
 
 
 
 
 
 

 

Hullut porilaiset vastaan Puolen Suomen joukkue 

– Jääkiekon SM-liigaseurojen epäviralliset nimet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pro gradu -tutkielma 

    Sasu Virtanen 

    Suomen kieli 

    Helsingin yliopisto 

    Lokakuu 2020 
 

  



Tiedekunta – Fakultet – Faculty 

 Humanistinen tiedekunta 
Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree Programme 

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maiste-

riohjelma 
Opintosuunta – Studieinriktning – Study Track  

Suomen kieli 

 
Tekijä – Författare – Author 

Virtanen, Sasu 
  

Työn nimi – Arbetets titel – Title 

Hullut porilaiset vastaan Puolen Suomen joukkue — Jääkiekon SM-liigaseurojen epäviralliset nimet 

 
Työn laji – Arbetets art – Level 

 Pro gradu -tutkielma 

 

Aika – Datum – Month and year 

 Lokakuu 2020 
Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages 

 51 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 

Tutkielmassa tarkastellaan jääkiekon SM-liigaseurojen epävirallisia nimiä. Työn tavoitteena on 

saada selville, miten seurojen nimet on muodostettu, ja mitä asenteita nimien taustalla on. Tut-

kielman aineistona on tekemäni kysely, jossa pyydettiin vastaajia nimeämään kaikki tietämänsä 

seurojen lempinimet ja antamaan lisätietoja niistä. 

 

Tutkimusaineistossa on 245 seurojen epävirallista nimeä. Nimiä analysoidaan jakamalla ne se-

kundaareihin eli viralliseen tai toiseen epäviralliseen nimeen pohjautuviin nimiin ja primaareihin 

eli muihin kuin viralliseen nimeen pohjautuviin nimiin. Sekundaarit nimet ovat useimmin ään-

teellisiä ja leksikaalisia mukaelmia. Primaarien nimien nimeämisperusteena on seurojen koti-

paikka, logo, ominaisuus, värit ja pelaajat, valmentajat ja sponsorit. Primaareja nimiä on 141 ja 

sekundaareja nimiä 104. 

 

Aineiston nimien asenteita tarkastellaan kyselyn lisätietojen, netin hakujen ja kirjottajan omien 

taustatietojen avulla. Enemmistö asenteita ilmaisevista nimistä on negatiivisia, ja ne jakautuvat 

halventaviin ja ivallisiin nimiin, vähätteleviin nimiin ja rasistisiin nimiin. Positiivisia nimiä on 

kahdenlaisia, humoristisia ja mahtailevia. 

 

Jääkiekon SM-liigaseurojen epäviralliset nimet on muodostettu hyvin eri tavoin. Analyysin pe-

rusteella voi todeta kotipaikan ja seurojen logojen olevan tärkeässä asemassa nimien luomisessa. 

Myös erilaiset seurojen ominaisuudet ovat merkittävässä osassa nimien muodostuksessa. Sekun-

daareissa nimissä on leimallista äänteiden vaihtuvuus ja nimillä leikittely. Nimien taustalla on 

useimmin halventavuutta ja ivallisuutta sekä humoristisuutta.  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

nimistöntutkimus, epäviralliset nimet, seurojen nimet, asenteet, jääkiekko 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjasto  

 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 

 



 

 

1.1 Aineisto ............................................................................................................... 2 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku ....................................................... 5 

1.3 Tutkimusmenetelmät ........................................................................................... 5 

3.1 Primaarit nimet .................................................................................................... 8 

 Nimeämisperusteena seuran kotipaikka ....................................................... 8 

 Nimeämisperusteena seuran logo ............................................................... 11 

 Nimeämisperusteena seuran ominaisuus .................................................... 20 

 Nimeämisperusteena seuran värit ............................................................... 24 

 Nimeämisperusteena seuran pelaajat, valmentajat ja sponsorit.................. 25 

3.2 Sekundaarit nimet ............................................................................................. 26 

 Äänteellinen ja leksikaalinen mukailu ........................................................ 26 

 Muottiin sijoittaminen ................................................................................ 29 

 Kontaminaatio ............................................................................................ 30 

 Bakronyymit ............................................................................................... 32 

 Typistäminen .............................................................................................. 32 

 Lyhenteen muodostaminen sanaksi ............................................................ 33 

3.3 Yhteenveto ........................................................................................................ 33 

4.1 Negatiiviset nimet ............................................................................................. 36 

 Halventavat ja ivalliset nimet ..................................................................... 37 

 Vähättelevät nimet ...................................................................................... 40 

 Rasistiset nimet ........................................................................................... 41 

4.2 Positiiviset nimet ............................................................................................... 42 

 Humoristiset nimet ..................................................................................... 42 

 Mahtailevat nimet ....................................................................................... 43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JOHDANTO 

 

Jääkiekko on ollut pitkään suosittu urheilulaji Suomessa (Sponsor Insight 2020). 

Vuosittain pelattavat jääkiekon MM-kisat keräävät miljoonia suomalaisia (MTV 

Uutiset 2019) kannustamaan Leijonat-nimellä tunnettua Suomen jääkiekkomaa-

joukkuetta. Kansainvälisen jääkiekon lisäksi myös kansallinen jääkiekon seuraami-

nen on Suomessa verrattain suurta. Suomalaisista urheilusarjoista jääkiekon SM-

liiga, markkinoinnissa nykyisin Liiga, on ylivoimaisesti kiinnostavin (Sponsor In-

sight 2020). Aivan kuten Suomen jääkiekkomaajoukkuetta, myös liigaseuroja kut-

sutaan toisinaan epävirallisilla nimillä. 

 Tässä tutkielmassa pyrin luomaan kuvauksen jääkiekon SM-liigaseurojen 

epävirallisista nimistä hyödyntämällä jääkiekon seuraajilta keräämääni aineistoa. 

Aineistoni olen kerännyt netissä jakamallani kyselyllä. Jääkiekon SM-liigassa pelaa 

15 seuraa, joista käytetään sekä niiden perustamisnimiä (esim. Hämeenlinnan Pal-

lokerho) että lyhennenimiä (HPK). Kyselyyni saamieni vastausten avulla tuon 

esille, miten epäviralliset nimet ovat muodostettu ja millaisia asenteita nimissä on 

nähtävillä. Käytän nimienmuodostuksen analyysissäni Peter McCluren kehittämää 

mallia, jossa nimet jaetaan primaareihin ja sekundaareihin. Sekundaarit nimet poh-

jautuvat viralliseen nimeen, kun taas primaareissa nimissä nimeämisperusteena on 

ollut jokin muu asia. (McClure 1981: 65–67.) 

 Oma kiinnostukseni jääkiekkoa kohtaan ajoittuu vuosituhannen alkuun, jol-

loin aloin seurata jääkiekkoa aktiivisemmin. Suomen jääkiekkomaajoukkueen otte-

lut, kotimainen SM-liiga ja keräilykortit olivat kiinnostuksen kohteitani. Etenkin 

SM-liigaa seurasin erittäin aktiivisesti. Osasin nimetä seurojen pelaajat, tutkin in-

nokkaasti tilastoja ja seurojen historiaa. Vanhemmiten seuraamiselle ei ole jäänyt 

yhtä paljon aikaa, mutta kiinnostus jääkiekkoa kohtaan elää yhä vahvana. Kandin-

tutkielmassani käsittelin jääkiekon SM-liigaseurojen nimeämisperusteita ja nimien 

taustaa (Virtanen 2018). Jo tuolloin ajattelin gradussani jatkavani samalla teemalla 

tutkimalla seurojen epävirallisia nimiä. Nimet eivät ole usein sattumanvaraisia, 

vaan ne pitävät sisällään erilaisia merkityksiä. Nimistöntutkimus on nuorehko tut-

kimuskenttä, jonka saralla tutkimus on keskittynyt etenkin paikannimiin ja henki-

lönnimiin (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 14, 23). Nimistöntutkimuksessa ei 
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ole kiinnitetty varsinkaan Suomessa paljoa huomiota urheiluseurojen nimiin. Eten-

kin urheiluseurojen epävirallisten nimien tutkiminen on Suomessa ollut vähäistä. 

 

1.1 Aineisto 

 

Jääkiekon SM-liiga tunnetaan nykyisin nimellä Liiga. Nimi on kuitenkin luotu en-

sisijaisesti markkinointikäyttöön1, joten käytän tutkielmassani selvennyksen vuoksi 

nimeä SM-liiga. Kaudella 2020-2021 sarjassa pelaa 15 seuraa, ja nämä ovat myös 

tutkimukseni kohteena. SM-liigassa on pelannut kaikkiaan 50 eri seuraa vuosina 

1928–2020. Tosin varsinainen SM-liiga alkoi vasta vuonna 1976 (nimi SM-sarja 

vuosina 1934–1975), ja siitä lähtien sarjassa on pelannut 21 seuraa. (Jääkiekkokirja 

2020: 150–151.) 

 Jatkoaika.com on jääkiekkoaiheinen, vuonna 2001 perustettu sivusto, joka 

on nykyään yksi Suomen suosituimmista verkkolehdistä. Lehti julkaisee päivittäin 

uutta sisältöä niin jääkiekon SM-liigasta kuin muistakin merkittävistä jääkiekkolii-

goista, joita ovat esimerkiksi pohjoisamerikkalainen NHL ja Mestis, Suomen 

toiseksi korkein sarjataso. Uutistarjonnan lisäksi sivustolta löytyy keskusteluosio, 

jonne kuka tahansa voi luoda oman tilin. Keskusteluosiossa on useita erilaisia kes-

kustelualustoja, esimerkiksi kullekin liigaseuralle oma foorumi. Lisäsin oman ky-

selyni SM-liigan yleiselle keskustelupalstalle (kuva 2) syyskuussa 2019. Kysely in-

noitti sivuston käyttäjiä keskustelemaan seurojen epävirallisista nimistä. Käytän 

tutkielmassani analyysini tukena myös tätä keskustelua2. 

 Pääaineistooni sisältyy 245 jääkiekon SM-liigaseuroille annettua epäviral-

lista nimeä. Käytin kyselyssäni (kuva 1) epävirallisten nimien sijaan sanaa lempi-

nimet, minkä koin olevan ymmärrettävämpi vastaajille. Pyysin vastaajia mainitse-

maan kaikki tietämänsä lempinimet jokaiselle SM-liigaseuralle ja antamaan mah-

dollisia lisätietoja nimen motivaatiosta ja muusta taustasta. Kyselyyn vastasi 30.9.–

12.10.2019 välisenä aikana 365 ihmistä. Kaikkiaan nimiä, myös samat nimet mu-

kaan laskettuna, tuli 801 kappaletta. Rajasin nimiaineistoani seuraavilla kriteereillä: 

otin mukaan vain nimet, jotka oli mainittu vähintään kaksi kertaa. Halusin näin var-

mistaa nimen käyttämisen yleisyyden. Jos nimi oli mainittu sekä yksikössä (edari) 

 
1 https://www.is.fi/sm-liiga/art-2000000646544.html 

 
2 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/kysely-liigaseurojen-lempinimist%C3%A4.70577/ 
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että monikossa (edarit), valitsin aineistoon muodon, joka oli mainittu useammin 

(edarit). Aineiston ulkopuolelle rajasin seurojen lyhennenimet (Jukurit), sillä niitä 

käytetään virallisissa yhteyksissä usein perustamisnimien asemassa, eivätkä nimet 

tällöin ole epävirallisiksi luokiteltavia (ks. myös Seppälä 2013: 29). Aineistooni 

kelpuutin kuitenkin lyhennenimiä varioivat nimet (Jukurtit). Jos samaa tarkoitta-

valla nimellä on ollut useita eri kirjoitustapoja, kuten No Smoking Team, no smo-

king team, olen valinnut aineistooni muodon, jota on ollut eniten. 

 

 

Kuva 1. Kysely jääkiekon SM-liigaseurojen lempinimistä. 

 

 

Kuva 2. Kuvakaappaus Jatkoajan keskustelusivulta. 

 

 SM-liigaseuroista käytetään virallisissa yhteyksissä joko seuran perusta-

misnimeä tai niin sanottua lyhennenimeä. Esimerkiksi Kalevan Pallo on perusta-

misnimi ja lyhennenimi KalPa. Joidenkin seurojen kohdalla perustamisnimi ja 
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lyhennenimi ovat yhtäläiset, kuten esimerkiksi Tapparan kohdalla. Seuraavassa 

taulukossa (taulukko 1) on lueteltu seurojen perustamisnimet, seuroista käytetyt ly-

hennenimet ja epävirallisten nimien lukumäärä. 

 

Taulukko 1. Jääkiekon SM-liigaseurojen nimet ja epävirallisten nimien lukumäärä. 

 

 Taulukosta käy ilmi, että seurojen epävirallisten nimien määrän vaihteluväli 

on hyvin suuri. Vähiten nimiä on KalPalla, 9 kappaletta, kun taas HIFK:lle ja Tap-

paralle on jopa 29 epävirallista nimeä. Muilla seuroilla on 11–19 nimeä. Kaikista 

perustamisnimistä ei käy ilmi, mikä on seuran kotipaikka. Vaikka kotipaikkaa ei 

nimessä olekaan, käytetään nimistä keskusteluissa ja mediassa toisinaan nimeä, 

joka paljastaa kotipaikan, esimerkiksi Mikkelin Jukurit3. 

 Nimien kirjoitusasuissa oli horjuvuutta yhteen- ja erikseen kirjoituksessa. 

Osa vastausten nimistä oli kirjoitettu pienellä alkukirjaimella. Lisäksi osa nimistä 

oli kirjoitettu suuraakkosin. En ole puuttunut kirjoitusasuun, vaan esitän nimet täs-

mälleen siinä asussa, jossa vastaajat ovat ne antaneet. Näin ollen aineistossa on näh-

tävillä esimerkiksi idän jätti -kaltaisia nimiä. Nimenmuodostustapojen selvittämi-

sessä olen hyödyntänyt kyselyyni saamien lisätietojen lisäksi Jatkoajan keskuste-

luosiota, nettilähteitä sekä seuroja koskevia lehti- ja kirja-artikkeleita. Lisätietoja 

nimistä sain kyselyni kautta melko niukasti, sillä lisäyksiä oli kaikkiaan 32.  

 
3 https://www.kaleva.fi/mikkelin-jukurit-vaihtaa-paavalmentajaansa-kangast/1660320 

PERUSTAMISNIMI LYHENNENIMI EPÄVIRALLISTEN NI-

MIEN LUKUMÄÄRÄ 

Idrottsföreningen 

Kamraterna, Helsing-

fors 

HIFK 29 

Hämeenlinnan 

Pallokerho 

HPK 17 

Tampereen Ilves Ilves 11 

Jukurit Jukurit 13 

Jyväskylän Palloilijat JYP 15 

Kalevan Pallo KalPa 9 

Kouvolan Kiekko KooKoo 13 

Oulun Kärpät Kärpät 19 

Rauman Lukko Lukko 17 

Lahden Pelicans Pelicans 15 

Saimaan Pallo SaiPa 15 

Vaasan Sport Sport 14 

Tappara Tappara 29 

Turun Palloseura TPS 17 

Porin Ässät Ässät 12 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku 

 

Pyrin tutkielmassani vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten jääkiekon SM-liigaseurojen lempinimet on muodostettu? 

2. Mitä asenteita nimien taustalta on löydettävissä? 

 

Tutkielmani etenee seuraavalla tavalla. Avaan tutkimusmenetelmäni ja keskeisim-

mät käsitteet luvussa 1.3. Toinen luku keskittyy aiempaan tutkimukseen, ja esittelen 

siinä lyhyesti keskeisimmät tutkimukset oman analyysini kannalta. 

 Varsinaiset päälukuni ovat luvut 3 ja 4. Luku 3 keskittyy nimenmuodostuk-

seen, jossa jaan nimet primaareihin ja sekundaareihin. Käytän analyysini pohjana 

Janne Seppälän väitöskirjaa Epäviralliset kulkineennimet (Seppälä 2013). Luvun 

lopuksi havainnollistan kaavioiden avulla nimien jakaantumista aineistossani. Lu-

vussa 4 tarkastelen nimiä, jotka välittävät jotakin asenteellisuutta. Lopuksi kokoan 

päätelmäni yhteen luvussa 5. 

