧めた。

(s. 24)

(29) 

ギネスブックは JR新宿駅を「世界で最も乗降客の多い駅」と公式に認定

している。

(s. 348)

(30)

彼は大道理を東京駅まで歩いた。八重洲口の改札から構内に入り、山手

線のホームのベンチに座った。

(s. 149)
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(31)

新幹線の巨大な駅であれ、田舎の小さな単線駅であれ、実用一筋貨物集積

駅であれ、それが鉄道駅でありさえすればよかった。

 (s. 14)

(32)

新幹線の列車のような人目を惹く綺麗さはないが、彼はその実直で飾りの

ないフォームに好感を持っていた。

(s. 354)

(33) 

「（−−）真偽のほどは不明ですが、豊臣秀吉は親指が二本あったという

証言があります。（−−）」

 (s. 213)

(34)

話はやがて遺失物の話になった。列車や駅にどれくらい数多くの忘れ物が

あり、その中にはどれくらいの不思議なもの、奇妙なものがあるか、そう

いう話だ。遺骨、かつら、（−−）、大きな立派な木魚…

 (s. 211)

(35) 

昼休みになったので、弁当を取ってもらい、一緒に駅長室でそれを食べた。

(s. 211)
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(36) 

父親の名はたざき・としおだった。まさに彼に相応しい名前だ。多崎利

男ー多くのポイントで利益をあげる男。 

(s. 60)

(37)

本名は「多崎作」だが、それが公式な文書でない限り、普段は「多崎つく

る」と書いたし、友だちも彼の名は平仮名の「つくる」だと思っていた。

母と二人の姉だけが彼のことを「さく」か「さくちゃん」と読んだ。その

方が日常的に呼びやすいからだ。

 (s. 59) 

(38)

近所の山を散策し、持参した文庫本をこたつの中で片端から読み（−−）

(s. 75)

(39)

「（−−）ヘルシンキの北西にあるハメーンリンアという町の郊外に、湖

畔のサマーハウスを持っていた、そこで夏を過ごしてます。（−−）」

 (s. 255)

(40)

つくるは FMラジオの音楽を聴きながら、時速百キロ前後で高速道路を西

に向かった。

(s. 265)
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(41)

「ねえ、本﹅当﹅に﹅アポイントメントなしでヘルシンキまで彼女に会い

に行くの？はるばる北極圏を越えて。」

(s. 237)
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