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Alkusanat

Tämä kirja syntyi väitöskirjantekijöiden — entisten ja nykyisten — halusta
muistaa ohjaajaansa, professori Jyrki Kalliokoskea tämän merkkipäivänä.
Jyrki Kalliokoski on ollut varsin tuottelias ohjaaja: kirjan kirjoittajistajo väitelleet kuusi ovat kaikki puolustaneet väitöskirjaansa viimeisen kolmen ja
puolen vuoden aikana— eikä tämä luku sisällä edes kaikkia Jyrkin ohjauksessa tänä aikana valmistuneita tohtoreita. Hal ukkaiksi kirjoittajiksi ilmoittautuikin
alun perin nykyistä suurempi joukko - sekä jo väitelleitä että väitöskirjaa
parhaillaan tekeviä — ihmisiä, jotka olisivat ehdottomasti halunneet olla mukana muistamassa Jyrkiä, muttajoiden täytyi erilaisten aikatauluongelmien
vuoksi luopua hankkeesta.
Jyrki Kalliokoski on monipuolinen tutkija ja opettaja. Hän on tutkinut
sekä tekstejä että vuorovaikutusta, sekä suomen kielen ammattilaisten käyttämää kieltä (sanomalehtitekstejäja kaunokirjallisuuden kieltä) että oppijoiden
käyttämää kieltä eli suomea toisena kielenä. Hän on myös osallistunut laajaalaisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin kielellisenä asiantuntijana.
Tämä monipuolisuus heijastuu Jyrki Kalliokosken ohjaamien väitöskirjojen aiheiden laajassa kirjossaja on epäilemättä yksi syy siihen, että hänelle on
väitöskirjantekijöitä niin runsaslukuisesti siunaantunut. Jyrkin, ja hänen
ohjattaviensa, aiheiden monipuolisuus on ollut myös haaste tämän kirjan tekemiselle. Halukkaiksi ilmoittautuneiden kirjoittajien tutkimusintressitja -sisällöt poikkesivat toisistaan niin teemoiltaan, aineistoiltaan kuin metodeiltaankin, ja yhteistäjulkaisua ajatellen kokonaisuus uhkasi muodostua kovin
hajanaiseksi ja pirstaleiseksi. Ratkaisu ongelmaan löytyikin itse asiassa Jyrkistä
itsestään. Päätimme, että kirjalla pitää olla teema, joka läpäisee kirjan artikkelitja on myös jollain tavalla lähellä Jyrkiä. Teema löytyi, kun Jyrkin tieteellisen tuotannon lisäksi ryhdyimme miettimään häntä henkilönä — tunteet!
Sen lisäksi, että Jyrki on tutkinut tunteiden kielellistä ilmaisua, hän ilmaisee
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itsekin avoimesti tunteitaan ja on ollut tunteella mukana kaikkien meidän
töissämme.
Kirjan artikkeleja yhdistää siis se, että ne kaikki liittyvät tavalla tai toisella
tunteisiin tahi affektisuuteen. Teos jäsentyy karkeasti ottaen Jyrkin tutkimushistorian kronologisena peilikuvana niin, että aluksi tarkastelun kohteena on
suomi toisena kielenä, senjälkeen paino-piste siirtyy kielenkäyttöönja kielellisiin valintoihin eri tekstilajeissa ja lopuksi päädytään kaunokirjalli suuteen ja
sen kieleen.
Teoksen aloittaa HEiNi LEHTOSEN artikkeli, jossa kirjoittaja pohtii
maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten kielellisiä valintoja ja monikielistä identiteettiä ja peilaa näitä kielenopetukseen ja opetukselle suuntaa
antavaan yleiseurooppalaiseen viitekehykseen. Lehtonen päätyy kannustamaan kielenoppijoita ottamaan uuden kielen omakseen, aluksi vaikka vain
leikillisestikin, ja muistuttaa natiivipuhuj ia myös oppijoiden oikeudesta näiden puhumaan kieleen. Uskallus, rohkeus ja oikeus käyttää kieltä ovat Lehtosen peräänkuuluttamia arvoja ja hyveitä kaikille kielenoppi joille.
Seuraava, SALLA KURHILAN artikkeli, nostaa myös esiin saman kysymyksen: ei-syntyperäisen puhujan oikeuden kielen käyttöön ja hyväksyttävän
kielenkäytön määrittelyyn. Kurhila analysoi lasten vuorovaikutusta monietnisissä päiväkodeissa ja erityisesti yhtä usein ongelmallista tai affektista
keskustelutoimintaa, korjausta. Analyysi osoittaa, että ”kakkoskielisyys” on
kategoria ja mahdollinen vallankäytön resurssi, joka voidaan aktivoida vuorovaikutuksessa, myös riippumatta puhujan kielitaidosta.
Seuraavassa artikkelissa siirrytään päiväkodista kouluun: lNKERl LEHTlMAJA tarkastelee luokkahuonevuorovaikutusta suomi toisena kielenä -oppitunnilla. Lehtimajan huomion kohteena on prototyyppisestä, opettajan ja
oppilaan välisestä opetuspuheesta poikkeava affektinen toiminta oppitunnilla: kiusoittelu oppilaiden välillä. Esimerkkien avulla Lehtimaja valottaa, kuinka kiusoittelu kutoutuu hienosyisesti osaksi yhteistä opetuskeskustelua ja
kuinka oppilaat ja opettaja toiminnallaan antavat tilaa kiusoittelulle, ohjaavat
tai rajoittavat sitä. Kiusoittelu osoittautuu keinoksi käsitellä arkaluonteisia
aiheita, ja sillä edistetään sukupuolirooleihin ja vuorovaikutuskäytänteisiin
liittyvää sosialisaatiota.
Kirjan neljännessä artikkelissa on edetty ylioppilaskirjoituksiin saakka.
JOHANNA KOMPAN artikkeli toimii siltana kirjan alkuosanja loppuosan välillä.
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Kompan artikkelissa huomion kohteena on suomi toisena kielenä kuten alkuosan artikkeleissa, mutta tutkittava aineisto on kirjoitettua kieltä niin kuin
loppuosan artikkeleissa. Komppa tarkastelee yhtä tunnekylläistä, urheiluaiheista
suomi toisena kielenä -ylioppilasainetta ja erittelee niitä syitä, jotka tekevät
kirjoituksesta affektisesti latautuneen. Artikkeli osoittaa, kuinka kirjoittaja
hyödyntää aineessaan urheiluselostuksen piirteitä, niin että affektisuus läpäisee kirjoituksen eri tasoilla: sananvalintojen ja välimerkkien käytöstä
syntaktiseen ja tekstuaaliseen rakenteeseen.
Myös HENNA MAKKONEN-CRAIG keskittyy artikkelissaan affektisiin lauserakenteisiin. Makkonen-Craig pohtii lauseen ja virkkeen käsitettä ja kohdistaa huomionsa lausemaisuuden määrittelyn ja virkkeenrakennuksen kannalta
haasteellisiin tapauksiin. Hänen aineistonsa koostuu esimerkeistä, jotka yliopiston ensimmäisen vuoden suomen kielen opiskelijat ovat keränneet kaunokirjallisista teksteistä ja jotka he ovat kokeneet hankaliksi määritellä. Makkonen-Craig havaitsee, että usein tällaiset ongelmallisina pidetyt tapaukset
liittyvät tunteiden tai tunnetilojen implisiittiseen esittämiseen: tekstien ”ongelmalliset” rakennepi irteet toimivat indekseinä, jotka ohjaavat lukijaa affektiiviseen luentaan.
Seuraavassa artikkelissa affektisuutta tekstissä valotetaan käsiteparin läheisyys—etäi syys avulla. RITVA PALLASKALLIO tarkastelee artikkelissaan 1800luvun sanomalehtien uutistekstejä ja kartoittaa keinoja, joiden kautta tekstit
hahmottuvat nykyluki jalle tunteellisiksi ja subjektiivisiksi. Erityisesti huomion kohteena on uutistekstien aikamuoto- ja aspektivaihtelu. Tarkalla
lingvistisellä analyysilla Pallaskallio osoittaa, kuinka aikamuotojen ja aspektin
vaihtelulla voidaan toisaalta venyttää, toisaalta tiivistää kerronnan aikarakennetta ja sekä lähentää tekstin kertoj anääniä kerrottaviin tapahtumiin että
etäännyttää kertojia niistä.
Historiallisista uutisteksteistä siirrytään sanomalehtien nykyaikaan ja kuvateksteihin. ELINA HEIKKILÄ tarkastelee urheilukuvien kuvatekstejä,joissa esitetään väitteitä urheilijan tunnetilasta. Tunnetilan kuvaus juontuu usein urheilijan ilmeestä tai hänen eleestään, joiden merkitys voidaan kuitenkin
tulkitaja kielentää varsin eri tavoin. Saman kuvan esittämä ele voidaan
eri lehtien kuvateksteissä kielentää esimerkiksi ihmetyksen, mielenkiinnon puutteen tai väsymyksen osoitukseksi. Vaikka kuvien tunnetiloja
tulkitaankin eri tavoin, kilpailusuorituksenjälkeisissä urheilukuvissa ni-
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menomaan urheilijan tunnekirjo — voitonriemusta tappion karvauteen —
on nykykuvissa vahvasti esillä.
SALLI KANKAANPÄÄN artikkelissa keskitytään yhteen tunnetilanilmaukseen,
organisaatioiden esittämiin pahoillaanolon ilmauksiin. Kankaanpää tarkastelee ilmauksia, jotka sisältävät muodon pahoillaan tai pahoillamme erilaisissa aineistoissa, ja kartoittaa ilmausten eri merkitysten — ”pahoittelun”,
*anteeksipyytämisen” ja ,pahoilla mielin olemisen, — jakaumaa aineistossa.
Kankaanpää havaitsee, että kun organisaatiot haluavat ilmaista pahoittelun ja
anteeksipyytämisen merkitystä, muoto on ensimmäinen persoona. Internetaineistossa pahoittelut ovat yleensä performatiiveja, joilla puhuja sekä kuvailee tekoa että tekee sen. Lehtiteksteissä pahoittelut puolestaan sijoittuvat usein
siteerauksiin.
Kirjan päättää TOINI RAHDUN artikkeli, jossa hän pohtii ironiaa ja sen suhdetta kohteliaisuuteen yhden kaunokirjallisen tekstin, Tove Janssonin Näkymättömän lapsen valossa. Rahtu tarkastelee ironiaa sen herättämien
tuntemusten kautta: miksi ironia voidaan kokea sekä nolostuttavaksi ja
musertavaksi että hauskaksi ja kohottavaksi? Analysoimalla Janssonin kertom uksen päähenkilön Ninnin vaiheita Rahtu kyseenalaistaa kielentutkimuk—
sessa usein melko suorasukaisena nähtyä suhdetta ironian ja kohteliaisuuden
välillä. Rahtu tuo esiin empatian käsitteenja jaottelee sen avulla kohteliaisuuden ulkoiseen ja aitoon. Hän osoittaa, kuinka empatian mukanaolo tai puuttuminen johtavat ironisten esitystapojen erilaisiin tulkintoihin.
Lopuksi haluamme kiittää kaikkia kirjan kirjoittajia saumattomasta yhteistyöstäja Tanja Stepanovaa ripeästä avusta viime hetken teknisten ongelmien kanssa. Meidän, kaikkien kirjoittajienja muiden ohjattaviesi puolesta

Paljon onnea, Jyrki!
Helsingissä ja Tampereella 26. lokakuuta 2006
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Heini Lehtonen

Maohonmuuttojonuoret plurilingvaalisuuden
mannekiineina
Kieltenopetuksen yleiseurooppoloinen

viitekehys

Suomenkin koulujen vieraiden kielten opetussuunnitelmien taustalla vaikuttaa yleiseurooppalainen viitekehys (A Common European Framework of
Reference)'. Se on Euroopan neuvoston asiakirja, jossa kuvataan asiakirjan
taustalla vaikuttavia käsityksiä kielestä, kielenkäytöstä sekä kielen oppimisestaja opettamisesta ja kielitaidon arvioinnista sekä pohditaan, miten näitä
näkemyksiä voisi tuoda kielenopetukseen (Huttunen 2000: 79). Tavoitteena
on vaalia Euroopan kielellistä monimuotoisuutta, edistää kielellistä suvaitsevaisuuttaja ehkäistä syrjintää (CEF s. 2).
Vi itekehyksessä murretaan tietoisesti vanhanaikaista kiel ioppiin ja kääntämiseen painottunutta opetustraditiota. Kielenopetuksen tavoitteeksi otetaan
plurilingvaalisuus, joka määritellään näin (EV s. 23; kursivointi HL):
— — Plurilingvaalinen lähestymistapa taas painottaa sitä, että kun yksilön
kokemus kielestä laajenee kotikielestä koko yhteiskunnan kieleen ja sen
jälkeen muiden kansojen kieliin, joita hän oppii koulussa tai yliopistossa
' Viitekehyksen suomeksi julkaistuun versioon viittaan lyhenteellä EV. Käytän artikkelin
pohjana englanninkielistä Internet-versiota, johon viittaan lyhenteellä CEF.

tai omaksuu välittömän kokemuksen avulla, nämä kielet ja kulttuurit eivät
varastoidu mielessä tiukasti erillisiin osastoihin, vaan niistä rakentuu

y k s i l ö n kielellinen Viestintätaito, hänen kommunikatiivinen
kompetenssinsa. Siihen vaikuttavat yksilön koko kielitaito ja kokemus
kielistä, ja siinä elävät k a i k k i nämä kielet suhteessa toisiinsa ja
v u o r o v a i k u t u k s e s s a toistensa kanssa. Eri tilanteissa i h m i n e n voi
joustavasti turvautua tämän viestintätaidon eri alueisiin ja kommunikoida
tehokkaasti
jonkun
tietyn
keskustelukumppanin
kanssa.
Keskustelukumppanit voivat esimerkiksi siirtyä yhdestä kielestä tai
murteesta toiseen ja käyttää hyväkseen taitoaan ilmaista itseään yhdellä
kielellä ja ymmärtää keskustelukumppania toisella. Joku voi myös turvautua
useiden kielten taitoonsa saadakseen selvää tekstistä, joka on kirjoitettu
tai jopa puhuttu jollakin hänelle aikaisemmin tuntemattomalla kielellä.
Tällöin hän tunnistaa tekstistä yhteisiä kansainvälisiä sanoja, jotka nyt
esiintyvät vain uudessa hahmossa. N e , joilla on edes jonkin verran
kielitaitoa, voivat käyttää sitä auttaakseen kommunikoinnissa

niitä, joilta

kielitaito puuttuu kokonaan. Näin he toimivat kielellisinä välittäjinä yhteistä
kieltä vailla olevien henkilöiden välillä. Vaikka kielellinen välittäjä
puuttuisikin, yhteistä kieltä vailla olevat henkilöt voivat kuitenkin päästä
jonkinasteiseen viestintään käyttämällä kaikkia kielellisiä taitojaan.
He kokeilevat ehkä eri kielten tai murteiden vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja,
käyttävät h y v ä k s e e n paralingvistisiä k e i n o j a , k u t e n ilmehdintää,
elehdintää ja k a s v o n i l m e i t ä , ja yksinkertaistavat olennaisesti
kielenkäyttöään.

Tässä ollaan kaukana sanastolistojen ja kielioppisääntöj en tuolla puolen:
plurilingvaalin on osattava aktiivisesti kommunikoida vähinkin tarjolla olevin
kielellisin ja kielenulkoisin keinoin. On huomattavaa, että kielellinen asennekasvatus ja kielitietous katsotaan tärkeäksi osaksi kielenopetusta. Länsieurooppalaista sivistystä hallinneesta yksikielisyyden normista pyritään tietoisesti pois; kehotetaan jopa sekoittamaan kieliä, jos vuorovaikutus sitä vaatii.
Viitekehys nojaa kielitaitokäsitykseen, jonka peruskiven löi jo 1970-luvulla
Hymes artikkelillaan On communicative competence (vrt. Huttunen 2000:
80). Hymesin keskeinen ajatus oli, että kielenkäyttäjälle ei riitä vain sisäinen,
chomskylainen kielikyky, vaan hän tarvitsee myös kielenkäytön sääntöjä,
sosiolingvistista kompetenssia (Hymes 1972: 277—278). Hymesin kommunikatiivisen kompetenssin käsitettä ovat myöhemmin jalostaneet ja
pohdiskelleet Canale ja Swain (1980) sekä Bachman (1990).
Jos viitekehystä ja opetussuunnitelmia on uskominen, monella kielellä
vaikenevia suomalaisia ei enää kouluissa pitäisi kasvaa. Suomalaiskoululaisen
plurilingvaalisuus voisi käytännössä tarkoittaa, että hän ymmärtäisi, miten
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kieli toimii, ja osaisi tehdä analyyttisiäkin havaintoja niin äidinkielestään kuin
vieraista kielistä, joita hän ympärillään kuulee. Hän ei pelkäisi ottaa tositilanteessa käyttöön kieltentunneilla oppimiaan taitoja, vaikka ei vielä olisi opiskellut kauankaan. Jos hän saisi eteensä vaikeanoloisen vieraskielisen tekstin,

hän ei antaisi vaikeuden hämmentää itseään, vaan poimisi tekstin pääkohdat
ja täyttäisi aukot yleistietonsa avulla. Hän ymmärtäisi käyttää avukseen läheisten sukukielten taitoja: ranskaa opiskellut saa olennaisen selville italiasta,
norjaa ja tanskaa ymmärtää ruotsin avulla. Suullisessa vuorovaikutuksessa
hän ei antaisi oman tai puhekumppaninsa kielitaidon vajavaisuuden häiritä
vaan etsisi aktiivisesti yhteisymmärrystä koko kapasiteetillaan suomea toisena kielenä puhuvien kanssa, itse vierasta kieltä puhuessaan tai lingua franca
-keskusteluissa.
Olen tutkinut maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyttä (Lehtonen 2004), ja heidän vuorovaikutuksensa, kielenkäyttönsä ja
kielelliset asenteensa vertautuvat kiinnostavalla tavalla tähän opetuksen tavoitteeksi asetettuun plurilingvaalisuuteen. Olisikohan maahanmuuttajanuorista
plurilingvaalisuuden mannekiineiksi tuppisuisiksi väitetyille suomalaisille?

Moohonmuultojotoustoislen
monikielisyyden ilmiöilö

helsinkilöisnuorlen

Jos haluaa ymmärtää Helsingin lähiöiden maahanmuuttajaperheissä
kasvaneiden teini-ikäisten kielenkäyttöä, on ensiksi ymmärrettävä, millainen
heidän kielellinen ympäristönsä on —ja se on niin moninainen, että sitä on
ehkä vaikea yksikielisessä ympäristössä kasvaneen yksikielisen suomalaisen
edes kuvitella. Suomen yleiskielen, yleispuhekielen, slanginja murteiden kanssa he ovat tekemisissä siinä missä kuka tahansa suomalainen. Monietnisessä
lähiössä asuvat kuulevat lisäksi monenlaisia suomen kielen ulkomaalaisaksenttej a. Sitä paitsi suomalaiset saattavat selkiyttääja hidastaa puhettaan maahanmuuttajataustaisille puhuessaan, ja näin nämä kuulevat sellaista
suomea, jota suomalaisnuori ei kuule oikeastaan koskaan: suomalaisten ulkomaalai selle suuntaamaa selkosuomea (Storhammar 1994: 102). Variaatiota

on myös omassa vähemmistökielessä. Kotona voi olla käytössä eri varieteetti
k u i n k o u l u n t u r k i n - , k u r d i n - tai s o m a l i n t u n n e i l l a . Lisäksi maahan-

muuttajayhteisössä voivat kohdata sellaiset murteet, jotka kotimaassa eivät
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eläisi rinnakkain (vrt. Lainio 1989: 23). Eräs somalityttö kertoo tulleensa
kiusatuksi, koska hänen somalin kielen murteensa poikkeaa kaikkien muiden
koulun somaleiden puheesta, ja Irakin kurdit pitävät Turkin kurdien puhetta
niin outona ja turkinsekaisena, että puhuvat heidän kanssaan suomea. Jotkut
maahanmuuttajalapset voivat olla monikielisiäjo Suomeen tullessaan: Turkin
kurdi voi kokea itsensä sekä turkin- että kurdinkieliseksi, somal ilapsi saattaa
olla pakomatkallaan oppinut jo muutamaa eurooppalaista kieltä. Nyky-Helsingissä koulut ja lähiöt ovat aidosti monikielisiä. Koulupäivän aikana oppilaat kuulevat koulussa opetettavien kielten lisäksi helposti kuuttakin kieltä —
suomea, somalia, venäjää, kurdia, turkkia, viroa —joka päivä!

Siinä, miten maahanmuuttajataustaiset nuoret kaikkea tätä kielimateriaalia
käyttävät, on kyse identiteettityöstä, monietnisen identiteetin jatkuvasta hahmottamisesta vuorovaikutuksessa. Suomessa kasvaneen maahanm uuttajataustaisen
nuoren on määriteltävä itsensä suhteessa omiin vanhempiinsaja suhteessa
valtaväestöön ja koko monikulttuuriseen lähiöönsä. Lapsena Suomeen tulleille tai mahdollisesti jo täällä syntyneille voi olla kiusallista, jos heidät
samastetaan ehkä huonosti suomea taitaviin, mahdollisesti täysin suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella vanhan kotimaan tapojen mukaan eläviin vanhempiin. He ovat eri sukupolvea. Vanhempien huono suomi kelpaa heille
vain vitsailun materiaaliksi (esimerkki 1).2
Esimerkki 1.
Bosnialainen Dzenita (Dz; 15; t3), venäläinen Elena (E; 16, t ) j a Irakin kurdi

Vian (V; 15; t) kuvailevat, kuinka maahanmuuttajaoppilaat tarkoituksella
kiusasivat opettajia teeskentelemällä suomen taitonsa huonommaksi kuin
se on. H = Heini Lehtonen.
H:

entäs

osaatteks

te

mgtkiat

tgistenne

aksentteja.

(.)
H:

tgetteks

DZ:

g:m

H:

V:
Dz:

mä ok

te

semmosta.

£koskaaK [ k o k e i l l u . £
[ootteks

te

kgu11u<

oottekst

kuullu e t t ä jotkut tgkis s e l l a s t a .
( . ) mgtkis.
j o o me y l e e n s ä t e h t i i
[ m u i s t a t t e k s t e kum me
[ni<

2 Litterointimerkkien selitykset ks. Seppänen 1997 ja Lehtonen 2004.
3 Suluissa nimen lyhenne, ikä ja sukupuoli. t tarkoittaa tyttöä, p poikaa.

te
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puhuttiin sillee et vaikka
suami£
puhu jotain
ai /ni—i:,
ai /ni—i:,

(.)

£ei hyvä

sellasta.

ulkomaalaiset
kaikki

minä,

niiku.

ulkomaalaiset.

nn
minä gi< gi

hyvä suami

sillee.

((naurua))
et muka ei 04 osattas sgamee.
((naurunsekaista päällekkäistä
puhetta))

ärsyttää

maikat

hi

maikatki ärsyyntyy jos Gmi-nä en osas suami ( - —
((naurua))
minä ei ymmärrä minä ei tehnyl läksy minä ei
ymmärrä. eh he just
/joku huusi sillee kaikki ulkomaalaiset ( — - )/
en minä osa(a)s sgami.
((naurunsekaista päällekkäistä puhetta))
DZ:

minä en

DZ:

((naurua))
( — — ) mont kuukautta me jatkettiin
niin nii.
no mitäs maikat sano siihe.
ne oli ihar raivoissaa ( — ) .

DZ:

suami

)(&

puhu.

((naurua))
no äikämmaikka

sillee

sillee.

[är- ärsytti ku äjkämmaikkaa
[äää äikä—

sillee,
DZ:

ei Katriinaa

DZ:

ei
me

DZ:

DZ:

vaan

sitä toista.

Katriina toista sillee
kaikki vihattaa.

mitä

mä<

L)

ei

tykkää.

hih hi
Vihataa sitä.
[ ( - - )
[ nii ( — ) vaa minä ei hyvä suami minä
((naurua))
Esit se aina siäl iham punasenai

ei

ymmärrä.

((naurua))
H:

V:
DZ:

no aika ilk(h)eilyä he he
((naurua))
/oikeesthn me jatkettii-/
niin nii. (.) aika pitkää.

(.)

pelleiltii.

Esimerkissä l maahanmuuttajataustaiset tytöt selvästi osoittavat, ettei
tämä minä ei).)mn'zärrä —kieli ole heidän omaa,tavallista kielenkäyttöään vaan
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muka-kieli: ”että muka ei osattas suamee”. He korostavat eroaan niihin
vanhemman sukupolven maahanmuuttajiin, joille tällainen ulkomaalaissuomi
on ainoa käytettävissä oleva suomen varieteetti. Samanlaisesta tyyl ittelystä
on sosiolingvistiikassa esimerkkejä muun muassa Britannian ja Saksan toisen polven maahanmuuttajien puheesta: Saksassa turkkilaistaustaiset tytöt
matkivat vanhempiensa murteellista vierastyöläistensaksaa
(Gastarbeiterdeutsch) (Kallmeyer ja Keim 2003) ja Britanniassa huvitellaan
aasianenglannilla, jolle mallia antavat myös median luomat koomiset
pakistanilaishahmot (Rampton 1995: 50—53, 65—91, 139—165). Suomes-

sakin ”hoono soomi” on jo jonkinlainen televisio-ohjelmissa ja kirjallisuudessa käytetty varieteetti, jota puhuvat ainakin Mämmilä—sarjakuvan mukku,
taannoisen Hyvät herrat -televisiosarjan musta palvelijaja Salattujen elämien
aasialainen vaihto-oppilastyttö (ks. lisää Lehtonen 2004: 112—115).
On kuitenkin huonoa suomea hienovaraisempaakin ulkomaalaispuheella
tyylittelyä. Tekemissäni haastatteluissa käy selväksi, että esimerkiksi vierasta korostusta saatetaan vuorovaikutuksessa käyttää täysin tietoisesti
(esimerkki 2).
Esimerkki 2.
Somalialainen Mohamed (M; 18; p) kertoo tietoisesta somaliaksentin

käytöstä. Yksinkertaistettu litteraatio.
H:

semmonen,

mulla

vaan,

mua

rupes

kiinnostaan,

kun

Moha s ä
sanot y h e l l ä Video< t a i y h e l l ä n i i s t ä
h a a s t a t t e l u i s t a kum mä k y s y i n e t t ä ,
että
puhutteks te
e r i t a v a l l a suamee e r i l a i s i s s a
tilanteissa,

niin

sä

sanoit

että

no

aksentti

on

s i i n ä y k s r y h m ä . n i i m m ä , mua n i i n k u a l k o
kiinnostaa et
m i t ä sä
tarkotit sillä että,
tarkottaaks—
t a r k o t t a a k s se
s i t ä et
sä
niiku
tahallas
joskujoskus puhut suämea semmosella
aksenniiku somaliztlazitlaisella aksentilla?
!I:

M:
M:

[(-)
[ t a r k o t t a a k s se
sitä?
>mä l u u l i e t
sä kysyt t ä n . < = j o o .
s i l l e e . mä
puhun s i l l e e ,
tahallaan
.h erilaisella aksentilla,
um mä y r i t ä n s i l l e e ,
näyttäytyä et
mä(ä)
puhun
eri
tavalla sillee.

Sellaisia tilanteita, joissa näin toimittaisiin, ei nuorten ollut helppo kuvailla. llmeisesti aksentti tekee ainakin vaikutuksen vastakkaiseen suku-
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puoleen ja jonkinlaisissa uhkaavissa tilanteissa sillä ehkä haetaan jonkinlaista
aggressiivisuutta tai mahdollisesti väistetään uhka (ks. lisää Lehtonen 2004:
109—1 10, 156—157). Joka tapauksessa haastatteluesimerkit osoittavat, että
aksentti ei ole ilmiö, joka puhujalla joko on tai ei ole, vaan sen käyttö voi
taitavalta monikieli seltä puhujalta olla tietoinen kommunikatiivinen teko.
Suomessa kasvaneet maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät välttämättä
edes tunne kovin hyvin vanhempiensa kotimaata. Kuitenkaan he eivät täysin
voi samastua suomalaiseen valtaväestöönkään. Heidän kotiseutunsa on monikulttuurinen lähiö ja kansansa monietniset lähiönuoret. Tämä sekoitus näkyy
myös kielenkäytössä. Useissa Euroopan kaupungeissa on tutkittu erityisiä
urbaanin, monietnisen alakultturin kielimuotoja, multietnolekteja (nimitys ks.
Quist). Niissä valtakieltä väritetään eri maahanmuuttajakielten sanastollaja
muulla ulkomaalaisvärillä. Keskeinen ilmiö on kielenylitys (crossing; Rampton
] 995). Se on lyhyesti määriteltynä sellaista koodinvaihtoa, jossa puhuja käyttää
sanoja kielestä, jonka puhujaksi häntä ei oikeastaan katsota (ks. lisää Lehtonen 2004: 119—126). Hän ei välttämättä edes hallitse kieltäjuuri lainkaan.
Monietnisyyttä korostavissa nuortenj engeissä kielenylitys toimii ryhmäidentiteetin tunnuksenaja solidaarisuuden osoituksena. Esimerkeissä 3 ja 4
somalialainen Mohamedja Turkin kurdi Tarkan kuvailevat, kuinka he keskinäisessä puheessaan käyttävät suomen lisäksi turkinja somalin sanoja. Kielenylitys on heille normaaliajatavallista.
Esimerkki3.
Somalialainen Mohamed ( M ; 1 8 ; p) ja Turkin kurdi Tarkan (T; 17; p)

kuvailevat keskinäistä kielenkäyttöään. Yksinkertaistettu litteraatio.
H:
M:
T:

i-Zl

H:

puhutteks te
joskus,
huviksenne,
toistenne kieltä?
joo.
joo yleensä joka,
k u m mä p u h u n h ä n e n k a n s s u o m e n
k i e l t ä mä s e k a a — s e k a a n s i i h e n n i i n k u s o m a l i a k i
i h a n t o t t a ? e h he
j o o . e he e s i m e r k i k s n i i n k u n ,
tleeii mä s a n o n h e i
tule
tänne,
n i i n k u n öö e - s o m a l i a k s i
ja
joo
ja,
mennään,
syömään
mm.
suomeksi niinkun s i l l e e
aha
joo
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H:
M:
H:
M:
H:
M:
H:
T:

miltä se ku- miltä se tuntuu ku häm puhuu somalia?
no se 0 ihan normaali että om- mä oom ee tottunus
siihe et häm puhuu somalia ja mäkip puhun, turkkii.
millon sä puhut turkkia?
huviv- joskus. huviv vuoksi sillo kun, huvittaa
niim mä m - mä sano että jotais sanaa nii,
jo:o
hänkiv vastaa s- yrittää vastaa somaliaksi tai
(takas)jotai
no miltä se tuntuu ku häm puhuu turkkia?
se on iham mum mielestä
normaalia kut tottu siihen.

Esimerkki4.
Somalialainen Mohamed (M; 18; p) ja Turkin kurdi Tarkan (T; 17; p)

kuvailevat keskinäistä kielenkäyttöään. Yksinkertaistettu litteraatio.
H:

M:
H:
M:
T:

entäs t e ittep puhutteks t e suämee eri tavalla
eri tilanteissa? tai eri ihmisille
puhutteks te
mulle eri tavalla suamee kut toisillenne?
joo.
£miten?£
sillee että: puhutaan [vaikka<
[niin se: niikum mä sanoi
että se, kum mä puhu somalia sekaaj ja ö suo—
suomen kieltä
sekaisin niikum Muhalle.

H:

mm.

T:
M:
T:

nis se on se eri
nii.
mum miälestä.

juttu

muuten se

on

sama.

M:

.m

H:

aha. onks se, puhutteks te tosi usei- puhuk sä
sittet tosi usein somaliaa ( ( ! ) )
käytäk sä usein
sitä somaliaa?
äm m mii ainakim mä käytän usein s— somalin
kiälen sanoja niinkun suamen kiäle(e)ssä.

T:

H:
M:

puhuks säki, puhuksTarkanille?
millast
suamea?

millasta

suamee

sä

puhut,

H:

mm.

M:

mä puhun ihan suamen kiältä slangii sit lisään
sinne,
ää turkkia ä yritän joskus kyllä
opiskella väkisin, kurdi vaik se on ihav
vaike(e) kieli menee joka kerta solmuuv vaikka
mä yritäv väkisin (sitä vääntää).
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Sielläkin, missä kielenylitys nyt on leimatonta— missä turkin sanat kuuluvat somalinuoren puhesuomeen — se lienee saanut alkunsa kielellä leikittelystä.
Kun somalinuori ensi kerran matkii usein kuulemaansa turkinkielistä fraasia,

hän naurattaa sillä sekä itseään että turkinkielisiä. Hän sovittaa vierasta
naamiota omille kasvoilleen tietoisena toiseudestaan. Vaan kun jokin hokema
toistuu tarpeeksi usein, sen leikin luonne katoaaja siitä tulee konventio, osa

ryhmän ja yksilön kieltä.

Moohonmuuiiojonuorlen
opetukseen

molli vieraiden kielten

Suomalaiset tuntuvat uskovan, että heidän kielensä on vaikeimpia maailmassa ja erilaisuutensa vuoksi monelle lähes mahdoton opittava ja että uuden
kielen oppiminen on kaiken kaikkiaan työläs, monen vuoden urakka. Monet
kielet oppinut maahanmuuttajanuori voi romuttaa molemmat käsitykset (esimerkki 5): suomen kielen oppiminen on helppoa — ihan yhtä helppoa kuin
muidenkin kielten.
EsimerkkiS.
Somalialainen Mohamed (M; 18; p) kertoo alkuajoistaan Suomessa.
Yksinkertaistettu litteraatio
miltäs

susta

suamen

kiäli,

tuntu,
musta:

helppoa?
joo t a i s i s e i
niin
sillee normaalii,
et

sillon
se

se

oli:

suamen
Vähän,

h e l p p o a , mut
pystyn h e t i

kiäli?
helppoa.

se o l i n i i n k u
menee
jo perää.

Esimerkin 5 avainsanat ovat minusta pystyin heti menee jo perää. Tunnen
useita ihmisiä, joita pidetään niin sanottuina kielineroina, he kun puhuvat
sujuvasti useita kieliä. Heitä kaikkia yhdistää eräs ominaisuus: heti, kun heillä
on käytössään kaksi kohdekielen sanaa, he heittäytyvät niillä keskusteluun.
Liian usein kielenoppijat ajattelevat, että täytyy tankata jokin tietty määrä
kielimateriaalia, ennen kuin kieltä uskaltaa puhua tositilanteessa. Jos jää odottelemaan hetkeä, jona tuon materiaalin määrä itsestä tuntuu riittävältä, ei
ehkä tule avanneeksi suutaan koskaan. Oppijan on uskaltauduttava vähäiselläkin kielitaidolla ”menemään heti perään”. Tähän opettajakin voi kannustaa ja
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rakentamallatunnit sellaisiksi, että pienilläkin kieliaineksilla kommunikoidaan.
Yleiseurooppalaisessa viitekehyksessä todetaan eksplisiittisesti, ettei
natiivipuhujan kompetenssi enää sovi kielenopetuksen tavoitteeksi, vaan tavoitteet on plurilingvaalisuuden idean myötä muotoiltava aivan uudelleen (CEF
s. 5). Hymes (1972: 273—275) kyseenalaisti natiivipuhujan jo 1970-luvulla.
Hän puhui puheyhteisöjen heterogeenisuudesta: ne ovat harvoin niin yhtenäisiä, että yhteisön jäsenten kielikyvyn voisi olettaa olevan yhtenevä. Lähes
kaikkialla rinnakkain elää useampia kieliryhmiä ja alakulttuureja. Toisaalta
myös niin sanottujen natiivipuhujien kompetenssit ovat erilaisia, ovathan toiset kielenkäytössään taitavampia kuin toiset. Kielenopetuksen kannalta
natiivipuhujan kuolema on niin mullistava idea, että se vielä lähes 40 vuotta

myöhemmin tuntuu vallankumoukselliselta. Natiivipuhujan kuolema tarkoittaa, että ei ole välikieliä ja oppijankieliä vaan erilaisia kompetensseja ja
idiolekteja. Se tarkoittaa, että kenellä tahansa on oikeus ottaa minkä tahansa
kielen ilmaisuvarat omaan käyttöönsä, eikä kenenkään tarvitsee pyydellä
nati ivipuhujilta anteeksi omaa aksenttiaan tai muuta kielellistä eri koisuuttaan.
Kääntäen: jokaisen olisi ymmärrettävä, että minunkin äidinkieltäni voi kuka
tahansa puhua niin kuin haluaa. En omista kieleni äännejonoja.
Viitekehyksessä kielitaidon tason arvioinnin pohjaksi tarjotaan kolmiportaista asteikkoa (CEF s. 22—29; Kohonen 2000: 65): perustason kielenkäyttäjä, itsenäinen kielenkäyttäjä ja taitava kielenkäyttäjä.4 Kielitaidon eri osaalueet otetaan huomioon: kunkin tason edellyttämistä puhe-, kirjoitus-, ymmärrys- ja vuorovaikutustaidoista annetaan melko kattava kuvaus. Taitotasokuvauksessa niin sanotun natiivipuhujanja aloitteli j an kompetenssi asetetaan samalle jatkumolle (vrt. Kohonen 2000: 66). Eivät kaikki
syntyperäisetkään välttämättä esimerkiksi kirjoitustaidoiltaan yllä mestarin
tasolle. Kuvausten avulla kielenoppimisen päämääräksi on myös tietoisesti
mahdollista asettaa jokin muu kuin abstrakti syntyperäisen puhujan taito: voi
päättää, että toistaiseksi haluaa yltää itsenäisen kielenkäyttäj än tasolle. Taso-

4Jokainen taitotaso jakaantuu vielä kahteen alatasoon: Taso A: Perustason kielenkäyttäjä
(Basic user): A l : Alkeistaso (Breakthrough level), A2: Selviytyjän taso (Waystage level);
Taso B: ltsenäinen kielenkäyttäjä (Independent user), B l : Kynnystaso (Treshold level); BZ:
Osaajan taso (Vantage level); Taso C: Taitava kielenkäyttäjä (Proficient user), C l : Taitajan
taso (Effective profiency level), CZ: Mestarin taso (Mastery level).
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kuvausten jatkumoluonne antaa kuitenkin ymmärtää, että kielenoppijakin voi
saavuttaa mestarin tason. Rampton (1995: 340—343) ehdottaa kielitaidon kuvaukseen käsitettä asiantuntijuus (expertise). ldea on sama kuin viitekehyksen tasokuvauksissa: jonkin kielen puhujaksi ei tarvitse syntyä, vaan sellaiseksi voi kasvaa myös myöhemmän oppimisprosessin kautta. Tunteet, asenteet ja syntyperä vaikuttavat kielell iseen identiteetti inja kielenkäyttöön. Rampton
kuitenkin erottaa syntyperän (inheritance) asiantuntijuudesta. Hän myös tuo
esiin, että kieltätoisena kielenä puhuvallakin voi olla tunneside kieleen (affiliation).
Kielellisen identiteetin merkityksestä kielenomaksumisprosessissa ja kieltenopetuksessa ei mielestäni ole puhuttu läheskään riittävästi. Kielenoppija ei
ole robotti,joka konemaisesti toistelee siihen syötettyä kielimateriaalia, vaan
ihminen, jolla on identiteetti. Kieli on tärkeä identiteettityön väline. Uuden
kielen oppiminen ja käyttäminen panee kielellisen identiteetin murrokseen:
oppija ei omaksu vain uusia sanojaja ilmaisukeinoja vaan joutuu muokkaamaan identiteettiään (vrt. CEF s. 106). Niinpä esimerkiksi ääntämisen opiskelussa ei ole kyse vain siitä, että kuulee äänteet oikein ja osaa asetella
ääntöelimensä oikeaan asentoon, vaan myös siitä, että tottuu päästelemään

suustaan sellaisia äänteitä, jotka eivät aiemmin omaan puheeseen ole kuuluneet. Arkikielessä sanoisin kai, että on ”kehdattava” ääntää oikein. Esimer-

kiksi ranskan nouseva kysymysintonaatio voi suomalaisesta ranskanoppijasta
tuntua nololta, koska hänen persoonaansa eivät moiset hihkaukset kuulu.
Jotta niitä voisi alkaa käyttää, on totuttava ajatukseen, että tästä lähtien ne
ainakin tässä kielessä kuuluvat — on siis ylitettävä identiteettinsä rajat ja
piirrettävä ne uudelleen.
Nolouden voittamisessa voisi opettajia ja oppijoita auttaa maahanmuuttajanuorten kielenylityksen malli. ldentiteetin muokkaus käy vielä paljon hitaammin kuin uusien sanojen oppiminen. Vie aikaa, että kieli alkaa tuntua omalta. Siksi oppimisen alkuvaiheessa on tietoisesti ikään kuin matkittava
pilke silmäkulmassa, otettava vieras naamio kasvoilleen — tehtävä tietoisia
kielenylityksiä kohdekieleen. Kielirajoja ennakkoluulottomasti ylittelevät
maahanm uuttajanuoret osoittavat, että tämä on mahdollista. Voisiko luokkahuoneessa hyödyntää entistä enemmän huumoriaja roolileikkejä? Yritä kuulostaa 60-vuotiaalta pariisilaisrouvalta! Näin oppijat saisivat kokeilla vierailta
tuntuvia ilmaisukeinoja ikään kuin roolin turvin. Niitä ei tarvitsisi heti kehdata
ottaa omakseen. Ehkä kielenylityksille sitten ajan kanssa kävisi niin kuin
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kielenylityksille maahanmuuttajanuorten ystäväpiireissä: vieraat ilmaisukeinot
asettuisivat osaksi jokapäiväistä kielenkäyttöä. Kun kielitaito kasvaa ja etenkin jos kieltä käyttää aktiivisesti, siihen lopulta kehittyy jonkinlainen tunnesidekin ja siitä tulee osa identiteettiä. Silloin ei tarvitse enää matkia, vaan
kieltä kehtaa käyttää kuin omaansa.
Saattaa olla, ettäjotkin ilmaisukeinot eivät vielä pitkänkään ajan kuluttua
ala tuntua omilta — eikä puhujaa silloin voi kukaan pakottaa niitä käyttämään.
Esimerkiksi Lehessaari (1998: 88—89) kirjoittaa: ”On puhujia, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän tietoisesti haluavankin pitää kiinni äidinkieleen
liittyvästä identiteetistä ja siitä viestivistä piirteistä.” Toden totta joka ikinen
ilmaisee puheessaan identiteettiään, eikä ole kielenopettaj an asia mennä sanomaan, miten tuota identiteettiä milläkin kielellä saa ilmaista ja miten ei.
Kielenopettajan täytyy oikaista sellaisia ääntämisen erikoisuuksia, jotka
fataalisti haittaavat ymmärtämistä, ja antaa todenmukaista tietoa kielen
variaatiosta ja eri varianttien statuksesta puheyhteisössä, mutta siihen hänen
velvollisuutensaja oikeutensa sitten loppuvatkin.
Plurilingvaalisuuteen kasvattaminen on muutakin kuin kommunikatiivisen
kompetenssin kasvattamista. Ehkä se on jopa ensisijaisesti asennekasvatusta
(vrt. Kaikkonen 1998: 12—15). Kommunikatiivisuutta täydentämään onkin
vieraan kielen didaktiikkaan 90-luvulla noussut kulttuurienvälisen toiminnan kompetenssi (mas. 18). Kaikkosen (mas. 19) mukaan siihen liittyy seuraavia osa-alueita: kyky osoittaa kunnioitusta vierasta kohtaan, kyky reagoida toisen ihmisen käyttäytymiseen ilman emootioitaja tuomitsemista, tietoja
ymmärrys käsitteistäja niiden välittämistä viesteistä, empaattisuus, tieto kognitiivisesta roolikäyttäytymisestä esimerkiksi ongelmanratkaisussa, tieto sosiaalisesta roolikäyttäytymisestä, interaktiokyky, monitulkintaisuuden sieto.
Kaikkonen (mas. 21) kirjoittaa:
Erittäin merkittävä kyky kulttuurien välisen oppimisen kannalta on
erilaisuuden sietäminen.
— — Erilaisuutta on opittava sietämään. Se on eräänlaista poisoppimista,
kasvua pois oman sosiaalisen käyttäytymisen ahtaudesta, kasvua pois
ajattelusta, että itselle tai laajemmin omalle kansanryhmälle tyypillinen
käyttäytyminen on luonnostaan parempaa kuin muiden tapa toimia. Koska
kulttuurien välinen oppiminen tähtää erilaisten ja eri kieliä puhuvien
ihmisten kohtaamiseen, tulee tärkeäksi tavoitteeksi myös epävarmuuden
sieto ja epävarmuuden sietokyvyn kehittäminen.
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Plurilingvalismi edellyttää, että suhtautuu ennakkoluulottomasti toiseen
ihmiseen ja hänen käyttäytymiseensä sekä kieliin ja niiden käyttöön (CEF s.
12, 103—105). Asennemallin voi saada maahanmuuttajanuorilta: heidän esimerkkinsä osoittaa, että kun on tekemisissä kielten kanssa, kielellinen tietoi-

suus kasvaa ja tieto kielestä sinänsä auttaa uuden kielen oppimisessa. He
eivät häpeile omaa aksenttiaan eivätkä pilkkaa muiden aksentteja; he näyttävät konkreettisesti, miten uuden kielen äänteitä voi testailla leikkimielellä,

kunnes ne tuntuvat omaan suuhun sopivilta.

Sosiolingvistiikko, monikielisyys jo toisen kielen
omaksuminen
Sekä sosiolingvistisessä monikielisyyden tutkimuksessa että toisen kielen
omaksumisen tutkimuksessa tutkitaan kielikontaktia, mutta nämä kaksi tra-

ditiota ovat kuitenkin erottuneet toisistaan eräissä kysymyksenasetteluissa ja
lähestymistavoissa. Kielenomaksumisen tutkijat voivat keskittyä pelkästään
oppimisprosessiin tai oppijan kielisysteemiin. Sosiolingvisti taas ei voi erottaa toisenkaan kielen käyttäjää ympäröivästä kieliyhteisöstä vaan näkee hänet enemminkin täysivaltaisena kielenpuhujana kuinjossakin välitilassa elävänä oppijana. (Sankoff 2002: 639—640.)
Jos kielellinen identiteetti ja sen prosessointi kuitenkin aletaan nähdä osana kielenoppimista ja -omaksumista, traditiot lähentyvät toisiaan. Kun käsitys monikielisyydestä laajentuu, voidaan tähän asti marginaalisiksi oppijankielen piirteiksi leimattuihin ilmiöihin soveltaa sosiolingvistisessä monikielisyyden tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä. Koodinvaihto on terminä tällaisessa murroksessa (vrt. Kalliokoski 1995: 6—9, 19). Jos esimerkiksi kielenylitys nähdään koodinvaihdon alalajina, on luovuttava ainakin siitä koodinvaihdon määritelmästä, että puhujan olisi osattava vaihtoon osallistuvat kielet
jotakuinkin yhtä hyvin (Rampton 1995: 276—280). Ja kun natiivipuhujan idea
joka tapauksessa hylätään ja kielitaito nähdään ennemminkin hymesilaisen
kompetenssin valossa, on vaikea sanoa mitä tuo ”yhtä hyvin” edes tarkoittaisi. Rampton (mts. 288) toteaa: ”Crossing matters as a concept because it
promises to integrate the analysis of code-switching with second language
(L2) learning.” Kiehtovaa on, että kun tutkimani maahanmuuttaj anuoret osu-
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vasti analysoivat kielenylityskokemuksiaan, he tulevat kuvanneeksi
kielenoppimisprosessia ja omaa oppimisstrategiaansa (esimerkki 6):
Esimerkki 6.
Turkin kurdi Tarkan (T; 17; p) ja somalialainen Mohamed (M; 18; p) kertovat
tavastaan yrittää oppia toistensa kieliä. Yksinkertaistettu litteraatio.

Z:]:

H

H:

— - ymmärrätteks t e ,
kuinka p a l j o sä ymmärrät
somaliaa?
jos
joku puhuu?
ee,
em mä n i i n k u k u j o s
se menee
n o p e u d e l l a mä e n
ymmärrä m i t ä ä .
mm. mm.
niinku nopeella t a h d i l .
mm,
mut
jos
öö h ä n n i i k u n j o t a i n
(pienel- seltä)
kyl
mä
ymmärrä
j o t a i n ku
mm,
[entäs sä
turkkia?
[mm.
no m ä ymmärrän s i t ä ,
yksyt- s i i s sellaset y k s i - ,
ee kohtaiset
((yksinkertaiset))
asiat esimerkiksi
perussanat.

jozo.
n i i n e s i m e r k i k s i mä
a i h e e s t a 0 kyse jos
[yhe

[niim

osaan v e r t a i l l a
mä t i e d ä

että

mistä

as-

sana.

mullaki

on

sillee

sama.

y k s i s a n a mä k u u l e a i
t ä ä t ä ä o t u t t u mistäköhä t ä ä
v o i s - m i s t ä t ä ä a i h e j o h t u u . s i l l e e mä y r i - y r i t ä v
vertailla.

Ystäväpiirin yhteiset sanat, joita kielenylityksissä käytetään, toimivat
avaimina uusiin konteksteihin. Niiden avulla nuoret päättelevät lisää vieraan
kielen sanojen merkityksiä ja uskaltautuvat ehkä seuraavaksi jo itse kokeilemaan noita uusia sanoja.
Kalliokoski (1995) pohtii laajalti erilaisia koodinvaihdon merkityksiä ja
koodinvaihdon suhdetta kielenoppi jan kommunikaatiostrategioihin. Hän tulee siihen tulokseen, ettei oppi jankaan koodinvaihtoa voi suoralta kädeltä tuomita kielitaidon puutteeksi, vaan koodinvaihdolla voi oppi jankin kielessä olla
esimerkiksi kontekstualisoinnin funktio (mas. 4—5, 8—9, 19). Kalliokoski tiivistää (mas. 19): ”Puhe koodinvaihdosta kielimuotona, kaksikielisen yhteisön kielenkäytön ominaispiirteenä, tarjoaa vapautuksen sanoman myös kie-
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len oppijalle.” Monikielisyyden ja koodinvaihdon väljemmät määritelmät tuntuvat psykologisesti ja sosiaalisesti perustellummilta kuin sellaiset, joissa
monikielisiksi katsotaan vain useaa kieltä leikki-iästä asti käyttäneet ja koodinvaihto nähdään mahdolliseksi vain niin sanotusti tasapainoisesti kaksikielisessä yhteisössä. Jos puhuja jatkuvasti elämässään käyttää useita kieliä ja
vielä kokee ne tärkeiksi itselleen, hänet pitäisi ilman muuta nähdä ennen kaikkea
monikielisenä sen sijaan, että hänet jossakin kielessä määritellään oppijaksi
tai välikieliseksi. Kaikki kielet — riippumatta siitä kuinka hyvin puhuja niitä
taitaa — voivat toimia vuorovaikutuksen resurssina, kontekstualisoinnin kei-

nona ja identiteetin prosessoijina. Virallisesti kaksikieliseksi ja käytännössä
usein yksikieliseksi mielletyssä Suomessakin elää tuhansia ihmisiä, joiden
arkipuhe koostuu useamman kuin yhden kielen sanoista ja systeemistä. On
aika haudata natiivipuhuja ja heittää hyvästit yksikielisyyden normille.
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Salla Kurhila

Kenen suomi on oikeaa?
Lasten korjauksista monietnisissö pöivökoliryhmissö
Päiväkoti on monelle lapselle ensimmäinen lenkki niiden instituutioiden ketjussa, joiden kautta yksilön elinkaari suomalaisessa yhteiskunnassa kulkee.
Siirtyminen päiväkotiin on suuri mullistus lapsen elämässä, myös kielen ja
vuorovaikutuksen kannalta. Päiväkodin myötä vuorovaikutustilanteet
monipuolistuvat, kun säännöllinen institutionaalinen vuorovaikutus tulee osaksi
lapsen arkea. Instituution käytänteet, rajoitukset ja mahdollisuudet — niiden
tunnistaminen ja niiden luomassa kehyksessä toimiminen — opitaan vuorovaikutuksessa päiväkodin henkilökunnan ja muiden lasten kanssa. Päiväkodin vuorovaikutus tuo uusia haasteita kaikille lapsille, mutta erityisen haas-

teellistaja vaativaa se on, jos lapsen täytyy toimia uusissa tilanteissa myös
uudella kielellä. Niinpä maahanmuuttaj ataustaisten lasten, joiden kotikieli ei
ole suomi, täytyy oppia päiväkodissa erilaisten vuorovaikutuskäytänteiden ja
niihin liittyvien toimintamallien ohella (tai kautta) myös väline näiden käytänteidenja mallien toteuttamiseen — suomen kieli'.

lTutkimuskohteena tässä artikkelissa ovat nimenomaan suomenkielisissä päiväkodeissa
suomea toisena kielenä oppivat lapset.
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Kielenoppimisen ohella lasten on päiväkodin vuorovaikutuksessa myös
rakennettava identiteettiään toimijoina sekä asemaansa päiväkotiyhteisössä
(A.-R. Lehtinen 2000: 10). Identiteetin rakentaminen liittyy sosiokulttuurisen
oppimisnäkemyksen mukaan kiinteästi oppimiseen, niin että identiteetti, tiedot jajäsenyys sosiaalisessa yhteisössä ovat toisiinsa kietoutuneita (ks. esim.
Day 2002: 69). Vuorovaikutustutkimuksessa puhujien identiteetit — tai
kategoriajäsenyydet (ks. Sacks 1992: 40) — ymmärretään dynaamisiksi, osallistujien toiminnan ja valintojen kautta näkyviksi tuleviksi määreiksi. Lapsilla
päiväkodissa, kuten yleensäkin toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevilla
ihmisillä, on kirjo erilaisia identiteettejä, jotka voidaan aktivoida eri tilanteissa. Maahanmuuttaj ataustaisilla lapsilla yksi tällainen vuorovaikutuksessa
mahdollisesti esiin nouseva identiteetti tai kategoria voisi olla esimerkiksi
”monikielinen, tai päiväkodissa käytettävän kielen suhteen ”kakkoskielineni
Tämän a r t i k k e l i n t a r k o i t u k s e n a o n t a r k a s t e l l a , n o u s e e k o maahan-

muuttaj ataustaisten lasten kielellinen asema esiin päiväkodin vuorovaikutuksessa. Erityisesti tarkastelun kohteena on yksi, usein affektisia sävyjä saava
keskustelutoiminta — korjaus —, jonka avulla keskustelun osanottajien kielellinen epäsymmetria on mahdollista tehdä näkyväksi. Artikkelini käsittelee muun
muassa seuraavia kysymyksiä: Korjaavatko lapset päiväkodissa toistensa kieltä,
eli puuttuvatko yksikieliset suomalaislapset maahanmuuttajataustai sten lasten
kielellisiin poikkeamiin tai päinvastoin? Minkälaisissa tilanteissa korjataan ja
miten korjaukset tehdään? Aktivoiko korjaus osapuolten välisen kielellisen
epäsymmetrian ja sitä kautta heidän identiteettinsä äidinkielisenä tai
kakkoskielisenä puhujana?
Artikkelijäsentyy niin, että ensin esittelen lyhyesti tutkimuksen aineiston
ja tarkastelen korjausta keskustelunanalyyttisena käsitteenä ja potentiaalisti
affektisena toimintana. Tämän jälkeen keskityn tarkastelemaan korj austapauksia aineistossani. Ensiksi käyn läpi, minkälaisia suoria toisen korj auksia aineistosta löytyyja miten ne linkittyvät lasten kielenkäyttöön, kielitaidon
mahdolliseen rajallisuuteenja keskustelussa meneillään olevaan laajempaan
toimintaan. Sitten fokusoin tapauksiin, joissa korj aukset kohdistuvat nimenomaan kielellisiin yksityiskohtiin; näitä korjauksia käytetään keinona rakentaa kielellistä epäsymmetriaa osapuolten välille. Lopuksi pohdin korjausta
kielenkäytön resurssina ja sen yhteyksiä erilaisten identiteettien aktivoimiseen
keskustelussa.
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Aineisto jo metodi
Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2003—2005 nauhoitetuista autenttisista vuorovaikutustilanteista kahdessa eri päiväkodissa Helsingissä. Aineistoa on videoitu eri-ikäi sten lasten ryhmissä, niin että kaikkiaan aineistossa on
mukana 11 ohjaajaaja noin 80 lasta. Molemmissa päiväkodeissa on useita
maahanmuuttajataustaisia lapsia, joiden kotikieli ei ole suomi. Joissakin ryhmissä yli puolet lapsista puhuu kotikielenään muuta kuin suomea.
Maahanmuuttajataustaisten lasten kielitaito vaihtelee suuresti: osa lapsista on
vasta aloittanut ”päiväkotiuransa”, osa on ollut suomenkielisessä päivähoidossa jo kolmekin vuotta. Lisäksi perheiden eri tilanteet ja sosiaaliset suhteet
vaikuttavat lasten suomen kielen taitoon: joillakin lapsilla on esimerkiksi vanhempia sisaruksia suomenkielisessä koulussa tai muuten paljon kontakteja
suomenkielisten kanssa, toisilla taas ei. Luonnollisesti lasten kielitaito, niin

yksikielisten kuin monikielistenkin, liittyy heidän ikäänsä. Tutkimuksessa
mukana olevat lapset ovat 3—6-vuotiaita.
T u t k i m u k s e n aineistoa on kerätty sekä päiväkodin ohjatusta että

vapaammasta toiminnasta. Aineistoa kerättäessä on pyritty tallentamaan päiväkodin eri tilanteita monipuolisesti; videointeja on aamupiireistä, ruokailuista,
lasten vapaasta leikistä ja ohjatummista toimintatuokioista, tarinakerhoista
sekä esikoulutunneista. Aineistoa on yhteensä noin 26 tuntia. Analyyseissa
käytettävät jaksot on litteroitu keskustelunanalyysin konventioiden mukaisesti (ks. Seppänen 1997), ja metodisena pohjana tutkimuksessa on keskustelunanalyysi. Kaikkia nauhoituksissa mukana olevia on informoitu tutkimushankkeesta, ja lasten vanhemmilta on pyydetty kirjallinen suostumus aineiston keräämiseen ja käyttämiseen. Esimerkeissä lasten nimet on muutettu;
litteraateissa O viittaa ryhmän opettajaan, S l yksikieliseen suomalaislapseen
ja 82 monikieliseen lapseen.