 Kun aloitin keräämään tutkielmaani varten aineistoa, minulla oli ajatuksena 

tutkia erityisesti nimien muodostamista. Aineiston analyysivaiheessa esiin nousi 

toinenkin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Huomasin, että moni nimi välittää joko 

implisiittisesti tai kyselyyn vastanneiden kommenttien perusteella jotakin asenteel-

lisuutta. Asenteet tuovat vielä selkeämmin esille sen, että nimet ovat harkittuja ja 

ne kantavat mukanaan erilaisia merkityksiä. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Nimenmuodostustapojen tarkastelussa käytän apuna epävirallisten nimien tutki-

muksessa (mm. Ainiala 2003; Seppälä 2013) runsaasti käytettyä tapaa jakaa nimet 

sekundaareihin ja primaareihin. Sekundaarit nimet pohjautuvat epävirallisiin ni-

miin, kun taas primaarit nimet on muodostettu virallisesta nimestä riippumatta. 

Mallin on luonut 1980-luvulla Peter McClure (1981: 65–67). Suomessa mallia on 

edelleen kehittänyt Janne Seppälä (2013). Hyödynnän tutkielmassani Seppälän tut-

kimusta, koska kulkineiden nimet ovat lähempänä oman aineistoni nimien muodos-

tamismenetelmiä. Seppälä luokittelee sekundaareiksi nimiksi myös sellaiset nimet, 
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joiden taustalla on jokin toinen epävirallinen nimi, päinvastoin kuin yleensä nimis-

töntutkimuksessa. Käytän tätä samaa luokittelua myös omassa tutkielmassani. Ku-

ten Seppäläkin toteaa, aina ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, onko kyse sekundaa-

rista nimestä. Rajanveto riippuu siitä, paljonko virallisesta nimestä jää jäljelle. (Sep-

pälä 2013: 143.) 

  Sekundaareissa nimissä on nähtävillä huomattava määrä asenteellisuutta. 

Jonkin verran asenteellisuutta löytyy myös primaareista nimistä. Jaan asenteelliset 

nimet kahtia negatiivisiin ja positiivisiin nimiin. Negatiiviset nimet jaottelen edel-

leen kolmeen osaan, halventaviin ja ivallisiin nimiin, vähätteleviin nimiin ja rasis-

tisiin nimiin. Positiiviset nimet jaan kahtia humoristisiin ja mahtaileviin. Luokitte-

luni pohjana toimii Riikka Sipilän Kemin epävirallisia paikannimiä tarkasteleva pro 

gradu -tutkielma (2013), jonka jaottelua olen muokannut omaan aineistooni sopi-

vaksi. Sipilän työssä on alakategorioina muun muassa kiertoilmaukset ja politiikka 

nimissä. Omassa tutkielmassani en ole kyseisiä alakategorioita käyttänyt, koska ai-

neistossa ei ole nimiä, jotka sopisivat näihin ryhmiin. Sen sijaan käytän käsitteitä, 

jotka sopivat omaan aineistooni, kuten mahtailevat nimet, jota taas Sipilällä ei 

esiinny. Pohjaan asenneanalyysini sekä omiin havaintoihini nimistä että kyselyn 

kautta tulleisiin lisätietoihin. 

 Asenteellisuuden teoreettisena lähtökohtana pidän konstruktiivista mallia, 

jonka mukaan asenteiden syntymiseen vaikuttaa kaksi asiaa, sosiaaliset tilanteet ja 

siihen kytkeytyvä kielenkäyttö. Mallin mukaisesti asenteisiin pääsee kiinni kielel-

listen ilmausten avulla. Myös nimet ovat osa kieltä. Konstruktivistinen malli koros-

taa asenteiden ja mielipiteiden syntyvän erimielisyyksien eli vastakkaisten mielipi-

teiden kautta (Pälli 1999: 127–128). Tämä näkyy hyvin jääkiekko-otteluissa, joissa 

vastustalle huudellaan kaikenlaista (Asposalo ym. 2001: 79). Kielellisen ilmauksen 

puhuja ei välttämättä ole tietoinen tuottamastaan asenteesta (Pälli 1999: 128). Ää-

neen lausutut mielipiteet voivat kuitenkin jäädä elämään. 

 

 AIEMPAA TUTKIMUSTA 

 

Urheiluseurojen nimistöä on tutkittu Suomessa melko vähän. Jääkiekon osalta on 

tutkittu rekisteröityjen suomalaisseurojen nimien rakennetta (Miettinen 2016) sekä 

SM-liigaseurojen nimien taustaa ja nimeämisperusteita (Virtanen 2018). Myös 
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salibandyseurojen nimeämisperusteita on tutkittu (Kivekäs 2015). Lisäksi on tut-

kittu nais- ja miesurheilijoihin viittaamista Helsingin Sanomien urheiluotsikoissa 

(Karhunpesä 2012). Ennen 2000-lukua tutkijoiden mielenkiinto kohdistui pitkälti 

suomalaisten urheiluseurojen nimistöön (Piirola 1985; Hatakka 1994). Spesifimmin 

tutkittiin palloilulajien nimistöä (Ödman 1992; Mattila 1995). 

 Epävirallista nimistöä on tutkittu etenkin paikan- ja henkilönnimistössä, ja 

viime vuosikymmeninä on tarkasteltavana ollut yhä useammin muukin nimistö 

(esim. Seppälä 2013; Kyytsönen 2015). Omaa tutkimustani lähimpänä lienee Turun 

Palloseuran jääkiekkoilijoiden lempinimiä koskeva tutkimus (Seppälä 1999), sillä 

se on tietääkseni ainoa tähän mennessä urheilun epävirallisia nimiä käsittelevä pro 

gradu. Yhteistä useille epävirallista nimistöä koskeville opinnäytetöille on niissä 

käytetty metodi, McCluren analyysimalli. Mallia on hyödynnetty erityisen paljon 

paikannimiä koskevissa tutkimuksissa (Sipilä 2013; Halinen 2013; Vilponen 2015). 

 Asenteiden osalta tutkijoita on kiinnostanut tietää, millaisia mielikuvia ih-

misillä nimistä on. Pääosin kohteena ovat olleet henkilönnimet, erityisesti etunimet 

(Pirkola 2012; Outinen 2018; Marttinen 2019). Myös paikannimien herättämiä mie-

likuvia on jonkin verran tutkittu (Pörsti 2006; Riepponen 2008). 

 

 NIMENMUODOSTUSTAVAT 

 

Jääkiekkoa seuraavat ihmiset eivät käytä ainoastaan virallisia nimiä seuroista. Esi-

merkiksi Ilveksen kannustaja voi käyttää virallisen nimen sijasta seuran kotipaik-

kaan, väreihin tai seuran pelaajiin pohjautuvaa nimeä. Käytettävän nimen taustalla 

voi olla myös seuran pelityyli tai jokin muu seuraan liitettävä ominaisuus. Aina 

nimen käyttö ei perustu johonkin tiettyyn syyhyn, vaan nimen käytön taustalla saat-

taa olla yksinkertaisesti kielellä leikittely ja nimen ”vääntely”. 

 Aineistossani on monia nimiä, jotka olisin voinut luokitella useampaankin 

ryhmään. Olen kuitenkin jakanut nimet selkeyden vuoksi vain yhteen ryhmään sen 

mukaan, mikä nimeämisen motivaatio nimessä on mielestäni keskeisintä. Esimer-

kiksi HIFK:n epävirallinen nimi iso paha punainen korostaa enemmän seuran omi-

naisuuksia (kovuutta, periksiantamattomuutta) kuin seuran väriä. Joidenkin nimien 

kohdalla jaottelu vain yhteen ryhmään on melko haastavaa, mutta pyrin osoittamaan 
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analyysissäni tekemäni luokitteluvalinnat. Käyttämäni kuvat ovat peräisin Wikipe-

dia Commonsista. 

 

3.1 Primaarit nimet 

 

Primaarit nimet pohjautuvat johonkin muuhun kuin viralliseen nimeen. Nimen taus-

talla on yleisimmin seuran kotipaikka, logo tai jokin ominaisuus. Olen jakanut pri-

maarit nimet nimeämisperusteensa mukaan viiteen eri alaryhmään: seuran koti-

paikka, logo, ominaisuus, väri sekä seuran pelaajat, valmentajat ja sponsorit. Pri-

maareja nimiä on 57,6 prosenttia aineistoni nimistä. 

 

 Nimeämisperusteena seuran kotipaikka 

 

Primaareissa nimissä yhtenä motivaationa toimii seuran kotipaikka. Nimet voivat 

pohjautua seuran kotipaikan sijaintiin, paikkakuntalaisiin tai suoraan seuran peli-

paikkakuntaan. Tähän ryhmään kuuluu 51 nimeä eli 36,2 prosenttia primaareista 

nimistä. Seuran sijaintiin pohjautuvat nimet ovat muodostettu hyvin eri tavoin. 

 Sijaintia ilmaisevissa nimissä voidaan eri tavoin ilmaista maantieteellistä 

aluetta. Oulun Kärpät on pohjoisin liigaseura, joten seurasta käytetään nimeä Poh-

joisen pedot. Suomen maantieteellisen keskipisteen yläpuolelta ei myöskään tule 

muita liigaseuroja, mistä selittyvät nimet puolisuomea, Puolen Suomen Kärpät ja 

Puolen Suomen joukkue. Jälkimmäistä nimeä seura on myös itse käyttänyt markki-

noinnissaan4. Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, johon Oulu kuuluu, taas esiintyy 

poroja, minkä takia seuran epävirallisia nimiä ovat Porot ja Poronnussijat. Yhtenä 

syynä näihin nimiin voi olla yksi seuran kannattajaryhmä, Poromafia5. Muita seuran 

kotipaikkaan liittyviä epävirallisia nimiä ovat Lappalaiset ja Lestat.  Jälkimmäinen 

on puhekielinen ilmaisu ja tarkoittaa lestadiolaisia. Lestadiolaisuus on yksi evanke-

lisluterilaisen kirkon herätysliikkeistä6, ja liikkeen suuntauksista erityisesti vanhoil-

lislestadiolaisuus on keskittynyt Pohjois-Pohjanmaalle. Saimaan Pallo puolestaan 

tulee itäisimmästä osasta Suomea. Itä näkyy vahvasti myös seuran epävirallisissa 

 
4 https://ls24.fi/urheilu/koko-suomen-joukkue 
5 https://karpat.fi/fanit/poromafia/ 
6 https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Lestadiolaisuus#Vanhoillislestadiolaisuus 
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nimissä Idän ihme, idän jätti, Idän jättiläiset ja Idän sputnikit. Seuran maalilaulussa 

lauletaan seuran olevan yksi idän ihmeistä7. Maalilaulu soi aina oman seuran teke-

män maalin päätteeksi seurojen kotiotteluissa. Jättimäisyydestä kertovat nimet ovat 

saaneet alkunsa kenties siitä, että SaiPa on Itä-Suomen merkittävin seura, ainakin 

kannattajiensa mielestä. Seuraa kutsutaan toisinaan myös nimellä leprat, mikä si-

sältää Lappeenrannan puhekielisen nimen Lepra8. Jukurit taas on saanut epäviralli-

sen nimen Mikkeli seuran pelipaikkakunnan mukaan. 

 Yhtenä innoittajana nimissä esiintyy seurojen kotipaikkakuntiin liitettävät 

kansallisuudet. Liigaseuroista sekä HIFK että Sport ovat saaneet epävirallisen ni-

men Hurrit. Hurrilla tarkoitetaan yleisesti suomenruotsalaista. Lisäksi sanalla voi-

daan viitata ruotsinruotsalaiseen, homoseksuaaliseen tai omituiseen henkilöön 

(Paunonen 2000: 319.) Seurojen kotipaikkakunnat, Helsinki ja Vaasa, ovat tunnet-

tuja ruotsinkielisyydestään, mikä selittää nimen käytön. Sportia kutsutaan myös ni-

mellä Rantaruotsalaiset, millä tarkoitetaan rannikolla asuvia ruotsalaisia. Lappeen-

ranta taas on lähellä Venäjän rajaa, minkä vuoksi SaiPasta on käytössä nimet Ryssät 

ja Venäjä. 

 Helsingin yksi yleisimmistä epävirallisista nimistä on Stadi. Nimellä halu-

taan usein korostaa helsinkiläisyyttä, etenkin eroa kaupungin ja maaseudun välillä, 

ja samaa nimeä käytetään Helsingin puhekielestä, stadin slangista (Paunonen 2000: 

1085). Onkin luonnollista, että usea HIFK:n epävirallinen nimi pitää sisällään viit-

tauksen stadiin. Yksi näistä on Stadilaiset. Aineistoni kyselyn lisätietojen perus-

teella useita seuroja kutsutaankin paikkakunnan asukkaiden mukaan, jos paikka-

kunnalla on ainoastaan yksi liigaseura. HIFK:n epäviralliseksi nimeksi Stadilaiset 

vakiintui vasta Jokereiden poistuttua SM-liigasta vuonna 2014. Muita Stadi-nimen 

sisältämiä HIFK:n epävirallisia nimiä ovat Stadin Kingit, Stadin Kollit, Stadin pellet 

ja Stadin punaiset. Nimen Stadin Kingit taustana lienee seuran samanniminen kan-

nattajaryhmä9. Nimen muodostamisessa on ollut kenties ideana korostaa seuran ole-

van joko Stadin eli Helsingin tai koko Suomen paras. HIFK:n juniorijoukkuetta 

kutsutaan nimellä Kollit, mikä on motivoinut käyttämään nimeä Stadin Kollit10. Sta-

din pellet taas lienee HIFK:ta ärsyttävänä seurana pitävien muodostama nimi. 

 
7 https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4tk%C3%A4_lent%C3%A4%C3%A4 
8 https://urbaanisanakirja.com/word/lepra/ 
9 https://fi-fi.facebook.com/pg/Stadin-Kingit-Virallinen-124642930991843/about/?ref=page_internal 
10 https://hifkishockey.fi/joukkue/kollit/ 
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Seuran runsaasti imagossaan käyttämä punainen väri on puolestaan nimen Stadin 

punaiset taustalla. 

 KalPan kotikaupunki on savolainen Kuopio, ja savolaiset onkin yksi seuran 

epävirallisista nimistä. Aineistossa esiintyvä porilaiset (Ässät) on esimerkki paik-

kakunnan ainoalle liigaseuralle annetusta nimestä. Seurasta käytetään lisäksi nimeä 

Hullut porilaiset, minkä taustalla lienee porilaisten innokas suhtautuminen ottelui-

hin ja ylipäätänsä kannattamiseen11. Tampereella sen sijaan pelaa kaksi seuraa, Il-

ves ja Tappara, joista Ilves on pärjännyt tällä vuosisadalla huomattavasti heikom-

min. Tappara on samalla aikajaksolla saavuttanut 11 mitalia, joista kolme on kul-

taisia. Ilveksen viimeisin mitali, pronssi, on vuodelta 2001. Tämän vuoksi seura on 

saanut epävirallisen nimen se toinen tamperelainen. 

 Lukon kotipaikkakunnalla Raumalla elää edelleen vahvana paikallinen 

murre, ”rauman giäl”12. Lukon epävirallisista nimistä Raumam boja ja raumlaisse 

on muodostettu murteen mukaisesti. Raumam boja on myös seuran epävirallisen 

kannattajayhteisön nimi13. Pelicansin kotipaikka on Lahti, ja kaupungista käytetyt 

puhekieliset muodot, Lahi ja elatiivimuotoinen Lahest, ovat myös seurasta käytet-

tyjä epävirallisia nimiä. Vaasan Urheilu -nimi on muodostettu korvaamalla ruotsin-

kielinen sana sport sen suomenkielisellä vastineella. 

 Jyväskylää alettiin kutsua Nykäskyläksi mäkihyppääjä Matti Nykäsen kan-

sainvälisen huippumenestyksen myötä14. Myös JYPistä on käytetty samaa konta-

minaation avulla muodostettua nimeä. Myös KooKoolle on kehitetty epävirallisia 

nimiä kontaminaation avulla. Seuran kotikaupungin nimi Kouvola ja entisen valtion 

nimi Neuvostoliitto (ja sen kansalaiset) on sulautettu yhteen nimissä Kouvostoliitto, 

Kouvostoliittolaiset ja Kouvostoliiton kiekko (seuran perustamisnimi on Kouvolan 

Kiekko). Jatkoajan keskustelun15 mukaan epävirallinen nimi KouPa on lyhenne 

Kouvolan Paskasta. Samaisen keskustelun perusteella nimi on melko harvoin käy-

tetty, ja sitä käyttävät seuran omat kannattajat, mikäli seura on pelannut heikosti. 

