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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

Kiinalainen chengyu-idiomi (esimerkiksi ±ǥŦƓ hǎi kū shí làn) on todella merkittävä 

ja monikäyttöinen osa kiinan kieltä. Se on kiinan kielen erikoisuus, jota on tutkittu 

määrällisesti melko paljon maailmassa, mutta sitä ei ole juurikaan tutkittu kieliparissa suomi-

kiina. Itse päädyin tutkimaan kiinalaista chengyu-idiomia ja sen kääntämistä suomeksi, 

koska aihe ansaitsee mielestäni enemmän huomiota ja tutkimusta.  

1900-luvulle tultaessa kiinalainen kulttuuri alkoi tulla Suomeen länsimaisen kulttuurin 

välityksellä. Siitä alkaen kiinalaista kirjallisuutta on alettu kääntää suomeksi pääasiassa 

saksan, venäjän, ruotsin, englannin ja muiden eurooppalaisten kielten kautta. Siihen aikaan 

länsimaissa suosittiin sellaista kääntämistapaa, että kiinalainen kirjallisuus muokattiin niin, 

että tuotettu käännös sopeutuisi mahdollisuuksien mukaan kohdekieleen ja kohdemaan 

kulttuuriin. Kotouttava kääntämisstrategia oli hallitsevana myös Suomessa. Mutta tilanne 

alkoi vähitellen muuttua, kun 1900-luvulla keskeiset kääntäjät ja kiinan kielen tutkijat, 

esimerkiksi Toivo Koskikallio ja Pertti Nieminen, ovat pikkuhiljaa hylänneet vanhan trendin 

ja kuljettaneet suomalaisia lukijoita kiinalaiselle kulttuurille. He yrittivät seurata alkutekstin 

tyyliä, esimerkiksi kiinalaisten runojen rakennetta ja rytmiä käännöksissä. Toivottiin, että sen 

kautta tietämys vieraasta kulttuurista voisi kasvaa. Kääntämisstrategian muutoksesta 

huolimatta suomen kielen kääntäjien toimintatavoissa sekä tuottamissa teksteissä näkyi vielä 

selvästi länsimaiden kääntämisen ominaispiirteitä ja vaikutuksia. Valtavan suuri edistysaskel 

kiinalaisen kirjallisuuden kääntämisessä on tehty vuosituhannen vaihteessa, jolloin 

ammattikääntäjät alkoivat valloittaa alan. Ammattikääntäjien toimintatapa on eronnut taas 

huomattavasti aiemmista kääntäjistä, minkä vuoksi heidän merkitystään ja tapojaan on 

kannattava tarkastella tulevaisuuden tutkimuksessa. (Saarti 2013: 193.) 

Pitäisi vielä korostaa, että kiinalaisen kirjallisuuden suomenkielisiä käännöksiä on tehty 

määrällisesti varsin vähän verrattuna kiinalaisen kirjallisuuden monipuolisuuteen ja 

rikkauteen, mikä osoittautuu ”syylliseksi” kiinalaisen kulttuurin niukkaan tuntemukseen 

Suomessa. Kiina on niin maantieteellisesti, historiallisesti kuin kulttuurisesti erilainen maa 

Suomeen verraten. Monille suomalaisille kiinalainen kulttuuri on edelleen outo, vieras ja 
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kaukana. 1900-luvulla suomeksi on käännetty enemmän kiinalaista lyriikkaa verrattuna 

kiinalaiseen kertomakirjallisuuteen. Monia tunnettujen kiinalaisten runoilijoiden teoksia on 

saatavilla suomeksi ahkerien kääntäjien ansiosta. Esimerkiksi Li Bai, Wang Wei ja Bai Juyi 

voivat olla tuttuja kiinalaisten runoilijoiden nimiä suomalaisille. Runojen lisäksi kiinalaisen 

filosofian klassikoista, kuten Lao-Tsen Tao-te-King, Kungfutsen Suuri oppi ja Keskustelut, 

Sunzin Sodankäynnin taito sekä Keskitie on otettu useita uusintapainoksia Suomessa. Näin 

ollen suomalaisille on muodostunut käsitys vanhasta kiinalaisesta runoudesta ja filosofiasta, 

mutta sen sijaan kiinalainen kertomakirjallisuus on jäänyt suomalaisille vieraammaksi. 

Kiinalaisen kertomakirjallisuuden lukutapa ei ole päässyt kehittymään Suomessa pitkään 

aikaan. Mahdollisia syitä siihen uskotaan olevan todennäköisesti se, että kiinalaisen 

romaanin rakenne on liian eksoottinen suomalaisille lukijoille. Lyriikan ymmärtämisestä 

poiketen romaaniin perehdytys vaatisi välttämättä enemmän taustatietoa kiinalaisesta 

kulttuurista ja joskus historiastakin. Lisäksi kiinan kieltä osaamattomien on vaikeaa 

ymmärtää tai arvioida teoksen merkitystä oikeasti erilaisessa ympäristössä. (Saarti 2013: 

131.)  

Yleisesti ottaen kiinalaiseen romaaniin sisältyy runsaasti chengyu-idiomeja, 

sananlaskuja sekä paljon idiomaattisia ilmauksia ja viittauksia Kiinan historiaan ja 

perinteeseen, mikä hankaloittaa lukemista ja ymmärtämistä kääntäjille ja vieraan kielen 

lukijoille. Suomessa puuttuu laaja keskustelu kiinalaisen kertomataiteen ominaispiirteistä. 

Toisaalta välikielten käyttö myös haittaa teoksen vastaanottoa. Kielestä toiseen siirtymisen 

prosessissa häviää jossain määrän alkuperäisiä merkityksiä.  

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia erilaisia käännösmenetelmiä on käytetty 

chengyu-idiomien suomeen kääntämisessä ja pohtia mahdollisia syitä kyseisiin 

käännösratkaisuihin. Tutkielmassani myös esitellään chengyu-idiomien käsitteet, 

tunnusmerkit ja kääntämisen vaikeudet. Pohdin kääntäjän käyttämiä kääntämisen strategioita 

ja pyrin tarkastelemaan chengyu-idiomien käännöksiä objektiivisesti. Kiinnitän huomioni 

myös käännösratkaisujen toteutumiseen siinä määrin, kun se on tutkimuksen kannalta 

tarpeellista. Tutkimukseni johtavana hypoteesina on, että kiinalaiset chengyu-idiomit 

käännetään suomeksi useimmiten selittävällä normaali-ilmauksella ja vähiten 

kohdekielisellä idiomilla. 
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Pyrin tutkielmassani vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miksi kiinalainen chengyu-

idiomi on vaikeaa kääntää muille kielille? Millaisia keinoja on chengyu-idiomeja 

käännettäessä kiinasta suomeen?  

 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Chengyu-idiomien kääntämistä on tutkittu aikaisemmin paljon kiina-englanti-

kieliparissa. Kiinalainen kielentutkija Chen Wenbo on käsitellyt teoksessaan A comparative 

study of English and Chinese idioms (2005) chengyu-idiomin kääntämistä englanniksi ja 

tuonut esiin merkittäviä eroja englannin kielen idiomien ja chengyu-idiomien välillä. Hänen 

mukaansa chengyu-idiomien kääntämisessä on tärkeää noudattaa kolme periaatetta: 

uskollisuus (i xìn), ilmeikkyys (đ dá), tyylikkyys (ŭ yǎ), jotka ovat peräisin tunnetulta 

kiinalaiselta kääntäjältä Yan Fulta. Yan Fu ehdotti nämä kolme periaatetta Qing-dynastian 

valtakauden loppuvaiheessa. Hän oli siihen aikaan hyvin kuuluisa ja arvostettu saksan kielen 

kääntäjä, jota pidetään esikuvana lukuisille kiinalaisille kääntäjille. Uskollisuus, ilmeikkyys 

ja tyylikkyys-periaatteet ovat vaikuttaneet kiinan kielen kääntäjien käännösstrategioiden 

valintaan pitkän ajan. Selkein sanoin selittäen kääntäjän tulee olla uskollinen lähdetekstiä 

kohtaan, käännöksen pitää olla tarkka, sujuva sekä ilmeikäs ja viimein on suotava, että 

käännöksessä käytetään kaunista kieltä ja elävää ilmaisua. Periaatteet toteuttaakseen Chen 

Wenbo ehdotti viisi käännösmenetelmää chengyu-idiomin kääntämistä varten: kääntäminen 

englanninkielisellä idiomilla, kääntäminen kirjaimellisella ilmauksella, kääntäminen 

kirjaimellisella käännöksellä alaviitteineen, kääntäminen selittävällä ilmauksella, 

kääntäminen retorisella ilmauksella. Dayan Liun tutkimuksessa Translation and Culture: 

Translating idioms between English and Chinese from a cultural perspective (2012) 

tarkastellaan chengyun kääntämistä kulttuurin näkökulmasta. Hänen mukaansa kääntäminen 

ei ole vain kieltenvälistä siirtoa, vaan kulttuurien välinen viestintä, jossa lähtö- ja 

kohdekulttuurien tuntemukset ovat yhtä tärkeitä. Kulttuurien sidonnaisten aineisten 

kääntämisessä, erityisesti idiomien kääntämisessä kaksi kriteeriä on Liun mukaan kannattaa 

pitää mielessä: informatiivisuus ja tehokkuus, joiden pohjalta hän ehdotti kolme keinoa 

chengyu-idiomin kääntämisessä: kääntäminen kirjaimellisella käännöksellä, kirjaimellinen 
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käännös alaviitteineen tai selityksineen, kääntäminen kohdekielisellä idiomilla. Liu korostaa, 

että näiden menetelmien varovainen käyttö tarkoituksen ja tilanteen mukaan edistää 

vuorovaikutusta kulttuurien välillä.  

 Chengyu-idiomin kääntäminen on aina suosituimpia tutkimusaiheita kiinan kielen 

tutkijoille, siksi sellaisia tutkimuksia on useita. Siitä huolimatta samanlaisia tutkimuksia ei 

ole juuri ollenkaan suomi-kiina-kieliparissa. Aiemmat kiinalaisen kirjallisuuden 

suomentamista käsittelevät tutkimukset keskittyvät pääasiassa käännösten vaikutuksiin 

kotimaiseen kaunokirjallisuuteen, kulttuuriin ja yhteiskunnan kehitykseen. Jarmo Saarti on 

omassa väitöskirjassaan Kiinalaisen kaunokirjallisuuden suomennokset 1900-luvulla: 

kääntämisen ja vastaanoton kulttuurinen konteksti (2013) tarkastellut kiinalaisen 

kirjallisuuden suomentamisen historiaa ja käännösten vastanottoa Suomessa. Saartin (2013) 

tutkimuksessa perehdytään erityisesti siihen, miten kiinalaista kaunokirjallisuutta on otettu 

vastaan Suomessa ja miten käännökset vaikuttavat suomalaiseen kulttuuriin ja kirjalliseen 

odotushorisonttiin. Saartin mukaan suomalaisessa kulttuurissa ja kirjallisuudessa vaikuttaa 

merkittävästi kiinalainen taolaisuus ja maolaisuus ideologioina. Ne ovat jättäneet jälkensä 

suomalaiseen kulttuuriin. Hän myös osoittaa arvostusta Pertti Niemiselle, jonka käännöstyö 

ja hänen luomansa kiinalaisen klassisen runon tulkintatapa on merkittävää rakennetta 

kirjallisuuden kannalta. (Saarti 2013: 197.) Saartin tutkimus on hyvin kattava ja 

yksityiskohtainen katsaus kiinalaisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen 1900-luvulla, 

mutta tutkimuksessa ei tuoda esiin suomentajien kohtaamia vaikeuksia kääntäessä ja mitä 

käännösratkaisujaan he ovat käyttäneet.  

Kun puhutaan kiinalaisen kaunokirjallisuuden kääntämisestä, on jälleen mainittava yksi 

tärkeä henkilö, Pertti Nieminen, jonka merkitystä ei voi korostaa liikaa. Häntä pidetään 

esikuvana lyriikan kääntämisessä. Kiinalaisen kirjallisuuden ja sen suomentamisen haasteita 

on Nieminen käsitellyt useissa artikkeleissa ja teoksissa suomentajana ja runoilijana. Hänestä 

kiinalaisen lyriikan runomittojen ja omituisen rakenteen siirtäminen suomen kieleen on lähes 

mahdotonta kielten eroavaisuuksien takia (Nieminen 1982: 80). Tällaisessa tapauksessa 

kääntäjän on helppoa asettua teoksen uuden tekijän asemaan, minkä vuoksi Niemistä on 

usein kritisoitu liiasta kekseliäisyydestä. Nieminen on kehittänyt oman tyylinsä kääntää 

kiinalaista kaunokirjallisuutta. Hän katsoo kiinalaista kirjallisuutta osana maailman 
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kulttuuria ja pitää sitä elävänä ja ajantasaisena osana suomalaista kirjallisuutta. Nieminen 

huomauttaa, että kiinalainen kirjallisuus tulee kääntää oman ajan kielelle ja on sidottava 

sosiaalikontekstiin. (Saarti 2013: 88-90.) Pertti Niemisen lyriikkaa ja sen ”kiinalaisuutta” on 

tutkittu perin pohjin Toivasen (2009) väitöskirjassaan ”Se on se kiinalainen Nieminen”: 

modernismi ja protesti Pertti Niemisen tuotannossa. Toivasen tutkimus perehtyy syvästi 

Niemisen kääntämisen aatteisiin ja tarjoaa lisää taustatietoja viime vuosisadan kiinalaisen 

kirjallisuuden kääntämisestä. Niemisen jälkeen nousi toinen kiinan kielestä kääntävä 

kääntäjä, Pertti Seppälä, joka on seurannut Niemisen tapaa kääntää kiinalaista lyriikkaa 

suomeksi ja kirjoittanut runsaasti kiinalaisesta kirjallisuudesta. Toisin kuin Nieminen, joka 

on koko ajan erikoistunut vanhan runouden kääntämiseen, Seppälää kiinnostaa myös 

kiinalainen nykykirjallisuus. Hänestä suomalaiset lukijat ja kustantamot pitää havahduttaa 

huomaamaan kiinalaisen nykykirjallisuuden tärkeys ja rikkaus. (Saarti 2013: 179.) Tärkeisiin 

kiinalaisen kirjallisuuden suomentajiin kuuluvat lisäksi Eino Tikkanen, Eino Sinervo, Katri 

Vala ja Kari Aronpuro. Heidän merkitystään kiinalaisen kulttuurin välittämisessä 

suomalasille kannattaa pitää mielessä.  

Vuonna 1951 perustettu Suomi-Kiina-seura pitää tavoitteena sen, että pyritään 

levittämään monipuolista tietoa Kiinasta ja edistämään maiden välistä kulttuurivaihtoa. 

Vuodesta 1956 lähtien seura on julkaissut lehteä Kiina sanoin ja kuvin, jonka tarkoituksena 

on syventää suomalaisten Kiinan yhteiskuntaa ja kiinalaista kulttuuria koskevaa tietämystä 

ja samalla tarjota laajaa aineistoa sekä monipuolisia näkemyksiä suomalaisille. Lehdessä on 

julkaistu sekä kiinalaisen kaunokirjallisuuden käännöksiä että useita kirjallisuutta 

käsitteleviä artikkeleita. Se on tärkeä kanava, jonka kautta suomalainen voi lähestyä 

kiinalaista kulttuuria askel askeleelta. (Suomi-Kiina-seura 2019.) 

Vaikka kiinalaiseen kirjallisuuteen ja sen kääntämiseen liittyviä tutkimuksia on 

määrällisesi useita, ei mikään niistä keskity chengyu-idiomien suomentamiseen ja 

käännösratkaisujen tarkastelemiseen. Tutkimukseni täyttää täältä osin chengyun 

tutkimuskentässä olevaa aukkoa.  

 Kiinalaisten chengyu-idiomien kääntäminen on vaikeimpia haasteita kaikille 

kääntäjille. Chengyu-idiomin käyttö kuuluu kiinteämmin kirjoitettuun tekstiin kuin 

suulliseen ilmaisuun. Erityisesti kaunokirjallisuudessa esiintyy paljon enemmän chengyu-
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idiomeja kuin esimerkiksi asiateksteissä. Chengyu-idiomit ovat erittäin aika- ja 

kulttuurisidonnaisia elementtejä. Ne ovat syntyneet vanhana aikana, joten niiden 

ymmärtämien vaatii taustatietoa kiinalaisesta kulttuurista ja historiasta.  

  

 

2. Kiinalaiset chengyu-idiomit kaunokirjallisuudessa 

Tässä luvussa esitellään kiinalaiset chengyu-idiomit, mukaan lukien niiden käsitteet, 

ominaispiirteet, funktiot ja kääntämisen vaikeudet. Ennen chengyu-idiomien käsittelyä 

luodaan ensimmäisessä alaluvussa lyhyt katsaus kiinan kieleen painottaen sen ominaisuuksia 

ja sitä, miten se eroaa suomen kielestä. Kielten eroa ja kiinan kielen esittelyä on syytä 

selvittää tutkimustyön pohjaksi. Sen jälkeen keskitytään chengyu-idiomiin ja sen 

kääntämiseen.  

 

2.1 Kiinan kirjoitusjärjestelmä 

Kiina on maailman puhutuin kieli. Maailman väestöstä sitä puhuu äidinkielenään noin 

1,4 miljardia ihmistä. Kiinasta on olemassa eri murteita, joita puhutaan eri paikkakunnissa. 

Mandariinikiina on näistä yleisin ja sitä käyttää äidinkielenään noin 1,2 miljardia ihmistä. 

Kiinalaiset kuitenkin yleisesti osaavat mandariinikiinaa, vaikka he puhuisivatkin 

äidinkielenään jotain toista kiinan murretta, koska mandariinikiina on koulussa sivistyskieli. 

(Kieli viestii 2019.) Tässä tutkielmassa, kun puhutaan kiinasta, viittaa se mandariinikiinaan. 

Kieliopin näkökulmalta kiina on hyvin yksinkertainen muihin kieliin verrattuna. Kiinan 

kielessä sanoja ei koskaan taivuteta. Sanajärjestys on yleensä vakaa eli subjekti, verbi ja 

objekti. Ulkomaalaisille kiinan kielen oppimista helpottaa juurikin sanojen 

taivuttamattomuus, mutta toisaalta suurin vaikeus esiintyy kiinan kielen ääntämisessä. Kiina 

kuuluu tonaalisiin kieliin, mikä tarkoittaa, että sanojen merkitystä voi muuttaa muuttamalla 

sävelkorkeutta. Toonit ovat kiinan kielen tärkeimpiä ominaispiirteitä ja ne osoittavat 

kirjoitusmerkin ääntämistavan. Kiinan kielessä on yhteensä neljä toonia: korkea ja tasainen; 

tasaisesti nouseva; laskeva ja sitten taas nopeasti nouseva; nopeasti laskeva. Lisäksi on myös 

joskus viidenneksi tooniksi luokiteltava neutraali tooni. Toonit merkitään erinäisillä 

tarkkeilla vokaalin päälle.  
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Kiinan kirjoitusjärjestelmä koostuu logogrammeista. Niitä käytetään myös japanin ja 

korean kielten kirjoittamisessa. (Tieteen termipankki: logogrammi.) Kukin kirjoitusmerkki 

vastaa yhtä tavua, ja sana voi koostua yhdestä tai useammasta kirjoitusmerkistä. Esimerkiksi 

sana taivas on kiinan kielessä 天 ja sanan koulu kiinankielinen vastine on 学校, joka kostuu 

kahdesta kirjoitusmerkistä. Kirjoitusmerkit erottelevat samalla tavalla ääntyviä mutta 

merkityksiltään erilaisia tavuja toisistaan. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi se, että kiinan 

kielessä 力, 利, 立 ääntyvät samalla tavalla ja niiden pinyin-muodot merkitään yhtä lailla—

lì, mutta ne tarkoittavat eri asiaa:力  on suomeksi voima, 利  tarkoittaa etua ja 立  on 

suomeksi seisominen.  Pinyin voisi olla tuttu asia kiinan kielen oppilaille. Sitä käytetään 

osoittamaan kiinan merkkien lausuminen. Nykyisin kirjoitusmerkkejä on Kiinassa käytössä 

noin 20 000. Kiinan muoto-opissa ei käytännössä ole eri sanaluokkia. Yksittäisten sanan 

kieliopillisen funktion määrittää aina konteksti, joten sanat ovat kiinassa joustavampia ja 

niitä voidaan käyttää kirjoittajan tai puhujan tarkoituksen mukaan. Lisäksi kiina ei tee tarkkaa 

eroa yksikön ja monikon välillä. Erityisesti kaunokirjallisuuden kohdalla tämä aiheuttaa 

vaikeuksia kääntäjille.  