Kielellinen epäsymmetria

ja korjaus

Aineistoni maahanmuuttajataustaisista lapsista monet elävät varsin monikielisessä ympäristössä. Ympäristön enemmistökielen (suomen) lisäksi lasten elämässä on mukana vanhempien äidinkieli tai -kielet ja toisinaan myös
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vanhempien keskinäisen kommunikoinnin kieli eli niin sanottu lingua franca,
jos vanhemmilla on eri äidinkielet. Monikielisellä puhujalla on mahdollisuuksia moniin identiteetteihin (ks. Kalliokoski 1995: 5); yksi mahdollinen identi-

teetti tai kategoria, jonka maahanmuuttaj ataustaiset lapset voisivat vuorovaikutuksessa aktivoida, on ”monikiel inen” (vrt. Lehtonen tässä teoksessa). Toisaalta monet maahanmuuttaj ataustaiset lapset ovat nimenomaan vasta
aloitettuaan päiväkodin joutuneet systemaattisemmin tekemisiin suomen kielen
kanssa,ja siksi heidän suomen taitonsa ei useinkaan ole vielä samalla tasolla
samanikäisten yksikielisesti suomea oppivien lasten kanssa. Tämä puolestaan tekee mahdolliseksi suuntautumisen kielitaidon monipuolisuuden sijasta
sen (senhetkiseen) rajallisuuteen; niinpä mahdollinen kategoriajäsenyys suomea
ensikielensäjälkeen oppivalle lapselle voisi olla myös ”kakkoskielinen” (merkityksessä ”ei hyvin suomea osaava”).2
Yksikielisten suomalaislasten ja maahanmuuttajataustaisten lasten välinen epäsymmetria päiväkodissa käytettävän kielen suhteen luo mahdollisuuksia
vallankäyttöön lasten rakentaessa asemiaan ja suhteitaan päiväkotiyhteisössä.
On havaittu, että esikouluikäisten lasten vuorovaikutus on pitkälti aktiivista
oman pätevyyden esille tuomistaja reagoimista toisten taituruuden ja osaamisen esiintuomisiin (ks. A.-R. Lehtinen 2000: 42—43). Lehtisen mukaan
vallankäyttö ilmenee esikoululaisten vuorovaikutuksessa keskustelujen ja
kamppailujen kautta, joilla pyritään vahvistamaan tai kumoamaan tilannekohtaisia asemiaja voimasuhteita. Vaikka valtasuhde voi olla täysin epätasaarvoinen, siihen sisältyy aina vastarinnan mahdollisuus. (Mts. 42.)
Korjaus on toiminta, jonka avulla keskustelijoiden välinen epäsymmetria
tai epätasa-arvoiset valtasuhteet voidaan tehdä näkyviksi vuorovaikutuksessa. Keskustelunanalyyttisessa kirjallisuudessa erotetaan toisistaan korjaus
rakenteellisena ilmiönä (repaz'r) ja korjaus virheen oikaisuna (correction).

2 Kielitaidon rajallisuuteen liittyvät kategorisoinnit kietoutuvat usein yhteen etnisen ja
kansallisuusidentifikaatioiden kanssa (ks. esim. Mikkola 2001: 113—122; T. Lehtinen 2002:

52—54). Tässä tutkimuksessa käsittelen kategoriajäsenyyksiä tai identiteettejä vain siltä
osin kuin ne ovat todennettavissa vuorovaikutuksesta. Keskustelunanalyyttisen näkemyksen
mukaan mitä tahansa henkilön ominaisuutta voidaan käyttää perusteena jäsenen kategorian
määrittämisessä (”basis for membership categorization”). Tutkijan tehtävä on osoittaa,
m i t k ä kielelliset tai m u u t piirteet ovat k a t e g o r i s o i n n i n käytössä ja m i l l ä tavalla. ( E g b e r t

2004: 1469.)
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Jälkimmäinen on edellistä suppeampi käsite ja kuuluu osana korjausjäsennykseen (repaz'r urgani'scztz'on).3 Tässä artikkelissa keskityn pääasiassa
korjaamiseen ill-niön suppeammassa merkityksessä. Korjaus, jolla nimenomaan pyritään oikaisemaan jokin virheelliseksi tai puutteelliseksi koettu asia,
suuntautuu selkeästi osapuolten väliseen tiedolliseen epäsymmetriaan: korvaamalla osan edellisestä vuorosta uudella lausumalla. korjauksen tekijä osoittaa
oman tietonsa olevan jollakin tavalla oikeampaa kuin edellisen puhujan tieto.
Korjauksen luonne epäsymmetrisyyttä korostavana toimintana. tekee siitä (ainakin potentiaalisesti) ongelmallisen tai affektisen keskustelukäytänteen. Kodaustoiminnan ongelmallisuuteen kiinnittivät huomiotajo Schegloff,
Jefferson ja Sacks (1977) hahmotellessaan korjausjäsennyksen pääperiaatteet keskustelunanalyysissa. Heidän mukaansa erityisesti suora toisen kor—
jaus on toiminta,joka helposti limittyy erimielisyyden ilmaisemisen kanssa.
Tämän vuoksi avointa toisen korjaamista väl tetään ja. jos korjauksia. tehdään,
ne esitetään useinjollai n tavoin epävarmoiksi kehystettyinä, (Mts. 380.) Yhteys
toisen korjaamisen—ja erimielisyyden tai kiistelyn välillä on tullut esiin nimen—
omaan lasten keskusteluja tutkittaessa. Goodwin (1983) on havainnut, että
lasten 'Vt'ioi'ovaikutuksessa kiistelyt ovat melko tavallisiaja rakennusaineena
kiistelyissä on usein juuri toisen korjaus. Näissä tapauksissa korjaukset esitetään pikemminkin vahvennettuina kuin pehmennettyinä. (Mts. 675.) On
kuitenkin viitteitä siitä, että myös aikuisten keskusteluissa toisen korjaukset
voivat olla varsin suorasukaisia eikä näitä korjauksia välttämättä tulkita mil—
lään tavoin ongelmallisiksi (Haakanaja Kurhila [tekeillä]).
Myös päiväkotiaineistosta on suhteellisen helppo löytää tapauksia, joissa
lapset ovat erimielisiä, kiistelevät ja korjaavat toisiaan. 'I'”ietävän ja
tietämättömän osapuolen asemista neuvotellaan j a. taistel laan. Nämä taistelut
tai korjaukset eivät kuitenkaan yleensä liity kielelliseen tietoon -- lasten asemiin ”äidinkielisinä” tai ”kakkoskielisinä” puhujina. Seuraavaksi tarkastelen
'koriaustapauksia aineistossani: mitä päiväkodin lapset toistensa lausumista
korjaavat, miten ja milloin?

3 Korjauksesta keskustelunanalyysissa ks. esim. Sorjonen 1997; Schegloff, Jefferson and
Sacks 1977; Jefferson 1987; Schegloff 1992, 1997, 2000.
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Lasten veriaiskorjaukset —
kamppailua tietöjyydestö ja ioimijuudesia
Päiväkotiaineistosta löytää melko pikaisellakin etsimisellä tilanteita, joissa lapset
korjaavat toistensa lausumia. Pääasiassa nämä lasten keskinäiset korjaukset
kohdistuvat kuitenkin siihen, mitä lausumassa on sanottu, ei siihen, miten se

on sanottu. Korjauksilla puututaan usein yleiseen maailmantietoon — tietoon
esimerkiksi erilaisista syyseuraussuhteista tai yhteiskunnassa vallitsevista
käytänteistä— tai lasten toiminnan normatiivis-moraalisiin aspekteihin: mitä
päiväkodissa saa tehdä, minkälainen toiminta on yleisesti hyväksyttävää tai
sanktioitavaa jne. Korjaukset ovat lapsille yksi keino tuoda esille omaa
pätevyyttään, mutta korjaaminen on myös tärkeä sosialisaation väline. Korjaus voi toimia keinona ”vastavuoroiseen maailman määrittelyyn, jonka tuloksena yksilöt luovat yhteisiä motivaatioita tulevaisuuteen, samaistuvat toisiinsaja osallistuvat näin toistensa olemiseen” (Mikkola 2001: 31). Korjaamalla toistensa lausumia tai toimintaa lapset kielentävät käyttäytymistä
määrittäviä normeja, hakevat rajojaja rakentavat päiväkodin toimintakulttuuria.
Seuraavat esimerkit kuvaavat tyypillisiä lasten keskinäisiä korjauksia aineistossani:
Esimerkki 1.
Kauppaleikki. Kuusivuotiaat Jefe (82), Pekka (S 1)ja Heikki (S 1 ) rakentavat
kauppaa ja jakavat rooleja. Pekka on juuri ilmoittanut olevansa kaupan
myyjä.
01 P :

no kuka o l i i -

02

no

J:

03

04
05
06
07

sit

he lahhi;

(=,selapsi”)

(1.0)

P:
J:
P:

(ile: — lapusta
) ((puuhaa j o t a i n " k a u p a s s a " ) )
me o t e t a a rah- vähä RAHAA ( ( y r i t t ä ä o t t a a kauppiaalta
rahaa))
EI/: [ t ä ä kauppias,

[meille TÄYTYY ANTAA RAH—[A—A

08 J :
09 P:
10 J :
11
12 0 :
13 J :
14 0 :

[ t ä ä kauppias < 3 ä X t a a : , >
no EIHÄ anna=eks ( . ) m i t ä eks vai m i t ä . i l e : - t s — ä sen
t ä y t y y antaa < m e i l l e > v—ähä Qhaa;
>Hllä,<
n i i jls—ti,
tuus tähä t i s k i l t ä hakee kohta s i t ä rahaa
jooko.

15

16

(.)

Heikki.

J:

[Otehtäskö

[joo

nii,<>
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Esimerkki 2.
Kauppaleikki. Lapset ”asentavat sähköjä” kodinkoneisiin.
01 P:

mikko p i t ä ä o l l a . mikkoon e i kyl
ei kyl tarvii sähköö”) ( ( k u l j e t t a a

t a a v i i häkköö;

mikron

(=,mikroon

paikalleen) )

02

JzTARVii.

03
04
05
06
07
08
09
10

((mutisee))
taavii mikkoon.
Pzei
J: tarviiha;
P : t a a v i i k o mu[ka—
( ( k y s y y opelta,
joka t u l e e p a i k a l l e ) )
0:
[ h e i onko j ä ä k a a p i s s a s ä h k ö t j o .
s o o
s o o
O z m i n u n p i t ä i s i l a i t t a a Vähän n ä i t ä r u o k i a j ä ä k a a p p i i n .
P:no laita

Esimerkki3.
J u n a l e i k k i . I l p o ( S l ) , Kata ( S l ) ja Maria (82) leikkivät junaradalla ja

pikkuautoilla.
01
02

K : t ö ö t tööt
(.)
mä V - o t a n
Viiuu Viiiiuuuuu Viiiiuu,
saa

kiinni

poliisiauton

viiiiiuuuu

mantariini,

03

I : e t

04
05
06
07

Kzei
se o t ä a a t ä ä menee k o t i i n v i i u u u v i i u u u
[Viiiiuuu Viiiiiuuuuuu]
I : [poliiseil ei
oo k o t i i ]
(1.0)
nyt t u l e e töömäys;
K : V i i - e k s e i k s n i i öö p o l i i s i l l a on k o t i ,
((kääntyy
Marian puoleen))
I:
ei oo.
täältä tulee auto;
K : e i k s n i i p o l i i s e i l on k o t i e i k s nii,M: n i i , (.)
haluutsä tätä
((tarjoaa Ilpolle autoa))
K: Viiuu Viiuu viiiiuuu viiiuuu
((jatkaa
leikkiään))

08
09
10
11

Yllä olevissa esimerkeissä on kaikissa suora toisen korjaus, joissa lapsi kumoaa edellä esitetyn väitteen, toiminnan tai oletuksen. Ensimmäinen esimerkki
on tilanteesta, joka vaatii paljon neuvotteluaja on siten altis korjauksille ja
vastaväitteille: leikin rakentaminen, johon kuuluu leikin maailman puitteista,
juonesta ja henkilögalleriasta sopiminen. Pekka korjaa Jefen rivillä 5 ehdottamaa toimintaa; hän ei suostu siihen, että asiakas ottaisi kassasta rahaa, vaan

haluaa itse antaa kauppiaana rahat (r. 7 ja 9).
Esimerkeissä 2 ja 3 korjaukset liittyvät leikin ulkopuoliseen maailmantietoon, vaikka ne kumpuavatkin leikistä. Ensin Jefe kumoaa Pekan väitteen
mikroaaltouunien sähköttömyydestä (r. 2), ja viimeisessä esimerkissä Ilpo ei
hyväksy Katan raportoimaa toimintoa leikissä, koska se hänen mukaansa
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perustuu väärään oletukseen (r. 6). Kaikkien kolmen esimerkin korjaukset
on esitetty varsin suorasukaisesti, ilman viivyttämistä tai kehystämistä epävarmaksi esimerkiksi partikkeleilla tai modaali-ilmauksilla. Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa korjaus on vielä prosodisesti vahva: korjausvuorot on
esitetty voimakkaammalla äänellä kuin ympäröivät vuorot. Sikäli ne siis
muistuttavat Goodwinin (1983) vahvennettuja korjauksia (aggravated
corrections).

Yhteistä kaikille kolmelle korjaukselle on myös se, mitä niistä seuraa.
Kaikkia korjauksia seuraa vastakorjaus (esimerkeissä rivit 10, 3 ja 7), ja
tilanne pyritään ratkaisemaan (eli selvittämään, kenen tieto on oikea) hakemalla apua ulkopuoliselta osallistujalta. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä korjatuksi joutunut lapsi vetoaa auktoriteettiin eli opettajaan oman näkemyksensä puolustamiseksi (rivit 10—11 ja rivi 5), kolmannessa esimerkissä
tukea haetaan kiistan ulkopuoliselta lapselta (r. 9).
Lapset siis korjaavat toisiaan ja tekevät näin nimenomaan esittämällä suoria
toisen korjauksia. Vääräksi koettu tieto kumotaan välittömästi ja ehdottomasti, ilman että korjausvuoron muotoilulla osoitettaisiin halukkuutta neuvotella episteemisestä auktoriteetista. Kuitenkin myös korjattu lapsi pitää
kiinni episteemisestä asemastaan korjatun tiedon suhteen: hän ei hyväksy korjausta ja hakee omalle versiolleen tukea kiistan ulkopuolisilta
henkilöiltä. Korjaukset toimivat lasten keinona rakentaa episteemistä auktoriteetti aja määrittää omaa asemaansa — tietäjyyttään ja suhteitaan — päiväkotiyhteisössä.
Taistelu episteemisestä auktoriteetistä korjausten avulla ei useinkaan liity
lasten asemaan kielellisesti tietävämpänä tai tietämättömämpänä osapuolena.
Yllä olevissa katkelmissa korjauksen kohteena on lapsen toiminta tai tiettyjen
propositioiden totuudellisuus, ei se minkälaisilla kielellisillä valinnoilla nämä
propositiot on muotoiltu. Korjauksia esittävät sekä suomea ensikielenään että
suomea toisena kielenä oppivat: ensimmäisessä esimerkissä yksikielinen lapsi korjaa maahanmuuttajataustaisen lapsen vuoroa, esimerkissä kaksi tilanne
on päinvastainen ja esimerkissä kolme sekä korjaaja että korjattava ovat
yksikielisiä suomalaislapsia. Kielellisen tai kulttuurisen tietäjän roolin liikkuvuudesta kertoo sekin, että yksikieliset suomalaislapset hakevat tukea
korjauksilleen maahanmuuttajataustaisilta lapsilta. Esimerkissä 3 Kata (S 1 ),
jouduttuaan llpon ( S l ) korjaamaksi, vetoaa Mariaan (52) oman näkemyk-
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sensä puolustamiseksi. Näin Kata kohtelee Mariaa kulttuurisesti kompetenttina
tietävänä osapuolena, tuen ja tiimiytymisen arvoisenajäsenenä.
Lasten asema ”äidinkieli senä” tai ”kakkoskielisenä” puhujana ei siis välttämättä vaikuta heidän keskusteluj ensa korjauksiin. Korj aamalla toista taistellaan ti etäjyydestä ja toimi] uudesta, mutta tyypillisesti korjauksen kohteena
ovat vääriksi tulkitut faktat tai normeista poikkeavat toimintatavat, ei (aikuisten) normeista poikkeava kieli.

Normipoikkeomot jo kielellinen korjclus
Koska aineistoni lapset ovat 3—6-vuotiaita, on selvää, että heidän puheestaan
on löydettävissä poikkeamia aikuisten käyttämistä kielimuodoista. Lasten
kielitaito on vasta kehittymässä ja varsin eri vaiheissa; vasta äskettäin suomenkielisen päiväkodin aloittanut, kotona muuta kieltä puhuva
maahanmuuttajataustainen lapsi ei välttämättä osaa suomea paria sanaa enempää, mutta myös vanhimpien yksikielisten lasten puheesta on löydettävissä
erilaisia aikuisnäkökulmasta poikkeamiksi määriteltäviä ilmiöitä. Monet yksikieliset lapset eivät esimerkiksi hallitse vielä kaikkia standardisuomen äänteitä
(ks. esim. Pekan vuorot esimerkeissä 1 ja 2). Periaatteessa siis materiaalia
kielelliseen korjaukseen olisi löydettävissä sekä maahanmuuttaj ataustaisten
että yksikielisten suomalaislasten puheesta. Tällaista materiaalia, korjauspotentiaalia, lapset voisivat käyttää hyväkseen pyrkiessään rakentamaan itselleen episteemisen auktoriteetin asemaa. Kuitenkin vain harvoin lapset puuttuvat toistensa puheenvuorojen muotoiluun. Pääasiallisesti kielellinen korjauspotentiaali jätetään käyttämättä, kuten seuraavastakin esimerkistä näkyy:
Esimerkki 4.
Lasten keskustelu. Eskarilaiset Tamia ( 82) ja Niilo ( S l ) ovat leikkihuoneessa
ja juttelevat. Tamia istuu lattialla, Niilo penkillä sormeillen avainta.
01

T: sit

02

(.)

me-

me e i

03
04
05
06

karkas k o t i i et melt me e t me e t t ä h se saa me huutaa me
e i k u u l e t t u s i t t e ite: s i t ne l ä h t i k o t i i n i s e n t a k i i
me h u u d e t t i i e t
(.)
. h h ( . ) mm me mm h u u d e t t i i > s e n
takii<

ÄITI me:

nähty ä :

oma

mä l u u l e t t i i

äiti

et

ni

äiti

me h u u d e t t i i

meni p o i s

(.)

että

tai
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07

(2.0)

08 T:mut siel oli tosi kivaa, (.) ma—

arva mitä me sLötii

09
siellä,
10 s m

11
12
13

14
15

<.)
T:mikä se olikaa: siinä oli .hh ää: kanaa ja
riisi- broilereita (1.0) (sit me syötii siin)

mä tykkää kauheesti siitä? (0.5) se ei oo samaa
broilerii mikä on älä iha gilaista, (4.5) se on

16

sellasta:

17

kreikkalaisia,

18

sitten
(0.5) kyl

k—reikkalaista

äö:

>ri—isii<,

(ne

on)

(5.0)

19

N:kivan

20

T:mm,

21

(3.5)

22

NzTamia

näköstä

tietsä

ku

toi

mihin

avain

tää

kiikku

avain

sopii

tossa?

myös,

Tamia on kertonut, kuinka hän ystävänsä.kanssa meni ”lohikäärmepuistoon”.
Katkelman ensimmäinen vuoro on kuvausta siitä, mitä puistossa tapahtui.
Tamian osin fragi'nentaarisesta vuorosta korjauspotentiaal ina voisi nähdä.ai—
nakin hänen käyttämänsä luulla— ja kuulla—verbien im perfektim uodot(laulettu;
ei kuuleltu). Kuusivuotiaan yksikiel isen Niilon kielenkäytössä.verbintaivutus
vaikuttaa vakiintuneelta, mutta hän ei millään tavoin puutu. Tamian käyttämiin muotoihin. Niilo kuuntelee Tamian tarinaa vaiti, kunnes tämä. kutsuu
Niiloa reagoimaan arvaa Niitä -ilmauksellaan (r. 8—10).
Vielä.selvemmin kielellisten poikkean-lien huomiottajättäminen näkyy seu—raavassa esimerkissä:
Esimerkki 5.
Eskarilaisten junaleikki. Ilpo(Sl ), Maria(82)ja Ali (82) rakentavatjunarataa.
01
02
03

M : täs ol vähän (tämmö)
kuu: seja?
I: /ei se 0 puu se on piiki.
A: ilpo jos sä oot mun ka : ? ,

Maria on asettamassa junaradan reunalle pikkuesinettä, jonka hän nimeää
kuuseksz', m utta käyttää sanasta poikkeavaa monikon partitiivimuotoa kuuseja.
Yksikielinen Ilpo puuttuukin Marian vuoroon ja tekee suoran korjauksen.
Hän ei kuitenkaan korjaa poikkeavaa kielellistä muotoa vaan sitä, mitä pikkuesine esittää,. llmeisesti llpon korjaus liittyy nimenomaan esineen rooliin lei—
kin maailmassa, koska vaikka esine ei näy videolta aivan tarkasti, se ei ole
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piikin muotoinen vaan ennemminkin pyöreä.4 ,llpo tuntuukin muuttuvan epävarmaksi korj auksestaan sen kuluessa: vaikka hän aloittaa vuoronsa vahvasti lausutulla suoralla kiellolla, vuoron lopun, jossa varsinainen korjaus on,
hän lähes nielaisee niin, että sanan piikki loppu on tuskin kuultavissa.
Vaikuttaa siis siltä, että kyseisessä tilanteessa Ilpo on varsin hanakka korjaamaan: hän aloittaa korjauksen, vaikkei edes ihan varmasti tiedä, miten sen

veisi loppuun. Kuitenkaan hän ei tässäkään ”korjausta hakevassa” tilanteessa puutu kieliopilliseen korj auspotentiaaliin — Marian vuoron poikkeava
partitiivimuoto saa jäädä silleen. llpon valinta korjauksen kohteeksi — se mitä
tietty esine leikissä esittää — antaa enemmän mahdollisuuksia neuvottelulle
kuin mahdollinen kieliopillinen korjaus. Leikin elementit ovat neuvoteltavissa
olevia asioita, joista leikin osapuolten täytyy päästä yhteisymmärrykseen;
leikkiin liittyvä tieto ei ole samalla tavalla normatiivista ja ulkopuolisen auktoriteetin (esim. opettajan) vahvistettavissa kuin kieliopillinen tieto.5
Kuten edellä tarkastellut esimerkit osoittavat, lapset eivät tavallisesti puu-

tu toistensa kielellisten tuotosten muotoon. Tämän vuoksi seuraavassa esimerkissä oleva katkelma onkin aineistossani varsin silmiinpistävä:

4 Todennäköisesti esine on litteä m u o v i n e n (lehti)puu, joka k u u l u u oheismateriaalina joko

junarataan tai pieniin muovieläimiin, joilla lapset myös leikkivät.
5 On kuitenkin huomattava, että esimerkeissä 4 ja 5 on normipoikkeamia ja siten kielellistä
korjauspotentiaalia nimenomaan aikuisnäkökulmasta katsottuna. Aineiston perusteella on
vaikea sanoa, hahmottuvatko kyseiset kohdat lapsille poikkeamiksi. Vaikka näissä
esimerkeissä olevien yksikielisten eskari-ikäisten suomalaislasten puheesta ei poikkeamia
nauhoitteisiin sattuisikaan, ovat lapset eri vaiheissa matkallaan kohti aikuiskielen kaltaista
morfologiaa. Yleislinjaksi lasten suomen omaksumisen tutkimuksessa on osoittautunut
yksilöiden erilaisuus kehitysreiteissä ja -vauhdissa (Toivainen 1999: 130). Esimerkiksi
Riionheimo (2002a: 264) on muoto-opillisia poikkeamia tutkiessaan raportoinut suomea
ensikielenä oppivan lapsen käyttäneen verbimuotoa luuletaan 4;4 vuoden iässä ja monikon
partitiivin jA-suffiksillista muotoa sanasta kärsä (kärsöjä) vielä 5;9 vuoden (eli esikoulu)iässä
(Riionheimo 2002b: 107). Myös lasten kielitietoisuudessa on suurta hajontaa. Lapset ovat
kielitietoisia jo ennen kouluikää, mutta diagnostisissa testeissä esimerkiksi eri sanojen tavujen
laskeminen onnistui parhaalta esikouluikäisten viidennekseltä yli 80-prosenttisesti, kun
taas heikoin viidennes tavutti oikein vain neljä sanaa kymmenestä. (T. Lehtinen 2002: 33,

123.) On kuitenkin huomattava, että vaikka lapset eivät osaisi analysoida kielellisiä virheitä
tai tuottaa k o r v a a v i a muotoja, he v o i s i v a t nostaa k i e l e l l i s i ä i l m i ö i t ä k o r j a u k s e n a l a i s i k s i
esimerkiksi väljillä korjausaloitteilla (,ei sitä noin sanota,, ”mitä sä oikein puhut* tms.).
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Esimerkki 6.
Suomikerho. Azmih (82, 4v.) Poot'ly (82, 3 v.)ja Zerik (82, 3 v.) ovat tulleet

päiväkotiin suomen suhteen ”ummikkoina” kolme kuukautta aiemmin.
Heille järjestetään noin kerran viikossa suomikerho, jonka tavoitteena on
tukea heidän suomen oppimistaan. Zerikin äidinkieli on arabia; Azmih ja
Poofiy ovat Afganistanista Suomeen tulleet sisarukset. Lapset ja opettaja
istuvat pöydän ympärillä ja katselevat erilaisia kuvakortteja.

H

m i k ä s tämä o n .
01 O z J a ,
0 2 (0.5)
03 O : S e n hiiren vieressä.
0 4 A .kunu H i i e n ' v i e [ r e s s a :
[Tämä k g l t a n e n . ( . ) k a t [ o p p a .
05 0:
[Kgntane.
06 A:
0 7 (0.8)
08 O : T ä [ m ä oli—
(.)
juusto?
0 9 Z&P:[ (
)
10 P : H i i r e n p i e z d e s s a .
11 O z N i k a t o s i e l o j u u s t o ,
.0)
12
13 0 : > S ' l O < h i i r i ,
(.)
ja
juusto.
14 A : J o o h . =
15 0 : = H i i r i
tykkää
juustosta.
16 A : [ ( T g n : , )
17 O : [Mikäs
tämä o n .
hiiri (
).
18 P : H e i I U j Ä r [ i " !
[Mm, kgngury?
19 A .
20 OzKenguru?
hyvä?:
21 P : = K e n : k u r u ?
2 2 Ch > S i e l o l i < k e n g u r u ?
23 P : K e n k u [ r u ?
24 0 :
[Ja onks t u o pikkukenguru.
25 A z / J g o ,
26 P : P i k k u k e n : k u r u . =
tzgngulu. mulla tzgngulu o n .
27 Z:=(S'on)
28 OzNiii,
kenguru,
29 A .h gi,=
((näyttää korttia))
30 Z =To:
tzänkuru.
31 A . h h T o i Z e r i k s a : :
32 O:£No n i i i , £
tzgnkuru.
33 Z : S e o [ n
[>M't<
s e gn k e n g u r u .
34 O
3 5 Azi—5.1 gle.
36 Z z g n z ,
37
38
39

42
40 ( . )
41

Z:On?,

42 A:Äi?
43 (.)
44
45

Z:On,
O:Noni[kiitos?

46 A:

[Äi,

47
48
49

O : S e u r a a v a kuva?
Z : S e o[n Enkuru.
[Mikäs t ä m ä on?,
0:

50

P:=1iMš,

51 A:

[mšz

kr

krhm:

[Äi:?

52

Z:QNn::.=

53

O:=Hgi,

54 ( . )
55 OzMut

(.)

mäzil

(.)

mikäs

on

se

täällä

kgnguru.

hyvä?,

on?,

5 6 (1.5)
57

A:Mm,=

58

O:=Se+on:,

59 AzLe—nto.
6 0 (0.5)
61 O z L i n t g ,

(.)

se

on

linnunpoikanen.

se

on

g—ipu.

Tässä katkelmassa on aineistoni pisin kieleen liittyvä korjausjakso. Katkelma
on keskustelunkohdasta, jossa valmistellaan kuvabingon pelaamista: opettaja käy läpi lasten pelilaudoissa ja korteissa olevia kuvia. Rivillä 19 Azmih osaa
oma-aloitteisesti nimetä opettajan kortista osoittaman eläimen, kengurun. Myös

Zerik nimeää eläimen huomattuaan omassa laudassaan saman kuvan (r. 27).
Hän ääntää sanan alun kuitenkin niin, että siinä kuuluu ennemmin sibilantti-

tai affrikaattatyyppinen äänne kuin suomen /k/-äänne. Azmih ei jätä poikkeavaa ääntämystä huomiotta vaan nostaa sen korj auksenalaiseksi esittämällä
ensin suoran kiellon (r. 29) ja toistamalla sitten Zerikin ääntämyksen (r. 31).
Korjausjakso jatkuu vielä usean vuoron ajan, koska samoin kuin aiemmissa
esimerkeissä korjauksen kohde ei alistu korjattavaksi vaan nousee vastarintaan: Zerik pysyy kannassaan (r. 33). Poikien väittely loppuu vasta, kun
opettaja on muutaman kerran puuttunut tilanteeseen (r. 45, 47, 53).
Miksi tässä tapauksessa kielelliseen poikkeamaan tartutaan, kun yleensä
kielellinen korjauspotentiaali jätetään huomiotta (vrt. esimerkit ], 2, 4 ja 5)?
Vastausta voi etsiä siitä vuorovaikutusympäristöstä, missä puhe on tuotettu.
Yllä olevassa katkelmassa opettaja näyttää korteista kuvia ja pyytää lapsia
nimeämään ne — käynnissä olevan toiminnan tavoite on siis eri tarkoitteiden
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nimeäminen. Tällainen toiminta itsessään kiinnittää huomion nimen tuottamiseen: lasten rooli keskustelussa on tuottaa kysytystä sanasta tunnistettava
muoto. Zerikin tarjoama muoto poikkeaa opettajan versiosta tunnistamisen
kannalta olennaisessa kohdassa — sanan alkuäänteen osalta. Opettaja kuitenkin kuittaa Zerikin version vastaanotetuksi myönteisellä partikkelilla, (tosin
sen lisäksi toistamalla oikean vastauksen, r. 28).
Onkin huomattava, että Azmih esittää korj ausvuoronsa vasta sen jälkeen,
kun opettaja on hyväksynyt Zerikin vastauksen. Azmih ei siis varsinaisesti
pyri korvaamaan Zerikin poikkeavaa muotoa korrektimmalla muodolla; sen
sijaan hän protestoi sitä vastaan, että Zerikin esittämä muoto hyväksytään
oikeaksi vastaukseksi nimeämistoiminnassa. Esitettyään ensin suoran kiellon
(r. 29) Azmih suuntaakin sanansa opettajalleja näin orientoituu opettajajohtoiseen
(nimeämis)toimintaan. Azmih ei puhuttele Zerikiä vaan raportoi hänen toiminnastaan kolmannessa persoonassa ja kääntää katseensa opettajaan (r. 31).
Zerik kuitenkin puolustautuu ja pysyy kannassaan (r. 33),jotaAzmih ei hyväksy
(r. 35), mikä sittenjohtaa kiistelyyn poikien välillä (r. 33—46).
Aiemmissa esimerkeissä, joissa poikkeavat kielelliset muodot on jätetty
huomiotta, lasten puheen tuotto ei ole ollut samalla tavoin käynnissä olevan

toiminnan päämäärä. Lasten leikkiessä tai pelatessa kieltä käytetään leikin
edistämiseksi, mutta sen tuottaminen ei ole toiminnan pääasiallinen huomion
kohde. Lapset voivat kesken leikkinsä korjata toistensa lausumia, mutta he
voivat myös helposti irrottautua korjauksen luomasta välisekvenssistä palaamalla leikkiin ja jatkamalla sitä eteenpäin, kuten tapahtui esimerkissä 3.
Esittäessään poliisien kotia koskevia korjauksia ja vastakorj auksia lapset samallajatkoivat leikkiään — ajelivat (poliisi)autoilla ympäri huonetta. Sen sijaan, että lapset olisivatjatkaneet puhetta korjauksesta, he siirtyivät takaisin
keskeytyneen makrotoiminnan (eli leikin) puheeseen imitoimalla hälytyssireenin ääntä. Sen sijaan esimerkissä 6 käynnissä ei oikeastaan ole korjauksen ulkopuolista toimintaa, johon lapset voisivat korjauksesta siirtyä. Korj auksen alainen toiminta — referenttien nimeäminen — on samalla käynnissä
oleva makrotoiminta, jajos se keskeytyy korjaukseen, vaihtoehtoisia paluutoimintoja ei ole. Voisi siis ajatella, että esimerkin 6 pitkähkö korjauskinastelu
selittyy korj auksen aikaansaamasta toimintatyhjiöstä.
Näin ollen esimerkki 6 ei olekaan välttämättä poikkeustapaus aineistoni
yleisestä kieltä ei korjata -linj asta, vaan seurausta korjauksen paikasta spesifisti
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kieleen (tai sen tuottamiseen) kohdistuvan toiminnan osana. Tätä ajatusta
tukee myös Azmihin vuoro, jolla hän kohdistaa huomion Zerikin ääntämiseen
(r. 31). Imitoidessaan Zerikin poikkeavaa muotoa Azmih tuottaa affrikaattamaisen äänteen sanan alkuun (toi Zerik sa:.' tzänkuru), mutta sanan loppuun
kuitenkin standardia vastaavan tremulan (tzänkuru) eikä Zerikin lateraalista
äännettä (tzangulu). Azmih ei siis pyri etsimään tai nostamaan esiin kaikkia
kielellisiä poikkeamia Zerikin vuorossa, vaan kiinnittää huomionsa ainoastaan nimeämisen ja sanan tunnistamisen kannalta olennaiseen al kuäänteeseen.6
Suomen r:n korvaaminen muulla äänteellä, mikä on aineistoni päiväkotilapsilla

yleistä, ei kirvoita Azmihilta mitään kommenttia tai korjausta.
Aineiston perusteella vaikuttaa siis siltä, että kielelliset korjaukset saavat
tilaa lasten vuorovaikutuksessa päiväkodissa lähinnä vain, jos kieli on toiminnan ensisijainen kohde eikä ainoastaan väline jonkin muun päämäärän
saavuttamiseksi. Useimmiten korjauksen (tai kiistelyn) kohde ei ole kielellinen ilmiö tai elementti. Vaikka lapset hanakasti tyrmäävätkin toistensa esittämiä väitteitä, ehdotuksia tai toimintoja, he eivät yleensä puutu toistensa
ääntämiseen tai sanan- tai lauseenmuodostukseen.

Tämä voi kertoa siitä,

että lasten kielellinen kehitys tai tietoisuus ei ole vielä sillä tasolla, että he
tunnistaisivat esimerkiksi muoto—opillisia poikkeamia. Toisaalta sama tendenssi on nähtävissä myös aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa (vrt.
Kurhila 2006): jos toimintaa pystytään edistämään riittävän ongelmattomasti
ilman korjaamista, silloin kielellinen korjauspotentiaalijätetään huomiotta (mts.
220). Vaikuttaakin siltä, että vuorovaikutuksellinen pyrkimys yhteisymmärrykseen ja suuntautuminen toiminnan sujuvuuteen ja vuorojen sisältöön ennemmin kuin niiden muotoon on siis olemassa jo varsin pienillä lapsilla. Vaikka lasten korj ausvuorot poikkeavat aikuisten korjauksista siinä, että ne ovat
avoimia, pikemminkin korostettuja kuin pehmennettyjä (vrt. Goodwin 1983)
ja siten ehkä luonnehdittavissa konfliktihakuisiksi, heidän toiminnastaan on
myös löydettävissä suuntautumista merkityssisältöjen ymmärtämiseen ja
vuorovaikutukselliseen sujuvuuteen.
Vaikka lapset pääosin ovat kielellisesti joustavia, se ei kuitenkaan tarkoita,
etteivätkö he voisi käyttää kieltä korjauksen ja sitä kautta valtahierarkian
(* On myös huomattava, että sananalkuiset äänteet lienevät painollisen paikkansa takia
h e l p o m m i n havaittavissa (vrt. Aho 2004: 36, T. L e h t i n e n 2002: 109).
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rakentamisen välineenä. Seuraavaksi käsittelen tapauksia, joissa korjaus kohdistuu nimenomaan kieleenja sitä kautta kyseenalaistaa korjattavan kielellistä kompetenssia.

Korjaus luomosso kielellistä epösymmetrioo
Päiväkodin lasten erilaisten taustojen vuoksi on selvää, että lasten suomen
kielen taidossa on huomattavia eroja. Hiljattain suomenkielisen päivähoidon
aloittaneelle suomea toisena kielenä oppivalle lapselle on aivan erilainen ponnistus yrittää osallistua keskustelua vaativiin päiväkodin toimintoihin
samanikäiseen yksikieliseen suomalaislapseen verrattuna. Kuitenkin osallistuminen on mahdollista vähäiselläkin kielitaidolla, varsinkin jos muut keskusteli jat tukevat puhujan osallistumista. Aina näin ei kuitenkaan ole, kuten
seuraava esimerkki osoittaa:
Esimerkki 7.
Henri ( S l , 5 v.), Petri ( S l , Sv.), Ali (SZ, 4v.)ja Ivan (SZ, Sv.) istuvat pöydän

ympärillä rakennellen kuvioita alustoihin. Muut paitsi lvan, joka on
pääasiassa hiljaa, ovat samalla puhelleet ja rallatelleet aloittaen aina ”jos
sul lysti on” ja täydentäen lopun eri tavoin.
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Rakennellessaan pojat ryhtyvät kierrättämään tietynlaista puhekuviota: he
sanovat ensin Jos sul lysti on niin sano lorun rytmiä mukaillen ja sen jälkeen
täydentävät lausuman eri tavoin (esim. hakkarainen, papparainen,
kaggaraijaa). Ivan,jonka kielitaito ei ole vielä yhtä vahva kuin muiden, on
ollut enimmäkseen hiljaa. Esimerkissä olevassa katkelmassa lvan kuitenkin
pitkän vaitiolonsa jälkeen tekee aloitteen ja liittyy mukaan verbaaliseen toimintaan. Hänkin tuottaa kiteytyneen lausuman,jonka loppua hän muokkaa,
mutta muiden poikien Jos sul lysti on -form ulan sijasta hän aloittaa(mahdollisesti itselleen tutummalla) Olipa kerran -kiteymällä. Kiteymän jatko(kukka joka auto) ei noudattele suomen syntaksia, koska sivulauseen
pronominisubjektin jälkeen ei tule odotuksenmukaisesti verbiä vaan uusi
substantiivi. Muidenkin poikien rallattelussa on kuitenkin ollut niin sanottuja
epäsanojaja myös poikkeavaa syntaksia(ks. r. 3),joten norminmukaisuuden
osalta lvanin vuoro ei varsinaisesti poikkea muiden poikien puheesta.
Henri ei kuitenkaan anna lvanin vuoron mennä ohi huomiotta. Siihen asti
pojat ovat vuorollaan tuottaneet eri versioita ja jatkamalla samaa toimintaa
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tavallaan ratifioineet edeltävät lausumat (vrt. Day 2002: 86). lvanin osallistuminen ei kuitenkaan saa tällaista hiljaista hyväksyntää, vaan hänen versionsa nostetaan esiin korjauksenalaiseksi (r. 30). Nimenomaan Henri suhtautuu tyrmäävästi lvanin osallistumiseen; katkelman lopussa hän
eksplisiittisesti yrittää eristää lvanin muiden toiminnasta (r. 55—56, 59). Ennen näitä suoria toimintaohjeitaan Henri kuitenkin puuttuu lvanin toimintaan
kielen kautta; hän kyseenalaistaa lvanin sananvalinnat esittämällä niistä korjausaloitteen (r. 30). Korjausaloite on perustyyppiä toisto + kysymyssana (ks.
Schegloff ym. 1977: 368) laajempi, koska siinä on myös intensitioiva
substantiivi ihme. Isossa suomen kieliopissa mainitaan ihme-sanan sisältävät interrogatiivit yhtenä affektiivisten ilmausten muotona (ISK s. 1618).
Esimerkkinä itsenäisestä affektisesta lausekkeesta annetaan Mitä ihmettä,

jonka sanotaan vastaavan esimerkiksi interrogatiivista lausetta Mitä ihmettä
tämä tarkoittaa (ISK s. 1628). lntensii'loiva substantiivi ihme värittää siis
korjausaloitetta affektisella latauksella; se osoittaa, että kyse ei ole esimer-

kiksi vain kuulemisen ongelmasta vaan että vastaanottajajollain tavalla ky—
seenalaistaa korjauksenalaisen vuoron.
Korj ausaloitteet osoittavat ongelmallisen kohdanja nostavat sen käsiteltäväksi, mutta ne eivät tarjoa ongelmaan ratkaisua (ks. Schegloff yms. 1977:
377). Henrin haastava korjausaloite (mikä ihme auto) on siten lvanin kannalta melko uhkaava: ensinnäkin se asettaa hänet asemaan, jossa odotuksenmukaista on tehdä korjaus eli muokata ongelmallista lausumaa
hyväksyttävämpään suuntaan, ja lisäksi se viestii negatiivista affektista latausta lvanin lausumaa kohtaan. lvanin suomen kielen taidon rajallisuus asettaa esteitä hänen muokkausmahdollisuuksilleen, ja lisäksi hänen pitäisi ensin
hahmottaa, miksi hänen lausumansa ei ollut hyväksyttävä, toisin sanoen min-

kälaista muokkausta hänen ylipäätään tulisi tavoitella.
Huolimatta tehtävän vaativuudesta lvan reagoi korjausaloitteeseen ja tuottaa
korjausvuoron (r. 32). Vuoro on lausuttu mutisten, joten siitä on vaikea saada selvää, mutta jollain tavalla lvan selvästi pyrkii laajentamaan tai
spesifioimaan Henrin ongelmalliseksi nostamaa sanaa auto, koska kyseinen
sana erottuu korjausvuorosta. Vaikuttaakin siltä, että vaikka lvanin suomen

kielen taito on vielä rajallinen, hänellä on jo paljon vuorovaikutustaitoja. Hän
tunnistaa korjausaloitteen ja pyrkii vastaamaan siihen vuorovaikutuksellisesti
odotuksenmukaisella tavalla: avaamalla ongelmalliseksi koettua termiä. Li-
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säksi lvanille on selvää, että keskusteluun osallistuminen vaatii aktiivista

vastaanottajuutta. Henrin ollessa yhteistyöhaluton lvan etsii vuorojensa
vastaanottajaksi Petriä (r. 32, 38, 4 l ) ja onnistuukin saamaan tämän (ainakin
vähäksi aikaa) toimintaan mukaan (34, 39—40, 43). lvan osaa myös sitoa
omat vuoronsa edeltävään puheeseen ja siten luoda koherenssia
keskustelutoiminnoilleen: samoin kuin muut puhujat hänkin valitsee
kiteytyneen ilmauksen, jonka täydentää omalla tavallaan, ja lisäksi hän lausuu vuoronsa (r. 23 ja 41—42) muiden poikien käyttämällä Jos sul lysti on lorun rytmillä.
Henriä lvanin vuorovaikutustaidot eivät vakuuta, ja hän suuntaa huomionsa ainoastaan lvanin vuorojen mahdollisiin kielellisiin puutteellisuuksiin
kyseenalaistamalla lvanin käyttämiä kielellisiä elementtejä (mikä ihme auto,
r. 33; ei tollasia saa sanoa, r. 44). Henri siis käyttää kielellistä epäsymmetriaa
— lvanin rajallisia suomen kielen resursseja — yhtenä keinona eristää Ivan
yhteisestä toiminnasta.
Kielellisen epäsymmetrian tai kakkoskielisyys-kategorian aktivoiminen ei
kuitenkaan aina edes liity puhujan vähäisempään kielitaitoon tai poikkeavaan
suomen kielen käyttöön. Seuraava esimerkki osoittaa, miten keskustelijoiden
kielellinen asema voidaan tehdä näkyväksi vuorovaikutuksessa:
Esimerkki 8.
Paperiaurinko. Opettaja ja Ville (Sl), Ali (82) ja Samira (82) ovat juuri
askarrelleet valmiiksi suuren paperiauringon.
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Katkelma osoittaa, kuinka kielellinen epäsymmetria on mahdollista nostaa esiin vuorovaikutuksessa, ilman että siihen olisi mitään varsinaista kielel-

listä perustaa. Suomea toisena kielenä puhuva Ali tuottaa rivillä 4 vuoron,
joka on sekä syntaksiltaan että ääntämykseltään täysin puhutun suomen kielen mukainen. Suomea ensimmäisenä kielenä puhuva Ville kuitenkin puuttuu
korjauksellaan vuoroon,ja nimenomaan sen kielellisen muotoiluun. Wlle kieltää
Alin käyttämän verbin hyväksyttävyyden ja korvaa sen toisella verbillä (r.
6). Korjausvuoro on jälleen suorasukaisen lakoninen. Kiinnostavaa on, että
korjausta seuraava jatko ei kuitenkaan tässä katkelmassa noudattele aiemmista esimerkeistä tuttua kaavaa — korjauksen kohteeksi joutunut ei pidä
kiinni episteemisestä auktoriteetistaan vaan myöntyy korjaukseen
kyseenalaistamatta sitä (r. 8). Ainoa katkelma, jossa korjattava eksplisiittisesti
hyväksyy korjauksen, on siis tilanteesta,jossa ensikielenään suomea puhuva
korjaa suomea toisena kielenä puhuvan kieltä. Paradoksaalisesti tämä on myös
tilanne, jossa oikaisun kohteena on täysin virheetön kielellinen valinta.
Vaikuttaisi siis siltä, että osapuolten kielellinen identiteetti ”kakkoskielisenä”
tai ”äidinkielisenä” suomenpuhujana on olemassa vuorovaikutuksellisena
resurssina ja että tämä identiteetti voidaan aktivoida riippumatta osapuolten
suomen kielen taidosta. Ali puhuu suomea sujuvasti ja osallistuu aktiivisesti
keskusteluihin päiväkodissa. Kuitenkin kun ensikielenään suomea puhuva
lapsi korjaa hänen kieltään, hän hyväksyy korjauksen ja osoittaa kuulleensa
ja rekisteröineensä sen muokkaamalla alkuperäistä vuoroaan korjauksen
mukaan (r. 8). Vaikka tämän yksittäisen tapauksen perusteella ei voi tehdä
pitkälle meneviä johtopäätöksiä, on kiinnostavaa, että tässä kieleen
kohdistuvassa korjauksessa ei synny samanlaista kiistelyä episteemisestä
auktoriteetistä kuin muissa korjauksissa — sujuvasti suomea (kakkoskielenä)
puhuva lapsi ei puolusta kielellisiä valintojaan vaan luovuttaa auktoriteettiaseman yksikieliselle, ja tämä tapahtuu, vaikka korjaus on ”turha”.
On huomattava, että ”ongelmavuoro” on ongelmaton myös yksikielisen
korjaajan näkökulmasta. Tämä käy ilmi, kun Ville jatkaa korjaamista (r. 9),
vaikkaAli on muokannut lausumaansa Villen korjauksen mukaan (r. 8). Uudesta korjauksesta näkyy, että Villen tavoitteena on nimenomaan korjataAlia,
ei niinkään löytää parempia kielellisiä muotoiluja. Ville tOistaa käyttämänsä
korjausmuotin (*ei X vaan Y”), jossa hänjälleen kieltääAlin käyttämän verbin
(eli kieltää oman korjauksensa). Kiellon jälkeen hän ei edes heti keksi kor-
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vaavaa verbiä tilalle (r. 9), ja pienen miettimisen jälkeen hän tuottaa verbin
käydä, joka ei sovi syntaktisesti alkuperäiseen, objektin sisältävään lausumaan (Mennään + V + kiviä). Näin maahanmuuttajataustaisen lapsen
kieliopillisesti virheetön vuoro on suomea ensikielenään oppivan lapsen korjausten kautta muuttunut epäkieliopilliseksi.7
Vaikka päiväkotilasten korjaukset liittyvät pääasiassa muuhun kuin heidän puheenvuorojensa kielelliseen muotoiluun, on siis mahdollista valjastaa
kieli ja osapuolten kielellisesti eriarvoiset asemat korjauksen välineiksi. Korjauksen laukaisi j aksi ei välttämättä tarvita edes standardikielestä poikkeavaa
tuotosta vaan puhujan asema ,kieltä myöhemmin oppineena”, tai ehkä laajemmin hänen kulttuurinen tai kielellinen toiseutensa, antaa mahdollisuuden
kielellistä epäsymmetrisyyttä korostaviin toimintoihin. Korjaamalla
maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen kieltä yksikielinen suomalaislapsi
puhuu kielellis-etniset identiteetit näkyviksi.

Lopuksi
Olen tässä artikkelissa tarkastellut lasten tekemiä vertaiskorjauksia päiväkodin jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Alussa esittämääni kysymykseen
siitä, mitä ja miten lapset päiväkodissa korjaavat toisiaan, voidaan nyt hahmotella vastausta edellä esitetyn perusteella. Ensimmäinen havainto on, että
vertaiskorjauksia päiväkodissa esiintyy, jopa suhteellisen runsaasti. Korjaukset ovat usein vastaväitteitä, joilla lapset kumoavat toistensa tiedollisia tai
normatiivisia oletuksia (mikroon ei tarvii sähköä — tarvii, poliisi menee kotiin —poliisil ei oo kotia). Tavallista on myös, että lapset puuttuvat korjaavalla
vastaväitteellä toistensa toimintaan (/c'ilc'i oikeesti, ei saa ottaa).
Toinen yhteinen piirre korjauksissa on niiden muoto: ne ovat suorasukaisia, niitä ei ole viivytetty tai kehystetty epävarmoiksi, minkä on raportoitu
olevan tyypillistä toisen korjauksille aikuisten kielenkäytössä (Schegloff ym.

7 K o r j a a m i s e n jatkaminen (ja opettajan t e k o n a u r a h d u s rivillä 1 0 ) osoittavat myös Alille,

että kyseessä oleva toiminta on korjaamista vain korjaamisen vuoksi. Seuraavassa vuorossaan
(r. 12) Ali valitseekin verbiksi oman alkuperäisen vaihtoehtonsa (ottaa) eikä aiemmin
h y v ä k s y m ä ä n s ä korjausta (hakee).
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1977: 380; vrt. kuitenkin Haakana ja Kurhila [tekeillä]). Pikemminkin lapset
esimerkiksi korottavat ääntään korjauksissaan (vrt. esimerkit ], 2, 7). Heidän korj auksensa ovat siis vahvennettuja ennemmin kuin pehmennettyjä (vrt.
Goodwin 1983). Lasten vertaiskorjauksissa on nähtävissä heidän sosiaalistumisprosessinsa: he etenevät kohti aikuiskielenkäytön malleja, mutta heidän
vuorovaikutuskeinonsa ovat vielä melko karkeita. Suorasukaisia korjauksia
tai vastakorj auksia ei perustella eikä niiden puolesta argumentoida. Selitysten puuttuminen johtaa helposti eipäs—j uupas-väittelyyn (esim. 6) ja tuo esille korjauksen affektisen luonteenja yhteyden erimielisyyteen.
Kolmas tyypillinen piirre aineiston korjausjaksoissa on se, että korjauksia
ei useinkaan hyväksytä. Korjattu lapsi pitää kiinni kannastaan ja esittää vastakorjauksen tai hakee tukea omalle versiolleen joltakin ulkopuoliselta
osallistuj alta. Korjauksella lapset siis neuvottelevat episteemisestä
auktoriteetistaan ja sitä kautta asemastaan ja valtasuhteista päiväkotiyhteisössä
(vrt. A.-R. Lehtinen 2000: 18). Valta-asema pyritään varmistamaan aktivoimalla ,tietävän osapuolen” kategoria. Tämä kategoria on liikkuva, mutta myös
osin sidoksissa keskustelunulkoisiin identiteetteihin. Esimerkiksi kun kyseessä
on kieleen kohdistuva korjaus, osapuolten asema ,suomea ensimmäisenä,
vs. ”suomea toisena kielenä oppineena” vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa
neuvotella episteemisestä auktoriteetista (esim. 8). Tämä viestii siitä, että

maahanmuuttaj ataustaisen lapsen ”kakkoskielisyys” on lapsille olemassa oleva ja vuorovaikutuksessa hyödynnettävissä oleva kategoria. Oikeastaan kyseessä ei ole niinkään kakkoskielisyys kuin etnisyyteen liittyvä kielellis-kulttuurisen toiseuden identiteetti (vrt. Mikkola 2001: 88), koska kategoria voidaan aktivoida, vaikka lapsen kielenkäyttö ei yksikielisten enemmistöpuhujien
kielimuodosta poikkeaisikaan.
Maahanmuuttaj ataustaisten ja yksikielisten suomalaislasten välinen
epäsymmetria liittyy siis toisaalta heidän käytettävissä oleviin suomen kielen
resursseihinsa, toisaalta heidän oikeuteensa käyttää ja määritellä näitä resursseja. Ensimmäisen lainen epäsymmetria ei itse asiassa useinkaan reaalistu
kielellisinä korj auksina. Kielitaidon rajallisuus saattaa kyllä estää tai ainakin
rajoittaa lapsen osallistumista joihinkin toimintoihin, mutta vain ani harvoin
lapset puuttuvat toistensa puheenvuorojen kielellisiin muotoiluihin. Päiväkotiaineiston lapset suvaitsevat paremmin kielellisiä kuin esimerkiksi faktuaalisia
poikkeamia. Osansa tähän on varmasti sillä, että 3—6-vuotiaiden kielitaito on
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vasta kehittymässä ja jo siksi joustava, mutta kyseessä voi ol la
aikuiskielessäkin havaittu tendenssi: pyrkimys sisältöj en ja merkityksen ymmärtämiseen mahdollisista muodollisista puutteellisuuksista huolimatta (vrt.
Kurhila 2006: 220). Tämä on rohkaisevaa maahanm uuttajataustai sten lasten
kannalta: he voivat ja heidän kannattaa puhua vähäiselläkin kielitaidolla, koska yleensä keskustelukumppanit (myös lapset) pyrkivät osoittamaan ymmärtämistä pikemminkin kuin ymmärtämättömyyttä.
Toisen lajin epäsymmetria,joka liittyy puhujan oikeuteen ”omistaa” puhumaansa kieltä, voikin olla itse asiassa maahanmuuttajataustaisille lapsille
haastellisempaa kuin kielitaitoon ja suomen kielen resursseihin liittyvä epätasapaino. Kieltä käyttämällä ja opettelemalla maahanm uuttajataustainen lapsi
saa jatkuvasti haltuunsa lisää suomen resursseja ja pystyy näin kuromaan
umpeen suomen kielen taitoonsa liittyvää kielellistä epäsymmetriaa. Sen sijaan hänen kielellis-etninen asemansa ”suomea ensikielensä jälkeen oppineena”
ei tule muuttumaan, vaikka hän kuinka kasvattaisi suomen kielen resurssejaan.
Tällainen kielellis-kulttuurisen toiseuden kategoria tekee mahdolliseksi kielellisen korjauksen käyttämisen epäsymmetrian ja valta-asemien rakennusaineena.
Suomenkieliseen päivähoitoon tulevalla maahanmuuttajataustaisella lapsella on siis kirjo kieleen liittyviä haasteita edessään. Ensinnäkin lapsen täytyy oppia kotona käytettävän kielen lisäksi uusi kieli kyetäkseen täyspainoisesti
osallistumaan päiväkodin toimintaan. Kieltä ja sen käyttöä koskeva tieto on
resurssi, joka on avain suomen kieltä taitavan yhteisön jäsenyyteen (Kalliokoski 2001 : l 17). Resurssin haltuunottaminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan
lapsen täytyy myös yrittää lunastaa paikkansa kyseisen kielen puhujien joukossa. Hänen on voitettava esteet sekä kielenoppimisen tiellä että matkalla
kohti legitiimiä, täysarvoista kielenpuhujaa.
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Inkeri Lehlimaja

Oppilaiden völinen kiusoillelu
luokkahuoneessa
Oppilaiden välistä vuorovaikutusta luokkahuoneessa opettaj ajohtoisen keskustelun aikana on aikaisemmin tutkittu melko vähän.1 Perinteisessä
luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimuksessa on keskitytty kuvaamaan lähinnä opetuskeskustelun prototyyppiä,joka perustuu pitkälti opettajanja yhden
oppilaan väliseen keskusteluun kerrallaan, eikä muiden oppilaiden samanaikaista toimintaa ole tuotu näkyviin (ks. esim. Tholander 2002: 16). Tämä
näkökulma jättää huomiotta oppilaiden välisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden. Luokkahuoneen todellisuus on kuitenkin monimuotoisempi, ja oppilaiden välillä tapahtuu paljon myös yhteisen opettajajohtoisen keskustelun
aikana.
Suuri osa oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta opettaj ajohtoisen keskustelun aikana on niin sanottua pulpettipuhetta, hiljaisella äänellä käytyä
enemmän tai vähemmän yksityistä keskustelua muutaman oppilaan kesken.
Pulpettipuhetta ja sen suhdetta yhteiseen opetuskeskusteluun ovat tutkineet
mm. Sahlström (1999) ja Markee (2005). Pulpettipuhe jää kuitenkin oman
tutkimukseni ulkopuolellejo teknisistä syistä, sillä sen tutkiminen vaatisi erittäin
tehokkaan nauhoitusmenetelmän. Selvitänkin tässä artikkelissa keskustelun' Ks. kuitenkin mm. Thornborrow 2002 j a Leander 2002.
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analyysin keinoin sitä, mitä oppilaiden välillä tapahtuu julkisesti: millaisia vuoroja
he kohdistavat toisilleen koko luokan yhteisen keskustelun aikana ja miten
he suuntautuvat toistensa vuoroihin tai toimintaan.
Yksi omassa aineistossani varsin usein esiintyvä ilmentymä oppilaiden
välisestä vuorovaikutuksesta opettaj ajohtoisen keskustelun aikana on
kiusoittelu. Esittelen ensin kiusoittelua ilmiönä aikaisempien tutkimusten valossa. Tämän jälkeen keskityn tarkastelemaan yhtä noin kahden minuutin
pituista katkelmaa yhdeksännen luokan suomi toisena kielenä -tunnilta, jossa
esiintyy runsaasti kiusoittelua. Nostan esiin piirteitä, jotka ovat tyypillisiä
nimenomaan oppilaiden väliselle kiusoittelulle: toisen oppilaan puolesta puhumisen epäsuoran kiusoittelun muotona ja kollektiivisen kiusoittelun yhdessä rakennettujen mielikuvien avulla. Lisäksi käsittelen huumorin ja vakavan puheen vuorottelua opetuskeskustelussa. Kiusoittelujaksojen sekventiaalisten ja rakenteellisten piirteiden lisäksi tutkin niiden vaikutusta keskustelun osallistumiskehikkoon. Lopuksi pohdin vielä, mikä onjaksojen funktio
vuorovaikutuksessa ja niiden suhde keskustelun pedagogisiin tavoitteisiin.