 
11 http://www.kysy.fi/kysymys/mita-on-porilainen-hulluus 
12 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/14/raumalaisten-erikoinen-gial 
13 http://raumamboja.fi/arvo/  
14 https://www.ksml.fi/paikalliset/2850768 
15 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/sekametelisoppaa-ja-s%C3%A4l%C3%A4%C3%A4-koo-

koosta.62039/page-64#post-8616508  
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 Jyväskylää voidaan pitää maalaispitäjänä, ja tämä näkyy JYPin nimessä Jy-

väjemmarit. Maalaisuuteen liitetään usein huonoja mielikuvia16. Sen vuoksi seura 

on saanut nimen Juntit. Myös Tapparaan on yhdistetty maalaisuutta, sillä seuran 

kannattajia on myytin mukaan enemmän Tampereen kehyskunnissa kuin seuran pe-

lipaikkakunnalla17. Väite lienee lähtenyt seuran paikallisvastustaja Ilveksen kannat-

tajien keskuudesta. Tapparan ”maalaisuutta” kuvastavat nimet Mouhijärvi, Mouhi-

järveläiset, mouharit ja Mouhot. Mouhijärvi on pieni paikkakunta Pirkanmaalla18. 

Seuran kutsumista Mouhijärveksi saattaa selittää myös se, että Mouhijärven osuus-

meijeri toimi 1990-luvulla Tapparan sponsorina (Wacklin 2005: 201). 

 Osa kotipaikkaan pohjautuvista epävirallisista nimistä on taustaltaan moni-

mutkaisempia. Sekä Lukon että Ässien epävirallisina niminä mainitaan Suipot ja 

Suippokorvat. Nimissä on kyse pilkallisuudesta toista seuraa tai oikeastaan paikka-

kuntaa kohtaan. Toiselle nimi tarkoittaa raumalaista ihmistä19, toisen mielestä suip-

pokorvat ovat osa porilaisten identiteettiä20. Nimien Työttömät hitsarit ja Hitsarit 

taustalla lienee Ässien kotipaikan Porin tunnettavuus teollisuuskaupunkina. Porissa 

sijaitseva Konepaja on luultavasti ollut nimien synnyn taustalla21. Turun Palloseu-

ralle annettu nimi paikallinen palloseura on muodostettu kenties sen vuoksi että 

seura toimii Turussa monessa lajissa, kuten salibandyssa ja jalkapallossa22. 

 

 Nimeämisperusteena seuran logo 

 

Useat nimet pohjautuvat seurojen logoihin. Logot ovat seurojen vakiintuneita graa-

fisia asuja (KS), toisin sanoen seurojen tunnuksia. Logo on tietoisesti tehty kuvaa-

maan ja esittämään identiteettiä sekä erottautumaan muista merkeistä23. Logot eivät 

ole ainoastaan graafisia muotoja, vaan myös niillä on jokin nimi tai niille voi ajan 

myötä muodostua jokin nimi. Esimerkiksi HIFK:n logoa kutustaan monesti 

 
16 https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/kolumnistit-ly%C3%B6v%C3%A4t-maaseutua-

v%C3%A4%C3%A4rin-mielikuvin-tilastotieto-kertoo-menestyvist%C3%A4-maakunnista-1.207214 
17 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kartta-nain-ilveksen-ja-tapparan-fanit-jakautuvat-tampereella-katso-kumpi-

naapurissasi-asuu/6214926 
18 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kartta-nain-ilveksen-ja-tapparan-fanit-jakautuvat-tampereella-katso-kumpi-

naapurissasi-asuu/6214926#gs.3kndr4  
19 https://urbaanisanakirja.com/word/suippokorva/  
20 https://ls24.fi/urheilu/miksi-porilaisilla-on-suipot-korvat  
21 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1498 
22 http://www.auranaallot.fi/uutiset/paikallinen/tps-organisaatiot-yhtenaistavat-logonsa  
23 https://www.mv.helsinki.fi/home/aberg/kupiainen2.htm 
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kilpilogoksi. Tavallisimmin logon pohjalta muodostavat nimen seuran kannattajat, 

eivät esimerkiksi sen päättäjät. Logoon pohjautuvia nimiä käytetään välillä uutis-

teksteissä seurojen synonyymeina24. Myös kannattajat käyttävät logoon pohjautu-

via nimiä. Niiden runsaus käy ilmi myös aineistostani, sillä logoon pohjautuvia ni-

miä on 45 eli 31,9 prosenttia aineistoni primaareista nimistä. Koska logoista käyte-

tyt nimet eivät ole seurojen virallisia nimiä, olen ottanut mukaan myös nämä nimet. 

Esimerkiksi Ässien logosta käytetään nimeä Pata. Logoon pohjautuviksi nimiksi 

olen laskenut lisäksi nimet, joiden suhde seuran logoon on hahmoteltavissa epäsuo-

rasti. Esimerkiksi nimi Minkit kohdistuu Kärppiin siten, että minkit ovat kärppien 

tavoin näätäeläimiä. 

 Monilla liigaseuroilla on ollut historiansa aikana käytössä useampi logo. 

Vaikka vanha logo on korvattu uudella, niin kielenkäyttöön on saattanut jäädä van-

hassa logossa kuvattuna ollut asia tai jokin siihen liitettävä ominaisuus. Tämä näkyy 

hyvin esimerkiksi HIFK:n epävirallisissa logoon pohjautuvissa nimissä. Kaudeksi 

1996–1997 HIFK vaihtoi logonsa; vanhan tähtilogon tilalle tuli petologoksi kut-

suttu logo (Ånas 2015: 10). Logossa on kuvattuna vihaisen näköinen kissapeto. 

Tunnuksen värit ovat punainen, valkoinen ja sininen. Logoa alettiin kutsua nimellä 

Big Red Cats (’isot punaiset kissat’) (Ånas 2015: 10). Sittemmin logon nimeä on 

alettu käyttämään myös seurasta. Myös seuran entiset cheerleader-tanssijat käytti-

vät samaa nimeä25. Muita seuran entisen petologon mukaan annettuja nimiä ovat 

Kissapedot, Pedot ja Petopaidat. 

 Nykyään HIFK:n logona on vanha vaakunalogo (Ånas 2015: 8). Logon 

(kuva 3) mukaan on annettu nimi Kilpipaidat. 

 

     

Kuva 3. HIFK:n nykyinen vaakunalogo. 

 
24 https://esaimaa.fi/uutiset/urheilu/8285f868-3afe-48ed-a2d4-d7e3627612e4 
25 https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006598479.html 
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 HPK:n logona oli vuosina 1996–2012 ritarilogoksi kutsuttu logo. Logossa 

(kuva 4) oli kuvattuna ritari, jonka silmien yläpuolella oli vanha HPK:n alkuperäi-

nen (myös nykyinen logo, tosin pienin variaatioin) pyöreä logo, jossa lukee keskellä 

mustin kirjaimin tyyliteltynä HPK. 

 Nimien Ritaripaidat ja Ritarit taustalla on vanha ritarilogo. Syynä ritaritee-

man käyttämiseen oli kenties Hämeenlinnassa sijaitseva Hämeen linna. Jatkoajan 

keskustelun26 mukaan logon suunnitteli ruotsalainen mainostoimisto. Samalla mai-

nostoimisto ”muutti” virallisen nimen muotoon Hockey Playing Knights (’jääkiek-

koa pelaavat ritarit’). Ritarilogo on korvattu nykyisellä logolla osassa HPK:n junio-

riseurojen pelipaidoissa (Karmala; Lainesalo; Lainesalo 2019: 294–299). 

 

 

Kuva 4. Pelipaidan keskellä HPK:n entinen logo. 

 

 Ilveksen epävirallisia logoon pohjautuvia nimiä ovat kissapedot, Kissat, Ku-

siviikset, Takkuturkit ja Tupsukorvat. Logossa (kuva 5) on kuvattuna ärjyvän näköi-

nen ilveksen pää. Logon päävärinä on keltainen, myös mustaa ja valkoista on käy-

tetty. Eläimenä ilves lasketaan kissapedoksi, mikä on motivoinut käyttämään nimeä 

Kissapedot. Myös Kissat on täten luonteva epävirallinen nimi seuralle. Nimen Kis-

sat nimenantoperusteena lienee jalkapalloseura Tampereen-Viipurin Ilves-Kissat27, 

joka vuosina 1944–1985 tunnettiin nimellä Ilves-Kissat. Vuonna 1974 

 
26 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/mist%C3%A4-ne-ketut-puumat-ja-ritarit-tulee.2476/ 
27 https://www.ilves-kissat.fi/seura/ 
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jalkapalloseurat Ilves-Kissat ja Tampereen Palloilijat yhdistyivät jääkiekkoseura 

Tampereen Ilveksen kanssa, joka tapahtuman jälkeen aloitti virallisen jalkapallo-

toimintansa. 

 Nimeä Takkuturkit käytetään toisinaan lehtiotsikoissa Ilveksen synonyy-

mina28. Samalla nimellä tunnetaan myös seuran jääkiekkoilijoiden perinneyhdis-

tys29. Myös nimeä Tupsukorvat käytetään usein. Lisäksi logon keltaisuudesta ja kis-

sapedon viiksistä innoituksensa saanut nimi Kusiviikset on yksi seuran logoon poh-

jautuvista epävirallisista nimistä. 

 

 

Kuva 5. Pelipaidan keskellä Ilveksen logo. 

 

 Jukureiden logossa on vuodesta 1998 asti ollut kuvattuna viikinki. Logon 

(kuva 6) pohjalta on muodostettu epäviralliset nimet Sarvipäät ja Viikingit. 

 

 

 
28 https://www.uusisuomi.fi/uutiset/ilves-murisee-arhakkaasti-pelaa-oikealla-reseptilla/9a6a58ac-4f85-349e-

9d3a-1244d2382ccb  
29 https://www.ilves.com/takkuturkit/ 
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Kuva 6. Pelipaidan keskellä Jukureiden logo. 

 

 JYP vaihtoi logonsa vuonna 1997, jolloin seura järjesti logokilpailun30. 

Voittajalogossa oli kuvattuna punainen hurrikaani tavalla, joka muodosti j-kirjai-

men, joka taas symboloi sekä seuran nimen että sen kotipaikan alkukirjainta. Logo 

(kuva 7) on edelleen käytössä, tosin sitä muokattiin hieman vuonna 2004, kun seu-

ran lyhennenimi JYP jätettiin logosta pois ja hurrikaaniin lisättiin harmaata väriä. 

Seurasta käytetään nimeä Hurrikaani. Logon värit ovat yhdenmukaiset Keski-Suo-

men maakuntaviirin kanssa lukuun ottamatta harmaata. Lisäksi alkuperäisessä lo-

gossa keskellä sijainnut lyhennenimi oli kirjoitettu valkoisin kirjaimin. Hurrikaani-

logo muistuttaa joidenkin mielestä sarjakuvissa käytettyä kiehkuraa, joka on piir-

retty kuvastamaan pierua. Nimeä Pierukiehkura onkin alettu käyttämään yhtenä 

JYPin epävirallisista nimistä. 

 

 

Kuva 7. Pelipaidan keskellä JYPin logo. 

 

 KalPan logona on niin sanottu kilpivaakuna, jossa lukee keskellä isoin kir-

jaimin KalPa. Kilpivaakuna on kuvattuna seuran pelipaidoissa keskellä etumusta 

(kuva 8), mikä on saanut aikaan epävirallisen nimen Kilpipaidat. 

 

 
30 https://www.ksml.fi/urheilu/kiekko/JYPin-logo-vaihtoon-N%C3%A4in-seura-kommentoi/258984 
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Kuva 8. Pelipaidan keskellä KalPan logo. 

 

 Nimet Minkit, Naalit, norpat, Näädät ja Pikkupedot ovat kaikki saaneet al-

kunsa Kärppien logosta ja täten myös seuran nimestä. Oulun Kärppien logossa 

(kuva 9) on kuvattuna lumipukuinen, valkoinen kärppä. Näädät ja Pikkupedot liit-

tyvät vahvasti kärppiin, sillä kärppä on pienikokoinen petoeläin, joka luokitellaan 

näätäeläimeksi31. Näätäeläinlajeihin luokitellaan kuuluvaksi myös minkki. Tähän 

viittaa Kärppien epävirallinen nimi Minkit32. Naalit ja norpat ovat puolestaan pe-

toeläimiä33. Nimen norpat käyttöä selittää myös äänteellinen yhteys Kärppien 

kanssa. Seuran nykyinen logo on mukaelma aiemmasta logosta, jossa oli keltamus-

tan ovaalin sisällä kuvattu lumipukuinen, irvistävä kärppä34. 

 

 

Kuva 9. Pelipaidan alalaidassa Kärppien logo. 

 

 
31 https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rpp%C3%A4 
32 https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4%C3%A4t%C3%A4el%C3%A4imet 
33 https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_petoel%C3%A4imist%C3%A4  
34 https://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_K%C3%A4rp%C3%A4t 
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 Abloy on maailmallakin tunnettu suomalainen lukkovalmistaja35. Yrityksen 

nimeä käytetään toisinaan lukon synonyymina. Näin ollen myös Rauman Lukko on 

saanut epävirallisen nimen Abloy. Seuran nimi on ollut kenties suurempi syy käyt-

tää lukkovalmistajan nimeä kuin logo (kuva 10). Muut seuran logon pohjalta muo-

dostetut nimet ovat saaneet alkunsa sen vanhasta kettulogosta. Logossa oli kuvat-

tuna viekkaan näköinen ketunpää (kuva 11). Tästä syystä seuralle on annettu epä-

viralliset nimet Ketut ja Kettutytöt. Kettutytöt-nimen taustalla lienee puhekieleen 

vakiintunut ilmaus, jolla viitataan naispuolisiin eläinaktivisteihin, joiden motiivina 

on vapauttaa tarhattuja turkiseläimiä. Tytöttelyä voidaan myös käyttää halventa-

vasti puheessa. Pelipaidoissa kettu näkyi logoille tyypilliseen tapaan paidan kes-

kellä. Entinen pelipaita kirvoitti nimen Kettupaidat. 

 

 

Kuva 10. Pelipaidan keskellä Lukon nykyinen logo. 

Kuva 11. Pelipaidan keskellä Lukon entinen logo. 

 

 Pelicans on muuttanut logoaan useaan otteeseen. Jokaisessa logossa on ollut 

esillä seuran nimi (kuvat 12 ja 13). Vaikka viimeisimpään logoon (kuva 13) peli-

kaanin ulkoasu muuttui melko paljon, säilyi siinä yhä entisistäkin logoista tuttu 

suuri leukapussi, joka on pelikaanien ominaispiirre. Leukapussi lienee ollut nimien 

Lonksunokat, pussikaulat, Pussileuat ja Pussinokat aikaansaajina.  

 

 
35 https://www.abloy.com/fi/  
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Kuva 12. Pelipaidan keskellä Pelicansin entinen logo. 

Kuva 13. Pelicansin nykyinen logo.  

 

 SaiPalla on logonaan (kuva 14) pallo, josta lähtee neljä tähdensakaraa. Pal-

lon keskellä lukee seuran nimi ja sen alapuolella seuran perustamisvuosi. Logoa 

kutsutaan usein nimellä sputnik, sillä logon innoittajana lienee maailman ensimmäi-

nen satelliitti. Myös äänteellinen yhteys (s- ja p-kirjaimet) on todennäköisesti vai-

kuttanut siihen, että logon lisäksi myös itse seuraa kutsutaan Sputnikiksi. Nimi 

esiintyy runsaasti seuran toiminnassa: SaiPan alaisuudessa toimivat muun muassa 

yrityksille suunnattu Sputnik Verkosto36 sekä entisille SaiPan pelaajille tarkoitettu 

Sputnik Alumni37. 

 

 

Kuva 14. SaiPan logo. 