Suomen ja kiinan kieli eroavat toisistaan monissa kohdissa; jotta alkutekstin viesti 

välittyy kohdekielen lukijoille täsmällisesti ja tarkoituksen mukaisesti, kääntäjän tulisi 

huomioida kielten väliset erot kääntäessä ja olla kyvykäs valitsemaan tilanteeseen sopivinta 

ratkaisua mahdollisista vaihtoehdoista noudattaen kohdekielen normeja.  

 

2.2 Kiinalaisten chengyu-idiomien määritelmät ja ominaispiirteet  

Chengyu, ”valmis termi” on eräänlainen perinteinen idiomaattinen ilmaisu, jota 

kutsutaan yleensä kiinalaiseksi idiomiksi tai neljämerkkiseksi idiomiksi, mutta se ei ole ainoa 

idiomin laji kiinan kielessä. Muita tärkeitä ja usein käytettyjä kiinalaisia idiomeja ovat 

esimerkiksi sanonta, sananlasku, idiomaattinen kollokaatio (shú yǔ) sekä kaksiosainen 

allegorinen ilmaus (xiē hòu yǔ). Kiinalaisten idiomien kulttuuristen piirteiden ymmärtämien 

auttaa ihmisiä tuntemaan paremmin kiinalaista viestintää eri kulttuurien välillä.  

Mikä on chengyu-idiomin virallinen määritelmä kiinan kielessä? Tosiasiassa eri 

sanakirjoissa sitä määritellään eri tavalla. Nykykiinan sanakirjassa (Xiandai Hanyu) (2016) 

chengyu-idiomi kuvataan seuraavasti: chengyu-idiomit koostuvat pääosin neljästä 
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kirjoitusmerkistä. Niiden merkityksiä ei voida saada selville suoraan komponenteista, ellei 

tiedä semanttisia kenttiä tai historiallisia lähteitä, kuten tilanteetta tai taustaa, josta idiomi on 

syntynyt. Toisessa sanakirjassa Ci Haissa (2009) chengyu-idiomi taas määritellään näin: 

chengyu-idiomi on vakiintunut ilmaisu, jolla on kiinteä muoto eli se koostuu aina neljästä 

merkistä. Chengyu-idiomeilla on erilaisia alkuperiä ja komponentteja, joten niitä on helppoa 

erottaa toisistaan. Monet kielentutkijat ovat myös ehdottaneet omia käsityksiä chengyu-

idiomista. Shi Shin (1979) mukaan chengyu-idiomi on valmiiksi tehty termi, jota muotoillaan 

kielen jatkuvan käytön kautta. Sen merkitystä ei voida päätellä yksinkertaisesti sen 

komponenteista eikä sen rakennetta voi muuttaa vapaasti tai korvata muilla elementeillä, ellei 

sitä vaadita tiettyyn tarpeeseen tai tarkoitukseen. Pieniä eroja on olemassa erilaisten 

käsitteiden välillä, mutta siitä huolimatta yleisiä käsityksiä chengyu-idiomista on samoja.  

Chengyu-idiomit ovat tietynlaisia, yleensä neljästä kiinalaisesta kirjoitusmerkistä 

koostuvia kiinteitä ja idiomaattisia ilmauksia, joihin on kiteytynyt pieneen tilaan paljon 

kulttuuriin sidonnaista informaatiota, siksi chengyu-idiomin merkitys on vaikea päätellä sen 

komponenttien merkityksien perusteella, mikä aiheuttaa eniten vaikeuksia kääntäjälle, jolta 

edellytetään hyvää kiinan kielitaitoa ja kiinalaiseen kulttuuriin perehdytystä. Se on 

tiivissisältöinen ilmaus, jota kutsutaan kiinan kielen suolaksi sen vuoksi, että se elävöittää 

kielen. (Xiaojun 2003.) Poikkeuksellisissa tapauksissa chengyu-idiomit voivat koostua 

enemmistä tai vähemmistä merkeistä. Neljämerkkinen chengyu-idiomi toimii 

kokonaisuutena tekstissä ja välittää kuvaannollista viestiä lukijoille. 

Kiinalaiset chengyu-idiomit ovat kirjaimellisesti vuosituhansia vanhoja. Suurin osa 

niistä on peräisin legendoista ja klassikoista. Ne juontavat juurensa todella kauaksi historiaan. 

(Mielenihmeet 2018.) Chengyun taustana voi olla muinaistarina, historiallisiin 

tositapahtumiin perustuva, klassiseen kirjallisuuteen tai runouteen perustuva tarina tai se voi 

olla yksinkertaisesti jokapäiväinen sanonta. Sitä ei yleensä pysty ymmärtämään kunnolla, 

jollei ole tietoinen sen taustasta. (Rankinen 2008: 50.) Chengyu on hyvin ideografinen ja 

kuvallinen. Jokainen merkki sisältää syvän merkityksen. Osatakseen kääntää ja 

ymmärtääkseen sen merkityksen oikein on tunnettava tietty määrä myös symboliikkaa ja 

tarinoita chengyun kielikuvan taustalla.  

Chengyu-idiomeille on ominaista vakiintuneisuus ja pysyvyys. Niiden komponentteja 
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ei voi vaihtaa vapaasti. Esimerkiksi ƽǪÒğ (sài wēng shī mǎ) on tyypillinen chengyu-

idiomi, mutta sitä ei voi sanoa ƽǪÒǧ ksi (sài wēng shī lǘ) .ƽǪÒğ idiomi on keksitty 

Han-dynastiassa, siksi se sitoutuu vahvasti vanhaan kiinalaiseen perinteeseen. Idiomin 

sananmukainen merkitys on se, että joku vanha mies (ƽǪ) menettää (Ò) hevosensa (ğ) 

rajaseudulla. Jos kääntäjä ei tiedä mitään idiomin alkuperäisyydestä ja kiinalaisesta 

kulttuurista ja kääntää idiomin sananmukaisesti, se voi johtaa väärinkäsitykseen tässä 

tapauksessa. Tämä kuvallinen idiomi tosiasiassa tarkoittaa, että hyvä tuuri voi tulla 

menetyksen seurauksena ja kannattaa ajatella asiaa positiivisesti. Tarinassa, josta tämä idiomi 

on keksitty, hävinnyt hevonen tulee takaisin toisen hevosen kanssa, ja vanhalla miehellä on 

viimein kaksi hevosta. Esimerkin kautta voi selvästi nähdä, miksi chengyu-idiomi on vaikea 

kääntää muille kielille.  

Kiinalaiset kirjailijat tykkäävät chengyu-idiomien käyttämisestä, koska se on osoitus siitä, 

että kirjailijalla on lahjakkuus kirjoittamisessa ja hän pystyy käyttämään kieltä sujuvasti ja 

elävästi. Chu-hsia Wu (1995) kuvaa chengyu-idiomia toteamalla näin: ”Kiinteä muoto 

chengyun rakenteessa ja semantiikassa on sen kriittinen ominaisuus. Se toimii lauseissa 

kokonaisena lekseeminä ja käyttäytyy elävämmin ja symbolisemmin kuin sen synonyymit, joita 

irronneet lekseemit edustavat.” Chengyu-idiomi on samanlainen kuin englanninkielinen idiomi 

siinä mielessä, että se on jäähtynyt ilmaisu ja ilmaisee merkityksen, joka ei välttämättä johdu 

sen komponenteista. Suurin osa, ellei kaikki, Chengyu-idiomista ovat kuitenkin peräisin 

historiallisesta oppikirjasta, klassisesta kirjallisuudesta tai kiinalaisesta kulttuurista, siksi 

chengyu-idiomien käyttö myös usein herättää näitä lähteitä lisäämään tekstiin uuden kerroksen 

symbolista merkitystä sen koostumuksellisen tai kirjallisen merkityksen lisäksi. Ne tarjoavat 

eläviä kuvauksia ja ilmaisuja, jotka ovat tehokkaampia ja vaikuttavampia kuin kirjaimelliset ja 

ei-idiomaattiset ilmaukset. (Dingan 1998: 145-151.) 

Chengyu-idiomit eroavat reaalioista ja ihmisille tutuista tavallisista idiomeista etenkin 

siinä kohdassa, että chengyu-idiomit on mahdotonta luokitella aihepiirien tai sanaluokkien 

mukaan. Erilaisissa konteksteissa chengyu-idiomilla voi olla hyvin erilainen kieliopillinen 

funktio.  
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2.3  Chengyu-idiomit käännösongelmana 

Siitä alkaen, kun kiinalaista kirjallisuutta alettiin kääntää vieraille kielille, chengyu-

idiomien kääntäminen on alkanut muodostua yhdeksi vaikeimmista haasteista kääntäjille. 

Seuraavaksi esitellään chengyu-idiomin kääntämisen vaikeudet erillisinä.  

 

2.3.1 Kulttuurisidonnaisuus 

Kuten jo aiemmin todettiin,  chengyu-idiomi on kulttuurisidonnainen ilmaisu, joka 

kuuluu lähtökulttuurin käsitemaailmaan. Kieli ja kulttuuri ovat aina sidoksissa toisiinsa, ja kieli 

heijastelee lähtökulttuuria. Kiinan kielen ominaisuutena chengyu-idiomi on kietoutunut 

kiinalaiseen kulttuuriin ja ilmaisee jollakin tavalla ympäröivää kulttuuriaan. Kun kääntämisen 

yhteydessä puhutaan kulttuurista, käännöksen vastaanottajien ymmärretään elävän erilaisessa 

ympäristössä kuin lähdetekstin lukijat. Kääntäjän tehtävänä on siirtää alkutekstin viestiä 

erilaisten kulttuurien välillä. Vaikeinta on se, miten vähentää kulttuurierojen aiheuttamia 

ymmärtämisen vaikeuksia käännöksen vastaanottajissa.  

Suomella ja Kiinalla ei ole yhteistä historiaa ja maiden kulttuurit eroavat toisistaan 

huomattavasti. Chengyu-idiomien kääntämiseen vaikuttaa oleellisesti lähde- ja kohdekulttuurin 

läheisyys. Esimerkiksi on paljon helpompaa löytää sopivia vastineita japanin ja korean kielistä. 

Kiinan, japanin ja korean kielten sekä kulttuurien välillä on paljon yhtäläisyyksiä, joten 

kääntäminen idiomien puolella onnistuu helpommin kuin suomen kielessä. 

Kaikissa kielissä on idiomeja, mutta niiden muodot, tyylit, rakenteet ja 

sopeutumisympäristöt eivät välttämättä ole samoja erilaisissa kielijärjestelmissä ja 

kulttuureissa. Idiomit syntyvät erilaisista kielenkäytöstä ja kielijärjestelmistä. Tästä syystä 

chengyu-idiomi on valtavan vaikea kääntää suomenkielisellä idiomilla, joka vastaisi alkutekstin 

chengyu-idiomia sekä merkitykseltään että tyyliltään.  

Esimerkiksi Ó  ľ Ǳ (kōng zhōng lóu gé) on tyypillinen chengyu-idiomi. Sen 

sananmukainen käännös on ”ilmassa oleva paviljonki”. Kiinan kielessä sitä ei kuitenkaan 

koskaan käytetä sananmukaisesti, vain sen ymmärretään viittaavan epärealistiseen aineeseen 

tai tarkoitukseen. Esimerkiksi jos joku henkilö unelmoi siipien kasvamisesta, tämä toive on 

hyvin epärealistinen eli kiinan kielessä Ó ľǱ. Useat kääntäjät keskittyvät vain chengyun 
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pinnallisuuteen ja päätyvät kirjaimelliseen ratkaisuun ottamatta huomioon idiomin 

kuvaannollista merkitystä. Ilman tietoa kiinalaisesta kulttuurista ja metaforan käytöstä, 

lähdetekstin merkitystä ei voi välittää kohdekielen lukijoille oikein ja ymmärrettävästi, joten 

kääntäjän tulisi valita sopiva menetelmä kuljettaa chengyu-idiomia kohdekielen lukijoiden 

eteen. 

 

2.3.2 Idiomaattisuus 

Chengyu-idiomin idiomaattisuudella tarkoitetaan sitä, että sen merkitystä ei voida päätellä 

sen muodostavien erillisten komponenttien merkityksestä. Se on semanttisesti läpinäkymätön. 

Toisin sanoen sen kirjaimellinen merkitys on erilainen kuin sen todellinen merkitys. Kun 

käännetään chengyu-idiomia, kääntäjä yleensä pyrkii säilyttämään sen idiomaattisuutta, jotta 

sen merkitys ja käyttäjän tavoite eivät kärsisi.  

Kiinan kielessä on olemassa ei-idiomaattinen neljämerkkinen kollokaatio. Esimerkiksi Š

ƕǞ� (chén wěn níng zhòng) on muodolta samalainen kuin chengyu-idiomi, muttei se sisällä 

mitään idiomaattista merkitystä. Se tarkoittaa sananmukaisesti tyyneyttä ja vakavuutta ihmisen 

luonteenpiirteinä. Chengyun-idiomin ero ei-idiomaattisiin neljämerkkisiin kollokaatioihin ja 

muihin sanayhdistelmiin perustuu sen semantiikan idiomaattiseen ja kuvaannolliseen 

luonteeseen. Nämä ominaisuudet vaikuttavat kääntäjän käännösratkaisuihin. Kääntäjän on 

mietittävä, millä tavoin chengyun idiomaattisuus ja kuvaannollisuus säilyisivät parhaiten 

käännöksessä.  

 

2.3.3 Kuvaannollisuus 

Chengyu-idiomeille on tyypillistä, että ne voidaan tulkita sekä kuvaannollisesti että 

kirjaimellisesti eli sananmukaisesti, mutta monissa tapauksissa chengyu-idiomin kirjaimellinen 

merkitys tuntuu niin absurdilta tai epätodennäköiseltä, että se on helppoa sulkea pois 

käännösratkaisuista. Chengyu-idiomit eivät vain välitä tietoa, vaan ne myös vaikuttavat 

vastaanottajan tuntemuksiin. Monet kirjailijat ja puhujat käyttävät chengyu-idiomia luodakseen 

halutun vaikutuksen vastaanottajissa. Siksi on tärkeä käännöksessä säilyttää tämä sama 

vaikutus, jonka alkutekstin lukijat ovat kokeneet. Chengyu-idiomin merkitys on enemmän kuin 
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sen osien summa kuvaannollisuuden takia. Kääntäjän on välitettävä merkityksen lisäksi 

chengyun ilmaisemaa tunnelmaa, sävyä ja tunteita. Yksi esimerkki tällaisesta on chengyu 灭顶

之灾  (mi è  dǐng zhī zāi), jolla kuvataan ihmisen kohtaamaa suurta katastrofia, jonka 

seurauksena voi olla kuolema. Se voidaan korvata toisella ei-idiomaattisella ilmaisulla: 灾难 

(zāi nàn). Chengyun käytöllä halutaan korostaa kyseisen tilanteen tunnelmaa tai sävyä, siksi 

tässä tapauksessa 灭顶之灾 on parempi ja sopivampi valinta kuin 灾难. Lisäksi chengyun 

käyttö lisää tekstille kauneutta ja väriä.  

Chengyu-idiomien kääntämisestä on olemassa tällainen uskomus, että jos lukijalle välittyy 

ilmauksen merkitys ja ilmeikkyys sellaisena kuin alkutekstin lukija on sen ymmärtänyt, 

kääntäjän voidaan todeta onnistuneen chengyu-idiomin kääntämisessä. (Liyan 2013.) 

 

2.3.4 Vakiintunut muoto 

Chengyu-idiomi tunnetaan vakiintuneesta muodosta, joka aiheuttaa erityisesti paljon 

vaikeuksia kääntäjälle. Chengyun vakiintuneisuus tarkoittaa, että sitä pidetään 

komponenttiensa muodostamana kokonaisuutena kuten yksittäinen sana. Chengyu-idiomi 

koostuu neljästä kirjoitusmerkistä eikä sen osia voi korvata mielivaltaisesti muilla merkeillä ja 

komponenttien järjestystä ei voi vaihtaa vapaasti. Kääntäjä yleensä pyrkii ensisijaisesti 

löytämään kohdekielestä vastineita, jotka vastaavat alkutekstin ilmausta sekä muodoltaan että 

merkitykseltään, mikäli sellaisia on, jotta käännöksen toteutuminen turvataan. Baker (1992) on 

esitellyt viisi tapaa idiomien kääntämiselle ja kaikista viidestä käännösstrategiasta 

ensimmäinen on juuri idiomien kääntäminen kohdekielen idiomilla, joka vastaa lähdekielen 

idiomia merkitykseltään ja muodoltaan.  

Chengyu-idiomin kääntämisen kannalta se pyrkimys on hyvin vaikea toteuttaa siitä syystä, 

että useissa kielissä kuten englannissa, saksassa, ruotsissa ja myös suomessa idiomeilla ei ole 

samanlaisia vakiintuneita muotoja. Useat vieraiden kielten idiomit eivät pitäisi koostua neljästä 

sanasta, vaikka nekin ovat jäähtyneet tiettyyn kiinteään muotoon. Kääntäjälle Chengyu-idiomin 

muodon erikoisuus aiheuttaa kääntämisen haasteita ja samalla myös tulkinnan vapautta, koska 

muodon noudattaminen ei päde chengyu-idiomin kääntämisessä. 
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2.3.5 Merkityksen vaihtelu erilaisessa käyttöympäristössä  

Chengyu-idiomin kuvaannollinen merkitys pitää ymmärtää sitä ympäröivän kontekstin 

perusteella. Erilaisissa käyttötilanteissa chengyun merkityksessä voi tapahtua muutoksia. 

Otetaan esimerkiksi chengyu-idiomi 捶胸顿足  (chui xiong dun zu), joka kuvaa ihmisen 

katumusta jostain, mutta tietyissä tilanteissa sen voidaan ymmärtää kertovan ihmisen 

surullisuudesta. Kun idiomilla on erilaisissa käyttöympäristöissä useita merkityksiä, kääntäjän 

tulee pohtia sen todellista merkitystä kontekstin perusteella, jotta kääntäminen onnistuu 

vaivattomasti.   

 

 

3. Aineisto  

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää kiinalaisten chengyu-idiomien kääntämisen 

vaikeuksia ja käytettyjä käännösmenetelmiä niitä suomentaessa.  

Tutkimuksen aineisto koostuu kiinalaisen tieteiskirjailijan kirjoittamasta teoksesta Santi 

(2008) ja suomentajan Rauno Sainion siitä tekemästä käännöksestä Kolmen kappaleen 

probleema (2018). Suomennoksen lisäksi tutkimuksessani voidaan hyödyntää 

englanninkielistä käännöstä The three body problem (2014) vertailuna suomennokseen 

tarvittaessa. Kolmen kappaleen probleema on ensimmäinen osa Liu Cixin Muistoja planeetta 

maasta – trilogiasta. Suomeksi on myös käännetty sarjan toinen osa Synkkä metsä (2019) ja 

kolmas osa Kuolema on ikuinen (2020) Rauno Sainion tekeminä.  