Kiusoittelu toimintona

Kiusoittelulla on kaksi puolta: se on samanaikaisesti toisaalta vastaanottajaa
pilkkaavaja toisaalta leikilliseksi merkitty toiminto (ks. määritelmistä esim.
Drew 1987: 219; Keltner ym. 2001: 234). Humoristisena huomautuksena
ki usoittelua ei ole tarkoitettu otettavaksi aivan vakavasti (Haakana 1996: 161 ).
Kuitenkin se sisältää kritiikkiä, joka useimmiten perustuu vastaanottajan edellisessä vuorossaan tai toiminnassaan vakavissaan ilmaisemiin asenteisiin tai
identiteetteihin, joita ki usoitteli ja pitää jostain syystä osoituksena jonkin sosiaalisen normin rikkomisesta, jonkinlaisena ylilyöntinä (Drew 1987: 235).
Kiusoittelun huumori syntyy usein siitä, että tätä kohteen edellisessä
vuorossaan ilmaisemaa, usein melko vähämerkityksistä vaikkakin affektista
asiaa liioitellaan suhteettomasti, jolloin se asettuu räikeästi vastakkain todellisuuden kanssa (mas. 231—232).
Koska kiusoittelussa kuitenkin piilee totuuden siemen, kohde pyrkii yleensä
vastaamaan kiusoitteluun vakavasti (vaikka osoittaisikin tunnistavansa sen
huumoriksi) ja oikaisemaan kiusoitteluvuoron sisältämät liioitellut oletukset.
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Kiusoittelu toimii siis sosiaalisen kontrollin keinona, mutta osoittaa samalla

keskustelijoiden läheisyyttä jaetun huumorin avulla. (Drew 1987: 247—248.)
Kiusoittelu eroaa kiusaamisesta juuri huumorin takia: jos kiusaamiseen
sisältyykin huumoria, se ei ole jaettua. Yleisestä vitsailusta ja pilailusta
kiusoittelu taas eroaa siinä, että kiusoittelulla on aina enemmän tai vähem-

män yksilöity kohde (tai kohteita).
Vaikka kiusoittelun on katsottu osoittavan keskustelijoiden läheisyyttä,
sitä esiintyy myös institutionaalisissa keskusteluissa (ks. esim. Tainio 2000).
Kiusoittelua on tutkittu myös luokkahuoneessa aiemminkin. Saharinen (tulossa) on käsitellyt sitä, miten opettaja kiusoittelee oppilaita. Hänen mukaansa kiusoittelu on luonnollinen osa opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, ja myönteistä ilmapiiriä luovana ilmiönä se on usein myös toimiva
pedagoginen ratkaisu.2 Tholander (2002) puolestaan on tarkastellut oppilaiden välistä kiusoittelua, mutta hänen aineistonsa muodostuu ryhmätyötilanteista. Molemmissa tutkimuksissa nousi esiin kiusoittelun merkitys sosiaalisen läheisyyden ilmentäjänä.
Kiusoittelu kohdistuu siis yleensä kiusoitellun ”ei-toivottuun” ominaisuuteen tai vuorovaikutusnormeja rikkovaan toimintaan (Keltner ym. 2001 : 235;
Drew 1987: 242). Luokkahuoneessa vaikuttavat kuitenkin useat, joskus

ristiriitaisetkin tavoitteet tai normit. Oppilaat suuntautuvat toisaalta
institutionaalisiin tavoitteisiin ja kiusoittelevat toisiaan esimerkiksi tietämättömyyden tai passiivisuuden vuoksi. Toisinaan he taas ottavat etäisyyttä virallisen koulun normeihin suuntautuessaan erilaisiin sosiaalisiin tavoitteisiin.
Tällöin he saattavat päinvastoin korostaa tietämättömyyttään tai vähäistä
motivaatiotaan myönteisinä ominaisuuksina. Ominaisuudet oppilaana eivät
myöskään ole ainoat ominaisuudet, joita luokkatoverit arvioivat: oppilaiden
persoona nousee myös kiusoittelun kohteeksi. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistuvaa kiusoittelua esiintyy etenkin sellaisissa konteksteissa, joissa
opettaja pyytää oppilaita kertomaan jotain itsestään tai mielipiteistään. Tällöin oppilaat ovat usein kärkkäitä vastaamaan toistensa puolesta kiusoittelevaan
savyyn.

2 Myös Harjunen (2002) on todennut huumorilla olevan merkitystä myönteisen
oppimisilmapiirin luomisessa luokkahuoneessa.
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Oppilaiden väliseen kiusoitteluun oppitunnilla vaikuttaa suuressa määrin
se, että kyse on monenkeskisestä keskustelusta. Useimmat aineistoni
kiusoittelut ovatkin epäsuoria. Tällä tarkoitan sitä, että kiusoitteluvuoron
vastaanottaja on eri henkilö kuin kiusoittelun kohde. Vuorot on osoitettu
opettajalle tai kaikkien osallistujien muodostamalle yleisölle, kun taas itse
kiusoiteltuun viitataan kolmannessa persoonassa. Seppänen (1998) on todennut, että kolmannen persoonan käyttö monenkeskisessä keskustelussa
mahdollistaa erilaisten vastaanottajien huomioon ottamisen samanaikaisesti.
Tämä tuntuukin olevan paljon käytetty resurssi luokkahuonekeskustelun
kiusoittelujaksoissa. Kiusoittelun kohde on silti usein eksplisiittisesti ilmaistu
esimerkiksi etunimen avulla.3 Tavallinen tapa aineistossani kiusoitella toista
oppilasta on esimerkiksi vastata hänelle esitettyyn henkilökohtaiseen kysymykseen hänen puolestaan. Kiusoittelu ei aina perustu kohteen juuri lausumaan vuoroon, vaan esimerkiksi passiivisuuteen, odotuksenmukaisen toiminnan tekemättäjättämiseen. Se saattaa myös juontaa kauemmas, luokan
yhteiseen menneisyyteen (esimerkiksi aiemmilla oppitunneilla tai niiden ulkopuolella käytyihin keskusteluihin) (ks. myös Saharinen tulossa).
Yhteistä kiusoitteluvuoroille on se, että oppilaiden välisenä vuorovaikutuksena ne kaikki rikkovat jollain tavalla perinteisen opetuskeskustelun
vuorottelukaavaa ja muokkaavat osallistumiskehikkoa. Luokkahuoneessa
tapahtuva kiusoittelu on myös luonteeltaan ”julkista”, koska yleisö (opettaja
ja muut oppilaat) on jatkuvasti läsnä. Tämä yhdistettynä tilanteen
institutionaalisuuteen saattaa tehdä kiusoittelusta tavallista arkaluontoisempaa
(Saharinen tulossa).

Esimerkkikeskusielu:
unelmomies jo -noinen
Käsittelemäni esimerkkikatkelma on kuvattu erään eteläsuomalaisen kaupungin
tavallisessa yläkoulussa. Tunti on yhdeksännen luokan suomi toisena kiele3 Epäsuoruudella tarkoitan siis hieman eri asiaa kuin Saharinen (tulossa), joka puhuu suorasta
k i u s o i t t e l u s t a s i l l o i n , k u n k i u s o i t t e l u n k o h d e o n ilmaistu eksplisiittisesti, ja epäsuorasta

silloin, kun kiusoittelun kohde on pääteltävissä ainoastaan kontekstin perusteella.
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nä -tunti, jonka aikana käsitellään eräästä oppimateriaalista valittua tekstiä.
Kysymyksessä on kolmas samalla luokalla kuvattu tunti, joten osallistujat
ovatjo tottuneet kuvaajan ja kameroiden läsnäoloon. Ryhmässä on kaikkiaan
kymmenen oppilasta, joista yhdeksän on läsnä. Kaksi oppilasta kieltäytyi
osallistumasta kuvaukseen, ja heidät sijoitettiin istumaan luokan reunaan kameroiden ulottumattomiin. Oppilaat ovat noin 16—1 8-vuotiaita ja edustavat
viittä eri kansallisuutta. He ovat opiskelleet suomea saman opettajan johdolla
noin kolme vuotta.
Esimerkkikatkelmassa keskustellaan luetun tekstin pohjalta unelmakumppanin kriteereistä. Tekstin mukaan ihmisten tulevalle kumppanilleen
asettamat vaatimukset ovat nykyään liian suuret. Seurusteluasiat ovat nuorille yleinen keskustelunaihe, ja kiusoittelu liittyy läheisesti niistä puhumiseen
(ks. esim. Eder 1993). Aihe on aineistoni oppilaille erityisen läheinenja ajankohtainen myös siksi, että tältä tunnilta puuttuva luokkatoveri on hiljattain
mennyt naimisiin.
Oppilaat ovat lukeneet tekstin ensin hiljaa itsekseen, ja nyt tekstiä luetaan
ääneen kappale kerrallaan. Vaikka yhteisessä keskustelussa käydään periaatteessa läpi lähinnä tekstin sisältämiä oppilaille tuntemattomia sanoja j a niiden
merkityksiä, keskustelu saa nopeasti myös henkilökohtaisempia sävyjä. Heti
kun otsikossa esiintyvä sana vaatimus on selitetty, tytöt alkavat kysellä hymyillen toisiltaan: ”Mitkä ovat sun vaatimukset?” Huumorin ja kiusoittelun
sävyttämä sananvaihto alkaa siis jo paljon ennen tätä esimerkkikatkelmaa.
Opettaja käsittelee asiaa ensin melko yleisellä tasolla sanomalla hymyillen,
että oppilaat voivat kirjoittaa omista vaatimuksistaan, ja kysymällä luokan
mielipidettä siitä, onko ihmisillä yleensä liian suuret vaatimukset.
Ensimmäisen kappaleen ääneen lukemisen jälkeen Cecilia on kertonut
omista vaatimuksistaan (hänen tulevan miehensä pitäisi olla näyttelijä)ja toisen kappaleen jälkeen Dilton omistaan (vaimon pitäisi tuoda hänelle syötävää
ja juotavaa sohvalle). Molemmista vastauksista on syntynyt elävää, yhteisen
naurun sävyttämää keskustelua. Dilton on vastannut kysymykseen myös
vakavasti (hänen mielestään vaimon tulisi olla kotonaja miehen töissä). Tämän jälkeen seuraa katkelma, jonka aikana useita oppilaita kiusoitellaan, ja
kiusoitteluun osallistuvatjossain vaiheessa kaikki oppilaat.
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Toisen oppilaan puolesta puhuminen
Epäsuora kiusoittelu on. varsin tavallista aineistossani, ja se ilmenee useimmiten toisen oppilaan puolesta puhumisena. Tällainen kiusoittelu perustuu
usein keskustelun julkisuuteen: yleisön läsnäoloa käytetään osaltaan
kiusoitteiun resurssina. Ensimmäisessä esimerkissä on kaksi tällaista tapausta,
jotka kuitenkin poikkeavat hieman toisistaan: ensin Sareedo vastaa opettajan
Agnesille esittämään kysymykseen tämän puolesta (r. 10 ja 13), ja sitten
Dilton tarjoutuu puhumaan Sareeclon puolesta (r. .i4—).
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Rivillä 1 opettaja kysyy Agnesilta tämän mielipidettä. Kysymyksen motiivina voi olla se, että vierekkäin istuvat Agnesja Sareedo ovat hieman aiemmin puhuneet hiljaa yhdessä toisiinsa päin kääntyneinä. Agnes kuitenkin ilmaisee, ettei hänellä ole sanottavaa asiasta, tosin lievästi hymyillen (r. 3).
Opettaja suuntaa nyt kysymyksen yleisemmin koko luokalle (r. 4—6), mutta
kun kukaan ei vastaa, hän kysyy vielä uudelleen Agnesilta (r. 8). Jo hieman
ennen kuin Agnes ilmoittaa uudestaan, että hänellä ei ole vaatimuksia (r. 11),

Sareedo alkaa vastata (r. 10) tämän puolesta.4
Ensimmäisen kerran Sareedo sanoo sanan komea melko vakavasti kasvot opettajaan päin (r. 10). Sen jälkeen hän kääntää katseensa Agnesiin ja
toistaa sanan nauraen (r. 13). Katse ja nauru tukevat vuoron tulkitsemista

Agnesiin kohdistuvaksi ki usoitteluksi. Nauru on tyypillinen kiusoitteluun liittyvä kontekstivihje, joka osoittaa, että vuoroa ei ole tarkoitettu otettavaksi
täysin vakavasti (ks. esim. Haakana 1996: 151). Kiusoittelu perustuu ensinnäkin Agnesin oletettuihin arvoihin: Sareedo vihjaa, että hän tietää Agnesin
pitävän tulevan miehen ulkonäköä tärkeänä. Usein kiusoittelu liittyy sellaisiin
kiusoitellun ominaisuuksiin,joita voidaan pitääjollain tavoin ”ei-toivottuina”,
tai asioihin, joita kiusoiteltu pitää tärkeinä (Keltner ym. 2001: 235). Tässä
tapauksessa yhdistyvät molemmat: tulevan kumppanin ulkonäkö voi olla
Agnesille oikeasti tärkeä asia, mutta toisaalta tällaisten vaatimusten esittäminen voidaan tulkita pinnallisuuden osoitukseksi.
Esiin nostettu ei-toivottu ominaisuus voi kuitenkin tässä tapauksessa liittyä myös keskustelun normeihin. Tällöin kiusoittelu perustuisi lähinnäAgnesin
4 Toinen tulkintavaihtoehto on, että kyseessä on Sareedon omakohtainen vastaus opettajan
kysymykseen (onhan opettaja välillä kohdistanut kysymyksensä koko luokalle monikon
toista persoonaa käyttäen) tai kollektiivinen vastaus, ystävysten yhteisen mielipiteen ilmaus..
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ajatusten julkiseksi tekemiseen: merkitsemällä vuoronsa kiusoitteluksi Sareedo
viittaa Agnesin aiempaan haluttomuuteen tuoda henkilökohtaisia mielipiteitään luokan yhteiseen keskusteluun. Oman mielipiteen ”panttaaminen” muiden (Cecilian ja Diltonin) ilmaistuaan omansa on jonkinasteinen vuorovaikutuksellinen rikkomus, ja tähän kohdistuu kiusoittelun kärki.
Agnes ei reagoi Sareedon kiusoitteluun. Sareedon vuorojää ratifioimatta
myös julkisessa keskustelussa, kun opettaja pyytää vahvistusta Agnesin kielteiselle vastaukselle (r. 15). Kiusoittelun ohittaminen voi implisiittisesti osoittaa, että kiusoittelua käsitellään ei-vakavana toimintana, johon ei siis tarvitse
reagoida (Drew 1987: 230). Tämä liittyy siihen, että huumoriksi eksplikoimalla
vuoro voidaan tyhjentää semanttisista ja sekventiaalisista implikaatioista, joita sillä muuten olisi (Haakana 1996: 162). Tosin oma-aloitteisesti annettujen
vastausten ohittaminen ei ole muutenkaan luokkahuoneessa harvinaista.
Diltonin vuoro (r. 14) alkaa Sareedon nimeämisellä. Sekä Sareedo että
Agnes kääntävät tämän jälkeen katseensa Diltonin suuntaan. Kysymyksessä
voisi olla puhuttelu, mutta toisaalta vuoro jatkuu 3. persoonassa (sil, r. 16 —
nominatiivimuotoinen se saattaa viitata myös Sareedon unelmakumppaniin).
Lisäksi vaikka Dilton vilkaisee Sareedoon päin, hän kääntää lähes saman tien
katseensa takaisin eteen. Vuoro on siis pikemminkin osoitettu koko luokalle,
ja kyse on epäsuorasta kiusoittelusta.
Dilton ilmoittaa tietävänsä, millainen on Sareedon unelma (r. 14 ja 16).
Tähän tapaan lapset kiusoittelevat usein toisiaan: ”minäpä tiedän jotain mitä
sinä et tiedä”, ja kiusoittelu perustuu tällöin kiusoittelij an ja kiusoitellun väliseen tiedolliseen epäsymmetriaan liittyvään valtasuhteeseen (Keltner ym. 2001 :
235). Oman aineistoni analyysissä on kuitenkin jälleen otettava huomioon
keskustelun monenkeskisyys ja yleisön läsnäolo: Dilton ei niinkään kiusoittele
muita oppilaita siitä, etteivät he tiedä Sareedon ajatuksia, vaan Sareedoa siitä,

että hän tietääja on valmis paljastamaan ne muillekin.
Diltonin vuoro (r. 14 ja 16) ilmaisee siis kirjaimellisesti vain sen, että hän
tietää, mitä Sareedo haluaa. Tässä kontekstissa (kaikkia oppilaita on pyydetty kertomaan omista ajatuksistaan) sen voi kuitenkin tulkita eräänlaiseksi
esitoiminnoksi: se provosoi kuulijaa pyytämään puhujalta lisää tietoa. Vaikka
kysymys ei olekaan varsinaisesta kertomuksesta, tämän jakson rakenne rinnastuu kerrontajäsennykseen (Routarinne 2003). ”Kertomuksen” johdantojakso muodostuu kahdesta osasta, kertomistarjouksesta ja kuuntelijaksi aset-
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tumisesta (mts. 40). Ensin Dilton tarjoutuu kertoj aksi ilmaisemalla tietävänsä, millainen Sareedon unelmakumppani on, ja vihjaamalla kertovansa sen
vain, jos tämä haluaa (r. 14, 16 ja 19). Samalla hän kutsuu muita mukaan
toimintaan. Toiseksi muut osallistujat asettuvat kuuntelijoiksi kehottamalla
Diltonia kertomaan (Sareedo r. 18; Hibo ja Nawal r. 22 ja 23). Opettajakin —
jonka oma vuoro Agnesille on osunut päällekkäin Diltonin vuoron alun kanssa — reagoi Diltonin kertomistarjoukseen tarkistamalla sen sisällön (r.20).
Käyttämällä kertomistarjousta sen sijaan, että kertoisi suoraan Sareedon ajatuksista, Dilton antaa ymmärtää, että tulevan kuvauksen sisältö on jollain
tavalla neutraalista poikkeava, ei-konventionaalinen. Tarjous ilmaisee, että
kuvaus on kertomisen arvoinen, vaikkei vielä paljasta sen sisältöä (Routarinne 2003: 41).
Huomionarvoista on, että Dilton valitsee kiusoittelun kohteeksi nimen-

omaan Sareedon,joka onjuuri kiusoitellut Agnesia. Kuten edellä on mainittu,
kiusoittelun on usein todettu sijoittuvan sekventiaalisesti jonkinlaisen normin
rikkomisenjälkeen. Kiusoittelu myös rikkoo omalla tavallaan luokkahuonekeskustelun normeja: se on ei-vakavaa ja mahdollisesti kasvoja uhkaavaa
toimintaa. Tässä mielessä on luontevaa, että normeja rikkonut kiusoittelija
joutuu seuraavassa sekvenssissä itse kiusoitellun asemaan. Paradoksaalista
tietenkin on, että normin rikkomisesta sanktioidaan uudella normin rikkomi-

sella. Joka tapauksessa on tyypillistä, että kiusoittelujaksot ketj uuntuvat tällä
tavalla. Myös Saharinen (tulossa) toteaa huumorin kasautuvan tiettyihin kohtiin
aineistossa.
Sekä Sareedon että Diltonin kiusoitteluvuorot ovat epäsuoria. Epäsuoruus
perustuu toisaalta keskustelun sekventiaalisuuteen (kiusoitteluvuorot esitetään vastauksina opettajan kysymykseen)ja toisaalta rakenteellisiin seikkoihin (kolmannen persoonan käyttö toisen sijasta osoittaa vuorojen olevan
kohdistettu pikemminkin koko luokalle kuin kiusoittelun kohteelle).5

5 Aikuisten ystävysten välistä kiusoittelua käsittelevässä artikkelissaan Straehle (1993: 219—
220) toteaa, että koska suoraan a s i a n o m a i s e l l e h e n k i l ö l l e k o h d i s t e t t u a puhetta v o i pitää

keskustelun normina, kolmatta persoonaa voi itsessään käyttää kiusoittelun resurssina: sen
avulla kiusoittelun kohde voidaan ikään kuin sulkea ulos keskustelusta tai asettaa
lapsenomaiseen, vajaavaltaiseen asemaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä päde
luokkahuonekeskusteluun, jonka ”perustapaus” on se, että oppilaat kohdistavat puheensa
opettajalle ja näin ollen viittaavat toisiinsa kolmannessa persoonassa.
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Kiusoittelu perustuu pitkälti toisen oppilaan puolesta puhumiseen, hänen aj atustensa kuvitteelliseen referointiin. Kuten Routarinne (2003: 47—48) on to—
dennut kertomuksista, myös kiusoittelujakson huippukohtana toimii usein
toisen ajatusten suora esittäminen: se kutsuu vastaanottajia reagoimaan esi—
merkiksi naurulla. Tällaisen kiusoittelun voi katsoa kertovan myös jännitteestä, joka vallitsee luokkahuoneessa yksityisen (ystävysten välisen) ja jul—
kisen keskustelun välillä: oppilaat eivät halua tulevaan seurustelukumppaniin
liitty viä syvimpiä ajatuksiaan paljastettavan j ulkisessa keskustelussa opetta—
jan ja muiden oppilaiden kuullen.

Yhdessä rakennetut kiusoittelujoksot
Kiusoittelu toteutetaan usein teini-ikäisten ystävysten kesken yhteistyössä,
jolloin yhden puhujan vuoro rakentuu suoraan edeltävän puheen pohjalle (Eder
1993: 19; Putkonen 2001: 2 l 1). Myös Diltonin esimerkissä l aloittaman

kiusoittelujakson rakentamiseen osallistuu lähes koko ryhmä, kun muut oppilaat täydentävät hänen luomaansa kuvaa Sareedon unelmakumppanista.
Esimerkki 2.

Bling bling -mies.
* DILTON VILKAISEE
25
26

Dilton:
((naurua))

>kauhee

semmottiz<

27

Sareedo:
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(.)

*SAREEDO

28
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VILKAISEE DILTONIA

oikeassa£)

(0.8)
((SAREEDO NOJAUTUU TAAKSE KÄSI SUUN EDESSÄ JA LEUKA

ALHAALLA))
29 Cecilia:
30 O p e t t a j a :
31 D i l t o n :
32 Hibo:
33 C e c i l i a :
34 Sareedo:
35 C e c i l i a :
36 Agnes:
37 C e c i l i a :
38
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*bling bling
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[bling bling]
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anna n i i l l e
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]
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Dilton:
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]
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?:

[(—)

Hibo:
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hiphop
hiphop
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hiphop tnies inil cn1 paljo [sormuksia
[((NAURUA))
.hhh [ei ole paljo Suomes
[joo
tulkaa
näyttämään sit 'teiän ndehet 'tänne
ei
( - ) voi muuttuu yhtäkkiä
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Opettaja:
Hibo:
?:

Opettaja:
Hibo:
Cecilia:

Opettaja:
Sibel:

Opettaja:
?:
Dilton:
Sareedo:

Dilton esittää rivillä 25 ehdotuksen Sareedon unelmamieheksi ja saa aikaan yleistä naurua. Vaikka kiusoitteluvuoro ei ole suoraan Sareedolle kohdistettu eikä näin ollen välttämättä edellyttäisi häneltä responssia, Sareedo
vastaa. Aineistossani epäsuorankin kiusoittelun kohde reagoi usein
kiusoitteluvuoroon: asianomistajana häntä voidaan jopa pitää eräänlaisena
toissijaisena puhuteltuna.6 Sareedo hyväksyy muodollisesti Diltonin ehdotuksen sanomalla olet oikeassa (r. 27). Elekieli kertoo kuitenkin, ettei hyväksyntää ole tehty vakavassa mielessä: Sareedon äänessä on nauruaja eleet
(mm. käsi kasvojen edessä) ilmaisevat jonkinasteista noloutta. Tämä sopii

6 Tähän viittaa myös se, että useissa tapauksissa puhujan katse suuntautuu kiusoittelun
kohteeseen.
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hyvin yhteen Diltonin kertomistarjouksessaan (esimerkki ]) rakentaman
formaatin kanssa: kysymyksessä on tosiaan ei-konventionaalinen, ”kauhee”
asia. Sareedo menee siis mukaan Diltonin huumoriin, vaikka myöhemmin (r.
43) peruukin hyväksyntänsä (huumorista vakavaan siirtyvistä responsseista ks.
Drew 1987).

Bling bling -miehen tekee osittain huvittavaksi sanojen ilmiasu, niiden
kuvainnollisuus. Termillä bling bling on kuitenkin vakiintunut merkitys: se
tarkoittaa hiphop-tyyliin kuuluvia näyttäviä koruja ja asusteita. Edellisessä
esimerkissä Sareedo esitti Agnesin unelmamiehen kriteeriksi komeutta, nyt
Dilton vie ajatuksen vielä pidemmälle: hän väittää Sareedon pitävän miehestä, joka korostaa ulkonäköään vielä kiiltävillä koristeilla. Keskustelun myöhemmistä vaiheista käy kuitenkin ilmi, ettei oppilaille ole heti selvää, mitä
Dilton termillään tarkoittaa. Agnes esittää rivillä 36 hieman epäselväksi jäävän tarjouksen mies timantti, Cecilia taas viittaa miehen anteliaisuuteen (r.
37) ja Sibel varakkuuteen (r. 38). Hibo osallistuu keskusteluun rivillä 52

lisäämällä ominaisuuksiin hiphop-käsitteen. Bling bling -miehen muotokuvaa
hahmotellaankin melko pitkään yhteistyössä. Tämän seurauksena jaksoon
liittyvä huumori tuntuu kohdistuvan vähintään yhtä pal jon kuvitteellisen miehen olemukseen kuin Sareedon vaatimuksiin: on kyseenalaista, onko Sareedo
ylipäätään enää tässä vaiheessa varsinaisesti kiusoittelun kohteena vai onko
kyse yleisemmästä vitsailusta.7 Kaikki osallistujat tietävät, että keskustelu
käydään ei-vakavassa sävyssä, eikä se näin ollen aseta todellisia odotuksia
tulevaisuudelle. Siksi kiusoittelukaan ei kohdistu aidosti henkilökohtaisiin
asioihin.
Opettajakaan ei ole ymmärtänyt Diltonin termiäja kysyy rivillä 30 hymyillen, mitä se tarkoittaa. Lopuksi hän tekee jaksosta yhteenvedon
huvittuneeseen sävyyn (r. 59) ja kehottaa vielä hymyillen oppilaita tulemaan
myöhemmin ”näyttämään” miehensä koululle (r. 62—63). Opettajan suhtautuminen viittaa myös siihen, että huumorin kohteena on pikemminkin yhteinen mielikuvitushahmo kuin Sareedon miesmaku. Menemällä mukaan eivakavaan sävyyn opettaja osoittaa suhtautuvansa kiusoitteluun hyväksyvästi. Hän antaa oppilaille puhetilaaj ulkisessa keskustelussa ja osoittaa pitävän-

7 Cecilia tosin kääntää huomion uudelleen vielä hetkeksi Sareedoon sanomalla hiphopin
s o p i v a n tämän m u s i i k k i m a k u u n (r. 58).
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sä keskustelua myönteisenä. Tämä kertoo paljon si itä, miten opettaja tulkitsee luokan ilmapiiriä. Yleensähän opettaja pyrkii säätelemään luokan vuoro—
vaikutusta niin, etteivät oppilaiden kasvot—joudu liian uhatuiksi (ks. esimerkki 3). Tässä. opettaja siis arvioi Sareedon ”kestävän” Diltonin kiusoittelun
ongelmitta. Kuten muukin huumori, kiusoittelu on aina monimerkityksistä.
Keskustelun osallistujien suhtautuminen määrittää viime kädessä sen, mitä
yhteisössä pidetään hauskana ja mitä ilkeänä. ("liholander 2002: 65). Mitä
paremmin osallistujat tuntevat toisensa, sitä helpompi tällaisia arvioita on
tehdä. Esimerkkiluokkamme —- opettaja mukaan luettuna -— tuntee toisensa
hyvin, ja sillä on paljon yhteistä taustaa keskusteluilleen. Kiusoitteleva huu—
mori on aineistoni perusteella tässä luokassa varsin yleistä,,ja se kuuluu ryhmän keskustelukulttuuriin. Myönteisten tunteiden osoituksena ja jaettuna
huumorina sen voidaan katsoa vahvistavan ryhmän yhteisyyttä, kuten monet muutkin tutkimukset ovat todenneet (ks. esim. Eder 1993: 21 ; Cekaite ja
Aronsson 2004).S

H u u m o r i a jo vokovoo p u h e t t a
lnstitutionaalisen luonteen vuoksi luokkahuonekeskustelussa on jännite humoristisen ja vakavan keskustelun välillä. Seuraavassa katkelmassa yksi
oppilaista, Yusuf, osoittaa suhtautuvansa opettajan kysymykseen jossain
määrin vakavasti. 'Tämä. vaikuttaa myös opettajan toimintaan.
Esimerkki 3.
Se haluu mua.
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&Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö joku voisi joskus loukkaantua kiusoittelusta
oikeasti.
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Opettaja kysyy vuorostaan Yusufin ihannekumppanin kriteereitä (r. 67).
Yusuf vastaa ensin ei mitään (r. 68). Kuten Agnesin tapauksessa esimerkis—
sä l , muut eivät pidä tätä riittävänä vastauksena tässä kontekstissa. Agnesja
Cecilia alkavatkin kiusoitella Yusufia asettautuen kumpikin mahdollisen kump—
panin asemaan, tosin hieman eri näkökulmista: Agnes esittää asian omana
pyyntönään (r. 70), Cecilia taas Yusufin ajatuksena (r. 71). Eder (1993: 24)
on todennut tällaisen sukupuolten välisen kiusoittelun olevan keino osoittaa
myönteisiä tunteitaan ilman riskiä. Tätä tulosta vasten tyttöjen toimintaa voisi pitää Yusufin kannalta imartelevana. Toisaalta läsnä on kuitenkin aina huumorin monitulkintaisuus: ilmaisemalla leikillisesti halua mennä Yusufin kans—
sa naimisiin Agnes osoittaa. samalla, että päinvastainenkin tulkinta on mahdollinen(ja ajatus avioliitosta Yusufin kanssa mahdoton). Ei olekaan selvää,
kohdistuuko Agnesin huumorin kärki häneen itseensä vai Yusufiin. Cecilian
kiusoittelu on yksitulkintaisempaa, koska hän esittää tietävänsä, mitä Yusuf
ajattelee.
Opettaja toistaa vielä kysymyksen (r. 72-73). Sareedo ja Ceciliajatkavat
kiusoittelua Cecilian aloittamalla linjalla. Yusuf ei reagoi kiusoitteluun vaan
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aloittaa vastaamisen. Opettaja yrittää hiljentää muita ja tehdä tilaa Yusufin
vastaukselle. Tytöt jatkavat edelleen kiusoittelua, kunnes Yusuf reagoi
ilmaisemalla erimiel isyytensä (r. 79). Tämä herättää taas naurua, jota opettaja pyrkii hiljentämään (r. 82). Yusuf jatkaa vastaamista, mutta Dilton sanoo
jotain samanaikaisesti ja keinuttaa lanteitaan tuolilla. Yusuf kääntyy Diltoniin
osittain tuohtuneen, osittain huvittuneen näköisenä. Opettaja vaientaa Diltonin
eksplisiittisesti riveillä 87—88ja raivaajälleen tilaa Yusufin vastaukselle. Yusuf
vastaa opettajalle (r. 89).
Tässä esimerkissä on erilainen vire aikaisempiin vaiheisiin verrattuna.
Tämä on katkelman ainoa kohta,jossa opettaja pyrkii rajoittamaan keskustelua hiljentämällä oppilaita. Oppilaiden hiljentäminen vastausvuoron säilyttämiseksi alkuperäisellä puhujalla on kuitenkin yleensä tyypillistä opettajan toimintaa. Tuntuukin siltä, että tässä esimerkissä palataan hetkeksi vapaasta,
humoristissävyisestä keskustelusta vakavampaan oppituntiäänilajiin, johon
liittyy myös tiukempi vuorottelujärjestelmä. Yusuf myös vastaa vakavassa
sävyssä (ensimmäisenä oppilaana tähän mennessä). Tulkintakontekstista
neuvotellaan osallistujien kesken: opettajaja Yusuf vievät keskustelua kohti
vakavampaa sävyä, kun taas muut jatkavat aiemmalla humoristisella
kiusoittelulinjalla.
Äänilajin vaihdos voi liittyä keskustelun aikaisempiin vaiheisiin: Yusuf ei
ole lähtenyt mukaan kiusoitteluun (vaikka onkin kyllä hymyillyt
kiusoittelujaksojen aikana). Kun hän ei nytkään lähde mukaan tyttöjen häneen kohdistamaan kiusoitteluun, opettaja tulkitsee hänen toimivan oppitun—
nin oletusarvoisissa, vakavissa kehyksissä. Opettaja seuraa siis keskustelun
sävyä varsin hienovaraisesti: hän sallii kiusoittelun silloin, kun kiusoiteltu on
itse asettunut humoristisen toiminnan kohteeksi (kuten Sareedo esimerkeissä
] ja 2), mutta muussa tapauksessa hän asettaa etusijalle opetuskeskustelun
vakavan äänilajin. Lisäksi hän vaientaa kiusoittelun eksplisiittisesti silloin,
kun se menee liian pitkälle (Diltonin seksuaalissävytteinen elehdintä esimerkin 3 lopussa).
Toisaalta muiden oppilaiden kiusoittelu liittyy nimenomaan Yusufin vakavuuteen. llmiö muistuttaa sitä, mitä Sacks (1992: 267—268) on kuvannut
termillä heckling eli häiriköinti (suomenkielinen termi Haakana 1996).
Häiriköinti kohdistuu usein puheeseen, joka on tuotettu liian vakavasti aiheeseen nähden tai kerrottu sovinnaisella tavalla. Kiusoittelu tehdään jälleen epä-
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suorasti, kolmannessa persoonassa (Agnesin rivin 70 vuoroa lukuun ottamatta), ja sen vastaanottajana on siis kaikkien osallistujien muodostama yleisö.

Lopuksi
Tässä katkelmassa kohtaavat kiinnostavalla tavalla kaksi koulumaailmassa
rinnakkain elävää keskustelukulttuuria: institutionaalinen opettajajohtoinen
opetuskeskustelu ja epävirallinen oppilaiden välinen keskustelu. Muodollisesti keskustelu on julkinen ja oppitunnin työjärjestyksen mukainen, mutta
aihepiiriltään se muistuttaa oppilaiden keskinäistä tehtävänulkoista (ns. offtask) keskustelua. Vuorovaikutuskäytänteet liikkuvatkin näiden kahden välimaastossa: opettaja ohjailee keskustelua tekemällä tilaa vakavi lle vastauksille,
mutta toisaalta katkelma sisältää runsaasti spontaaneja oppilaiden toisilleen
osoittamia vuoroja.
Keskustelun aihe on kaksijakoinen: sitä leimaa toisaalta puheena olevan
asian arkaluonteisuus, mutta toisaalta myös kiinnostavuus. Se, että opettaja
kyselee näin henkilökohtaisia asioita, selittyy oppiaineen luonteella ja opetuksen tavoitteilla: olennaista ei tässä tapauksessa ole selvittää oppilaiden todellisia ajatuksia ja mielipiteitä vaan pikemminkin herättää keskustelua. Tämä
tavoite aiheen käsittelyllä saavutetaankin, ja siksi sitä voi pitää hyvänä kielitunnin teemana.
Kiusoittelu nousee osittain juuri aiheen arkaluontoisuudesta, ja sen yksi
mahdollinen funktio onkin kasvojen suojelu. Vaihtamalla ei-vakavaan
kiusoitteluäänilajiin oppilaat ikään kuin pelastavat toisiaan joutumasta julkisesti antamaan vakavia vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin. Yhteinen
huumori on siis jonkinlainen kollektiivinen kasvojensuojelustrategia.
Kiusoittelun toinen funktio liittyy yhteenkuuluvuuden korostamiseen. Oppilaat tuntevat toisensa hyvin, ja heillä on siksi materiaalia kiusoittelun pohj aksi. Tunnelma vaikuttaa yleisesti ottaen myönteiseltä: vaikka kiusoittelu usein
torj utaan, kukaan ei tunnu loukkaantuvan tosissaan. Tämä kertoo luokan
turvallisesta ilmapiiristä. Läheisyyttä luodaan katkelmassa muun muassa
yhdessä rakennetuilla mielikuvilla ja jaetulla huumorilla.
Toisaalta kiusoitteluunkin liittyy kasvoja uhkaavia elementtejä, ja tämä
hei j astuu erityisesti opettajan toimintaan. Opettaja suhtautuu kiusoit-
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teluvuoroihin melko varovaisesti. Hän antaa niille tilaaja menee mukaan humoristiseen äänilajiin silloin, kun kiusoiteltu itsekin tekee niin. Toisaalta opettaja ei varsinaisesti kommentoi kiusoitteluvuoroja, vaan esittää ainoastaan
joitakin tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi hän pyrkii laajentamaan kiusoittelua
koskemaan useampaa kuin yhtä oppilasta kerrallaan (kuten esimerkin 2 lopussa).
Oppilaiden välisellä kiusoittelulla on muitakin funktioita. Ensinnäkin se
edistää sukupuolirooleihin liittyvää sosialisaatiota (ks. myös Tholander 2002:
62; Eder 1993: 29). Huumorin keinoin oppilaat osoittavat toisilleen, millaisia
kumppanin tavoitteluun tai parisuhteeseen liittyviä arvoja pidetään
hyväksyttävinä ja millaisia ei. Nämä oppilaiden toiminnassa ilmenevät käsitykset asettuvat vastakkain sen kanssa, millainen on opettajan ja oppimateriaalien tarjoama piilomalli. Ryhmän monikulttuurisuus saattaa syventää
näkemyserojaja tehdä arvoista neuvottelemisesta entistäkin tärkeämpää (esim.
naisen rooli perheessä).
Toinen sosiaalistumisen aspekti liittyy vuorovaikutusnormeihin. Kiusoittelujaksot valmistavat oppilaita siihen, miten ihmiset käsittelevät arkaluonteisia
asioita vuorovaikutuspuheen kautta: miten kiusoitellaan, miten kiusoitteluun
reagoidaanja millainen kiusoittelu on sallittua missäkin tilanteessa (Tholander
2002: 75). Tässäkin sekä opettajan että ikätovereiden toiminnalla on ohjaileva merkitys (mts. 27). Suomi toisena kielenä -opetuksen pedagogisiin tavoitteisiin kuuluukin myös vuorovaikutusnormien oppiminenja niiden käytön harjoittelu.
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Johanna Komppa
Urheilulunnelmaa

Eräs ylioppilaskokelas kirjoitti syksyllä 2001 suomi toisena kielenä -kokeessa seuraavan kirjoitelman:
Tokion loppuunmyydyllä stadionilla ilta pimenee. samanaikaisesti kun
yleisurheilun MM-kisojen isäntämaassa sytytettiin kenttävalot päälle,
toisella puolella maapalloa jännitys oli korkeimmillaan. Isäni laittoi
television päälle, suora lähetys Japanista alkoi.
Eletään elokuuta 1990. en muista montako kisapäivää oli kisattu kun
iltapimeään astuivat miesten pituushypyn loppukilpailijat. Heistä
ylivoimaisesti suurimman huutomyrskyn aiheutti yleisurheilun itsevaltias,
kuningas Carl Lewis!
Kierros kierrokselta hän paranee. Mikä vauhti, mikä liike ja mikä valtava
ponnistus! ensimmäisellä yrittämällä Carl hyppää 8,71 metriä, toisella 8,87
m . Hänen liikkeistään heijastuu jumalallista voimaa, katseesta rauhoittava,

suorastaan sympatiaa herättävä kohteliaisuus.
Kolmas hyppykierros. ”King Carl” kiihdyttää vauhtirataa pitkin,
ponnistaa ja nousee lentoon! Kauniit saksipotkut saattelevat ilmalentoa
ja hän venyttää! Mikä hyppy! Carl venyttää maailmanennätyksen 8,91 m!
Sydämeni hakaa, mutta lisää on tulossa.
Illan p i m e y d e s t ä ja tyhjyydestä iskee M i k e P o w e l l . Hänen
suorituksessaan ei ole taikuutta tai jumalallisuutta, mutta tehoa. Stadion
hiljenee, hyppyä mitataan. Hiljaisuus on piinaava, jännitys tunkeutuu
television kautta kotikatsomoon.

Meillä kellon varttia vaille 13, aurinko

paistaa ja on kuuma. Siellä taas on pimeää, hiljaistaja jännittävää. Yhtäkkiä
huutoa, maailmanennätys 8, 95 metriä! Mike Powell!
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Carl taistelee. Pitkiä hyppyjä syntyy toistensa perään, mutta se ei
riitä, pitäisi loikkia ennätys. Sinä pystyt siihen!
Kuudes ja viimeinen kierros. Carl seisoo vauhtiradan toisessa päässä
ja suorittaa tutut rituaalinsa. Hän pyytää yleisöltä apua ja kannastusta.
50 000 päinen katsomo kiehuu. O n k o edessä Carlin saksaus
historiakirjoihin?
C a r l i n katse kertoo enemmän k u i n tuhat sanaa, hän tahtoo lentää,

lentää ihmisten sydämiin. En uskalla hengittää. Kuin avaruusluotain
urheilija lähtee liikkeelle. Suljen silmät, en pysty katsomaan. Vierelläni isä
ja veli loikkivat ilmaan, hiljaisuus ja riemu! Hyppy on pitkä, vakoinen
lippu nousee! Hyppyä mitataan ja hiljaisuus on hiljaisuutta hiljaisempi.
Koko stadion odottaa.
Carl hyppäsi ennätyksensä 8,93 m! Tulos ei riitä mestaruuteen eika
maailmanennätykseen, mutta silti kaikkien aikojen yleisurheilija kiittää
yleisöä ja on iloinen Miken puolesta. Tämän taidon hän osaa yhtä hyvin
kuin voittamisenkin. Muista, ei kyseessä ole pelkästään urheilija, vaan
Carl Lewis.

Tässäpä tekstissä on tunnetta, saattaa lukija aj atella tekstin luettuaan. Kirjoittaja on valinnut kokeen tehtävänannoista urheilua käsittelevän aiheen ja
otsikoinut sen lyhyesti ”Carl Lewis”. Tehtävänannossa on materiaalina katkelma Juhani Peltosen (1978) kirjoittamasta romaanista, ja katkelmaa voi
joko analysoida tarkasti tai käyttää vain väljästi innoituksena oman, jotakin
nähtyä tai koettua urheilukilpailua kuvaavan kertomuksen kirjoittamiseen.
Kyseinen tehtävänanto on tuona vuonna ainoa, jossa ohjataan kirjoittamaan
kertomus. Muut tehtävänannot pyytävät pohtimaan, tulkitsemaan ja analysoimaan jotakin aihetta tai kirjoittamaan mielipidekirjoituksen. Kirjoittaja vastaa
tehtävänantoon kuvaamalla ja selostamalla erästä urheilutapahtumaa kotoisen kisakatsomon mutta myös ihailevan ja eläytyvän fanin näkökulmasta.
Kirjoitus on ylioppilaskokeen osana kirjoitettu kirjoitelma, ja sen on kirjoittanut oppilas,jonka äidinkieli ei ole suomi. Äidinkielen ylioppilaskoe ei ole
perinteisesti ohjannut kovin affektisen tekstin kirjoittamiseen, vaan pyrkimyksenä on usein ollut tuottaa asiateksti,joka nojaa loogiseen argumentointiin
(ks. esim. Harju 1968: 251; Lonka 1986: 244; Lyytikäinen 1995). Saman

voinee todeta myös suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelmasta.
Suomi toisena kielenä -kokeessa arvioitavana ovat sekä aiheen käsittelyn
monipuolisuus että kokelaan suomen kielen taitoja ilmaisun monipuolisuus,
eikä tällainen kirjoitustilanne useinkaan innosta kokelasta affektiseen
irrotteluun. Käsiteltävä kirjoitelma on kuitenkin poikkeus. Valtaosa suomi
toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelmista on asia-aineita, joissa pyri-

76
tään erittelemään ja pohtimaan jotakin yhteiskunnallista ilmiötä, ja niiden joukossa kaunokirjallisia aineksia ja urheiluselostuksen piirteitä yhdistävä aine
näyttäytyy affektisena.
Tarkastelen yhden suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeessa kirjoitetun
kirjoitelman affektisuutta. Miksi edellä esittämäni kirjoitelma on affektinen,
mistä affektisuus syntyy? Ennen kuin tarkastelen lähemmin niitä keinoja,
joilla kirjoittaja on tehnyt tekstistään affektisen, jollakin tapaa tunteikkaan,
kuvaan lyhyesti tunteista ja toisella kielellä kirjoittamisesta tehtyä tutkimusta.

Toinen kieli ja tunteet
Pavlenko (2002) kuvaa artikkelissaan toisen kielen oppimistaja tunteita käsittelevää tutkimusta ja jakaa tutkimuksen kahteen pääluokkaan: toisaalta on
tutkittu toisen kielen omaksumista ja omaksumiseen ja toisen kielen käyttöön ja esimerkiksi koodinvaihtoon liittyviä tunteita ja toisaalta sitä, miten
kielten erilaiset ilmaisuvarat ja kielen oppijan taidot mahdollistavat tunteiden
ilmaisun toisella kielellä. On todettu, että mikäli toinen kieli opitaan puberteetin
jälkeen tai aikuisiällä, ei toisesta kielestä tule ilmaisuvaroiltaan niin emotionaalisesti rikasta kuin ensimmäisenä opitusta kielestä (ks. Pavlenko 2002:
47; Besemeres 2004). Myös koodinvaihtoon on todettu liittyvän tunteita,
koodinvaihdolla puhuja voi esimerkiksi etäännyttää itsensä liian emotionaalisesti latautuneesta aiheesta vaihtamalla toiseen kieleen. On esitetty, että koska toinen kieli opitaan usein emotionaalisesti neutraalimmissa tilanteissa kuin
ensimmäinen kieli, toisella kielellä voi myös kommunikoida neutraalimmin
emotionaalisesti latautuneista aiheista. (Bond ja Lai 1986.) Toisaalta toinen
kieli voi antaa kielen oppijalle mahdollisuuden uudenlaisen identiteetin luomiseen,joten se voi kasvattaa kielen oppijan ilmaisuvaroja (ks. Pavlenko 2002:
49).
Mielenkiintoisen näkökulman tunteisiinja toisella kielellä kirjoittamiseen
tarjoaa Clarcharin (1999) tutkimus, jossa hän tarkastelee toisella kielellä kirjoittamisen prosessiaja tuotosta, kun opiskelijan tehtävänä oli kirjoittaa sekä
henkilökohtaisia tunteita herättävästä aiheesta että aiheesta, joka ei ollut erityisen henkilökohtainen. Clarcharin mukaan emotionaalinen aihe sai kirjoit-

77
tajat keskittymään erityisesti sisältöön ja eri lekseemien välittämään merkitykseen tekstin rakenteen tai vaikkapa retoristen valintojen sijaan.
Siitä, miten kielenoppijatja -puhujat kokevat eri kielet ja miten he voivat
ilmaista esimerkiksi identiteettiään osaamillaan kielillä, onjonkin verran tutkimusta (esim. suomesta Lehtonen 2004). Tässä artikkelissa ohitan kuitenkin kielenpuhujan henkilökohtaisen tuntemuksen, sillä en voi enää tavoittaa
tekstin kirjoittajaa persoonana. Puhuj an henkilökohtaisen kokemuksen sijaan keskityn ainoastaan toisella kielellä kirjoitetun ylioppilaskokeen kirjoitelman
affektisuuteen: millä kaiki lla keinoilla teksti väl ittää tunnelmaa? Tarkastelen
siis kielenkäytössä tuotetun produktin (Cafii ja Janney 1994: 358) eli kirjoitetun aineen emotiivisuutta.

M o n t o ööniö, m o n t a t u n n e l m o o
Esimerkkiteksti on kirjoitettu osana ylioppilaskoeinstituutiota, ja yl ioppilaskoe itsessään on tekstilaji, jonka piirteisiin kuuluu myös se, että teksti arvioi—
daan (Juvonen 2004 äidinkielen aineista, Kalliokoski 2005 suomi toisena kie-

lenä -kokeesta). Tekstin koostamistrategian valitsemisen edellytyksenä on jo
vanhastaan pidetty sitä, että kirjoittaja pystyy jossain määrin arvioimaan vastaanottaj an olem ustaja tietomäärää (esim. Enkvist 1978), ja ylioppilasaineen
koeluonteen vuoksi kokelas joutuu tasapainoilemaan tehtävänannon asettamien vaatimuksien, oman kirjallisen ilmaisutaitonsa, kielen opettajalta mahdollisesti saamiensa ohjeiden ja tuntemattoman sensori-vastaanottaj an odotusten ennakoinnin välillä.
Esimerkkiaineen kirjoittaja on valinnut vaihtoehtoisista teemoista urheilun. Hän yhdistää kirjoitelmassaan urheiluselostuksen piirteitä lähes kaunokirjalliseen tapahtuman kuvailuun. Urheilukieltä onjo pitkään pidetty omana
erikoiskielenään (ks. Turunen 1962; [Rasinkangas] ks. Pyykkönen 1990: 8;
Peltonen 1995), johon kuuluvat omanlaisensa sanasto ja ilmaisutapa.
Rasinkankaan (1991 : 20—2 1) havaintojen mukaan urheilutilanteen tunteikkuus
ja voimakas affektinen lataus saavat aikaan sen, että asiat ilmaistaan voimakkaammin kuin neutraali tilanteen kuvaus vaatisi (ks. myös Sivula 1962; Peltonen 1995). Onpa myös sanottu, että urheilu fyysisen kunnon ja mielihyvän liittolaisena vaikuttaisi urheilusta kertovaan kieleen: urheilukieli on usein
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pakinoivaa ja sisältää arkisia ilmauksia, koska sillä pyritään välittämään urheilun iloista tominnallisuutta ja tuttavallista reippautta (Turunen 1962: 158).
Liioittelevan ja ylisanoja viljelevän urheilukielen avulla taas huippu-urheilu
säilyy todellisuutta ihmeellisempänä elämänä ([Hemänus] ks. Pyykkönen 1990:
10). Esimerkkiaineessa urheilukielen piirteet tuovat kirjoitelmaan viitteitä
urheilumaailmasta. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa lajille ominaisen sanaston käyttö (Kauniit saksipotkut saattelevat ilmalentoa ja Onko edessä
Carlin saksaus historiakirjoihin), alku- ja loppusoinnuttelu (esim.
alkusoinnusta saksipotkut saattelevat), värikkäät kuvailmaukset (esim. kuin
avaruusluotain urheilija lähtee liikeelle), metaforat (”King Carl” kiihdyttää vauhtirataa pitkin, ponnistaa ja nousee lentoon! tai 50 000 päinen katsomo kiehuu.), runsas ylisanojen käyttö (esim. Hänen liikkeistään heijastuu jumallallista voimaa tai hiljaisuus on hiljaisuuttakin hiljaisempi) ja ylipäätään liioittelu ( — — ylivoimaisesti suurimman huutomyrskyn aiheutti
yleisurhilun itsevaltias, kuningas Carl Lewis! ja kaikkien aikojen yleisurheihja).
Kirjoittaja asemoi itsensä katsojan ja urheiluselostaj an asemaan ja vuorottelee näitä näkökulmia tekstissään. Katsoj an näkökulmasta hän kuvaa tapahtumia kotoisessa olohuoneessa, isän ja veljen reaktioita ja omia tuntemuksiaan. Urheiluselostukseen viittaa yhtäältä yleiskielinen ja toisaalta esteettinen,
retorisesti vaikuttava kielenkäyttö. Urheiluselostajan yhtenä tehtävänä on
välittää kilpailutapahtumien tunnelmaa, mikä edellyttää tunteisiin vetoavien
ilmausten ja retoristen tehokeinojen käyttöä. (Peltonen 1995: 14—15.) Myös
kirjoitelmassa on käytetty erilaisia retorisia keinoja, kuten toistoa sekä rakenteiden symmetriaa luomaan vaikuttavuutta. Peltosen (1995) jääkiekkoja yleisurheiluselostuksia vertailleen tutkielman mukaan urheiluselostusten
tyyli vaihtelee urheilulajin mukaan. Yleisurheiluselostuksissa kuvataan erityisesti voittajien ylivoimaisuutta, kun taas esimerkiksi jääkiekkoselostuksissa
myös vastustajan lyömisen korostaminen on tärkeää. Juuri
yleisurheiluselostukselle ovat ominaisia esimerkiksi positiivisesti arvottavat
adjektiivit (esim. kauniit saksipotkut, Carl — — on iloinen).
Moniäänisyys, kahden tai usemman eri lajin konventioiden yhdistyminen
samassa tekstissä ei ole aina ongelmatonta edes edistyneille kirjoittajille (ks.
Kalliokoski 2005: 249—256, myös Kalliokoski l996a: ll7). Esimerkkiaineen
kirjoittaja on kuitenkin onnistunut kirjoitelmassaan tyylillisesti, ja teksti säi-
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lyttää intensiteettinsä alusta loppuun. Hän hallitsee aiheensa ja pystyy tuottamaan siitä vaaditun pituisen, rakenteeltaan eheän koetekstin. Kirjoittaja tuntee urheilukielen ja sen konventiot jopa niin, että teksti noudattaa juuri
yleisurheiluselostuksista havaittuja piirteitä: molempia kilpailijoita ylistetään,
mutta tällä kertaa parempi voittaa.

Mistö offekiisuus syntyy?
Kirjoitelman affektisuus ei synny vain pelkistä Carl Lewista ja hänen
suoritustaan kuvaavista lekseemeistä tai siitä, että kirjoitus on moniääninen:
tunteisiin vetoavia ilmaisukeinoja on syytä tarkastella lähemmin. Affektisuutta
luovia elementtejä on tekstissä runsaasti, jos affektisuus ja affektiset keinot
määritellään laveasti. Caffl ja Janney (1994) ovat laajassa emotiivisuutta ja
affektisuutta käsittelevässä artikkelissaan koonneet erilaisia näkökulmia, joiden avulla affektisuutta kielen ilmiönä voitaisiin tarkastella. He nostavat esiin
Stanckiewiczin [1964] maininnan affektisuudesta; maininnan mukaan mikä
tahansa sana sopivassa kontekstissa voi kantaa mukanaan emotionaalisuutta.
Vaikka Caffl ja Janney osoittavatkin, ettei affektisuus kielitieteessä ole
selkeärajainen kategoria, he ovat koonneet kuitenkinjoitakin esimerkkirypäitä
piirteistä, jotka eri kontekstissa tulkitaan eri tavoin, toisinaan myös affektisiksi.

Caffln ja Janneyn esittämiin näkökulmiin pohjaten olen analysoinut
käsittelemäni ylioppilaskokeen kirjoitelman affektisia piirteitä, jotka voi ryhmitellä rakenteellisiin piirteisiin ja syntaktisiin piirteisiin.
Aine alkaa nykyhetkestä, jota kuvaa preesens (stadionilla ilta pimenee).
Heti seuraavissa lauseissa näkökulma kuitenkin muuttuu tempuksen vaihtumisen myötä (isäntämaassa sytytettiin kenttävalot, jännitys oli korkeimmillaan). Kirjoitelman aloituskappaleissa preesens ja imperfekti vuorottelevat kertomuksen aikam uotoina, mutta kolmannesta kappaleesta lähtien aikamuotona on preesens aina viimeiseen kappaleeseen asti. Preesensin ja
imperfektin eli aikamuotojen vaihtelulla luodaan kehys ja tehdään tarinasta
dramaattisempi (ns. dramaattinen preesens, Laitinen 1998; Caffr ja Janney
1994: 355—356; ks. myös Pallaskallio tässä teoksessa). Kirjoitelman ”todellinen aikamuoto” on imperfekti: kaikki se, mitä kirjoitelmassa kuvataan, on
tapahtunut menneisyydessä. Preesensin avulla lukijalle avataan mahdollisuus
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olla läsnä alkuperäisessä tilanteessa, mikä korostaa toiminnan kuvauksen

affektisuutta.
Toisto on keino, jota käyttämällä voidaan ilmaista affektisuutta, esim.
kuvattavan kohteen jatkuvuutta tai runsautta tai kuvattavan kokemuksen intensiteettiä (ISK 2004 s. 1635; Caffi ja Janney 1994: 355, 358; myös Pent-

tinen 2002, Labov 1972: 379). Kirjoittaja on käyttänyt tekstissään erilaisia
toistoja:
Esimerkki 1.
Carlin katse kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, hän tahtoo lentää, lentää

ihmisten sydämiin. En uskalla hengittää. Kuin avaruusluotain urheilija
lähtee liikkeelle. Suljen silmät, en pysty katsomaan. Vierelläni isä ja veli
loikkivat ilmaan, hiljaisuus ja riemu! Hyppy on pitkä, vakoinen lippu
nousee! Hyppyä mitataan ja hiljaisuus on hiljaisuutta hiljaisempi. Koko
stadion odottaa.