 
36 https://saipa.fi/fi-fi/yrityksille/sputnik-verkosto/93/ 
37 https://saipa.fi/fi-fi/historia/sputnik-alumni/169/) 
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 Vaasan Sportin keskustelupalstan mukaan Sportin logo muuttui vuonna 

1979, jolloin seuran jalkapallo- ja jääkiekkojaostot erosivat toisistaan. Jalkapallo-

yhdistys jatkoi toimintaa nimellä FC Sport-39, ja vanha nimi Vaasan Sport säilyi 

jääkiekossa. Uusi seurajohto tahtoi uudistaa seuran imagoa. Modernin logon ai-

heiksi seurajohto antoi jääkiekon ohella muun muassa kotkan38. Syynä kotkatee-

maan lienee Vaasan Vaskiluodon sillalla oleva merikotkapatsas, joka on Suomen 

ilmailun muistomerkki (Paakki 2008). Logoa on muutettu kolmeen kertaan ja ny-

kyinen näkyy kuvassa 15. Nykyinen kotkalogo eroaa huomattavasti aiemmista, sillä 

enää logossa ei näy mitään jääkiekkoon viittaavaa, kuten mailaa tai kiekkoa, eikä 

logossa ole entiseen tapaan seuran nimeä näkyvissä (Hockey Magazine 2013). 

 Kotka esiintyy seuran epävirallisissa nimissä Kotkat ja Kotkapaidat. Myös 

nimen Koukkunokat taustalla on seuran kotkalogo. Lisäksi olen luokitellut nimen 

Lokki logoon pohjautuviin nimiin, sillä nimen taustalla lienee ajatus käyttää kotkan 

sijasta toista lintua, lokkia, joka mielletään rasittavaksi. 

 

   

Kuva 15. Pelipaidan keskellä Sportin logo. 

 

 Vuonna 1955 seura nimeltä Tammerfors Bollklubben (TBK) erottautui jää-

kiekon osalta omaksi seurakseen. Uusi seura sai nimekseen Tappara, mikä tarkoit-

taa sota-aseena käytettyä kirvestä. Samana vuonna taiteilija Kimmo Kaivanto suun-

nitteli seuralle sen johdon pyynnöstä logon. (Wacklin 2005: 29.) Logossa (kuva 16) 

on keskeistä oranssi kirves eli tappara. Sotakirves on innoittanut moniin eri nimiin: 

 
38 https://forum.vaasansport.fi/viewtopic.php?f=1&t=1643 
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Kirves, kirvespaidat ja Kirvesrinnat. Olen luokitellut myös nimet vasara ja Pas-

kavasara logoon pohjautuviksi nimiksi, sillä vasaralla on kirveen kanssa yhtäläinen 

funktio eli molempia käytetään työkaluina. Lisäksi työkalut muistuttavat toisiaan 

myös muotonsa puolesta. 

 

  

Kuva 16. Pelipaidan keskellä Tapparan logo. 

 

 Ässien logossa (kuva 17) on kuvattuna pelipakasta tuttu kuvio pata. Pata-

elementti näkyy useissa nimissä, joita ovat patapakka, Padat, Pata, Patajengi ja 

Patapaidat. Jälkimmäisin nimi viittaa monien muiden seurojen epävirallisten ni-

mien tapaan pelipaitoihin. 

 

  

Kuva 17. Ässien logo. 

 

 Nimeämisperusteena seuran ominaisuus 

 

Seuran ominaisuuksiin pohjautuvat epäviralliset nimet ovat hyvin heterogeeninen 

ryhmä. Nimien taustalla voivat olla pelilliset arvot, seuran historia tai esimerkiksi 
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seuran liitetyt mielikuvat. Tähän ryhmään kuuluu 26 nimeä eli 18,4 prosenttia pri-

maareista nimistä. 

 HIFK on tunnettu imagostaan, joka sisältää ennen kaikkea kovuutta sekä 

arvaamattomuutta ja räiskyvyyttä. Vastustajissa kovuus on herättänyt pelkoa. 

Oman seuran pelaajille imago luo henkistä kovuutta, uskoa omaan tekemiseen, si-

toutumista seuran arvoille ja symboleille. Seuran imagoa kutsutaan brändiksi (Ånas 

2015: 174.) Termi on iso osa HIFK:n identiteettiä, mikä selittänee sitä, että seuraa 

kutsutaan toisinaan epävirallisella nimellä Brändi. Yksi seuran epävirallisista ni-

mistä, Bättre folk, kytkeytyy vahvasti seuran brändiin. Bättre folkilla nimitetään 

ylempää keskiluokkaa, joka puhuu äidinkielenään ruotsia (Paunonen 2000: 130). 

HIFK:n kannattajayhteisö kulkee myös samalla nimellä39. Seuran identiteetin muo-

dostavat muun muassa punainen väri, periksiantamattomuus ja taistelu (Ånas 2015: 

12). Nimet Iso Paha, iso paha IFK ja iso paha punainen kuvastavat myös seuran 

brändiä. Edarilla tarkoitetaan slangissa edustusjoukkuetta40. HIFK:ssa edarit on 

kuitenkin saanut myös toisen määritelmän, ja nimellä Edarit tarkoitetaan pelaajia, 

jotka ovat löysiä ja ylimielisiä. (Ånas 2015: 208.) Sanasta on myös tullut yksi 

HIFK:n epävirallisista nimistä. Seurasta käytetään lisäksi nimeä Jullit. Jullilla tar-

koitetaan kömpelöä ja omapäistä ihmistä. Jatkoajan keskustelun41 mukaan nimi ku-

vastaa yksinkertaista ihmistä, joka uhittelee tarpeettomasti. Nimi Jullit lienee siis 

muiden kuin HIFK:n kannattajien antama nimi. HIFK:n junioriseuran nimenä on 

Kollit42. Nimeä käytetään myös HIFK:n epävirallisena nimenä. Nimi on voinut mo-

tivoitua HIFK:n vanhasta petologosta. Nimiä Kollit ja Jullit yhdistää äänteellinen 

yhtenäisyys, minkä vuoksi toinen nimi on mahdollisesti muodostettu toisen nimen 

pohjalta. 

 Ilvestä kutsutaan toisinaan nimellä Ipa. Nimeä alettiin käyttämään seuran 

epävirallisena nimenä ilmeisesti 1980-luvulla. Syynä nimen käyttämiseen saattaa 

olla se, että jalkapalloseura Ilves-Pallo tunnetaan myös samalla epävirallisella ni-

mellä43. Totesin jo aiemmin Ilveksen pärjänneen SM-liigassa 2000-luvulla 

 
39 https://hifk.fi/battrefolk/ 
40 https://urbaanisanakirja.com/word/edari/11426/ 
41 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/jokerit-hifk-la-22-1-2005.25840/page-10 
42 https://hifkishockey.fi/joukkue/kollit/ 
43 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/sekalaisia-kysymyksi%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4kie-

kosta.35007/page-194#post-3446174 
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huomattavasti toista tamperelaisseuraa Tapparaa heikommin. Tästä syystä Ilvek-

selle on myös kehittynyt epävirallinen nimi pikkuveli. 

 Yksi Jukureiden epävirallisista nimistä on Heimo. Nimen taustalla on seu-

ran logossa oleva viikinki. Kuten viikingit, myös seuran kannattajat ovat yhtä hei-

moa. Kun seura oli noussut SM-liigaan vuonna 2016, alettiin heimo-nimen ympä-

rille tietoisesti luoda yhteisöllisyyttä. Jokainen yhteisöön kuuluva sai olla osa hei-

moa44. Heimo on muun muassa seuran maskotin nimi, ja nimi esiintyy seuran las-

tenklubin nimessä Heimon Junior Club45. Nimi HMV taas kuvastaa joidenkin Ju-

kureita kannattamattomien ihmisten mielipidettä, jonka mukaan seura on hajuton, 

mauton, väritön46. Osasyy seuran värittömyyteen selittynee seuran pitkällä histori-

alla Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 1. divisioonassa eli Mestiksessä. 

Osa jääkiekkoa seuraavista ei ehkä ole tottunut näkemään Jukureita Suomen kor-

keimmalla sarjatasolla Liigassa, minkä vuoksi seurasta käytetään toisinaan epävi-

rallista nimeä Mestisjengi. Toisena nimen taustatekijänä lienee Jukureiden heikko 

menestyminen SM-liigassa. 

 No Smoking Team oli 1980- ja 1990-luvulla JYPin logossa ja pelipaidoissa 

esiintyvä slogan. Slogan oli osa tupakanvastaista kampanjaa. Tunnuslause on ilmei-

sesti jäänyt ihmisten mieliin, sillä JYPin yhtenä epävirallisena nimenä aineistossani 

esiintyy No Smoking Team.  Nimen käyttämistä saattaa selittää myös samanniminen 

hip-hop-yhtye, joka lienee ottanut nimen käyttöönsä JYPin vaikutuksesta47. 

 Kuten olen jo aiemmin todennut, Jyväskylää pidetään maalaispitäjänä, 

minkä vuoksi kaupungin tunnetuin jääkiekkoseura JYP on saanut maalaisuuteen 

kytkeytyviä nimiä. Seuran maalaisimagoon vaikuttaa myös traktorivalmistaja Valt-

ran toimiminen JYPin pääyhteistyökumppanina48. Valtra ja sen entinen nimi Val-

met ovatkin JYPin epävirallisia nimiä. Myös nimeä Traktorit käytetään usein. 

 KooKoon yhtenä epävirallisena nimenä aineistossa esiintyy gogo girls. Ni-

menmuodostamiseen on vaikuttanut samanniminen KooKoon entinen cheerleader-

tanssijaryhmä, jonka kirjoitusasu tosin on hieman erilainen (Go Go Girls)49. 

 
44 https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Alueet/Kaakkois-Suomi/Seuratoiminta/SA_2019/9_juku-

rit_brandi_pasi_kautonen.pdf 
45 https://jukurit.fi/fi-fi/article/etusivu/junior-club/2059/ 
46 https://urbaanisanakirja.com/word/hmv/ 
47 https://fi.wikipedia.org/wiki/No_Smoking_Team 
48 https://www.jypliiga.fi/2018/12/valtra-ja-jyp-sopivat-markkinointiyhteistyosta-vuoteen-2022/ 
49 49 https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/bc6793c9-2a74-45e9-9166-315d42e76af8 
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 Kuopion tunnetuin ruoka on kalakukko. Perinneruoka yhdistetään vahvasti 

Kuopioon ja savolaisuuteen, mikä lienee syynä siihen, että KalPasta käytetään epä-

virallista nimeä Kalakukot. Kalakukko on tunnettu myös Esa Pakarisen laulusta 

Lentävä kalakukko. Jääkiekossa ilmausta Lentävä kalakukko alettiin käyttämään 

seurasta todennäköisesti 1980-luvulla, jolloin KalPa nousi nopeasti alemmista di-

visioonista SM-liigaan50. 

 Pelicans on nuorehko nimi, ja sitä aiemmin seuran viralliset nimet sisälsivät 

Reipas-sanan. Seuran ensimmäinen nimi oli Viipurin Reipas, ja sillä nimellä seura 

tunnettiin vuoteen 1964 asti, jolloin nimeksi muutettiin Lahden Reipas. Sen jälkeen 

seura toimi vielä nimillä Kiekkoreipas, Hockey Reipas ja Reipas Lahti, kunnes 

vuonna 1996 reipas-sana päätettiin jättää nimestä pois51. Reipas on yksi seuran epä-

virallisista nimistä. Toisinaan seurasta käytetään myös nimeä Muovi ilmeisesti siitä 

syystä, että seuran nykyistä nimeä ja ylipäätään pelikaaniteeman kytkemistä Lah-

teen pidetään teennäisenä52. 

 2000-luvulla Tapparan pelityyliin liittyi olennaisesti ”kahvaaminen” eli 

vastustajan hidastaminen mailan avulla. Tuohon aikaan säännöt mahdollistivat ky-

seisen pelityylin. Pelityylin vuoksi seurasta alettiin käyttämään nimeä Kahvara53. 

Nimi on kontaminaatio sanasta kahvakiekko ja nimestä Tappara. Toisinaan seuraa 

kutsutaan lisäksi sen vanhalla nimellä TBK (Tammerfors Bollklubb)54. 

 TPS:n maalilauluna on Erkki Liikasen esittämä kappale Maali se on huna-

jata55. Tämän vuoksi seuraa kutsutaan nimellä Hunajata. TPS:n epävirallisten ni-

mien joukossa esiintyy myös nimi Mesikämmenet. Mahdollisesti nimen taustalla on 

seuran maalilaulu ja hunajan yhdistäminen karhuihin eli mesikämmeniin. Nimi voi 

olla myös peräisin TPS:n entisen pelaajan Ilkka Mesikämmenen sukunimestä. 

Myös Ilkan poika Roni ja Ronin poika Konsta ovat pelanneet jääkiekkoa56. 

 

 

 

 
50 https://kalpa.fi/fi-fi/article/etusivu/matti-turunen-ja-kalevi-tavi/85/ 
51 https://yle.fi/uutiset/3-5649265 
52 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/seurojen-muovisuus.59225/ 
53 https://tappara.co/t/palsta-selkosuomi-sanakirja/13127 
54 https://www.tappara.fi/fi-fi/historia/info/121/ 
55 https://fi.wikipedia.org/wiki/Maali_se_on_hunajata 
56 https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilkka_Mesik%C3%A4mmen 
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  Nimeämisperusteena seuran värit 

 

Väriin pohjautuvat nimet ilmentävät joko suoraan seuran värejä (Turkoosi), tai ni-

met voivat myös epäsuorasti viitata seuran väreihin (Porkkanat). Väriin pohjautu-

vien epävirallisten nimien yhdistäminen tiettyyn seuraan ja sen väreihin ei ole yk-

siselitteistä, sillä sama nimi voi esiintyä kahdella eri seuralla, kuten Kusipaidat Ju-

kurien ja Lukon nimenä. Nimen yhdistäminen seuraan vaatii myös seuran värien 

tuntemusta. Aineistoni nimistä seuran väriin pohjautuvia on 15 eli 10,6 prosenttia 

primaareista nimistä. 

 Yksiväristen tai yhtä väriä korostavien pelipaitojen mukaan on annettu ni-

met Punaiset, punapaidat, Röda (HIFK), Kusipaidat (Jukurit, Lukko) ja Turkoosi 

(Pelicans). Kaksiväristen pelipaitojen mukaan on annettu nimet Keltamustat 

(KalPa, SaiPa), Mustaoranssit (KooKoo), Sinikeltaiset (Lukko), Mustavalkoiset 

(TPS, kuva 18) ja Punamustat (Ässät). 

 

  

Kuva 18. TPS:n peliasu. 

 

 Yleensä liigaseurojen peliasujen housut ovat mustat. Tappara on Lukon 

ohella ainoa liigaseura, jolla on pelihousujen värinä jokin muu väri kuin musta. 

Oranssia on toki Tapparan pelipaidassa ja logossa, mutta ei yhtä paljon kuin hou-

suissa, jotka ovat kauttaaltaan oranssit. Poikkeavan värivalinnan vuoksi seurasta 

käytetään nimiä Porkkanat, porkkanahousut ja Porkkanapöksyt. 
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  Nimeämisperusteena seuran pelaajat, valmentajat ja sponsorit 

 

Jääkiekossa merkittävässä asemassa ovat tietysti pelaajat, mutta myös valmentajat 

ja sponsorit. Osa näistä toimijoista on saanut seurassa tavallista isomman aseman, 

tai nimet ovat soveltuneet osaksi seuran imagoa. Nämä kaksi syytä ovat edistäneet 

epävirallisten nimien syntymistä. Tähän ryhmään kuuluu 4 nimeä eli 2,8 prosenttia 

primaareista nimistä. 

 KalPan toiminnassa on vahvasti ollut mukana Kapasten suku. Hannu Kapa-

nen on toiminut seurassa valmentajana, hänen poikansa Sami on paitsi entinen seu-

ran pelaaja ja valmentaja myös seuran entinen omistaja57. Samin veljellä Kimmolla 

on samoin kokemusta seuran pelaajana, minkä lisäksi hän on toiminut seurassa eri-

laisissa hallinnollisissa tehtävissä. Samin poika Kasperi on myös edustanut urallaan 

KalPaa58. KalPa ja Kapaset liitetään monesti yhteen, minkä vuoksi seuralle on ke-

hittynyt epävirallinen nimi Kapasten Klaani. Nimeä käytetään myös mediassa59. 