Kuten aiemmin mainitsin (ks. luku 1), suomeksi on käännetty paljon enemmän kiinalaisia 

klassikoita ja lyriikkaa kuin proosaa. Kun kapeaa käännösvalikoimaa verrataan kiinalaisen 

kirjallisuuden pitkään historiaan ja monipuolisuuteen, mieleen voi tulla sellainen päätelmä, että 

kääntäjien, kuten Niemisen, omat kiinnostukset ja huomiopisteet ovat määrittäneet mitä 

kiinalaista kirjallisuutta otetaan käännätettäväksi Suomessa, ja he myös vaikuttavat siihen, mitä 

suomalaisille lukijoille tarjotaan. Tästä syystä kiinalaisen kertomakirjallisuuden tuntemus ja 

sivistys on jäänyt Suomessa syrjään, kun kääntämisessä on korostunut kiinalaisen klassisen 

filosofian ja lyriikan kääntäminen. Käännösten arvosteluissa on huomattavissa lukijoiden 

kyvyttömyys lukea kiinalaista kertomakirjallisuutta. Tämä on ymmärrettävää, koska 

suomalaisten näkemys kiinalaisesta proosasta on rakentunut määrältään vähäisiin 
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suomennoksiin. Se rajoittaa suomalaisten lukutapojen kehitystä kohtaan kiinalaista 

kertomakirjallisuutta. Suurten kielialueiden, kuten englantilaisen ja saksalaisen, ja muiden 

pohjoismaiden kirjallisuuden kääntäminen on Suomessa ollut laajamittaista. Käännösten 

valikoima on hyvin kattava. Sitä vastoin kiinalaisesta kirjallisuudesta yleensä käännetään 

suomeksi se, mitä pitää kääntää. Käännettävien teosten valintakriteerinä on pidetty muun 

muassa niiden eroottisuutta, poliittisuutta, tärkeitä kirjallisuuspalkintoja, kuten Nobel-palkintoa. 

(Saarti 2013: 193-197.) Hyvänä esimerkkinä tästä on kiinalainen kirjailija Mo Yan, joka voitti 

Nobel-kirjallisuuspalkinnon vuonna 2012. Hänen teoksiansa ei ollut käännettynä ennen 

palkinnon voittamista, mutta voiton jälkeen Suomessa on julkaistu hänen teoksistaan kolme 

käännöstä1 , jotka on tehnyt sama suomentaja, Riina Vuokko. Kaupallisista syistä johtuen 

kiinalainen eroottinen proosa on saanut paljon suosiota Suomessa. Jou Pu Tuan suomennos 

Tuulen ja Kuun leikki julkaistiin vuonna 1970, ja toisen eroottisen romaanin Chin Ping Mein 

suomennos ilmestyi jo vuonna 1955. Molemmat romaanit tunnetaan erotikasta sekä Kiinassa 

että ulkomailla. Tämä lienee tärkein peruste sen suomeksi kääntämiseen ja menestykseen 

Suomessa. Teosten mainostamisessa niiden eroottisuus painottuu, mutta tosiasiassa kirjojen 

eroottisia kohtauksia on paljon vähemmän kuin luullaan, ja teosten tarkoituksena on se, että 

seksuaalisuuden kuvauksien avulla kritisoidaan Ming- ja Qing-dynastioiden aikana 

yhteiskunnassa vallitsevia ilmiöitä. Ne ovat oikeasti kiinalaisen satiirisen kirjallisuuden 

erinomaisia edustajia. (Saarti 2013: 129, 183.) Toinen asia, mikä vaikeuttaa kiinalaisen proosan 

vastaanottoa suomalaisten lukijoiden parissa, on se, että useat käännökset on tehty välikielten 

kautta ja lyhennetyistä versioista. Saksa, Ruotsi ja Venäjä toimivat merkittävinä välittäjinä 

suomalaisille.  

Aineistoksi valitaan romaani Santi ja sen suomennos Kolmen kappaleen probleema sen 

vuoksi, että ensinnäkin käännös on tehty suoraan kiinasta ilman välikielten käyttöä, mikä on 

todella harvinaista kiinalaisen kirjallisuuden kääntämisessä. Toiseksi Santi kuuluu kiinalaisen 

tieteiskirjallisuuden tärkeimpiin teoksiin maailmassa. Se tuo kiinalaisen scifin maailman 

näyttämölle ja tavalla tai toisella herättää ihmisissä mielenkiintoa tutustumaan kiinalaiseen 

 
1 Seitsemän elämääni. Otava, 2013.  
 Viinamaa. Otava, 2014. 
 Punainen durra. Otava, 2016 
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kirjallisuuteen. Romaani on välttämätön puhuttaessa kiinalaisen kirjallisuuden kehityksestä. 

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, romaani on ilmaantunut kiinalaiseen kirjallisuuteen osana 

kansainvälistä tieteiskirjallisuuden trendiä. Sitä erotetaan vanhoista klassikoista monilla tavalla. 

Kun suomalaiset ovat tunteneet kiinalaisia lyriikkaa ja klassikoita jossain määrin, on nyt oikea 

hetki kasvattaa kiinalaisen romaanin ja nykykirjallisuuden tuntemusta suomalaisten parissa. 

Romaaniin sisältyy runsaita chengyu-idiomeja, siksi tutkimuksen kannalta se on ilman muuta 

erinomainen tutkimuskohde. 

 

3.1 Kirjailija Liu Cixin ja Santi 

Liu Cixin on tunnetuin kiinalainen tieteiskirjailija ja hän on voittanut mm. kiinalaisen 

Xingyun-palkinnon (2015) ja Hugo-palkinnon (2015), yhden maailman suurimmista scifi-

kirjallisuuspalkinnoista teoksellaan Kolmen kappaleen probleema. Muistoja planeetta maasta-

trilogian on katsottu olevan kiinalaisen tieteiskirjallisuuden historiassa tärkein virstanpylväs, ja 

sarja on käännetty monille kielille ja on saavuttanut paljon suosiota maailmanlaajuisesti. Liu 

kirjoitti ensimmäisen romaaninsa vuonna 1989, mutta alkuvaiheessa hän ei menestynyt 

urallansa hyvin. Vasta vuonna 2008 trilogian ensimmäinen osa ilmestyi Kiinassa, mikä merkitsi 

suurta läpimurtoa kirjailijalle itsellensä, ja avasi uuden kappaleen kiinalaisen 

tieteiskirjallisuuden historiassa. Siitä alkaen kiinalainen tieteiskirjallisuus ei enää pysynyt 

marginaalissa vaan alkoi houkutella jopa kansainvälisiä lukijoita. (Suoranta 2018.) Santin idea 

on peräisin vanhasta ja tunnetusta fysiikan probleemasta: kolmen kappaleen probleemasta. 

Historiallisesti kolmen kappaleen probleemaa tutkittiin selvittämään Kuun, Maan ja Auringon 

välistä voimaa ja niiden liikkeitä. Nykyaikana kolmen kappaleen probleema viittaa mihin 

tahansa kysymykseen kolmen kappaleen liikkeestä. (Wikipedia 2016: Kolmen kappaleen 

probleema.) Santi kertoo taistelusta maan asukkaiden ja avaruusolentojen välillä. Romaanin 

päähenkilöinä on kaksi kiinalaista tutkijaa, Ye Wenjie ja Wang Miao. 1960-luvun lopulla Ye 

Wenjie menettää perheensä kulttuurivallankumouksen takia, mutta nainen pelastuu katastrofilta 

älymystön turvassa. Hänet pyydetään kehittämään tutkimusasemalla salaista projektia, joka 

pyrkii takaamaan Kiinalle teknologista ylivoimaa kylmän sodan aikana etsimällä älyllistä 

elämää avaruudessa. Maailmasta eriytyneellä tutkimusasemalla Ye Wenjie lähettää viestin 

avaruuteen salaisesti muille kertomatta sen takia, ettei hän enää luota muihin ihmisiin ja on 
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hyvin pessimistinen maan ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Hän toivoo, että avaruudesta tulisi 

toista sivilisaatiota valloittamaan Maapallon. Vihdoin hän saa yllättäen vastauksen Trisolaris-

systeemistä. 2000-luvulla nanomateriaalitutkija Wang Miao joutuu selvittämään epäilyttävää 

itsemurhien sarjaa, ja samalla hänen ympärillään tapahtuu outoja ilmiöitä, joiden 

selvittämiseksi hän pääsee pelaamaan Three Body -nimistä peliä, jossa on luultavasti kauan 

odotettuja vastauksia kummallisiin ilmiöihin. Viimein paljastuu, että ihmiskunta on ajautunut 

vakavaan kriisiin, jonka tuloksena on joko selviytyminen tai kuolema. (Kangassalo 2019.) 

Kirjan nousussa kansainväliseksi menestykseksi on arvostettu monien osaavien kääntäjien 

ponnisteluja ja ahkeruutta. Amerikankiinalainen Ken Liu käänsi kirjan englanniksi. Jo ennen  

Santin kääntämistä hän on kääntänyt lukuisia scifi-novelleja, ja on itsekin palkittu kirjailijana. 

(Suoranta 2018.) Ken Liun tekemästä englanninnoksesta on paljon hyötyä muiden kielten 

kääntäjille. Monet kääntäjät käyttävät sitä vertauksena kääntäessä. Tämä näkyy myös 

suomennoksessa.  

Suomentaja Rauno Sainio kääntää romaanin suoraan kiinan kielestä. Hän on erikoistunut 

proosan kääntämiseen ja on viime vuosina esiintynyt aktiivisesti Kiinan nykykirjallisuuden 

suomentajana. Liu Cixin scifi-trilogian lisäksi hänen käännöksiinsä kuuluu Yuhuan teoksia 

Elämänkaaren (2016), Kiina kymmenellä sanalla (2019) ja Xu Sanguanin elämä ja verikauppa 

(2017), Mai Jian teoksia Pimeä voima (2018) ja Koodinmurtaja (2017), Han Hanin teos Kolme 

porttia (2014), Murong Xuecunin teos Unohda minut tänä yönä, Chengdu (2015) sekä A Yin 

teos Täydellinen rikos (2020). Kääntäjän tehtävän lisäksi Sainio työskentelee toimittajana ja on 

julkaissut useita Kiina-aiheisia artikkeleita suomalaisissa verkko-, aikakaus- ja sanomalehdissä.   

Santin suomennoksen ja englanninnoksen välillä on havaittavissa monta eroa. Keskeisin 

ero lienee se, että englanninkielisessä käännöksessä on tarpeen mukaan lukijoille tarjottu 

runsaita alaviitteitä, jotka avaavat tuntematonta kiinalaista kulttuuria ja historiaa näkyväksi. 

Alaviitteiden käyttö parantaa tekstin ymmärtämistä enemmän tai vähemmän, mutta niiden 

käyttäminen voi olla myös häiritsevää. Suomennoksesta alaviitteet taas puuttuvat kokonaan ja 

alaviitteiden käytön sijaan kääntäjä päättyy selittämään historiaan ja kulttuuriin liittyviä 

taustatietoja kontekstin sisällä. Ratkaisu helpottaa tekstin seuraamista, mutta toisaalta lukija 

voisi kompastua jäykkään ilmaukseen. (Suoranta 2018.)  
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3.2 Aineiston kerääminen 

Kiinankielisessä lähdeteoksessa on 299 sivua, lukuun ottamatta kirjailijan epilogia. Teos 

jakautuu kaikkiaan 36 lukuun. Tekstin ohella teoksessa on yhteensä 7 mustavalkoista kuvaa, 

jotka havainnollistavat muun muassa tärkeitä henkilöitä, rakennuksia ja tapahtumia, joista 

teksteissä juuri kerrotaan. Suomenkielisessä käännöksessä on 444 sivua sisältäen kääntäjän 

laatiman romaanin keskeisten hahmojen esittelyluettelon. On huomattava, että myös 

suomennos jakaantuu 36 lukuun, mutta kääntäjä päätti jakaa koko romaanin kolmeen osaan, 

mikä on suuri poikkeus lähdeteoksesta. Sen lisäksi suomennoksen lukujen järjestys ei noudata 

tarkasti lähdeteoksen järjestystä siitä syystä, että kääntäjän Sainion tekemä suomennos perustui 

hänen kirjailijalta saamaansa versioon, jonka lukujen järjestys poikkeaa julkaistusta versiosta 

ja jossa on joitain kohtia, joita ei Kiinassa julkaistuissa versioissa ole. Tämä huomattava muutos 

ei kuitenkaan vaikuta chengyu-idiomien kääntämisen tutkimiseen. Tutkielmassani keskitytään 

erityisesti teoksen sisältämiin chengyu-idiomeihin, mutta hyvä jatkotutkimuksen aihe voisi olla 

se, että selvitetään käännöksen ja lähdeteoksen välillä rakenteiden eroja sekä kääntäjän 

tulkintoja siitä.  

Koko romaanin analysoiminen chengyu-idiomien näkökulmasta antaisi hyvin kattavan 

kokonaiskuvan Rauno Sainion käyttämistä käännösmenetelmistä ja kohdanneista vaikeuksista 

kääntäessä. Päätin kerätä chengyu-idiomit koko romaanista, jotta tutkimusaineisto sisältäisi 

mahdollisimman paljon eri käännösmenetelmiä chengyu-idiomin kääntämisessä. Ensin kävin 

läpi lähdeteoksen ja poimin sieltä kaikki tunnistamani chengyu-idiomit. Sen jälkeen luin 

Sainion suomennoksen ja keräsin alkutekstin chengyu-idiomien käännökset suomennoksesta. 

Käännökset kirjataan vastaavien chengyu-idiomien perässä helpottaakseen vertailua, tutkimista 

ja tarkastelemista. Kuten edellä esittelin, chengyu-idiomin käyttöympäristö vaikuttanee sen 

todellisen merkityksen ymmärtämiseen, siksi keräsin chengyu-idiomit ja niiden käännökset 

konteksteineen. Kerättyjä chengyu-idiomeja ja niiden käännöksiä otetaan tutkimusraporttiin 

osittain, jotta tutkielmani pysyisi sopivan laajuisena. Alkuteoksesta on löydetty yhteensä 189 

chengyu-idiomia, joista neljä esiintyy kaksi kertaa tekstissä ja yksi esiintyy kolme kertaa. 

Vaikka sama chengyu-idiomi toistuu tekstissä muutaman kerran, huomaan, että saman idiomin 

kääntämisessä on käytetty erilaisia keinoja. Analyysissa luokittelen keräämäni chengyu-
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idiomien käännökset viiteen ryhmään käytettyjen käännösmenetelmien perusteella. Esittelen 

lisää tutkimusmenetelmää luvussa 4.  

 

 

4. Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni yleisenä teoreettisena viitekehyksenä on deskriptiivinen käännöstutkimus, 

joka on ollut jo pitkään käännöstutkimuksessa suosituimpia suuntauksia. Deskriptiivinen 

käännöstiede (DTS 2) on kuvaileva käännöstieteen ala, jossa käännöksiä, kääntäjiä sekä 

käännösprosessia tarkastellaan kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissaan (Tieteen 

termipankki: Deskriptiivinen käännöstiede).  

Käännöstutkimuksessa on ollut pitkälti vallalla teoreettinen tutkimus ja konkreettinen 

empiirinen tutkimus jäi silloin varsin vähälle huomiolle. Vielä 1980-luvun lopussa Toury 

(1988) arvosteli käännöstutkimusta sanomalla, että ongelmia on käsitelty lähinnä yleisellä 

tasolla esittämättä konkreettisia hypoteeseja. Ensimmäiset empiiriset käännöstutkimukset 

olivat lingvististen käännösteoreetikkojen tekemiä. Vähitellen on syntynyt varsinaista 

käännöstutkimusta, jossa perehdytään nimenomaan käännösten ja kääntämisen 

erikoispiirteisiin, ei kielten eroihin ja yhtäläisyyksiin. (Vehmas-Lehto 1999: 122-123.) 

Deskriptiivinen tutkimus pyrkii nimenomaan kuvailemaan kääntämistä, käännöksiä ja 

käännösmenetelmiä ilman preskriptiivistä arvolatausta. Kuten Toury itse linjaa, 

deskriptiivinen tutkimus on välttämätöntä teorioiden kehittämiselle ja auttaa muodostamaan 

soveltavan tutkimuksen perustan. (Toury 1995: 15-17.) 

Deskriptiivinen käännöstutkimus soveltuu sen pyrkimyksen vuoksi tutkimukseni 

tarkoitukseen siitä, että tarkastellaan chengyu-idiomin käännöksiä ja pohditaan käytettyjä 

käännösstrategioita objektiivisesti.  

Tutkimusaineiston analyysissa jaoin keräämäni suomenkieliset käännökset erilaisiin 

ryhmiin käytettyjen käännösmenetelmien mukaan. Luokittelujen tarkoituksena on selventää 

erilaisten chengyu-idiomien kääntämisessä käytetyt käännösratkaisut ja helpottaa tutkimista. 

 
2 Lyhenne englanninkielisestä nimestä Descriptive Translation Studies.  
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Käännösten luokittelussa hyödynnän Rune Ingon (1990) ehdottamia idiomin 

käännösratkaisuja. Seuraavassa esittelen Ingon pohdintoja idiomien kääntämisestä.  

Ideaaliseksi idiomien käännösmenetelmäksi katsotaan olevan kääntäminen vastaavalla 

kohdekielen idiomilla. Muodoltaan eri kielten idiomit eivät yleensä muistuta toisiaan, vaan ne 

sisältävät poikkeavia leksikaalisia aineksia ja käyttävät hyväkseen erilaista kuvakieltä. Idiomi 

pohjautuu kyseisen maan omalle kulttuurille, joten sen käsittely asettaa erittäin suuria 

vaatimuksia kääntäjän ammattitaidolle. Kaikkein olennaisinta idiomien kääntämisessä on se, 

että kääntäjä analyysivaiheessa selvittää perusteellisesti, mitä kirjoittaja ilmauksellaan 

tarkoittaa välttääkseen virheiden syntyä. (Ingo 1990: 243-247.) 

Ingon mukaan kääntäjällä on valittavanaan neljä menetelmää idiomia kääntäessä: 

1) Idiomi käännetään idiomilla. 

2) Idiomi käännetään sananmukaisesti. 

3) Idiomi käännetään selittävällä normaali-ilmauksella. 

4) Normaali-ilmaus käännetään idiomilla.  

Tutkielmassani luon oman käännösluokittelun Ingon ratkaisumallien pohjalta. En aio 

soveltaa Ingon käännösmenetelmien luokittelutapaa suoraan siitä syystä, että se ei sovi täysin 

aineistooni. Erityisesti Ingo mainitsee yhdeksi idiomin käännösmenetelmäksi 

kompensaatiostrategian, joka vaatii kääntäjältä suurta valppautta. Tätä keinoa käyttäen halutaan 

korvata menetetyt idiomit, jos kääntäjä on joutunut muualla tekstissä käyttämän ei-

idiomaattisia selittäviä ilmauksia idiomien sijaan. Ratkaisu auttaa tyylillisen tasapainon 

ylläpitämisessä (Ingo 1990: 247). Siitä syystä, että perehdyn tutkimuksessani vain siihen,  

miten kiinalaiset chengyu-idiomit on käännetty suomeksi, minulla ei ole tarkoitusta tarkastella 

kompensaatiomenetelmän soveltamista suomennoksessa. Aineiston keräämisessä en ota 

huomioon niitä kohtia, joissa on käytetty suomenkielisiä idiomeja, vaikka alkutekstissä ei.  