Esimerkkikappaleen 1 ensimmäisessä virkkeessä kirjoittaja toistaa
infinitiiviä lentää, mikä antaa toiminnalle melkeinpä runollisen tulkinnan.

Toisaalta lausuman lentää ihmisten sydämiin voi tulkita myös lauseenloppui—
seksi lisäykseksi, jolloin se myös tuo katkelmaan kaunokirjallista sävyä (vrt.
Makkonen-Craig tässä teoksessa). Kappaleen lopussa toisto luo jälleen intensiteettiä: hiljaisuus on hiljaisuutta hiljaisempi on liioitteleva tapa kuvata
täysin hiljentynyttä stadionia, mutta ylisanoja sisältävässä kotekstissaan
neutraalimpi kuvaus ei saisi riittävää huomiota ja painoarvoa.
Kappaleessa on vielä muutama lause, joita merkityksensä ja rakenteensa
puolesta voisi pitää eräänlaisena toistona, vaikkakaan lekseemeiltään lauseet
eivät ole toistensa kopioita. Kirjoittaja kuvaa, kuinka Carl Lewis asettuu valmiiksi suoritusta varten ja kuinka hän ampaisee liikkeelle. Omaa jännittyneisyyttään kirjoittaja kuvaa rinnan urheili jan suorituksen kanssa (en uskalla
hengittää; suljen silmät, en pysty katsomaan). Oman toimintansa kirjoittaja
esittää molemmissa lauseissa negaation kautta: molemmissa lauseissa on
kieltoverbi ei samassa yksikön ensimmäisessä persoonassa, modaaliverbi ja
intinitiivikomplementti. Näin ollen lauseet ovat rakenteeltaan samanlaisia. Mielikuva toistosta syntyy myös siksi, että mainitut lauseet ovat kyseisessä kappaleessa lähes ainoat lauseet, joissa kirjoittaja viittaa itseensä. Ne ovat myös melko
lähellä toisiaan,ja niiden avulla kirjoittaja kasvattaa tilanteen intensiteettiä.
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Kirjoittaja käyttää kielen tehokeinona kolmiosaisuutta, jonka voi paikoin
tulkita toistoksi :
Esimerkki 2.

Mikä vauhti, mikä liike ja mikä valtava ponnistus!

Esimerkissä 2 affektisuutta luo mikä-pronominin toisto, samanrakenteisten
lausumien rinnastaminen (mikä + NP) ja toiston rakentaminen niin, että pisin lausuma (mz'kä valtava ponnistus) on sijoitettu rinnasteisten osien viimeiseksi. Lausuma päättyy huutomerkkiin, joita kirjoittaja käyttää tekstissään runsaasti (ks. myös esim. 4 ja 5). N ä m ä huudahduslauseet
(eksklamatiivilauseet, ISK 2004 5. 1617—1618) ovat affektisempia kuin
lausumat, jotka päättyvät pisteeseen'.
Myös esimerkissä 3 kirjoittaja rinnastaa kaksi paikkaa kolmiosaisella
kuvauksella:
Esimerkki 3.

Meillä kellon varttia vaille 13, aurinko paistaaja on kuuma. Siellä taas on
pimeää, hiljaista ja jännittävää.

Meillä kotona on arkista: on kesäinen keskipäivä, valoisaa ja ehkä hieman
liian kuuma. Mutta siellä, missä kiinnostavimmat asiat tapahtuvat, on salape-

räisen pimeää, odottavan hiljaista ja äärimmäisenjännittävää ja kiinnostavaa.
Kirjoittaja luo molempien paikkojen tunnelman kolmea luonnehdintaa
(predikaatiota) käyttämällä. Tokiota kuvaavista adjektiiveista viimeinen on
jälleen sarjan painokkain pituutensa vuoksi, ja lisäksi sarjan ensimmäinenja
viimeinen adjektiivi (pimeää, —— ja jännittävää) liittyvät toisiinsa jonkinlaisen loppusoinnun avulla.

' Huomattavaa on, että kirjoittaja käyttää huutomerkkiä sekä lauseissa, joissa predikaatti on
indikatiivinen (Hyppy on pitkä, valkoinen lippu nousee!) että lauseissa, jotka koostuvat
vain N s t ä (Mike Powell./). Kirjoitelman päättää virke, jossa päälauseen predikaatti on
imperatiivinen (Muista, ei kyseessä ole pelkästään urheilija, vaan Carl Lewis.) mutta jota ei
ole merkitty huutomerkin avulla käskyksi.
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Rikotut normit offektin polveluksesso
Makkonen-Craig (tässä teoksessa) käsittelee artikkelissaan kaunokirjallisuudesta poimittuja lauseita ja lausumia, jotka haastavat suomen syntaksin kuvauksen. Ylioppilaskokelas taas on synnyttänyt koetekstiinsä tunnelmaa
kielenhuollollisesta näkökulmasta katsottuna vajaita lauseita käyttämällä. Esimerkissä 4 kirjoittaja käyttää lausumia, joista puuttuu predikaatti. Esimerkki
4a on parafraasi, johon olen lisännyt mahdolliset predikaatit.
Esimerkki 4.
Yhtäkkiä huutoa, maailmanennätys 8, 95 metriä! Mike Powell!
Esimerkki 4a.

Yhtäkkiä kuului/kuulemme huutoa, on hypätty maailmanennätys 8,95
metriä! Sen on tehnyt Mike Powell!

Parafraasi 4a predikaattiverbeineen ei tavoita samaa kaaosmai sta tunnelmaa, jota alkuperäiset lausumat kuvaavat. Lausumat ovat kontekstissaan
yllättäviä, mikä tuo niihin affektista sävyä — predikaatittomat lausumat eivät
yleensä ole suotavia koeteksteissä. Kotekstissaan, retorisia ja kaunokirjallisia

keinoja käyttävässä kirjoitelmassa, ne ovat kuitenkin paikallaan ja osoittavat
jotakin myös kirjoittajan kielitaidosta ja tyylitaj usta. Esimerkissä 5 kirjoittaja
on käyttänyt samaa tekniikkaa ja jättänyt jälkimmäisen lausuman ilman
predikaattiverbiä kuvaten tilannetta vain kahdella Nllä:
Esimerkki 5.

Vierelläni isä ja veli loikkivat ilmaan, hiljaisuus ja riemu!

Jälleen minkäänlainen parafraasi ei tuo esiin samaa tunnetta ja tunnelmaa,
vaan pikemminkin affektisuus latistuisi predikaattiverbein täydennetyssä lauseessa.
Kirjoittaja luo tunnelmaa myös toisella tapaa kirjoitetun kielen normeja rikkomalla. Hän erottaa kaksi päälausetta pilkulla, ei pisteellä, ja käyttää siis välimerkkejä
ortografiasäännöistä poikkeavasti. Lyly (2004) on tarkastellut suomi toisena kielenä -kirjoitelmien lauseketjuja eli rakenteita, j oissa kaksi päälausekonstruktiota
on kytketty toisiinsa asyndeettisesti eli ilman konjunktiota. Hän toteaa, että
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lauseketj uja esiintyy eniten heikon arvosanan saaneissa kirjoitelmissa mutta
niitä käyttävät myös harjaantuneet kirjoittajat (mts. ] 1—14). Esimerkkitekstin
kirjoittaja käyttää myös lauseketj uja, mutta tyylin heikkouden sijaan ne ovat
luomassa intensiteettiäja toimivat pikemminkin retorisena keinona.
Esimerkki 6.

Stadion hiljenee, hyppyä mitataan. Hiljaisuus on piinaava, jännitys
tunkeutuu television kautta kotikatsomoon.
Esimerkki 7.

Pitkiä hyppyjä syntyy toistensa perään, mutta se ei riitä, pitäisi loikkia
ennätys.

Esimerkeissä 6 ja 7 kirjoittaja on tehnyt asyndeettisen liitoksen pilkulla.
Lylyn mukaan hyväksyttävässä, tyyliä palvelevassa lauseketjussa pilkulla
yhdistetyt lauseet ovat melko yksinkertaisia ja niiden rakenne on jollakin
tapaa symmetrinen (2004: 125). Esimerkissä 6 yhdistetyt lauseet ovat lyhyitä, mutta syntaktisesti ne eivät ole täysin symmetrisiä. Esimerkin 7 lauseita
yhdistää se, ettei toimijaa tai tekijää ole pantu ilmi: Carl Lewis ei hyppää
pitkiä hyppyjä vaan hyppyjä syntyy. Myöskään viimeiseen lauseeseen ei ole
merkitty, kenen pitäisi loikkia ennätys, vaan se selviää kontekstista. Esimerkki 7 on lauseketj un määritelmän kannalta mielenkiintoinen. Esimerkissä
on yhdistetty kolme lausetta, joista keskimmäisessä on rinnastuskonjuktio
mutta. On kiinni tulkinnasta, kumpaan lauseeseen mutta-konj unktiolla alkava lause kiinteämmin liittyy: jos mieltää pariksi kaksi ensimmäistä lausetta,
painottuu kolmannen lauseen vaatimus ennätyksestä. Jos taas hahmottaa kaksi
viimeistä lausetta pariksi, painottuvat ensimmäisen lauseen pitkät hypyt.
Clarcharin (1999) havaintojen mukaan tunnepitoisesta aiheesta kirjoitettaessa toisella kielellä kirjoittavien huomio kiinnittyy lekseemeihin ja tekstin sisältöön, jolloin retoriset valinnat ja tekstin tyylin yksityiskohdat jäävät vähemmälle
huomiolle. Esimerkkiaineen kirjoittaja on kuitenkin huomioinut tyylin monin
eri keinoin, vaikka aihe onkin affektiivinen. Tämä voi johtua kirjoittajan hyvästä kielitaidostaja kyvystä kiinnittää huomiota myös tekstin tyyliin, mutta
toisaalta urheiluselostuksen lajipiirteiden tunteminen ja omaksuminen ovat
voineet lisätä tekstin retorista vaikuttavuutta, jolloin retoriset valinnat ovat
voineet olla sekä tiedostettuja että tiedostamattomia.
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Rakenne korostaa intensiteettia
Kirjoitelman erilaisia affektisuutta luovia piirteitä liittää toisiinsa tekstin draamallinen kokonaisrakenne. Lyhyt teksti toistaa rakenteessaan labovilaista
kertomuksen rakennetta (Labov 1972: 354—396), johon kuuluu kuusi osaa:
abstrakti, orientaatio, juonilinja (complicating action, suom. Routarinne 2003:
56), evaluaatio, ratkaisu ja yhteenveto. Abstraktia eli kertomuksen tiivistävää
aloitusta ei tässä kirjoitelmassa ole, ellei sellaiseksi lasketa otsikkoa. Otsikko
Carl Lewis viittaa kyllä siihen, että tekstin aiheena on urheilija Carl Lewis,
mutta se ei kuitenkaan kerro, mistä näkökulmasta urheilijaa käsitellään.
Kirjoitelman aloittaa lähtötilanteen kuvaus (orientaatio), jossa dramaattinen preesens (staa'ionilla ilta pimenee) vuorottelee tilanteen kerronnan nykyhetkeen sitovan imperfektin kanssa (jännitys oli korkeimmillaan. Isäni
laittoi television päälle, suora lähetys Japanista alkoi). Orientaatio-osassa
esitellään toiminnan tapahtumapaikka (Tokion loppuunmyyty stadion) ja aika
(eletään elokuuta 1990) sekä keskushenkilö yleisurheilun itsevaltias, kuningas Carl Lewis, joka asemoidaan tekstin sankariksi evaluoimalla eli kuvaamalla Carl Lewisin ylevyyttä, taitavuutta ja erinomaisuutta parin seuraavan kappaleen ajan. Samalla tapahtuman juoni etenee, vaikka tällainenjuonta
eteenpäin vievä lausuma saattaa muodostua vain NP:stä ilman predikaattiverbiä
(esim. Kolmas hyppykierros; parafraasi voisi olla ”Sitten seuraa kolmas hyppykierros”). Tällainen lausuma synnyttää kuitenkin temporaalisen suhteen sen
ja sitä seuraavan lauseen tai lausuman välille, mikä on keskeistä labovilaisessa
kertomuksen määritelmässä (Labov 1972: 360). Kirjoittaja käyttää jälleen jo
aiemmin esittelemääni kielenhuollolliselta kannalta vajaiden lauseiden tekniikkaa luomaan intensiteettiä.
Myös kappalej ako palvelee intensiteettiä:
Esimerkki 8.

— — Kauniit saksipotkut saattelevat ilmalentoa ja hän venyttää! Mikä
hyppy! Carl venyttää maailmanennätyksen 8,91 m! Sydämeni hakaa, mutta
lisää on tulossa.

Esimerkissä 8 kirjoittaja pitää lukijan jännityksessä lupaamalla jotakin
maailmanennätystäkin jännittävämpää. Labovin (1972: 371) mukaan kyse
on niin sanotusta ulkoisesta evaluaatiosta, jolloin toiminnan arviointi suun—
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tautuu jossakin määrin kuuli jaan tai lukijaan: kertoja pitää luki jaa otteessaan
antamalla lukijalle vihjeitä tulevasta ja pyrkii samalla selventämään juonilinjan
rakennetta. Narratologian termein kaikkitietävä kertoja ( Rimmon-Kenan 1991
[1983]: 120) pyrkii pitämään vastaanottajan otteessaan lupaamalla lisää. Ja
mikä on lisää? Sankarin rinnalle tuodaan vastustaja Mike Powell, mikä lisää
kerronnan kiinnostavuutta. Nyt ei kuvatakaan vain Carl Lewisin erinomaisuutta, vaan kahden erinomaisen urheilijan kamppailua. Tekstistä ovat
tunnistettavissa perinteiset kertomuksen roolit, sankari ja vastustaja, ja näiden hahmojen välinen kamppailu (Propp 1968 [l928]). Edelleenjuonilinjan
eli kerronnan päälinjan lauseita (esim. [Ensin] Mike Powell iskee. [Sitten]
Stadion hiljenee, hyppyä mitataan) täydennetään urheilijoitaja heidän toimintaansa evaluoivilla ja kuvailevilla lauseilla (esim. Hänen suorituksessaan
ei ole taikuutta tai jumalallisuutta, mutta tehoa), jotka hidastavat varsinaisten tapahtumien (juoni) kuvausta:
Esimerkki 9.

Illan pimeydestä ja tyhjyydestä iskee Mike Powell. Hänen
suorituksessaan ei ole taikuutta tai jumalallisuutta, mutta tehoa. Stadion
hiljenee, hyppyä mitataan.

Kamppailu alkaa: Mike Powell iskee, kirjoittaja käyttää sotaisia ja väkivaltaisia verbejä predikaatteina kuvaillessaan Powellin ja Lewisin suorituksia.
Suoritusten kuvaaminen sotaan ja taisteluun liittyvien metaforien kautta on
tyypillistä urheilukielelle (Sivula 1962: 193; Rasinkangas, ks. Pyykkönen 1990:
8; Sorvali 2004: 197, 297) ja näiden metaforien (iskeä, tunkeutua) avulla
pystytään luomaan urheilun kuvaamiseen riittävä määrä intensiteettiä ja
affektisuutta.
Varsinaisen kamppailun kuvauksen kirjoittaja on jaotellut suoritusvuorojen
mukaan: tulee kolmas hyppykierros, Mike Powell tekee maailmanennätyksen, ja näin sankarille (Carl) asetetaan uusi haaste. Carl taistelee. Lopulta
tulee kuudes ja viimeinen kierros. Kamppailu kuvataan lyhyin kappalein,
joissa sekäjuonilinjan lauseet että evaluoivat virkkeet limittyvät. Labovin
(1972: 374) mukaan juuri kertomuksen huipentavassa kohdassa toimintaa
pyritään hidastamaan erilaisin evaluoivin keinoin, jolloin kuulijan tai lukijan
huomio kiinnittyy kertojan kannalta oleelliseenjuonen kohtaan. Kertoja hidastaa juonen kulkua erityisesti kuvatessaan kamppailun jännittäviä hetkiä eli
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Mike Powellin hyppyä ja lopun ratkaisevaa suoritusta. Esimerkissä lO
hidastetaan kerrontaa kuvaamalla rinnan Tokion ja kotikatsomon tunnelmaa:
Esimerkki 10.

Stadion hiljenee, hyppyä mitataan. Hiljaisuus on piinaava, jännitys
tunkeutuu television kautta kotikatsomoon.

Meillä kellon varttia vaille

13, aurinko paistaa ja on kuuma. Siellä taas on pimeää, hiljaista ja
jännittävää. Yhtäkkiä huutoa, maailmanennätys 8, 95 metriä! Mike Powell!

Viimeiseen, tarinan kaaren huippuunsa tuovaa kohtausta hidastetaan

retorisin kysymyksin sekä kuvaamalla Carl Lewisin ja kertoj an tuntemuksia
ja toimintaa rinnakkain.
Esimerkki 1 ] .

Kuudes ja viimeinen kierros. Carl seisoo vauhtiradan toisessa päässä ja
suorittaa tutut rituaalinsa. Hän pyytää yleisöltä apua ja kannastusta. 50 000
päinen katsomo kiehuu. Onko edessä Car/in saksaus historiakirjoihin?
Carlin katse kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, hän tahtoo lentää,

lentää ihmisten sydämiin. En uskalla hengittää. Kuin avaruusluotain
urheilija lähtee liikkeelle. Suljen silmät, en pysty katsomaan. Vierelläni
i s ä j a veli loikkivat ilmaan, hiljaisuus ja riemu! Hyppy on pitkä, vakoinen
lippu nousee! Hyppyä mitataan ja hiljaisuus on hiljaisuutta hiljaisempi.
Koko stadion odottaa.

Ja jälleen kertoja pitää lukijaa jännityksessä: kappale loppuu odottamiseen
ja vasta seuraavassa kappaleessa lukija saa tietää lopputuloksen. Näin
kappalejakokin korostaa tilanteen dramaattisuutta.
Tarina päättyy ratkaisuosaan, jossa eksplisiittisesti evaluoidaan sankarin
toimintaa: kamppailulla on lopputulos, Lewis häviää, mutta häviö ei tunnu
haittaavan sankaria eikä kertojaakaan. ltse asiassa häviö vain lisää Lewisin
jumalallisuutta: kaikkien aikojen yleisurheilija kiittää yleisöä ja on iloinen
[vastustajan] Miken puolesta. ,Ratkaisuosan alku ennakoi yhteenvetoa, sillä
pääosin preesensissä kerrottuun tarinaan tulee muutos viimeisen kappaleen
alussa, kun aikamuodoksi vaihtuu hetkellisesti imperfekti (Carl hyppäsi ennätyksensä 8, 93 ml). Yhteenvedon tarkoituksena on Labovin (mts. 365) mu-

kaan ilmoittaa kuulijalle tai lukijalle, että tarina on ohi, kaikki on kerrottu.
Samalla se yhdistää tapahtuma-aj anja nykyhetken, mitä tässä kirjoitelmassa
ei tehdä selvästi esimerkiksi aikamuotoa vaihtamalla. Kappaleen alun aika-
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muodon muutos on ennakoiva signaali, mutta kirjoitelman varsinaisen yhteenvedon muodostaa viimeinen virke,jossa puhutellaan lukijaa ja etäännytään
näin tarinan maailmasta lopullisesti (Muista, ei kyseessä ole pelkästään urheilija, vaan Carl Lewis.).

Affektisuuden m o n e t m u o d o t

lson suomen kieliopin (ISK 2004 s. 1614) mukaan ”ilmauksen affektisia
merkityksiä ei ole tapana lukea kuuluvuiksi lauseen tai lausuman — —
propositionaaliseen sisältöön, vaan affektisiksi katsottavat keinot tuovat lauseisiin ja lausumiin lisämerkityksiä — —”. Kieliopissa tarkastellaan ymmärrettävästikin vain lausumatason ilmiöitä kuten morfosyntaktisia rakenteita ja
tiettyjä sanaryhmiä eikä pääsääntöisesti oteta kantaa lausumaa laajempien
kokonaisuuksien affektisuuteen.
Toki osa edellä esittelemistäni tyylipiirteistä kuuluu juuri lausumatason
ilmiöihin, mutta tämän suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelman
nähdäkseni poikkeuksellinen affektisuus syntyy muillakin keinoinja näiden
keinojen yhdistelmästä. Jo se, että kirjoittaja valitsi koetilanteessa kirjoitelmansa
aiheeksi urheiluaiheen, oli melko harvinaista syksyllä 2001 . Juuri poikkeama
kontekstinsa odotusarvoisesta produktista, ylioppilaskokeen kirjoitelman tapauksessa pohtivasta ja erittelevästä asiatekstistä, voi vahventaa tulkintaa
affektisuudesta (esim. Caffi ja Janney 1994). Toisaalta täytyy todeta, että
urheiluaiheista kirjoitetut aineet tuntuvat rakenteessaan noudattavan lähes
poikkeuksetta urheilusuorituksen tai pelin kronologista kulkua. Tältä osin
kirjoitus ei poikkea muista urheiluaiheesta kirjoitetuista kirjoitelmista, mutta
se poikkeaa affektisuudessaan kirjoitelmista, jotka on kirjoitettu jostakin
muusta ylioppilaskokeen tehtävänannosta.
Affektisuuden kannalta huomionarvoista on kirjoitelman vahva kertomuksellisuus ja taitava tekstilaj ien yhdistäminen. Yhtäältä kirjoitelman rakenne ja toiminnan esittäminen kamppailuna ja yksittäisten retoristen ja
kaunokirjallistenkin keinojen käyttö synnyttävät kirjoitelmaan intensiteettiä
ja tunnelmaa,joka saa lukijankin eläytymään tapahtumiin. Kalliokoski (l996b:
10—12) onkin todennut, että erityisesti kertomusm uoto antaa kielenkäyttäjälle
mahdollisuuden eläytymiseen ja henkilöitä tai tapahtumia kohtaan kokemiensa
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tunteiden osoittamiseen. Toisaalta kirjoittaja käyttää taitavasti urhei luselostuksen piirteitä ja hallitsee retorisia keinoja, joiden avulla hän luo tekstiinsä tunnelmaa ja jännitettä. Toki kirjoittajan kielitaito on erinomainen, mutta kielitaidon lisäksi kirjoittaja hallitsee urheilu-uutisoinnin kielen ja tyylin.
Vaatii siis tekstilajien taj ua (ks. Kalliokoski 2002) yhdistää onnistuneesti tekstilajien piirteet ja onnistua samalla täyttämään ylioppilaskokeen vaatimukset.
Vaikka olenkin sivuuttanut kirjoittajan omat tuntemukset, herää kuitenkin
kiusaus pohtia, mitä kirjoituksen perusteella voi päätellä kirjoittajastaja hänen tunteistaan. Puhujan tai kirjoittajan tunteet ja asenteet ilmenevät kaikessa
kielenkäytössä jollakin tavoin, toisinaan selvemmin ja toisinaan verhotummin
(Kalliokoski l996b: 8). Carl Lewisia kuvailevat adjektiivit ja substantiivit taitavat paljastaa kirjoittajan helposti: Carl Lewis on idoli, jonka hohde ei himmene
häviönkään hetkellä.
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Henna Makkonen-Craig

Affekti jo Iauserakenne
Kaunokirjollisten

tekstien syntaktisia rakenteita

Syksyllä 2005 pidin Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksella lauseopin peruskurssin,jolle osallistui noin 50 opiskelijaa. Kurssikirj ana meillä oli Maria Vilkunan Suomen lauseopinperusteet, ja
sen ohessa kurssilla hyödynnettiin myös hiljattain ilmestynyttä Isoa suomen
kielioppia.' Kurssin aluksi pohdimme lauseen, virkkeen ja lausuman käsitteitä. Luennonjälkeen opiskelijat saivat tehtäväkseen valita jonkin kaunokirjallisen tekstikatkelmanja kokeilla syntaktisen lauseenja ortografisen virkkeen
määritelmän soveltamista siihen.2
Tehtävää antaessani huomautin, että mahdolliset ongelmatapaukset on
hyvä nostaa erityisesti tarkasteltaviksi, vaikka tapauksia ei osaisikaan kuvata
kattavasti; näin halusin kannustaa opiskelijoita pohdintaan. Ryhmät koostuivat
pääosin ensimmäisen vuoden opiskelijoista, ja koska kirjoitustehtävä annettiin syksyn ensimmäisellä opetusviikolla, se oli monille luultavasti ensimmäinen yliopistossa laadittava kirjoitustehtävä. Jotta analyysitehtävän kynnys ei
muutenkaan olisi noussut liian suureksi, palautettavan tehtävän tuli olla vain

' Viittaan Isoon suomen kielioppiin myöhemmin käyttämällä lyhennettä ISK.

2 Halusin lahjoittaa tämän artikkelin Jyrki Kalliokosken juhlakirjaan siksi, että juhlakirjan
kohde itsekin on opettanut paljon ja ollut aina kiinnostunut myös kaunokirjallisuuden kielestä.
Viime vuosina hän on tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti suomea toisena tai vieraana
kielenään puhuvien nuorten ja aikuisten virkkeenrakennuksen piirteisiin. Lisäksi
kielenkäytön affektisuus on teema, jota olemme joskus yhdessä pohtineet.
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sivun mittainen. Osa opiskelijoista liitti kuitenkin mukaan kopioita teksteistä,
ja analyysikin saattoi jatkua toiselle sivulle.
Opiskelijoiden tekstivalintoj en syitä en tiedustellut. Jotkut kuitenkin mainitsivat oma-aloitteisesti, että valinta oli tapahtunut lähinnä sillä perusteella,
mitä kotikirjahyllyssä oli sattunut olemaan tai mitä muuten oli tullut luettua.
Tehtävänantoa myötäillen moni tehtävän tekijä totesi, että valittu tekstikatkelma
sisältää myös selkeitäja ongelmattomia tapauksia, mutta että he tuovat esiin
lähinnä itselleen hankalan tuntuisia esimerkkejä. Kaikki opiskelijat löysivät
aineistostaan ongelmallisiksi katsomiaan tapauksia — ja jos eivät olisi löytäneet, he olisivat luultavasti valinneet analysoitavaksi jonkin toisen tekstin.
Tässä artikkelissa esittelen kokoavasti tapaustyyppejä, joiden analyysin
opiskelijat kokivat haasteelliseksi.3 Käytännössä vaikeudet tarkoittivat esimerkiksi sitä, että opiskelijan oli vaikea hahmottaa, mistä syntaktinen lause alkaa
ja mihin se päättyy. Lauseen sisällä saattoi myös esiintyä konstituenttianalyysin
kannalta ”ylijääviä” aineksia. Lisäksi rakenneanalyysia voi hankaloittaa totutusta poikkeava virkkeistys ja välimerkkien käyttö sekä se, että lauseissa
esiintyy taajaan verbien kasaumia.
Esitän myös, että useissa tapauksissa näiden ”ongelmallisten” rakentei—
den käyttö liittyy tunteiden ja tunnetilojen implisiittiseen esittämiseen. Teksteissä hyödynnetyt rakennepiirteet toimivat yhdenlaisina indekseinä, joilla
välitetään implisiittisesti tietoa puhujan tilasta (vrt. Abercrombie 1967; Lyons
1977: 107—108; Caffi ja Janney 1994: 354). Kaunokirjallisessa tekstissä tällainen indeksi tuo esiin tietoa kertojan tai henkilön tai molempien tunteistaja
tuntem uksista sekä ohjaa luki jaa affektiseen luentaan.

Kösitteiiö: lause, virke, lousumo, lauseke
Syntaktista lausetta määriteltäessä käsittelyn lähtökohdaksi kurssilla otettiin
seuraava määritelmä: syntaktinen lause on

3 Kiitän Johanna Komppaa ja Ritva Pallaskalliota inspiroivista keskusteluista, joita kävimme
aineistoesimerkkien analyysistä. Esitän kiitokseni myös teoksen toimittajille artikkelin
ensiversiota koskevista kommenteista. Lämpimät kiitokset myös kaikille opiskelijoille,

jotka osallistuivat tehtävän tekemiseen.
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sanoista ja lausekkeista muodostuva rakenteellinen kokonaisuus, jonka
ytimenä on verbin persoonamuoto eli finiittiverbi ja jonka osien välillä
vallitsee erilaisia riippuvuus- ja määrityssuhteita (ISK s. 827).

Tätä yksinkertaisemmin voidaan sanoa, että lause on ”syntaktinen rakenne, joka sisältää ainakin fmiittiverbin eli verbin fmiittimuodon” (Vilkuna
l996:l4)
Finiittiverbi on jokin persoonassa taipunut verbi. Jo finiittiverbin
tunnistuksessa aloittelijaa voivat hämätä monenlaiset seikat. Verbin aikamuotona saattaakin olla preesensin sijaan preteriti, perfekti tai pluskvamperfekti, ja moduksena voi olla indikatiivin sijaan imperatiivi, konditionaali
tai potentiaali. Varsin yleisesti opiskelijat tuntuvat ajattelevan, että passiivi ei
olisi lainkaan persoonamuoto. Suomen passiivi kuitenkin lasketaan persoonamuodoksi, samoin nollapersoona, ja fmiittiverbejä ovat luonnollisesti paitsi
myönteiset myös näiden kielteiset muodot.
Niin kuin tiedetään, fmiittiverbi voi esiintyä monenlaisissa syntaktisissa
lausetyypeissä (ISK s. 848; vrt. myös Hakulinenja Karlsson 1979: 91—100).
Yksinkertaisinta finiittiverbin tunnistus lienee tapauksissa, joissa on kyse
monikäyttöisistä lausetyypeistä eli (i) transitiivi-, (ii) intransitiivi- tai (iii)
kopulalauseesta:
(i)
(ii)
(iii)

Join kahvia.
En nukahtanut luennolla.
Luennoitsija oli hyvin inspiroiva.

Finiittiverbin ympärille voi rakentua myös jokin vaikeammin hahmotettava
ja tunnistettava erikoislausetyyppi, esimerkiksi (iv) omistus-, (v) eksistentiaali-, (vi) nesessiivi- tai (vii) tunnekausatiivilause.
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Minulla on kahvia.
Salissa on opiskelijoita.
Kaikkien täytyy tsempata.
Minua nukuttaa.

Tekstilauseissa on vielä monenlaisia tapausyhdistelmiä: esimerkiksi
tunnekausatiivilauseen fmiittiverbi esiintyy konditionaalin perfektissä (Minua olisi nukuttanut), nollapersoonaisen nesessiivilauseen fmiittiverbi on
indikatiivin preteritin kieltomuodossa (Ei silti kannattanut jättää luentoa
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väliin) tai transitiivilauseen finiittiverbi on vaikkapa jussiivissa oleva
preesensmuotoinen passiivi (Tärkeät asiat opiskeltakoon hyvin). Kun lausetyypit esiintyvät usein vielä pitkien virkkeiden osana, niiden ja myös
finiittiverbien tunnistus voi vaikeutua.
Kielitieteen terminä lauseella ei siis tarkoiteta mitä tahansa lausahdusta,

vaan määritelmä rakentuu nimenomaan finiittiverbin ympärille. Yleiskielessä
lauseella tarkoitetaan kuitenkin monesti ortografista kokonaisuutta eli virkettä
(MOT s.v. lause). Yleiskielessäja monenlaisissa erikoiskielissä ”lauseesta”
voidaan puhua tämän lisäksi monissa muissakin merkityksissä; hyviä esimerkkejä tästä ovat vaikkapa yhdyssanat iskulause, lentävä lause, tunnuslause, vastalause, loppulause, pualtolause ja arvolause. Myös logiikan,
matematiikan ja ohjelmoinnin erikoiskielissä lause-sanalla on omanlaisensa
merkitys.
Lauseen määrittelyn yhteydessä on tarpeen ottaa esiin kaksi sille läheistä
kielellisen analyysin käsitettä: virkeja lausuma. Virke on nimenomaan tekstin
ortografinen rakenneyksikkö: vakiintuneen näkemyksen mukaan se on osio,
joka alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy vahvaan välimerkkiin eli lähinnä
pisteeseen, kysymysmerkkiin tai huutomerkkiin (esim. ISK s. 827). Käytännössä virkkeellä kuitenkin tarkoitetaan useimmiten nimenomaan sellaisia
kirjoitetun kielen ortografisia kokonaisuuksia, jotka ovat muodoltaan lauseita (ks. esim. PS s.v. virke). Prototyyppinen virke onkin yleensä joko yksinkertainen lause, jossa on vain yksi tiniittiverbi, tai sitten yhdyslause, jossa
tiniittiverbejä on useampia. Yhdyslauseessa lauseiden välillä voi olla
konj unktioin ilmaistu rinnastus- tai alistussuhde taikka löyhä, vain välimerkein

osoitettu suhde (ISK s. 827).
Kielentutki jat ovat tarkkoja siitä, että virkkeen käsitettä käytetään vain,
kun analyysin kohteena on kirjoitettu kieli. Puhutun kielen kuvaukseen
virkkeen käsite ei sovi, koska puheessa ei ole ortogratiaa eikä näin myöskään ortogratisia kokonaisuuksia. Osin vastaavanlaisia ovat puhutun kielen
prosodiset, esimerkiksi intonaation keinoin osoitettavat kokonaisuudet.
Lausuman käsite on hyödyllinen erityisesti keskusteluaineistoja tarkasteltaessa: lausuma on kokonaisuus tai jakso, josta finiittiverbi voi kokonaan
puuttuakin. Lyhimmillään lausuma voikin muodostua vaikkapa partikkelista
tai interjektiosta, esim. Joo! No? Omassa kontekstissaan tällaiset hyvinkin
lyhyet ilmaukset ovat silti luontevia ja hyväksyttäviä. (ISK s. 827.) Lausu-
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man keskeisenä ominaisuutena on pidetty sitä, että se edustaa aina jotain
puhetoimintoa: se on esimerkiksi vastaus, käsky tai pyyntö (mp.). Toisaalta
näin kai on myös monien lauseidenja virkkeiden laita. Huomionarvoista on,
että keskusteluille tyypillisiä lausumia esiintyy käytännössä myös muissa
dialogisissa konteksteissa, esimerkiksi monissa sanomalehtiteksteissä (Makkonen-Craig 2005) ja eritoten kaunokirjallisuudessa. Niinpä lausuman käsitettä on käytetty kirjoitetunkin kielen kuvauksessa käsitelteltäessä ilmaustyyppejä, jotka eivät ole syntaktiselta rakenteeltaan lauseita mutta eivät myöskään prototyyppisiä virkkeitä.
Puhutun kielen tutkimuksessa vuorot ja lausumat ovat yläkäsitteitä;
vastaavasti syntaktinen lause on vain yksi mahdollinen rakenteellinen tapaustyyppi, ellei suorastaan erikoistapaus. Käytännössä myös kaunokirjallisuuden kielen lingvistisessä tarkastelussa voi ilmetä tarve vastaavanlaiseen yläkategoriaan; lausumaan vertautuvaksi yläkategoriaksi tarjoutuu ilmeisimmin
virke (vrt. lSK s. 827). Kuitenkin näkee käytettävän myös lause-sanaa hyvin yleisessä merkityksessä; voidaan esimerkiksi puhua suomalaisen kaunokirjallisuuden ”entistä vapaammasta lauseenmuodostuksesta”, kun tarkoitetaan monenlaisia muitakin asioita kuin syntaktisen lauseen rakentamista (K.
Laitinen 1970: 210). Lause-sanan yksi etu kaunokirjallisen aineiston kuvauksessa lienee, että siihen on helppo liittää mielikuva lausumisesta ja samalla
luovasta ilmaisusta. Toisaalta lauseeseen on liitetty myös ideayksikön ajatus:
lause ”ilmaisee [yhden] ajatuksen” (Leino 1989: 104). Näin määriteltyinä
mitä erinäisimmät lausumat voisivat olla lauseita, esim. Apua! tai Minne
matka? (mp.). Halliday (1994: 95) on käyttänyt tämäntyyppisistä ilmauksista
nimitystä minor clause, millä hän korostaa sitä, että tällaisista yksiköistä
puuttuu kieliopillisessa mielessä varsinaisen lauseen tunnusmerkki ja niillä
on erityinen puhefunktio .
Lauseeseen verrattuna virke saattaa tuntua teknisemmältä ja ehkä myös
yksiulotteisemmalta termiltä. Useimmin virke-sanaa lienee käytetty yhteyksissä, joissa tekstejä on tarkasteltu erityisesti kielenhuollon näkökulmasta.
Lisäksi se on hyödyllinen laajemminkin kirjoitetuista teksteistä puhuttaessa,
esimerkiksi monenlaisissa tekstintutkimuksissa. Lingvistisessä tekstintutkimuksessa on usein hyvä käsitteellinen ero (syntaktisen) lauseen ja
(ortografisen) virkkeen välillä, ja tämä on myös ratkaisuni käsillä olevassa
kirjoituksessa.
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Neljäs kieliopin käsite, johon syntaksin kurssin alkupuolella kiinnitettiin
huomiota, on lauseke. Kurssin kokemusten mukaan opiskelijat mieltävät
lausekkeen helposti jonkinlaiseksi”pikkulauseeksi” (vrt. diminutiivinen -ke)
tai ”epälauseeksi”. Se myös tuppaa sekoittumaan lausuman käsitteeseen.
Lauseke-sanalla on kuitenkin nykysyntaksin kuvauksessa tarkoin määritelty, vakiintunut erityismerkityksensä: se on syntaktinen rakenne, joka koostuu edussanasta ja sen mahdollisista laajennuksista (esim. Vilkuna 1996: 338;
ISK s. 428). Lausekkeet on tapana nimetä edussanan sanaluokan mukaan;
näin saadaan nimitykset substantiivilauseke (NP, esim. hauska kurssi)4,
adjektiivilauseke (AP, esim. hyvin iloinen), adverbilauseke (Av, esim.
varsin usein) ja adpositio- eli post- tai prepositiolauseke (PP, esim. kahvin
kanssa ja ilman sokeria). Tarvittaessa voidaan puhua myös
infinitiivilausekkeista (Ia) ja partisiippilausekkeista (PartisP).

Kounokirjollisen tekstin lauseet jo virkkeet
Ryhmittelen seuraavassa opiskelijoiden havaitsemat ongelmakohdat neljän
eri pääkohdan alle. Ensinnä käsittelen tapauksia, joissa syntaktinen rakenne
jatkuu yli virkerajan. Tämän jälkeen kuvaan esimerkkejä, joissa lauseen ja
virkkeen sisällä esiintyy niin sanottuja irrallisia lisiä. Kolmannen pääkohdan
alle olen koonnut esimerkkejä, joilla havainnollistan moniaalle polveilevia
virkkeenrakennuksen tapoja ja samaan yhteyteen usein liittyvää asiatekstin
normeista poikkeavaa välimerkkien käyttöä. Neljännen pääkohdan alla
käsittelen kuvailevia verbiryhmiä.
Kirjoituksessani esitän runsaasti näytteitä kaunokirjallisista teoksista; esimerkit olen poiminut suoraan opiskelijoiden tehtävistä. Kunkin esimerkin
perässä on kerrottu, mistä teoksesta esimerkki on peräisin. Esimerkkien tai
viittausten oikeellisuutta en ole useinkaan voinut tarkistaa. Toisinaan olen
kuitenkin etsinyt käsiini alkuperäisen tekstin voidakseni näyttää tekstikatkelman usean virkkeen mittaisena, jotta se avautuisi lukijalle paremmin.

4 Tämän sivun esimerkeissä edussana on lihavoitu. NP:n edussanana voi toimia substantiivin
sijaan myös numeraali tai pronomini.
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Huomattakoon, että esimerkkien tulkintaan voisi tulla aivan uudenlaisiakin

juonteitaja käänteitä, jos tarkasteltavaksi otettaisiin laajempi konteksti.
Syntaktinen rakenne jatkuu yli virkerajan

Ensimmäisenä esittelen tapaustyypin, jossa syntaktinen lause täydentyy vähitellen usean eri virkkeen kuluessa tai virkkeetjotenkin muuten rakentuvat
syntaktisesti toistensa varaan.
Esimerkeissä 1—2 tarkastelun kohteena ovat adverbilausekkeet Aina ja
Yleensä. Tällaiset esiintymät täyttävät ortografisen virkkeen määritelmän:
ne alkavat isolla kirjaimella ja päättyvät pisteeseen. Kovin prototyyppisiä
virkkeitä ne eivät kuitenkaan ole. Syntaktisesti lauseke voidaan hahmottaa
edeltävän lauseen adverbiaalimääritteeksi.
Esimerkki 1 .

Mutta keltatäpläliskon puremaa ei kannata hankkia. Se on pahinta mitä
voi saada. Se tappaa hitaasti ja tuskallisesti. Aina. (Louis Sachar: Paahde)
Esimerkki 2.

Jos sinä et kiusaa niitä, ne eivät kiusaa sinua. Yleensä. (Louis Sachar:
Paahde)

Tällaista lisäystä voitaisiin nimittää syntagmaattiseksi jälkilisäykseksi: se
”lisää lauseeseen jonkin elementin, jota siinä ei aiemmin ollut” (ISK s. 1005).
Kiinnostavaa on, että elementin tunnusmerkitön paikka lauseessa ei välttämättä olisi lauseen lopussa, vrt. Se tappaa aina hitaasti ja tuskallisesti, Jos
sinä et kiusaa niitä, ne eivät yleensä kiusaa sinua. Ei siis ole kyse vain siitä,
että lauseen viimeinen lauseke olisi mekaanisesti erotettu omaksi ortografiseksi
kokonaisuudekseen.
Selvää on, että adverbilausekkeen erottaminen omaksi virkkeekseen lisää

lausekkeen painokkuutta. Esimerkissä ] tämä ratkaisu korostaa aina-adverbin
leksikaalista merkitystä; näin ortogratinen ratkaisu toimii adverbin merki—
tyksen intensifioijana (vrt. aina ”todellakin poikkeuksetta”). Esimerkissä 2
jälkilisäys asettaa koko edellisen yhdyslauseen väittämän uudenlaiseen valoon: tässä yhteydessä yleensa-adverbi antaa ymmärtää, että edeltävä väite
pätee vain osittain ja että itse asiassa poikkeuksia on, kenties runsaastikin.
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Piste ja iso alkukirjain lisäävät ilmauksen painoarvoa, sillä virkkeen jakamisen ja pisteen käytön avulla. voidaan kuvata sävelkulun laskemista (vrt. ltkonen 1997: 15). Kirjoitetussakin tekstissä voidaan siis ajatella olevan intonaatio, ja välimerkkien käyttö ja muut tekstin segmentoinnin tavat. voidaan valjastaa tähän tehtävään (ks. Leechja Short l98l : 120, 215—217). Periaatteessajälkilisäys olisi voitu liittää edellisen virkkeen osaksi myös ajatusviivalla,
esim. Se tappaa hitaasti ja tuskallisesti —— aina. Jos esimerkit lukee ääneen,
intonaatio laskee kuitenkin ehkä vieläkin selvemmin pisteen kuin ajatusviivan
kohdalla; lukija valmistautuu pitempään taukoon. Pisteen tuomaa i lmaisull ista tehoa voinee verrata. retorisen tauon tehoon suullisessa viestinnässä.
Selvästi toisentyyppisiä ovat esimerkkien 3—5 lihavoidut lausekkeet. Ne
ovat NPzitä ja adjektiivilausekkeita, joilla tuodaan esille lisätietoa edellisen
lauseen Nstä. Uudessa virkkeessä palataan siis edeltävän virkkeen johonkin lauseenjäseneen (esimerkeissä 3—4 subiektiinja esimerkissä 5 objektiin)
ja täsmennetään sitä. Näistä tapauksista voitaisiin käyttää nimitystä
paradigmaattinenjälkilisäys (ISK s. 1007).
Esimerkki 3.

Pudonneen kuvan alta paljastui toinen kuva. Epäselvä, keskeltä uudelleen
liimattu. Lumisesta puusta riippuva pitkä, tumma mytty. (Leena Lander:
Käsky)
Esimerkki 4.

Hieman Mäkinen aristeli aluksi. Nyytti kainalossa, parhaat vaatteet yllä
ja taskussa viimeinen halkometsästä a n s a i t t u tili. (Väinö Linna:
Tuntematon sotilas)
Esimerkki 5.

Hän pani saippuat kehäksi pojan ympärille povelleen. Kolmetoista
l a v e n t e l i l t a ja o r v o k i l t a t u o k s u v a a s a i p p u a a . S u l o t u o k s u i n e n
taikaympyrä. (Hjerborg Wassmo: Dinan kirja).

Jälkilisäys voi hahmottua ikään kuin edellisen virkkeen subjektina tai
objektina toimivan NPm eclussanan laajennukseksi, määritteeksi: vrt. kuva
joka oli epäselväja keskeltä uudelleen liimattu (esim. 3), saippuat—joita oli
kolmetoista via—jotka tuoksuivat orvokilta (esim. 5), Mäkinen jolla oli nyy-'ttz'
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kainalossa, parhaat vaatteet yllä ja taskussa viimeinen halkometsa'sta' ansaittu tili (esim. 4). Selvimmin tällaiseen tulkitaan voinee päätyä esimerkin 3
ensimmäisen lihavoidun osan kohdalla; siinäjälkilisäys sijoittuu välittömästi
tarkennettavan lauseenj äsenen perään. Esimerkissä 5 jälkilisäykset ovat itsekin NPzitä, joilla on oma edussana.5
Toisaalta kaikki esimerkit voitaneen hahmottaa niinkin, että lihavoitu osuus

on ikään kuin kutistuma jostakin kopulan eli olla-verbin tai muun verbin
sisältävästä lausetyypistä; ilmi on pantu ainoastaan NP tai AP. Lukija voikin
mielessään täydentää lihavoidut kohdat niin, että ne hahmottuvat lauseiksi
esimerkiksi seuraavalla tavalla: [Siinä oli »» Ne olivat N Hän pani] kolmetoista laventelilta ja orvokilta tuoksuvaa saippuaa. [Siinä oli(si)]
sulotuoksuinen taikaympyra'. [Kuva oli] epäselvä, keskeltä uudelleen liimattu. [Siinä oli] lumisesta puusta riippuva pitka, tumma mytty. [Hänellä
oli N Siinä hän oli] nyytti kainalossa, parhaat vaatteet yllä ja taskussa
viimeinen halkometsasta ansaittu tili. Jos esimerkit 3—5 tulkitaan tässä mielessä lauseenomaisiksi, voidaan ajatella, että samassa virkkeessä ilmipantuna
on vain lauseen reemaosa, jolla tuodaan tarkasteltavaksi uutta tietoa ja teemat ovat aiemmista virkkeistä pääteltävissä. Tarkastelun kohteeksi otetaan
siis edellisessä virkkeessä esitellystä kohteesta jokin puoli: kuvataan tarkoin
henkilön (Mäkinen) tai esineen (saippuat, kuva) ulkonäköä tai olemusta. Näin

ikään kuin zoomataan tarkastelussa lähemmäksi ja kerrotaan yksityiskohtia
kuvauksen kohteesta: montako saippuaaja minkätuoksuisia, mikä on kuvan
kunto ja mitä siitä voi hahmottaa, millainen oli Mäkisen olemus tai mielentila.
Esimerkissä 4 voidaan lisäksi ajatella, että kuvauksen lähentymisen myötä
kasvaa myös kertojan empatia kuvattavaa henkilöhahmoa kohtaan eikä kertoja esitä hahmosta havaintoja ainoastaan ulkoapäin tarkastellen.
Samaiset esimerkit on mahdollista mieltää myös eksklamatiiveiksi, itsenäisiksi affektisiksi lausumiksi. Tällöin esimerkkien lausumilla on paitsi kuvaileva myös vahvasti tunteita tai tuntemuksia välittävä funktio. Esimerkki 3
voidaan tulkita oudoksunnaksi tai kummasteluksi, esimerkki 4 vaikkapa
surkutteluksija esimerkki 5 ihasteluksi. Tällaisilla finiittiverbittömillä lausumilla

5 Esimerkin 5 ensimmäinen lihavoitu osio voidaan määritellä myös kvanttorilausekkeeksi.
Silloin l a u s e k k e e n edussanaksi hahmottuu partitiivin aiheuttava numeraali.
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kuvataan esinettä tai henkilöä sekä luonnehditaan koettua, nähtyä tai aistittua.
Affektisuusjää esimerkeissä kuitenkin implisiittiseksi; ilmeisempää se olisi,
jos lausumien lopussa olisi pisteen sijaan huutomerkki ja jos lausumissa käytettäisiin intensiteettisanoj a, vrt. Peräti kolmetoista laventelilta ja orvokilta
tuoksuvaa saippuaa! Miten ihana, sulotuoksuinen taikaympyrä! Kirjailijan
valinta voi silti tuottaa tekstiin intensiivisen tunnelman ja rohkaista ilmausten
affektiseen luentaan.
Omina ortografi sina kokonaisuuksinaan esitetyt NP:t ja AP:t voivat esiintyä sekä intransitiivi- että transitiiviverbien yhteydessä. Esimerkin 6 lihavoidut
NPzt hahmottuvat edellisen virkkeen yhdyslauseen ajatella-verbin objekteiksi :6
Esimerkki 6.

Kun ne [= muut miehet] tulevat, nainen ajattelee tuulista jäätikköä, sillä
kiitävää koiravaljakkoa. 0 Kohman verisiksi repimiä jänteitä. 0 Kipua ja
pimeyttä. (Leena Lander: Käsky)

Tässäkin esitystapa dramatisoi kerrontaaja tuottaa näkökulman vaihdoksia.
Kerronta mukailee naisen ajattelua: mielessä on tuulinenjäätikköja sillä kiitävä
val j akko, sen jälkeen katse tarkentuu ja huomio kiinnittyy yksityiskohtiin, ja
tästä kaikesta päällimmäiseksi tunteeksi ja vaikutelmaksi jäävät kipu ja pimeyden kokemus. Kerronta siirtyy siis ulkoisesta kuvauksesta sisäiseen.
Lausumat ovat lukijalle kuin isku kasvoihin. Niillä esitetään tihentymä
konnotaatioiltaan voimakkaita adjektiiveja (verinen), partisiippeja (repimä) ja
substantiiveja (kohma, jänteet, kipu, pimeys). Näin tuotetaan suorastaan inho-

realistinen vaikutelma.
Esimerkeissä 7—9 affektisuus ei ole niin ilmeistä kuin esimerkeissä 1—6.
Kertoja esittää nyt paikan kuvauksen, joka muistuttaa reportaasia tai tietokirjan kuvausta. Hän kuvailee tai maalailee visuaalista tai äänimaisemaaja
suhteuttaa kuvauksessaan maantieteellisiä tai muita paikkoja toisiinsa.

6 Myös esimerkin 5 ensimmäinen finiittiverbitön lausuma voidaan hahmottaa näin. Silloin
kolmetoista laventelilta ja orvokilta tuoksuvaa saippuaa on objekti, jolla voidaan mieltää
olevan lauseenjäsensuhde edellisen v i r k k e e n transitiivisen panna-verbin kanssa.
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Esimerkki 7.

Takana oli Bombayn kaupunki, edessä 0 Arabian meri. Ja siinä välissä 0
pieni saari, jolle johti pitkä kapea kannas. (Markus Nummi: Kiinalainen
puutarha)
Esimerkki 8.

Lännessä on Siinain autiomaa, idässä 0 Jordanian karut punaiset vuoret.
Vajaat kaksisataa kilometriä pohjoiseen 0 Kuollut meri. (Annika ldström:
Kirjeitä Trinidadiin)
Esimerkki 9.

Ulkona on pimeää. Huoneessa 0 hiljaista. Voi kuulla kellon tikityksen. On
liian hiljaista. (Leena Lander: Käsky)

Näiden esimerkkien lausumat ovat sikäli enemmän lausemaisia kuin aiempien esimerkkien, että niissä on eksplikoitu useita konstituentteja: paikkaa tai
sijaintia kuvaava adverbiaali ja sen perään subjekti tai predikatiivi. Kerronnassa
hyödynnetään siis eksistentiaali- tai tilalauseen muottiaja sen toistoa. Muotti
esitellään aluksi täysimuotoisena, vrt. Takana oli Bombayn kaupunki, Lannessä on Siinain autiomaa, Ulkona on pimeää. Myöhemmissä osasissa muotti
toistuu, mutta vain vähän merkitystä kantava olla-verbi on jätetty kokonaan
pois (tätä paikkaa olen osoittanut Q-merkillä). Teemapaikan adverbiaalina
sekä reemapaikan subjektina tai predikatiivina esiintyy puolestaan uusi NP
tai AP. Esimerkeissä on siis nähtävissä runsaasti olla-verbin ellipsiä. Tällaisissa lausetyypeissä verbin puuttuminen ei yksin ole affektisuuden indeksi:
huomionarvoista on myös esitysmuotin toisto ja elementtien rinnastamisen
tapa. Rinnastukseen ei ole käytetty perinteisiä rinnastuskonjunktioita, vaan
ainoastaan välimerkkejä (pilkkua tai pistettä). Esimerkissä 7 esiintyy kyllä
ja-konj unktio, mutta sitäkään ei käytetä tyypillisen rinnastuskonj unktion tapaan, vaan se aloittaa uuden ortografisen kokonaisuuden (vrt. Kalliokoski
1989). Toisto eri muodoissaan on puolestaan tuttu semanttinen ja stilistinen
keino, joka usein synnyttää affektisuutta (ks. esim. ISK s. 1634).
Esimerkit 10—1 2 ovat kieltokonteksteista, joissa kertoja esittää arvioita.
Kieltosanalla tai -verbillä alkavassa kokonaisuudessa kertoja tarkentaa edellä
esittämäänsä (vrt. myös esim. 3—5). Esimerkissä 10 täsmennetään, millaisista eläimistä äiti varsinkaan ei pitänyt, ja esimerkissä ] ] kertoja puolestaan
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kiirehtii oikaisemaan mahdollisen virhetulkinnan,jonka yleisö saattaisi muutoin tehdä. edeltävästä (virhetulkinta olisi että Niukku olisi hyvinkin tunnettu
taidemaalari).
Esimerkki 10.

Kaikki olisi ollut hyvin, mutta pojan eläimistä ei äiti pitänyt. Ei varsinkaan
kaikenkarvaisista kissoista. (Eduard Uspenski: Feaja-setä, kissa ja koira)
Esimerkki 1 l .

Niukku oli taidemaalari. Ei mitenkään tunnettu maalari, mikäjohtui osittain
siitä että hänellä oli paljon muuta tekemistä. (J. R. R. Tolkien: Niukun
lehti)

Esimerkki '12 on hieman erityyppinen. Siinä affektisuus käy ilmi heti al—
kuun: Vähänpä tiesin on kertojan kannanotto. Sitä seuraa kolmen että-lauseen sarja, jonka. jatkoksi kieltosanallinen osuus liittyy. Kaksi jälkimmäistä
etta-lausetta esiintyvät päälauseen kaltaisena omana ortografisena
kokonaisuutenaan, ja niiden perään on kytketty joukon jatkoksi kolmas ja—
alkuinen osio. Viimeksi mainittu muodostaa puhekuvion, jonka fokusoivan
alkuosan muodostavatJin—sana, mika—pronomini, sarjamaisuudesta kielivä vielä
sekä adjektiivin astemuoto hankalampaa.
Esimerkki 12.

Vähänpä tiesin, että niin komeista ikkunoista vetää lakkaamatta. Että takka
savuttaa. Että iltaisin saa virua nälissään, kun keittiöntapaista ei ole
lähimaillakaan. J a m i k ä vielä h a n k a l a m p a a , ei m i n k ä ä n l a i s t a
naistenhuonetta. (Laila Hietaniemi: Valkoakaasiat)

Affektiivisuus kytkeytyy nähdäkseni siihen, että esimerkit mielletään
puheenomaisiksi, evaluoiviksi kannanotoiksi, joiden takaa kaikuu henkilön
ääni. Bahtinin (199 l : 265—268) sanoin voitaisiin sanoa, että tällainen lausum a ruum iillistuu: sanoille on hahmotettava omistaja, henkilö,j onka kannan-

otoksi sanat ymmärretään ja jota. kuuntelemme lausumassa. Esimerkeissä
10—12 kieltosanan yhteydessä esiintyvä vahvistussana mitenkään, varsin—
kaan, minkäänlaista sisältää kieltohakuisen fokuspartikkelin -kAAn. Tällai—
nen vahvistussana on affektinen elementti, ja ainakin varsinkaan voidaan
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mieltää itsekin fokuspartikkeliksi (vrt. ISK s. 1623, 804.) Esimerkit voitaisiin kenties ajatella elliptisiksi siinä mielessä, että vaikka niissä on kieltoverbiksi
ja siten myös tiniittiverbiksi tulkittava sana, lauseen teemaosa ja osa
predikaattia kuitenkin puuttuu (vrt. Hän ei ollut mitenkään tunnettu maalari, Hän ei pitänyt varsinkaan kaikenkarvaisista kissoista, Siellä ei ollut
minkäänlaista naistenhuonetta).

Kuten arvata saattaa, lauseen keskeisten konstituenttien ellipsiä esiintyy
runsaasti myös dialogeissa ja muissa dialogimaisesti, kysymyksen ja vastauksen tapaan, etenevissä kerrontajaksoissa. Kysymys ja vastaus ovat hyviä
esimerkkejä vierusparista, joka voi olla kieliopillisesti kiinteä, niin että sen
jäsenillä on yhteisiä syntaktisia osia. Varsin tavallista on, että vastauksessa ei
toisteta kysymyksen tiniittiverbiä. (ISK s. 1144; ks. myös Raevaara 1997.)
Seuraavan esimerkin kysymyksessä ja vastauksessa on yhteisenä osana
nähdä-verbi, joka eksplikoidaan ainoastaan kysymysosassa:
Esimerkki 13.