 Rauman Lukko juhli Suomen mestaruutta vuonna 1963. Muutama vuosi 

myöhemmin, 1967, seura tippui Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle60. Seu-

ran taloutta turvaamaan perustettiin seuraavana vuonna 1968 Raumalaiskiekkoilun 

Tuki Ry. Rauman Teollisuus- ja Kiinteistöpalvelu Oy (jatkossa RTK) perusti 

vuonna 1973 kolme yritystä: Lukko Tuki, Rauman Lukko ja Säppi. Myöhemmin 

RTK:n omaisuus siirtyi kokonaan vuonna 1974 mukaan tulleelle Raumalaiskiek-

koilun Tuki RY:lle61. Nykyään nimellä RTK-palvelu Oy toimiva kiinteistöpalvelu-

yritys on osa samaa konsernia Rauman Lukko Oy:n kanssa62. Yrityksen kiinteä 

suhde seuraan selittää, miksi RTK on seuran epävirallinen nimi. 

 Lihanjalostusyritys Tapola Oy on pitkään ollut tukemassa Tapparan toimin-

taa63. Yrityksen laaja näkyvyys seuran imagossa on vaikuttanut siihen, että Tapola 

on kehittynyt Tapparan epäviralliseksi nimeksi. Nimen käyttämistä on epäilemättä 

vahvistanut äänteellinen yhtäläisyys. Lisäksi nimen käyttämiseen on luultavasti 

vaikuttanut Jussi Tapolan toimiminen Tapparan päävalmentajana ja 

 
57 https://kalpa.fi/fi-fi/article/uutiset/sami-kapanen-luopuu-kalpan-omistuksesta-osake-enemmisto-siirtyy/4998/ 
58 https://wihurihalli.fi/kapasten-perheesta-loytyy-huippujaakiekkoilijoita-kolmessa-polvessa/ 
59 https://www.iltalehti.fi/nuorten-mm-jaakiekko/a/2016010620916532 
60 https://ls24.fi/urheilu/nain-tehtiin-yksi-suomi-kiekon-nerokkaimmista-bisnesideoista-raumalainen-jaakiekko-

loi-muskelinsa-ihan-itse 
61 https://www.raumalaiskiekkoiluntuki.fi/historia 
62 https://fi.wikipedia.org/wiki/Rauman_Lukko#cite_note-5 
63 https://www.aamulehti.fi/a/23418566 
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urheilujohtajana64. Myös nimeä Makkara käytetään seurasta lihanjalostusyrityksen 

vuoksi. Nimenmuodostukseen on myös vaikuttanut luultavasti äänteellinen yhtäläi-

syys seuran virallisen nimen kanssa. Myös Tampereen herkku, mustamakkara, saat-

taa selittää nimenkäyttöä. 

 

3.2 Sekundaarit nimet 

 

Sekundaarit nimet pohjautuvat seurojen virallisiin nimiin. Olen luokitellut Seppä-

län (2013) mallin mukaisesti sekundaareihin nimiin myös toisiin epävirallisiin ni-

miin pohjautuvat nimet (esim. Pelicansin epävirallinen nimi Pelikaanit ja siitä ly-

hennetty Kaanit). Tunnusomaista sekundaareille nimille on äänteiden vaihtaminen 

tai lisääminen. Vaikka moni nimi sisältääkin äänteellistä ja leksikaalista mukailua, 

olen jakanut nimet eri kategorioihin sen mukaan, mikä muokkauskeino on ollut ni-

messä keskeisin elementti. Joissakin tapauksissa rajanveto äänteellisen mukaelman 

ja kontaminaation tai äänteellisen mukaelman ja muottiin sijoittamisen välillä on 

ollut melko hankalaa. Olen pyrkinyt muodostamaan kategorioista loogisia, ja pe-

rustelen luokitteluratkaisujani kunkin alaluvun johdannossa. 

 Tuon analyysissäni esille nimien muodostustavat, ja osoitan mahdolliset ni-

mien syntyyn vaikuttaneet tekijät. Mikäli nimeä on vain ”väännelty” eli nimi on 

niin sanotusti neutraali kuten Sprot, käsittelen nimeä ainoastaan sen muodostamis-

tavan osalta. Nimien merkityksiä en tässä luvussa kuitenkaan käsittele, vaan esitte-

len ne luvussa 4, jossa tutkin nimien taustalla olevia asenteita. Sekundaareja nimiä 

on hieman vähemmän kuin primaareja nimiä, sillä sekundaarit nimet muodostavat 

42,4 prosenttia kaikista aineistoni nimistä. 

 

 Äänteellinen ja leksikaalinen mukailu 

 

Suurin osa aineistoni sekundaareista nimistä on suhteellisen helposti palautettavissa 

alkuperäiseen nimeen. Toisin sanoen nimissä on nähtävillä sanahahmo eli nimi on 

samankaltainen alkuperäiseen verrattuna pieniä muutoksia lukuun ottamatta. 

 
64 https://liiga.fi/fi/uutiset/2019/06/19/tapparan-paavalmentaja-vaihtuu-kaudelle-2020-21-tapola-ja-rautakorpi-

vaihtavat-rooleja 
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Useimmiten myös tavurakenne on pysynyt samana. Muutokset koskevat joko yhtä 

äännettä, useampaa äännettä tai sananosan korvaamista. Tähän ryhmään kuuluu 43 

nimeä eli 41,3 prosenttia aineistoni sekundaareista nimistä. 

 18 nimessä vain yksi äänne on erilainen, joko siten, että äänne on korvattu 

toisella äänteellä, yksi äänne on lisätty tai poistettu, tai äänteet ovat vaihtaneet kes-

kenään paikkoja. Nimiä, joissa muutos on kohdistunut nimen keskelle tai loppuun 

ovat Ilives (Ilves), Jukurtit (Jukurit), PYH (JYP), KalaPa (KalPa), Kyrpät (Kärpät), 

Pulicans (Pelicans), Saipu, Saispa (SaiPa), Spora, Spårt (Sport) ja Tappura (Tap-

para). Lisäksi ryhmään kuuluu toiseen epäviralliseen nimeen (Hifki) pohjautuva 

Hinki (HIFK). Nimiin Ilives, KalaPa ja Saispa on lisätty yksi ylimääräinen äänne 

seuran lyhennenimeen. Ensimmäisissä nimissä (Ilives, KalaPa) on hyödynnetty 

svaavokaalin käyttöä eli vokaalia, joka toimii siirtymä-äänteenä painollisen tavun 

jäljessä eri paikoissa ääntyvien konsonanttien välissä (VISK §33). Svaavokaalin 

käyttö onkin tyypillistä kyseisten seurojen kotipaikkojen murteissa eli pohjoisissa 

hämäläismurteissa ja savolaismurteissa. Nimet on myös muodostettu svaavokalille 

ominaiseen tapaan, sillä svaavokaali esiintyy muun muassa l-alkuisissa yhtymissä 

lv ja lp. Saispa-nimessä uuden äänteen lisäämistä lienee motivoinut uusi muodoste, 

saisipa-verbin partisiipin puhekielinen ilmaus. Nimen PYH muodostamiseen on 

luultavasti vaikuttanut pyh-interjektio. Nimien Jukurtit, Kyrpät, Saipu ja Spora 

taustalla on jokin samanasuinen lekseemi. Näistä Jukurtit, Kyrpät ja Spora ovat 

suomen kielen puhujalle selviä, ja Saipu puolestaan pohjautunee venäjän kielen 

maalia tarkoittavaan sanaan. Kräpät (Kärpät) ja Sprot (Sport) on taas muodostettu 

käyttäen metateesiä. 

 Alkukirjaimeen kohdistuvia äänteenmuutoksia on nimissä Pilves (Ilves), 

hookoo, ok (KooKoo) ja Pappara (Tappara). Nimen hookoo taustalla lienee lihan-

jalosteyritys HK:n samanasuinen puhekielinen muoto, ja pappara taas viitannee 

vanhaan mieheen. Pilves-nimen taustalla taas lienee olla pilvessä -ilmaus, jolla tar-

koitetaan huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemista. Ryhmän nimistä erilai-

nen on ok. Nimi on aineistossa ilmoitettu suluissa asussa ookoo, mikä luultavammin 

onkin nimen käyttötarkoitus, ja mikä selittää nimen kytkeytymistä tähän ryhmään. 

 Seuraavissa nimissä on tapahtunut vähintään kaksi äänteenmuutosta: Joke-

rit, Jugurtit (Jukurit), Kyrvät, Käppyrät, Kärpäset (Kärpät), Saibu, Shaiba, Shaibu 

(SaiPa), Spåra (Sport) ja Tuppura (Tappara). Kaikissa nimissä äänteellisen 
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mukaelman taustalla on jokin olemassa oleva yleis- tai puhekielen sana. Tuppura 

ei ole yleiskielen sana, mutta sillä on mahdollisesti tavoiteltu vokaalien korvaa-

mista. Voi tosin olla, että nimen taustalla on puhekielen sana tupeksia. Nimen Jo-

kerit käyttämistä Jukureiden kohdalla voi pitää halventavana, koska Jukurit on me-

nestynyt SM-liigassa huomattavasti heikommin kuin Jokerit. Nimi Jugurtit välittää 

joko halventavaa tai myönteistä merkitystä riippuen kuulijan suhteesta jogurttiin. 

Kyrvät on hieman pilkallinen nimi Kärpille, samoin Käppyrät, joka ilmentää raih-

naisuutta. Kärpäset taas on huvittava mukaelma seuran nimestä. Nimeä SaiPa on 

muokattu muotoon Shaiba, jotta on saatu luotua yhteys saksan kieltä tarkoittavaan 

sanaan huono. Sama motiivi lienee nimien Saibu ja Shaibu taustalla. Nimet saatta-

vat kytkeytyä myös venäjän maalia tarkoittavaan sanaan65. Nimeen Spåra on luul-

tavasti vaikuttanut raitiovaunua merkitsevä slangisana spåra. 

 Kokonainen nimenosa on korvattu nimissä Hämeenlinnan Pronssikerho, 

Hämeenlinnan Päivä Kerho, pronssikerho, Perunakerho, pullakerho, päiväkerho 

(Hämeenlinnan Pallokerho/HPK), Gaygay, Gei Gei (KooKoo), pullaseura ja Pul-

lasorsat (Turun Palloseura/TPS). Vaikka KooKoon nimestä on korvattu äänteet toi-

silla, ovat epäviralliset nimet hyvin tunnistettavia. Nimiin sisältyvien sanojen gay 

ja gei motivoijana lienee englannin kielen homoseksuaalia tarkoittava sana. Edelli-

nen esimerkki toteutti reduplikaatiota, jota esiintyy myös HIFK:n nimessä hifki-

pifki, jossa sananosa on toistettu lähes identtisesti. HPK:n nimissä on taas korvattu 

pallokerho jollakin muulla kerho-sanalla. Seura voitti vuosina 1991–2005 seitse-

män pronssimitalia. Useiden kolmossijojen vuoksi seurasta alettiin käyttämään ni-

meä pronssikerho66. Nimen Perunakerho taustalla lienee yhtäläisyys perunan ja 

pallon välillä; molemmat ovat yleensä pyöreitä. Nimi päiväkerho taas kuvastaa 

HPK:n olevan jollain tavalla lapsellinen. Nimen pullakerho taustalla lienee ajatus 

seuran hyvästä tuurista, sillä pullalla viitataan urheilussa tuurilla pärjäämiseen. 

Sama ajatus on vaikuttanut todennäköisesti TPS:n epäviralliseen nimeen Pulla-

seura. Pullasorsat taas antaa seurasta halventavan kuvan, mikäli nimi viittaa herk-

kuja rakastaviin ihmisiin67. Nimi saattaa myös perustua pulleisiin sorsiin, jotka met-

sästävät pieniä pullanpaloja. 

 
65 http://www.kysy.fi/kysymys/mita-ihan-tarkasti-tarkoittaa-venalaisten-huutama-zaibu 
66 https://yle.fi/urheilu/3-5991379 
67 https://urbaanisanakirja.com/word/pullasorsa/ 
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 Nimi Pässit (Jukurit) on synonyymi Jukureille, sillä jukuri tarkoittaa pässiä. 

Pelikaanit on taas käännös nimestä Pelicans. Koska aineistossani ei ole muita sy-

nonyyminimiä tai käännösnimiä, luokittelen nimet tähän kategoriaan. Mikkelin Jo-

kerit (Jukurit) on rajatapaus, sillä siinä vain jälkimmäistä nimenosaa on muutettu. 

Poikkeuksellinen nimi tässä ryhmässä on jyp ht (JYP) joka on seuran aiempi viral-

linen nimi. 

 

 Muottiin sijoittaminen 

 

Puhun työssäni muotista, en johtamisesta. Seppälä puhuu väitöskirjassaan muottiin 

sijoittamisesta, jolla hän tarkoittaa sitä, että kantasana ikään kuin upotetaan kielessä 

jo ennestään olemassa olevaan muottiin, joka sisältää jonkin tietyn suffiksin (Sep-

pälä 2013: 127). Muoteilla on omat erityispiirteensä, joita selostan kunkin muotin 

kohdalla. Toki näissäkin nimissä ilmenee äänteellistä ja leksikaalista mukailua, 

mutta ensisijaisesti nimet on tietoisesti tai tahattomasti muodostettu muotin avulla. 

Saman muotin nimissä on myös yhdenmukaisuutta, joka kertoo samankaltaisesta 

nimenmuodostuksesta. Tähän ryhmään kuuluu 27 nimeä eli 26 prosenttia aineistoni 

sekundaareista nimistä. 

 Suomen kielen sanat loppuvat useimmiten vokaaliin, koska vain muuta-

malla konsonantilla (l, n, r, s, t) on mahdollisuus olla sananlopussa (Seppälä 2013: 

228). Vieraskielisiä konsonanttiloppuisia sanoja suomennettaessa sananloppuun li-

sätään usein vokaali i (VISK §151). Tämä näkyy Sportin epävirallisessa nimessä 

Sportti. Myös lyhennenimiin on usein lisätty sananloppuinen i. Tällaisia ovat Hifki, 

Ifki (HIFK, toisinaan myös muodossa IFK), hopki (HPK), Jypi, Jyppi (JYP) ja Tepsi 

(TPS). Astevaihtelun helpottumisen seurauksena obstruentit eli t- ja p-kirjaimet 

ovat geminoituneet eli kahdentuneet nimissä Sportti ja Jyppi. Lisäksi tähän ryh-

mään kuuluu Lukon nimestä muodostettu Lugi. 

 Nimissä Lugo, Lugu, Raumam Lugu, Luku (Rauman Lukko/Lukko), Pelsut, 

Pulsut (Pelicans), Tapsu, Tapu (Tappara), Tepsu ja tupsu (TPS) on hyödynnetty o- 

ja u-suffiksia. Monilla u-suffikseilla on deminutiivinen eli hellittelymäinen sävy 

(Seppälä 2013: 239). Ainakin itse näen aineistoni nimissä deminutiivisuutta. 
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Esimerkiksi Tapsu on katsottu sopivaksi myös Tapparan maskotin nimeksi68. Huo-

mattakoon vielä, että Lukon nimet Lugu ja Raumam Lugu on muodostettu Rauman 

murteen mukaisesti. Pulsut-nimen voi katsoa sisältävän puliukkoa merkitsevän 

pulsu-sanan69. 

 Suffiksilla -kka voidaan muodostaa substantiiveja, jotka välittävät deminu-

tiivispositiivista kuvaa (Seppälä 2013: 248). Tällaisiin lukeutuvat aineistoni nimet 

Tapsukka (Tappara) ja Tepsukka (TPS). Nimissä on myös suffiksia edeltävä kirjain 

u. Samaan kategoriaan kuuluu nimi Kalikka (KalPa), jossa on käytetty toista -kka-

johtimelle tyypillistä suffiksia edeltävää kirjainta i. Lisäksi luokittelen monikollisen 

nimen Tupsukat (TPS) tähän ryhmään. 

 Nimessä Tape (Tappara) on e-johdin. Saman suffiksin slangijohdin -de on 

Sportin epävirallisessa nimessä Sporde. Tapparan epävirallinen nimi Tapis on muo-

dostettu puolestaan -is-johtimen avulla. Keskiolutta70 ja kerhoa71 merkitsevät slan-

gisanat ovat antaneet aiheen nimille Kepa ja Kertsi (HPK). Nimissä on käytetty -pa 

ja -tsi -johtimia. 