Käännösratkaisujen luokitteluni perustuu Ingon malliin, mutta olen lisännyt siihen myös 

aineistooni sopiva käännösmenetelmä. Viimein aineistossani kerätyt chengyu-idiomien 

käännökset on jaettu viiteen ryhmään: 

1) Idiomi käännetään kohdekielisellä idiomilla.  

2) Idiomi käännetään sananmukaisella ilmauksella. 

3) Idiomi käännetään selittävällä normaali-ilmauksella. 
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4) Idiomi käännetään deskriptiivisellä ilmauksella. 

5) Poisto. 

Tämän luokittelun pohjalta analysoin keräämieni chengyu-idiomien suomennokset.  

 

 

5. Analyysi 

Tässä luvussa analysoin aineistostani poimittuja esimerkkejä, jotka havainnollistavat sen, 

millä eri tavoin kiinalaisten chengyu-idiomien kääntäminen käytännössä toteutetaan suomeksi. 

Analysoin esimerkkejä neljännessä luvussa esiin tuotujen tutkimusmenetelmän ja idiomien 

käännösstrategioiden perusteella. Näin ollen jokaisen esimerkin käsittelyssä esitän ensiksi 

lähdetekstistä löytyvän chengyu-idiomin sekä käännöksestä vastaavan ilmauksen 

konteksteineen. Lihavoin chengyu-idiomin ja sen käännöksen selkeyden vuoksi. 

Esimerkkitapauksen käännösratkaisun analyysissa paneudun siihen, miksi kääntäjä on valinnut 

kyseisen strategian kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ja miten käännös toteutuu tekstissä 

merkityksen ja tyylin näkökulmasta.  

 

5.1 Chengyu-idiomi käännetään kohdekielisellä idiomilla 

Kukin kielen idiomi ei synny tyhjästä vain rakentuu jokaisen maan politiikkaan, historiaan, 

kulttuuriin, maantieteelliseen piirteeseen ja perinteeseen. Ingon (1990: 246) mukaan idiomi 

edustaa kunkin kielen autenttista luonnetta ja sen värikkäintä ilmaisutapaa. Kääntäminen ei ole 

koskaan yksinkertaista kielten välistä siirtämistä. Jos oletetaan, että lähdetekstin sanalle, 

idiomille tai lauseelle olisi olemassa toisessa kielessä aina täydellinen vastine, kääntämiseen ei 

tarvitsisi muita taitoja kuin riittävä kielitaito lähde- ja kohdekielissä. Todellisuudessa 

kaksikielinen luontainen käännöskyky tai sanakirjan käyttö eivät riitä käännöstöihin. 

Kääntämisen kohteena pidetään ”tietoa”, ei ”sanaa”, ja kääntäjän katsotaan olevan 

viestintäasiantuntija.  

Kääntäjän tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan välittää lähdetekstin tietoa 

kohdeyleisölle tarkoituksenmukaisella tavalla ja säilyttää lähdekielen ilmaisuvoima ja 

tyylilliset ominaispiirteet (Ingo 1990: 246). Idiomien kääntämisessä ilmauksen värikkyyden ja 

kuvaannollisuuden välittäminen kohdekielen lukijoille on eritoten tärkeää ja erityistä huomiota 
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vaativaa. Tästä syystä idiomia käännettäessä ensisijaisesti pyritään löytämään kohdekielinen 

idiomi, joka vastaa lähdekielen idiomia merkitykseltään ja tyyliltään. Mutta eri kielten idiomit 

ovat hyvin usein muodoltaan toisista poikkeavia. Kiinan kielen erikoisuutena chengyu-idiomi 

koostuu aina neljästä merkistä, mikä ei sovellu useisiin indoeurooppalaisiin kieliin ja 

uralilaisiin kieliin suomi mukaan lukien. Suomi ja kiina ovat kieliopillisesti sekä syntaktisesti 

täysin erilaisia.   

Toinen asia, joka vaikeuttaa vastineen löytämistä kohdekielestä on maiden väliset suuret 

kulttuurierot. Kuten edellä on mainittu, idiomi sisältää kulttuurisidonnaisia aineksia 

taustatietona. Samankaltaista historiaa ja kulttuuria on mahdotonta olla olemassa kaikissa 

kansakunnissa, mistä johtuen syntyvät erilaiset idiomit.  

Aineistossa on yhteensä kymmenen tapausta, joissa chengyu-idiomi korvataan 

suomenkielisellä idiomilla. Analysoin kuusi esimerkkiä tutkielmassani. (Esimerkkilauseen 

perässä on sivunumero.)  

 

1)“�l�"?Ðưô,.�aȃƠƝ��>�5ǽ�lĕņȃ�J¶�V'"
bU���“ (s.96) 

”Olen rukoillut samaa Chang Weisiltä moneen otteeseen. Me kaksi istumme kuule samassa 

veneessä. Voin rehellisesti sanoa, etten tiedä paskan vertaa.” (s.152) 

Chengyu-idiomi�Ɨ�ŧ� (nàn xiōng nàn dì) tarkoittaa, että kaksi henkilöä joutuvat samaan 

vaikeuteen tai vaaralliseen tilanteeseen. Suomalaisen vastineen istua samassa veneessä 

idiomaattinen merkitys on ’olla samassa tilanteessa’ tai se, että ’ihmiset kohtaavat samanlaisia 

ongelmia’. Lähde- ja kohdekielten ilmausten merkitysten katsotaan vastaavan toisiaan, vaikka 

tyyliltään ne eivät muistuta toisiaan. Kontekstia pitäen mielessä ilmauksella halutaan korostaa 

puhujan ja päähenkilön välistä yhteyttä eli he joutuvat vaikeuteen yhdessä. Näin ollen kääntäjän 

ratkaisu tässä kohdassa toimii hyvin ja välittää alkutekstin viestin sekä chengyu-idiomin 

kuvaannollisuutta kohdekielen lukijoille tarkoituksenmukaisesti.  

 

2) “Ġ6?Ót��ñ��'<ȃÖ*-8�EÓ ǹ $¹ȃ�įĤ�)tÁ�Dg$Ʒ6ǽȁ

(s. 287) 
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”Sofonit 1 ja 2 laukaistaan seuraavaksi Maata kohti. Niiden mikropiireille tallennetun 

valtavan tietämyskannan ansiosta ne tuntevat kaiken avaruudessa esiintyvän aineen kuin 

omat taskunsa.” (s.428) 

Chengyu-idiomi �eāƈ� (liǎo rú zhǐ zhǎng) on peräisin tunnetusta kiinalaisesta filosofian 

klassikosta Kungfutsen Keskusteluista (lún yǔ). Sen sananmukainen merkitys on ’tuntea omat 

kädet hyvin’. Käytännössä sillä kuvataan sitä, että joku tietää tietystä asiasta selvästi ja 

yksityiskohtaisesti. Suomenkielinen idiomi tuntea kuin oman taskunsa merkitys on melko sama 

kuin chengyu-idiomin kuvaannollinen merkitys. Tämä esimerkki on mielenkiintoista avata 

vähän tarkemmin. Kiinalaisessa chengyu-idiomissa verbi �� (liǎo) tarkoittaa tuntemista ja 

sanan e � (rú) vastine suomen kielessä on juuri kuin tai kuten. Ainoa ero lähde- ja 

kohdekielisten ilmausten välillä on objekti. Chengyu-idiomissa objektina toimii āƈ� (zh� 

zhǎng), joka on suomeksi kädet, mutta suomenkielisessä ilmauksessa objektina on taskun. 

Pienistä eroavaisuuksista huolimatta suomenkielinen idiomi vastaa chengyu-idiomia 

merkitykseltä täydellisesti ja muodolta melko hyvin.  

 

3) d�)��ǩǭQõ�êòŊ�3�ȃG��ƻĪŎ��	uÓƻu>	ǕǙŬȄ�CÏ�Ɔ�

ħĥÝZŕĵȃ�º|¹2�ȃ2BH���µ�ÓƻuȃĐ&ÿƻ�>Ŀ@�2�ǽ(s.143) 

Kun aloin kehitellä matemaattista malliani, työtä oli niin paljon, että kulutin tuossa 

tuokiossa loppuun toistakymmentä tilikirjaa. Luostarin kirjanpidosta vastaava munkki repi 

asian vuoksi pelihousunsa. (s.218) 

Chengyu-idiomi ƞ�ŝ�� (yuàn qì chōng tiān) tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että voimakas 

vastenmielisyys tai suuttumus ryntää taivaalle: ƞ�(yuàn qì) on suomeksi viha tai suuttumus, 

ŝ (chōng) on suomeksi syöksyä, rynnätä tai sännätä ja � (tiān) on suomeksi taivas. 

Kuvaannollisesti se tarkoittaa olla hyvin vihainen erästä asiaa tai henkilöä kohtaan. 

Suomenkielisen idiomin repiä pelihousut merkitys on urbaanisanakirjan mukaan ’menettää 

malttinsa tai suuttua’. Molemmat ilmaisut kuvailevat ihmisen vihan tunnetta elävästi ja niiden 

merkityksen voi katsoa olevan sama. Yleensä chengyu-idiomin sananmukainen merkitys eroaa 
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idiomaattisesta merkityksestä huomattavasti, mutta tässä esimerkissä ne ovat lähes samanlaisia. 

Se, että kääntäjä päätti soveltaa tässä tapauksessa kohdekielistä idiomia sananmukaisen 

käännöksen sijaan, todistaa Ingon mielipidettä siitä, että kääntäminen vastaavalla kohdekielen 

idiomilla on aina kääntäjän ensisijainen vaihtoehto, vaikka sananmukainen kääntäminen myös 

toimii.  

Muodoltaan repiä housunsa näyttää täysin erilaiselta kuin chengyu-idiomi ƞ�ŝ� . Ei 

tyyliero kuitenkaan vaikuta merkityksen vastaavuuteen. Kääntäjä on siis löytänyt oivan 

vastineen chengyu-idiomille.  

Englannin kielen kääntäjä ei päädy samaan strategiaan kuin suomentaja. Hän käänsi chengyu-

idiomin englanniksi angry with me, jonka merkitys on melko sama kuin ƞ�ŝ���mutta 

alkutekstin elävyys ja ilmeikkyys eivät välity englannin kielen lukijoille onnistuneesti. 

Käännöksen tulisi herättää kohdekielen lukijoissa samaa tunnetta kuin alkutekstin lukija  on 

kokenut. Kun alkutekstissä on käytetty kuvaannollista tai idiomaattista ilmausta, kääntäjän 

tarkoituksena on pyrkiä tuottamaan samanlaista vaikutusta tekstiin, joka välittää alkutekstin 

viestin kohdekielen lukijoille myös tunnearvon kannalta. Pienetkin puutteet saattavat heikentää 

alkutekstin viestin ja tunnelman perille pääsemistä. Kääntäjien erilaiset ratkaisut 

havainnollistavat sen, että suomennos säilyttää englanninnosta paremmin alkutekstin 

merkityksen ja ilmaisuvoiman. Yleisesti ottaen suomennos on uskollisempi alkutekstin 

kielenkäytölle kuin englanninkielinen käännös.  

 

4) A)ō4å_þ�ÌÅW ǈĄi��2�ȃ��Ýi43��ȃ"�¯Ý��Î	áctà

ļƑđèyƄƳřcǔǽ(s.75) 

Niinä aikoina maan johdolle osoitettiin lukemattomia kirjeitä. Joiden kirjoittajilla oli 

kaikenlaisia pyrkimyksiä. Valtaosa kirjeistä hävisi kuin tuhka tuuleen, mutteivät kaikki: ... 

Chengyu-idiomin ŦŠ�±� (shí chén dà hǎi) sananmukainen merkitys on ’kivi uppoaa syvään 

mereen ja sitä ei voi enää hakea takaisin’: Ŧ(shí) on suomeksi kivi, Š(chén) on suomeksi 

upota, �±(dà hǎi) on suomeksi meri. Idiomaattisesti se tarkoittaa, että toivotusta asiasta tai 
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ihmisestä ei kuule enää uusia uutisia. Tietyissä tapauksissa ilmauksella myös kuvataan, että 

asiaan on sijoitettu paljon aikaa tai rahaa, mutta sijoittamista ei ole palkittu tarpeeksi. Idiomin 

merkitys sopii parhaiten kyseessä olevaan tilanteeseen siinä, että kirjeitä on kirjoitettu paljon 

hallitukselle ja siitä huolimatta vastauksia on turhaa odottaa.  

Suomenkielinen idiomi hävitä kuin tuhka tuuleen on yleisesti käytössä oleva vakiintunut 

ilmaisu, joka kuvailee ikuisesti katoamista. Idiomin merkitys sopii hyvin kielelliseen 

ympäristöön ja sen avulla säilyy alkutekstin tunnelma.  

 

5) Ȁ��� 
:�@ȃĶŮ�ſi�;�¸Ƈȃeh¥,�A`ȃǣůƟ£�m¸ń:0�Ȃȁ

(s.185) 

”Nyt sinä puhut mitä sylki suuhusi tuo. Komentajan asema järjestössämme on kiistaton. 

Mikäli kertomasi pitäisi paikkansa, Pelastajat olisivat saaneet lähtöpassit jo aikoja sitten!” 

(s.279) 

Chengyu-idiomi i Ç C ŷ (x � n kǒu kāi hé) tarkoittaa sananmukaisesti ’puhumista 

varomattomasti ja huolimattomasti kuten jokiveden ulosvirtaus avatusta sulkuportista’. 

Konkreettisessa merkityksessä se viittaa puhumiseen miettimättä sanoja etukäteen tai 

harkitsemattomaan puheeseen. Suomalainen idiomi puhua mitä sylki suuhun tuo tarkoittaa, ettei 

sanomisia ole sen kummemmin mietitty. Merkitykseltään ilmaukset vastaavat toisiaan. 

Molemmissa ilmauksissa käytetään vertauskuvaa, ”jokea” ja” sylkeä”, kuvatakseen järjetöntä 

puhetta. Onkin mielenkiintoista havaita, että erilaisissa kulttuureissa syntyvillä idiomaattisilla 

ilmauksilla on samanlaisuuksia kuvaannollisen merkityksen tuottamisessa.  

 

6) 	�zķY��	Əǐþȃ��Ļŋ�²�ȃ"�2��!8#�ǽ(s.122) 

Eräät tovereistamme kulkevat laput silmillä, toiset poliittisista syistä, toiset silkkaa 

omahyväisyyttään. (s.186) 

Chengyu-idiomi 	Əǐþ (yī yè zhàng mù) tarkoittaa sananmukaisesti, että silmien edessä on 

lehti: 	Ə(yī yè) on suomeksi lehti, ǐ(zhàng) on suomeksi ehkäistä tai haitata ja þ(mù) on 

silmä tai näkö. Idiomin kuvaannollinen merkitys on se, että asian pinnallisuuteen tai 
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ulkonäköön on kiinnitetty ylimääräistä huomiota, muttei asiaa käsitellä kattavasti kaikki 

näkökohdat huomioon ottaen. Suomenkielinen käännös kulkea laput silmällä, jolla kuvataan, 

että asiat nähdään yksipuolisesti, on vakiintunut sanonta, joka vastaa alkutekstin ilmauksen 

merkitystä. Chengyu-idiomin kuvaannollisuus ja ilmauksen ilmaisuvoima on säilytetty 

suomenkielisessä vastineessa.  

 

Esimerkkien kautta näkyy selvästi, että chengyu-idiomien kuvaannollisuus ja idiomaattisuus on 

onnistuttu säilyttämään käyttämällä kohdekielistä idiomia. Kääntäjän ei kannata seurata 

alkutekstin ilmausta sanatarkasti, kun kohdekielessä on sopiva vastine, jota voi hyödyntää. 

Toisin sanoen kääntäminen kohdekielisellä idiomilla on kääntäjälle ensisijaiseksi suositeltava 

käännösratkaisu chengyu-idiomien kääntämisessä. Jos sopivaa vastinetta ei kohdekielessä ole 

olemassa tai sitä ei voi soveltaa käännöksessä syystä tai toisesta, kääntäjän tulee turvautua 

muihin käännösstrategioihin.  

 

  

5.2 Chengyu-idiomi käännetään sananmukaisesti 

Sananmukainen kääntäminen eli kirjaimellinen kääntäminen on käännösstrategia, jonka 

mukaan käännöksessä pyritään noudattamaan lähtötekstin muotoa. Tuotettu käännösteksti on 

siis sekä sanastoltaan että osittain kieliopillisilta rakenteiltaan lähtötekstin kieliasun mukainen. 

(Tieteen termipankki: sananmukainen kääntäminen.)  

Ingo (1990: 246-247) toteaa, että tämä ratkaisu on harvoin onnistunut kielten erojen takia. 

Kyseistä käännösstrategiaa soveltaessaan parhaimpana tuloksena kääntäjä luo uuden 

kohdekielisen idiomin tai sellaisen ilmauksen, joka on täysin ymmärrettävissä, mutta hyvin 

usein syntyy kohdekielelle sopimaton ilmaus ja kohdekielen normeja jää silloin noudattamatta. 

Ingo myös painottaa, että selventävää lisäystä kannattaisi tehdä käännöksessä välttääkseen 

väärinymmärrystä, jos vieraskielinen idiomi käännetään sananmukaisesti kohdekielelle.  

Wilss (1982) erottaa sananmukaisen kääntämisen sanasanaisesta kääntämisestä, vaikka 

useissa tapauksissa ne tarkoittavat lähes samaa asiaa. Wilssin mielestä eroa on siinä, ettei 

sanasanaisessa käännöksessä huomioida kohdekielen kielioppia ja käännös seuraa lähdekielen 
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kieliasua täysin, kun taas sananmukaisessa kääntämisessä on otettu huomioon kielten rakenne-

erot. Sanasanaisen kääntämisen myös katsotaan olevan sananmukaisen kääntämisen äärimuoto. 

Jos kääntäjältä puuttuu tietoisuutta lähdekielen kulttuurista ja historiasta tai kääntäjä ei 

hallitse kohdekieltä tarpeeksi hyvin, on hyvin mahdollista, että lähdekielen idiomeja ei 

tunnisteta alkutekstistä, minkä tuloksena kääntäjä päättyy sananmukaiseen käännökseen. 

Kääntäjä voi soveltaa sananmukaista käännösstrategiaa myös tietoisesti, kun tavoitteena on 

tuottaa alkutekstille uskollinen ja turvallinen käännös.  

Tutkimukseni aineistosta on poimittu yhteensä 33 chengyu-idiomia, jotka on käännetty 

suomeksi sananmukaisesti. Analysoin tässä osiossa viisi esimerkkiä.  

 

7) ǢǸOO�ȃ�5ƹǚƍǵ�ȃJŲĒÅ«��®![ǽ�ŹǓçĥĲĽq�Jō �ź	�	

ŀ7)O/ǽ 

Wang Miao nyökkäsi. Yliluonnollinen sabotöörikin kuulosti nyt paremmalta kuin 

universumin välkehdintä. Sha Ruishan kuitenkin riisti häneltä heti kätellyssä tämän 

ainokaisen riisinkorren. 

Chengyu-idiomin ůĊǮň� (jiù mìng dào cǎo) sananmukainen merkitys on ’korsi, joka voi 

pelastaa ihmisen henkeä’: ů(jiù) on suomeksi pelastaa, Ċ(mìng) on suomen kielessä henki 

tai elämä, yhdyssanana Ǯň(dào cǎo) on suomeksi oljenkorsi. Kuvaannollisesti se tarkoittaa, 

että kun ihminen joutuu vaikeaan tilanteeseen, hän toivoo saavansa edes hyvin pientä apua, 

joka voi auttaa häntä selviytymään epätoivosta tai vaarasta. Korsi on vertauskuva, joka 

konkreettisessa käyttöympäristössä voi viitata tiettyyn asiaan, ihmiseen, ajatukseen tai mihin 

tahansa. Esimerkkitapauksessa ajatus yliluonnolliselta sabotööriltä on Wang Miaolle ”korsi”, 

joka huojentaa mieltä, koska universumin välkehdintä kuulostaa hänestä paljon kauheammalta 

ja pelottavammalta.  