Ja arvatkaas mitä näin? 0 Rivin vessanpyttyjä. Ja suihkuja. (Charles
Bukowski: Postitoimisto)

Tässäkin esimerkissä lukija voi tehdä päätelmiä kertojan tunnetilasta.
Vihjeinä voivat toimia monet kielen piirteet: kysymys alkaa puheenomaisella
ja-lausumapartikkelilla,ja siihen sisältyy imperatiivim uoto, jonka yhteydessä on vuorovaikutuksellisesti monimuotoinen s-liitepartikkeli (ks. ISK s. 801—
803). Myös elementtien toisto voi olla affektin indeksi; tässä esimerkissä
toistuvaa on lausumien Ja-alkuisuus, ja objektit esitetään sarjamaisesti. Kielenpiirteet jättävät kuitenkin runsaasti tulkinnanvaraa sen suhteen, millainen
tunnetila tarkalleen ottaen on kyseessä: esittääkö kertoja sanansa esimerkiksi
kauhistellen, närkästyneenä vai salaperäisenä. Vaikuttaisi siltä, että piirteet
toimivat kontekstivihjeinä: niiden avulla voidaan osoittaa ilmaukselle tietynlainen tulkintakehysja signaloida esimerkiksi puheenaiheen tai suhtautumistavan muutosta. Kontekstivihjeille on tyypillistä, että vihjemerkitys ei ole
pysyvä, vaan sama kieliopin tms. piirre voi saada hyvinkin erilaisen tulkinnan eri tapauksissa (vrt. Gumperz 1982; ks. myös Kalliokoski 1995).
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"Irrallisei lisät" lauseen ja virkkeen sisöllö

Edellä kuvasin esimerkkejä, joissa syntaktinen lause jatkuu yli virkerajan tai
alkava ortografinen kokonaisuus muuten hyödyntää edeltävän kokonaisuuden aineksia ja rakentaa niiden varaan. Jos esimerkkejä verrataan syntaktisen
lauseen kriteereihin, voitaisiin sanoa, että niistä puuttui jotain. Tässä osiossa

tarkastellaan päinvastaisia tapauksia: nyt ortografisen kokonaisuuden sisällä
esiintyy konstituenttirakenteeseen kuulumattomia aineksia, siis konstituenttianalyysin näkökulmasta ylimääräisiä elementtejä (vrt. Kalliokoski 2005).
Lauseenjäsennyksessä lisäykset on tapana jättää konstituenttirakenteen kuvauksen ulkopuolelle eli niitä ei pidetä lauseenjäseninä (ks. ISK s. 1002—
1025). Tekstin ja kerronnan rakentamisessa ne ovat kuitenkin merkityksekkäitä elementtejä.
Jaan tapaukset kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään sisällytän
huudahdukset ja puhuttelut, toiseen ryhmään puolestaan parenteettiset huomautukset. Kolmantena ryhmänä käsittelen johtoilmausten ja repliikkien yhdi stelmää.
Huudahdukset ja puhuttelut. Ehkä ilmeisin lisäysten ryhmä kaunokirjallisissa teksteissä ovat erilaiset interjektiot, dialogi- ja lausumapartikkelit
sekä puhuttelusanat. Opiskelijoiden tarkastelemassa aineistossa näitä esiintyy eritoten virkkeenalkuisessa asemassa. Jos lauseita ajatellaan syntaktisessa
analyysissa paikkoina ja kenttinä (ks. ISK s. 1306), seuraavien esimerkkien
lihavoidut ainekset esiintyvät lauseen avauskentässä.
Esimerkki 14.

Taivas, kuinka haluaisinkaan ehtiä naimisiin ennen teitä! (Jane Austen:
Ylpeys ja ennakkoluulo)
Esimerkki 15.

Voi h y v ä n e n a i k a , kuinka minä nauroin! (Jane Austen: Ylpeys ja
ennakkoluulo)
Esimerkki 16.

No niin, asetutaan tähän nyt oikein mukavasti ja kodikkaasti. (Jane Austen:
Ylpeys ja ennakkoluulo)
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Esimerkki 17.

En ollut suunnitellut repliikkiäni etukäteen, mutta hei — ajoitus osui nappiin.
(André Wikström: Kirja stand up -komiikasta)
Esimerkki 18.

Tohtori Syvärinen, kirjoitan teille Eilatista, lomakaupungista Israelin
eteläosassa Punaisen meren äärellä. (Annika ldström, Kirjeitä Trinidadiin)

Avauskentän aineksilla tiedetään olevan etenkin vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä. Monet niistä ovatkin nimenomaan puhutulle kielelle ja etenkin
keskusteluille tyypillisiä.
Avauskentän aineksilla on usein myös tekstuaalisia tehtäviä. Edellisten
esimerkkien joukkoon voitaisiin ottaa myös esimerkit 7 ja 13, joissa ja-sana
aloittaa ortografisen kokonaisuuden. Näissä esimerkeissä ja ei välttämättä
ole perinteisessä mielessä rinnastuskonj unktio. Puhutussa kielessä ja on lisäävä lausumapartikkeli, jolla puhuja voi esimerkiksi kytkeä vuoron oman
aiemman vuoron tai toisen puhujan vuoron jatkoksi (ISK s. 778); toki sitä
käytetään myös rinnastuskonjunktiona. Kirjoitetussakin kielessä ja-sanalla
on monenlaisia käyttötapoja (Kalliokoski 1989; ks. myös Makkonen-Craig
2005: 150). Keskustelutilanteista tutut partikkelien käyttötavat siirtyvät usein
luontevasti myös kaunokirjallisen tekstin osaksi varsinkin dialogin kuvauksissa.
Kaunokirjallisessa tekstissä huutomerkillä on usein tärkeä rooli affektisen
luennan synnyttämisessä: huutomerkki varmistaa, että lausuma ymmärretään affektiseksi huudahdukseksi. Kuitenkin myös muut välimerkit, ainakin
ajatusviiva ja piste, voivat toimia affektin indekseinä joissain yhteyksissä.
Esimerkissä l 7 ajatusviiva toimii tietynlaisen prosodian vihjeenä. Suomen
kieleen aivan vakiintunut, vaikkakin käytännössä melko harvinainen ajatusviivan käyttötapa on se, että ajatusviivalla kasvatetaan virkkeen loppuosan
huomionarvoisuutta ja osoitetaan suhtautumista (”seuraa jotain odottamatonta”; Itkonen 2000: 21).
Joissakin teksteissä puhutteluilmauksia esiintyy runsaasti lauseen
lopetuskentässä. Lopetuskenttä on erityisesti puhutulle kielelle tyypillinen
paikka,jonne voidaan sijoittaa lausumanloppuinen lisäys (lSK s. 1306). Esimerkiksi Aleksis Kiven Nummisuutareista tapaa seuraavanlaisia esimerkkejä,

lOö
joissa imperatiivimuotoista predikaattia seuraa puhutteluilmaus, joka erotetaan ympäröivästä lauseesta pilkulla: Elä kopeile, mies! Varjelkoon sinua
Jumala, Esko! Aatteles, Mikko! Lopetuskentässä voi esiintyä myös muunlaisia aineksia, esim. Se mies vei teidät, eikö niin? (Pirjo Hassinen: Jouluvaimo).

Erityyppisiä huudahduksia esiintyy runsaasti myös yksittäisinä dialogin
repliikkeinä, esim. Voi Jeesus Kristus! Murha! Apua! Takuulla, Stone! (Charles
Bukowski: Postitoimisto). Tällaiset tiniittiverbittömät lausumat voivat olla
hyvinkin itsenäisiä ajatuksenilmauksia, mutta syntaktisen lauseen keskeinen
tunnusmerkki niistä puuttuu.
Parenteettiset huomautukset. Omanlaisensa tapaustyyppi on esimerkeissä
19—20, joissa yksinkertaisesta lauseesta muodostuvan virkkeen sisälle on
lisätty sivuhuomautus. Predikaatin ja objektin väliin on sijoitettu välimerkein
erotettu lisäys: joko toinen finiittiverbi tai kokonainen lause. Nämä ovat niin
sanottuja parenteettisia lausumia, jotka kirjoitetussa kielessä erotetaan nimenomaan sulkein tai ajatusviivoin (ISK s. 1020).
Esimerkki 19.
Hän kutsuu — komentaa — muita miehiä, nimeltä mainiten. (Leena Lander:

Käsky) [vrt. tai oikeastaan komentaa]
Esimerkki 20.

Sillä hetkellä hän tiesi (sattuman lintuja kerääntyi hänen olkapäilleen)
vieraan hänelle määrätyksi. (Milan Kundera: Olemisen sietämätön keveys)

Tällaiset kiilamaiset ilmaukset ovat varsin kohosteisia, melkeinpä
päälleliimatun tuntuisia aiempiin esimerkkeihin verrattuina. Sivuhuomautuksen
kohosteisuutta lisää välimerkkivalinta; nähtävästi aj atusviivatja sulkeet katkaisevat lukemista enemmän kuin vastaaviin kohtiin sijoitetut pilkut. Ne voivat samalla olla myös tietynlaisen sävyn vihje: jos esimerkit luettaisiin ääneen, ajatusviivojen ja sulkeiden sisään sijoittuva aines luettaisiin kenties ”erilaisella” äänellä kuin ympäröivä virke. Puhutusta kielestä on havaittu, että
parenteettiset lausumat erottuvat usein taustasta prosodialtaan esimerkiksi tauon, sävelkorkeuden muutoksen tai puherytmin nopeutumisen avulla (Duvallon
ja Routarinne 2001: 125; Routarinne 2003: 292; ISK s. 1020). Syntyvä kontrasti voi houkuttaa tulkitsemaan ilmaukset evaluoiviksi tai vaikkapa ironisiksi.
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Erityisen yleisiä virkkeensisäiset ja -loppuiset parenteesit lukuisissa eri
muodoissaan ovat akateemisten tekstien pitkissä virkkeissä. Arosen (2005)
tutkimusaineistossa yhteiskuntatieteellisten akateemisten tekstien pitkistä
virkkeistä useampi kuinjoka kolmas sisälsi sulkein, ajaitusviivoin tai pilkuin
erotetun parenteesin. Kiinnostavaa on, että aineistossa oli nähtävissä ero

käännetty-jen ja alkujaan suomeksi kirjoitettujen tekstien välillä:
käännössuomessa parenteesien o s u u s oli selvästi suurempi kuin
alkuperäissuomessa. Edellisessä. pitkistä. virkkeistä peräti 45 % sisälsi
parenteesin,jälkimmäisessä taas noin 30 %. (Aronen 2005: 249—250.) Myös

kaunokirj allisuuden kielessä parenteesit ovat tiettävästi tavallisempia käännöskirjallisuudessa (Eskola. 1997: 70—73).
H uomattakoon, että myös esimerkit 10—12 voitaisiin lukea parenteeseiksi,
mikäli niissä olisi käytetty pisteen sijasta kevyempää välimerkkiä. Parenteesi
mielletään yleensä nimenomaan virkkeen sisäiseksi, sen keskellä tai lopussa
sijaitsevaksi rakenteeltaan irralliseksi huomautukseksi . Merkitykseltään se
on tietoa. lisäävä, tarkentava tai korjaava kommentti, joka keskeyttää hetkek—
si ni in sanotun kehysrakenteen ajatuksen ja etenemisen eli tuottaa sisällöllisen
ja toiminnallisen epä—jatkumon. (Ravila l945: 'l 0; Duvallon ja Routarinne 2001:
125; Aronen 2005: 245, 247.)

Johtoilmausja repliikki. Kaunokirjallisissa teksteissä hyvin tavallisia ovat
dial ogi osuudet,—joissa henkilöhahmot käyvät keskustelua. Tällaiset referointiosuudet sisältävät usein esimerkkejä, joissa lauseiden ja paikoin myös virk—
keiden rajojen määrittely tuntuu erityisen ongelmalliselta. Millainen on esimerkiksi repliikin ja johtoilmauksen välinen syntaktinen suhde? Montako
syntaktista lausetta seuraavissa esimerkeissä oikeastaan on?
Esimerkki 21.

”Ja minun junani lähtee seitsemältä”, jatkoi tuntematon. (Milan Kundera:
Olemisen sietämätön keveys)
Esimerkki 22.
”Ainakin he myöntävät sen!” Vinod sanoi. (John Irving: Sirkuksen poika)
Esimerkki 23.
”Odottamatonta preesensin käyttöä puhumattakaan hätiköidystä”,
englanninopettaja tuumi. (John Irving: Sirkuksen poika)
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Esi merkeissä 21.—23johtoilmauksena on jälkijohtolause, joka siis sijoittuu
repliikin jälkeen. Yksi tulkintavaihtoehto on, että repliikki hahmotetaan j ohto—
lauseen syntaktiseksi osaksi, sanomista tai ajattelemista kuvaavan verbin
objektiksi (vrt.. Shore 2005: 56; Kuiri 1989: 190). Tämä on sikäli perustel—

tua, että johtolauseen transitiiviverbin (jatkaa sanoa, timmiä) valenssiin to-

dellakin kuuluu kakkosargumenttina objekti ja sitaatti on esimerkeissä ainoa
aines, joka voidaan sellaiseksi hahmottaa. Toinen tulkintamahdollisuus on,

ettäjohtoilmausta pidetään syntaktisesti lisäyksenä, joka ei muodosta lauseen—
jäsensuhdetta rep'liikkiin (ISK 5. 1418—1419).
Johtolause voi sijoittua myös repliikin sisälle niin kuin esimerkissä 24.
Tällaistajohtolausetta voidaan kutsua välijohtolauseeksi (ISK s. 1417).
Esimerkki 24.

”Omituista”, sanoi Tereza, ”numero kuusi.” (Milan Kundera: Olemisen
sietämätön keveys)

Kuten esimerkeistä näkyy, repliikki itse voi olla muodoltaan syntaktinen
lause (esim. 21—22) , mutta aivan hyvin repliikin voi muodostaa myös muun—
muotoinen lausuma (esim. 23—24).
Esimerkeissä 25 ja 26 johtolause edeltää repliikkiä ja johtoilmauksen ja
repliikin väliin sijoittuu kaksoispiste. Repliikin alun merkitsemiseen näissä
esimerkeissä käytetään lainausmerkin sijaan repliikkiviivaa.
Esimerkki 25.

Uskaltauduin kysymään häneltä: — Miten liike menee? (Mark Twain:
Salaperäinen vieras)
Esimerkki 26.

Fedja-setä kokeilee — ihan totta, maistui paremmalta. Hän antaa
kissallekin. Kysyy:
— Mistä sinä tiedät että minua sanotaan Fedja-sedäksi? (Eduard
Uspenski: Fea'ja-setä, kissa ja koira)

Esimerkin 25 johtolauseen verbillä ( uskaltauduin + kysymään) välitetään
tietoa. kysyjän suhtautumisesta. Esimerkki 26 on kiinnostava. siksi, että sen
johtolause on yksisanainen ja muodostuu pelkästä yksikön kolmannessa per-
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soonassa olevasta verbistä. Predikaatin yhteyteen ei pronominia edes voisi
lisätä ilman, että se tuntuisi jotenkin liialliseltaja epäluontevalta (vrt. esim.
Hän antaa kissallekin. Hän kysyy:...). Jos lauseet taas yhdistettäisiin
rinnastuskonj unktiolla yhdyslauseeksi, kuvattujen tapahtumien aikasuhde
muuttuisi, niin että kalan antaminen ja kysyminen miellettäisiin ehkä ajallisten peräkkäisten tekojen sijaan samanaikaisiksi (vrt. Hän antaa kissallekin
ja kysyy: ). Tässä tapauksessa subjektin nolla eli nolla-anafora (ISK s. 871)
toimii kontekstivihjeenä,joka loihtii esiin affektisia merkityksiä. Se voi tuoda
mieleen esimerkiksi kansanomaisen kerronnan, kenties kansansadut ja verkkaiset maalaiselämän kuvaukset. Näin se tukee tekstissä välitettävää mielikuvaa pikkuvanhasta päähenkilöstä.
Sekä repliikeillä ettäjohtoilmauksilla on kaunokirjal lisuudessa monia tärkeitä tehtäviä; eri kirjailijat myös käyttänevät niitä eri tarkoituksiin. Dialogin
sisällön eli keskustelun temaattisen esittämisen kannalta repliikki voi olla keskeisempi kuin johtoilmaus lähinnä siksi, että repliikit vievät kerrontaa eteenpäinja niillä synnytetään henkilöhahmojen välisiä ristiriitoja (vrt. Routarinne
2005: 1 10). Jos johtoilmaus ainoastaan osoittaa repliikin omistajan, sen
informaatioarvo voi olla vähäinen etenkin kahden henkilöhahmon välisissä
dialogeissa, joissa puhujat pysyvät samoina. Usein johtoilmaus on kuitenkin
merkityksellisempi ja tarjoaa dialogin ymmärtämisen kannalta tärkeätä lisätietoa muun muassa siitä, millainen sävy repliikkiin kuuluu — mikä on esimerkiksi sanojen omistajan mielentila. Johtoilmauksella voidaankin viestittää
seikkoja, jotka puhutussa kielessä ilmenisivät prosodiasta, eli se toimii tavallaan referaatin lukuohjeena (ISK s. 1400).
Epökonventionaalinen virkkeistys jo völimerkitys

Kaunokirjallisuuden dialogi jaksot ovat varsinainen runsaudensarvi,jos halutaan löytää hankalasti analysoitavia syntaktisia rakenteita. Ne tarjoavat haasteita myös virkkeen määrittelylle: miten monesta virkkeestä onkaan kyse
vaikkapa esimerkeissä 25 ja 26? Tässä luvussa keskityn esittelemään eräitä virkkeistämisen ja välimerkkien käytön erityistapauksia. Käsiteltävät
esimerkit herättävät kysymään, missä menee virkkeiden välinen rajaja millainen yksikkö ison alkukirjaimen ja vahvan välimerkin väliin lopulta
rakentuukaan.
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Esimerkit 27—28 ovat referointikmiteksteista, joissa esitetään suora lai-

naus jajoissa on mukana myös johtoilmaus; tässä mielessä ne siis muistut—
tavat edellä käsiteltyjä esimerkkejä 21—26. Esimerkeissä 27—29
konventionaaliseen välimerkkien käyttöön tottunut. lukija olettaisi, että. virke
päätetään lainauksen jälkeen, koska edellä on käytetty kaksoispistettä. Näin
ei kuitenkaan tehdä, vaan virkejatkuu edelleen: esimerkissä 27 lainausta. seu—
raajälkijohtolause, esimerkissä 28 kur-z—konj unktiolla alkava si vulauseja esimerkissä 29 vielä kaksi muuta lausetta.
Esimerkki 27.

Kävelen sukkasillani vankilankäytävää, minua viedään johtajan luo: ”En
pysty tottumaan tähän suljettuun tilaan”, sanon. (György Konrad:
Häirikkö)
Esimerkki 28.

Muistan teatterikorkean ajoilta monta esitystä, joissa ohjaaja karjui:
”Enemmän energiaa!” kun olin hukannut sekä esityksen suunnan että
tilanteen. (André Wikström: Kirja stand up -komiikasta)
Esimerkki 29.
— E i , hän äännähti. Ja sitten hän sanoi ponnekkaammin:

— Ei!, nousi

pystyyn, ja oli tytärtään pitempi. (Raija Siekkinen: Piano)

Esimerkki 30 on peräisin varsin eriskummallisesta tilanteesta. Kertoja
opastaa. yksityiskol'itaisesti ja askel askeleelta, kuinka mahdollisessa m urhatilanteessa voi yrittää selvitä hengenvaarasta. Virkkeistyksen erikoiset ratkaisut. palvelevat tässä esimerkissä. korostetusti askel askeleelta —ideaa..
Esimerkki 30.

Jos esimerkiksi joku nainen yrittää joskus polttaa sinut, esimerkiksi öljyllä
tai kynttilällä tai myrkyllä, sinun pitää silloin sanoa.
— Anteeksi nyt mutta minä olen jo palanut.
Jos hän sanoo.
— Poltan sinut uudestaan.
Sinä sanot.
— Eipä sinulla tosiaan ole mielikuvitusta.
Mutta jos hän ei sano ”poltan sinut uudestaan” vaan.
— Sitten kuristan sinut.

lll
On paras että sanot rauhallisesti.
— Kuinkas sinulla nyt niin kova tarve on minut surmata?
(Kristin Omarsdöttir: Elämänohje, teoksessa Olipa kerran tarinoita)

Tässä esimerkissä kahden virkkeen asiat on jaettu peräti kymmeneksi
virkkeeksi: kukin repliikki ja lause — syntaktisesta statuksestaan riippumatta
— saa oman virkkeistyksensä. Niinpä esimerkiksi alisteinen jos-lause muodostaa oman virkkeensä ja yksi virkkeistä päättyy rinnastuskonjunktioon
vaan (lihavoinnit ovat lisäämiäni). Näinjokainen lause saa suurimman mahdollisen painoarvon: pisteet ja isot alkukirjaimet tekevät lauseista omilla jaloillaan seisovia, autonomisia, itsellisiä. Tällainen virkkeistäminen ja pisteen
käyttö kutsuu luki jaa hakemaan mielessään aivan tietynlaista prosodiaa: kertojan puhetapa on lakoninen, ehdoton, jyrkkä, tyly. Aikaansaatua vaikutelmaa voi mielessään verrata siihen, että vastaava keskustelu olisi virkkeistetty
niin, että referoinnissa olisi käytetty normitetun yleiskielen konventioiden
mukaisesti lainausmerkkejä, kaksoispisteitäja pilkkuja (vrt. esim. Jos hän
sanoo ”Poltan sinut uudestaan

sinä sanot ”Eipä sinulla tosiaan ole mie-

likuvitusta ”.).

Lauseketjut. Toisaalta kaunokirjallisista teksteistä voidaan löytää myös
päinvastainen tapaustyyppi: sellainen virkkeiden rakentamisen tapa, jossa
pilkuin erotetaan toisistaan itsenäisen virkkeen luonteisia osioita (ks.
laatikoinnit). Yleiskielen konventioiden mukaan tällaisissa yhteyksissä käytettäisiin jotakin pilkkua vahvempaa välimerkkiä, lähinnä pistettä tai
kaksoispistettä; vaihtoehtoisesti käytettäisiin pilkkua ja sen kera jotakin
täsmentävää konj unktiota tai konnektiivia, jolla lauseiden välinen semanttinen

suhde voidaan tuoda esille.
Esimerkki 3 ] .

Meitä istuu useampia metsäaukealla, liittolaisi5£|en tiedä mitä aiommeD
yritän arvailla kuinka monta vuotta tästä saamme, ja kuka on kavaltaja?
(György Konrad: Häirikkö)
Esimerkki 32.

Seison veljeni kanssa kuorma-auton lavall pölyinen tuuli ravistelee
plataanejdgjalkojemme juuressa istuu isoisä va koisessa kuolinpaidassaan
ja pyytelee, että viskaisimme konepistoolin pois. (György Konrad:
Häirikkö)
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Esimerkki 33.

Tai pelkästään yksinyöpyjä joka makaa kumipatjalla ja tutkii telttakankaan
varjoista kaikkea mahdollistaa sitä miten puut liikahtelevat, perhoset ja
linnut lentävät ja hyönteiset ryömivät. (Monika Fagerholm: Ihanat naiset
rannalla)

Tapauksista, joissa teksti etenee pelkän pilkun varassa, voidaan käyttää
nimitystä lauseketju tai asyndeettinen rinnastus. Sinänsä asyndeettinen rinnastus on tätä vieläkin laajempi ilmiö, sillä konjunktiotta voidaan rinnastaa
suomen kielessä monenlaisia eri elementtejä (ks. etenkin Pulkkinen 1966).
On arveltu, että lauseketj ut olisivat erityisesti heikkojen kirjoittajien tekstien
piirre; ainakin ylioppilasaineissa lauseketjut ovat tavallisempia heikon arvosanan saaneiden kirjoittajien teksteissä (Lyly 2004). Kiinnostavaa on, että
lauseketj uille on nähtävissä malleja myös ammattikirjaili joiden teksteissä. Mikä
on siis niiden lisäarvo kaunokirjallisuudessa? Kuvaamani esimerkit olisi periaatteessa mahdollista kirjoittaa eksplisiittisemmiksi ja tavallaan myös
koherenteimmiksi vaikkapa seuraavaan tapaan (esim. 31a—33a):
Esimerkki 3 1 a.
Meitä istuu useampia metsäaukealla, liittolaisia, enkä tiedä mitä aiomme|:|

Yritän arvailla kuinka monta vuotta tästä saamme ja kuka on kavaltajag
Esimerkki 32a.

Seison vel'eni kanssa kuorma-auton lavallaDPölyinen tuuli ravistelee
plataanej Jalkojemme juuressa istuu isoisä valkoisessa kuolinpaidassaan
ja pyytelee, että viskaisimme konepistoolin pois.
Esimerkki 33a.

Tai pelkästään yksinyöpyjä, joka makaa kumipatjallaja tutkii telttakankaan
varjoista kaikkea mahdollista, esimerkiksi sitä miten puut liikahtelevat,
perhoset ja linnut lentävät ja hyönteiset ryömivät.

Lauseketjut ovat kuitenkin esimerkeissä sikäli perusteltuja, että niiden avulla
välitetään kuvattavina olevien henkilöhahmojen tunnetiloja. Se, että lauseiden
väliset kytkökset tuntuvat puutteellisilta tai sekavilta, voi olla keino osoittaa, että
juuri näin myös kuvattavan henkilön ajatukset poukkoilevat: mielentila on sekava, vallitsee epätietoisuus tai tilanne pelottaa, tunnelma on hengästynyt.
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Palaan vielä hetkeksi esimerkkiin 3 l . Sen loppupuolella tapahtuu kiinnostava asennonvaihdos. Esimerkin alkupuoli muodostuu lauseketjusta, jossa
pilkuin liitetään yhteen osia (Meitä istuu useampia metsäaukealla, liittolaisia, en tiedä mitä aiomme, yritän arvailla kuinka monta vuotta tästä saamme). Virkkeen viimeinen osa (. . ., ja kuka on kavaltaja?) ei kuitenkaanjatka
lauseketjun kaavaa, vaan tuottaa riitasoinnun, särön. Lauseketjun jälkeen
tuleekin odotustenvastaisesti ”normaali” lause, joka kytketään lauseketj uun
rinnastuskonjunktiolla ja joka lisäksi päättyy kysymysmerkkiin. Tämän viimeisen osion ja muun virkkeen välistä havaittava inkongruenssi voidaan tulkita niin, että kuvattavassa henkilössä tapahtuu jonkinlainen kognitiivinen
havahtuminen; kenties hänen ajatuksenkulkunsa terävöityy.
On mahdollista, että samassakin esimerkissä esiintyy sekä lauseketjuja
että sellaisia ortografi sia kokonaisuuksia, joista puuttuu esimerkiksi subjekti
tai predikaatti tai molemmat, niin kuin esimerkeissä 3 4 j a 35. Esimerkin 35
viimeisessä virkkeessä on nähtävissä myös puhutulle kielelle ominainen
lohkeama.
Esimerkki 34.

Fedja-setä kulkea kupsehtii portaissaDsyö voileipää. 0 Näkee: ikkunalla
istuu kissa. lso, valtavan iso, juovikas. (Eduard Uspenski: Fea'ja-setä,
kissa ja koira)
Esimerkki 35.

Märät uimahousut oli yleensä vaikea pukeaDne olivat nihkeät ja kireät, ja
0 halusivat vain kääriytyä rullalle. Kuin kondomi. Liha vasten kumiGse
on nihkeää. (Reidar Palmgren: Jalat edellä)

Esimerkin 35 yhteydessä kannattaa pysähtyä vielä hetkeksi pohtimaan
vaihtoehtoisia ilmaisutapoja. Millaisia merkityseroja saataisiin aikaan, jos välimerkit vaihdettaisiin ja virkkeenrakennusta muutettaisiin lähemmäksi yleiskielen konventionaalista käyttöä? Otan tarkasteluun kaksi keksittyä vaihtoehtoa:
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Esimerkki 35a.

Märät uimahousut oli yleensä vaikea pukea: ne olivat nihkeät ja kireät ja
halusivat vain kääriytyä rullalle — kuin kondomi. Liha vasten kumia tuntuu
nihkeältä.
Esimerkki 35b.

Märät uimahousut oli yleensä vaikea pukea: ne olivat nihkeät ja kireät ja
halusivat vain kääriytyä rullalle. Uimahousut ovat (olivat) kuin kondomi.
Liha vasten kumia on (oli) nihkeää.

Näyttäisi siltä, että esimerkit muuttuisivat hyvinkin toisenlaisiksi.
Varianteissa 35a ja b esitystapa tuntuu etäämmältä, harkitummalta ja ennen
kaikkea analyyttisemmalta kuin alkuperäisessä esimerkissä 35. Väittäisin,
että vaikutelmaksi tulee, että kertoja irrottautuu enemmän kuvauksen kohteesta eli uimahousuista: niistä ja kenties myös hänen tunteistaan tai
tuntemuksistaan muodostuukin analyysin kohde, objekti, josta voidaan puhua. Kuvaus voidaan myös mieltää geneerisemmäksi, niin että esitetään yleistyksiä tietyn, spesifin havainnon sijaan. Tähän verrattuna lauseketjut ja
finiittiverbittömät lausumat synnyttävät läheisemmän yhteyden kertojan tai
henkilön subjektiiviseen kokemusmaailmaan ja samalla niihin tunteisiin, joita
tietty tilanne herätti.
Edellä sanotusta voisi ajatella, että yleiskielen normeista poikkeava
virkkeenrakennusja välimerkitys olisi aina motivoitua niin, että valinnalle on
nähtävissä uusi, ilmaisullinen merkitysulottuvuus; se olisi siis ilmaisun re-

surssi, jonka avulla tuotetaan mitä erilaisimpia merkitysvivahteita. Asialle voi
kuitenkin nähdä myös kääntöpuolen. Etenkin lastenkirjojen lukijoille loputtomiin jatkuvat lauseketj ut ja pitkät välimerkittömät virkkeet saattavat tuottaa
ongelmia, koska lapsen voi olla vaikea hahmottaa pitkää ja epämääräistä
virkettä. Eräs opiskelija huomautti, että lapsille kirjaa ääneen lukeva aikuinenkin
joutuu ponnistelemaan, jotta hän osaisi tuottaa lukiessaan luontevan kuuloisen ja merkitystä tukevan tauotuksen ja prosodian. Joku vastaaja esitti,
että ongelma koskisi erityisesti käännettyä lastenkirjallisuutta ja että on
mahdollista, että eri suomentajat ovat tehneet erilaisia rakenteellisia ratkaisuja. Seuraavassa on kolme opiskelijoiden tässä suhteessa ongelmallisiksi kokemaa esimerkkiä, jotka ovat peräisin lastenkirjoiksi miellettävistä teoksista:
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Esimerkki 36.
Olisipa hauska tietää, se mietti kerran, että jos minä kutsuisin krokotiilin

vieraisille, tulisiko hän vai ei? (Eduard Uspenski: Krokotiili Gena ja hänen
ystävänsä)
Esimerkki 37.

Olisitte sanoneet ettei se ole mikään tavallinen koira vaan joku taiteilija tai
stadionin johtaja. (Eduard Uspenski: Fea'ja-setä, kissa ja koira)
Esimerkki 38.

Naiset jotka kuivuivat kupujen alla eivät ruvenneet sanomaan vastaan.
(Eduard Uspenski: Fedja-setä, kissa ja koira)

Oma erikoistapauksensa ovat sellaiset kaunokirjalliset tekstit, joissa kokonainen teksti saattaa muodostua yhdestä ainoasta pitkästä virkkeestä, joka
etenee tajunnanvirtana. Aineistossani tällaisena esimerkkinä mainittiin Augusto Monterroson yli kolmen sivun mittainen mutta vain yhdestä virkkeestä
koostuva novelli Loppuunsaatettu sinfonia. Sitä tarkastellut opiskelija kuitenkin totesi, että painajaismaisesta pituudestaan ja informaatiomäärästään
huolimatta virke oli ymmärrettävä, koska sen sisältä voi hahmottaa loogisesti etenevän tarinan. Virkkeenrakennuksen erikoinen ratkaisu palveli
affektisuutta: näin voitiin jäljitellä kiihtynyttä, hypähtelevää tarinankerrontaa.
Kuvailevat verbiryhmöt

Syntaktisen lauseen ytimen eli iiniittiverbin tunnistaminen ei ollut aina helppoa opiskelijoille. Moni kuvasi yllättyneensä siitä, miten runsaasti kaunokirjallisissa teksteissä esiintyy ylipäätään verbejä ja eritoten niiden infiniittisiä
muotoja. F iniittiverbin hahmottaminen muiden verbimuotojen joukosta saattoi vaatia esimerkkien lukemista moneen kertaan. Myös liitepartikkelit tai
kieltoverbin ja konj unktion yhteensulautuminen saattoivat hämätä niin, että
tiniittiverbi tunnistettiin vasta usean lukemisen jälkeen (vrt. esim. eikä, jollen, muttei, ottakaas, älkäähän).

Konstituenttianalyysin kannalta haasteellisia ovat myös kahden eri verbin
muodostamat kokonaisuudet, joissa ei ole kyse tavanomaisesta liittom uodosta
eikä lauseenvastikkeestaja jotka voitaisiin kenties hahmottaa saman predikaatin
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osiksi. Esimerkeissä 39—40 on mitä ilmeisimmin yksi predikaatti,joka muodostuu kahdesta verbistä; esimerkit 41—45 ovat tässä suhteessa vaikeammin

tulkittavia.
Koloratiivirakenne. Esimerkeissä 39 ja 40 finiittiverbinä on
deskriptiiviverbi (kupsehtii, tömähtz'), joka siis on taipunut aikamuodossa ja
persoonassa. Ensimmäinen verbi kuvaa esimerkeissä liikettä yleisluontoisesti
(kulkea, tulla), kun taas deskriptiiviverbi luonnehtii toimintaa aistillisemmin
tuomalla esiin lisätietoa kuvattavan hahmon olemuksesta, esimerkiksi ääni-

tai näkövaikutelmasta kyseisessä ti lanteessa.
Esimerkki 39.

Fedja-setä kulkea kupsehtii portaissa, syö voileipää. Näkee: ikkunalla
istuu kissa. Iso, valtavan iso, juovikas. (Eduard Uspenski: Feafia-setä,

kissa ja koira)
Esimerkki 40.

Toiseenkin saksanpaimenkoiraan minä tutustuin. Oli kuuma kesäpäivä ja
se tulla TÖMÄHTI takapihalta ulos ja LOIKKASI ilmaan. (Charles Bukowski:
Postitoimist0)7

Tällaista kahden verbin rakennetta on kutsuttu koloratiivirakenteeksi (esim.
Sivula 1989; ISK s. 491). Nimitys perustunee siihen, että rakenteen avulla
voidaan kuvata tilannetta väritetysti; kertoja voi näin esittää näkemyksensä
vaikkapa hahmon olemuksesta. Se, että sanotaan jonkun kulkea kupsehtivan
tai tulla tömähtävän, voi tuottaa mielikuvan siitä, millainen on se henkilö tai

vaikkapa eläin, joka liikkuu näin. Esimerkiksi kupsehtiminen voi implikoida,
että hahmo on pieni, pyöreä ja kömpelö, ja tömähtäminenkin onnistuu vain
tietyntyyppisiltä, riittävän painavilta olioilta (ei esimerkiksi hyttysiltä).
Verbin affektinen toisto. Seuraavassa esimerkissä toistetaan sama
finiittiverbi kahteen kertaan niin, että niiden välissä on rinnastuskonj unktio.
Keskusteluista on havaittu, että vierusparin jälki jäsenenä käytetty toisteinen
ilmaus voi välittää affektia (ISK s. 1637). Muutenkin leksikaalisen elementin
toistoa on pidetty affektisena; näin osoitetaan kuvattavan kokemuksen tai

7 Esimerkin kapiteelit ovat alkuperäiset.
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tunteen intensiteettiä (Cafti ja Janney 1994: 355; Makkonen-Craig 2005: 89;
ISK s. 1635). Esimerkki on dialogista, jossa vastauksessa esiintyy toisteinen
yksikön 3. persoonan imperfekti Tutkija tutki:
Esimerkki 41.

”Mitä se marsalkka siellä tutkikaan?” ”Tutki ja tutki. Mitä nyt amatööri
tutki.” (Markus Nummi: Kiinalainen puutarha)

Tässä esimerkissä kaksi tiniittiverbiä toimivat siis yhtenä predikaattina.
Toisteinen ilmaus on tulkittavissa sävyltään kielteiseksi, esimerkiksi
vähätteleväksi tuhahdukseksi. Vaikutelmaa korostaa vielä Mitä nyt... -alkuinen lause, joka sisältää sävypartikkelin nyt ja kysymyssanan. Tällainen lause
ei ole aito kysymys, vaan pikemminkin sillä esitetään kannanotto. Kysymysmerkin sijaan virkkeen päättääkin piste, joka tekee lausuman puhefunktiosta
pikemminkin toteavan kUin kysyvän.
Muut kuvailevat verbiryhmät ja kiteytymät. Seuraavissa esimerkeissä
on puolestaan rinnastettu kaksi aivan eri lekseemiä, jotka ovat kumpikin
iiniittisiä. ldiomaattisilta kiteytymiltä tuntuvat varsinkin ilmaukset kiehuu ja
kuohuu, ei puhu ei pukahda ja (olivat) olleet ja menneet. Sivulan (1989:
171) mukaan näistä ensin mainitut ovat lähellä koloratiivirakennetta.
Esimerkki 42.
Ihminen, se saatana, on vihoissansa kuin nuijalla tupattu säkki, jonka
sisällä sappi se karvas kiehuu ja kuohuu, hörisee ja pörisee,juuri niinkuin
kiukkuinen ampiaispesä turpeen alla. (Aleksis Kivi: Nummisuutarit)
Esimerkki 43.

Eikä usein salaisuuksistaan puhu ei pukahda. (Kaarina Helakisa ja Seija
Juva: Kellokukkakello)
Esimerkki 44.

— — mutta silloin hänen hoituripäivänsä olivat jo olleet ja menneet. (John
Irving: Garpin maailma)

Esimerkki 45 tuntuu aika toisentyyppiseltä: siinä verbien äänneasut ovat
keskenään hyvin erilaiset. Puhutaan ja nauretaan -ilmauksella tuotetaan
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merkitys, joka voitaisiin välittää yhdellä kuvailevammalla verbillä (vrt.
rupatellaan koko matka).
Esimerkki 45.

No niin, asetutaan tähän nyt oikein mukavasti ja kodikkaasti ja puhutaan
ja nauretaan koko matka. (Jane Austen: Ylpeys ja ennakkoluulo)

Kyseinen ilmaus saattaa juontua kääntämisprosessista; vastaavanlaisia
esimerkkejä opiskelijat olivat huomanneet muitakin. Yleisemminkin voitaisiin
esittää kysymys, johtuvatko erikoiset virkkeenrakennuksen valinnat useassa
tapauksessa siitä, että kyseessä on käännösteksti eikä suomalaisen kirjailijan
alkujaan suomeksi kirjoittama teksti. Käännössuomea ja alkuperäissuomea
vertailevissa tutkimuksissa on osoitettu, että jotkin lauserakenteet saattavat
ali- tai yliedustua käännöksissä: niitä on keskimäärin vähemmän tai enemmän kuin vastaavissa alkuperäissuomen teksteissä (ks. esim. Eskola 2005 ja
siinä mainittu kirjallisuus). Kääntäminen tai muu monikielinen viestintä saattaa hyvinkin tuottaa erilaisia syntaktisia valintoja kuin se, että teksti tuotetaan suoraan suomeksi niin, että työskennellään yksinomaan suomenkielisen
materiaalin parissa. Käännettäessä käytetään melko usein lähdekielelle läheisiä rakenteita, ja mikäli kohdekielessä on ylipäätään olemassa selvä rakenteellinen vastine, kääntäjä saattaa olla taipuvainen valitsemaan juuri sen (Eskola 2005: 239).
Yksittäisten esimerkkien kohdalla on kuitenkin mahdotonta sanoa, johtuukojokin ratkaisu nimenomaan tekstin käännettyydestä. Käännösten avulla monenlaiset innovaatiot toki leviävät kielirajojen yli; kuitenkin samantyyppisiä ilmauksia saatetaan tuottaa suoraankin suomeksi kirjoitettaessa, ja on
vaikea sanoa, missä vaiheessa jokin ilmaisutapa kotoperäistyy. Se, mikä ensi
kerran nähtäessä tuntuu vieraalta, saattaa pian tuntua tavanomaiselta ja kenties luontevaltakin.
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Lopuksi
Useimpia käsittelemiäni esimerkkejä yhdistää se, että ilmaisun rakentamisen
tapa on kohosteinen, jos vertauskohdaksi otetaan mielikuva, joka suomalaisen kulttuurinjäsenillä on kirjoitetusta yleiskielestä ja etenkin asiatekstin normeista. Omassa esiintymisyhteydessään, kaunokirjallisen teoksen osana,
monikaan esimerkki tuskin kiinnittäisi lukijan erityistä huomiota. Tekstin ja
tarinan imussa näitä kielellisiä ”poikkeamia” ei välttämättä tiedosteta, elleivät
ne ole poikkeuksellisia suhteessa teoksen itsensä asettamaan säännöstöön
(vrt. Viikari 1992: 47). Huomattakoon kuitenkin, että osa opiskelijoista kertoi valinneensa tarkasteltavan tekstin nimenomaan sillä perusteella, että tekstin erikoinen virkkeenrakennus oli aikoinaan kiinnittänyt heidän huomiotaan
lukutilanteessa.
Kaunokirjallisuudelle on tyypillistä, että mielikuvien synnyttäminen ja tunteidenja tuntemusten kuvaaminen on siinä vahvasti läsnä. Esimerkkiaineiston
valossa näyttäisi siltä, että affektisuus ei suinkaan ole vain jälkikäteen lisätty
koriste, lisämerkitys, joka saadaan aikaan niin, että otetaan standardilause ja
lisätään siihen jokin yksittäinen affektipiirre (morfeemi tai sana). Useissa
tapauksissa näyttää pikemminkin siltä, että affektisuus määrittää kokonaisvaltaisesti virkkeenrakennusta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että välimerkit valjastetaan perin toisenlaisiin tehtäviin, kuin mihin on totuttu
normitetun yleiskielen koodistoa noudattavissa teksteissä. Ortografiset kokonaisuudet voivat olla laajuudeltaan huomiota herättävän niukkoja tai runsaita,ja finiittiverbin ympärille rakentuva syntaktinen lause on yksi, mutta ei
suinkaan ainoa tavanomainen rakenneyksikkö. Lauseiden ja muiden tekstin
osien välillä ei välttämättä vallitse suhdetta, joka ilmaistaisiin loogisen
konj unktion tai konnektiivin avulla; myöskään esitettyjen ajatusten välillä tällaista suhdetta ei aina ole.
Kaunokirjallisuuden lukemisen kautta — ja ylipäätään monipuolisesti erityyppisille kielenkäyttötavoille altistumisen kautta — voi laajentaa
ilmaisuvarantoaan. Ajatus siitä, että kaunokirjallisuuden kieli tarjoaa tärkeitä
malleja kirjoittamiselleja kielenkäytölle, on yksi (eikä toki ainoa) syy, miksi
kouluissa kannustetaan kaunokirjallisuuden pariin. Kun kaunokirj allisuuden
ilmaisutavat myötäilevät kirjoitetun yleiskielen konventioita, ne todennäköisesti vahvistavatja ikään kuin lihallistavat tietoa, jota virkkeenrakentamisesta
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on saatu äidinkielen tunneilla. Yllä käsitellyt esimerkit osoittavat, että kaunokirjallisuus tarjoaa moniulotteisia — kenties ristiriitaisiakin — malleja lauseiden, virkkeiden ja tekstien rakennukselle.
Selvää on, että kaikkia kaunokirjallisuuden tarjoamia virkkeenrakennuksen
malleja ei voi suoraviivaisesti hyödyntää muissa kielenkäytön lajeissa, olipa
sitten kyse alkujaan suomeksi kirjoitetusta tai käännöskirjallisuudesta. Sekä
lukija että kirjoittaja tarvitsevat kulloisessakin viestintätilanteessa tekstilajin
tajua: sosiokulttuuristen käytänteiden tuntemusta (ks. Kalliokoski 2003).
Käytännössä tämä tarkoittaa tietoisuutta eri tekstilaj ien konventioistaja mahdollisuuksista.
Lingvistinen tekstilajien tutkimus on osoittanut, että eri tekstilajit poikkeavat toisistaan paitsi päämääriltään, myös kokonaisrakenteeltaan
(jäsentelyltään), sisältöjen valinnaltaan ja kielelliseltä ilmaisultaan (tekstilajin
eli genren määritelmästä ks. esim. Swales 1990: 45—58). Tekstilajit myös
muuttuvat ajassa, ja lisäksi ne ovat toisiinsa vuorovaikutussuhteessa. Eri
tekstilajeille ominaisia piirteitä voidaan integroida uusiin tekstilajeihin; esimerkiksi mainos voidaan kirjoittaa henkilökohtaisen kirjeen muotoon tai
asunnonmyynti-ilmoituksessa saatetaan leikitellä vaikkapa seuranhakuilmoitusten kokonaisrakenteella ja ilmaisutavoilla.
Kielitaju — ja myös virkkeenrakentamisen taju — kehittyy ja muovautuu
vähitellen niissä lukuisissa eri tilanteissa,joihin kielenkäyttäjinä — keskustelijoina, kuulijoina, lukij oina, kirjoittajina, puhujina— osallistumme. Kaunokirjallisuuden kielen keskeisenä tuntomerkkinä on pidetty tunteiden ilmaisua:
kieltä käytetään tunnetilojen kuvaukseen, tunnekokemuksen välittämiseen ja
synnyttämiseen (esim. Kauppinen ja Laurinen 1987: 82). Edellä olen esittänyt, että kaunokirj allisten tekstien virkkeen- ja lauseenrakennuksen lukuisia
rakenteellisia ”poikkeamia” voitaisiin pitää kontekstivihjeinä tai kielenkäytön
indekseinä, jotka ohjaavat lukijaa affektiseen tulkintaan. Kielen yksi tärkeä
funktio on affektin ilmaiseminen; uskottavalta tuntuu myös ajatus, että affekti
saattaisi olla olennainen tekijä kielen muutoksessa (vrt. esim. L. Hakulinen
1999 [1933]). Kiinnostavaa onkin mietiskellä, heijastuvatko nimenomaan
affektisten kontekstien virkkeenrakennustavat helpoimmin muuhunkin kielenkäyttöön — toisinaan vaikkapa siihen, miten kirjoitetaan äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeessa.

121
Lähteet
ABERCROMBIE, DAVID 1967: Elements of phonetics. Edinburgh: Edinburgh
University Press.
ARONEN, HANNA 2005 : Pitkien virkkeiden parenteettisuus englannista suomeksi
käännetyissä ja alun perin suomeksi kirjoitetuissa akateemisissa teksteis—
sä. — Anna Mauranen & Jarmo H. Jantunen (toim.), Käännössuomeksi.
Tutkimuksia suomennosten kielestä s. 245—263. Tampere: Tampere University Press.
BAHTIN, MlHAlL MIHAJLOVIC 1991: Dostojevskin poetiikan ongelmia. Suom.
Paula Nieminen & Tapani Laine. Helsinki: Orient Express. [Alkuteos:
Problemy poetiki Dostojevskogo (1. painos 1929, 2., uud. painos 1963).]
CAFFl, CLAUDIA — JANNEY, RICHARD W. 1994: Toward a pragmatics of emotive
communication. — Journal of Pragmatics 22 s. 325—373.
DUVALLON, OUTI — ROUTARINNE, SARA 2001 : Parenteesi keskustelun kieliopin
voimavarana. — Mia Halonen & Sara Routarinne (toim.), Keskustelun-

analyysin näkymiä s. 122—153. Kieli 13. Helsinki: Helsingin yliopiston
suomen kielen laitos.
ESKOLA, SARI 1997: Käännässuomen syntaktisia ominaispiirteitä. Autenttis-

ten suomenkielisten ja suomennettujen kaunokirjallisten teosten vertailua. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston käännöstieteen laitos.
— 2005: Lauserakenteiden käytön piirteitä suomennetussa kaunokirjallisuudessa. — Anna Mauranen & Jarmo H. Jantunen (toim.), Käännässuomeksi.

Tutkimuksia suomennosten kielestä s. 225—243. Tampere: Tampere University Press.
GUMPERZ, JOHN 1982: Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
HAKULINEN, AULI — KARLSSON, FRED 1979: Nykysuomen lauseoppia. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
HAKULINEN, LAURI 1999 [1933]: Hans Sperberin merkitysopillisista periaatteista. — Auli Hakulinen, Pentti Leino & Tiina Onikki (toim.), Sanat on
kaikki sarvipäitä. Lauri Hakulisen kirjoituksia ja puheita vuosilta 1926—
1974 s. 25—35. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
HALLIDAY, M. A. K. 1994: An introduction to functional grammar. Toinen
laitos. London: Arnold.

l 22
ISK = Iso suomen kielioppi. Kirjoittajat Auli Hakulinen (päätoimittaja), Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & lrja

Alho. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004.
ITKONEN, TERHO 1997: Kieliopas. 6., korjattu painos. Helsinki: Kirjayhtymä.
— 2000: Uusi kieliopas. Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. Helsinki:
Tammi.
KALLIOKOSKI, JYRKI 1989: Ja. Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
— 1995: Koodinvaihto ja keskustelun moniäänisyys. — Virittäjä 95 5. 2—24.
— 2003: Tekstilajin taju. — Ilona Herlin, Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen &

Tiina Onikki-Rantajääskö (toim.), Äidinkielen merkitykset s. 147—159.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
— 2005: Liikaa ja liian vähän. Näkökulmia toisella kielellä kirjoittamiseen. Esitelmä Kotikielen Seuran kokouksessa 1.12.2005.
KAUPPINEN, ANNELI — LAURINEN, LEENA 1987: Tekstioppi. Johdatus ajattelun
ja kielen yhteistyöhön. Helsinki: Kirjayhtymä.

KUIRI, KAIIA 1989: Puheen lauseita kirjoituksessa? —ÄOL:n vuosikirja XXXVI
s. 187—195.
LAITINEN, KAI 1970: Suomen kirjallisuus 19] 7—1969. Ääriviivoja, päälinjoja,
saavutuksia. Toinen painos. Helsinki: Otava.
LEECH, GEOFFREY N. — SHORT, MICHAEL H. 1981 : Style infiction. A linguistic

introduction to English fictional prose. London: Longman.
LEINO, PIRKKO 1989: Suomen kielioppi. Helsinki: Otava.
LYLY, TARU 2004: Lauseketjut suomi toisena kielenä -ylioppilasaineissa.
Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
LYONS, JOHN 1977: Semantics. Volume ]. Cambridge: Cambridge University
Press.
MAKKONEN-CRAIG, HENNA 2005: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä.
Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. SKST 1026.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
MOT = Kielitoimiston sanakirja ].0. Internet-versio. Kielikone Oy:n MOTsanakirjasto 2005.
PS = Suomen kielen perussanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus & Edita 1990—1994.
PULKKINEN, PAAVO 1966: Asyndeettinen rinnastus suomen kielessä. Helsinki:

l 23
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
RAEVAARA, LIISA 1997: Vierusparit — esimerkkinä kysymys ja vastaus. — Liisa Tainio (toim.), Keskustelunanalyysin perusteet 5. 75—92. Tampere:
Vastapaino.
RAVILA, PAAvo 1945: Lauseeseen liittyneet irralliset ainekset. — Virittäjä 49
s.]—16.
ROUTARINNE, SARA 2003: Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku

kertojan vuorovaikutuskeinoina. SKST 903. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
— 2005: Keskustelupuheen johtolauseiden kielioppia. — Markku Haakana &
Jyrki Kalliokoski (toim.), Referointi ja moniäänisyys s. 83—113. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
SHORE, SUSANNA 2005: Referoinnista proj ektioonja metarepresentaatioon. —
Markku Haakana & Jyrki Kalliokoski (toim.), Referointi ja moniäänisyys
s. 44—79. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
SIVULA, JAAKKo 1989: Deskriptiiviset sanat. — Jouko Vesikansa (toim.), Nykysuomen sanavarat. Porvoo: WSOY.

SWALES, JOHN 1990: Genre analysis. English in academic ana' research
settings. Cambridge: Cambridge University Press.
VllKARl, AULI 1992: Lyriikan runousoppia. — Mervi Kantokorpi, Pirjo Lyytikäinen & Auli Viikari, Runousopin perusteet. Helsingin yliopiston Lahden
tutkimus- ja koulutuskeskus.
VlLKUNA, MARIA 1996: Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksenjulkaisuja 90. Helsinki: Edita.

124

Ritva Pallaskallio

Rajaamatonta

läheisyyttä

Lösnöolon ja omakohtaisen kokemuksen tunnusmerkkejä
1800-luvun uutistekstissö

Uutinen on muodoltaan ja tyyliltään niin vakiintunut, että me kaikki erotamme
television tai radion uutislähetykset muusta ohjelmatarjonnasta ja osaamme
nimetä tietyt sanomalehtitekstit muodon ja sijainnin perusteella uutisteksteiksi.
Sanakirjamääritelmän mukaan uutinen on selonteko tai kuvaus äsken sattuneesta, yleisesti kiinnostavasta tapahtumasta. Ensisijaisesti kyse on siis uudesta informaatiosta ja tiedonvälitystoiminnasta. Lisäksi uutisoinnin keskeisiin tehtäviin ja ihanteisiin kuuluu viestinnän objektiivisuus. Laajemmin se
voidaan käsittää uutissanomien todenmukaisuutenaja olennaisuutena, mutta
White (2000: 379, 382) jakaa objektiivisuuden velvoitteen vielä kolmeen
tarkentavaan periaatteeseen, jotka kohdistuvat uutistekstin tuottamiseen:
neutraaliuden periaatteen mukaan uutistoimittajan tulee pidättäytyä omien
mielipiteittensä, arvioittensaja tunteittensa ilmaisemisesta, tasapuolisuuden
periaatteen mukaan antaa tilaa erilaisille mielipiteille ja näkökulmille ja luotettavuuden periaatteen mukaan varmistaa uutislähteiden todenmukaisuus ja
pätevyys.

Käsitys uutisoinnin objektiivisuudesta on tietenkin tekstin tuottamisen
näkökulmasta ristiriitaista, sillä uutisointi on fiktiivisen kertomuksen lailla eri
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tavoin ti ivistynyttä, subjektiivista kerrontaa: jokaisen tekstin takana on tekstintekijä tai tekstintekijäryhmä, jonka omat subjektiiviset mielipiteet ovat
implisiittisesti läsnä kaikkien niiden tietoisten tai tiedostamattomien valintojen kautta,joita uutiskirjoittaja tekee muokatessaan uutisaihetta uutistekstiksi.
Tekstin taustalla on todellisia tapahtumia, joista lähdetietoja yhdistelemällä
rakennetaan kronologinen tapahtumasarja, tekstistä abstrahoitavajuonellinen uutistarina. Sen sijaan uutiskerronta on tämän tarinan esittämistä ja
taustoittamista yleisten uutisointikonventioiden mukaiseksi kokonaisuudeksi, uutisointikriteerit täyttäväksi uutistekstiksi.
Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella 1800-luvun uutiskertojan
uutiskerronnan subj ektiivisuutta sellaisten kielenainesten avulla,jotka osoittavat, että kerronnassa on jokin henkilökohtainen ote, suhtautuminen tai asennoituminen.' Esimerkkiaineistonani käytän 1800-luvun lopulla Päivälehdessäja Uudessa Suomettaressajulkaistua kahta uutistekstiä Helsingin edustalla
sattuneesta merionnettom uudesta. Molempien uutistekstien aloituskatkelmat
antavat käsityksen sen ajan suomenkielisten sanomalehtien uutisoinnin yleisestä affektisuudesta (ks. Kalliokoski 1996):
Esimerkki 1 .

[PÄÄOTS] Yhteentörmäys huwimatkalla.
[ALAOTS] Puolisataa ihmistä hukkunut.
Salaman nopeudella lewisi eilen aamulla kaupungissa tieto kamalasta
onnettomuudesta, m i k ä edellisenä y ö n ä oli tapahtunut Helsingin
läheisyydessä ja missä useita kymmeniä ihmisiä oli menettänyt henkensä.
Riennettiin eteläsatamaan saamaan lähempiä tietoja. Kaikkialla kaikui
huuto:

[VÄLIOTS] Runeberg on ajanut Ajaxin päälle, Ajax on uponnut.
Pelastuneita seisoo rannalla kertoen yön waiheita. Ja niin selwiäwät
wähitellen yksityiskohdat tuosta kamalasta tapahtumasta. (PL 9.8.1892)
Esimerkki 2.

[PÄÄOTS] Kamala yhteentörmäys lähellä Helsinkiä.
[ALAOTS] Kymmeniä henkiä hukkunut.

' Kiitän toimittajien lisäksi Susanna Shorea, Henna Makkonen-Craigia ja Johanna Komppaa
artikkeliani k o s k e v i s t a a r v o k k a i s t a k o m m e n t e i s t a ja p a r a n n u s e h d o t u k s i s t a .
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Salaman nopeudella lensi eilen aamulla warhain tieto ympäri kaupungin,
että kappaleen matkan päässä Helsingin satamasta Kronbergin selällä oli
tapahtunut mitä kamalin yhteentörmäys kahden höyrylaiwan wälillä ja
että monta kymmentä henkeä oli siinä saanut surmansa. Paluumatkalla
Porwoosta yöllä olewan Ajax nimisen höyrylaiwan yli oli nimittäin lähellä
Koirasaarta laskenut höyrylaiwa Runeberg, joka niinikään oli sunnuntaina
käynyt Porwoossa huwiretkellä, mutta kzlo 12,20 yöllä lähtenyt Helsingistä
paluumatkalle Porwoosen. (US 9.8.1892)

Tarkastelun lähtökohtanani on, että kerronta on sitä subjektiivisempaa,
mitä omakohtaisempi kokemus tai intiimimpi kuva tapahtumista, olosuhteistaja henkilöistä välittyy ja vastaavasti sitä objektiivisempaa, mitä etäisemmin
näitä elementtejä tarkastellaan. Peukalotuntumalla yleistäen voidaan sanoa,
että edellä määritelty subjektiivisuus sopii vanhoihin uutisteksteihin, etäisen
tarkastelun objektiivisuus taas nykypäivän asiauutisteksteihin. Seuraavaksi
paneudun tarkemmin erilaisiin semanttisiinja kielellisiin tunnusmerkkeihin,
jotka osoittavat, että kerronnassa on henkilökohtaisen kokemisen näkökulma.