 

 Kontaminaatio 

 

Yksi keino muodostaa nimiä aineistossani on kontaminaatio. Kontaminaatiossa yh-

distetään kaksi erillistä sanaa, tässä tapauksessa sana ja seuran nimi, uudeksi yh-

dyssanaksi siten, että sanoissa on yhdistetty joitakin äänteitä keskenään epäsään-

nönmukaisesti (VISK §170). Yhdistelmän tunnistaminen vaatii alkuperäisten aines-

ten tuntemista. Uudet muodosteet voivat olla syntyneet sattumalta, mutta useat kon-

taminoituneet nimet ovat luotu tarkoituksella (Seppälä 2013: 135.) Olen analyysis-

säni rajannut kontaminaation sisältämät nimet kahdella kriteerillä. Ensinnäkin ni-

mien täytyy olla uusia muodosteita. Esimerkiksi Ilveksen epävirallinen nimi Pilves 

ei lukeudu tähän kategoriaan, sillä ilmaus on jo olemassa kielenkäytössä. Lisäksi 

rajaan ulkopuolelle nimet, joissa on tapahtunut vain yksi äänteenmuutos, kuten ni-

messä Spora. Tähän ryhmään kuuluu 14 nimeä eli 13,4 prosenttia 

 
68 https://www.tappara.fi/fi-fi/tapsu-klubi-lapsille/yhteiso/113/ 
69 https://urbaanisanakirja.com/word/pulsu/ 
70 https://urbaanisanakirja.com/word/kepa/ 
71 https://urbaanisanakirja.com/word/kertsi/ 
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sekundaarinimistä. Erittelen seuraavaksi seura kerrallaan sanojen ja nimien yhdis-

tämistapoja. 

 HIFK:n epävirallinen nimi hivki on saanut alkunsa toisesta epävirallisesta 

nimestä Hifki, joka on nimessä luultavammin sekoitettu HI-virukseen, josta käyte-

tään englanninkielistä lyhennettä HIV (Human immunodeficiency virus). Ilveet on 

Ilvekset-muodon kuvitteellinen muoto. Sanan neekerit englanninkielinen yksikkö-

muoto nigger ja seuran perustamisnimi Jukurit ovat yhdistyneet epävirallisessa ni-

messä Nikerit. 

 Nimessä Jypinkylä on sulautettu yhteen seuran (JYP) lyhennenimi ja seuran 

kotipaikka Jyväskylä. Sekä JYPin että Tapparan epävirallisena nimenä aineistossa 

esiintyy nimi Jyppara. Nimen tausta ajoittuu 2000-luvun alkuun, jolloin moni JY-

Pin pelaaja siirtyi JYPistä Tapparaan72. Kärppien epävirallisessa nimessä Käppärä 

on yhdistetty kaksi eri seuran nimeä, Kärpät ja Tappara. Käppärä-nimen taustalla 

ovat Kärppien ja Tapparan tasaiset finaaliottelut 2010-luvulla. Lukon lyhenneni-

meen pohjautuvassa nimessä lukkosulaa on yhdistetty seuran lyhennenimi lukko ja 

verbi sulaa, jolloin nimi merkitsee paitsi konkreettista asiaa myös seuran pelaajien 

niin sanottua sulamista eli peliesitysten heikkenemistä. 

 Nimessä Pulikaanit (Pelicans) on sulatettu yhteen seuran epävirallinen nimi 

Pelikaanit ja yli-innokkaita, väkivaltaan taipuvaisia kannattajia kuvastava sana hu-

ligaanit. Äänneyhtäläisyys lienee ollut yhtenä tekijänä kontaminaation tuottami-

sessa. Nimessä Hokkisportti on yhdistetty kaksi jääkiekkoseuran nimeä; Mestik-

sessä pelaava (Kajaanin) Hokki ja Sportin epävirallinen nimi Sportti. 

 Nimestä Tappara on kontaminaation avulla syntynyt useita epävirallisia ni-

miä. Kaikkia yhdistää ARA-loppu. Sanan paska avulla on muodostettu Paskara. 

Nimi Hilpara on peräisin Tapparan entiseltä samannimiseltä kakkosseuralta. Ni-

millä on semanttinen yhteys, sillä tappara tarkoittaa taistelukirvestä, hilpari taas 

taistelukeihästä73. Nimissä trappara ja träppärä on seuran virallisen nimen kanssa 

sulautettu yhteen sana trap. Trap on kiekkoslangissa käsite, jolla tarkoitetaan ansaa, 

jossa vähintään kaksi pelaajaa estää hyökkääjän menon sitomalla hänet laitaa vas-

ten74. 

 
72 https://keskustelu.jatkoaika.com/threads/jypin-sopimustilanne.1840/#post-28023  
73 https://fi.wikipedia.org/wiki/Hilpara 
74 http://www.slangi.net/slanginet/x112.html 
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 Bakronyymit 

 

Monesta SM-liigaseurasta on olemassa perustamisnimen lisäksi lyhennenimi (ks. 

taulukko 1). Lyhennenimet ovat akronyymeja eli sanaliiton (perustamisnimen) al-

kukirjaimista koostuvia kirjainsanoja (VISK §169). Akronyymeista on puolestaan 

väännetty käänteisiä versioita, joita nimitän Seppälän mukaisesti bakronyymeiksi 

(Seppälä 2013: 329). Bakronyymit ovat muodostettu akronyymeista siten, että kir-

jaimille on keksitty uudet merkitykset. Tähän ryhmään kuuluu 8 nimeä eli 7,7 pro-

senttia sekundaarinimistä. 

 Kotipaikka on säilynyt nimissä Hämeen Parasta Kiekkoa, Hämeen Pas-

kinta Kiekkoa (Hämeenlinnan Pallokerho, HPK), Turun Paskin Seura ja Turun 

Pulla Sorsat (Turun Palloseura, TPS). Tosin HPK:n nimissä kotipaikka on ilmaistu 

väljemmin, sillä Hämeenlinna on korvattu Hämeellä. Jälkimmäistä nimeä lukuun 

ottamatta nimistä on nähtävillä yhteys urheiluun ja/tai seuratoimintaan. HPK:sta on 

tehty myös bakronyymi Helpot Pisteet Kaikille. 

 Muita bakronyymeja ovat homot ilman fyysistä kuntoa (HIFK), Sairaan 

Paska (SaiPa) ja KKK (KooKoo). Nämä nimet ovat puolestaan melko kaukana al-

kuperäisestä lyhennenimestä. Nimestä KKK ei voi päätellä lähtökohdetta, mutta 

nimi viitannee kuuluisaan salaseuraan, Ku Klux Klaaniin, joka tunnettiin lyhemmin 

nimellä KKK. Huomattakoon, että nimi lausutaan muodossa kookookoo. Toki myös 

muut nimenantoselitykset ovat mahdollisia, lyhenteen taustalla voi olla esimerkiksi 

konekiväärikomppania75. 

 

 Typistäminen 

 

Ellipsiä eli sanan tai sananosien katoamista ilman merkityksen muuttumista (KS) 

ja alku-, sisä- ja loppuheittoja esiintyy melko vähän aineistossani. ”Heitoilla” tar-

koitan sen tyyppistä typistämistä, jossa nimestä on otettu pois äänteitä, ei koko-

naista nimenosaa. Tähän ryhmään kuuluu 8 nimeä eli 7,7 prosenttia sekundaa-

rinimistä. 

 
75 https://fi.wikipedia.org/wiki/KKK 
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 Hämeenlinnan Pallokerhosta käytetään toisinaan muotoja Pallokerho ja 

Kerho ja Turun Palloseuraa kutsutaan välillä nimillä Palloseura ja Seura. 

 Pelicansin epävirallinen nimi Pelikaanit on nimen Kaanit taustalla, joka on 

alkuheiton seurauksena lyhentynyt kyseiseen muotoon. KooKoon nimissä KK ja 

GoGo on puolestaan kyse sisäheitosta. Molemmissa nimissä katoavina element-

teinä ovat o-vokaalit. Jälkimmäisessä k-kirjaimet on korvattu g-kirjaimilla, minkä 

taustalla saattaa olla halu muodostaa nimestä kannustushuuto tai yhteys gogofiguu-

reihin (GoGo´s Crazy Bones). Voi myös olla, että nimen taustalla on KooKoon en-

tinen cheerleader-tanssijaryhmän nimi gogo girls. Loppuheittoa aineistossani edus-

taa Kalevan Pallon (KalPan) epävirallinen nimi Kale. Muodostamisen seurauksena 

jäljelle jäänyt osa on saatu kuulostamaan ja näyttämään henkilönimen epäviralli-

selta muodolta. 

 

 Lyhenteen muodostaminen sanaksi 

 

Liigaseuroilla on lyhennenimiä, joissa on ainoastaan kolme tai neljä kirjainta. Nämä 

lyhennenimet ovat helposti muunnettavissa sanoiksi. Tähän ryhmään kuuluu 4 ni-

meä eli 3,8 prosenttia sekundaareista nimistä. 

 Nimet iiäfkoo (HIFK; lyhenne toisinaan IFK), Hoopeekoo (HPK) ja tee-

peeäs (TPS) on muodostettu kirjain kirjaimelta lausuttuna. Turun Palloseuran ly-

hennenimestä TPS on tehty nimi Töpselit, joka sisältää samat konsonantit.  

 

3.3 Yhteenveto 

 

Kuten alla olevista kaavioista 1 ja 2 on nähtävillä, kaksi kategoriaa on selvästi muita 

vahvemmin esillä sekä primaareissa että sekundaareissa nimissä. Primaarien ni-

mien kohdalla suurin osa nimistä pohjautuu seurojen kotipaikkaan ja logoon. Koti-

paikan isoa määrää saattaa selittää se, että paikkakunnilla on jo olemassa muutenkin 

epävirallisia nimiä, joita on alettu käyttämään myös seurojen kohdalla. Monessa 

nimissä myös näkyy jokin tietty asia, joka yleisesti liitetään seuran kotipaikkaan. 

Esimerkiksi Hurrit viittaa HIFK:n ja Sportin kotipaikkojen Helsingin ja Vaasan 

vahvaan ruotsinkielisyyden asemaan. Logoissa on esillä jokin asia tai eläin, kuten 
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Ilveksen logossa kissa, josta on vaivatonta muodostaa uusia nimiä. On huomatta-

vaa, että yksinkertaisista, niin sanotuista vaakunalogoista, joissa on seuran nimi ja 

kenties perustamisvuosi, ei ole muodostettu kovinkaan montaa nimeä. Logo saattaa 

myös assosioitua johonkin muuhun asiaan, josta syntyy uusi muodoste. Esimerkiksi 

Kärppien logo on innostanut antamaan seuralle kärpän kaltaisten eläinten nimiä. 

Lisäksi monilla seuroilla on ollut niiden historiansa aikana käytössä useita eri lo-

goja, jolloin jokaiselle logolle on keksitty yksi tai useampia nimiä. 

 Sekundaareissa nimissä hallitsevimmat nimenmuodostustavat ovat äänteel-

linen ja leksikaalinen mukaelma ja muottiin sijoittaminen. Monesta nimestä on ollut 

vaivatonta muodostaa uusi nimi yhtä tai kahta äännettä muuttamalla. Useassa ni-

messä, esimerkiksi Jugurteissa, myös merkitys on muuttunut äänteellisen muutok-

sen myötä. 

 Aineiston jakauma voisi olla hyvin erilainen, sillä etenkin sekundaareissa 

nimissä nimienmuodostustapojen luokittelu osoittautui melko hankalaksi. Luokit-

telu ei ollut aina kovin selvärajaista, sillä moni nimi olisi voinut sopia hyvin myös 

useampaan kategoriaan.  

 

 

Kaavio 1. Seurojen primaarinimien jakautuminen aineistossa. 
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Kaavio 2. Seurojen sekundaarinimien jakautuminen aineistossa. 

 

 ASENTEET NIMIEN TAUSTALLA 

 

Jääkiekon SM-liigaseurojen epävirallisissa nimissä on nähtävillä melko paljon 

asenteellisuutta. Tätä selittänee urheilun, tässä tapauksessa jääkiekon, kannattaja-

kulttuurin luonne. Bovellán tarkkaili vuonna 2006 Hämeenlinnan Pallokerhon 

(HPK:n) kymmentä kannattajaa, jotka kertoivat otteluissa eläytyvänsä täysillä pelin 

tapahtumiin. Otteluiden seuraamiseen kuului huutelua vastapuolen kannattajien 

kanssa sekä toisen seuran kritisointia. Olennaisena osana pelitapahtumaan kuului 

lisäksi oman seuran äänekäs kannattaminen. (Bovellán 2007: 57.) 

 Aineistoni asenteelliset nimet jakaantuvatkin periaatteessa näihin kahteen, 

kritisoiviin ja kannustaviin, sillä monet negatiiviset nimet sisältävät kritiikkiä vas-

tustajan seuraa kohtaa, kun taas positiiviset nimet voi nähdä oman seuran kannus-

tusta tukevina. Toisin sanoen negatiiviset nimet ovat luultavasti vastustajan kannat-

tajien luomia, positiiviset nimet puolestaan oman seuran kannattajien muodostamia. 

Toki negatiivisten nimien seassa on ironian kautta muodostettuja nimiä, jolloin seu-

ran kritisointia ei ole välttämättä tarkoitettu tosissaan. Toisaalta positiivinen nimi 

on voitu luoda ivallisessa mielessä. On myös huomattava, että nimet itsessään eivät 

välttämättä ole asenteellisia, mutta asenteellisia niistä tekee niiden käyttäminen 
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tietyssä kontekstissa (esimerkiksi nimen Jokerit käyttäminen Jukureiden nimenä). 

Lisäksi jotkin nimet taipuvat helpommin kielelliseen leikittelyyn, jolloin niistä on 

saattanut kehittyä ikään kuin tiedostamatta asenteellisia. 

 Olen määritellyt asenteellisuuden tutkielmassani konstruktivistisen mallin 

mukaisesti. Malli pohjaa ajatuksensa siihen, että kielenkäyttö ohjaa syntyviä asen-

teita, jotka tulevat ilmi sosiaalisissa tilanteissa (Pälli 1999: 127–128). Näin ollen 

monet nimet ovat saaneet alkunsa todennäköisesti jääkiekko-ottelussa tai ylipäänsä 

seuroista puhuttaessa. 

 Kritisointi näkyy monessa aineistoni nimistä, sillä jopa 87 nimeä eli 72,5 

prosenttia asettuu luokittelussani negatiivisiin nimiin. 33 nimeä eli 27,5 prosenttia 

on puolestaan positiivisia. Toisaalta täytyy todeta, että vaikka asenteellisia nimiä, 

etenkin negatiivisia, on huomattava määrä, niiden osuus ei välttämättä korreloi nii-

den käytön kanssa. Useampi nimi voi olla tunnettu, mutta ei aktiivikäytössä nimen-

käyttäjien keskuudessa. 

 Luokittelen nimet kahteen pääryhmään, jotka ovat negatiiviset nimet ja po-

sitiiviset nimet. Negatiivisten nimien alakategorioina ovat halventavat ja ivalliset 

nimet, vähättelevät nimet ja rasistiset nimet. Positiiviset nimet jaan humoristisiin ja 

mahtaileviin nimiin. Olen pyrkinyt mahdollisimman osuvaan analyysiin käyttäen 

apuna kyselyni lisätietoja, Google-hakua ja omia taustatietojani seuroista ja seuro-

jen välisistä suhteista.  