Suomentaja käänsi kyseisen chengyu-idiomin sananmukaisesti suomeksi riisinkorsi. Tämä 

käännös on täysin ymmärrettävissä kohdekielellä, koska suomen kielessä on idiomaattisena 

ilmaisuna viimeinen oljenkorsi, jolla viitataan viimeiseen toivoon. Ilmaisun käyttö on hyvin 

tuttu suomalaisten korville, joten näin ollen alkutekstin tunnelma ja merkitys onnistuvat 
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pääsemään perille ja aiheuttamaan samanlaista tunnetta kohdekielen lukijoissa. Suomen 

kielessä on useita sanontoja, joissa esiintyy sana korsi. Se on todella laajakäyttöinen kielikuva. 

Esimerkiksi sanonta kantaa kortensa kekoon tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan (2020) 

mukaan ’tehdä osuutensa yhteisessä työssä tai ottaa siihen osaa’. Sanonta vetää pitempi, pisin 

korsi tarkoittaa ’voittamista’ ja vastaavasti lyhempi, lyhin korsi ’häviämistä’. Sanonta ei pannut 

kortta ristiin tarkoittaa samaa kuin ’ei viitsinyt tekemään mitään’. Muita useammin käytettyjä 

korteen liittyviä suomenkielisiä sanontoja ovat esimerkiksi katkeaa kuin korsi tai korsi, joka 

katkaisee kamelin selän. Molemmat sanonnat kuvailevat ’häviämistä jossain asiassa’. 

Huomioiden kohdekielen idiomaattisuus kääntäjän sananmukainen käännösratkaisu toimii 

oivallisesti tässä tapauksessa.  

 

8) ��L.*�ȃȁ�� Ǝ°ǌā4ǠZ;,ȃȀA)¤ƶPƖ�§îƀ�
.�ÈǏ>ǤXȂ”

(s.172) 

”Nyt sinä sekoitat tahallasi mustan ja valkoisen keskenään.” Ohjelmistojohtaja osoitti 

filosofia sormella. ”Amerikan mantereen valloittaneet konkistadorit olivat pelkkiä 

murhaajia ja ryöväreitä!” (s.258) 

Chengyu-idiomi ǘĮč¡� (diān dǎo hēi bái) tarkoittaa kuvallisesti ’vääristää totuutta tahallaan 

ja aiheuttaa sekoitusta muiden mielessä’. Sen sananmukainen käännös on ’sanoa mustan 

valkoiseksi ja valkoisen mustaksi’: ǘĮ� (diān dǎo) on yhdyssana, joka suomeksi on ’kääntää 

jonkin esineen ylösalaisin’, č�hēi) on suomeksi musta ja ¡�bái) on suomeksi valkoinen. 

Esimerkkilauseessa ohjelmistojohtaja on suuttunut filosofille, joka pitää konkistadorien 

valloittamista hyvänä asiana siitä näkökulmasta, että se nopeuttaa demokratian ja sivilisaation 

etenemistä Amerikan mantereella. 

Suomenkielinen käännös sekoittaa mustan ja valkoisen keskenään noudattaa lähdekielen 

ilmauksen rakennetta. Alkuperäisessä chengyu-idiomissa esiintyvä verbi ǘĮ (diān dǎo) on 

käännöksessä muuttunut sanaksi sekoittaa, jonka vastine kiinan kielessä on oikeasti sana ƐǺ 

(hǔn xiáo). Muttei tämä muutos vaikuttaa lähdetekstin merkityksen lukijoille välittämiseen sen 
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vuoksi, että sanat ǘĮ� ja� ƐǺ� katsotaan kiinan kielessä synonyymeiksi jollain tasolla. 

Suomalaiset lukijat saattavat saada samanlaisia käsityksiä ilmauksen merkityksestä 

vaivattomasti. Tästä päätellen kääntäjän ratkaisu on onnistunut.  

 

9) g�)ȃ	¾ÝZjÕæs���ȃA)�ȃ ZëÕ-�G?10ȃȀrƺȁ 2��kĈ��

��ġ� Z0ëï�ȃJ���`	��ǽ(s.139) 

Kun olin lukion toisella luokalla, eräs matematiikanopettaja huomasi kykyni. Keskiasteen 

opettajakunta oli siihen aikaan täynnä piilotettuja lohikäärmeitä, sillä 

kulttuurivallankumouksen paineen alla monet huippumatemaatikot olivat tarkoituksella 

kätkeneet kynttilänsä vakan alle ja vetäytyneet tavallisiksi lukio-opettajiksi. (s.211) 

Chengyu-idiomi ǄƛŘŉ� (wò hǔ cáng lóng) tarkoittaa kirjaimellisesti ’jossain paikassa on 

olemassa piilotettuja tiikereitä ja lohikäärmeitä’: Ǆ(wò) on suomeksi maata tai nukkua, ƛ�hǔ) 

on tiikeri, Ř�cáng) on piilottaa tai kätketä ja ŉ�lóng) on lohikäärme. Konkreettisesti sillä 

kuvataan, että jossain paikassa on piilotettu älykkäitä ja lahjakkaita ihmisiä. Kiinalaisessa 

kulttuurissa tiikeri ja lohikäärme symboloivat ennen vanhaan ihmisiä, joilla on epätavallisia 

kykyjä, joten he ovat muita kunnioitetumpia yhteiskunnassa ja ovat korkeammassa asemassa 

muihin henkilöihin verraten. Kiinan kielessä on olemassa toinen chengyu-idiomi À6Dŉ 

(wàng zǐ chéng lóng), jonka sananmukainen merkitys on se, että vanhemmat toivovat lapsensa 

aikuistuvan lohikäärmeeksi tulevaisuudessa. Kuvallisesti se tarkoittaa vanhempien toiveita, että 

lapset menestyvät hyvin opiskelussa ja uralla. Esimerkkitapauksessa monet intellektuellit 

joutuivat kulttuurivallankumouksen aikana opettelemaan koulussa, siksi siihen aikaan 

pienessäkin koulussa oli kätketty niin sanottuja neroja.  

Suomenkielisellä sananmukaisella käännöksellä täynnä piilotettuja lohikäärmeitä on onnistuttu 

siirtämään kohdekielen lukijoille alkuperäisen chengyu-idiomin kirjaimellisen merkityksen, 

mutta viittaussuhde siitä, että tiikeri ja lohikäärme edustavat älymystöä, jää epäselväksi 

käännöksessä, mikä voi johtaa kohdeyleisössä väärään tulkintaan. Kääntämällä kyseisen 

chengyu-idiomin sananmukaisesti vaadittaisiin kohdekielen lukijoilta jossain määrin tietämystä 
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kiinalaisesta kulttuurista, jota vailla kirjaimellinen merkitys voisi kuulostaa järjettömältä 

suomalaisten korvissa. Vaikkakin suomalaiset lukijat varmasti ymmärtävät ilmaisun 

tarkoituksen jollain tasolla kontekstin perusteella, alkutekstin ilmauksen idiomaattisuus 

kuitenkin häviää käännöksessä.  

 

10) ȀǢëǃȃǾŌZÑ³ǿ�	�û9œřƼZäƦD�ŐƊȃ?Ö�ēĖ�	į�ģŴ>Ʃ]�Sȃ

�*E���P86ǽ3�bİ³�ĘĴȃ�*C(��ǽȁ� (s.10) 

”Professori Wang, Tieteen rajaseutu on kansainvälinen joukko korkeasti arvostettuja 

tutkijoita. Yhdistyksen tutkiminen on monimutkainen ja arkaluonteinen asia, ja etenkin 

meille kuin kävelemistä heikolla jäällä. Ilman akateemisten piirien tukea pientenkin 

edistysaskelien ottaminen on meille vaikeaa. ” (s.74) 

Esimerkissä (10) on esiintynyt kaksi chengyu-idiomia: eǲųū� (rú lǚ bó bīng) ja ƭĂ�p

(cùn bù nán xíng). Molemmat idiomit on käännetty suomeksi sananmukaisesti. Chengyu eǲ

ųū� (rú lǚ bó bīng) tarkoittaa kuvaannollisesti, että asiaan tulee suhtautua hyvin varovaisesti 

ja huolellisesti piilossa olevien vaarojen takia. Sana e(rú)�on suomeksi kuin, ǲ�lǚ)�tarkoittaa 

kävelemistä, ų(bó)�on sama kuin ohut tai heikko ja viimeinen kiinalainen merkki� ū(bīng) 

tarkoittaa jäätä. Kielikuvaa käyttäen vaikean asian tekeminen on rinnastettu kiinalaisessa 

chengyu-idiomissa kävelemiseen heikolla jäällä. Vaikkei suomen kielessä ole vastaavaa 

vakiintunutta idiomaattista ilmaisua, karttuva elämänkokemus tekee suomalaiset lukijat 

tietoisiksi siitä, että heikolle jäälle astuminen on hengenvaarallista toimintaa. Kohdekielen 

lukijat saavat elävän ilmauksen kautta käsityksen toiminnan vaarallisuuden asteesta ja 

konkreettisesti tässä esimerkissä Tieteen rajaseutu -yhdistyksen tutkimuksen vaikeasta 

toteuttamisesta. Suomentajan sananmukainen ratkaisu on siis kohdekielen kieliasun mukaisesti 

ymmärrettävissä kohdekielen lukijoille, se seuraa kohdekielen normeja ja kulttuuriin 

sidonnaisuutta. Kohdekielen lukijoille on taattu oikea tulkinta alkutekstin ilmauksesta toimivan 

ratkaisun ansiosta.  
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Toinen chengyu-idiomin ƭĂ�p� (cùn bù nán xíng) kirjaimellinen merkitys kuvaa sitä, ettei 

voi edes ottaa yhtään askelta: ƭ cùn on kiinan kielessä pituusyksikkö ja yksi cùn on noin 3.7 

senttimetriä, Ă bù on suomeksi askel, � nán on suomeksi vaikea tai hankala ja p xíng vastaa 

suomen kielessä kävelemistä. Idiomin kuvaannollinen merkitys viittaa vaikeassa tilanteessa 

olemiseen tai siihen, että on vaikeaa päästää eteenpäin kehityksessä tai tutkimuksessa. Kuten 

jo aiemmin mainittiin, Ingo ehdottaa kääntäjän lisäävän sananmukaisessa käännöksessä 

selitystä, jotta väärinymmärrykseltä vältytään. Kolmen kappaleen probleeman suomentaja on 

käyttänyt sananmukaista käännösstrategiaa chengyu-idiomin ƭĂ�p  (cùn bù nán xíng) 

kääntämisessä, mutta on lisännyt sanan askel eteen määritteen edistys parantaakseen viestin 

tarkoituksenmukaista välittämistä kohdekielen lukijoille. Suomentajan käännökset chengyu-

idiomeista eǲųū� ja ƭĂ�p  seuraavat alkutekstin ilmauksia sanatarkasti, mutteivät 

unohda ottaa huomioon kielten eroja.  

 

 

5.3 Chengyu-idiomi käännetään selittävällä normaali-ilmauksella 

Chengyu-idiomin voi myös kääntää selittävällä normaali-ilmauksella. Ingon (1990: 247) 

mukaan tähän strategiaan kääntäjän tulisi turvautua ainoastaan siinä tapauksessa, ettei hän pysty 

kohdekielestä löytämään sopivaa vastinetta lähtökielen idiomille.  

Ingo myös huomauttaa, että kääntäminen selittävällä ilmauksella voi heikentää ilmauksen 

ilmaisuvoimaa. Ilmeikkyyden ja kuvaannollisuuden hävitessä alkutekstin ilmaus muuttuu 

käännöksessä kalpeaksi ja tylsäksi. Kohdekielen lukijoilla on näin ollen harvoin 

mahdollisuuksia nauttia samanlaisesta elävästä ilmaisusta kuin alkutekstin lukijoilla. Mutta 

toisaalta selittävän käännöksen hyvänä puolena on moitteeton kieliasu ja alkutekstin 

informaatio välittyy kohdekielen lukijoille helposti ymmärrettävässä muodossa. Kun 

lähtökielen ilmaus on selitetty yksityiskohtaisesti, säästytään todennäköisemmin 

väärinymmärryksiltä. (Ingo 1990: 247.) 

Kuten on aiemmin todettu, kääntäjän toive siitä, että kohdekielestä löytyy sopivia 

vastineita, joita voi hyödyntää käännöksessä, ei aina toteudu konkreettisissa tilanteissa. Sen 



 33 

vuoksi kääntäjä joutuu joskus hylkäämään lähdetekstin tyylin ja kuvaannollisuuden ja 

välittämään tiedon kohdeyleisölle muulla tavalla.  

Chengyu-idiomin kääntämisessä kohdekielisen vastineen etsintä on erityisen vaikeaa, 

siksi kääntämiseen selittävällä normaali-ilmauksella on päättynyt useita kiinalaisen 

kaunokirjallisuuden kääntäjiä. Alkuteoksesta Santista on löytynyt yhteensä 127 chengyu-

idiomia, joiden kääntämisessä on sovellettu selittävää käännösstrategiaa.  

 

11) � ���&$��Bȃ	ĩƨĚȃć4Ƥǟǟ�ĝƿĳȃǛ�Żì�� ,lƫÜ�ǖȃ�7ŞǢ

Ǹě]�AŅ� (s.1) 

Mies oli pitkä ja roteva, ja hänen kasvonsa olivat tuimat. Hänellä oli yllään epäsiisti 

nahkatakki ja hän haisi tupakalta. (s.59) 

Vanhasta ajasta juontuva chengyu-idiomi ß�Rƫ� (wǔ dà sān cū) on vakiintunut ilmaisu 

ihmisen vartalosta. Idiomilla on sekä kirjaimellinen merkitys että kuvaannollinen merkitys. 

Kirjaimellisesti ß�� (wǔ dà) tarkoittaa, että ihmisellä on isot kädet, isot jalat, isot korvat, 

leveät hartiat sekä iso takapuoli ja Rƫ� (sān cū) tarkoittaa, että ihmisellä on paksu vyötärö, 

paksut reidet ja paksu kaula. Idiomia käytettäessä kuvataan vartaloltaan tukevaa ja pitkää miestä.  

Kyseistä chengyu-idiomia ei kannata tai ei ole järkevää kääntää suomeksi sananmukaisesti, 

mikä voi kuulostaa epäselvältä ja liian monimutkaiselta. Kun kohdekielestä ei ole onnistunut 

löytämään vastinetta, kääntäjän tulee turvautua selittävään käännökseen. Suomalainen käännös 

pitkä ja roteva siirtää alkutekstin ilmauksen merkityksen kohdekielen lukijoille tarkalleen, 

vaikka kuvaannollinen aspekti puuttuu käännökseltä. Se, ettei viestin välittämisessä synny 

mitään väärinymmärrystä, on yksi selittävän kääntämisen ”vahvuus”.  

 

12) Ȁ÷©ĬÂȁ�āƴċ�;�RȃJÄ
ǋĉ�ľ�ƅşä......Jĉ���ľ Aµ���ŤǊ6ȃ

Qyƽã�ű�ƮţȃHvƪÿǅĬ5�ȃJ�
�Ö*ǽ (s.58) 

Punaisen liiton komentaja oli hermostunut, joskaan ei sen suoksi, että olisi pelännyt 

päämajan puolustajia......Sen sijaan hän pelkäsi niitä yli kymmentä päämajan uumenissa 
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sijaitsevaa, sähköisellä sytyttimellä toisiinsa liitettyä sulatusuunia, jotka oli täytetty 

voimakkailla räjähteillä. (s.9) 

Chengyu-idiomi +žeǷ  (xīn jí rú fén) tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että sydän syttyy 

palamaan kovasti, mikä  kuvaa hermostuneena, jännittyneenä ja ahdistuneena olemista. 

Suomenkielinen ilmaus hermostunut on chengyu-idiomin selittävä käännös, joka ei tässä 

tapauksessa sisällä mitään kuvaannollista kielikuvaa. Selittävänä ilmauksena käännetty 

suomalainen ilmaisu poikkeaa chengyu-idiomista sekä tyyliltään että idiomaattisuudeltaan. Se 

heikentää kyseisen henkilön eli punaisen liiton komentajan kokeman ahdistuksen astetta, ja 

käännös ei onnistu synnyttämään kohdekielen lukijoissa samankaltaista tunnetilaa, jota 

alkutekstin lukijat ovat kokeneet. Siitä huolimatta todellisen merkityksen on selittävä käännös 

kuitenkin välittänyt kohdekielelle vaivattomasti. Käännöksen perustehtävä on saavutettu 

viestinnän näkökulmasta.  

 

13) Ȁ1ƏKȃõQ?-�ǉúőĢ�ǽȁõ�Ƭ:	ÇŸű�ŽÂŻȃ�4<y,ǽ(s.75) 

”Ye Wenjie, olemme kohdelleet sinua hyvin”, komppanian päällikkö sanoi, puhalsi savut 

keuhkoistaan. (s.39) 

Chengyu-idiomin ǉúőĢ  (rén zhi yì jìn) kääntäminen edellyttää kääntäjältä tietämystä 

kiinalaisesta kulttuurista ja kiinalaiseen filosofiaan, erityisesti Kungfutselaisuuteen liittyvistä 

käsitteistä. Kiinalaisten kirjoitusmerkkien ǉ (rén) ja ő (yì) ymmärtäminen ja niiden 

merkitysten välittäminen kohdekielelle voisivat tuoda vieraskielisille kääntäjille suuria 

haasteita kiinalaisen kulttuurin tietämyksen puutteen takia. ǉ(rén) ja ő(yì) ovat Kungfutsen 

ehdottamia moraalisia hyveitä, joita ihmisen tulee omata kehittyäkseen Junziksi, 

eli ”herrasmieheksi”. ǉ (rén) tarkoittaa lähes samaa kuin inhimillisyys ja ő (yì) vastaa 

oikeamielisyyttä merkitykseltään jollain tasolla. Muita tärkeitä moraalisia hyveitä, joita ilmenee 

Junzin toimissa, on hyvä käyttäytyminen (Þ lǐ), viisaus (Ġ zhì), uskollisuus (� xìn).  

Chengyu-idiomin ǉúőĢ sanamukainen käännös on se, että inhimillisyys ja oikeamielisyys 

ovat ”loppuneet” jotakuta kohtaan. Todellisuudessa sillä kuvataan, että ihminen on tehnyt 
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parhaansa kaverin auttamisessa eikä voi enää tarjota apua kaverille tai neuvoa tulevaisuudessa. 

Idiomi on käännetty suomeksi selittävää käännösstrategiaa käyttämällä yhdellä sanalla hyvin, 

joka välittää alkutekstin ilmauksen merkityksen osalta kohdekielelle. Kielitoimiston sanakirjan 

(2020) mukaan hyvin sanalla on useita merkityksiä: 1. mainiosti, erinomaisesti, kiitettävästi; 2. 

vahvistus- ja tehotussanana; 3. varovaisen myönteistä suhtautumista ilmaisemassa ja 4. se 

käytetään yhtä hyvin kuin ilmauksessa. Esimerkkitapauksessa pätee ensimmäinen merkitys eli 

päällikkö on kohdellut Ye Wenjiea hyvin. Mutta chengyu-idiomin ǉúőĢ  käyttö myös 

sisältää sellaisen piilotetun merkityksen , että tämä henkilö, jolle on tarjottu mahdollisimman 

paljon apua, ei kunnioita muiden avustusta tai ei hyväksy sitä. Esimerkkilauseessa komppanian 

päällikön sanoma voi siis nähdä uhkana, että ”emme voi auttaa sinua eteenpäin, kun et suostu 

hyväksymään meidän neuvojamme”. Tämä kätketty viesti on menetetty alkuperäisen ilmauksen 

kohdekielelle siirtämisessä.  