Löheisyyden kielellisiö tunnusmerkkejä
Chatmanin (1978: 219—252) mukaan kertojan havaittavuuden merkkejä — ja
siis kerronnallisen otteen vahvistumisen merkkejä — ovat kasvavassa järjestyksessä muun muassa olosuhteiden ja henkilöiden kuvaus, ajallinen yhteenveto (tapahtumien tiivistäminen) sekä tarinan tai kerronnan kommentointi
(ks. myös Rimmon-Kenan 1991 [1983]: 122—127). Rimmon-Kenan (mt.)
lähtee ajatuksesta, että kertomisesta vastaajokin tapahtumia havainnoiva taho,
joka objektiivisimmillaan tarkastelee asioita ulkoisesti kaukaa ”lintuperspektiivistä”, subj ektiivisuuden kasvaessa siirtyy lähemmäksi tapahtumia
ja lopulta tapahtumien keskelle ja henkilöiden ”sisään”. Sisäistyneimmillään
kerronta tapahtuu ikään kuin henkilöiden pään sisältä näiden omien aistien
kautta ”tässä-ja—nyt”, jolloin lukijalle välittyy täysin subjektiivinen kuva tapahtumista ja kertoja ja itse havainnoija on maksimaalisimman näkymätön.
Genette (1980) nimittää tätä kertojan ja kertomukseen osallistuvien kokijoiden äänien tai näkökulmien sekoittumista fokalisoinniksi; termi fokalisoija
viittaa lähinnä kertojalle alisteiseen henkilöhahmoon. Sen mukaan, hallitseeko
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kerrontaa tarinan sisäisen henkilöhahmon näkökulma vai tarinan ulkoisen
kertojan n ä k ö k u l m a , Genette p u h u u l i s ä k s i sisäisestä ja ulkoisesta

fokalisoinnista.
Kognitiivisessa kielentutkimuksessa puhutaan fokalisoinnin sijasta asiantilojen kielellisestä käsitteistämisestä,joka vaihtelee maksimaalisesta subjektiivisuudesta maksimaaliseen objektiivisuuteen (mm. Langacker 1990, 1999).
Käsitteistämisen subjektiivisuus—objektiivisuus-j atkumoa Langacker selventää näyttämömetaforan avulla: objektiivisessa tarkastelussa asiantilat asetetaan ”näyttämölle” käsitteistämisen kohteeksi, objekteiksi, subjektiivinen tarkastelu siirtää fokuksen ”katsomoon”, käsitteistäjän subjektiiviseksi
havainnoinniksi. Langackerin subjektiivisuusajattelua narratiiviseen
fokalisointimalliin ovat yhdistäneet suomen kielen tutkimuksessa viime aikoina muun muassa Visapää (2005) ja Jaakola (2006); kieliopillistumisen
näkökulmasta fokalisointiaja subjektiivisuutta on tarkastellut Nordlund [Salminen] (Salminen 2000, Nordlund 2005).

Tarinaan osallistuvan henkilön, tapahtumien havaitsijan, subjektiivisuuden lisäksi tarkastelemissani uutisteksteissä esiin nousee konkreettisen tarinan ja tekstuaalisen kerronnan välimatka, Chatmanin hahmottelema kertojan
havaittavuuden aste, mikä tarkoittaa kertojan läheisyyttä tai etäisyyttä
kerrottuun havaitsijaan ja tämän havaitsemaan kohteeseen. Näin määriteltyä
kerronnan etäisyyttä ja läheisyyttä voi selventää edellä mainitun, kertojaan
usein liitetyn lintuperspektiivin avulla. Tämän lintumetaforan mukaan kertoja voi tarkastella kertomiaan tapahtumia niin läheltä tai kaukaa kuin katsoo
tarpeelliseksi: mitä ”korkeammalla” kertoja on, sitä useampia ja laajempia
”tapahtumanäyttämöitä” hän erottaa, mutta mitä lähemmäksi kertoja asettuu
kertomiinsa tapahtumiin nähden, sitä selvemmin erottuvat kerrottujen tapahtumien yksityiskohdat ja sitä kuuluvammin sekoittuvat tapahtumia
havainnoivien henkilöiden äänet kertojan ääneen. Yhtä vapaasti kertoja voi
liikkua ajassaja tilassa: kertoja voi siirtyä ajassa taaksepäin tai eteenpäinja
liikkua useiden eriaikaistenja eripaikkaisten tapahtumanäyttämöiden välillä.
1800-luvun Päivälehden ja Uuden Suomettaren tekstit luovat illuusion
tapahtumien tarkastelun omakohtaisuudesta (minä-kerronta: esimerkit 3 ja
4, dramaattinen preesens: esimerkit ], 3 ja 4) mutta henkilöiden omien aistien kautta tapahtuva tarkastelun subjektiivisuus on niissä rajallista:
uutisteksteissähän kerronta on yleensä toisen käden tietoaja lukija pääsee
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harvoin niin lähelle havaitsijoita (silminnäkijöitä) kuin kaunokirjallisuudessa,
jossa voidaan puhua havaitsijan pään sisältä tapahtuvan havainnon suorasta
esittämisestä — sen imitoinnista — ja kertojan ja havaitsijan yhtäaikaisesta
näkymättömyydestä. Uutisteksteissä korostuu kertojan läsnäolo, silläjokainen uutisteksti tarvitsee välttämättä sekä havaitsij ansa (silminnäki jänsä) että
kertoj ansa. Kyse on siis moninkertaisesta havainnoinnista ja kerronnasta:
ensin kertojan ja henkilön välisestä tarkastelusta, sitten henkilön ja tapahtuman välisestä tarkastelusta. Itse uutistapahtumasta tehty havainto siirtyy tekstiksi aina jälkikäteen, sillä yksi kään havaitsija ei periaatteessa voi tuottaa tekstiä
havainnostaan keskellä havaintohetkeä.
Uutistekstin tuotantoprosessi näkyy myös tarkastelemissani uutisteksteissä, joissa tapahtumien havainnoitsijan voi monissa kohdin osoittaa
olevan läsnä mutta säilyvän silti kertojan havainnon kohteena. Lukijalle välittyvä omakohtaisuuden aste vaihtelee sen mukaan, miten kaukaisen tai lähei-

sen havainnon illuusio tekstiin on haluttu synnyttää. Havainnoinnin subjektiivisuuden lisäksi voidaan puhua kerronnan subjektiivisuuden asteesta (ks.
myös Visapää 2005), joka erityisesti vanhoissa uutisteksteissä on nykyluki jalle
silmiinpistävän läheinen. Kalliokoski (] 996: 52) on tuonut esiin kertojan samanmielisyyden — empatian — ja vastaavasti erimielisyyden — ironian — keskeisenä keinona lähentää ja etäännyttää kertoja ja lukeva yleisö selostettavista
tapahtumista ja kertomuksen henkilöistä 1890-luvun Päivälehtien uutisteksteissä (ks. myös Kalliokoski 1991).
Edellä kuvattu näkemisen tarkkuus ja etäisyys heijastuu tarkastelemissani
uutisteksteissä erilaisina kielellisinä piirteinä, joista tunnistettavimpia ovat hänja minämuotoisen kerronnan sekä preteritin ja (dramaattisen) preesensin
vaihtelu. Seuraavista esimerkeistä olen kursivoinut kerronnan asteittaista lähentymistä osoittavia lauseita:
Esimerkki 3.

Kuta enemmän aamupäiwä kului, sitä taajemmaksi kaswoi wäkijoukko
eteläsatamassa. Odoteltiin Runebergin tuloa. Jo saapuu ”Borgä”.
Kyseltiin, tuleeko Runeberg? Tulee! Tuossa se onkin. Wäkijoukko
tunkeutuu ympärille. Tahdotaan nähdä alus. Keulassa on ainoastaan
wähäisiä naarmuja. Matkustajat nousewat maihin, kapteeni laskeutuu
komentosillalta. Hiljasta puhetta kuuluu wäkijoukosta ja poliisi walwoo
järjestystä. // Onnettomuuspaikalle on sillä wälin kiiruhtanut joukko
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purjeweneitä. Jo alkawat höyrylaiwatkin kulettaa ihmisiä sinne. Mekin
saat-vumme paikalle kello 2. (PL)
Esimerkki 4.

Joukkoa kertyi wenheillä soutaen ja purjehtien. Tuossa käwelee laiturilla
eräs nainen ääneensä itkien. Miestäänkö tai lapsiaan odottaa. Tuossa
tunkeutuu wanhanpuoleinen mies wenheeltään ruumisten luo. Saatuaan
kuulla, että 6 henkeä jo on nostettu ylös, sekä niistä yksi miespuoli, pyytää
hän nähdä häntä. —”Etsin poikaani” sanoo hän hiljaisella äänellä. // Moni
silmä on kosteana, eikähän se toisin woinut ollakaan. Taiwaskin yhtyy
tuohon suruhetkeen. Kohottaa yhtaikaa kolmelta ilman suunnalta mustan
pilwen. Yksi niistä tapaa kamalan paikkamme, ja rankka sade pakoittaa
uteliaat ihmiset suojaa etsimään. Maissa tapaan yhden ja toisen
pelastuneen. (PL)

Persoonapronomini-jatempusvaihtelun lisäksi muita kielenpiirteitä, jotka osoittavat kerronnan siirtymistä lähietäisyydelle, ovat esimerkkien 3 ja 4
demonstratiivinen proadverbi tuossa (ks. mm. Larjavaara 1990; Etelämäki
1996; Laury 1997; Seppänen 1998; Makkonen-Craig 2005: 235) sekä esimerkin 3 passiivilause Odotettiin Runebergin tuloa. Tämä usein dynaamisiin
tilanteisiin liittyvä passiivirakenne edustaa puhekielestä tuttua verbialkuista
passiivityyppiä, niin sanottua p-passiivia, jonka tulkitaan sitovan myös puhuja toimintaan osalliseksi (Shore 1986). Kerronnan lähestymisen näkökulmasta päinvastaisen tulkinnan saa sen sijaan Shoren (1986) määrittelemä,
usein v ä h e m m ä n dynaaminen tai merkitykseltään staattinen
passiivilausetyyppi. Morfologiselta muodoltaan se on samanlainen kuin edellinen inklusiivinen, puhujan osallisuutta implikoiva passiivi, mutta semanttisesti kyse on etäisyyden lisääntymisestä, sillä puhujan ei itse yleensä tulkita
osallistuvan toimintaan tai koko toiminnan suorittaminen on irrelevanttia.
Tämä puhujan kannalta eksklusiivinen passiivityyppi eroaa yleensä myös
syntaktiselta ja temaattiselta rakenteeltaan edellisestä inklusiivisesta
passiivityypistä siinä, että päähuomion kohteena lauseen teemapaikalla on
tekemisen kohde tai jokin muu nominaalijäsen (Shore 1986: 30—32) kuten
seuraavan esimerkin passiivilauseissa:
Esimerkki 5 .

Ja köysiin, jotka Runebergistä heitettiin ulos hukkuwille, tarttui kiinni
kymmeniä, mutta ei luonollisesti niistäkään kaikki tulleet pelastetuiksi.
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Runebergin molemmat weneet laskettiin myöskin wesille. Toinen wene
pelastikin useita. Mutta kun toiseen, johon jo oli nostettu kolme henkeä,
yritettiin pelastaa eräs lihawanpuoleinen mies, kaatui se, ja koko
wenekunta suistui weteen. (US)

Juuri eksklusiivisuuden vuoksi esimerkin 5 passiivilauseet häivyttävät
teki jyyttä ja ottavat siksi etäisyyttä kerrottuihin tapahtumiin; kerronnan
lähestymisen kannalta kyse tuntuu olevan kerronnan etäisyyttä osoittavasta
”etäpassiivista”.
Sen sijaan edeltävän esimerkkitekstin 3 kontekstissa kyse on eräänlaisesta ”lähipassiivista” tai lähitarkastelun passiivista,joka tuo kerrontaan havaitsijan äänen. Näin ollen kerronta moniäänistyy — kertojan ääneen liittyy toinen
kertoja tai toisia kertojia — ja siirtyy objektiivisesta tapahtumien selostamisesta ja etätarkastelusta askelen kohti tapahtumiin osallistuneen silminnäkijän subjektiivisen kokemuksen esittämistä. (Ks. myös Kalliokoski 2005a;
2005b.) Tästä esittämisestä Laitinen (1998) on puhunut performanssina ja
performatiivisuutena sellaisten kerrontajaksojen yhteydessä, joissa kerronnan aikamuoto siirtyy preteritistä dramaattiseen preesensiin, kuten esimerkkikatkelman seuraavassa lauseessa: Jo saapuu ”Borgä”. Viimeisessä lauseessa (Mekin saavumme paikalle kello 2.) kerronnassa jo vahvasti esillä ollut
moniäänisyys tarkentuu minä-/me-kerronnaksi,jolloin äänien lähteeksi paljastuu onnettomuusaamun tiedonhankintatyötä tekevä Päivälehden toimittajaryhmä. Etäisen selostamisen sijasta kerronta pysyttelee nyt toimittajien kintereillä lähietäisyydellä, ja paikoin toiminta esitetään lukijalle lähes kerronnan
kohteeseen sulautuvana performanssina minä-kertojien omien aistien kautta; nykypäivänä vastaavanlaista intensiivistä uutisointia voisi tuskin ajatella
muualla kuin suorassa televisioreportaasissa, jossa toimittaja kulkisi tapahtumapaikalla käsikameral la tapahtumia kuvaten:
Esimerkki 6.

Palaamme kaupunkiin käydäksemme
[VALIOTS] Ruumishuoneessa.
Kello on nyt 6 iltapäiwällä. Wäkeä on yhä rannalla. Kulemme Katariinan
katua. Wenäläiset kadunlaskijat tekewät rauhallisesti työtään pitkin
lyhkästä katua. Siwukäytäwillä ja kiwien wälissä seisoo huolestuneita
ihmisiä. // Poliisikamarissa makaawat ruumiit omaistensa nähtäwinä. Mutta
asiaan kuulumattomia ei lasketa sisälle. Pysähdymme hetkeksi owelle.
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Alituisesti astuu joku wäkijoukosta wartiowan poliisin luo kysymään,
onko se tai se löydetty. Ei ole, ei ole, wastataan. // Astumme konttorin
kautta pihalle ja sieltä ruumishuoneesen. (PL)

Kerronnon

rokenieen

semoniiisio jo kielellisiä torkosieluo
Labov (1972) on puhutun kielen pohjalta hahmotellut kertomuksiksi käsitettävien tekstien rakenteellisia osia. Nämä kuusi kertomusta eri tavoin jäsentävää
kategoriaa2 perustuvat pääosin kertomusten semanttisen rakenteen
funktionaaliseen analyysiin. Lisäksi kiinnostusta on herättänyt kertomusten
syntaktis-semanttinen rakenne eli eri kerrontajaksojenja niiden kieliopillisten
piirteiden vastaavuus. Erityisesti aikamuotojen muutoksiin puhutun kielen
kerronnan jäsentäjinä ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa Schiffrin
(1981) ja Wolfson (1982), suomen kielen osalta muun muassa Helasvuo

(1991) ja Seppänen (1997). Kirjoitettuihin teksteihin ajatusta on laajentanut
muun muassa Fleischman (1990).
Fleischman toteaa, että tempukset osallistuvat useilla eri tavoilla kertovan tekstin segmentointiin ja esittää tempusvaihtelun liittyvän mitä
moninaisimpiin tekstin sisällä tapahtuviin aihepiirin tai diskurssin vaihdoksiin.
Tällaisia vaihtopisteitä syntyy muun muassa kerronnalle merkityksellisten
keskustapahtumien ympärille. Muita tekstinsisäisiä rajakohtia ovat
Fleischmanin mukaan fokalisaatiosiirtymät henkilöltä toiselle ja diskurssivaihdokset diegeettisestä (kertomisesta) mimeettiseen (esittämiseen). Nämä
kaikki laukaisevat tekstiympäristössä erilaisia syntaktisia muutoksia, joista
tempusvaihtelu on leimallisin. (Fleischman 1990: 199—202.)
Tempusten lisäksi kerronnalle tärkeitä ajallisia suhteita kuvaavat aspektit,
joita parhaiten voi luonnehtia tilanteen sisäisen ajan kuvaajiksi. Ne eivät siis
ole tempusten tavoin deiktisiä, eri tilanteiden välisten (kronologisten) aikasuhteiden osoittimia. Aspektien yhteydessä puhutaan tilanteen perfektiivisestä
(raj aavasta) tai imperfektiivisestä (raj aamattomasta) aspektista, joista perfek-

2 Abstrakti (alkutiivistelmä), orientaatio (tausta), komplikaatio (juoniosa), evaluaatio
(arviointi), resoluutio (loppuratkaisu), kooda (kerrontajakson päätäntä).
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tiivinen viittaa ulkoapäin tapahtuvaan tarkasteluun siinä mielessä, että kuvattu toiminta on valikoitunut kerronnanjuonil injan tarinaa eteenpäin kul jettavaksi
ja että se on kerrontahetkellään selkeästi päättynyt; tilanteen tosiasiallinen
alku, keskikohta ja loppu — usein kokonainen tapahtumaketju — on ikään kuin
tiivistetty yhdeksi ainoaksi tapahtumaksi (ks. Comrie 1981 : 3—4) kuten vaikkapa lauseessa Laiva upposi. lmperfektiivinen aspekti taas liittyy kerrontastrategi aan, jossa tapahtumat on merkitty kerronta-aj assa päättymättömiksi:
tarkastelu on silloin joko tapahtumien alku- ja loppupisteestä piittaamatonta
(Oli / on tyven ja lauha ilma. Matka kului / kuluu tasaista menoaan.) tai
tilanteen sisäistä, mikä tarkoittaa, että kertoja pyrkii sijoittamaan yleisönsä
tapahtumien sisälle ja ikään kuin elämäänja kokemaan kerrottuja tapahtumia
(esimerkiksi dramaattinen preesens).
Näiden kahden aspektin, imperfektiivisen ja perfektiivisen eroa voi
yksinkertaistetusti kuvata muun muassa seuraavankaltaisten esimerkkilauseiden avulla: Luin tämän kirjan eilen tai Kun olin lukemassa, ovikello
soi. Molemmat lausahdukset kuvaavat samankaltaista lukemistilannetta, mutta

lauseiden suhde lukemistilanteen sisäiseen rakenteeseen on erilainen. Ensimmäisessä lauseessa lukeminen esitetään ”kokonaisena”, rajattuna tilanteena
(perfektiivinen aspekti), jolle voidaan ajatella alku (aloitin lukemisen), keskikohta (jatkoin lukemista) ja loppu (lukeminen päättyi). Toisessa lauseessa
tilanne ”avataan” lukijalle, joka on nyt ikään kuin keskellä lukemistilannetta
(imperfektiivinen aspekti) (ks. Comrie 1981: 3—5). Tästä tulkinnasta voidaan tehdä se päätelmä, että myös aspektuaalisuus on eräs kerronnan läheisyydenja etäisyyden esittämisen keino: perfektiivisyys, tilanteiden tarkastelu rajattuina kokonaisuuksina, osoittaa spatiaalis-lokaalista välimatkaa — kertoj an tarkastelupaikka voidaan ajatella tapahtumien aikatason ja tilannetason
”yläpuolelle” — ja synnyttää kerrontaan etäisyyttä. lmperfektiivisyys taas esittää
tilanteen avonaisenaja raj aamattomana, mikä tarkoittaa, että kerrontaan voi-

daan synnyttää läheisyyden vaikutelma. Kerronta tapahtuu silloin ikään kuin
samalla ajallisella ja tilanteisella tasolla tapahtumien kanssa, jolloin näkökulma eri tilannetasoj en keskinäisiin suhteisiin — useiden tilanteiden tarkastelu
etäältä yhtä aikaa — on poissa.
Aspektuaaliseen etäisyyteen ja läheisyyteen palaan tarkemmin pluskvamperfektin yhteydessä. Sitä ennen on syytä tarkastella erilaisia kielellisiä keinoja, joilla aspektuaalisuutta voi erityisesti suomen kielessä ilmaista.
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Tilanteen sisöisen rakenteen

kielellisiö ilmoisutopojo
llmaisullisesti aspektuaalisuus on käsitettävä pitkälti semanttisena ilmiönä,
joka suomen kielessä reaalistuu lähinnä leksikaalisesti ja syntaktisesti.
Leksikaalisella tarkoitan tässä tapauksessa verbin valintaa sen toiminnanlaadun mukaan: staattista tilaa ilmaisevat verbit (olla, elää, omistaa, asua)

käsitetään yleensä luontaisesti rajaamattomiksi ja aspektiltaan imperfektiivisiksi, punktuaaliset tapahtumaverbit (löytää, pudota, istahtaa) taas ovat
luontaisesti rajattuja eli perfektiivisiä (ks. mm. Comrie 1985; KangasmaaMinn 1976; Mourelatos 1981). Näiden kahden ääripään väliin asettuu liukuvasti suuri joukko verbejä, joiden aspektuaalisuus määräytyy viime kädessä syntaktisin perustein tekstiyhteydessä. Syntaktisella tarkoitan tässä
muun muassa erilaisia tilannetta rajaavia adverbiaaleja, objektin sij avalintaa,
yhdysvirkkeen lauseiden keskinäistäjärjestystäja finiittiverbin tempusvalintaa
(ks. mm. Mourelatos 1981: 195; Kangasmaa—Minn 1993; Helkkula—Lukkarinen 1997; Herlin 1998: 38—40, 92, 97).

Joissakin kielissä ero kerronnan etualaan kuuluvienjuonilauseiden ja kerronnan taka-alaan kuuluvien taustatietojen välillä on ainakin osittain
kieliopillistunut: juonilauseet merkitään aspektiltaan perfektiivisiksi, kerronnan kannalta loppuunsaatetuiksi episodeiksi, taustatilanteetja -olosuhteet taas
imperfektiivisiksi, tilanteessa jatkuviksi. Tässä viittaan muun muassa
romaanisiin kieliin ja esimerkiksi ranskan kieleen, jossa samasta verbistä
käytetään menneessä kontekstissa eri verbimuotoa sen mukaan, halutaanko
sillä ilmaista yksittäistä tapahtumaa vai taustalla jatkuvaa tilannetta tai 010suhdetta. Ranskan kielessä menneen ajan kerronta jaetaan siis kieliopillisin
keinoin joko perfektiivisiksi, loppuunsaatetuiksi juonilauseiksi tai
imperfektiiviseksi taustaksi. (Ks. mm. Helkkula-Lukkarinen 1997: 171—172.)
Suomen kielen tempusjärjestelmän ei ole perinteisesti katsottu tekevän
eroa imperfektiivisen tai perfektiivisen aspektin välillä, vaikkakin eri tempukset
saattavat luontaisesti suuntautua jompaankumpaan luokkaan. Comrien (1981 :
66) mukaan preesens, joka käyttöyhteyksissään ilmaisee usein geneerisyyttä
tai habituaalisuutta tai kuvaa nykyhetkeä, käsitetään useimmissa kielissä pääsääntöisesti imperfektiiviseksi eli kuvaamansa tilanteen sisäisen keston suhteen rajaamattomaksi (ks. myös esim. Bybee ym. 1994: 319; Forsberg 1998:
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120). Sen sijaan imperfekti ei suomen kielessä ole nimensä mukaisesti erityisen imperfektiivinen, vaan sitä käytetään yhtä lailla sekä imperfektiivisen
että perfektiivisen tekemisen ilmaisemiseen. Suomen kielen yleisenä kerronta- ja raportointitempuksena imperfekti on tosin lähes yksinomainen juonilauseiden tempus, minkä vuoksi sen on toisinaan katsottu ilmaisevan ensisijaisesti perfektiivistä merkitystä (mm. Lindstedt 1985: 165; Helkkula—Lukkarinen 1997: 174, 178). Toisaalta juuri laajan käyttöalansa vuoksi suomen
imperfekti —josta selvyyden vuoksi käytän tässä tempusten aspektuaalisuutta
käsittelevässä luvussa nimitystä preteriti — lienee kuitenkin parempi tulkita
aspektin suhteen neutraaliksi (ks. myös Laitinen 1998: 113).
Liittotempukset ovat sillä tavoin monitulkintaisia, että koska niiden mer-

kitykseen kuuluu kuvatun tapahtuman ankkuroiminen vähintäänkin kahteen
eriaikaiseen tapahtumahetkeen, kerronnan viittaushetken ja tarinan havaintohetken eriaikaisuus luo tilanteen sisäisen keston (rajattu/rajaamaton) tulkintaan ristivetoa. Näin ollen perfekti- ja pluskvamperfektilauseissa tulkintaan
vaikuttavat sekä tilanteen sisäiset rajat (aspektuaalisuus) että kahden eri

tapahtumahetken luomat ulkoiset rajat (tempusten deiktinen aikarakenne).
Koska perfekti- ja pluskvamperfektilauseet irrottavat kerronnan tapahtumi—
en havaintohetkestä, niiden ei voi sanoa selostavan tarinan tapahtumia vaan
toimivan pikemminkin kerronnan apuvälineinäja tätä kautta kertojan näkökulman ilmaisimina; erityisesti perfekti on usein luettu eräänlaiseksi tempuksen
ja aspektin välimuodoksi (mm. Comrie 1981: 6; Fleischman 1990: 29). Juuri preesens- ja preteritilauseista poikkeavan viittaushetken ja tapahtuma—
hetken ajallinen eriaikaisuus antaa mahdollisuuden käyttää ja tulkita molempia liittotempuksia luontevasti sekä referoinnin että päätelmien
ilmaisimina:
Esimerkki 7.

Uponneen laiwan koneenkäyttäjä arweli, että ainoastaan yksi laiwamiehistä
on löytänyt hautansa aalloissa. (PL)
Esimerkki 8.
Työmies Matti Plan, joka oli ollut Runebergissä, oli kuullut Runebergin
antawan merkin, mutta ei Ajaxin. Hän kertoi, että Runebergistä heti oli
ruwettu laskemaan weteen pelastuspoijuja ja weneitä. (US)

135
Uutistekstien yhteydessä on erikseen vielä syytä mainita toiselta kuulemisen funktio, joka pluskvamperfektiin yleisesti liitetään (ks. mm. Kuiri 1984:
237—23 8, 241; Penttilä 1963: 615, 617). Tyypillisesti kertoja merkitsee tari-

nan toisen käden tiedoksi aloittamalla tapahtumien selostuksen
pluskvamperfektissä mutta siirtymällä lauseen parin jälkeen liittomuotorakennetta ”kevyempään” preteritiin. Näin uutiskerrontaan lisätään tieto haastattelijan ja silminnäkijän jakamasta tapahtumien ”kuulemahetkestä”, joksi
Helasvuo (1991) on viittaushetkeä nimittänyt:
Esimerkki 9.

— Yksi kalastaja oli weden kululta korjannut saalikäärön. Awasi sen ja
saalin sisältä löysi hengissä olewan lapsen. (PL)
Esimerkki 10.

Eräs Ajaxin matkustajista, jonka waimo onnettomuudenkohtauksessa joutui
Wellamon

uhriksi, on

meille

kertonut,

että

hän

wähää

ennen

yhteentörmäystä oli istunut aluksen koneen wieressä mutta siirtynyt siitä
keulemmaksi ja nähnyt höyryalus Arlan suoraan heidän edessänsä sekä
Ajaxin kulkewan samaa suuntaa kuin sekin. Kun onnettomuus muutamia
silmänräpäyksiä myöhemmin selittämättömästä syystä tapahtui, hyppäsi
tiedonantajamme, joka huomasi että Ajax alkoi upota, heti mereen ja
tarttui erääsen Runebergin pelastusweneistä, joka kuitenkin, kun siihen
pyrki kowin paljo hätääntyneitä, pian kaatui. Hänen onnistui kuitenkin
wähän ajan kuluttua tarttua muutamaan Runebergin salongin akkunoista,
josta hänet pelastettiin. (US)

Tällaiset silminnäkijöiden kertomat pienet uutistarinat ovat niin uusissa
kuin vanhoissa uutisteksteissä yleisiä, mutta referoituja sisäiskertomuksia

osoittavat, pluskvamperfektilausein merkityt ”saumakohdat” ovat nykyuutisissa harvinaisia. Nykyuutinen suosii silminnäkijän suoraa lainausta, jolloin lainausmerkein johtolauseestaan erotettu puheosa säilyttää puhujan oman
kerrontahetken tempukset. Tämäntapainen uutisointikonventioiden muutos
selittänee osittain pluskvamperfektiesiintymien vähenemistä 1800-luvun
uutistekstien ja nykyuutisten välillä (ks. Pallaskallio 2003).
Seuraavaksi tarkastelen muutamia uutistekstin sisäiskertomusten
pluskvamperfektiesiintymiä lähemmin ja pohdin niitä nimenomaan kerronnan etäisyyden ja läheisyyden osoittimina.
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Pluskvomperfektilouseen
ospektuoolinen etöisyys jo löheisyys
Kaikista muista tempuksista poiketen pluskvam perfektilauseiden aikarakenne
on kolmiulotteinen ja viittaushetki rakentuu yleensä varsinaisen tapahtumahetken ja kerrontahetken väliin. Tämä tarkoittaa, että kerronnan fokus ei
kiinnity näistä kumpaankaan ja että pluskvamperfektilauseiden tulkinnassa
keskeistä tuntuu olevanjuuri viittaushetken eriaikaisuuden synnyttämä ”katkos” tapahtumien ja kerronnan etenemisessä:
Esimerkki 1 ] .

Sunnuntai-aamuna lähti täällä Porwoon Wapaaehtoisen palokunnan 25wuotiseen juhlaan useita höyryaluksia, wieden kukin mukanaan joukottain
huwimatkailijoita. Näiden alusten joukossa oliwat myöskin Runeberg, Aj ax
ja Arla. Ajax laiwan oli e r i t t ä i n huwiretkeä w a r t e n w u o k r a n n u t
raittiusseura Pyrinnön jäsenet. (US)
Esimerkki 12.

Wiimemainitussa huomataan Runebergin tulewan wastaan, paluumatkalla
Porwooseen Helsingistä, jonne se oli ennättänyt wiea'a' matkustajansa.

(PL)
Esimerkki l 3 .

Pelastetut wiedään Runeberg-laiwaan joka oli pysähtynyt ja ajautunut
maihin päin. / / Wähän ajan kuluttua saapuu "Arlakin', paikalle. (PL)

Esimerkeissä ll—l3 tätä katkosta voi luonnehtia päätapahtumien
taustoittamiseksi (”juonellinen katkos”), sillä pluskvamperfektilauseiden
ilmaisema tekeminen (aluksen vuokraaminen, matkustajien vieminen) on
edeltänyt varsinaista onnettomuushetkeä.
Päätapahtumien taustoittamisesta on kyse myös sellaisissa näkyvästi
referoivissa preteritilauseen ja pluskvamperfektilauseen muodostamissa rakenteissa,joissa viitataan eksplisiittisesti sekä tapahtumahetkeen (tausta) että
kuulemahetkeen (fokus). Kyse on silloin eri toimijoiden eriaikaista tapahtumatasoista, joille kummallekin voi abstrahoida oman juonirakenteensa.
Preteritilauseen kuvaama johtolauseen tapahtumahetki on onnettomuus-
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tapahtuman tutkimus- ja tiedonhankintataso, jossa päätoimijana on tietoa
tapahtumapaikalta etsivä sanomalehden toimittaja:
Esimerkki l4a.

Salaman nopeudella lensi eilen aamulla warhain tieto ympäri kaupungin,

Esimerkki lSa.
Hän kertoi, — —

Toinen tapahtumataso, varsinainen onnettomuuden ja uutistarinan taso,

avautuu referoitujen silminnäkijöiden kertomusten tai kuulopuheiden kautta:
Esimerkki l4b.

— — että kappaleen matkan päässä Helsingin satamasta Kronbergin selällä
oli tapahtunut mitä kamalin yhteentörmäys.
Esimerkki l.

— — että Runebergistä heti oli ruwettu laskemaan weteen pelastuspoijuja
ja weneitä.

Vaikka näiden esimerkkien pluskvamperfektilauseiden voidaan sanoa kertovan tapahtuneesta onnettomuudesta, kerronnan fokuksessa ja viittaushetkenä on pluskvamperfektilauseen välittämän tiedon kuulemahetki (=
viittaushetki), joka uutisteksteissä on yleensä toimittajan ja silminnäkijän
yhteinen haastatteluhetki. Voidaan myös sanoa, että silloin, kun uutisteksti
välittää tietoa onnettomuudesta kuulemahetken kautta, kertovan tekstin ra-

kenteeseen kuuluva kertoja — ja ylipäätään uutisointiprosessi — on vahvasti
läsnä ja tarkastelupiste suhteessa uutistarinaan on etäinen; 1800-luvun
uutisteksteissä kyse on useimmiten varauksellisuudesta kuultujen tietojen
totuudenmukaisuuteen. Kiinnostavaa tällaisissa kahteen tapahtumatasoon
kiinnittyvissä pluskvamperfektilauseissa on kuitenkin niiden kerrontaan luoma moniäänisyys: ne tuovat tekstiin sekä tapahtuman havaitsijan (onnetto—
muuden silminnäkijä) että tämän kanssa keskustelleen sisäiskertojan (toimittaja) äänet.
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Imperfektiivistövö pluskvomperfekfilause

Seuraavan esimerkin 16 pluskvamperfektilause b poikkeaa edellä mainituista
kerrontaa uutistapahtumista etäännyttävistä pluskvamperfektilauseista siinä,
että sen viittaushetken ei voi tässä sanoa olevan onnettomuustilanteenjälkeinen silminnäkijän ja tätä haastattelevan toimittajan yhteinen kerronta-ja tiedonhanki ntahetki :
Esimerkki 16.

[a] Matka kului tasaista menoaan. [b] Oli jo päästy Kronbergin selälle,
Koirasaaren (Hundholman) luo; [c] kaupunki oli ihan lähellä 3-4 kilometrin
päässä. [d] Arla kulki edellä ja Ajax jälessä. [e] Wiimemainitussa huomataan
Runebergin tulewan wastaan, paluumatkalla Porwooseen Helsingistä, [f]
jonne se oli ennättänyt wiedä matkustajansa. [g] Aijotaan huutaa
"hurraata” wastaantulijalle, kuten huwimatkalla ainakin. [h] Hetkinen wain
ja Runeberg ajaa keskelle Ajaxin wasenta kylkeä, repien aluksen melkeinpä
kahtia. [i] Kolme, neljä minuuttia sen jälkeen uppoaa Ajax. (PL)

Sekä tapahtuma— että viittaushetki ovat lauseessa 16b samalla onnettomuustapahtumien tasolla kuin sitä edeltävien ja sitä seuraavien preteritilauseiden
16a ja 160. Eri toimijoiden eriaikaisten tapahtumatasojen sijaan kyse on lähinnä ajallisesta tiivistyksestä (ks. Chatman 1978; tämän artikkelin toinen
luku), onnettomuustarinan kerronnassa tapahtuvasta ajallisesta ja paikallisesta siirtymästä. Kursivoitu pluskvamperfektilause tiivistää tarina-aikaaja
siirtää kerronnan uuteen tarkastelupisteeseen, lähelle pian tapahtuvaa laivaonnettomuutta.

Erikoista katkelmassa on leksikaalisen ja kieliopillisen merkityksen ristiriita, joka tulee esiin, kun tarkastellaan kerronnan aspektuaalisia suhteita.
Uutiskatkelma jakautuu suurin piirtein alun taustaosioon (lauseet a—d) ja lopun juoniosioon (lauseet e—i). Taustalauseista a, oja (1 ovat predikaattiverbiensä
”kulkea”, ”kulua”ja ”olla” teonlaadulta tulkittavissa luonnostaan rajaamattomiksi eli imperfektiivisiksi. Tämä imperfektiivisyys säilyy myös preteritissä
ongelmitta. Sen sijaan lauseen b predikaattiverbi päästä ilmaisee muutostaja
on perusmerkitykseltään tulkittavissa rajatuksi eli perfektiiviseksi. Tässäkin
tapauksessa preteriti (päästiin Kronbergz'n selälle) säilyttäisi predikaattiverbin
teonlaadun ja lause saisi selvästi perfektiivisen tulkinnan.
Preteritin sijasta taustaosioon liitetty punktuaalinen tapahtuma on esitetty
pluskvamperfektilauseen avulla (oli päästy [Cronbergin selälle). Fokuksessa
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ei vaikuta olevan enää pelkkä konkreettinen muutoshetki kuten perfektiivisessä
preteritilauseessa, vaan epämääräisen ajan kestänyt, muutokseen johtanut
tilanne, jonka seurauksena laiva on päässyt Kronbergin selälle. Eräs selitys
voisi olla, että luonnostaan perfektiivinen tapahtuma tuntuu saavan
rajaamattoman tilanteen sävytystä siitä liittotempuksen ominaisuudesta, että
se esittää kuvaamansa tapahtuman kerronnan varsinaisia päätapahtumia aikaisempana mutta ulottaa tämän tapahtumahetken vaikutuksen myöhempään viittaushetkeen. Näin ollen pluskvamperfektilauseen merkitykseen kuuluva eriaikaisten tapahtuma- ja viittaushetkien luoma ajallinen kesto ikään
kuin ”venyttää” aikarakenteeltaan momentaanista tai momentaanisen muutoshetken sisältävää, luonnostaan perfektiivistä tapahtumaa.
Vastaavanlaista momentaanisen tilanteen imperfektiivistämistä on Maamies (1997) käsitellyt sellaisten propinkvatiivisten rakenteiden yhteydessä
kuin esimerkiksi on putoamaisillaan ja on putoamassa (ks. myös Kangasmaa-Minn 1976; Lehtinen 1983; Kangasmaa—Minn 1993). Maamiehen mukaan tällaiset imperfektiivistävät rakenteet, joihin mielestäni myös
pluskvamperfekti näyttäisi kuuluvan, pysäyttävät muutoshetkeä edeltävän
vaiheen ja muuttavat sen tulkinnan prosessiksi: ”Verbin tarkoitteena ei ole
enää silmänräpäyksellinen tilanmuutoksen hetki vaan sitä edeltäväja siihen
johtava prosessi.” (mts. 33). Tällainen rajatun tilanteen imperfektiivistäminen
tuo kerrontaan lähentymisen vaikutelman: imperfektiivisyys avaa tilanteeseen i'ikkunan”, josta kerronta voi siirtyä tilanteen sisälle, henkilökohtaisen
kokemisenja havaitsemisen alueelle. Esimerkkilauseessa 16b tapahtumien
omakohtaisuuden tasolle siirtymistä vahvistaa lisäksi inklusiivinen passiivi
(ks. Shore 1986; tämän artikkelin toinen luku),joka implikoi kokijan läsnäoloa.
Lauseesta 16e alkaa juoniosio ja muutosta korostaa tekstissä tapahtuva
tempusvaihdos preteritistä preesensiin:
M a t k a kului tasaista menoaan. Oli jo päästy Kronbergin selälle,
Koirasaaren (Hundholman) luo; kaupunki oli ihan lähellä 3-4 kilometrin
päässä. Arla kulki edellä ja Ajax jälessä. Wiimemainitussa huomataan
Runebergin tulewan wastaan, paluumatkalla Porwooseen Helsingistä —
— . Aijotaan huutaa ”hurraata” wastaantulijalle, kuten huwimatkalla
ainakin. Hetkinen wain ja Runeberg ajaa keskelle Ajaxin wasenta
kylkeä, repien aluksen melkeinpä kahtia. Kolme, neljä minuuttia sen
jälkeen uppoaa Ajax.
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Tällaista menneitä tapahtumia kuvaavaa preesensiä kutsutaan dramaattiseksi preesensiksi, ja esimerkissä 16 se kohostaa nimenomaan kertomuksen kannalta keskeisintä osaa. Kiinnostavaa on, että perfektiiviseen
etualaan kuuluvat juonilauseet saavat preesensin kautta imperfektiivistä
sävyä: juonilauseille ominaisen ulkoisen, tapahtumia kokoavan tarkastelun

sijasta kerronta on tilanteen sisäistä, mikä antaa vaikutelman, että tapahtumat esitetään pluskvamperfektilauseen avaamassa fiktiivisessä hetkessä silmien edessä tapahtuvana toimintana. Juoniosiolle ominainen, jokaisen edellisen tapahtuman rajaava perfektiivinen kronologisuus on tällä tavoin poissa—
kertoja on siirtynyt näennäisesti taka-alalle ja ikään kuin antanut tilanteelle vallan — ja tapahtumien voi kuvitella vyöryvän yhtäaikaisena,
päättymättömänä prosessina, mikä tässä korostaa tapahtumien dramaattista luonnetta.
Tempusvoihtelun
aspektuaolinen luonne

Seuraavassa katkelmassa pluskvamperfekti liittyy duratiiviseen verbiin. Esimerkin 16 tapaan preesenskerronnan avulla dramatisoitujajuonilauseita (b—
d) edeltää taustoittava (referoiva) pluskvamperfektilause:
Esimerkki l 7 .

[a] — Eräs mies oli waimonsa kanssa istunut keskipaikoilla laiwan
siwua, itse kokkapuolella, [b] kun yhtäkkiä tuntee kowan jysähdyksen
[c] ja näkee laiwan kokan tunkeutuwan waimonsa ja itsensä wäliin. [d]
Hän pääsi maalle. [e] Waan waimoaan ei ole miesparka löytänyt wielä.

(PL)
Selventääkseni tempusvalinnan merkitystä tapahtumien sisäisen rakenteen tulkinnassa, olen seuraavassa muuttanut tekstikatkelman preteritikerronnaksi:
[a] — Eräs mies istui vaimonsa kanssa keskipaikoilla laivan sivua, itse
kokkapuolella,
[b] kun yhtäkkiä tunsi kovan jysähdyksen
[c] ja näki laivan kokan tunkeutuvan vaimonsa ja itsensä väliin.
[d] Hän pääsi maalle.
[e] Vaan vaimoaan ei miesparka löytänyt (? vielä).
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Preterititekstissä lause a aloittaa haaksirikkoisen tarinan kuvaamalla
imperfektiivisesti itse tapahtumia edeltäviä asiaintiloja (mies istui vaimonsa
kanssa). Lauseissa b j a c asiantilaan tulee muutos, kun laiva törmää toiseen
alukseen, ja mies tunsi ja näki tilannetta seuraavan onnettomuuden
perfektiivisinä esitettyinä tapahtumina, jotka päättyvät miehen rantautumiseen
ja pelastumiseen. Näiden kahden tarinan sisäisen ajan erot voi havaita, kun
alkuperäiset ja preteritikerronnaksi muunnetut tekstilauseet asetetaan rinnakkain:
a) Eräs mies

b)

c)

d)
e)

...oli istunut [perfektiivinen]
. . .istui [imperfektiivinen]
waimonsa kanssa keskipaikoilla laiwan siwua, itse kokkapuolella,
kun yhtäkkiä
. . .tuntee [imperfektiivinen]
...tunsi [perfektiivinen]
kowan jysähdyksen
ja
. . .näkee [imperfektiivinen]
. . .näki [perfektiivinen]
laiwan kokan tunkeutuwan waimonsa ja itsensä wäliin.
Hän pääsi maalle. [perfektiivinen]
Waan waimoaan
...ei ole miesparka löytänyt. [? imperfektiivinen]
...ei miesparka löytänyt. [perfektiivinen]

Preteritikerrontaan verrattuna alkuperäisen tekstikatkelman aspektuaalinen
rakenne on päinvastainen: tarina alkaa pluskvamperfektilauseella, joka vaihtaa kerronnan imperfektiivisestä asiantilasta (istui) perfektiiviseksi tapahtumaksi (oli istunut). Esimerkin 16 pluskvamperfektiin verrattuna kyse tuntuu
olevan päinvastaisesta ilmiöstä: luonnostaan rajaamaton tekeminen saa
pluskvamperfektin avulla jonkinlaisen kerrontahetkeen ulottuvan tarkastelun
loppupisteen. lmperfektiivistämisen sijasta pluskvamperfektin voi ajatella
rajaavan duratiivisen toiminnan ja muuttavan sen kerronnan näkökulmasta
perfektiiviseksi, mikä luo tilanteeseen ulkoisen ja etäisen tarkastelun näkökulman.
Sen sijaan preesens lauseissa b (tuntee) ja c (näkee) fokusoi kerronnan
itse tapahtumahetkeen ja vaihtaa ulkoisen tarkastelun näkökulman tilanteen
sisäiseksi. Näin jännite säilyy, ja itse kerronta sävyttyy toteavia ja staattisia
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perfektiivisiä lauseita toiminnallisemmaksi, mikä taas lisännee tekstin kiin-

nostavuuttaja ylläpitää lukijakunnan uteliaisuutta. Myöskään vaimon katoaminen ei ole aivan niin lopullista kuin preteritilauseella ilmaistuna: samaan
tapaan kuin edellisen luvun pluskvamperfektilause myös perfekti tuntuu antavan momentaaniselle, rajapistettä ilmaisevalle tapahtumalle (löytää)
imperfektiivisen luonteen, jolloin voi ymmärtää, että toiminta — vaimon etsi-

minen — on vielä kesken ja lopputulos auki.

Lopuksi
Olen tässä artikkelissa pyrkinyt yhdistämään sekä kirjallisuustieteen että kielitieteen menetelmiä ja tuomaan esiin joitakin kielenpiirteitä 1800-luvun
uutiskerronnan näkökulmien ilmentäjänä. Näitä kielenpiirteitä ovat muun
muassa tempus- ja persoonapronominivaihtelu, dem onstratiiviset proadverbit
sekä inklusiivinen ja eksklusiivinen passiivi. Erityisesti olen halunnut osoittaa, kuinka tempusvaihtelu toimii omalta osaltaan kerrontaa etäännyttävänä
ja lähennyttävänä keinona; tällä läheisyyden vaihtelulla kertovaan tekstiin luodaan omakohtaisuutta ja affektisuutta tai päinvastaisesti etäisyyttä ja objek—
tiivisuutta.
Näyttää myös siltä, että preesensin lisäksi liittomuodoilla on sisäisen
aikarakenteensa perusteella aspektuaalisia piirteitäja ne voivat sävyttää tapahtumia joko imperfektiivisiksi tai perfektiivisiksi predikaattiverbin teonlaadun mukaan: luonnostaan perfektiivinen prosessi saa imperfektiivistä
sävytystä siitä, että tapahtuman vaikutus ulottuu kerrontahetkeen, ja luonnostaan imperfektiivinen tilanne tai toiminto taas saa kerrontahetkessä
loppupisteensä eli perfektiivistyy. Tällaisella aspektivaihtelulla vaikutetaan
siihen, mihin tapahtumiin lukijalle ylipäätään avataan pääsyja missä vaiheessa ja kenen näkökulmasta tapahtumat esitel lään. Tempus- ja aspektivaihtelulla
luodaan myös varauksellisuutta ja varmuutta, mikä ohjaa lukijan tulkitsemaan eri lähteitä eri tavoin sen mukaan, minkä etäisyyden uutiskirjoittaja
selostamiinsa tapahtumiin valitsee.
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Elina Heikkilö

"Tuuletus paikallaan"
llmeel, eleel jo lunleel urheilukuvissa ja niiden
kuvateksteissö

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, miten urheilukuvien kuvateksteissä ote-

taan puheeksi kuvassa näkyviä ilmeitä ja eleitä sekä esitetään näiden pohjalta
implisiittisiä ja eksplisiittisiä väitteitä kuvan urheilijan tunnetilasta. Kuvatekstille
esitetään toimitustyön oppikirjoissa kaksi päätehtävää. Toisaalta kuvateksti
kielentää kuvan näkymän — tässä yhteydessä oppaat korostavat erityisesti
kuvassa näkyvien tarkoitteiden identifioimista — ja toisaalta rakentaa siltaa
kuvasta lehtijutun leipätekstiin (ks. esim. Hicks—Holmes 2002: 92). Näistä
tehtävistä keskityn siis seuraavassa kuvan näkymän kielentämiseen.
Esseessään Kuvan retoriikkaa Barthes (1986: 79) kirjoittaa, että ”teksti
ohjaa' tulkitsi jan kuvan merkitysten halki, saa hänet välttämään toisiaja vastaanottamaan toiset; usein kekseliäästi se kauko-ohj aa hänet etukäteen valittua merkitystä kohti”. Sanomalehden uutiskuvan yhteydessä kuvateksti voi
monellakin tapaa ohjata luki j aa kohti valittua merkitystä. Esimerkki 2 kertoo,
että kuvassa näkyvä yksilö kuuluu laajempaan joukkoon (vrt. esim. 1). Esi-

' Kursiivi alkuperäinen.
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merkki 4 puolestaan implikoi, että kuvassa näkyvä tilanne ei ollut ainoa laatuaan, sekä kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui (vrt. esim. 3).
1. Anu Koivisto poistui pettyneenä pukuhuoneeseen alkueräuintinsa
jälkeen. (ESS2 18.9.2000)
2. Suomalaisurheilija toisensa jälkeen o n poistunut pettyneenä
kilpailupaikaltaan, kuten Anu Koivisto uima-altaalta. (Kar 18.9.2000)
3. Pia Sundstedt veti porukkaa puolimatkan pitkässä nousussa. (KP
27.9.2000)

4. Pia Sundstedt teki 120 kilometrin maantiepyöräilyn aikana useita
irtiottoja. Rohkea taktiikka ei johtanut nyt mitaleille saakka. (SS 27.9.2000)

Siinä missä teksti ] pitäytyy kuvan rajauksessaja käsittelee vain Koivistoa, saman kuvan tekstivariantti 2 marssittaa Koiviston pettyneiden
suomalaisurheilijoiden joukon jatkoksi. Lehdenlukijan on helppo hyväksyä
kuvatekstien luonnehdinta pettyneenä, sillä Koivisto ei hymyile kohti kameraa vaan on kääntänyt selkänsä kuvaajalle ja harppoo torjuvan näköisenä
pois uima-altaalta. Esimerkki 3 ei kerro, oliko Sundstedtjohdossa muulloin
kuin kuvanottohetkellä, kun taas tekstivariantti 4 painottaa kuvan edustavan
”useita irtiottoja” ja kertoo myös kisan lopputuloksen: irtiototkaan eivät tuoneet mitalia.
Tämän artikkelin esimerkit on poimittu 330 kuvan ja 1 402 kuvatekstin
aineistosta, joka liittyi Sydneyn olympialaisia käsitteleviin lehtijuttuihin syksyltä 2000. Aineisto on koottu siten, että olen kerännyt 21 suomalaisesta
sanomalehdestä samoihin kuviin liitetyt tekstivariantit. (Aineiston
koostamisperusteista tarkemmin ks. Heikkilä 2006.) Koko Sydneyn-aineiston kuvateksteistä neljäsosassa, 346 kuvatekstissä, on puhetta joko kuvassa
näkyvästä ilmeestä tai eleestä taikka kuvan henki lön tunnetilasta tai henkisistä ominaisuuksista.

2 Lehdistä käyttämäni lyhenteet selitetään tämän artikkelin lopussa.
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llmeet jo eleet kuvissa
llmeet ja eleet eivät suinkaan aina ole yksiselitteisesti rajattavissa. Sanan ilme
Kielitoimiston sanakirja (2004) määrittelee mielialan tai tunteen heijastumaksi
kasvoilla ja mainitsee esimerkkeinä ankaran, iloisen ja happaman ilmeen.
Samoja adjektiiveja käytetään myös luonteen ja mielialan kuvaamiseen. Paitsi adj ektiivimääritteillä ilmeitä voidaan kuvata substantiiveilla (hymy, nauru,
irvistys), verbeillä (hymyillä, nauraa, irvistää) ja genetiivimääritteillä
(besserwisserin ilme). Ele puolestaan on sanakirj amääritelmän mukaan ruumiinosan, varsinkin käsien tai pään, liike,joka ilmaisee mielialaa, sanottavan

painottamista, sanatonta viestiä tms. (Kielitoimiston sanakirja 2004). Eleillä
on siis viestinnällinen funktio. Eleitä ovat esimerkiksi nyökkääminen, pään
pudistaminen, olankohautusja sormella osoittaminen.
Sydneyn-kuvista 61 prosenttia esittää yhtä henkilöä. Myös kahta tai kolmea henkilöä esittävistä kuvista on usein mahdollista havainnoida urheilijoiden ilmeitä, sillä valtaosassa kuvista heidän kasvonsa näkyvät. Sitä voimakkaamman vaikutuksen tekevät ne yksittäiset poikkeukset, joissa urheilija on
selin kameraan, kuten esimerkkeihin 1 ja 2 liittyvässä kuvassa.
Sanomalehtien urheilukuvilla on omat esitysperinteensä, ja vuosikymmenten saatossa nämä esitystavat ovat muuttuneet. Oman aikamme lehdet
eivät kelpuuttaisi 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille tyypillisiä
staattisia poseerauskuvia, toteaa ruotsalaisen urheilujournalismin historiaa
tutkinut Wallin (1998: 170). Esimerkiksi keihäänheiton maailmanennätysmiehen uutiskuva vangitsee ”joko kesken heiton, tai jollei kuvaaja ehdi mukaan, jälkeenpäin tuulettamassa taustalla tulostaulu, joka näyttää heiton pituudenja samalla uuden maailmanennätyksen”, kuvailee Wallin (mp.) oman
aikamme urheilukuvien konventioita. Sydneyn-aineistosta enemmistö kuvista
(61 %) on tilannekuvia kilpailuista ja harjoituksista. Kesken suorituksen
otetuissa kuvissa näkyy lihasjännityksen aikaansaamia ilmeitä, jotka kuvastavat lähinnä urheilusuoritukseen keskittymistäja voimankäyttöä. Vajaa viidennes Sydneyn-kuvista (18 %) on edelleen poseerauskuvia, joissa urheilija
on selvästi ottanut kasvoilleen kuvattavaksi soveliaan ilmeen.
Viime vuosikymmeninä tunteet, erityisesti voitonjuhlinta, ovat nousseet
urheilukuvissa yhä tärkeämmiksi (Wallin 1998: 173, 178—179). Tutkimuk-
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sessaan Helsingin yleisurheilun EM-kisakuvista Salo (1994: 31) kutsuu urheilua ”nykypäivän passioiden ilmenemisalueeksi”. Hänen aineistossaan kuvitus keskittyy voiton ja tappion hetkiin niihin liittyvine tunteineen. Ilmeet,
eleet ja urheilijan koko olemus kertovat, tuliko menestystä. (Salo mp.) Myös
omassa aineistossani näkyy, miten kilpailusuorituksen jälkeisissä kuvissa on
esillä koko tunnekirjo voitonriemusta tappion karvauteen.

Ilmeet ja tunteet kuvoteksteissö
Yksin sana ilme esiintyy 24:ssä Sydneyn kuvatekstissä: ampuja Pasi
Wedmanin ilme ”pysyi peruslukemilla” kakkukahveista huolimatta (IL 23 .9.),
presidentin ja hänen puolisonsa ilmeet ”vetivät vakaviksi” painia seuratessa
(KySa 26.9.) ja SE-sprintteri Tommi Hartosen ilme on ”syystäkin iloinen”
(SS 28.9.). 13 kuvatekstissä ”ilmeestä näkyy jotakin , ilme puhuu puolestaan”, ”kertoo” tai ”paljastaa” jotakin, kuten seuraavissa esimerkeissä.
Kuva ]. Uimari Jani Sievinen 400 metrin sekauinnin alkuerän jälkeen.
(Markku Ulander, Lehtikuva.)

5. Jani Sievisen ilme kertoo kaiken: 400 metrin sekauinti meni pahasti
penkin alle. Suomalainen jäi omasta ennätyksestään 12 sekuntia. (ESS
18.9.)

151
6. Näinkö tässä kävi? Jani Sievisen ilme oli paljon puhuva 400 metrin
sekauinnin jälkeen. 27. sija oli jotakin muuta kuin mitä Sievinen
kakkosmatkaltaan haki. (AL ym. 18.9.)3
Sievisen avonaisen suun voi tulkita ilmaisevan hämmästystä, mutta ehkä

hän ei kuvassa äimistelekään heikkoa kilpailusuoritusta huuli pyöreänä vaan
yksinkertaisesti haukkoo happea.
Samoin yhteensä 24 kuvatekstissä on puhetta hymystä — tai hymyttömyydestä. Toistuvia ilmauksia ovat hymy(t) herkässä sekä yhtä hymyä.
Kuvateksteissä puhutaan niin kulta- kuin hopeahymyistäkin. Muita
eksplisiittisesti nimettyjä ilmeitä ovat nauru (8 tekstissä), myhäily (3 tekstissä), itku (5 tekstissä) sekä vakava (6 tekstissä) eli totinen ilme (3 tekstissä).
llmeitä kuvaillaan myös status-lauseenvastikkeilla: Jani Lipponen olijousiammuntakarsinnan jälkeen ”suu mutrussa” (HS 17.9.), ja Heikki Kantola
katseli ammuntatuloksia ”kulmat kurtussa” (ESS 20.9.)

Toimitustyön oppaissa varoitetaan kertomasta kuvateksteissä ilmiselviä
asioita. ”Onnellisen hymyn kuvan katselija erottaa ilman tekstinkirjoittajan
apua”, opastaa Okkonen (1962: 220). Mutta kuva ei yksinään kerro, ilmaiseeko hymy tosiaan onnentunnetta vai onko suu vain vedetty odotusten mukaiseen hymyyn — tai ilmaisevatko urheilijan kyyneleiset, vääntyneet kasvot
tappion tuomaa pettymystä vai menestyksen tuomaajännityksen laukeamista
(vrt. Kobré 1991: 203, 206; Ellis 2001: 262).

Kuvateksteissä mennään silti monesti ilmeiden taakse ja tehdään päätelmiä urheilijoiden tunnetiloista. Noin viidesosassa Sydneyn kuvateksteistä on
mainittu jokin tunnetila tai mieliala tai viitattu sellaiseen implisiittisesti, esimerkiksi näin:
7. Voi rähmä. Jani Sievisen tunnelmia ei tarvinnut arvailla epäonnisen
finaalinjälkeen. (K 22.9.)