 

4.1 Negatiiviset nimet 

 

Jääkiekon intohimoinen seuraaminen herättää monessa katsojassa runsaasti erilai-

sia tunteita. Voi olla, että tunteiden kuumentuessa katsojat saattavatkin käyttää il-

mauksia, jotka vaikkapa ennen ottelua olisivat luultavasti monen kannattajan mie-

lestä epäsopivia. Jääkiekko-ottelu näyttäytyykin kannattajien taholta toisinaan 

poikkeustilana, jossa on mahdollista käyttäytyä hyvien normien ja tapojen vastai-

sesti. (Asposalo ym. 2001: 87.) 
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  Halventavat ja ivalliset nimet 

 

Suurin osa aineistoni negatiivisista nimistä välittää halventavaa tai ivallista asen-

teellisuutta SM-liigaseuroja kohtaan. Isoa lukumäärää (60) voi selittää se, että moni 

nimi on ollut vaivattomasti muutettavissa halventavaksi. Esimerkiksi Tapparasta 

on tullut Pappara ainoastaan alkukirjainta vaihtamalla. Jääkiekkoon kuuluu oleel-

lisesti vastustajan mollaaminen, mutta sitä ei voi tehdä miten tahansa. Ehkä halven-

tavat ja ivalliset nimet ovat luonteva tai ainakin luontevampi keino mollata vastus-

tajaa kuin suoraan rasistiset nimet. Tähän voi vaikuttaa sekin, että yhteiskunnassa 

yhä enenevissä määrin paheksutaan rasistisia ilmauksia. Olen sisältänyt halventavat 

ja ivalliset nimet samaan kategoriaan nimien pienen sävyeron vuoksi. 

 Eniten halventavia ja ivallisia nimiä kohdistuu seurojen imagoon ja nimeen. 

Imagosta kertovia nimiä ovat Muovi (Pelicans), HMV (Jukurit), Kyrpät, Kyrvät, 

Kärpäset (Kärpät), Sairaan Pallo (SaiPa). Muovi ja HMV ovat semanttisesti lähellä 

toisiaan, sillä molemmissa on halu kertoa seuran olevan jollain tavalla epäkiinnos-

tava; Muovi välittää kuvaa teennäisesti muodostetusta seurasta, joka ei perusta ima-

goaan paikkakuntaan ja on täten epäuskottava. HMV taas osoittaa Jukureiden ole-

van lyhenteen mukaisesti ”hajuton, mauton ja väritön”. Kärpäset taas esittää Kär-

pät-seuran huonossa valossa, vaikkakin nimi on koominen mukaelma seuran ni-

mestä. Näkisin, että nimet Kyrpät, Kyrvät ja Sairaan Pallo eivät kohdistu johonkin 

tiettyyn seuran ominaisuuteen, vaan nimien taustalla on halu käyttää seurasta hal-

ventavaa nimeä. 

 Seurojen nimiin pohjautuvia halventavia nimiä ovat Perunakerho (HPK), 

Jugurtit, Jukurtit (Jukurit) ja KKK (KooKoo). Perunakerho antaa seurasta yksin-

kertaisen ja tylsän kuvan. Jukureiden epäviralliset nimet taas luovat kuvan epämiel-

lyttävästä ja happamasta seurasta. Nimen KKK taustalla lienee tunnettu salaseura 

Ku Klux Klan, jonka toimintaa on pidetty yleisesti paheksuttavana, minkä vuoksi 

tulkitsen nimen halventavaksi. Voi myös olla, että nimen taustalla on kuitenkin jo-

kin muu syy. Seuran nimeä kuvaavissa nimissä uutta merkityksen tuottamista tär-

keämpää on ollut kenties huvittava äänteellinen vääntäminen. 

 Seurojen peliesityksiä halventavasti kuvaavia nimiä ovat Hämeen Paskinta 

Kiekkoa, pullakerho (HPK), Mestisjengi (Jukurit), Pullaseura, Pullasorsat, Turun 

Paskin Seura (TPS), Shaiba, Shaibu (SaiPa), lukkosulaa (Lukko) ja Paskara 
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(Tappara). Shaiba, Shaibu ja Paskara eivät ole kovin imartelevia nimiä. Nimien 

taustalla on ajatus haukkua seuroja huonoiksi. Vielä enemmän huonoutta korostavia 

nimiä ovat Hämeen Paskinta Kiekkoa ja Turun Paskin Seura. Niissä käytetyt su-

perlatiivimuodot alleviivaavat seurojen olevan paikkakuntien huonoimmat seurat. 

Nimellä Mestisjengi väitetään Jukureiden pelaavan Mestiksen tasoista jääkiekkoa. 

Jukurit on kuitenkin pelannut SM-liigassa vuodesta 2016 ja onnistunut voittamaan 

sarjan kärkiseurojakin. Lukon peliesityksiä humoristisesti, mutta myös halventa-

vasti kuvaa nimi lukkosulaa, jolla viitataan seuran pelaajien niin sanottuun sulami-

seen eli peliesitysten heikkenemiseen. 

 Seuraavat epäviralliset nimet kuvaavat seurojen pelaajistoa: päiväkerho 

(HPK), Traktorit, Valmet, Valtra (JYP), Käppyrät, norpat (Kärpät), Spora, Spåra 

(Sport) ja Pappara (Tappara). JYPin nimet Traktorit, Valmet ja Valtra, Sportin ni-

met Spora ja Spåra sekä Kärppien nimi norpat luovat mielikuvan hitaudesta. Spora 

ja sen variantti Spåra ovat slangia ja tarkoittavat ratikkaa. Raitiovaunu on hyvin 

hidas kulkuväline verrattuna moniin muihin kulkuvälineisiin. Myös traktorit ovat 

hitaita kulkuvälineitä. Traktorit sekä tässä tapauksessa niiden valmistaja, JYPin 

sponsorin nimi Valtra ja sen entinen nimi Valmet, ovat halveksivia nimiä seuran 

pelaajistoa kohtaan. Nimellä norpat halutaan kenties kertoa Kärppien pelaajien ole-

van myös lihavia, sillä norpat nähdään usein pulleina eläiminä. Vanhuuteen koh-

distuvat puolestaan nimet Käppyrät ja Pappara. Näissä nimissä on mielestäni hie-

man sävyeroa. Käppyrät on halventavampi ilmaus, sillä nimitystä käytetään raih-

naisesta vanhuksesta (KS), kun taas Pappara on enemmänkin hauska väännös, 

vaikka vihjaileekin Tapparan olevan täynnä vanhoja miehiä. Nimellä päiväkerho 

halutaan kenties kuvata HPK:n pelaajat lapsen kaltaisina, ja tekeminen, tässä ta-

pauksessa pelaaminen, rinnastetaan päiväkoti-ikäisiin. 

 Tapparan epäviralliset nimet Kahvara, trappara ja träppärä kertovat kaikki 

seuran pelityylistä. Sekä kahvakiekko että trapkiekko koettiin aikoinaan ärsyttä-

viksi, joten tulkitsen nimien olevien vastustajien luomia ja tahallisesti halventavia. 

 Seurojen kotipaikkaa kohtaan halveksuntaa osoittavia nimiä ovat Stadin 

pellet (HIFK), Juntit, Jyväjemmarit (JYP), KouPa, Kouvostoliitto, Kouvostoliitto-

laiset, Kouvostoliiton kiekko (KooKoo), Venäjä (SaiPa), Rantaruotsalaiset (Sport), 

mouharit, Mouhijärveläiset, Mouhijärvi, Mouhot (Tappara), Hitsarit ja Työttömät 

hitsarit (Ässät). Olen tulkinnut Stadin pellet -nimen naurettavuuden kohdistuvan 
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Stadiin eli Helsinkiin, mutta toisaalta nimi voi kohdistua ensisijaisesti myös seuran 

pelaajiin, joiden kotipaikkana on Helsinki. JYPin ja Tapparan nimissä halventami-

sen kohteena on seurojen kotipaikkojen ”maalaisuus”. KooKoon kotipaikalla Kou-

volalla on maine tylsän harmaana betonikaupunkina76. Seuran epävirallisten nimien 

KouPa (kyselyn perusteella lyhenne sanoista Kouvolan Paska), Kouvostoliitto, 

Kouvostoliittolaiset ja Kouvostoliiton kiekko tarkoituksena lienee mollata kaupun-

kia. Kouvostoliiton ja sen varianttien pohjaksi on otettu entinen valtio Neuvosto-

liitto, jonka poliittista toimintaa ei ole katsottu suotuisasti diktatuurinsa vuoksi. To-

sin Kouvostoliitto on onnistuttu kääntämään antimarkkinoinnilla kaupungin kan-

nalta positiiviseksi77, joten nimi voisi kuulua myös humorististen nimien kategori-

aan. Myöskään Ässien kotipaikan Porin maine ei välttämättä ole kovin valoisa. Pori 

on tunnettu tehdastyöstä, ja kaupungin kenties tunnetuin työpaikka on ollut aikoi-

naan Porin Konepaja. Tehdastyö ei ole kovin arvostettua, tai ainakin tehdastyöläiset 

saatetaan nähdä tyhminä yksitoikkoisen työnsä takia, minkä vuoksi Ässien epävi-

ralliset nimet Hitsarit ja Työttömät hitsarit lienevät halventavia. SaiPan kotipaik-

kaan Lappeenrantaan ja Sportin kotipaikkaan Vaasaan yhdistyy vähemmistössä 

olevat kansalaisuudet, Lappeenrannassa venäläiset ja Vaasassa ruotsalaiset. Olen 

tulkinnut seurojen epäviralliset nimet Venäjä ja Rantaruotsalaiset halventaviksi, 

sillä nimillä halutaan luultavasti osoittaa pilkallisuutta vähemmistöjä kohtaan, vaik-

kakin Venäjä on nimenä neutraali. 

 Seurojen ominaisuuksia halventavasti ja ivallisesti kuvaavia nimiä ovat 

HIFK:n nimet Edarit ja Jullit sekä Lukolla ja Ässillä esiintyvät nimet Suipot ja 

Suippokorvat. Edareilla tarkoitetaan löysiä ja ylimielisiä pelaajia, Julleilla taas vii-

tataan kömpelöihin pelaajiin. Lukon ja Ässien kannattajat käyttävät monen netti-

keskustelun mukaan toisistaan nimiä Suipot ja Suippokorvat ivallisessa mielessä. 

 Osa halventavista asenteellisuutta ilmaisevista epävirallisista nimistä koh-

distuu seurojen logoihin. Näitä nimiä ovat pierukiehkura (JYP), Lonksunokat (Pe-

licans), Lokki (Sport) ja Paskavasara (Tappara). Nimen pierukiehkura taustalla on 

ajatus haukkua JYPin hurrikaania kuvaavaa logoa, ja logo on haluttu saada nimen 

avulla naurunalaiseksi. Pelicansin nimi Lonksunokat assosioituu negatiiviseksi, jo-

ten luokittelen nimen ivalliseksi. Nimen Lokki taustalla on ajatus suhtautua 

 
76 https://www.iltalehti.fi/smliiga/a/2014100118711883 
77 http://www.kysy.fi/kysymys/mista-nimi-kouvostoliitto-tulee 
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ivallisesti Sportin kotkalogoon. Kotkia pidetään ylväinä lintuina, toisin kuin lok-

keja, jotka koetaan usein ärsyttäviksi ruoantähteiden pyydystäjiksi. Tapparan epä-

virallisen nimen Paskavasara taustalla lienee myös ajatus suhtautua ivallisesti yl-

vääseen logoon, sillä nimessä on korvattu terävä työkalu kirves vähemmän tehok-

kaalla työkalulla, jota vielä kuvaillaan huonoksi. 

 Väriin kohdistuu halventavuutta nimissä Kusipaidat (Jukurit, Lukko) ja Ku-

siviikset (Ilves). Sen sijaan, että nimissä olisi käytetty neutraalia sanaa keltainen, on 

nimissä haluttu kuvata keltaisuutta epäkorrektilla ilmaisulla. Todettakoon vielä, että 

Ilveksen kohdalla halventavuus ei välttämättä liity pelkästään seuran väreihin, vaan 

loukkaavuus saattaa kohdistua myös seuran logon, ilveskissan muotoon. 

 

 Vähättelevät nimet 

 

Vähättelevistä nimistä ilmenee heppoista ja välinpitämätöntä suhtautumista seuroi-

hin. Rajanveto vähättelevän ja ivallisen nimen välillä on toisinaan hankalaa, mutta 

perustelen luokitteluani kunkin nimen kohdalla. Käsittelen nimiä seuraavaksi seura 

kerrallaan. 

 Nimi Helpot Pisteet Kaikille (HPK) antaa ymmärtää, että HPK:n voittami-

nen olisi erittäin vaivatonta. Seuran pelilliseen antiin suhtaudutaan siis todella vä-

heksyvästi. Saman seuran kaksi muuta nimeä Hämeenlinnan Pronssikerho ja 

pronssikerho suhtautuvat vähättelevästi seuran voittamiin pronsseihin. Ilveksen 

epäviralliset nimet pikkuveli ja se toinen tamperelainen luovat kuvan pienemmästä 

ja heikommasta tamperelaisseurasta.  

 Nimissä Jokerit ja Mikkelin Jokerit ei itsessään ole mitään asenteellista, 

mutta niiden käyttäminen Jukureiden yhteydessä tekee nimistä väheksyviä. Jokerit 

menestyi loistavasti 1990-luvun alkupuolelta vuoteen 2014, jolloin seura siirtyi 

KHL-liigaan, voittaen 11 mitalia, joista viisi oli kultaisia. Jukurit taas nostettiin 

SM-liigaan vuonna 2016, jossa se on parhaillaan sijoittunut 11. sijalle avauskaudel-

laan 2016–2017. Näin ollen Jokereiden rinnastaminen Jukureihin on väheksyvää. 

Tosin nimen voi nähdä myös kunnioittavana Jukureita kohtaan. Joka tapauksessa 

nimi lienee ironisesti muodostettu. 

 JYP menestyi SM-liigassa loistavasti 2010-luvun taitteessa. Kyselyn mu-

kaan nimellä PYH on tahdottu väheksyä seuran saavutuksia. KalPan nimittäminen 
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Kalikaksi on toisaalta melko humoristista, mutta tulkitsen nimen vähätteleväksi, 

sillä Kalikka kuvaa seuraa yksinkertaisena. 

 Vähättelevää tai ehkä välinpitämätöntä asennetta seuraa kohtaan osoittaa 

nimi ok (KooKoo). Nimestä syntyy mielikuva siitä, että kaikki KooKoohon liittyvä 

on tylsää kuunneltavaa. Nimellä Pikkupedot (Kärpät) on haluttu kenties vähätellä 

Kärppien menestystä. Voi myös olla, että nimen taustalla on ajatus mollata seuran 

toimintaa tai seuran pelaajia pieneksi. Toisaalta nimi voi toimia synonyymina Kär-

pille. Myöskään peto ei assosioidu kovinkaan vähätteleväksi. 

 Tapparan maalilaulussa lauletaan Tapparan olevan terästä. Seura on luonut 

markkinoinnissaan kuvaa kestävästä ja teräksisestä kirveestä. Tämän tiedon valossa 

nimeä vasara voi pitää vähättelevänä, sillä vasara ei ole yhtä järeä työkalu kuin 

kirves. TPS:n nimet paikallinen palloseura ja Töpselit osoittavat myös vähättelyä. 

TPS on pelannut historiassaan paljon kansainvälisiäkin pelejä, joten paikallinen 

palloseura on seuran tason aliarvioimista. Töpselit taas on hieman koominenkin 

nimi. Nimi on kuitenkin lapsenomainen ja epäuskottava, minkä vuoksi tulkitsen 

nimen asenteellisuuden vähätteleväksi. 

 

 Rasistiset nimet 

 

Suomalaiset jääkiekkokannattajat suhtautuvat jääkiekko-otteluihin intensiivisesti. 

Kannattajakulttuuriin kuuluu olennaisesti myös negatiivisten tunteiden ilmaisu. Vä-

lillä tunteet nousevat voimakkaasti esiin, ja katsojien kielenkäyttö voi yltyä asiatto-

maksi (Asposalo ym. 2001: 88–89.) Aineistoni rasistiset nimet kohdistuvat kansal-

lisuuksiin, sairauteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin ja uskonnolliseen 

vakaumukseen. 

 HIFK ja Sport ovat historialtaan ruotsinkielisiä seuroja. Nimellä Hurrit tah-

dotaan loukata ruotsinkielisyyttä. Nimi Ryssät (SaiPa) kohdistaa rasistisuuden puo-

lestaan SaiPan kotipaikkaan Lappeenrantaan, jossa asuu ja vierailee paljon venäläi-

siä.78 Lappalaiset ja Poronnussijat (Kärpät) ovat loukkaavia ja rasistisia ilmauksia 

saamelaisista. Sairauteen rasistista asennetta kohdistavia nimiä ovat hivki (HIFK) 

 
78 https://www.ekarjala.fi/liitto/venalaisten-matkailun-kasvu-jatkui-vuonna-2019/ 
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ja leprat (SaiPa). Alkoholismi voidaan määritellä myös sairaudeksi. Pulsut (Peli-

cans) ilmentää kielteistä suhtautumista ”puliukkoihin”. 