Vaihtoehto kääntäjän käännösratkaisulle voisi olla chengyu-idiomin piilotetun merkityksen 

paljastaminen käännöksessä, jotta kohdekielen lukijoilla on mahdollisuuksia saada samanlaisia 

käsityksiä puhujan tunnetilasta ja tilanteen kokonaiskuvasta.  

 

14) �ťHƫǖ¨,ȄȀA��ƢƜĥö�ȅ*
�,A��I�F��nĭ�ȅȁ (s.5) 

Iso-Shi ei hänkään vastauksessaan arkaillut: ”olenko siis täällä sovittamassa syntejäni työllä? 

Ettekö muka pidä toimintatapojani kyseenalaisina?” (s. 66) 

Ǒ¨ǁU (wāiā mén xíe dào) chengyu-idiomina tarkoittaa kirjaimellisesti ’vinossa olevaa tietä 

ja ovea’. Konkreettisesti sillä kuvataan epärehellisiä toimintatapoja ja keinoja. Idiomi on 

käännetty suomeksi selittävällä tavalla ja suomenkielinen käännös kyseenalainen tarkoittaa 

kielitoimiston sanakirjan (2020) mukaan epävarmaa, epäilyttävää. Näin ollen suomenkielinen 

käännös ei vastaa alkuperäistä ilmausta merkitykseltään eikä tyyliltään. On myös huomioitava, 

että chengyu-idiomi Ǒ¨ǁU on merkitykseltään pejoratiivinen eli sen käyttäminen voi esittää 

väheksyvää tai halveksivaa sävyä, mitä on taas laiminlyöty suomenkielisessä 

käännösratkaisussa. Kyseenalainen on merkitykseltään neutraali sana ja tästä syystä halutun 

tunnelman luominen kohdekielen lukijoissa on epäonnistunut kyseisessä ratkaisussa. 
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Englanninkielen kääntäjä on myös kääntänyt saman chengyu-idiomin selittävällä ilmauksella 

dishonest and crooked, kun englannin kielessä ei ole sopivaa ja soveltuvaa vastaavaa idiomia.  

Chengyu-idiomin sisältämä kuvaannollisuus on samalla lailla hävinnyt englanninnoksessa, 

mutta englanninkielen ratkaisu on vähintään säilyttänyt suhteellisen samanlaisen sävyn kuin 

chengyu-idiomi.  

 

15) ƱşŲ>ƏrƘ	)S&�MȃJ*Ä
�]���ûǍǀȃ�ěȃ�#!M3���dLĉǽ

(s.196) 

Kysymys hiljensi Yang Weiningin ja Ye Wenjien. He eivät suinkaan pitäneet ajatusta 

kaukana haetulta, päinvastoin, he säikähtivät, koska eivät olleet tulleet sitä itse ajatelleeksi. 

(s.295) 

Chengyu-idiomi ǻþ¿ǜ (chēng mù jié shé) tarkoittaa kirjaimellisesti, että ihminen tuijottaa 

suurilla silmillä eikä pysty sanomaan mitään. Sen kuvaannollinen merkitys kuvaa ihmistä, joka 

hämmästyneisyydessään menettää kyvyn puhua. Ihmistä voi yllättää odottamaton tilanne, 

ennalta arvaamaton todellisuus tai pelottavalta kuulostava ajatus. Suomenkielinen selittävä 

käännös hiljentää tarkoittaa kielitoimiston sanakirjan (2020) mukaan ’hiljaiseksi tekemistä’. 

Suomenkielinen ilmaus poikkeaa alkuperäisestä chengyu-idiomista siinä, ettei se kohdekielen 

lukijoille chengyu-idiomiin sisältyvää yllättävää tunnetta välitä. Vaikkakin käännöksen lukijat 

voisivat saada oikean käsityksen kontekstin perusteella, kääntäjän velvollisuus on kuitenkin 

valita tilanteeseen sopiva ratkaisu, joka ei haittaa tekstin ymmärtämistä ja toisaalta vähentää 

väärinymmärtämisen mahdollisuuksia. Yleisesti ottaen kääntäjän ratkaisu on tässä tapauksessa 

chengyu-idiomille käypä, mutta vaatisi vähän täydennystä.  

 

16) ��J�+9K"��ȃě^ZŇũſ�J*�×OȄ�xą7ŏ��)ȃJ*��YĀĀ�g

ƧdǬƥ������� (s.59) 

Sen ajan muihin vallankumouksen vihollisiin verrattuna taantumuksellisilla akateemisilla 

porvariauktoriteeteilla oli yksi erityispiirre: he olivat aina olleet kamppailuistuntojen 

käynnistyessä ylpeitä ja järkähtämättömiä. (s.12) 
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Chengyu-idiomi ďŶǗÚ (niú guǐ shé shén) merkitsee kirjaimellisesti demonin, jolla kasvaa 

lehmän pää, ja aaveen, jolla on käärmeen keho. Idiomia käytettäessä usein viitataan pahaan 

ihmiseen. Idiomin ymmärtämistä auttaa kiinalaiseen taolaisuuteen ja buddhalaisuuteen 

tutustuminen. Aluksi se oli vain uskonnallisessa tekstissä käytetty termi, mutta vähitellen se on 

vakiintunut chengyu-idiomiksi. Kulttuurivallankumouksen aikana idiomi käytettiin erisnimenä, 

joka viittaa kaikkiin vastavallankumouksellisiksi julistettuihin henkilöihin ja ilmiöihin. 

Idiomilla on siitä lähtien jokin verran poliittisen väri. Suomentaja siirtää sen kohdekielelle 

selittävällä käännöksellä vallankumouksen vihollinen, joka merkitsee melkein samaa asiaa kuin 

chengyu-idiomi, muttei säilytä onnistuneesti alkutekstin ilmauksen idiomaattisuutta ja 

kuvaannollisuutta. Idiomissa on paheksuvaa sävyä, jota on myös tärkeä esittää kohdekielen 

lukijoille.  

 

 

5.4 Chengyu-idiomi käännetään deskriptiivisellä ilmauksella 

Chengyu-idiomi voi myös kääntää deskriptiivisellä ilmauksella, joka tarkoittaa idiomin 

selittämistä deskriptiivisesti. Tällöin chengyu-idiomia pyritään selittämään mahdollisimman 

selkeästi vertailuja, kuvailevia ilmauksia tai metaforaa käyttäen.  

Deskriptiivinen käännösstrategia poikkeaa kirjaimellisesta kääntämisestä silla tavalla, että 

alkuperäisen ilmauksen kuvaannollisuus ja ilmeikkyys halutaan myös siirtää kohdekielelle. 

Toisaalta deskriptiivinen käännösstrategia eroaa selittävästä käännösstrategiasta sen takia, että 

selittävässä käännöksessä käytetään ainoastaan yksinkertaista kieltä, mutta deskriptiivistä 

käännösstrategiaa käyttäessä käännöksen kieli muuttuu eläväksi ja käännöksessä käytetään 

ilmaisuvoimaa edistävää kuvailevaa kieltä, metaforaa tai vertailukuvaa. Kieltä elävöittäen 

kuvailmauksen käyttö merkitsee enemmän kuin suoraan sanottu. Lisäksi deskriptiivinen 

käännös sopeutuu suoraa käännöstä paremmin kohdekielen konventioihin. Aineistosta löytyy 

kolmetoista chengyu-idiomia, jotka on käännetty suomeksi deskriptiivisellä ilmauksella.  

 

17) ǆrŔ�lǴ6xC�ȃQQ�-<,%0ȃȀ�µ�øAF������� � (s.231) 
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Evans oli aukaissut sanaisen arkkunsa, ja puheen tulva sen kuin jatkui:” kun olin 

kaksitoista......” (s.344) 

Chengyu-idiomi ǳǳ
Ħ  (tāo tāo bù jué) sananmukaisesti tarkoittaa, että joessa virtaa 

jatkuvasti vettä. Sitä käytetään useammin kuvaamaan sitä, että ihminen puhuu tauomatta tai 

ihmisellä on paljon sanottavaa. Kääntäjä on suomennoksessa keksinyt idiomille hyvän 

deskriptiivisen ilmauksen, joka yhä aikaa noudattaa tiiviisti kohdekielen normeja ja 

konventioita. Suomenkielisessä käännöksessä puheen tulva jatkui otetaan käyttöön metaforan 

kuvailmaus siinä kohdassa, kun verrataan loputonta puhetta vesitulvaan. Sana tulva sisältää 

kielitoimiston sanakirjan mukaan runsauden, paljouden tarkoituksia. Esimerkiksi kyynelten 

tulva, kysymysten tulva ja turistitulva voidaan katso vakiintuneiksi ilmauksiksi suomen kielessä. 

Tämänkaltainen vertauskuvan käyttö tuntuu jo suomalaisista lukijoista tutulta. Tästä syystä 

kyseinen deskriptiivinen käännös hyväksytään mielellään suomalaisten korvissa. 

Kuvaannollinen merkitys ja kielen ilmeikkyys säilyvät erinomaisesti kääntäjän tuottamassa 

deskriptiivisessä käännöksessä, ja sellaisenaan se tuo kohdekielen lukijoille kaivattua 

idiomaattisuutta. 

 

18) ehA��kE�Đ:�R¢Û^�ę�ÝZŕĵȃo�
�ŪƄȃ<ČR¢SË�D��Eǽ

(s.187) 

Jos se matemaatikko oli oikeasti kehittänyt kolmen kappaleen järjestelmän liikeradat 

ennustavan matemaattisen mallin, Herra ei välttämättä koskaan saapuisi luoksemme ja koko 

Maa-Trisolaris-liike valuisi hiekkaan. (s.281) 

Ưw	Ƹ (huǐ yú yī dàn) chengyu-idiomin kuvaannollinen merkitys on se, että suuri projekti, 

johon on kiinnitetty paljon huomiota, voi kaatua yhdessä yössä eli hyvin nopeasti. Idiomi on 

käännetty suomeksi deskriptiivistä käännösstrategiaa soveltaen. Suomenkielinen käännös 

valua hiekkaan on jo yleisessä käytössä oleva ilmaus, kun puhutaan siitä, että aine häviää 

jäljettömiin tai asia menee hukkaan. Merkitykseltään suomenkielinen käännös vastaa chengyu-

idiomia suhteellisen hyvin. Lisäksi tällainen kielikuva välittää kohdekielen lukijoille 

alkuperäisen ilmauksen ilmeikkyyttä erinomaisesti ja samalla ottaa huomioon kohdekielen 

idiomaattisuuden. Sen ansiosta idiomin kuvaannollisuus säilyy käännöksessä.  
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19) q¦�ǯȃ=Y�Qơú�¨Ǉ /ǎżȃG�	Ê�����Ŧƌ��fǕŰǫė��Ǩǫ�

HH=�<Ĕ4ǽ(s.131) 

Suureen saliin saavuttaessaan hän huomasi, että siellä oli jopa pimeämpää kuin sinne 

johtamassa luolassa. Ainoa valonlähde oli kaksi pitkällä marmoripöydällä seisovaa hopeista 

kynttilänjalkaa, joiden kynttilät valaisivat salia laiskasti. (s.201) 

Chengyu-idiomin ǎǎƉ} (hūn hūn yù shuì) todellinen merkitys on olla kovin uupunut ja 

päästä nukkumaan välittömästi. Idiomin toinen kuvaannollinen merkitys tarkoittaa, että 

ihmisen toimista puuttuu aktiivisuus. Toisin sanoen ihmiselle annettuihin tehtäviin ei ole 

suhtauduttu tarpeeksi pontevasti ja ihminen näyttää ulkonäöltä väsyneeltä. Suomeksi chengyu-

idiomi on käännetty deskriptiivisellä tavalla. Suomenkielinen käännös laiskasti kuvaa 

täydellisesti pimeän huoneen valaistusta siitä johtuen, että palaavat kynttilät ovat valaisemassa 

vain pientä tilaa. Suomenkielisellä käännösratkaisulla on tarkoitus soveltaa sanan laiska 

kuvaannollinen merkitys, jotta käännöksen kieli tuntuu elävältä. Elottomana esineenä 

kynttilään on liitetty inhimillinen ominaisuus ”laiska”. Kielikuva sopeutuu käytäntöön hyvin ja 

kääntäjän tavoite välittää viesti kohdekielen lukijoille on saavutettu.  

 

20) ƱşŲ2�kĈȃª´>ĸĞƲŵȃ
�	�N�ŎŨ��ȃ��!M����Aȃ2�{ǒ5

(I�ðǰ�ǽ(s.201) 

Yang Weining oli lahjakas, ansioitunut ja hyväkäytöksinen mies, eikä hänellä ollut mitään 

tätä vastaan. Mitään rakkauden leimahdusta oli kuitenkin turha odottaa, sillä Ye Wenjien 

sydän oli jäähtynyt lopullisesti. (s.303) 

Chengyu-idiomin +e�ƣ (xīn rú sǐ huī) kirjaimellinen merkitys on: sydän on kuin tuhka. 

Lisäksi idiomilla on kaksi kuvaannollista merkitystä: 1. se tarkoittaa, että ihminen on tunteeton 

ja 2. ihminen vaipuu epätoivoon ja ilmentää kaikissa toimissaan välipitämättömyyttä. 

Esimerkkitapauksessa (19) pätee toinen merkitys, että Ye Wenjie ei tunne mitään kiinnostusta 

rakkauden suhteen. Kääntäjän käyttämä deskriptiivinen käännös sydän oli jäähtynyt lopullisesti 

esittää samalaisen merkityksen kuin alkuperäinen idiomi. Sana jäähtyä merkitsee kielitoimiston 

sanakirjan mukaan ’lämpötilan alenemista ja kylmenemistä’. Kun se on käytössä sanan sydän 
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yhteydessä, kohdekielen lukijoille tarjotaan sellainen mielikuva, että kyseinen henkilö on 

piittaamaton muiden kärsimyksistä eikä itse osoita intoa mihinkään asioihin.   

 

21) �
�	Øé�SIȃǦU
�Íȃ/�Ţ�Æ¨�	UUXù�ĜȃƁǶ	O�����	

�Ƶƃǽ(s.195) 

Se oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä sopivaa kommunikaatiokanavaa oli 

vaikea löytää ja onnistumista hidastaisi byrokratia useilla tasoilla. Lisäksi pienikin 

virheliike saattaisi herättää epäilyksiä siitä, että Ye Wenjie yritti salaa pelata vieraan 

valtion pussiin. (s.294) 

Chengyu-idiomi Q¼·9  (lǐ tōng wài guó) on kuvailmaus siitä, että ihminen turvautuu 

vihollisen voimaan ja  päättyy lopulta pettämään omaa kumppaniaan vahingoittaen oman 

puolen etua. Suomen kielen kääntäjä päätti kääntää idiomin selittävällä käännöksellä 

kuvailevaa ilmausta käyttäen, joka poikkeaa normaali-ilmauksesta. Suomenkielinen käännös 

vastaa alkuperäistä idiomia ja kuvailevana ilmaisuna luo elävän tunnelman kohdekielen 

lukijoiden sitä lukiessa.  

Yleisesti ottaen kun kohdekielestä ei pysty löytämään merkitykseltä vastaavia idiomeja 

chengyu-idiomia käännettäessä, kääntäjän kannattaisi miettiä deskriptiivistä käännösstrategiaa, 

kun taas selittävä normaali-ilmaus ei kuitenkaan yleensä riitä chengyu-idiomin sisältämän 

kuvaannollisuuden ja idiomaattisuuden välittämiseen kohdekielen lukijoille.  

 

5.5 Poisto 

Aineistoni esimerkeissä on sellaisia tapauksia, joissa chengyu-idiomi on jätetty kokonaan 

kääntämättä. Erilaisia poistoja olen löytänyt aineistostani yhteensä kuusi kappaletta.  

 

22) �Ŏó�l½ŒıwÎȃ���,�!�ś�óȃ3�V'×��ǽ(s.10) 

He kuitenkin keskustelivat aina samoista asioista eli teorioista, ei mistään muusta. (s.73) 

Alkutekstissä esiintyy chengyu-idiomi �ğpÓ� (tiān mǎ xíng kōng), jonka sananmukainen 

merkitys on hevonen lentää taivaalla. Usein sillä kuvataan epärealistisia ideoita ja menetelmiä, 
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joita on vaikeaa käytäntöön soveltaa. Kääntäjä ei kuitenkaan kääntänyt sitä suomeksi ja jätti 

sen pois käännöksestä kokonaan. Alkutekstissä chengyu-idiomi toimii adjektiivimääritteenä, 

joka luonnehtii sanan teorioista. Toisin sanoen ne teoriat, joista keskusteltiin, olivat aina samoja 

ja epärealistisia. Käännöksestä siis puuttuu tämän etumääritteen suomenkielinen vastine.  

 

23) ���ŗ�%N�ŚÙ�sŞǢǸ	Ɣ]^ǽ(s.51) 

Hänen hienotunteisuutensa sai Wang Miaon liikuttumaan. (s.130) 

Chengyu-idiomi �íTǡ� (tiān yī wú fèng) juontaa juurensa kiinalaiseen mytologiaan, jonka 

mukaan keijun (kiinaksi ƾ\) vaatteissa ei ole saumoja. Kuvaannollisesti se merkitsee, että 

asia on harkittu perusteellisesti eikä virheitä tai puutteellisuuksia löydy. Esimerkkitapauksessa 

idiomi on sanan hienotunteisuus etumäärite, jonka kääntämättä jättäminen ei vaikuta 

alkutekstin ymmärtämiseen. 

 

5.6 Muita havaintoja 

Aineistostani myös löytyi seitsemän chengyu-idiomia, jotka esiintyvät alkuteoksessa 

enemmän kuin kerran, mutta niiden kääntämisessä on käytetty erilaisia käännösratkaisuja. 

Esittelen näistä yhden tässä.  

 

24) ŜƮÃ»;ĩ���ØǞƥ�ȃĨÜ?ťÈ,ȄȀ����ǽȁ� ťÈƙ��#�ǽ(s.210) 

Räjähdeasiantuntijan hymy hyytyi. ”Tämä viimeinen on aito”, hän kuiskasi Shi Qiangille, 

joka ei vieläkään suostunut hermostumaan. (s.313) 

25) Ȁ�*üăÔ�Ĺ�	%~y�ŖīǽȁǼŁ��#�<,ǽ(s.44) 

”Ennen sitä meidän tulee osoittaa sitä edeltävien ennustustesi oikeellisuus”, kuningas Zhou 

sanoi turhia innostumatta. (s.121) 

26) Ȁ��ȃ���Ršà¬Ȃȁ�ǯ �����łƚ�ȃÓ�ǂƒǞƥ�ȃG�ǼŁƙ[��#�ǽ

(s.47) 

”Taivaalle, taivaalle on ilmestynyt kolme lentotähteä!” paikalla olijat äimistyivät ja 

ilmapiiri jännittyi. Tyyneytensä säilytti ainoastaan kuningas Zhou. (s.125) 
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Esimerkeissä (24) (25) (26) on esiintynyt sama chengyu-idiomi 
^Ü©� (bù dòng shēng sè), 

joka tarkoittaa, että hätätilanteessa ihmisen kasvoilme ja puheääni pysyvät ennallaan. Suoraan 

sanoen hän pystyy olemaan rauhallisena hädässä tai ei salli itseänsä näyttää sisäistä jännitystään 

muille.  