Urheilijoita luonnehditaan muun muassa tyytyväisiksi ja iloisiksi, toisaalta
pettyneiksi ja vihaisiksi. Heidän kerrotaan riemuitsevan ja murehtivan, jännittävän ja harmittelevan. Kuvatekstit siis rekisteröivät urheilijoiden — todel-

3 Merkintä AL ym. viittaa siihen, että AL, HäSa, L K , P, PS ja S K julkaisivat samoja AL:n,
ESS:n, S K : n ja TS:n yhteisen kisatoimituksen tuottamia kisasivuja.
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lisia tai oletettuja — tunnereaktioita kilpai lusuorituksiinsa. Nämä tunnetiloja
koskevat luonnehdinnat saavat oikeutuksensa paitsi kuvissa näkyvistä ilmeistä
monesti myös leipätekstin haastattelusitaateista ja -referaateista.
Toimitustyön oppaissa tähdennetään, että kuvatekstin tulisi noudattaa
kuvan tunnelmaa (Ellis 2001: 265—266; Okkonen 1980: 275—276). Jos kuvateksti on pätkäisty leipätekstistä harkitsematta sen yhteensopivuutta kuvan kanssa, voi syntyä kuvakoosteen 2 kaltainen ristiriita.
Kuva 2. Tainalla (oik.) oli Wollongongissa kivaa, Mikaelalla ei. (KS 28.9. /
Heikki Saukkomaa, Lehtikuva.)

Kuvaja kuvateksti ilmaisevat täysin vastakkaisia tunnetiloja. Kuvatekstin
mukaan ”Tainalla oli Wollongongissa kivaa, Mikaelalla ei” — mutta tiedo-

tustilaisuudesta oli tarjolla vain kuvat nyrpeäilmeisestä Taina Upasta ja hampaat hohtaen hymyilevästä Mikaela lngbergistä.
Kuvassa 3 Jari Lipposen suupielet osoittavat selvästi alaspäin.
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Kuva 3. Jousiampuja Jari Lipponen karsintakilpailun jälkeen. (Heikki
.Saukkomaa, Lehtikuva.)

8. Jari Lipposen ilme sen kertoo: neljän vuoden työ valui hukkaan. (Kar
19.9.)
9. Totista poikaa. Jari Lipposen jousiammunta ei mennyt alkuunkaan
suunnitelmien m u k a a n . Kemiläinen karsiutui heti ensimmäisellä
pudotuskierroksella. (K 19.9.)

10. Mieli mustana. Jari Lipposella ei ollut syytä hymyyn maanantaina.
Kisat ovat hänen kohdaltaan ohi. (KP 19.9.)
l l . Valtava pettymys paistoi Jari Lipposen kasvoilta. (ESS 19.9.)
12. Putoaminen oli Jari Lipposelle kova kolaus. —— En minä kuitenkaan
teidän edessänne itkemään aio ruveta, hän sanoi. ( K S 19.9.)

Esimerkeissä 8—1 0 Lipposen ilme kytketään hänen heikkoon kisamenestykseensä. Tekstissä 8 kytkös on kaikkein eksplisiittisin mutta ilmeen
laatu jää erittelemättä. Kuvatekstin 9 otsikko Totista poikaa käy yhtä lailla
ilmeen kuin mielialankin rekisteröinnistä, ja seuraavat virkkeet esittävät todennäköisen syyn Lipposen totisuuteen. Tekstissä 10 vasta viimeinen virke tuo
selityksen siihen, miksi Lipposella on ”mieli mustana” eikä ”syytä hymyyn”.
Tekstivariantin l l mukaan Lippposen kasvoilta paistaa ”valtava pettymys”,
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ja tulkinta saa tukea leipätekstistä; toisessa yhteydessä saman ilmeen voisi
tulkinta ilmaisevan esimerkiksi pahantuulisuutta. Tekstissä 12 mennään suoraan Lipposen tunnelmiin. Sitaatti En minä kuitenkaan teidän edessänne
itkemään aio ruveta asettaa kuvan ilmeen uuteen valoon: näyttääkö Lipponen olevan purskahtamaisillaan itkuun? Huomiota kiinnittävät myös
tekstivarianttien 9, 10 ja 12 kieltomuodot, jotka presupponoivat sitä, että
jousiammunta olisi voinut mennä myös suunnitelmien mukaan (9), jolloin
Lipposella olisi ollut syytä hymyyn (10) eikä itku olisi ollut lähelläkään (12) —
elleivät sitten ilon kyyneleet.
Kun Arsi Harju kisojen puolivälissä päästi suomalaiset piinasta kuulakullallaan, päästiin herkuttelemaan palkintojenjakokuvilla. Kuvasta 4 vähänkin Sydneyn kisoja seurannut suomalaisluki ja tunnistaa kuulantyönnön kultamiehen, ja suomalaisen urheilukansan tunnehyöky voi kuvatekstissä saada
lakonisista lakonisimman ilmauksen (esim. l 3 j a 14).
Kuva 4. Kuulantyönnön kultamitalisti Arsi Harju palkintojenjaon jälkeen.
(Markku Ulander, Lehtikuva.)

13. Kultamitalija mies. (SS 23.9.)
14. Se on siinä. (LS 23.9.)
15. Arsi Harju esittelee kultamitaliaanja ilme puhuu puolestaan. (ESS 23.9.)
16. Kultamitali nosti Arsi Harjun huulille tyytyväisen hymyn. (TS 23.9.)
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17. Arsi Harju ei suuremmin ilakoinut olympiavoiton kunniaksi. Perholainen
piti tunteet hyvin piilossa. Pakkolliset [!] potretit sentään saatiin otettua.
(LK 23.9.)
18. Arsi Harju hämmentyi kultamitalistaan niin, ettei osannut pukea
tunteitaan sanoiksi. (P 23.9.)

Tekstivarianteissa 15 ja 16 Harjun vieno hymynkare kytketään kuvan
toisena ”päähenkilönä” möllöttävään mitaliin, mutta toisin kuin tekstissä 16
sanotaan, hymy näkyy kuvassa pikemmin Harjun katseessa kuin huulilla.
Teksti 17 puolestaan korostaa Harjun tunnereaktioiden maltillisuutta, näkyyhän kuvassakin pelkkä hymyn aavistus. Mitali ja mies —aiheinen kuva tulee
samalla luokitelluksi voittajan ”pakolliseksi potretiksi”. Kuvateksti 18 poh—
jautuu jutun leipätekstiin, mutta kuvan alle sijoitettuna toteamus Harjun
sanattomasta hämmennyksestä ohjaa herkästi lehdenlukijan tulkitsemaan
Harjun ilmeen hämmentyneeksi (vrt. Barthes 1986: 79).

Eleet ja tunteet kuvoteksleissö
U rheil ukuvissa näkyy monenlaisia eleitä, mutta kuvateksteissä eleisi in viitataan harvemmin kuin ilmeisiin. Muutama päivä ennen olympiavoittoa Arsi
Harj usta julkaisti in tiedotustilaisuudessa otettu kuva, jossa hänen kätensä on
silmien edessä. Tekstivariantit rakentavat eleestä monenlaisia tulkintoja. Yh—
den tulkinnan mukaan Harjun ele ilmentää ihmetystä kuulamiesten isosta
urakasta, he kun ”joutuvat pökkimään karsinnanja finaalin samana päivänä”
(Al., ym. 21.9.). Kuvateksti ..-4rsz' Harjuja hc'z'z'käisevc'z'.,I'ulk'iswus (SS 21.9.)
implikoi, että Harju varjelee silmiään tiedotustilaisuuden kirkkailta valoilta.
Kuvatekstiotsikko Päiväunien paikka (:KoSa 21.9.) vihjaa, että Harju pyyhkäisee silmiään väsymyksen takia. Tekstivariantti Kovin on mielenkiintoi—
nen paikka Sydney Arsi Harjulla (SKS 21.9.) perustuu leipätekstiin, mutta
kuvan ele saattaa kuvatekstin ironiseen valoon: ”Ei voisi vähempää kiinnostaa”, käsi torjuu Sydneyn ihmeet (vrt. Seppänen 2001: 39).
Olympialaisten jälkeen sama kuva kierrätettiin vielä Dohan GP—kisoja
käsittelevään juttukokonaisuuteen yhdessä Mikaela lngbergin Sydneyn-aikaisen tiedotustilaisuuskuvan kanssa (kuva 2). Sydneyn kultamitalisti olisi
päässyt Dohaan vain villillä kortilla, kun taas Sydneyssä heikommin
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menestyneelle lngbergille oli paikka tarjolla. Sydneyn-kuvat saivat nyt tehtäväkseen ilmentää urheilijoiden reaktioita uudessa tilanteessa, kuvatekstien
sanoin ”PAHUKSEN PAHUS, kertoo kulta-Arsin ilme” ja ”KLIFFAA HEI,
kertoo Mikaelan ilme” (IL 5.10.).
Urheilukuvissa näkyvien eleidenjoukossa erityismaininnan ansaitsee niin
sanottu tuulettaminen: urheilija osoittaa elein ilonsa onnistuneesta suorituksesta. Tuulettaminen otetaan puheeksi kaikkiaan 16:ssa Sydneyn kuvatekstissä. Tuulettamiseleet ovat varsin pitkälle konventionaalistuneita, jajotkut
urheilijat ovat kehitelleet aivan omanlaisensa tuuletukset, esimerkiksi ”viulunsoiton”. Tavallinen tuulettamisele on molempien käsien nostaminen pystyyn ja hieman hillitympi versio toisen käden nosto käsivarsi koukussa, käsi
nyrkissä (kuva 5). — Kuvan Juha Hirven hopeatuuletuksesta julkaisi 13
aineistoni lehdistä. Sen tekstivarianteista viisi mainitsee Hirven tuuletuksen.
Kuva 5. Ampujat Juha Hirvi ja Artem Khadzibekov pienoiskiväärin
täysottelun finaalissa. (Martti Kainulainen, Lehtikuva.)

19. Hopeatuuletus. Juha Hirven pitkä taival maailman huipulla palkittiin
vihdoin Sydneyssä. (ESa 24.9.)

20. Tuuletuksen paikka. Kahdeksan vuotta sitten Barcelonan finaalissa
Juha Hirvi aloitti täysottelun finaalin viitosella. Sydneyssä tahti oli toinen,
sillä heikosti menneen makuun jälkeen huippuampujan suunta oli nouseva.
Finaalissa oli varaa jo hieman herkistelläkin, vaikka kulta oli ja pysyi
kaukana. (KoSa 24.9.)
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21. Pieni tuuletus oli paikallaan finaalin päätteeksi. Edellisen
kiväärimitalin Suomeen toi Vilho Ylönen 1956, silloinkin Australiasta. (KS
24.9.)
22. Tein sen! Juha Hirven finaalisarjan viimeinen laukaus on läjähtänyt
kymppiin ja kotkalainen tietää voittaneensa olympiahopeaa. Maltilliset
tuuletukset ovat paikallaan. (KySa 24.9.)
23. Olympiahopeaa ampunut Juha Hirvi otti mitalin rennosti. Tuuletukset
ja tunteenpurkaukset jäivät vähiin. (Kar 24.9.)

Teksteissä 19 ja 20 tuuletusele mainitaan heti kuvatekstiotsikossa,
huomionarvoisessa paikassa. Tekstivariantin 20 lopusta löytyy lause Finaalissa oli varaa jo hieman herkistella'kin, joka on myös tulkittavissa
viittaukseksi kuvassa näkyvään tuuletukseen. Otsikoimattomassa kuvatekstissä 21 tuuletuksesta on puhetta heti alussa —ja itse asiassa tuuletusta käsittelevä lause on kuvatekstin ainoa kohta, joka kielentää kuvassa näkyvää tilannetta. Esimerkki on kuvatekstiksi sikäli epätyypillinen, että siinä ei ole
identitioitu kumpaakaan kuvassa näkyvistä henkilöistä. Sen sijaan tekstissä
mainitaan nimeltä puolen vuosisadan takainen mitaliampuja.
Kaikissa Hirven tuuletusta käsittelevissä lauseissa (esim. 21—23) subjektina

on tuuletus tai tuuletukset, eikä tuulettaja Hirveä edusta yhdessäkään lauseessa edes genetiivimäärite tai adverbiaali. Teksteissä 22ja 23 Hirvi kylläkin
mainitaan edellisessä virkkeessä, ja tekstiin 21 liittyvässä juttukokonaisuudessakin Hirven nimi on näkyvästi esillä, mutta on silti mielenkiintoista, miten tehokkaasti tunteenilmaukset on etäistetty ja kokija häivytetty lauseista. Entä miksi Hirven tuuletus kvantifioidaan pieneksi (21), maltilliseksi
(22) ja vähäiseksi (23)? Eleenä se on toki pienempi kuin esimerkiksi Arsi
Harjun kultatuuletus, molempien käsien ojentaminen pystyyn, samoin kuin
olympiahopea tuuletuksen aiheena on kultaa vähäisempi. Kisauutisoinnissa
Hirveä on muutenkin kuvattu hillitysti käyttäytyväksi ja rauhalliseksi kilpailijaksi.
Kuvatekstin 22 otsikossa Hirvi kuitenkin pääsee itse ääneen. ”Tein sen!”
hän julistaa kuvassa elekielellä. Viimeisen lauseen rakenne kulta olija pysyi
kaukana toimii retorisena korostuskeinona (vrt. ISK 2004: 1041), joka tuo
tekstiin 22 lisää affektista sävyä: kullasta ei ollut toivoakaan.
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Lopuksi
Urheilusivujen ”ilme kertoo kaiken” -kuvateksteissä on toisinaan pakkopullan
makua — ihan kaikki urheilusivujen lukijat eivät välttämättä ole katsoneet
kilpailua televisiosta ennen lehden lukemista. Heille kuvateksti voi tuoda arvokasta apua kuvan tulkitsemiseen. Seuraavat tekstivariantit liittyvät pieneen, useimmissa lehdissä yhden palstan levyisenä julkaistuun kuvaan,jossa
kuulantyöntäjä Timo Aaltonen seisoo vinossa asennossa irvistys kasvoillaan.
24. Timo Aaltonen (ESS 23.9.)
25. Timo Aaltosen kisat päättyivät tuskaiseen irvistykseen: reisi petti
tiukassa paikassa. (SS 23.9.)
26. Koskee! Timo Aaltosen takareisi paukahti ensimmäisessä

työnnössä,

mutta Aaltonen puristi sisulla kolme kierrosta täyteen. (KoSa 23.9.)

Pelkkä nimi kuvan alla (esim. 24) ei kerro, että kuvan ilme ja asento

poikkeaisivat mitenkään Aaltosen tavanomaisista. Esimerkki 25 kielentää
Aaltosen ilmeen ”tuskaiseksi irvistykseksi”, jonka syykin tulee kerrotuksi —
ja tarkkaan katsottuna Aaltonen taitaakin pidellä kuvassa reittään. Tekstissä
26 otsikko Koskee! tarjoaa heti kuvan tulkinnan avaimet; muutkin lehdet
olivat otsikoineet kuvatekstinsä samaan tapaan: Sattuu (AL ym. 23.9.) ja
Tekee kipeää (KySa 23.9.).
Edellä olevat poiminnat Sydneyn olympialaisten uutisoinnista osoittavat,
miten lehdenlukija pääsee uutiskuvien ja niiden kuvatekstien välityksellä osalliseksi voiton makeudesta ja tappion karvaudesta. Tunnereaktio ei ole urheilijan yksityisasia silloinkaan, kun hän sitä kenties toivoisi, vaan kamera kohdistetaan kasvojen kertomaan. Näin kävi moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalaiselle epäonnistumisen hetkellä:
Karjalainen kieltämättä latasi kaikkensa kolmanteen heittoonsa. Moukari
sinkoutui korkeuksiin, alkoi kaartaa liikaa vasemmalle ja televisiokuva
zoomautui lähelle Karjalaisen kasvoja.
Nuorukaisen raivoisa ilme alkoi muuttua turhautuneeksi ja huulet
muodostivat suomalaisille niin tutun ruman sanan. (Salonen 2000.)
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SaHiKankaanpöö

"Olemme pahoillamme" organisaation tunteet tekstissä
On tavallista, että organisaatioilla ajatellaan olevan inhimillisiä ominaisuuksia
ja että organisaatioista puhutaan niin kuin ihmisistä. lnhimillistämistä käytetään tietoisestikin hyväksi luotaessa organisaatioille myönteistä imagoa. Esimerkiksi sanottaessa organisaation olevan luotettava ja vastuuntuntoinen sillä esitetään olevan myönteisiä luonteenpiirteitä. Teksteissä organisaatiot esitetään usein rooleissa,j0tka ovat tyypillisiä inhimillisille olennoille. Organisaatioon viittaava ilmaus voi esimerkiksi olla subjektina lauseessa, jonka
predikaattina on sanomis- tai ajattelemisverbi: hallitus esittää, yritys uskoo,
virasto pyytää jne. Organisaatioilla voidaan myös esittää olevan tunteita.
Esimerkissä ] organisaatioon viittaava ilmaus nykyhallinto esiintyy
tunneverbin subjektina. Esimerkissä 2 organisaatioihin viittaava ilmaus Persianlahden muita valtioita on kokijan roolissa tunnetta ilmaisevassa
kokijarakenteessa:
Esimerkki ].
Nykyhallinto pelkää demokratiaa. (Siiroinen 2001: 163)
Esimerkki 2.
Iranin viime aikojen hyvä sotamenestys Irakia vastaan pelottaa
Persianlahden muita valtioita. (Siiroinen 2001: 114)

Esimerkit ] ja 2 ovat peräisin Siiroisen (2001) tunneverbejä käsittelevästä tutkimuksesta. Siiroinen ei kuitenkaan tarkastele erityisesti organisaation
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tunteiden ilmaisemista, ja enimmäkseen hänen esimerkeissään tunneverbien
subjekteina ja kokijoina onkin ihmisiin eikä organisaatioihin viittaavia ilmauksia.
Tunteita ilmaistaan kielellisesti paitsi verbien avulla (pelkää, pelottaa)
myös monilla muilla tavoilla, kuten substantiiveilla (ilo, suru), adjektiiveilla

(iloinen, surullinen), paikallissijaisilla olotilanilmauksi l la (olla suruissaan) sekä
idiomeilla ja fraaseilla (ottaa päähän, minun kävi sääliksi) (Siiroinen 2001:
13). Tässä artikkelissa tarkastelen, millä tavoin paikallissijaista olotilanilmausta
”olla pahoillaan” käytetään organisaatioiden pahoillaanolosta puhuttaessa.
Sanakirjojen mukaan ilmausta ”olla pahoillaan” käytetään kahdessa eri
merkityksessä: ”olla pahoilla mielin” ja ,pahoitella, pyytää anteeksi, (esim.
Kielitoimiston sanakirja 2004: s.v. pahoillaan). Kumpi näistä merkityksistä
on etusijalla organisaation pahoillaanolosta puhuttaessa? Mistä voi päätellä,
kummanlaisesta pahoillaanolosta on kysymys? Onko erilaisen pahoillaanolon ilmaisemisen kielellisessä rakenteessa eroa? Millainen kuva organisaatiosta pahoillaanolon ilmauksia käytettäessä tuotetaan? Näihin kysymyksiin
vastaamiseksi analysoin tekstiyhteyksiä, joissa ilmausta ”olla pahoillaan”
käytetään organisaatioista puhuttaessa. Analyysi kohdistuu sekä lause- ja
virkerakenteisiin että laajempiin tekstikonteksteihin.
Aineistonani on 98 tapausta,joissa ilmauksella ”olla pahoillaan” esitetään
organisaation tunteita. Olen poiminut aineiston Kauppalehden sähköisen lehden Kauppalehti Onlinen uutisarkistosta,' Pressi.com-lehdistötiedotepankista
sekä Internetistä. Uutisarkistosta ja Pressi.comista hain kaikki tekstit, joissa
esiintyy muoto pahoillaan tai pahoillamme. Näistä valitsin aineistooni ne
tekstit, joissa pahoillaanoli jaksi esitetään organisaatio (esim. yritys tai järjestö). Näitä tekstejä on yhteensä 41, joista Kauppalehdestä 36 (esimerkeissä
koodi KL)ja Pressi.comista 5 (esimerkeissä koodi PC). Kauppalehti Onlinen
uutisarkiston teksteistä suurin osa on uutisia, mutta mukana on myös muita

lehtitekstejä. Pressi.com on Internetissä vapaasti käytettävä tietopankki, joka
sisältää lehdistötiedotteita sellaisina kuin tiedottava yhteisö ne on Pressi.comiin
toimittanut. Kauppalehden aineistoon kuuluu 18 pahoillamme-muotoa sekä
18 pahoillaan-muotoa, joista 15 liittyy olla-verbin yksikön kolmanteen per-

' Kiitän Kauppalehti Onlinea tutkimusluvasta.
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soonaan ja kolme passiivimuotoon. Pressi.comin aineistossa esiintyy neljä
kertaa muoto pahoillamme ja kerran muoto pahoillaan yhdistyneenä yksikön kolmannessa persoonassa olevaan olla-verbiin. Kauppalehti Onlinen ja
Pressi.comin aineistojen täydennykseksi hain Internetistä Google-hakukoneella suomenkielisiä tekstejä, joissa esiintyy monikon ensimmäisen persoonan muotoinen ilmaus yhdistyneenä tiettyihin konjunktioihin: ”pahoillamme että”, ”pahoillamme siitä että”, ”pahoillamme jos”, ”pahoillamme mikäli” tai ”pahoillamme mutta”. Konj unktiot valitsin sillä perusteella, että samoja konj unktioita esiintyy ”olla pahoillaan” -fraasin yhteydessä myös Kauppalehti Onlinen aineistossa. Kunkin ilmauksen hakutuloksista valitsin 30 ensimmäistä (tai kaikki, jos niitä oli vähemmän kuin 30) ja niistä sitten ne,
joissa pahoillaanolijana on jokin organisaatio. Näin saatuun aineistoon kuuluu 57 tekstikatkelmaa eri tekstilajeihin kuuluvia lntemet-tekstejä (esimerkeissä
koodi IN).

Tunne voi anteeksipyyntö?
Organisaatioidenkin tilasta puhuttaessa ilmaus ”olla pahoillaan” esiintyy sekä
”pahoilla mielin olemisen” että ,pahoittelun, anteeksi pyytämisen, merkityksessä. Useimmissa tapauksissa pahoillaan olemisen aiheesta voi päätellä,
kumpi merkitys on ensisijainen. Esimerkissä 3 pahoillaanolo aiheutuu siitä,
että puhujan edustama yritys on menettänyt tilauksen. Tapahtuma aiheuttaa
siis vahinkoa puhujalle ja hänen edustamalleen organisaatiolle mutta ei muille. Siksi puhujalla ei ole syytä pyytää muilta anteeksi. Niinpä tässä tapauksessa ilmauksella ”on pahoillaan” esitetään organisaation olotilaa, pahoilla
mielin olemista.
Esimerkki 3.

Tullihallitus perustelee päätöstään ostaa Vaalimaan raja-asemalle
rakennettava rekkaröntgen saksalais-ranskalaiselta Heimann Systemsiltä
sillä, että se ei halunnut lähteä mukaan kotimaiseen pilottihankkeeseen. —
— Hinnassa kahden loppusuoralle päässeen toimittajan, Heimannin ja
kotimaisen Metorexin välillä ei sen sijaan ollut sanottavaa eroa. — —
— Olemme pahoillamme suuren tilauksen menettämisestä, mutta
mihinkään jälkipeliin e m m e a i o lähteä, kommentoi Metorexin
varatoimitusjohtaja Heikki Sipilä. (KL)
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Esimerkissä 4 pahoillaanolon aiheena on tapahtuma, joka aiheuttaa vaivaa tai harmia muulle taholle siinä määrin, että tämä on tehnyt asiasta kantelun. ”Pahoilla mielin olemisen” sijasta painottuu 'pahoittelun” ja ,anteeksi
pyytämisen” merkitys.
Esimerkki 4.

Pankkeja valvova virasto on liikkeellä Tapiolan tekemän kantelun vuoksi.
Kantelun mukaan Osuuspankissa Tapiolan vakuutusta maksaneelle on
tarjottu osuuspankkien oman vakuutusyhtiön tuotteita. — —
— Jos näin on käynyt, niin olemme todella pahoillamme, sanoo
pankinjohtaja Keijo Manner, m u t t a uskoo, että kyseessä on
yksittäistapaus. (KL)

Esimerkissä 5 ”anteeksi pyytämisen' merkitystä osoittaa myös se, että
yritys lupaa asiakkaille hyvitystä näille aiheutuneesta vaivasta.
Esimerkki 5.

Fazer Leipomot Oy:n markkinoimasta, Fazer-merkkisestä 30 g:n
annospusseissa olevasta kaakaojuomajauheesta on löydetty pieniä määriä
alumiinia. — — Tuotteita on toimitettu tukkuliikkeisiin. Tukkuliikkeet ovat
myyneet tuotteet edelleen suurkeittiöasiakkaille.
Näitä tuotteita ei pidä nauttia vaan pyydämme asiakkaita ottamaan
yhteyttä hyvityksen sopimista varten numeroon (09) 875 7402 tai (09) 875
71. ——
Olemme pahoillamme tapahtuneesta. (PC)

Sen, painottuuko pahoillaanolon ilmauksessa ”pahoilla mielin olemisen,
vai ,pahoittelun' tai ”anteeksi pyytämisen” merkitys, voi siis yleensä päätellä
tekstiyhteydestä maailmantiedon perusteella. Kyse on kuitenkin nimenomaan
painotuksista, ei toisensa pois sulkevista merkityseroista. Vaikka esimerkeissä
4 ja 5 'pahoittelun, anteeksi pyytämisen” merkitys on etusijalla, se ei ole yksinomainen. Kummassakin tapauksessa pahoillaanolon aiheena oleva virhe uhkaa yrityksen mainetta sen lisäksi, että asian hoitamisesta koituu yritykselle
vaivaa ja kuluja. Käyttämällä ilmausta ”olla pahoillaan” voidaan samalla ilmaista sekä ”pahoittelua, anteeksi pyytämistä” että ”pahoilla mielin olemista”
selvemmin kuin käyttämällä verbiä pahoitella tai ilmausta pyytää anteeksi.
Usein tekstikonteksti sisältää leksikaalisia vihjeitä, jotka johtavat jompaakumpaa merkitystä painottavaan tulkintaan. Esimerkissä 6 ”olla pahoillaan”

165
sisältyy suoraan lainaukseen, jota edeltävässä virkkeessä kuvataan siteeratun
henkilön tunteita predikatiivina olevalla partisiipillapettynyt.
Esimerkki 6.

SY:n toimitusjohtaja Jussi Järventaus on pettynyt lauantaina julkaistuun
uutiseen osinkoverouudistuksen lievennyksestä siirtymäajaksi.
— Olemme pahoillamme s i i t ä , että h a l l i t u s e i o l e h a l u n n u t i s t u a

elinkeinoelämän
kanssa
samaan
pöytään
osinkoverouudistusesityksen kehittämistä. (KL)

pohtimaan

Lainausta edeltävä virke toimii lainauksen johtolauseena. J ohtolauseessa tila
on pettynyt esitetään organisaation toimitusjohtajan tunteena. Suorassa
lainauksessa toimitusjohtaja viittaa paitsi itseensä myös edustamaansa organisaatioon monikon ensimmäisessä persoonassa olotilanilmauksella olemme
pahoillamme ja selittää, mistä tunnetila johtuu. Samankaltainen tunnetila esitetään siis ensin johtolauseessa organisaation edustajan tunteena ja sen jälkeen lainauksessa laajemmin organisaation tunteena.
Vastaavasti esimerkissä 7 pankin tilaa kuvaava ilmaus olemme pahoillamme kuuluu suoraan lainaukseen, joka esitetään pankin edustajan nimissä.
Esimerkki 7.

Citigroup myöntää, että se rikkoi Cityn sääntöjä elokuun bondikaupoissa
ja pankki sanoo pahoittelevansa tapahtunutta.
Pankin maailmanlaajuisista pääomamarkkinoista vastaava Tom
Maheras kirjoittaa työntekijöille lähetetyssä muistiossa, että ”me olemme
pahoillamme siitä, että nämä kaupat toteutettiin. Valitettavasti me emme
ottaneet huomioon kokonaisuudessaan kauppojen vaikutusta
asiakkaisiimme, muihin markkinaosapuoliinja markkinoiden säätelijöihin”.

(KL)
Lainauksen varsinaisen johtolauseen verbi kirjoittaa ei vaikuta pahoillaanolonilmauksen tulkintaan, mutta edellisessä virkkeessä kuvataan pankin toimintaa verbillä pahoitella. Tämä verbi johtaa tulkitsemaan lainaukseen sisältyvän pahoillaanolonilmauksen pahoitteluksi pikemminkin kuin vain pahoilla
mielin olemisen ilmaukseksi. Tulkintaa tukee lainaukseen sisältyvä adverbi
valitettavasti, joka on tyypillinen pahoittelujen yhteydessä (vrt. valitettavasti tuote on loppunut, valitettavasti etsimänne henkilö ei nyt ole tavoitettavissa).
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Esimerkeissä 6 ja 7 kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että kummassakin esimerkissä siteeratun pahoillaanolonilmauksen johtolauseessa
puhujaksi esitetään organisaation edustaja eikä organisaatiota. Suorina
lainauksina esitettyjen pahoillaanolonilmausten lähteeksi esitetään aineistoni
lehtiteksteissä aina henkilö, olipa kyseessä pahoittelu tai pahan mielen ilmaus. Niinpä vaikka esimerkissä 7 viitataan ensin yritykseen (Citigroup, pankki), suoran lainauksen lähteeksi esitetään tässäkin yrityksen erisnimellä mainittu edustaja (Pankin maailmanlaajuisista pääomamarkkinoista vastaava
Tom Maheras kirjoittaa). Vastaavasti ai neistossani organisaation pahoillaanolo esitetään henkilön lausumana käyttäen jälkijohtolausetta (esim. 3 ja 4
edellä) tai sisällyttäen haastattelukysymykseen henkilöön viittaava puhuttelusana (esim. 8).
Esimerkki 8.

Rahoitusjohtaja Olof Bärlund, miten tieto lainasta on v u o t a n u t
julkisuuteen jo viime torstaina?
— En todellakaan tiedä, mitä tässä on tapahtunut, ja olemme hyvin
pahoillamme asiasta. (KL)

Kaikissa näissä tapauksissa henkilö esitetään selvästi organisaation edustajana. Henkilönnimen määritteenä on organisatorista asemaa kuvaava titteli
(rahoitusjohtaja Olof Bärlund) tai muu määrite, kuten esimerkissä 7
partisiippietumäärite (Pankin maailmanlaajuisista pääomamarkkinoista
vastaava Tom Maheras). Etumääritteeseen voi tämän esimerkin tapaan kuulua myös genetiivimäärite, joka ilmaisee organisaation (pankin); usein se on
organisaation erisnimi (Metorexin varatoimitusjohtaja Heikki Sipilä; SY:n
toimitusjohtaja Jussi Järventaus). Koska puhuja esitetään nimenomaan organisaationsa edustajana, sitaatin monikon ensimmäinen persoona viittaa
mainittuun organisaatioon.
Se, että organisaation pahoillaanolon ilmaisij aksi esitetään organisaatiota
edustava henkilö, on retorinen piirre, joka yhdistää niin pahan mielen kuin
pahoittelun ilmauksia. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten eri merkityksissä
käytetyt pahoillaanolon ilmaukset eroavat toisistaan kielellisesti. Millaisilla
lause- ja virkerakentei lla organisaatioiden esitetään aineistossani toisaalta olevan
pahoilla mielin ja toisaalta pahoittelevan tai pyytävän anteeksi?
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Ensimmäinen vai kolmas persoona?
Fraasin ”olla pahoillaan” merkitys vaihtelee aineistossani persoonan mukaan
niin, että kolmas persoona liittyy yksinomaan ”pahoilla mielin olemisen, merkitykseen, kun taas ensimmäisessä persoonassaja passiivissa ilmaistaan sekä
pahaa mieltä että pahoittelua. Kauppalehden aineistossa pahoittelu on monikon
ensimmäisessäkin persoonassa paljon harvinaisempaa kuin pahoilla mielin
oleminen: pahoittelua on vain kolme tapausta 18:sta sekä yksi
tulkinnanvarainen tapaus. Pressi.comin pienessä aineistossa monikon ensimmäistä persoonaa käytetään pahoitteluun ja pahan mielen ilmaisemiseen yhtä
usein, kaksi kertaa kumpaankin.

Internet-aineistoon kuuluu vain tiettyjen konjunktioiden yhteydessä esiintyviä pahoillamme-muotoja, koska muita en hakenutkaan. Tämä aineisto
poikkeaa muista siinä, että ”pahoittelun, anteeksi pyytämisen” merkitys on
lähes yksinomainen: se esiintyy 53 :ssa tapauksessa 58zsta, kun taas ipahoilla
mielin olemista” ilmaistaan vain kolme kertaa; lisäksi on kaksi tulkinnan-

varaista tapausta. Näyttää siis siitä, että organisaatioiden pahoillaanolon
ilmauksissa ”pahoittelun” merkitys liittyy toisaalta monikon ensimmäiseen
persoonan, toisaalta tiettyihin sen yhteydessä esiintyviin konjunktioihin, jotka kuuluivat hakuehtoon.
Analysoin seuraavaksi tarkemmin, millaisiin kielellisiin piirteisiin pahoillaanolon eri merkitykset yhdistyvät. Tarkastelen ensin lause- ja virkerakenteita,
joihin ,pahoittelun, anteeksi pyytämisen” merkitys tyypillisesti hakeutuu. Mitä
yhteistä näillä monikon ensimmäisen persoonan lisäksi on? Senjälkeen etsin
piirteitä,jotka ovat tyypillisiä ”pahoilla mielin olemista” ilmaiseville lauseille ja
virkkeille.

Pahoittelu monikon ensimmäisen persoonan preesensissö
Kun pahoillaanolon ilmaus on monikon ensimmäisessä persoonassa, kirjoittaja tai puhuja viittaa edustamaansa organisaatioon. Pressi.comin lehdistötiedotteissa monikon ensimmäinen persoona viittaa tiedotteen institutionaaliseen kirjoittaj aan, siis yritykseen tai muuhun organisaatioon, joka on lähettänyt tiedotteen lehdistötiedotepankkiin (esim. 5 edellä). Periaatteessa olisi
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mahdollista viitata lehdistötiedotteen lähettäjään myös yksikön kolmannella
persoonalla tai passiivilla (Kankaanpää 2006: 61), mutta Pressi.comin
lehdistötiedotteissa lähettäjätahon pahoillaanolo ilmaistaan aina monikon ensimmäisessä persoonassa, olipa kyse pahoittelusta tai pahasta mielestä, ja
kolmatta persoonaa käytetään vain ulkopuolisen tahon pahoillaanolon esittämiseen. Myös useimmissa Google-aineiston esimerkeissä monikon ensimmäinen persoona viittaa Internet-tekstin institutionaaliseen kirjoittaj aan. Esimerkiksi seuraavassa monikon ensimmäisen persoonan muoto viittaa
ilotulitusyritykseen, jonka Internet-sivulta teksti on peräisin (esim. 9).
Esimerkki 9.

Olemme pahoillamme, että pystymme toimittamaan tätä rakettien
e h d o t o n t a kuningasta liikkeisiin vasta kolmeksi viimeiseksi
myyntipäiväksi. (lN)

Tyypillistä monikon ensimmäisen persoonan muotoisille pahoittelun
ilmauksille on, että verbin aikamuoto on preesens, kuten esimerkissä 9. Näissä
tapauksissa preesens viittaa selvästi puhehetkeen; sitä ei siis käytetä
geneerisesti tai futuurisesti. Monikon ensimmäisen persoonan muotoisilla
pahoittelun ilmauksilla onkin aineistossani kaksi performatiiveille tyypillistä
ominaisuutta: verbin ajateltu tekijä on puhuja tai kirjoittaja itse, ja verbi on
puhehetkeen viittaavassa preesensissä. Performatiivilla puhuja samanaikaisesti sekä kuvailee tekoa että tekee sen. (Austin 1976 [1962]: 5, 25—26.)
Aineistossani ilmausta olemme pahoillamme käytetään siis performatiivina,
jolla organisaatio sekä ilmaisee olevansa pahoillaan että samalla esittää pahoittelunsa tai anteeksipyyntönsä.
Aineistoni lehtiteksteissä ”olemme pahoillamme” esiintyy siteerauksissa.
Siksi lehtiteksteissä ei esitetä alkuperäisiä performatiiveja, vaan kyse on
performatiivisen ilmauksen siteerauksesta silloinkin, kun muut
performatiivisuuden ehdot täyttyvät. Silloin kun lainataan haastateltavan puhetta, performatiivitulkintaa ei hevin synny myöskään siksi, että haastattelutilanteessa kuuli jana ei ole pahoittelun tai anteeksipyynnön kohde vaan lehden toimittaja.
Ilmauksen performatiivisuutta voi Austinin (1976 [1962]: 57—58) mukaan testata kokeilemalla, sopiiko lausumaan adverbi hereby (suomeksi tä-
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ten). llmauksen ”olla pahoillaan” sisältäviin lauseisiin adverbi täten ei luontevasti sovi, sillä näissä lauseissa ei ole performatiiviverbiä vaan paikallissijainen
olotilanilmaus. Koska olemme pahoillamme kuvaa olotilaa, se ei yhtä selvästi ole performatiivinen kuin olisi verbi pahoitella tai pyytää anteeksi. Muotonsa vuoksi ilmauksen olla pahoillaan voi katsoa aina sisältävän myös
tunnetilanilmauksen, vaikka sillä ilmaistaisiin lisäksi pahoittelua tai anteeksipyyntöä. ” Pahoilla mielin olemisen” ja ”pahoittelun” merkitykset eivät siis
performatiivisestikaan käytettyjen monikon ensimmäisen persoonan ilmausten
yhteydessä ole erillisiä vaan kietoutuvat toisiinsa.

Pahoittelun

intensiteetti

Kun organisaatio tai sen edustaja käyttää monikon ensimmäisen persoonan
muotoista ilmausta olemme pahoillamme pahoitteluun, siihen liittyy
ai neistossani usein intensiteettiadverbi hyvin, erittäin tai todella (esim. 4 j a 8
edellä, esim. l a 11).
Esimerkki 10.

Olemme erittäin pahoillamme, että postituskulut ovat niin kovat
suhteutettuna tuotteidemme hintoihin. (IN)
Esimerkki 1 l .

Olemme todella pahoillamme siitä, että sivut eivät ole toimineet
muutamaan päivään, mutta olemme täällä taas. (IN)

Pahoittelun aiheena on aina jokin vastaanottajan kasvoja uhkaava teko,
esimerkiksi kielteinen vastaus, toiminnan rajoittaminen tai ikävän uutisen
kertominen. Fraasilla olemme pahoillamme ilmaistaan, että teko tuottaa pahaa mieltä myös tekijälle. Brownin ja Levinsonin (1987) luokittelussa kyse
on siitä, että kasvoja uhkaava teko tehdään lieventäen sitä tietyllä
etäkohteliaisuuteen (negative politeness) perustuvalla strategialla, ilmaisemalla,
ettei puhuja halua loukata kuulijaa. Myös se, että käytetään monikon eikä
yksikön ensimmäistä persoonaa, etäännyttää puhujan kuulijasta. Jo pahoittelu
sinänsä osoittaa, ettei pahoitteli ja ole tahallaan aiheuttanut vaivaa tai harmia
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muille. lntensiteettiadverbilla korostetaan pahoittelun suurta määrää tai
aitoutta. Näin vastaanottajan kasvoille koituvaa uhkaa entisestään
pienennetään.

Pahoittelun aiheen liittövöt konjunktiot
”Pahoittelun, anteeksi pyytämisen' yhteydessä tavallisia ovat eräät konj unktiot,
jotka liittyvät monikon ensimmäisen persoonan preesensiin. Pahoittelun aihe
esitetään vastaanottajalle tuttuna tai odotuksenmukaisena liittämällä se
pahoitteluun konjunktiolla että (ks. esim. 10 edellä) tai yhdistelmällä siitä
että (esim. 11 edellä). Tyypillinen pahoittelufraasi aineistossani on olemme
pahoillamme mutta, jossa mutta liittää toisiinsa pahoittelun ja pahoittelun
aiheen. Adversatiivikonjunktio mutta esittää pahoittelun ja pahoittelun aiheen toisilleen vastakkaisina mutta faktuaalisina asiaintiloina. Muttakonjunktiota käytettäessä korostuu, että pahoittelija pitää pahoittelua
aiheellisenaja pahoittelun aihetta vastaanottajalle ainakinjossain määrin
yllättävänä. Internet-aineistossani fraasilla olemme pahoillamme mutta
esitetään esimerkiksi kielteinen vastaus asiakkaan valitukseen tai kysymykseen (esim. 12 ja 13). Näissä tapauksissa fraasia olemme pahoillamme seuraava mutta-lause on kieltomuotoinen.
Esimerkki 12.

Olemme pahoillamme, mutta perhesukututkimukset j a muut
samantyyppiset projektit, vaikkakin tärkeitä sukututkimukselle, eivät ole
sopivia projektirekisteriin. (IN)
Esimerkki 13.
Olemme pahoillamme, mutta hakemaasi tuotetta ei löytynyt. (IN)

Internet-aineistossa olemme pahoillamme liitetään mutta-konjunktiolla
myös lauseisiin, joilla vastaanottajan toimintaa rajoitetaan (esim. 14 ja 15).
Nämä esimerkit ovat muodoltaan myönteisiä, ja rajoitusta ilmaistaan
asteikkopartikkeleilla vasta ja ainoastaan.

] 7l
Esimerkki 14.

Olemme pahoillamme, mutta voit liittyä IIGS Web-renkaaseen vasta kun
olet IlGS:n jäsen. (IN)
Esimerkki 15.

Olemme pahoillamme mutta tämä osa sivuista on Ylläpidolle ainoastaan.

(IN)
Esimerkeissä 16 ja 17 kasvoja uhkaava teko on muu odotustenvastainen
ikävä uutinen.
Esimerkki 16.
Olemme pahoillamme mutta selaimesi ei tue Frameja. (IN)
Esimerkki 17.
Olemme pahoillamme mutta teknisten ongelmien takia huhtikuun potilas
jää pois. ( I N )

Mutta-lauseessa ei siis kerrota vastaanottajan todennäköisesti jo tietämää
asiaa (esim. ei: ”olemme pahoillamme, mutta vastauksemme on viivästynyt”).
Aineistossani pahoittelu ja pahoittelun aihe liitetään toisiinsa myös
konj unktioillajosja mikäli.
Esimerkki 18.
Olemme pahoillamme, jos siksi viestiinne ei ole kyetty vastaamaan. (IN)
Esimerkki 19.

Olemme pahoillamme, jos tuntuu, että kerhon jäsenyyttä ei
telemarkkinoinnissa ole painotettu tarpeeksi. (IN)
Esimerkki 20.

(Olemme pahoillamme, mikäli Eurolaskuri ei toimi. Korjaamme sen
lähiaikoina). (IN)
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Ehtolausetta käytettäessä pahoittelun ehdoksi esitetään se, että pahoitteluun
tosiaan on aihetta. Samalla aiheen olemassaolo esitetään epäilyksenalaisena.
Aineistossani pahoitteluun liittyvällä ehtolauseella voidaan viitata menneisyyteen (esim. 18) tai nykyhetkeen (esim. 19 ja 20). Ehtolauseen käyttö korostaa sitä, ettei pahoitteli ja voi heti vaikuttaa tapahtumaan tai että hän epäilee
ehdon todenperäisyyttä. Näin pahoitteli ja suojelee ennen kaikkea omia kasvoj aan esittäessään, ettei ole ainakaan varmasti tiennyt vastaanottajalle
aiheuttamastaan hankal uudesta. Samalla hän suojelee vastaanottajan kasvoja
esittäessään, ettei ole voinut tarkoituksellisesti loukata tämän kasvoja, koska

ei edes ole tiennyt loukkauksesta. Toisaalta silloin kun epäily kohdistuu vastaanottajan väitteen todenperäisyyteen, se uhkaa vastaanottajan lähikasvoja
eli hyväksynnän tarvetta, kuten esimerkissä 18 ja myös esimerkissä 19.
Todenperäisyyden epäily korostuu vielä enemmän silloin, kun jos-lause edeltää pahoittelua, kuten edellä esimerkissä 4.

Organisaation pahoittelua esitettäessä olotilanilmaus ”olla pahoillaan” esiintyy siis tyypillisesti monikon ensimmäisen persoonan indikatiivin preesensissä.
llmauksella samaan aikaan sekä ilmaistaan olotila että suoritetaan
performatiivinen toiminta, pahoittelu ja anteeksi pyytäminen. Pahoittelua
korostetaan usein intensiteettiadverbilla. Pahoittelun aihe liitetään pahoitteluun
konjunktiolla mutta, että tai jos, joilla pahoittelun ja aiheen suhde esitetään
yllättävänä, tuttuna tai ehdollisena.

Pohoilloonolo 'pohoillo mielin olemiseno'
Silloin kun ilmauksella ”olla pahoillaan” esitetään pahoilla mielin olemista, se
on selvästi olotilanilmaus. Aineistoni teksteissä olennainen ero organisaation
pahoittelunja pahoilla mielin olemisen ilmaisemisessa on se, että pahoittelu
esitetään tyypillisesti monikon ensimmäisessä persoonassa, kun taas pahoilla mielin olemiseen käytetään yhtä lailla monikon ensimmäistä kuin yksikön
kolmattakin persoonaa. Pahoittelu esitetään aineistossani siis ennen kaikkea
organisaation omasta näkökulmasta, kun taas organisaation pahoilla mielin
olemisen tila esitetään niin organisaation omasta kuin ulkopuolisesta näkökulmasta.
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Organisaation omissa nimissäjulkaistuissa teksteissä organisaatio kertoo
pahoilla mielin olemisestaan monikon ensimmäisessä persoonassa. Näin on
aineistoni lehdistötiedotteissa (21), Internet-teksteissä (22) ja pääkirjoituspalstan lehtitekstissä (23).
Esimerkki 2 ] .

Olemme koko voimakkaasti kasvavan alan uskottavuuden puolesta
pahoillamme, että kilpailijamme käyttää tietoisena virheestä Atlastutkimuksen tuloksia todistaakseen omaa markkina-asemaansa. [— —]
[Yrityksen nimi, henkilönnimi], toimitusjohtaja, puh. [— —] (PC)
Esimerkki 22.
Olemme vilpittömästi pahoillamme, että päätit irtisanoa liittymäsi. (IN)
Esimerkki 23.
Kriittisten federalistien opintopiirissä olemme aina uskoneet, että
liittovaltion tie on meidänkin tiemme. [— —] Me kriittiset federalistit olemme
pahoillamme siitä, että lista EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
saavutuksista kuuluu maailman ohuimpiin kirjoihin. (KL)

Yleensä lehtiteksteissä organisaation pahan mielen ilmaukset ovat
siteerattuja. Organisaation oma ääni tuodaan tekstiin siteeraamalla jotakuta
organisaation edustajaa (esim. 24) aivan niin kuin pahoitteluakin esitettäessä.
Esimerkki 24.

— Olemme hyvin pahoillamme tohtori Koivikon odottamattoman kuoleman
johdosta. Tietysti projektia jatketaan siltä pohjalta, jonka hän loi yhdessä
kanssamme. Hänen poismenonsa ei vaikuta projektin jatkamiseen,
vakuuttaa United Powerin hallituksen puheenjohtaja, tohtori Andras
:ép. (KL)

Silloin kun organisaation tila esitetään ulkopuolisesta näkökulmasta yksikön kolmannessa persoonassa, lauseen subjekti on organisaatioon viittaava
ilmaus, kuten esimerkissä 25 Outokumpu ja esimerkissä 26 Nokian suurin
suomalaisomistaja Sigrid Juseliuksen säätiö. Jos tällaisen lauseen subjektina
olisi henkilöön viittaava ilmaus, kyseessä ei olisi organisaation vaan yksittäisen henkilön tunnetilan esittäminen.
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Esimerkki 25.

Outokumpu on erityisen pahoillaan siitä, että Larox on päinvastaisista
lupauksista huolimatta jatkanut ”loukkaavalla menetelmällä varustettujen”
suodatinlaitteiden markkinointia. (KL)
Esimerkki 26.

Nokian suurin suomalaisomistaja Sigrid Juseliuksen säätiö on
pahoillaan päätöksestä, sillä se toivoi enemmän osinkoja. (KL)

Toisin kuin ”pahoittelu, anteeksi pyytäminen” ei ”pahoilla mielin oleminen” ole koskaan performatiivista, minkä vuoksi puheena oleva tila sijoitetaan yhtä hyvin puhehetkeen, menneisyyteen tai tulevaisuuteen persoonamuodosta riippumatta. llmaus ”olla pahoillaan” esiintyykin ,pahoilla mielin
olemisen” merkityksessä aineistossani preesensin lisäksi indikatiivin
imperfektissä (27) ja perfektissä (28).
Esimerkki 27.

Käsi- ja taideteollisuusliitto aloitti kaksivuotisen matkailuprojektinsa viime
vuonna. [— —] —- Isoissa kaupungeissa on nähtävyyksiä ja tapahtumia,
joihin ihmiset tulevat. Samalla poiketaan käsityökeskuksessa, kertoo
projektipäällikkö Marjaleena Myntti. [— —] — Aluksi olimme pahoillamme
siitä, että tilat olivat vanhoissa rakennuksissa. (KL)
Esimerkki 28.

Pankki kaappasi kuraisen Tampellan SYltä 1985-1986, josta SYP ei
varmasti ole ollut loppujen lopuksi lainkaan pahoillaan. (KL)

Esimerkissä 27 imperfektin tarkoittama ajankohta sijoitetaan tiettyyn menneisyyden hetkeen ajan adverbiaalilla aluksi, jolla siteerattu organisaation
edustaja viittaa organisaationsa edeltävässä tekstissä mainitun matkailuprojektin alkuun. Esimerkissä 28 perfekti viittaa edellisessä lauseessa mainittuja vuosia seuranneeseen aikaan.
Indikatiivin lisäksi pahoilla mielin olemisen tila esitetään aineistossani
konditionaalissa (esim. 29). Näin korostetaan pahoillaanolon ehdollisuutta,
ja ehto esitetään mikali-sivulauseessa samaan tapaan kuin pahoittelunkin
yhteydessä. Pahoittelulauseet eivät aineistossani kuitenkaan ole koskaan
konditionaalissa.
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Esimerkki 29.
— Olisimme pahoillamme, m i k ä l i näin on, mutta e m m e kanna kaunaa

Volvolle, joka on ollut suuromistaja ja jolla on monen vuoden ajan ollut
paikka yhtiömme hallituksessa, toteaa Kvalo. (KL)

Ensimmäisessä persoonassa ilmauksen ”olla pahoillaan” olla-verbi on
aineistossani kuitenkin aina tiniittimuotoinen. Sen sijaan kolmannessa persoonassa pahoillaanolon ilmaus esiintyy kerran myös referatiivisessa
lauseenvastikkeessa (30) ja modaaliverbin yhteydessä (31).
Esimerkki 30.

Keväällä Nokia julkaisi internetsivuillaan lausunnon, jossa kertoi, ettei
sähköpostiviesti ole yhtiöstä lähtöisin, ja totesi olevansa pahoillaan
harhaanjohtavien viestien liikkumisesta. (KL)
Esimerkki 3 ] .

Tämäkin on ymmärrettävää, eli pankki saa olla pahoillaan asiakkaansa
pankille aiheuttamasta pahasta mielestä. (KL)

Organisaation pahasta mielestä puhutaan aineistossani siis monella tavoin: organisaation omastaja ulkopuolisesta näkökulmasta, kirjoitushetkisenä
ja menneenä tilana, faktuaalisena, epävarmanaja luvallisena tilana.

P o h o n mielen kieliöminen
Organisaation pahoilla mielin olemista esitettäessä myös kieltomuodot eri
aikamuodoissa ja eri moduksissa ovat aineistossani tavallisia. Kauppalehden
aineistossa pahoillaanolonilmaus esiintyy yhdeksän kertaa kieltomuotoisessa
lauseessa. Näissä tapauksissa ei siis itse asiassa ilmaista pahoilla mielin olemista vaan se eksplisiittisesti kielletään, kuten seuraavassa:
Esimerkki 32.

Emme ole mitenkään pahoillamme parodiasta. (KL)

Esimerkki on peräisin lehtitekstistä, jossa organisaation edustaja vastaa
toimittajan kysymykseen:
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Esimerkki 33.

Jope Ruonansuun (kuvassa) F innshits-levyn Stressman-televisiomainos
imitoi Dressmann-vaatetusliikkeen hitaasti käveleviä ja möreästi puhuvia
Batistini-mainoksia. Millä tavalla olette suhtautuneet mainokseen,
Dressmann Oy:n markkinointipäällikkö Suvi Kurvinen?
-— Olemme iloisia ja katse/emme hymyssä suin. Emme ole mitenkään
pahoillamme parodiasta. Jopellahan on levyllään Stressman-kappale, ja
meistä on oikein hauskaa, jos innostamme sellaiseen. (KL)

Vastauksessaan puhuja kiistää monin tavoin toimittajan mahdollisen ennakko-oletuksen, ettei organisaatio pitäisi mainoksensa parodiasta. Suorimmin
hän tekee sen kieltämällä pahoilla mielin olemisen. Lisäksi vastauksen ensimmäisessä virkkeessä esitetään pahoillaanololle vastakkaisia tunteita
myöntömuotoisissa lauseissa kahdella tavalla: käyttämällä predikatiivi lausetta,
jonka predikatiivina on adjektiivi iloisia, ja kuvaamalla ilmettä, joka ilmaisee
iloa. Myös pahoillaanolonilmausta seuraavan virkkeen jälkimmäisessä päälauseessa on ilon ilmaus, tilalause, jossa adjektiivilla hauskaa esitetään tunnetila
miellyttävänä. Vastaaja vakuuttaa organisaationsa pahoilla mielin olemiselle
vastakkaista tunnetilaa siis neljällä eri tavalla.
Myös seuraavassa esimerkissä kielletään odotuksenmukainen olotila, se,

että yritys olisi pahoillaan sille määrätystä myyntikiellosta.
Esimerkki 34.

Borland International ei saa enää myydä Quattro Pro-laskutaulukkoohjelmaansa. Liittovaltion tuomari määräsi myyntikiellon sillä perusteella
että Borlandin ohjelma loukkaa Lotuksen 1-2-3-ohjelman tekijänoikeuksia.
Piilaaksolainen Borland e i ole päätöksestä pahoillaan, koska
myyntikielto antaa sille oikeuden vedota päätöksestä ja korvausasiaan
palataan vasta 1994 lokakuun kolmantena. (KL)

Tässä esimerkissä kirjoittajan käsitystä pahoillaanolon kieltämisen odotuksenvastaisuudesta osoittaa se, että kieltoa perustellaan koska-sivulauseessa, jossa
kerrotaan, mitä hyötyä myyntikiellosta yritykselle on.
Pahoillaanolon kieltämistä käytetään aineistossani myös toiveiden
epäsuoraan esittämiseen. Esimerkissä 35 pahoillaanolo kielletään tietyin ehdoin, jotka esitetään jos-sivulauseessa. Pahoillaanololause ehtoineen on tässä tulkittavissa toivomukseksi ”työ saisi edetä hieman nopeammin”.
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Esimerkki 35.

— Hallitus on aloittanut työn säännöstön purkamiseksi ja yrityksen
aloittamiseen liittyvien muodollisuuksien karsimiseksi, mutta emme olisi
pahoillamme, jos se etenisi hieman nopeammin, Westhed sanoo. (KL)

Suoran toiveen esittäminen voi uhata toivomuksen kohteen kasvoja, ja
siksi turvaudutaan epäsuoraan strategiaan. Seuraavassa esimerkissä organisaation edustaja suojelee organisaation omia kasvoja esimerkiksi muiden
kateudelta, kun hän kieltää organisaationsa olevan pahoillaan sen sijaan, että
suoraan sanoisi sen olevan hyvillään.
Esimerkki 36.

— Olemme käyneet paljon keskusteluja. Emmekä ole olleet pahoillamme
siitä, että meidät on tässä yhteydessä muistettu, Hautsalo kertoo. Hänen

mukaansa yhtiössä on jo varauduttu siihen, miten tulevaan kysyntään
tullaan vastaamaan. (KL)

Näissä esimerkeissä pahoillaanolon kieltävät lauseet ovat monikon ensimmäisessä persoonassa. Vastaavasti aineistoni lehtiteksteissä esitetään epäsuorasti arveluja kolmannen osapuolen toiveista tai tavoitteista:
Esimerkki 37.

TKL:n tulkinnan mukaan rajoitusten tarkoitus onkin koko lähdeveromallin
kaataminen, mistä se taas ei olisi pahoillaan. (KL)

Seuraavassa esimerkissä arvelu pahoillaan olemattomuudesta esitetään
käyttämällä adverbiaalia tuskin.
Esimerkki 38.

Aluksi Ericsson harkitsee lisärahan jäädyttämistä. Siis tekee SoneraTelefonicat Saksassa. Tuloksen tiedämme. Epäluulon siemen on kylvetty.
SonyEricssonin tulevaisuus näyttää huonolta.
Espoon Keilaniemessä tästä tuskin ollaan pahoillaan.
Yksi heikentynyt kilpailija enemmän auttaa Nokiaa lähemmäs 40 prosentin
markkinaosuustavoitetta. (KL)
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Tässä esimerkissä organisaation tunnetila esitetään poikkeuksellisesti passiivilauseessa. Passiivimuotoinen ilmaus on monitulkintaisempi kuin kolmannen
persoonan ilmaus, sillä pahoillaanolijaan ei suoraan viitata. Pahoillaanolon
kieltämisen lisäksi epäsuoraa tässä esimerkissä on se, ettei yritystä mainita
kieltolauseessa nimeltä vaan yritykseen viitataan vain mainitsemalla sen toimipaikan maantieteellinen sijainti (paikan adverbiaali Espoon Keilaniemessä).
Kieltomuotoisella pahoillaanolon ilmauksella oma toive tai tunne tai arvelu kolmannen osapuolen toiveista tai tunteista esitetään epäsuorasti. Myös
pahoillaanolon kiellot esiintyvät aineistossani eri aikamuodoissa. Esimerkeissä
32, 34 ja 38 lauseen aikamuoto on preesens ja esimerkissä 36 perfekti. Näissä tapauksissa ei-pahoillaanolo esitetään indikatiivia käyttäen faktuaalisena.
Omia tai muiden toiveita esitettäessä käytetään konditionaal ia, kuten
esimerkeissä 35 ja 37. Toive voitaisiin esittää epäsuorasti myös käyttämällä
myöntömuotoista hyvilläänolonilmausta, mutta se ei olisi yhtä epäsuora tapa
(esim. ”olisimme hyvillämme, jos se etenisi nopeammin”).
Pahoilla

mielin olemisen a i h e

Pahoilla mielin olemisen ilmaukset poikkeavat pahoitteluista aineistossani myös
siinä, miten pahoillaanolon aihe esitetään. Aineistossani pahan mielen aihe
esitetään tavallisimmin elatiivimääritteellä (esim. 39; myös esimerkeissä 26,
28, 30—34ja 37—38 edellä).
Esimerkki 39.