 Jääkiekkokaukaloissa on voinut kuulla jo pitkään homottelua eli homoksi 

haukkumista. Seksuaaliseen suuntautumiseen rasistista asenteellisuutta kohdistavia 

nimiä ovat Gaygay, Gei Gei (KooKoo) ja homot ilman fyysistä kuntoa (HIFK). 

Myös ihonväriä ja uskonnollista vakaumusta kohtaan on havaittavissa rasistisuutta. 

Nikerit (Jukurit) on rasistinen ilmaus neekereistä, Lestat (Kärpät) puolestaan lesta-

diolaisista. 

 

4.2 Positiiviset nimet 

 

Jääkiekkoon suhtaudutaan monesti tosissaan, mutta kuitenkin huumorilla. Rento 

suhtautuminen lajiin näkyy monen epävirallisen nimen taustalla, sillä useaan ni-

meen sisältyy paljon huumoria. Leikilliset ilmaukset luovat ennen kaikkea positii-

vista henkeä jääkiekkokulttuuriin. Lisäksi nimet tietysti toimivat variaatioina viral-

lisille ja epävirallisille nimille. Käsittelen nimiä seuraavaksi seura kerrallaan. 

 

  Humoristiset nimet 

 

Positiivisten nimien joukossa on paljon huumoria. Joukossa on runsaasti nimiä, 

joissa huumori on käsittääkseni ollut ainoa syy uudelle ilmaisulle. Toki ryhmään 

mahtuu myös nimiä, joissa on huumorin lisäksi haluttu tuoda esille jotain muutakin 

asenteellisuutta. 

 Nimen hifkipifki (HIFK) merkityksenä on luoda seuran toisesta epäviralli-

sesta nimestä hifki huvittava. En näe nimellä olevan muuta funktiota. Luokittelen 

nimen Pilves (Ilves) humoristiseksi äänteellisen yhteyden vuoksi. Nimi olisi mah-

dollista tulkita myös negatiiviseksi, koska ilmaus assosioituu huumeiden käyttöön. 

Ilveksen nimeä on taivutettu hauskasti nimessä Ilveet. JYPin ja Tapparan sekoitta-

minen samaksi nimeksi Jyppara on huvittavaa. Sen sijaan nimi Nykäskylä on kak-

sijakoinen. Nimi on varmaan alkuaan ollut hyvässä hengessä luotu (ks. 3.1.1), mutta 

Matti Nykäsen urheilu-uran jälkeen siihen on voinut kytkeytyä negatiivisia konno-

taatioita. 
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 Kuopion herkun kalakukon yhdistäminen nimissä Kalakukot ja Lentävä ka-

lakukko kaupungin tunnetuimpaan jääkiekkoseuraan KalPaan on melko huvittavaa. 

Jälkimmäinen nimi ilmaisee myös seuran olevan hyvin vauhdikas. Huvittavaa ni-

messä hookoo (KooKoo) on tunnetun lihavalmistusyrityksen HK:n ja liigaseuran 

yhdistäminen. Olen myös tulkinnut nimen GoGo huvittavaksi. Vaikka nimen poh-

jalla onkin kenties KooKoon entinen cheerleaderryhmä, nimi voi assosioitua lelu-

figuureihin, jonka tuotenimi on samanniminen. 

 Aivan kuten nimessä Jyppara, myös nimessä Käppärä kahden eri seuran 

nimen, Kärppien ja Tapparan, yhdistäminen yhdeksi nimeksi on humoristista. Hu-

moristisen nimestä Abloy (Lukko) tekee se, että nimeä on voitu käyttää synonyy-

mina seuralle, sillä Abloy-yritys on yleisesti tunnettu juuri lukkojen valmistuksesta. 

Saispa on huvittava ilmaus, sillä siinä on yksi kirjain lisäämällä saatu luotua seuran 

nimelle aivan toisenlainen merkitys. Puhekielisellä verbillä saispa voidaan viitata 

ainakin maalin saamiseen, mutta myös yhteys seksiin on mahdollinen. 

 Nimessä Hokkisportti on yhdistetty seurojen nimet Hokki ja Sport. Myös 

nimenosien assosioituminen englanninkielisiin vastineisiin (hockey ja sport) tekee 

nimestä huvittavan. Hilpara on huvittava ilmaus sanasemantiikkansa vuoksi. Tap-

paran puhuttelu Makkaraksi on hieman lapsenomaista ja täten huvittavaa. Lisäksi 

nimet sointuvat keskenään. Huvittavuutta nimissä Hunajata ja Mesikämmenet 

(TPS) on karhuihin liitettävien asioiden yhdistäminen jääkiekkoseuraan. 

 

 Mahtailevat nimet 

 

Osa epävirallisista nimistä ilmentää seuran kovuutta ja suuruutta. Kutsun näiden 

nimien asenteellisuutta mahtailevuudeksi. Näissä nimissä luodaan myös rajanvetoa 

oman ja muiden seurojen välille. 

 HIFK on ollut esillä mediassa persoonallisesta markkinoinnistaan. Seura on 

tunnettu jo pitkään imagostaan, mikä välittää kanssakilpailijoille kuvaa rajusta ja 

periksi antamattomasta seurasta. Myös muut HIFK:n mahtailevat nimet ovat sa-

moilla linjoilla. Bättre folk viestittää seuran jäsenten olevan parempia kuin muiden 

seurojen. Iso Paha, iso paha IFK ja iso paha punainen luovat puolestaan imagoa 

pelottavasta vastustajasta, jota ei kannata uhmata. Seuran suuruutta pönkittää myös 

nimi Stadin Kingit. 
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 Hämeenlinnan Pallokerhon akronyymista HPK on luotu nimi Hämeen Pa-

rasta Kiekkoa, joka korostaa seuran hyvyyttä. Mahtailevuutta korostaa entisestää 

se, että Hämeenlinnan tilalle on muutettu Häme, jolloin seuran paremmuus kattaa 

seuran kotipaikkaa lisäksi koko maakunnan. 

 Nimi Jypinkylä viestittää, että seuran kotipaikka Jyväskylä on täynnä jää-

kiekkoihmisiä. Nimi synnyttää ajatuksen siitä, että JYP olisi tosi iso asia kaupun-

gille ja että seura olisi kaupungin tärkein urheiluseura. Seuran kotipaikan Jyväsky-

län muuttaminen seuran nimen kyläksi on toki myös koomista. 

 KalPan organisaatioon on vaikuttanut suuresti Kapasten suku (ks. 3.1.5). 

Seuran nimittäminen Kapasten Klaaniksi on kuitenkin melko mahtipontista. Toki 

nimi on luultavasti muodostettu ironian keinoin, jolloin nimen voisi tulkita kuulu-

van humoristisiin nimiin. 

 Nimet puolisuomea, Puolen Suomen Kärpät ja Puolen Suomen joukkue 

(Kärpät) korostavat Kärppien olevan suosittu periaatteessa joka toisen suomalaisen 

keskuudessa. Nimet antavat käsityksen siitä, että Kärpät on ”ainoa” seura Suomen 

pohjoispuolella. Toisaalta ajatus on looginen, sillä kannattajuus perustuu usein ko-

tipaikkaan (Pöntinen 2001: 118). 

 Idän ihme, idän jätti ja Idän jättiläiset (SaiPa) korostavat puolestaan SaiPan 

osuutta idän eli Itä-Suomen suurimpana seurana. Seuran kutsuminen ihmeeksi ja 

jättiläiseksi on erittäin mahtipontista. 

 Nimi Hullut porilaiset antaa porilaisista, tässä tapauksessa Ässien kannat-

tajista fanaattisen kuvan. Hulluus ei ehkä itsessään ole mahtailevaa, mutta jonkin-

laista ylpeyttä porilaiseen hulluuteen liittynee. 

 

 PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tarkastellut tutkielmassani jääkiekon SM-liigaseurojen epävirallisten nimien 

muodostamistapoja ja nimiin liittyviä asenteita. Tutkielma on osoittanut epäviral-

listen nimien syntyneen monesta eri lähtökohdasta. Etenkin seurojen kotipaikka ja 

logo ovat olleet isossa osassa nimien muodostamisessa. Myös jokin ominaisuus on 

monen nimen kohdalla tärkeä. Primaarit nimet tarjoavat pääsyn seurojen imagoon 
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ja historiaan, sillä usea nimi pohjautuu seuran entiseen logoon tai nimeen, pelityy-

liin tai seuran kotipaikan maineeseen. 

 Varsinkin sekundaareissa nimissä kielellä leikittely on hyvin innovatiivista 

ja produktiivista. Jos seuran nimeä on muutettu vain yhden äänteen verran, yhdis-

täminen alkuperäiseen nimeen on melko vaivatonta, kun taas vaikkapa kontaminaa-

tion sisältävät nimet vaativat enemmän päänvaivaa seuran nimen selvittämiseksi. 

Nimissä on käytetty hyödyksi monia suomen kielen rakenteita. 

 Nimien taustalla olevat asenteet kertovat nimien merkityksellisyydestä. 

Näin ainakin voisi aineistosta päätellä, koska noin puolet nimistä on asenteellisia. 

Nimet eivät siis ole syntyneet sattumalta, vaan nimet tähtäävät johonkin tiettyyn 

tarkoitukseen. Esimerkiksi nimellä Hämeen Parasta Kiekkoa halutaan korostaa 

HPK:n loistavaa peliä ja nimellä pikkuveli vähätellä Ilveksen menestystä suhteessa 

toiseen tamperelaisseuraan, Tapparaan. Nimet heijastavatkin jääkiekkokulttuuria, 

jossa sekä kovasti kannustetaan omaa seuraa että mollataan vastustajaa. Asenteista 

ilmenevän huumorin suurehko määrä kuitenkin ilmentää sitä, että moni nimistä on 

luotu ironisessa mielessä. 

 Nimien analysoiminen osoittautui yllättävän hankalaksi. Primaarien nimien 

kohdalla ei ollut aina selvää, mistä nimi oli muodostettu. Kysely ja netti eivät vält-

tämättä tarjonneet riittävästi informaatiota, jolloin päätelmät täytyi muodostaa to-

dennäköisyyksien perusteella. Sekundaareissa nimissä taas nimien luokittelu oli 

hankalaa. Monessa nimissä esiintyi useampaakin eri muodostamistapaa, mikä vai-

keutti rajaamista tiettyyn kategoriaan. 

 Asenteiden analysoimisen olisi voinut tehdä toisin, sillä asenteiden tulkit-

seminen kyselyn, netin ja omien havaintojen kautta ei ole kenties paras ratkaisu, 

vaikka nimiä havainnoisikin mahdollisimman objektiivisesti. Olisi ollut viisaasta 

pyytää kyselyssä lisätietoja myös nimien välittämistä asenteista. Toinen vaihtoehto 

olisi ollut haastatella kattavaa otosta ihmisiä nimien heijastamista asenteista. Asen-

teet kytkeytyvät niin vahvasti nimienmuodostamiseen, että näitä kahta olisi ollut 

järkevää käsitellä samassa yhteydessä. 

 Tutkielmani on avannut tietä mahdollisille tuleville tutkielmille jääkiekko-

seuroista, erityisesti epävirallisia nimiä käsitteleviin töihin. Kuten olen yllä toden-

nut, työn olisi voinut toteuttaa monella muullakin tapaa, joten työnsarkaa teeman 

parissa on yhä. Kiinnostavaa olisi lukea muidenkin suomalaisten jääkiekkoseurojen 
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epävirallisista nimistä. Ylipäätään urheiluseurojen epävirallisia nimiä on tutkittu to-

della vähän, joten aiheita urheilun nimistä kyllä riittää. 
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Liite 1 Seurojen epäviralliset nimet 

 

  

HIFK (29) HPK (17) Ilves (11) 

Big Red Cats Helpot Pisteet Kaikille Ilives 

Brändi Hoopeekoo Ilveet 

Bättre folk hopki Ipa 

Edarit Hämeen Parasta Kiekkoa kissapedot 

Hifki 

Hämeen Paskinta Kiek-

koa Kissat 

hifkipifki 

Hämeenlinnan Pronssi-

kerho Kusiviikset 

Hinki 

Hämeenlinnan Päivä 

Kerho pikkuveli 

hivki Kepa Pilves 

homot ilman fyysistä kun-

toa Kerho 

se toinen tamperelai-

nen 

Hurrit Kertsi Takkuturkit 

Ifki Pallokerho Tupsukorvat 

iiäfkoo Perunakerho  
Iso Paha pronssikerho  
iso paha IFK pullakerho  
iso paha punainen päiväkerho  
Jullit Ritaripaidat  
Kilpipaidat Ritarit  
Kissapedot   

Kollit   

Pedot   

Petopaidat   

Punaiset   

punapaidat   

Röda   

Stadilaiset   

Stadin Kingit   

Stadin Kollit   

Stadin pellet   

Stadin punaiset   

   

Jukurit (13) JYP (15) KalPa (9) 

Heimo Hurrikaani Kalakukot 

HMV Juntit Kalapa 

Jokerit Jyp ht Kale 

Jugurtit Jypi Kalikka 

Jukurtit Jypinkylä Kapasten Klaani 



 

Kusipaidat Jyppara Keltamustat 

Mestisjengi Jyppi Kilpipaidat 

Mikkeli Jyväjemmarit Lentävä kalakukko 

Mikkelin Jokerit No Smoking Team savolaiset 

Nikerit Nykäskylä  
Pässit Pierukiehkura  
Sarvipäät PYH  
Viikingit Traktorit  

 Valmet  

 Valtra  

   

KooKoo (13) Kärpät (19) Lukko (17) 

Gaygay Kräpät Abloy 

Gei Gei Kyrpät Kettupaidat 

GoGo Kyrvät Kettutytöt 

gogo girls Käppyrät Ketut 

hookoo Käppärä Kusipaidat 

KK Kärpäset Lugi 

KKK Lappalaiset Lugo 

KouPa Lestat Lugu 

Kouvostoliitolaiset Minkit lukkosulaa 

Kouvostoliiton kiekko Naalit Luku 

Kouvostoliitto norpat Raumam boja 

Mustaoranssit Näädät Raumam Lugu 

ok Pikkupedot raumlaisse 

 Pohjoisen pedot RTK 

 Poronnussijat Sinikeltaiset 

 Porot Suipot 

 Puolen Suomen joukkue Suippokorvat 

 Puolen Suomen Kärpät  

 puolisuomea  

   

Pelicans (15) SaiPa (15) Sport (14) 

Kaanit Idän ihme Hokkisportti 

Lahest idän jätti Hurrit 

Lahi Idän jättiläiset Kotkapaidat 

Lonksunokat Idän sputnikit Kotkat 

Muovi Keltamustat Koukkunokat 

Pelikaanit leprat Lokki 

Pelsut Ryssät Rantaruotsalaiset 

Pulicans Saibu Spora 

Pulikaanit Saipu Sporde 

Pulsut Sairaan Paska Sportti 

pussikaulat Saispa Sprot 



 

Pussileuat Shaiba Spåra 

Pussinokat Shaibu Spårt 

Reipas Sputnik Vaasan Urheilu 

Turkoosi Venäjä  

   

Tappara (29) TPS (17) Ässät (12) 

Hilpara Hunajata Hitsarit 

Jyppara Mesikämmenet Hullut porilaiset 

Kahvara Mustavalkoiset Padat 

Kirves paikallinen palloseura Pata 

kirvespaidat Palloseura Patajengi 

Kirvesrinnat pullaseura Patapaidat 

Makkara Pullasorsat patapakka 

mouharit Seura porilaiset 

Mouhijärveläiset teepeeäs Punamustat 

Mouhijärvi Tepsi Suipot 

Mouhot Tepsu Suippokorvat 

Pappara Tepsukka Työttömät hitsarit 

Paskara tupsu  
Paskavasara Tupsukat  
porkkanahousut Turun Paskin Seura  
Porkkanapöksyt Turun Pulla Sorsat  
Porkkanat Töpselit  
Tape   

Tapis   

Tapola   

Tappura   

Tapsu   

Tapsukka   

Tapu   

TBK   

trappara   

träppärä   

Tuppura   

vasara    

 

 

 

 

 