On hauska nähdä, että sama chengyu-idiomi on käännetty eri tavoin siitä huolimatta, että kaikki 

käännökset ovat selittäviä ilmauksia. Esimerkissä (24) chengyu-idiomi on korvattu 

käännöksessä kielteisellä lauseella ei suostunut hermostumaan, esimerkissä (25) lähtökielen 

idiomi on välitetty kohdekieleen MA-infinitiivin kautta turhia innostumatta ja esimerkissä (26) 

chengyu-idiomi on selitetty selkeästi ilmauksella säilytti tyyneytensä. Kaikissa tapauksissa 

chengyu-idiomin todellinen merkitys on välittynyt kohdekielen lukijoille onnistuneesti. Ennen 

tutkimusta en ole koskaan aiemmin tullut ajatelleeksi sitä, että sama chengyu-idiomi voi 

kääntää vieraaksi kieleksi erilaisilla tavoilla. Mutta tämä on täysin ymmärrettävä: kun chengyu-

idiomille ei ole kohdekielistä idiomia olemassa, selittävään käännösstrategiaan päättyessään 

kääntäjällä on enemmän tulkinnanvaraa käännöksen tuottamisessa.  

 

 

6. Johtopäätökset 

Olen tutkinut pro gradu-tutkielmassani kiinalaisia chengyu-idiomeja ja niiden 

käännösstrategioita. Tutkimuksen aineistoksi on valittu kiinalaisen tieteiskirjailijan Liu Cixin 

teos Santi ja suomentajan Rauno Sainio siitä tekemä käännös Kolmen kappaleen probleema. 

Alkuteoksesta on löytynyt 189 chengyu-idiomia, jotka on käännetty suomeksi erilaisia 

käännösratkaisuja käyttäen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käännösstrategioita 

kääntäjä on soveltanut chengyu-idiomin kääntäessään ja pohtia mahdollisia syitä kääntäjän 

valintoihin.  

Chengyu-idiomi on hyvin tärkeä osa kiinan kieltä. Se koostuu neljästä kiinalaisesta 

kirjoitusmerkistä. Chengyu-idiomi on kiinan kieleen ja kiinalaiseen kulttuuriin sidonnainen, 

minkä takia sen kääntäminen on aina haastavaa vieraan kielen kääntäjälle, jolta edellytetään 

kiinan kielen kokonaisvaltainen hallinta sekä kattava tietämys Kiinan historiasta ja kiinalaisesta 

kulttuurista. Kirjaimellisen merkityksen lisäksi chengyu-idiomilla on usein myös 
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kuvaannollinen merkitys, joka on tärkeää välittää kohdekieleen. Kääntäjän tehtävänä on siis 

valita tilanteeseen sopiva käännösstrategia ja siirtää alkutekstin tieto kohdekielen lukijoille 

tarkoituksen mukaisesti. Chengyu-idiomin kääntämisessä varsinkin tärkeää on säilyttää 

idiomin kuvaannollisuus ja ilmeikkyys käännöksessä sellaisena kuin alkutekstin lukija on sen 

lukenut.  

Luokittelen aineistosta keräämäni suomenkieliset käännökset viiteen ryhmään käytettyjen 

käännösmenetelmien perusteella (ks. alla oleva taulukko ja ympyräkaavio):  

 

Taulukko 1: Aineistostani löytyneet käännöstyypit 

 

Käännösstrategia Määrä (kpl) 

Kääntäminen kohdekielisellä idiomilla 10 

Kääntäminen sananmukaisesti 33 

Kääntäminen selittävällä normaali-ilmauksella 127 

Kääntäminen deskriptiivisellä ilmauksella 13 

Poisto 6 

Yhteensä 189 

 

Kuva 1: Eri käännöstyyppien osuudet koko aineistosta  
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Analyysin jälkeen on helppoa saada päätelmä siitä, että useimmissa tapauksissa kääntäjä 

on päätynyt kääntämään chengyu-idiomin kohdekielisellä selittävällä normaali-ilmauksella 

(67%). Sananmukaista käännösstrategiaa soveltaen kääntäjä on kääntänyt 33 kappaletta idiomia 

(18%). Chengyu-idiomi on saanut deskriptiivisen käännöksen 13 tapauksessa (7%). 

Kääntämiseen kohdekielisellä idiomilla on kääntäjä turvautunut 10 tapauksessa (5%) ja on vielä 

6 chengyu-idiomia, jotka on jätetty kääntämättä (3%).  

Tutkimukseni johtava hypoteesi selvästi toteutui: kiinalaiset chengyu-idiomit käännetään 

suomeksi useimmiten selittävällä normaali-ilmauksella ja vähinten kohdekielisellä idiomilla. 

Periaatteessa idiomin kääntäminen kohdekielisellä idiomilla on kääntäjälle ensisijaiseksi 

suositeltava ohje, mutta jos kohdekielestä ei pysty löytämään toimivia vastineita,  kääntäjän 

tulisi kääntyä muiden käännösstrategioiden puoleen. Suomen ja kiinan kielet eroavat toisistaan 

huomattavasti. Kieli- ja kulttuurierojen vuoksi vastaavan idiomin etsintä kohdekielestä 

epäonnistui useimmissa tapauksissa, siksi kääntäjä joutui hyvin usein kääntämään chengyu-

idiomin selittävällä ilmauksella, kirjaimellisen ilmauksen avulla tai käyttämällä deskriptiivisiä 

ilmauksia idiomin ympäröivän kontekstin mukaan.  

Chengyu-idiomi haluttaisiin korvata käännöksellä kohdekielisellä idiomilla sen takia, että 

silloin idiomin kuvaannollisuus ja todellinen merkitys säilyvät parhaiten. Tarkoituksena on 

välittää kohdekielen lukijoille samanlainen tunnelma, jonka alkutekstin lukijat ovat kokeneet. 

5%

18%

67%

7% 3%

kohdekieliset käännökset sananmukaiset käännökset selittävät normaali-ilmaukset

deskriptiiviset ilmaukset Poisto
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Suomen kielessä on sanontoja tai idiomeja, jotka vastaavat chengyu-idiomin merkitykseltään 

hyvin, mutta käännöksen muoto poikkeaa chengyu-idiomin kiinteästä neljämerkkisestä 

muodosta huomattavasti, siksi ei suomenkielistä idiomia voi kutsua täydelliseksi vastineeksi 

chengyu-idiomille.  

Suuri yllätys kuitenkin on se, että kääntäjä on ottanut käyttöön sananmukaisia 

käännösratkaisuja muutamissa tapauksissa. Yleisesti ottaen chengyu-idiomin sananmukaiset 

käännösratkaisut toimivat jollain asteella hyvin käännöksessä. Kun chengyu-idiomin 

kirjaimellinen merkitys ei sen todellisesta merkityksestä eroa paljon, sananmukaisen 

käännöksen käyttö ei vaikuta ymmärtämiseen. Kääntäjä voi tarvittaessa lisätä selventävää 

selitystä sananmukaisessa käännöksessä käännöksen ymmärrettävyyttä edistääkseen. 

Kääntäessä chengyu-idiomin sananmukaisesti kääntäjän tulee samalla huomata kielieroja, eikä 

kannata seurata alkuperäisen chengyu-idiomin rakennetta sana sanalta, mikä voisi johtaa hyvin 

kömpelöltä tuntuvaan käännökseen. Tavoitteena on, ettei sananmukainen käännös tunnu 

kohdekielessä käsittämättömältä. Kyseisen käännösstrategian hyvänä puolena on se, että 

chengyu-idiomin kuvaannollisuus ja elävyys välittyvät kohdekielen lukijoille sellaisena kuin 

alkutekstissä ymmärretään. Toinen syy siihen, miksi kääntäjä on päätynyt sananmukaiseen 

käännösstrategiaan, voi olla se, ettei kääntäjä tunne kyseistä chengyu-idiomia, ja pitää sitä 

normaali-ilmauksena. 

Kääntämiseen selittävällä normaali-ilmauksella kääntäjän on mahdollista tyytyä vain siinä 

tapauksessa, ettei kohdekielistä vastinetta löydy ja chengyu-idiomin todellinen merkitys 

toivotaan selittävän selkeäksi kohdekielellä. Chengyu-idiomin kuvaannollisuus, ilmeikkyys ja 

elävyys kuitenkin kärsivät viestin siirtämisessä. Lisäksi tämä käännösstrategia antaa kääntäjälle 

enemmän tulkinnanvapautta ja väärinymmärtämiseltä vältytään. Toisaalta deskriptiivinen 

kääntäminen toimii selittävää ilmausta tehokkaammin chengyu-idiomin kuvaannollisuuden ja 

elävän kielikuvan välittämisessä. Vertailuja, metaforaa ja kuvailevia ilmauksia käyttäessä 

kääntäjä pystyy herättämään kohdekielen lukijoissa halutun tunnetilan samaan aikaan kun 

merkitys pääsee perille. Aineistossa on vielä 6 chengyu-idiomia, jotka on jätetty kääntämättä. 

Oletan, että kääntäjä kokee niiden kääntämistä tarpeettomaksi, eikä niiden puute käännöksestä 

vaikuta koko tekstin ymmärtämiseen. 
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On hyvin merkityksellistä tutkia chengyu-idiomin suomeksi kääntämistä. Aineisto on 

tarpeeksi laaja ja sisältää monenlaisia chengyu-idiomeja ja erilaisia käännösratkaisuja. 

Käyttämäni tutkimusmenetelmä toimii hyvin. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista jatkaa 

chengyu-idiomin tutkimista siitä näkökulmasta, millaisia eroja kääntämisstrategioissa on, kun 

chengyu-idiomi käännetään eri kielille (esimerkiksi englanniksi ja suomeksi) ja mietitään 

mahdollisia syitä eroihin.  
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Liitteet: aineistossa esiintyvät chengyu-idiomit ja niiden käännökset 

1. Kääntäminen kohdekielisellä idiomilla: 10 kappaletta 

石沉大海 Hävitä kuin tuhka tuuleen 

怨气冲天 Repiä asian vuoksi pelihousunsa 

了如指掌 Tuntea kuin oman taskunsa 

难兄难弟 Istua samassa veneessä 

信口开河 Puhua mitä sylki suuhusi suo 

一叶障目 Kulkea laput silmällä 

自取灭亡 Kaivaa oman hautaansa 

细致入微 Juurta jaksain 

胆战心惊 Kylmät väreet olivat käyneet pitkin 

selkäpiitään.  

四体不勤 Olisivat työntäneet nyrkkinsä saveen 

 

2. Kääntäminen sananmukaisesti: 33 kappaletta 

晴天霹雳 Salama kirkkaalta taivaalta 

救命稻草 riisinkorsi 

一尘不染 Ei löydy edes pölyn hiukkasta 

如履薄冰 Käveleminen heikolla jäällä 

寸步难行 Pienten edistysakselien ottaminen on vaikea 

摇摇欲坠 Pahasti helisemässä olevan lopullisen 

romahtaminen 

声嘶力竭 Huutaa äänensä käheäksi 

根深蒂固 Syvään juurtunut 

卧虎藏龙 Täynnä piilotettuja lohikäärmeitä 

脱离苦海 Varjele kärsimysten mereltä 

死灰复燃 Roihahtaa kuin kekäleet, jotka ovat jo 

näyttäneet hiipuneen 

不绝于耳 Tuntua jatkuvan loputtomiin 
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冷若冰霜 Jääkylmä 

不谙世事 Autuaan tietämättömänä kaikesta muusta 

olevaisesta 

付之一炬 Polttaminen 

虚度一生 Elää turhaan 

众目睽睽 Lukemattomat silmäparit seuraavat 

面面相觑 Katsoa hämillisinä toisiaan 

从天而降 Taivaasta pudonnut 

黯然失色 Kalveta  

罪有应得 Olet ansainnut sinua odottavan 

oikeudenkäynnin 

与世隔绝 Eristetty sitä ympäröivästä maailmasta 

无知无畏 Tietämättömyytensä ansiosta peloton 

随心所欲 Mielensä mukaan 

旁观者清 Sivukatsojalla on paras kokonaiskuva. 

异口同声 Kysyä yhteen ääneen 

颠倒黑白 Sekoittaa tahallasi mustan ja valkoisen  

自言自语 Mumista itsekseen 

玉石俱焚 Räjähtää kappaleiksi 

全身而退 Onnistua vetäytymään taka-alalle 

自身难保 Ei pysty itseään varjelemaan 

决一死战 Valmistautua taisteluun elämästä ja 

kuolemasta 

如梦初醒 Juuri unesta heränneet 

 

3. Kääntäminen selittävällä normaali-ilmauksella: 127 kappaletta 

五大三粗 Pitkä ja roteva 

下不为例 On ehdottomasti viimeinen kerta 

劣迹斑斑 Huono maine 
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世外桃源 Sijaita kaukana keskellä ei-mitään 

迫不及待 Odottaa vuoroaan malttamattomana 

不堪回首 Ei halua muistella menneitä 

闻名于世 Nousta maineeseen 

欲言又止 Olla sanomatta mitään 

过人之处 Hänessä täytyy piillä jotakin todella 

poikkeuksellista 

来龙去脉 Taustatietoja 

戴罪立功 Sovittaa syntejäni työllä 

歪门邪道 Kyseenalainen 

心不在焉 Hajamielisesti 

论资排辈 Kokemusta ja asemaa pidetään niin tärkeinä 

兴高采烈 Innoissaan 

高深莫测 Salaperäinen 

赏心悦目 Niiden katselu tuottaa hänelle mielihyvää 

不知所措(s.24) Neuvoton 

不知所措(s.64) Ei tiennyt mitä tehdä 

无所事事 Toimeton 

不着边际 Ei tuntunut millään tavalla tähdelliseltä. 

危言耸听 Varoitukset ovat pelkkää tyhjää pelottelua. 

不计其数 Useammat 

一望无际 Loputon 

小心翼翼 Varovainen 

大发雷霆 Hermostua 

心急如焚 Hermostunut 

旷日持久 Pitkään jatkunut 

痛哭流涕 Itkeä 

有备而来 Valmistautunut hyvin 

无坚不摧 Pettämätön 
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不由自主 Ei malttanut olla tekemättä 

恼羞成怒 Kiehua kiukusta tuntemansa nöyryytyksen 

vuoksi 

一片狼藉 Roskien täyttämä 

沉默寡言 Niukkasanainen 

不寒而栗(s.70) Värähtää 

不寒而栗(s.178) Väristä kauhusta  

飞黄腾达 Nousta urallaan meteorin lailla 

灭顶之灾(s.75) Vaikeus 

灭顶之灾(s.186) Suuri onnettomuus 

仁至义尽 Hyvin 

平易近人 Miellyttävä 

有条不紊 Tyyni ja harkittu 

寻花问柳 Porttoloita koluttuaan 

东跑西窜 Ravata ympäriinsä 

不假思索 Viipymättä 

面目全非 Täysin tunnistamaton 

若无其事 Huolettomana, aivan kuin mikään ei olisi 

ollut pielessä 

惊心动魄 Karmaisevin 

山穷水尽 Ajautua umpikujaan 

无能为力 Ei pysty parempaan 

前途无量 Päästä pitkälle 

蛛丝马迹 selitys 

瞠目结舌 hiljentää 

历历在目 läsnä 

浴火重生 Kärsinyt lukemattomista täystuhoista mutta 

herännyt aina uudelleen henkiin 

素昧平生 Ventovieras 



 54 

脚踏实地 Tekivät parhaansa 

打情骂俏 Pitää teerenpeliä  

出人意料 Yllättävä 

青云直上 Etenee omalla urallaan meteorin lailla 

英姿飒爽 Hurja 

荡然无存 Ei ole jäljellä rahtuakaan.  

意气风发 Puhkua tarmoa 

穷乡僻壤 korpi 

坚定不移 Ei koskaan päästäisi irti  

无影无踪 Hävinnyt jäljettömiin 

兵戎相见 Ryhtyä keskenään sotaan 

全神贯注 Keskittyä 

风调雨顺 Suotuisa 

例行公事 Esittää asiansa tutulla tavallaan 

弄巧成拙 Toimia meitä vastaan 

不堪一击 Ei enää ole mitään mahdollisuuksia 

心烦意乱 Häiritsevä 

变幻莫测 Omituinen 

栩栩如生 Näyttää realistisilta 

多愁善感 Aiheuttaa mielipahaa 

轻而易举 Vaivattomasti 

难以置信 Uskomaton 

顶天立地 Suunnaton 

心旷神怡 Miellyttävä 

大汗淋漓 Hiestä märkä 

炯炯有神 Ilme kirkastui 

喜怒无常 Temperamenttinen 

不动声色(s.44) Turhia innostumatta 

不动声色(s.47) Säilyttää tyyneytensä 
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不动声色(s.210) Ei suostu hermostumaan. 

善解人意 Hienotunteisuus 

不知深浅 Mennä liian pitkälle. 

必不可少 Ensiarvoinen 

超凡脱俗 Salaperäinen 

手忙脚乱 Hätäisesti 

鸡毛蒜皮 Merkityksetön 

财大气粗 Upporikas 

星罗棋布 Maisemaa täplittävät järvet 

转瞬即逝 Hetkessä tiessään 

不可思议 On vaikea uskoa todeksi. 

大相径庭 Erota suuresti 

碍手碍脚 On täällä enemmän haittaa kuin hyötyä. 

恍然大悟 Ymmärtää 

风风雨雨 Vastoinkäyminen 

无动于衷 Ei näyttänyt olevan tapahtumista 

millänsäkään.  

荒淫无度 Rietastelu 

不可自拔 Ei pysty lopettamaan.  

举世无双 Joukkonne hakevat maan päällä vertaistaan. 

惨不忍睹 Karmaiseva 

鹤发童颜 Valkotukkainen 

风度翩翩 Tyylikäs 

志同道合 On samalaisia pyrkimyksiä 

病入膏肓 Parantumattomasti sairas 

心术不正 Punoa omia juonia 

滔天罪行 Suuren kokoluokan rikoksia 

大大咧咧 Huolettomasti 

神采飞扬 Kirkas katse 
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恻隐之心 Myötätunto 

名垂青史 Tehdä historiaa 

史无前例 Ennenkuulumaton 

微不足道(s.216) Jotakin suurenmoista 

微不足道(s.257) Mitätön 

引人注目 Näyttävä 

普度众生 Korostaa toimintaa kaikkien elävien 

olentojen hyväksi 

销声匿迹 Ei kuulu mitään. 

苟且偷生 Pettää ihmiskunta ja taata jälkeläistensä 

henkiinjääminen 

前赴后继 Synnyttää yhä uusia sivilisaatioita 

tuhoutuneiden tilalle 

气势磅礴 Majesteettinen 

胡言乱语 Hölynpölyä 

娇生惯养 Hemmoteltu 

牛鬼蛇神 Vihollinen 

斩钉截铁 Päättäväisyys 

狗屁不通 Mitä roskaa 

深思熟虑 laskelmoida 

蜂拥而出 Rynnätä joukolla 

 

4. Kääntäminen deskriptiivisellä ilmauksella: 13 kappaletta 

金枝玉叶 Viihtyä neljän seinän sisällä 

里通外国 Salaa pelata vieraan valtion pussiin 

一笑置之 Tyytyi kohauttelemaan asialle 

välinpitämättömästi olkapäitään. 

心如死灰 Sydän oli jäähtynyt lopullisesti. 

彬彬有礼 Käyttäytyä kuin herrasmiehet 
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昏昏欲睡 Valaista laiskasti 

毁于一旦 Valuisi hiekkaan 

冤冤相报 Koston kierre 

耿耿于怀 Oli vaikea niellä häntä kohtaan osoittamaa 

luottamusta. 

滔滔不绝 Puheen tulva jatkui. 

引火烧身 Tulella leikkii. 

疲惫不堪 Uupunut romahtamisen partaalle 

燎原之势 Kulovalkean lailla levitä maailman 

vihoviimeisimpään kolkkaan 

 

5. Poisto: 6 kappaletta 

天马行空 

光怪陆离 

遮天蔽日 

天衣无缝 

一心一意 

意味深长 
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ȿ��
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�^Ŷ�

ƄɌ�ßɌËä�

ŝɤɇɯ>ȌɎǷɪU²ɫ�ɓǝĸɌ�'ȖȋǐǬĸHĸ�ƄɌqÈ�

ɏŷĝ�ɮ�� ōɬ	ōȍ¼ɮ�ō$��șȻƿɭ�
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�

ɥ �ś�

Hĸ�ğǭ�ċ�¶²ɮ®Ń21ŭ�ĸśɥƋǆD�ċ�CƉÎÎ£«ɮ�jê

½�ȅȀ�ğǭ¹ũDƽ{�Bqù¹ɦ�-ɮHĸ3ų�śŜ�ɣ�ùSɮL=Ŝǜ

�ĸś©ľ=čȀ�ǗƧɮ�Ǭĸ$=ų�ē©¤�ĸś©ľqĻɮ�®ŉ��ǞȤÒ

ȎDĸƧùȊɦHĸ��^�¢D2c$ĺɋÛLɮ:��ůƠSǠ��Lɦ0¥�H

ĸų�ŉù�ÒȎɥǧƐ�Ƌǆ�ċÓɇɥȅȀ�ƀɒ¹ũD`M¹ũɮ�ƄɌ�1ŭ

$&½�Ų��¨ÅɮE��ɌČ�/ ��0Ǻņ�ƘĘɦ�

ę9$¸q�ċ�ģIǻ}�ɮ�^ƄɌ�¬�¤]�ɘƓɦ�ğǭ��^$

ĪɊ���ğǭȝǵ�Ƌǆ�ċɮ�^�¢Ɯ�Ƀ�ċģ$�Ȇȷɦĵ#$?�^Ƌ

ǆ��wǄ�¢DŊȁ8� �uƄɌH#dĸś�®N?AûƷɮÚč»�ÄƆČ�

�,ɦ�ç1ŭ$ɮǬĸHĸƄɌ�¬�¤GéuŋřĊ:ɮ$Æĸś^ČEHĸƄɌ

ď����üƆDɛȜɮ&Ċ@�ď%�ƄɌqÈDǹǘɦ�

ª �� �ǋƦGéɮ$?�^ȥǳǰĩ®N$�ĸśɬȖkȾǄĸɥƥĸɥɍĸDş

ĸɭƄɌHɓǝĸɮĄɓǝƆČE$?Ȉí��ƋǆDǧƐ#ũ��ċ��ƦĲ�Ĝ
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gɦ_jɮ�-ň�ǕǶȐƎx�ƄɌǹǘ�ǢċƄɌɮĀ¡Ã��ƙċɮŗÊĄÃ

�Ȓ³�?ŪžD�ċɮɡƛE�?ƆČ�/Ēƴ:ǥüDȃ2�Óúɦ�dƄɌǹǘ

Ą$?�^�ƄɌH®NǕǶĸś-Ț»��Ê�oÎëɮǬĸÃ��ĖXDºĬù

¹&WÈŌƼûȪZĭ�ĸƆČɦ�� �ǋ$×MǛGéC2¯ċɮɓǝǬ^A Pertti 

NieminenĊ@�ƄɌ$?�^-Ûñį$?�^"H�Ä�^�Þ;ɮRɓǝƆČx

b|è$?�^j��ŋ1�ZÃ8à�1#��?¹ũɦƏƎ Jarmo Saarti�ǟǐɪ20

�ǋɓǝ�$?�^ƄɌɯƄɌE�ċCƉ�öƸɫ(Kiinalaisen kaunokirjallisuuden 

suomennokset 1900-luvulla: kääntämisen ja vastaanoton kulttuurinen konteksti) ɮ��uɌ

Hɓǝĸ��^�¢$ɮ$?wǄɑ^8�ɮȖkɪĝĸɫɥɪp<ɫɥɪȦ<ǼÈɫɥɪɐ

<ɫ>ŢǡĹȐƎŦ�#ąɮj5/$ƛ�â��8ɮ®ȂuɌHɓǝĸ�Ɯ¾ih¾ɮ

�&åÜƍƫɮɓǝƆČŚŚBE$?ƒēǡĹDɑ^ƌH�ƻ���ü²ĕɮjE5

/��üDĜŵÅǾø�ŧĉȯŇɦåz� 21�ǋƦɮɓǝ@\�]#�ËäɌČɮ

ȖkRiina Vuokko D Rauno Sainio, N.�ò�ǰĩ$�ĸśj�(ŎŉŤBªǬĸµ

yƄɌɮÀ�À#�5/�^�¢Géµ³ɓǝƆČ�ïǫɮɖǣ�E$?�ċDƋǆ

]čƺf�Ĝgɦ 

$?Dɓǝ�ĸśɥƋǆɥB�ɥȵĔoȩɥğȢĶƻD�ċq�ű�9¬�ƖǦɮ

�çɮkýĄɓǝƆČ(ŎŌƼ�üÃ�ûľ�ǗƧɮ�Ã�ƆČŃ2£��`»ɮ�

ƄɌ�«ȇɦHĸƄɌ��ƟƜEɌ��ěÊ�åÜ�öƸɦHĸƄɌ�1ŭ$�Đ�

ø�ĸśD�ċ�ȹȴ�ƾţɮŗÊþă®ƌƂ�¦ɜDƀɒłnɮľ�=ǏŭÅ�o

ÎûȪɦ�

$ɓƄɌÐȉç�Ú7�£Û�ǟǐɦ�çɮ�ǟǐ��ŭÅ�Ƚǁ�Hĸǟǐ

Ðȉ�ì±ɦǟǐ¡>$�5/ɪU²ɫ�ɓǝĸɌ��$�HĸƄɌ'Ȗɮ�ȑȄɧÇ
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T�Ⱥƿ¤ƄɌǟǐ�ĝ�ıƍ)ɮ;ȜɌČ���ĸƢ)ĂL�ƄɌqÈɮȋƤǬĸ

Hĸ�ƄɌǹǘ·Íɦ�

�ɥ ǟǐEƂ�ǟǐqÈ�

�� ǟǐEƂ�

�fǟǐ¡>5/ɪU²ɫ$�HĸŢ®£EÛ�ɓǝĸɌ�'ĸƃɮȋǐHĸ�

ƄɌqÈɦi�>ã�ɪU²ɫ'ǟǐEƂɮx��>)UdÃ�ɦ~ɮɪU²ɫ�$

?ƣǚ�^ǆ��¬�¤ɦɪU²ɫ�$?ƣǚ�AȌɎǷ�8�ɪBķİVɫUÞƩ$

�~Þɮš�*ĥnð=Ǐ�Ɓ5/ɮ�&�$?�A~f�*��ƣǚ5/�=

mðƑɦɪU²ɫ%·�>�uɌH#dĸśɮ��ÄǯƔÓ°*ơ�HĢɮ÷HĢ¡$

?�ƣǚ�^½��Ä�ǖń�ɮ�$?ƣǚ�^CƉǆ��Tŭɗi�ɮ�>E®Ɍ

��ǟǐ�Ƈm�\��Ƨɦ~�ɮ�ƄɌ�1ŭ$Ǻņ�$�ĸś�ĄLɦɌČ Rauno 

Sainio E$?�ƋǆD�ċ�Ƈ'v���üɮ�'�wŰǧƐ��^ɌČɮNšw

ƄɌ1��¢ÿȮȂĴ�ɪc9ɫɥɪĵUŐżŠÑɫDȔA�ɪüǍɫzɦª$�åƄ

�ɓǝĸɮ0>�=�ŭÅ�þŖÃ��oÎD`M¹ũɮǺņoÎëɮ��;ȜH

ĸ�ƄɌǹǘ�ų�ħ«¬���Lɦ~UɮǧƐ�HĸǞȤɦɪU²ɫ$ſÔƗ� 189

����âĳHĸɮ�çƞɄ�GƉ�HĸƄɌqÈ;Ȝų���¿Ò¤ɥv�¤D

ǰȰ�Ƨɦ 

�� ǟǐqÈ�

�ǟǐ�>¹ū8�^ČȑȄɧÇT�Ċ@�Ⱥƿ¤ƄɌǟǐ�ĝ�ıƍ)µyɦ

�ûŽ�ƄɌǟǐ�Ł£¦ɮȺƿ¤ƄɌǟǐ�ɖǣ�.EƄɌ�y'�ȶïïǫɮ

��ƬƬƲŸ��ĳÖŔ��1ŭɮj�ƌHEƄɌ��Ĝŵɮ�ǟǐ�1ŭ$�®

N^ƣģ£ȒȤɮ�ƄɌ"Hdù��ƚ��ċ\ƂɦƏƎ>��ƄɌǟǐ�ŁɮƄ
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Ɍ��îƹ�ĸś^\Ƃɮ÷�ǟǐė�GÃ�ɥɌ�Dĸśɮj®N�ƪɮ¦kƄ

Ɍĭ�ɥƚ��ċŪžɥƆČòózȳuĆƛ�Æɦ�dƲŸ�ĸś^�ƄɌǟǐ�Ł

À�ÀɘƓ@�ťɮ�'ƄɌÚ��ɞƒ�¯�ɮę9Ɍ�ĭ�ɥɌ�»ǅ�ē©�ƚ

��ċŪžz�ƪ�¯ċɮ �EƄɌŃ2¬�öƸɮ�>�Û¡ƄɌ�ǟǐ��ɔŐ

ƺ��ɮj�ÛƏƎų²MǛƈcB"ġɦȺƿ¤ƄɌǟǐ�ĝàŀ�¥�v�ɥĮŐɥ

ÒÕďdöƸ�ƪ;ȜÃ�ɥɌ�DƄɌqÈɮ>Ţ�ǂŌƼBáŨ�ƄɌĭ�ɦ�d

ǟǐ�Ł¥����ǟǐĭ��ɉjÕɦ�

ƏƎ;Ȝɮ�¡ɪU²ɫ$ÔƗ�� �	
 �HĸɌHɓǝĸ-ſĄL�Ĉd���

ƄɌqÈɦ)�Eų²�HĸƄɌǹǘµyǢȏ¿Òɦ�

Uɥ ;Ȝ�

�� ȞēÈ�

��ɓǝĸȢĸDǬĸHĸ�£�đƝƭ�ǗƧɮ�©ľƌĻ�&0(ĂL��e

�ƀɒ[Èɮ�>�ƄɌ-0>åÜ¡Ã�HĸȞŔHų�£�ǗƧ�ɓǝĸȢĸɦ�

e0>ǓŌƼûľÃ��ǗƧɮh(ŎĄɌ��ĸś�e2bƌƂɦĩ�ɓǝĸȢĸ]

ǌè�?�ċɮ»ǅ]ĒŃ2ſɁɮ����Eȃ2�ċ-�ț_ǥüɦɪU²ɫ$ɮſ

10�HĸǴL�ȞēƄɌÈɦ�

ƵȖɯɨŒ<Eì��¤ě��	�ɮ÷.0>ªJì$ɢ°(Êɮ�ŲŞ�-�Ó¯H

m(Ƞ<ɦɩ 

”Sofonit 1 ja 2 laukaistaan seuraavaksi Maata kohti. Niiden mikropiireille tallennetun 

valtavan tietämyskannan ansiosta ne tuntevat kaiken avaruudessa esiintyvän aineen 

kuin omat taskunsa.”  

�kıǪɮƌúEVØđČMǛ�üBÉǩǃȓɮ�´ı9%Q�[ǪZ��"ɦtuntea 

kuin oman taskunsa�êL�ɓǝĸȢĸɮ®©ľ��Ğ�ɨ�kıǪɩ£�ɮ �ƌúE
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ŮVØ�üBĦêv�ɦ��dMǛ)ɮǴLȞēÈǓûȪ�ÓúhþŖ�ğǭù¹

DBX�ĸś¹ũɦ 

 

2. åɌÈ 

åɌÈ�dƞ��ƄɌqĻɮɌČ�ƄɌ�1ŭ$ɮ��ȱŪĭ�ĸ�ĸśǈǯ

�MǛ)ɮ�Ɍ�$þŖÃ�©ľ�ƌĻD�ĄL�ƀɒ[Èɦ�dqÈ0>�=�ŭ

Å�a�ȼ�Ã�ɮÝɌ�»ǅƉĿÆ?ğǭù¹Dĸśȗtɮ ��0(�ƴ:EÃ

�©ľ�Ƨ�ǥüɮ�>�ù�MǛ)ɮɌČ0>ȧ��üǲ�ÓúɮŗÊƊư�ǥ

Ŭ!�Ń2ɦɪU²ɫ$ſ 33�HĸǴL�åɌÈµyƄɌɦ 

ƵȖɯm�-ɮÏą^pôĐ����ɮF-�ɮ$^Ĕô0�����ɮɨ�ȣɩ$

6#�rĴ�� œ�$^4ĔĚ�ɮN���e��ɦ 

Kun olin lukion toisella luokalla, eräs matematiikanopettaja huomasi kykyni. 

Keskiasteen opettajakunta oli siihen aikaan täynnä piilotettuja lohikäärmeitä, sillä 

kulttuurivallankumouksen paineen alla monet huippumatemaatikot olivat tarkoituksella 

kätkeneet kynttilänsä vakan alle ja vetäytyneet tavallisiksi lukio-opettajiksi.  

ȭǿƳƠıǸƳ9ĤuC\��rɦɓǝĸɌ� piilotettuja lohikäärmeitä�EHĸPĎ

Þ;ɨƳƠɩ�åɌɮpiilotettu�ǸƳ��Ğɮlohikäärme�Ǭĸ$�ɨƠɩɦɌČþŖ�Ã

�$�¦ɜɮûȪ�®�ɚǗ�ğǭ�ċ¹ũɦ ��-ɮ���ŭÅ��ó»ǅE

$?�ċ����üɮđ�(ƏƎ�)�Ŭĕ�ƕ@®$ǗƧɮĀɨƠɩ�$?�ċ$

�ɨ�rɮBÏɮǇĨɩ�ƂȊɦɪU²ɫ$ɮ 

 

3. �Ɍ 

�Ɍ�ı�þŖÃ��©ľƌĻɮÿȮĬĻD�ĄL�ƀɒ[Èɮ§vLɌ��©

ľĶƻDqĻ�ûȪÃ��ǗƧɦ¦kɮHĸ�åɌ�-��Ɍ�$ŕHǥüɮŉù�
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ğǭù¹Dȃ2�Ƌǆ�ċŪžĄåɌ�6#MǛ)�(HĢɮjĭ�ĸ$hæ��ų

�£�đƝƭǗƧ�ȢĸȞēɮ�-ɮɌČ0>ŘǽĄL�ɌÈɮ�ƄɌ$åÜÝƆČ

ȸ\Ã�J¥�ǗƧɦɪU²ɫ$ſ ��� �Hĸ�ƄɌ$ǴL��ɌÈɦ�

ƵȖɯɨ5ǱOɮĠTE�0�����ɦɩĠ�ȕ@ßǑǎ�ǙÕǔɮ"9B�/ɦ 

”Ye Wenjie, olemme kohdelleet sinua hyvin”, komppanian päällikkö sanoi, puhalsi savut 

keuhkoistaan. �

ȲħƧŗıEN��ƶ�DŅź�wľ��=�ŸÅɮ®$ɨȲɩDɨƧɩ��ü�$?�

ɝA�ċ£«ɦȲƧćŒoɮ�ɝAĊɆ�a��ƞ�XƥŌƜɮɨȲɩ0>ǣɋ��ü

'ɨȲ,ɩɮɨƧɩƜ�ɨ¥ƧɩɦɌČ�ƄɌñHĸ-ǴL��Ɍ�qÈɮɌH hyvinɮ�Ğ

�ɨ6�ɩɮɨĦê�ɩɦñɌ�ƞ�ûľ�Ã��ǗƧɮ&��ƴ:ǥüɮ �Ùë4�

Hĸù���ċ¹ũɦ 

 

4. ȺɈ¤©ƿÈ 

�ĭ�ĸ$æ��0>åÜȞēHĸ©ľ�Ȣĸɮj�ɌhWÈ2bƌƂBûȪÃ

�ǗƧ-ɮɌČ0>ŘǽĄLɀÕĭ�ĸĸśǈǯ�©ľqĻɮĂL¦ɜɥɂ�ɥƝ¦

zƀɒƝ[ÈɮƌƂƨBXBȺɈÃ��ĞɦɪU²ɫ$ɮſ 13�Hĸ�ƄɌǴL�Ⱥ

Ɉ¤©ƿÈɦ 

ƵȖɯknF��rJ�Ľ@�U²Ăb§ň�ą^ƱŻɮx���ǉǨɮBķU²V

ä¡����ɦ 

Jos se matemaatikko oli oikeasti kehittänyt kolmen kappaleen järjestelmän liikeradat 

ennustavan matemaattisen mallin, Herra ei välttämättä koskaan saapuisi luoksemme ja 

koko Maa-Trisolaris-liike valuisi hiekkaan. 

Ș�ȡƌú�6Ş-�Ó��i�Ē�Á¸Șő�ɦɓǝĸɌ� valua hiekkaan �©

ľ$ǴL¦ɜ�ƀɒɮ2bƌƂBûȪ�Hĸ�ǗƧɦValua hiekkaan ��Ƨ�ıȫµ
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ǒ$ɮǊ�Ƒĭȫ³ǒ$ɮƜ¦ɜ��Ƒĭëǀ�ɦ�çɮǴLñqÈǓ(þŖ

Ã�ǗƧɮh(ĄɌ�ĸś�F+ɕɅȨĖɦ 

 

5. ¾ą���Hĸ�Ɍ�$Ú7�uŌƼBƄɌ@�ɮɪU²ɫ$ſ� 6�Hĸ�Ɍ�

$7�ƄɌɮȖkɯ 

 Ƥĝ�sÍƬŸ�çɮ ��
���ƹ�ĝɮ7�Y+ù��� 

He kuitenkin keskustelivat aina samoista asioista eli teorioista, ei mistään muusta.  

�ŏyì�/{�ļ�Ưi�ɮ�Ã8$L�ƌúuƤĝ��ĝĦêǤWɠɟɮ�ļ�

Ưɮj�Ɍ�$ɮɌČÚ7�¡ñƺ�ĞƄɌ@�ɦÌêMǛ)ɮɌČãŹ�ƄɌŮ�

Hĸ0(�>)l�Ã�ɮ~ɮñHĸ�öƸ»ǅEÃ�ň²�Ğ��üɮ�>�Ɍ

Č"�ɮ®ƄɌ�ǂÚ�¬�ɮ~�ɮñHĸ©ľ�ǗƧ��ā<$�®NÞ;£ȒÕɮ

�>Ú�ò��îŉµyƄɌɦ 

âɥ Òĝ 

Ì1EȌɎǷɪU²ɫ$ÿǗ� 189�Hĸ�ƄɌqÈ�;Ȝɮ0>Ǣȏ@Ĉ�¡

ǬĸHĸɌHɓǝĸ-êL�ƄɌǹǘɮ÷.;��ɮȞēÈɬ5%ɭɮåɌÈɬ18%ɭɮ

�ɌÈɬ67%ɭɮȺɈ¤©ƿÈɬ7%ɭD�Ɍɬ3%ɭɦ�ĈdƄɌqÈɮÛL=#���

ɌÈɮĩç�ƕɮ�HĸƄɌ-ɮŌƼûȪÃ�ǗƧ�ɌČ�ī�ĭŴɦ 

Hĸ�ğǭĸś�õĴɮ�Œȟ�ÒȬɮ®ƄɌ»Ƌǆ�ċɥğǭù¹ɥȵĔoȩɥ

2cƅƢz�ƪ�öƸɦĤ��ǟǐ$0>¦Ƈ��ĸś�ɌČǴL�HĸƄɌqÈÚ

ȋǐŕHƖǦ�ų²Ã�ɦ 