Matkapuhelinteollisuuden edunvalvoja CTlA on pahoillaan uusista
kielloista. (KL)

Jos pahan mielen aihe esitetään että-lauseessa, tämä tavallisesti liitetään
pahoillaanolonilmaukseen elatiivimuotoisen pronominin välityksellä, kuten
esimerkeissä 40 ja 41 (sekä esimerkeissä 23, 25, 27 ja 36 edellä).
Esimerkki 40.

Ruhrgas on pahoillaan siitä, ettei se pysty toimittamaan puuttuvaa
kaasua, m i k ä l i toimitusleikkaukset toteutuvat - mutta v a i n m u u t a m a n

kuukauden ajan. (KL)
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Esimerkki 41.

— Olemme pahoillamme siitä, e t t ä hallitus ei o l e halunnut istua
elinkeinoelämän
kanssa
samaan
pöytään
pohtimaan
osinkoverouudistusesityksen kehittämistä. (KL)

Aineistoni kolmannen persoonan tapauksista kaikissa aihe esitetään jommallakummalla näistä tavoista: ] l :ssä elatiivimääritteellä, neljässä siitä, että rakenteella. Myös ensimmäisen persoonan yhteydessä pahoilla mielin olemisen aihe liitetään tavallisesti näillä tavoin, mutta muutaman kerran myös
postpositiolausekkeella (esim. 24 edellä) tai että-lauseella, joka liittyy
pahoillaanolonilmaukseen suoraan ilman pronominia (esim. 21 ja 22 edellä).
Aineistoni perusteella ”pahoilla mielin oleminen” suosii elatiivirakennetta siitä
ettäja ”pahoittelu' että-konjunktiota ilman pronominia, vaikka kumpaakin
käytetään jonkin verran molemmissa yhteyksissä.
Siitä että -rakennetta käyttäen pahan mielen aiheeksi esitetään jokin prosessi tai asiaintila,ja elatiivimuotoinen nominilauseke voi viitata myös konkreettiseen tarkoitteeseen. Käytännössä pahan mielen aiheeksi aineistossani
esitetään ainajokin abstraktio, ja elatiivilausekkeet ovat nominaalistuksia (esim.
päätös, harhaanjohtavien viestien liikkuminen, uudet kiellot).
Elatiivimuotoisella nominilausekkeella pahan mielen aihe nimetään. Samalla
se esitetään olemassa olevana tarkoitteena, kun taas siitä että -rakenteella

esitetään asiaintilaa koskeva väite. Kummassakin tapauksessa pahan mielen
aihe esitetään olemassa olevana faktana.
Kuten pahoittelun myös pahan mielen aihe voidaan esittää monikon ensimmäisen persoonan yhteydessä myös jos-lauseessa, jolloin pahan mielen
tila esitetään ehdollisena (ks. esim. 29 ja 35 edellä). Pahan mielen aiheen
esittävä ehtolause voi edeltää tai seurata pahoillaanolonilmausta. Kieltomuotoisen pahan mielen ilmauksen yhteydessä ehtolause esittää asiaintilan
toivottuna.
Pahoillaanolon aiheen lisäksi esitetään toisinaan syy siihen, miksi jostakin
asiasta ollaan tai ei olla pahoillaan. Esimerkissä 26 pahoillaanolon aihe esitetään elatiivilausekkeellaja syy tästä aiheesta pahoillaan olemiseen sillä-lauseella (ks. myös esimerkkiä 34 ja sen analyysia).
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Pohoillo mielin olemisen

intensiteetti jo kommentointi
Pahoilla mielin olemisen voimakkuutta ei aineistossani juuri korosteta
intensiteettiadverbilla toisin kuin pahoittelun voimakkuutta. Poikkeuksellisesti
niin tehdään edellä esimerkissä 24, jossa pahoillaanolon aiheena on kuolemantapaus. Sen sijaan kiellettäessä pahoillaanolo kieltoa usein vahvistetaan
adverbiaalilla ollenkaan, lainkaan tai mitenkään (esim. 42 sekä esim. 32
edellä).
Esimerkki 42.

Yritys ei ole ollenkaan pahoillaan näistä varjobisneksistä. (KL)

Pahoilla mielin olemisen tilan odotuksenmukaisuuteen otetaan aineistossani
kantaa kommenttiadverbiaalein, joilla pahoillaanolo tai sen puute esitetään
itsestään selvänä. Esimerkissä 43 adverbiaalilla tietenkään ilmaistaan, että

pahoillaanolon puuttuminen on siteeratun puhujan mielestä odotuksenmukaista. Vastaavasti esimerkissä 44 adverbiaali tietenkin ilmaisee, että kir-

joittaj an mielestä organisaation pahoillaanolo on odotuksenmukaista.
Esimerkki 43.
Emme tietenkään ole pahoillamme, jos väkeä tulee enemmän. (KL)
Esimerkki 44.

V V O on tietenkin pahoillaan siitä, että sen omistajat eivät pääse
nauttimaan sen tuloksista täysin siemauksin (= tyhjentämään) vielä. (KL)

Pahoillaanolon itsestään selvänä pitämisen voi tulkita pahoillaanolon vähättelyksi. Toisaalta myös pahoillaanolon syyn esittäminen saattaa toimia
vähättelynä. Esimerkissä 45 pahoillaanolon aiheeksi esitetään henkilön lähtö
yrityksestä pois.
Esimerkki 45.
— Vaikka olemme pahoillamme Raition lähdöstä, koska hänellä on ollut

merkittävä asema RAKLIn menestyksen rakentamisessa, uskomme
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kuitenkin, että tämä osaltaan edesauttaa suomalaisten kiinteistömarkkinoilla

toimivien kansainvälistä verkottumista, toteaa Reen. (PC)

Poislähtöä ei tässä esimerkissä pidetä itsestään selvänä pahan mielen aiheuttaj ana, vaan pahoillaanoloa perustellaan koska-lauseessa yrityksen näkökulmasta sillä, että henkilö on ollut yritykselle hyödyllinen. Pahaa mieltä vähätellään tässä esimerkissä myös esittämällä se myönnyttävällä vaikkakonj unktiolla alkavassa sivulauseessa. Päälauseessa myönnytystä vahvistaa
konnektori kuitenkin.
Edellä oli puhe siitä, että pahoittelu ja pahoittelun aihe kytketään toisiinsa
tyypillisesti konj unktiolla mutta. Myös pahoilla mielin olemista ilmaisevat lauseet kytketään aineistossani toisinaan seuraavaan lauseeseen
adversatiivikonj unktiolla mutta. Tätä ei kuitenkaan käytetä pahan mielen aiheen liittämiseen vaan pahoilla mielin olemisen vähättelyyn samaan tapaan
kuin esimerkissä 45 konjunktiota vaikka ja konnektoria kuitenkin.
Esimerkeissä 46ja 47jälkimmäinen lause on kieltomuotoinen,ja niissä kielletään yksi mahdollinen tapa suhtautua pahoillaanolon aiheeseen.
Esimerkki 46.
— Olemme pahoillamme suuren tilauksen menettämisestä, mutta mihinkään
jälkipeliin emme aio lähteä, kommentoi Metorexin varatoimitusjohtaja
Heikki Sipilä. (KL)
Esimerkki 47.
— Olisimme pahoillamme, mikäli näin on, mutta emme kanna kaunaa
Volvolle, joka on ollut suuromistaja ja jolla on monen vuoden ajan ollut
paikka yhtiömme hallituksessa, toteaa Kvalo. (KL)

Esimerkin 48 mutta-lauseessa taas kuvataan, mitä pahoillaanolon aiheesta pahoillaanolosta huolimatta seuraa.
Esimerkki 48.

Jos äänestystulos on kielteinen, olemme pahoillamme, mutta Euroopan
rakentaminenjatkuu ilman Suomeakin. (KL)

Mutta—lauseen suhde pahoillaanolonilmaukseen on siis aivan erilainen kuin
pahoitteluun,johon mutta liittää pahoittelun aiheen. Esittämällä olevansa pa-
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hoillaan organisaatio esittää pitävänsä asiaa ei-toivottavana ja reagoivansa
siihen asianmukaisesti. Mutta-lauseella kuitenkin ilmaistaan, ettei pahoillaanolo lamauta organisaatiota, vaan toiminta jatkuu vastoinkäymisestä huolimatta. Esimerkissä 49 samaan tapaan käytetään ja-rinnastusta.
Esimerkki 49.

Jos ministeriö kieltää uusissa toimilupaehdoissa ohjelmien yhteisen
tuottamisen ja myymisen, olemme pahoillamme ja alamme myydä vain
valtakunnallista mainontaa, Ryynänen sanoo. (KL)

Kalliokosken mukaan ”ja esiintyy tekstissä monenlaisissa semanttisissa
suhteissa olevien lauseiden välissä”. ”Ja on tulkintaohje. [— —] Ja—kytköksen
konversationaaliset implikatuurit syntyvät rinnastetuista ilmauksista ja
kontekstista.” (Kalliokoski 1989: 142.) Esimerkissä 49 ja-rinnastus ilmaisee, ettei pahan mielen aiheuttava tapahtuma saa pahoillaanolijaa
toimimattomaksi. Esimerkissä rinnastettujen lauseiden suhde on additiivinen
ekstensio (ks. mts. l 3 l ) . Lauseilla on yhteinen sivulause, jossa ilmaistaan
ehto kummankin lauseen ilmaisemalle toiminnalle.
Pahoillaanolo esitetään aineistossani myös perusteluna. Esimerkissä 50
pahoillaanolo tietyn asian ratkaisemattomuudesta on tulkittavissa perusteluksi kehotukselle jatkaa ratkaisuyrityksiä.
Esimerkki 50.

Komitea on pahoillaan siitä, että saamelaisten maaoikeuskysymystä ei
ole ratkaistu ja kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä kysymyksen
ratkaisemiseksi. (PC)

Myös seuraavassa esimerkissä pahoillaanolon voi tulkita perusteluksi toiminnalle, joka esitetään ja-konj unktiolla rinnastetussa lauseessa:
Esimerkki 5 l .

Eläke-Fennia karhuaa Sandozilta 2 ] l l markan eläkesaatavaa. Onko teiltä
rahat loppu, Novartis Finland Oy:n talousjohtaja Tomi Kiuru?
— Protestointi on postin kulkuun liittyvä erehdys, joka on luvattu
peruuttaa. Viimeinen karhu oli joulukuussa lähetetty Sandozin vanhaan
osoitteeseen, eikä posti ollut enää sitä kääntänyt Novartiksen osoitteeseen.
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— Eläke-Fenniassa oltiin pahoillaan, ja laskuerittely luvattiin
lähettää. Toivon mukaan erittely on asiallinen, muuten voi tulla aihetta
mennä koputtelemaan Eläke-Fennian ovelle. Lasku tietenkin maksetaan,
jos se on asiallinen. (KL)

Ensimmäisen lauseista voi tulkita ilmaisevan perustelua: ,Eläke-Fenniassa
asiaa pahoiteltiin, ja hyvitykseksi laskuerittely luvattiin lähettää.” Toisaalta
voi tulkita niinkin, ettei kumpikaan ja-konj unktiolla rinnastetuissa lauseissa
esitetyistä asiantiloista perustele toista, vaan ne aiheutuvat samasta syystä:
”erehdyksen vuoksi oltiin pahoillaan”, ”erehdyksen vuoksi laskuerittely luvattiin lähettää”. Tämän tulkinnan mukaan lauseet ovat additiivisessa
ekstensiosuhteessa (ks. Kalliokoski 1989: 131).
Esimerkissä 51 kyse ei ole pahoilla mielin olemisen ilmauksesta vaan
pikemminkin pahoittelusta. Näin siitä huolimatta, ettei pahoillaanolon ilmaus

ole pahoittelulle tyypilliseen tapaan monikon ensimmäisen persoonan
preesensissä vaan passiivin imperfektissäja ettei pahoittelun aihetta liitetä
konjunktiolla mutta, että tai jos. Esittämäni kielelliset piirteet sen erottamiseksi,
milloin ilmausta ”olla pahoillaan” käytetään pahoitteluun ja milloin pahoilla
mielin olemisen ilmaisemiseen, ovat vain tyypillisyyksiäja tendenssejä, eivät
sääntöjä. Loppujen lopuksi konteksti ja maailmantieto ratkaisevat kulloisenkin tulkinnan aivan niin kuin ja-rinnastustenkin tulkinnan. Esimerkissä 51
sen, että on kyse pahoittelusta, voi päätellä vain siitä, että ulkopuoliselle kerrotaan aiheutuneen harmiaja että pahoillaan olevan organisaation kerrotaan
luvanneen selvittää asia lähettämällä laskuerittely.

Lopukä
Organisaatioiden omissa nimissä kirjoitetuissa teksteissä ilmausta ”olla pahoillaan” käytetään yleensä pikemminkin performatiivisesti pahoitteluun kuin
pahan mielen ilmaisemiseen. Olipa kyseessä kumpi merkitys hyvänsä, organisaatio kirjoittaa pahoillaanolostaan monikon ensimmäisessä persoonassa.
Lehtitekstissä ilmausta”olla pahoillaan” käytetään selvästi tavallisemmin organisaation pahoilla mielin olemisen kuin pahoittelun esittämiseen. Pahoilla
mielin olemisesta puhutaan sekä yksikön kolmannessa persoonassa viitaten
yritykseen että monikon ensimmäisessä persoonassa siteeraten yrityksen
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edustajaa. Pahoillaanolon eri merkitykset ovat erotettavissa ennen muuta
kontekstin ja maailmantiedon perusteella, mutta niille ovat tyypillisiä myös
tietyt lause- ja virkekontekstit.
Tunteiden ilmaiseminen on lehtiteksteissä yksi lukijoihin vetoamisen keino, eikä siksi ole ihme, että juuri tunteenilmaukset ja tunteisiin kohdistuvat
ilmaukset tulevat siteeratuiksi (ks. myös Kalliokoski 1996). Vaikka lehtitekstissä siteerataan tiettyä, nimeltä mainittua henkilöä, siteerauksessa käytetään organisaatioon viittaavaa monikon ensimmäistä persoonaa. Tällä tavoin pahoilla mielin oleminen tai pahoittelu saa enemmän painoarvoa: se ei
ole vain yksilön vaan koko vastuullisen organisaation tunne tai tunteet huomioon ottava teko. Näin lehtitekstissä tasapainoillaan konkreettisen ja abstraktin välillä esittämällä sekä henkilö että organisaatio. Muualla kuin
siteerauksissa organisaation pahoillaanolo esitetään lehtitekstissä kolmannessa
persoonassa ja näin organisaatiolle annetaan inhimillinen ominaisuus, kyky
tuntea pahaa mieltä. Samassakin tekstissä ilmaistaan pahoillaanolon lisäksi
muita organisaation tunteita ja tunteiden esittämiseen käytetään kielen eri
keinoja. Se, ettei kolmannen persoonan pahoillaanolonilmausta käytetä
aineistossani pahoitteluun, selittyy pitkälti sillä, että aineistossani kolmatta
persoonaa ei käytetä performatiivisesti puhujaan viittaamassa vaan puhuja
viittaa itseensä ja organisaatioonsa monikon ensimmäisessä persoonassa.
Kun organisaation esitetään olevan pahoillaan, sitä käsitellään tekstissä
kuin inhimillistä olentoa, olipa kyseessä pahoittelun tai pahoilla mielin olemisen merkitys. Organisaation käsittelemisen inhimillisenä voi tulkita monella
tapaa. Kyseessä voi ajatella olevan metafora, jolla organisaatio elollistetaan
(ks. esim. Lakoff ja Johnson 1980: 33—34). Ilmausta voi pitää myös
metonymiana, jossa organisaatio korvaa organisaatiossa toimivat henkilöt
(esim. mts. 35—40). Metafora— tai metonymiaselitys sopii erityisesti kolmannen persoonan tapauksiin, sillä yksikön kolmatta persoonaa käytettäessä
organisaatio esitetään kokonaisuutena osoittamatta pahoillaanolijaksi ketään
ryhmän jäsenistä. Organisaatioita voi Pällin (2003: 143) tavoin pitää myös
eräänlaisina abstrakteina ihmisryhminä. Tämä näkemys sopii parhaiten niihin aineistoni tapauksiin, joissa tekstissä annetaan puheenvuoro yhdelle organisaation edustajalle, joka puhuu itsestään ja organisaatiostaan monikon
ensimmäisessä persoonassa aivan niin kuin mistä tahansa ihmisryhmästä,
johon hän kuuluu. Monikon ensimmäisen persoonan ei näissä tapauksissa
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tarvitse välttämättä tulkita koskevan koko organisaatiota vaan esimerkiksi
vain asiasta vastuullisten ryhmää. Jos organisaatiota ajatellaan ihmisryhmänä,
ei myöskään erikseen tarvitse selittää, miten organisaatiolla voi olla tunteita
tai miten organisaatio voi pyytää anteeksi.
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Toini Rahlu

Miksi Ninni on näkymätön?
Nolous on usein reaktio kielellisesti ilmaistuun kielteisyyteen: loukkaukseen,
torjutuksi tulemiseen, kieltämiseen, käskemiseen, erimielisyyteen.
Nolostuessaan ihminen on vaarassa menettää kasvonsa. Hänen käsityksensä omasta itsestään nyrjähtää kielteisen puolelle, ja tämä horjuttaa hänen
itseluottamustaan, jopa perusturvallisuuttaan. Yksi tapa selviytyä uhasta on
kehittää vastakiukkua, jonka voimalla sitten vuorostaan loukataan, torjutaan,
kielletään, käsketään, ollaan eri mieltä. Kehä voisi olla loputon, jollemme
osaisi esittää kielteisiä viestejä tavalla tai toisella kätketysti. Tällaisiin
kätkentätapoihin kuuluu kohteliaisuus ja— niin väitetään — ironia. Niiden olemusta ja suhdetta kuvaa Tove Janssonin Kertomus näkymättömästä lapsesta.

Tarina kertoo Ninni-tyttösestä, joka on näkymätön. Vain pieni ti uku kaulassa ilmaisee hänen olemassaolonsa, kun hänet eräänä sateisena syysiltana
tuodaan muumitaloon, jonka kuistilla perhe perkaa sieniä. Ninniä saattelee
muumien ystävä Tuu-tikki, ja hän selittää, miksi Ninni on näkymätön (Jansson 2000 [1962]: 102.)
— Tiedättehän, että jos jotakuta säikäyttää kovin usein, hän muuttuu
helposti näkymättömäksi, sanoi Tuu-tikki pistäen suuhunsa maamunan,
joka muistutti pientä mukavaa lumipalloa. Nojaa. Tuota Ninniä säikytteli
pahasti eräs täti, joka oli ottanut tytön hoiviinsa, vaikkei pitänyt hänestä.
Tapasin tädin, ja hän oli kauhea. Ei vihainen, käsitättekö, sellaisenhan voi
ymmärtää. Hän oli vain jäätävän kylmäja ironinen.
— Mitä on ironinen? kysyi Muumipeikko.
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— No, kuvittele että liukastut johonkin limasieneen ja läsähdät istumaan
keskelle puhdistettuja sieniä, sanoi Tuu-tikki. Tietenkin odotat äitisi
suuttuvan, se olisi luonnollista. Mutta ehei, hänpä ei suutukaan, sanoo

vain kylmästi ja musertavasti: Ymmärrän että tuo on sinun käsityksesi
tanssimisesta,

mutta olisin kiitollinen, ellet tanssisi ruoassa. Suunnilleen

sellaista on ironia.
— Hyi, miten epämiellyttävää, sanoi Muumipeikko.
— Eikö olekin, myönsi Tuu-tikki. Jajuuri tuolla tavalla tämä täti puhui, hän
oli ironinen aamusta iltaan. Lopulta lapsen ääriviivat alkoivat häipyä ja
hän muuttui näkymättömäksi. Viime perjantaina häntä ei näkynyt enää
ollenkaan. Täti antoi hänet minulle ja sanoi, ettei hän todellakaan voi
huolehtia sukulaisista, joita hän ei edes näe.

Näillä puheilla Tuu-tikki jättää Ninnin muumiperheen huomaan. Seuraa
kuvaus siitä, miten Ninni sopeutuu perheeseen ja alkaa sen turvissa vähä
vähältä näkyä — mutta kasvot pysyvät sitkeästi piilossa. Niitä ei tuo esiin
isoäidin kotilääke, ei osallistuminen perheen askareisiin, ei leikkiminen mui-

den lasten kanssa eikä edes Muumimamman hellä hoiva. Vasta kun Ninni
erään kerran kunnolla suuttuu, kasvot viimein paljastuvat.
Janssonin kertomus on aina hämmentänyt minua, ironisen äidin tytärtä.
Se tuntuu kertovan ironiastajotain minkä perusteella ymmärtää, että ironia
on lapselle vaarallista, kuten usein muistutellaan. Mutta miksi minä en muuttunut näkymättömäksi oman äitini puhetavasta? Miksi päinvastoin tunsin
olevani erityisen näkyvä silloin, kun hän puhui minulle ironisesti? Miksi nämä
kokemukset olivat usein hauskoja, kohottaviaja innostavia eivätkä suinkaan
lamaavia ja musertavia?
Kun minusta tuli ironiantutkija, Janssonin kertomus alkoi askarruttaa todella. Opin, että monet kielentutkijat pitävät ironiaa yhtenä kohteliaisuuden
muotona: keinona olla kohteliaasti kielteinen. Miten kohteliaisuus voisi tehdä
lapselle pahaa?

Kohlelioisuuden sydön
Kohtel iaisuutta on monenlaista. Toista voidaan ilahduttaa ja kannustaa osoittamalla myönteistä huomaavaisuutta. Täl laisen positiivisen kohteliaisuuden
perustapaus on tervehtiminen: sen viesti on jotain sellaista kuin ”huomaan
sinut,ja näkemisesi on ilo”. Positiiviseen kohteliaisuuteen kuuluvat tyypilli-
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sesti myös kohteliaisuuksiksi kutsutut, toista myönteisesti arvioivat
kommentit, sellaiset kuin ”kaunis kampaus”, ”katos vaan, mies on käynyt
parturissa”, ”olipa ihanaa ruokaa”. Toisen olemassaolon tuottamaa iloa ja
sen kannustavan kohteliasta ilmaisemista henkii myös Muumipapan repliikki, kun Ninni erään kerran ilmestyy aamukahville enää vain kasvoja vaille
näkyvänä (mts. 110—111):
Onpa hauskaa havaita, että sinä näyt tänään enemmän. Mitä enemmän
näemme, sitä iloisemmiksi tulemme...

Toinen kohteliaisuuden päälaji, negatiivinen kohteliaisuus, auttaa varjelemaan toista nolostumiselta silloin, kun joudumme esittämään kielteisiä tai
muuten toisen kasvoja uhkaavia viestejä. Kohteliaisuuden vaikutus negatiiviseen viestiin ilmenee esimerkiksi seuraavasta Muumimamman repliikistä (mts.
108):
Kultaseni, sinä olet aasi, äiti sanoi harmissaan. Kyllä kai käsität, ettei lasta

saa muistuttaa siitä. Poimi omenia äläkä lörpöttele.

Muumimamma sanoo näin Muumipeikolle, joka on varomattomasti muistuttanut Ninniä kauheasta tädistä, niin että tämän juuri arasti esiin tulleet
käpälät ovat taas alkaneet häipyä näkymättömiin. Mamma käskee imperatiiveilla, suoraan ja kiertelemättä, mikä on lapsen kannalta reilua: tämä saa
selkeää palautetta toiminnastaanja myös konkreettisen ehdotuksen sen muuttamiseksi. Lisäksi Mamma ilmaisee siekailematta harmistumisensa lapsen
käytökseen: sinä olet aasi. Muumipeikolle ei jää epäselväksi se, mikä ja kuka
Mammaa kiukuttaa, eikä hänen tarvitse arvailla äidin tunnetilaa, vaan hän voi
olla varma, että äiti on läsnä, kohdattavissa.

Näin Mamma on osoittanut

välittävänsä lapsensa käyttäytymisestä ja kantavansa siitä aikuisen vastuun.
Suorasta kielteisyydestä huolimatta Mamman viesti on kuitenkin kohtelias,
sillä se on kääritty monenlaisiin myötämielen ilmauksiin.
Mamma lievittää metaforaansa Muumipeikon aasimaisuudesta puhuttelemalla tätä hellittelysanalla kultaseni. Näin lapsi varmistuu, että vaikka äiti
nuhtelee, hänen paikkansa äidin sydämessä pysyy. Lisäksi äiti vetoaa lapsen
omaan käsityskykyyn: se, että Muumipeikko on puhunut Ninnille tädistä, ei
johdu hänen tyhmyydestään vaan on lipsahdus, lörpöttelyä, vastoin hänen
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parempaa tietoaan, jonka olemassaolosta äiti näin muistuttaa. Moitteen tarkoitus ei siis ole musertaa vaan vedota siihen, että lapsi pystyy parempaankin.
Sitä paitsi antamalla määräyksen Poimi omenia äläkä lörpöttele Mamma
näyttää Muumipeikolle tien ulos nolosta tilanteesta —ja samalla pääsee Ninni
pinteestä.
Kohteliaisuuteen kietoutuu monenlaisia kulttuurisia konventioita ja arvoja, ja niinpä Brown ja Levinson (1978) analysoivat kuuluisassa kielellistä
kohteliaisuutta selittävässä teoksessaan kulttuureja sen mukaan, pidetäänkö
niissä kohteliaana nimenomaan mahdollisimman toverillistaja tykötulevaa
vai päinvastoin mahdollisimman etäistäja toisen reviiriä kunnioittavaa käytöstä. Lähi- ja etäkohteliaisuuden strategiat valikoituvat arjen kontakteissa
tietysti myös kohtaajien keskinäisen tuttuuden mukaan: onko kyseessä ensitapaaminen, pohjautuuko suhde vieraudentunteelle vai samastumiselle. Mitä
läheisemmästä suhteesta on kyse, sen suorasukaisemmin kielteisiäkin viestejä voidaan esittää. Kun suhde perustuu ystävyyteen, sitä eivät pienet erimielisyydet tai reviirinylitykset hetkauta. Juuri tästä on kyse Muumimamman
repliikissä: äidin myötämieli lastaan kohtaan on ehdotonta, ja siksi hänen
suorasukainen kielteisyytensä ei loukkaa.
Olipa kyseessä myönteinen tai kielteinen kohteliaisuus ja toteutuipa siinä
lähi- tai etäkohteliaisuuden strategia, kyseessä on pohjimmiltaan toiseen eläytyminen. Lähimmäinen käsitetään periaatteessa samanveroiseksi kuin itse,
tai ainakin häntä kohdellaan samanveroisena.l Tällaista kohteliaisuutta voi
mielestäni kutsua aidoksi. Kaikki aidon kohteliaisuuden moninaiset ja erilaiset ilmenemismuodot saavat elinvoimansa kohteliaisuuden sydämestä,
empatiasta. Silloin kun näin ei ole, kyseessä on pelkkä ulkoinen kohteliaisuus — sellainen, jota usein luonnehditaan muodolliseksi, kylmäksi, jopa

' En tässä yhteydessä pohdi sellaista kohteliaisuutta, joka perustuu tietyn eriarvoisuuden
ylläpidolle: ylemmällä on aloite ja enemmän oikeuksia kuin alemmalla, ja alemman kuuluu
osoittaa ymmärtävänsä asemansa. En kuitenkaan näe periaatteellista estettä ajatukselle,
että tällaisessakin kohteliaisuudessa on lopulta kyse empatiasta. Vaikka esimerkiksi johtajalla
olisi itsestään selvä oikeus käskeä, kieltää ja määrätä, hän voi tehdä sen kohteliaasti — ja
tällöin hän nimenomaan pyrkii rajoittamaan valtansa liiallista ilmentämistä. Tällä hän itse
asiassa v i e s t i i k u n n i o i t t a v a n s a s i t ä t a s a v e r o i s t a l ä h i m m ä i s t ä , j o k a a l a i n e n asemastaan
huolimatta on.
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jäätäväksiz. Empatian olennaisuutta aidon ja pelkästään ulkoisen kohteliaisuuden erottamisessa ilmentävät seuraavat Janssonin kertomuksen repliikit:
Esimerkki ] .
Y m m ä r r ä n että t u o o n s i n u n käsityksesi tanssimisesta,

mutta olisin

kiitollinen, ellet tanssisi ruoassa. (Mts. 102.)
Esimerkki 2.

Jaha— — . Se oli juuri se tölkki, joka annetaan aina kimalaisille. Nyt kenenkään
ei tarvitse raahata sitä niitylle. Ja isoäiti sanoi aina, että jos tahtoo maan
kasvavan, sille on annettava jokin lahja syyspuoleen. (Mts. 109.)

Repliikki lzhän on Tuu-tikin konstruoima esimerkki Ninnin kauhean tädin tyypillisestä ironisesta kommentista, kun lapsi on erehtynyt, tässä tapauksessa liukastunut keskelle juuri perattuja sieniä. Myös repliikki 2 on kommentti lapsen kömmähdykseen. Sen lausuu Muumimamma, kun Ninniltä on
särkynyt suuri omenahillopurkki.
Repliikissä ] on paljonkin kohteliaisuuden ilmaisuun vakiintuneita kielenpiirteitä. Täti vaikuttaa empaattiselta: hän ilmaisee ymmärtävänsä lapsen käsityksiä tanssimisesta. Mutta koska lapsella ei väitettyjä käsityksiä oikeasti
ole, empatialla ei ole todellista kohdetta ja se osoittautuu tyhjäksi. Näin täti
ilmaisee, että hänestä voisi irrota myötämieltäkin, mutta Ninnistä ei ole sen
kohteeksi, mikä epäilemättä tehostaa Ninnin nolostumista. Sitten täti varustaa kiitoksin ja kohteliaisuuskonditionaalein toivomuksen olisin kiitollinen,
ellet tanssisi ruoassa. Mutta koska hän toivoo lapsen lopettavan sellaisen,
mitä tämä ei ole tehnytkään, hän presupponoimalla olematonta itse asiassa
esittää ilkeän väärintulkinnan lapsen teosta ja siihen vaikuttaneista aikeista.
Kun tulkinta on puettu erittäin kohteliaaseen kieliasuun, kontrasti ulkoisen
sävyn ja siihen piilotetun piikin välillä korostuu, mikä tehostaa sanoman
kielteisyyttä. Repliikki ] ei siis ole aidosti vaan pelkästään ulkonaisesti kohtelias.
Sen sijaan repliikki 2 on oikeasti kohtelias. Siinä missä ] tulkitsee lapsen
liukastumisen osoitukseksi vajaasta käsityskyvystä ja huvittavasta huo-

2 Kiitos Riitta Eroselle jäätävän kohteliaisuuden tähdentämisestä.
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noudesta, 2 tulkitsee epäonnistumisen onnekkaaksi sattumaksi, vieläpä kaikkia
hyödyttäväksija helpottavaksi. Mamma siis viestii Ninnin olevan niin hyväksytty, että jopa hänen kömmähdyksestään on yhteistä hyötyä. Hän vie äärimmilleen sellaisen empaattiseen kohteliaisuuteen kuuluvan ilmiön, että
toisen virheitä ja puutteita vähätellään. Näin Ninni ymmärtää, ettei hänen
tarvitse olla rikkeetön kuuluakseen perheeseen. Tällaisen myönteisyyden
vaikutus lapseen näkyy viime kädessä hänen reaktiostaan, joka on tasan
päinvastainen kuin seuraukset tädin nihiloivasta puhetavasta (mts. 109):
Ninnin käpälät tulivat taas näkyviin ja niiden yläpuolelle pari kapeita sääriä.
Säärien yläpuolella häämötti epäselvästi ruskea hameenlieve.

Ironio jo kohtelias kielteisyys
Kun kielentutkijat puhuvat ironiasta kohteliaisuuden yhteydessä, he ohittavat
kysymyksen kohteliaisuuden aitoudesta. Esitellessään erilaisia strategioita,
joilla välttää tai vähentää toisen kasvojen uhkaa, Brownja Levinson nimeävät
yhdeksi näistä ironian (mts. 221—222, 262—265). Silloin kun viesti on vaarassa nolata toisen, ironinen esitystapa heidän mukaansa hälventää
nolostuttavaa vaikutusta. Kyse ei siis heidän kuvauksessaan voi olla epäaidosta
kohteliaisuudesta, vaan sellaisesta, jonka tarkoitus todella on hälventää negatiivisen viestin epämiellyttävää vaikutusta.
Myös Leech (1983: 82—83, 144) yhdistää ironian negatiiviseen kohteliaisuuteen. Hän esittää, että tietyissä tapauksissa ironia on juuri se esitystapa,
jonka avulla on mahdollista sekä osoittaa noudattavansa kielellisen viestinnän yleistä yhteistyönperiaatetta että olla kohtelias. lronia on hänen mielestään ikään kuin kohtelias tapa loukata, ja toisaalta se on keino välttää niitä
ikäviä seurauksia, joita (suoraan) loukkaajalle helposti koituu. Samoin Barbe
(1995: 10, 89—92) pitää ironiaa niin esittäjän kuin uhrinkin kasvoja suojelevana
tapana esittää kritiikkiä. Chen puolestaan kutsuu kohteliaisuudenperiaatteeksi
(1990: 129) sitä, että vältetään toisen estämistä tai pakottamistaja osoitetaan
toverillisuutta ja yhteisyyttä häntä kohtaan. Itsekkyya'en periaate (mts. 135)
taas ohjaa kielenkäytön avulla välttämään itselle muuten koituvia epätoivottavia
seurauksia ja samalla edistämään itselle mahdollisimman edullisia seurauksia. Kumpaakin periaatetta voi palvella ironian avulla.
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Huolimatta pienistä termi- ja rajauseroista näyttää kielentutki joiden näkemys ironian ja kohteliaisuuden suhteesta melko yhtenäiseltä: ironia edistää
heidän mukaansa kohteliaisuutta, koska se varjelee sekä puhujaa että kuulijaa silloin, kun nolostuminen uhkaa. Miten tämä näkemys auttaisi ymmärtämään Ninnin näkymättömyyttä? Kysyn uudelleen: voiko kohtelias, omiaja
toisen kasvoja suojeleva tapa esittää kielteisyyttä tehdä lapsesta näkymättömän? Vastaus kuuluu: ei voi. Tämänhän osoittavat Muumimamman edellä
käsittelemäni kommentit lapsen kömmähdyksiin. Niiden ansiosta Muumipeikko saa lujaa mutta lempeää oj ennustaja Ninni uskaltaa jo vähän näkyä.
Mutta epäaito, vain ulkonaisesti kohtelias puhetapa, joka kyllä varjelee puhujan kasvoja muttei kuulijan, voi nolata toisen, kuten Ninnin kauhean tädin
repliikki l osoittaa.
Tädin nihiloivaa repliikkiä kutsutaan Janssonin kertomuksessa
ironiaksi, ja kielentutkijat taas esittävät ironian varjelevan toisen kasvoja.
Miksi sitten Ninni nimenomaan menettää kasvonsa ironian kohteeksi joutuessaan? Kutsuisivatko kielentutkijat tädin repliikkiä ironiaksi? Puhuvatko
kielentutkijat ylipäätään samasta ilmiöstä kuin Janssonin kertomus? Tätä
selvitän vertaamalla kielentutkijoiden ironiasta antamia esimerkkejä kertomuksen esimerkkiin.

Ironion kovo ydin
Janssonin kertomuksessa annetaan ironiasta vain yksi esimerkki, tädin jo
edellä käsittelemäni repliikki:
Esimerkki 1.

Ymmärrän että tuo on sinun käsityksesi tanssimisesta, mutta olisin
kiitollinen, ellet tanssisi ruoassa.

Repliikki vakuuttaa Muumipeikon siitä, että tällainen puhetapa on ”epämiellyttävä” ilmiö. Muumien maailmassa ironiaa ei siis pidetä aidon kohteliaana puheena.
Brown ja Levinson (1978: 221—222) esittävät, että ironia on päinvastaisen sanomista kuin tarkoittaa, esimerkiksi sellaista kuin
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Esimerkki 3.

John on varsinainen nero. [John*s a real genius.] (John on juuri tehnyt
kaksikymmentä tyhmyyttä peräkkäin.)

Leech (1983: 142) pitää tyypillisenä ironiana esimerkiksi lausetta
Esimerkki 4.

Kun on hänenlaisiaan ystäviä, kuka enää vihollisia kaipaa?
[With friends like him, who needs enemies?]

Barben mukaan (1995: 1 l) ironiseksi voitaisiin tulkita muun muassa lauseet Sja 6, tilanteessajossa puhuja kärsii vedosta, kun toinen on unohtanut
sulkea oven:
Esimerkki 5.

Hauskaa että muistit sulkea oven.
[I am so glad you remembered to shut the door.]
Esimerkki 6.

Tosi kiva istua vedossa.
[] love sitting in a draft]

Esimerkeissä voi havaita tiettyä kaksinaisuutta. Janssonin kertomuksen
esimerkissä ( l) lapselle esitetty toive on ”totta”, sillä puhuja mitä ilmeisimmin todella toivoo, ettei ruoassa tanssittaisi. Toisaalta edellä jo ilmeni, että

liukastumisen samastaminen lapsen käsitykseen tanssimisesta vaikuttaa
tarkoitushakuiselta väärintulkinnalta lapsen käsityskyvystä. Samanlaista toisen käsityskyvyn aliarviointia sisältyy toivomukseen, ettei lapsi tanssisi ruoassa — aivan kuin tämä ei opettamatta tajuaisi, että peratut sienet ovat nimenomaan ruokaa. Tällaisten pahantahtoisten vääristelyjen yhteydessä repliikin
kohtelias sävy on epäaito; Tuu-tikin mukaan aidompaa olisikin suuttua eikä
puhua kumman kohteliaasti. Myös esimerkissä 4 on kahtalaisuutta viestin
sananmukaisessa uskottavuudessa: toisaalta puhuja kyseenalaistaa suoraan
vihollisten tarpeellisuuden, toisaalta hänen kysymykseensä sisältyy
presuppositio ”jokainen kaipaa vihollisia”. Presuppositio osoittautuu kuiten-

l94
kin epäaidoksi kun-lauseeseen vertaamalla: siinähän ystäviksi kuvattujen
henkilöiden vihjataan todellisuudessa olevan vihollisia, kun kerran
heidänlaisiaan ei kaivata. Sen sijaan esimerkit 3, 5 ja 6 ovat yksiäänisemmin
valheellisia: 3 :n predikaatio Johnin neroudesta on falski, 5 :ssä esitetään väärä
kuvaus asiantilastaja 6:ssa puhujan tunteista.
Vaikka esimerkeissä on kyse vain lyhyistä lausumista, niissä voi siis havaita vaihtelua yhtä hyvin sävyssä, sananmukaisuudessa ja puhujan sitoutuneisuudessa kuin esitystavassakin. Vaihtelevuus ei ole yllättävää, sillä ironia
on laaja ja monimuotoinen ilmiö (vrt. Hutcheon 1995). Kaikenlaiselle ironialle
on kuitenkin yhteistä yksi: sen perussanoma on kielteinen. Kielteisyys on
kaiken ironian ydin, ja kovaksi sen tekee se, että kielteisyys aina kohdistuu
johonkin ja johonkuhun — ja nimenomaan intentionaalisesti: puhujan tieten ja
tahdosta. (Rahtu 2006.)
lntentionaalinen kielteisyys kohteineen yhdistää myös esimerkkejä 1—6.
Kun ] ottaa kielteisen kannan lapseen ja tämän erheeseen, 3 kritisoi Johnia
nerokkuuden puutteesta, 4 ystävää epäystävyydestä, 5 puhuteltavaa huolimattomuudesta ja 6 vetoisia olosuhteita (jotka johtuvat puhuteltavan huolimattomuudesta). Lisäksi esimerkit paljastavat, että ironian kovaan ytimeen
kuuluu vielä yksi elementti: sen monitulkintainen esitystapa. Kaikissa
esimerkeissä nimittäin kielteisyys on tavalla tai toisella, milloin enemmän,
milloin vähemmän kätkettyä. I:ssä se on piilotettu kohteliaaseen toiveeseen,
3:ssa, ssä ja 6:ssa falskeihin predikaatioihin, 4:ssä retoriseen kysymykseen. Kaikissa esimerkeissä siis kaikuu kielteisen sävyn tai sanoman rinnalla
vähintään yksi toinen ääni: esimerkissä ] kielteisyyttä säestää epäaito kohteliaisuus, 3:ssa ja 6:ssa petollinen kehu, 4:ssä epäuskottava kysymys, ssä
kiitos toivottavasta asiasta, jota toinen ei kuitenkaan ole toteuttanut.
Esimerkkien vertailu on kuorinut niistä kaikista esiin ironian kovan ytimen. Ne esittävät myönteiseksi (tai esimerkin 4 tapaan neutraaliksi) sen,
mitä nimenomaan tarkoitetaan moittia. Mitä ilmeisimmin tutkijoiden esimerkit siis kuvaavat samaa ilmiötä kuin Janssonin kertomus. Vaikka Tuu-tikki ja
Muumipeikko paheksuvat ironiaa ja vaikka kielentutkijat pitävät sitä
kohteliaisuutena, kyse ei lopulta ole siitä, että puhuttaisiin eri ilmiöistä. Kyse
on suhtautumistavan ja luokittamisen eroista.
lroniaan on aina suhtauduttu ristiriitaisesti, antiikista asti. Siinä missä

eironeia oli Platonille (1999) yhtä kuin teeskentely, se jo Aristoteleelle oli
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paitsi halveksimista myös sivistyneempää kuin karkea ilveily (2000: 1379b:
31—32, l4l9b: 8—10). Cicero (1959: LXVll.269) nimitti ironiaa ”urbaaniksi
dissimulaatioksi”, siis henkeväksi (sananmukaisesti ”kaupunkilaiseksi,)
teeskentelyksi. Norman Knoxin (1961) tutkimusten mukaan englannin kielessä z'rom'a on jo vuosina 1500—1755 merkinnyt toisaalta esimerkiksi
”teeskentelyä', ”pettämistä” ja ,vähättelyä', toisaalta 'epäsuoruuttaZ ,päinvastoin sanomista” ja ylipäätään vain ”leikillistä puhetta,. Näissä merkitysryhmissä voi havaita nimenomaan ironiaan kohdistuvien asenteiden
kaksinaisuutta: sitä pidetään toisaalta enemmän tai vähemmän ikävänä
asenteena, toisaalta ikään kuin vain teknisenä kielellä leikittelynä.
Romantiikan aikana ironia nähtiin nerojen, ihannoitujen poikkeusyksilöiden,
lajiksi. Niinpä Friedrich Schlegel (1967: mm. 152, fragmentti 42) piti ironiaa
”loogisena kauneutena”. Mutta Soren Kierkegaard joutui kipuilemaan väitöskirjan verran päätyäkseen siihen, ettei ironian tarvitse olla ylimielisyyttä ja
toisen halveksimista, vaan se voi olla ”ihmisarvoisen elämän alku” (1962:
15. teesi). Kierkegaard puhui nimenomaan Sokrateen harjoittamasta ironiasta:
tämä tekeytyi tyhmäksi kätilöidäkseen esiin puhekumppanin paremman tiedon asioiden oikeasta laidasta (Saarinen 1998: 17, 21; Thielst 1999: 112—
113). Tällaisen tietyllä tavalla vilpillisen menettelyn oikeutti Kierkegaardin
mielestä Sokrateen jalo päämäärä: puhdas pyrkimys totuuteen.
Omankin aikamme suhtautuminen ironiaan on ristiriitaista. lronisesti puhuvia ihaillaan heidän älykkyytensä ja nokkeluutensa tähden, mutta myös
pelätään ja paheksutaan —jopa siinä määrin siis, että kasvattajia varoitellaan
puhumasta ironisesti lapselle. Vaikka suhtautumistavat ironiaan vaihtelevatja
ironiaa on monenlaista, väitän, että kohteliaisuuteen — siis aitoon kohteliai-

suuteen — ironiaa ei kuitenkaan tule samastaa. Kielentutkijat tekevät liian suorasukaisen yleistyksen näiden kahden toisiaan sivuavan puhetavan pohjalta.
Syitä on kaksi. Ensinnäkin he eivät tee eroa aidon ja ulkonaisen kohteliaisuuden välille. Siinä missä aidosti kohtelias viesti kielteistäkin sanomaa
välittäessään suojaa toista nolostumiselta, vain ulkonaisesti kohtelias viesti ei
sitä tee, kuten tädin puhetavasta Ninnille koituvat kovat seuraukset osoittavat. Toiseksi kielentutkijat käsittävät ironian liian yksiniittisesti: ikään kuin
kyse olisi vain sellaisista heti ja helposti tunnistettavista ja melko
konventionaalistuneista lausahduksista kuin heidän esimerkeissään. Kuitenkin ironiaa on usein vaikea tunnistaa, ja loppujen lopuksi ironisesti voi tulkita
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melkeinpä millaisen tahansa lausuman. tai tekstin — tulkintahan riippuu
kontekstista.
Olen itse ehdottanut ii'onisen tulkinnan kriteereiksi eräänlaista komponenttimääritelmää(Rahtu 2006: 44—52): mitä erilaisimpia ironisia tulkintoja
yhdistää niiden koostu-minen kovasta ytimestä, jonka muodostavat edellä—io
sivutut viisi elementtiä. Ensimmäinen elementti tai komponentti siis on tavalla tai toisella kielteinen sanoma, toinen sen. tuottaja(n intentionaalisuus), kol—
mas sen kohde, neljäs sen uhri ja. viides näiden muiden komponenttien
monitulkintainen esitystapa. Samankin viestin ironiset tulkinnat saattavat
kuitenkin vaihdella, ja syynä on se, että niiden osatekijät yhdistyvät eri tulkitsi—
joiden mielessä niin erilaisiin odotuksiinjataustoihin. Esimerkiksi tulkinnat
siitä, mikä on ironian kohde ja kuka sen uhri, saattavat johtaa hyvinkin erilaisiin näkemyksiin siitä, mikäjonkin viestin ironinen sanoma lopulta on. ironisen tulkinnan hahmottumisessa on tärkeää myös se, mitä monitulkintainen
esitystapa kätkee: viestin kielteisyydenkö vai kielteisyyden tuottajan, 'kohteen vai uhrin. Juuri sitä, millaisiksi ironian elementit kulloinkin tulkitaan ja
mikä niistä on koettu kätketyksi, on välttämätöntä analysoida, jotta selviäisi,
millainen ironinen viesti voidaan tulkita kohteliaaksi, millainen ei. Tällaista

analyysia. havainnollistakoon edelleen Kertomus näky:-nätfön-zästä lapsesta.

Nolouden onotomio
Laususkellessaan esimerkin l kaltaisia huomautuksia lapselle ”aamusta il—
taan” (mts. lOZ) Ninnin täti. arvioidaan kertomuksessa Tuu-tikin suulla
kauheaksi, (jäätävän) kylmäksi ja musertavaksi. Mutta näitäkin pahempana
"luu—tikki pitää sitä, että täti on lapsen kannalta käsittämätön. Mitä Ninni ei.
käsitä? Tarkastellaan taas tädin repliikkiä:
Esimerkki 1 .

Ymmärrän että tuo on sinun käsityksesi tanssimisesta, mutta olisin
kiitollinen, ellet tanssisi ruoassa.

Tuu—tikin mukaan tällainen ironinen kommentti säikäyttää perattujen sienten sekaan mäjähtäneen Ninnin, mutta tämä kyllä ymmärtäisi, jos täti suuttuisi.
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Ninni siis mitä ilmeisimmin tajuaa kompastumisen ei-toivotuksi teoksi, eli
hänen säikähdyksensä ei johdu sellaisesta nolostumisesta, että hän olisi pettynyt kehujen odotuksessaan. Toisin sanoen Ninni on odottanut tädiltä suut—
tumusta mutta säikähtänyt saatuaan kielteistä palautetta. Outoa!
Säikähtäminenhän seuraa tyypillisesti jotain yllättävää, äkkinäistä tapahtumaa eikä sellaista, mitä on osannut odottaa. Ninnin ristiriitaiselta vaikuttavan

reaktion syy ei olekaan kielteisyys sinänsä vaan sen esitystapa. Sen mukana
tädin viesti nimittäin välittää piilosanomia, joita Ninni säikähtää.
Ironisesti monitulkintainen esitystapa syntyy, kun ironian ytimeen kuuluvia kielteisyyden elementtejä kätketään, kuten edellä esitin. lronista piilottelua
on monenlaista: mikä tahansa ironian elementeistä voidaan kätkeä, ja siitä,
mitäja miten kätketään, seuraa erilaisia piilomerkityksiäja vihjeitä. Tuu-tikin
antamassa esimerkissä täti kätkee komponenttia ], kielteisyyttä. Hän kätkee
sitä epäaitoon empatiaan, joka kietoutuu tahallisiin väärintulkintoihin tapahtuneesta ja lapsen motiiveista. Tädin närkästys on kätketty todellisuutta —
lapsen liukastumista — vääristävään väitteeseen Ymmärrän että tuo on sinun
käsityksesi tanssimisesta. Liukastumisen nimittäminen (epäonnistuneeksi)
tanssimiseksi vihjaa lapsen olevan niin hölmö, ettei hän erota tanssimista
liukastumisesta eikä ilman eri kehotusta ymmärrä olla tanssimatta ruoassa.
Lause siis vihjaa lapsen tehneen tahallaan sen, mikä oli vahinko. Näin täti
ilmaisee pitävänsä Ninnin käsityskykyä puutteellisena. Tädin repliikki ei siis
kommentoi vain vahinkoa vaan kohdistuu lapsen ymmärrykseen, taitoihinja
tilannetajuun — kyseenalaistaa hänen persoonansa.
Kielteisyyden voi kätkeä falskiin sävyyn myös monin muin tavoin. Ironisesti puhuva voi vaikkapa korostaa jonkin asian outoutta ja kummallisuutta
mainitsemalla sen kuin arkisen tavallisuuden, ja ilmiön kuohuttavuutta tai
pöyristyttävyyttä voi alleviivata puhumalla siitä viileästi, ikään kuin esittämällä yhdentekevän toteamuksen. Juuri näin tekee Ninnin täti. Hän ei suinkaan tyrmisty tai edes hämmästy, kun lapsi läsähtää sienten sekaan, vaan
puhuu tottuneen neutraalisti, kuin olisi saanut tuon tuosta törmätä tämän
typerän tyttösen toilauksiin. Ninni siis oppii, ettei häneltä voi odottaa mitään
hyvää—ja niin hän oppii häpeämään itseään. Eivätkä itseään häpeävät ihmiset mielellään asetu toisen katseen alle, vaan kätkeytyvät. Äkillisesti
nolostunuthan tyypillisesti kertoo ”halunneensa vajota maan alle”, pitkäaikaisen häpeän painama taas saattaa kätkeytyä erilaisiin suojarooleihin tai

l 98
epäaitoon käytökseen. Ninni on oppinut häpeämään itseään niin paljon, että
pakenee täydelliseen näkymättömyyteen — kuin ei olisi syntynytkään.
Kun vertaan Ninnin tädin ironiaa äitini viljelemään ironiaan, huomaan eroja.
Suurin on siinä, mitä ja varsinkin ketä ironian piikki pistää. Murrosikäisen
tuskailuni peilin edessä sai äitini ironisoimaan ajan kauneusihanteita ja
muotiguruja, jotka olivat kohottaneet erään anorektisen laihan Twiggyn
mallimaailman ikoniksi. Siinä missä täti Janssonin tarinassa kyseenalaistaa
lapsen olemuksen ja arvostelukyvyn, äitini siis päinvastoin ironisoi niitä, jotka saivat hänen lapsensa kyseenalaistamaan itsensä. Joskus tämä päämäärä
vaati myös lapsen omien laihuusdiskurssista omaksuttujen ajatuspinttymien
ironisointia. Usein äitini käytti ironiaa itseironiseen hauskuuttamiseen:
kertoillessaan muistojaan ja sattumuksiaan elämänsä varrelta hän tyypillisesti esitti itsensä ironisessa valossa. Me lapset saimme luvan nauraa hänelle, ja
samalla opimme, ettei hänen auktoriteettinsa tai arvokkuutensa siitä kärsinyt. Sellainen antoi uskoa aikuisen kestävyyteen ja voimaan ja vahvisti
turvallisuudentunnettamme.
Äitini ei ironiallaan tähdännyt lapsen nolaamiseen, vaan milloin empatiaan,
milloin itseilmaisuun, milloin kielelliseen leikkiin tai huvittamiseen. Hän valit-

si sanansa sattuvasti ja särmikkäästi, ja usein saimmekin purskahtaa oivalluksen nauruun ja kokea ihanaa yhteisyyttä hänen kanssaan. Hänen ironinen
puhetapansa saattoi vaatia ylimääräistä tulkintaa, mutta samalla se osoitti,
että hänellä on aikaa odottaa juj un perillemenoa— siis aikaa olla lapsen kanssa. Äidin kielenkäyttö johti viihtymiseen, kotoisuuteen ja luottamukseen, että
minä, lapsi, olen kyllin arvokas, aikuisen veroinen, kun kerran inspiroin aikuista pelleilyyn ja ironisiin kielileikkeihin.
Kun sanotaan, ettei lapselle pidä olla ironinen, tarkoitetaan varmaan ironiaa, joka kohdistuu lapsen olemukseenja persoonaan, siis nolaa hänet. Toisin
sanoen tarkoitetaan ironiaa, joka on kohteliasta korkeintaan ulkonaisesti. Tällöin
aikuisen ja lapsen väliltä puuttuu myönteisen ironianviljelyn maaperä: yhteisyys,
kontakti, tunne — sanonpa suorastaan: rakkaus. Tästä on kyse Janssonin
kertomuksessa. Täti on ottanut Ninnin hoiviinsa, ”vaikkei pitänyt hänestä”
(mts. 102). Rakkaudettomuudessa ironiasta voi tulla epäystävällisyyden ja
sorron väline, eikä tällaista ironiaa todellakaan voi pitää kohteliaana tapana
esittää ikäviä viestejä. Ulkonaisesti kohtelias mutta ytimeltään epäempaattinen
ironia tyypillisesti johdattaa toisen ensin myönteiseen tulkintaan ja sitten
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nolaakin tämän ottamalla etäisyyttä, mikä tehostaa viestin kielteistä vaikutusta. Mutta rakkauden ilmapiirissä ironial la voi viihdyttää ja yhdistää; se voi
olla kielellistä rikkautta, välittämistä ja vaivannäköä. Se ei suuntaudu suojattomaan osapuoleen vaan niihin, joilla on voima ja valta se kestää.
Olipa kyse kuinka empaattisesta ironiasta tahansa, sen ydin on kuitenkin
kova siinä kuin epäempaattisenkin ironian. Se vaatii aina uhrinsa — jos ei
kuulijaa, niin jonkun muun, kuten vaikkapa muoti gurut äitini ironian kohteina. lronialla suljetaanjoku piirin ulkopuolelle: ainajoku menettää oikeutensa
kuulua c*meihin” — jopa itseironian tapauksessa. Kun äitini ironisoi itseään,
hän ikään kuin oli kahtena: sekä suvereeni kertoja, joka paljasti kertomuksensa päähenkilön huvittavuuden, että tuo päähenkilö, jolle sai nauraa, koska
hän ei kertomuksen kuvaamassa tilanteessa vielä ollut yhtä viisas kuin me,
siis kertojaja kuulijat (vrt. Hahtola 2006). Joskus ulkopuolellejoutuu siksi,
ettei tavoita toisen ironista sanomaa. lronian ulos sulkeva vaikutus kuitenkin
johtaa paradoksisesti siihen, että sisäpiiriinjääneet kokevat yhteytensä vahvistuvan (vrt. Clift 1999). Kun piiri pienenee, se tiivistyy: sen sisään jääneet
ikään kuin solmivat kielellisen salaliiton ulos puhuttuja vastaan. Ninnin täti
on ironisoinut Ninnin luotaan niin perusteellisesti, että tämä on ymmärtänyt
häipyä näkyvistä kokonaan.

Kohtaamisen

välttämättömyys
Vanhempien tehtävä on tehdä lapsestaan näkyvä: täysivaltainen ihminen ihmisten yhteisöön. Heidän on myös kasvatettava itsetiedottomuuden mullassa uinuva mukula itsetuntemuksen valoon. Kumpikin tehtävä vaatii sellaista
puhetapaa, joka auttaa lasta tunnistamaan itsensäja rajansa. Esimerkiksi kun
äitini oli ojennettava meitä lapsia, viesti tuli harvinaisen selvällä suomen kielellä— samaan tapaan kuin Muumimamman kommentti Muumipeikolle, joka
oli vahingossa säi käyttänyt Ninnin. Tällaisesta puheesta lapsi oppii, mitä toisen huomioonottamiseen ja hyvään käytökseen kuuluu, mikä on oikein ja
mikä väärin. Samalla hän tulee tietoiseksi itsestään, omista valinnoistaan ja
motiiveistaan ja niiden seurauksista. Näin aikuinen on reaktiollaan asettanut
lapsensa kasvojen eteen selkeän peilikuvan.
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Mutta Ninnin täti näyttää puheillaan Ninnille vääristävää peiliä, josta Ninni
ei tunnista itseään eikä omia vaikuttimiaan. Eihän hän tahallaan ole liukastunut
limasieneen, eihän hän luule tanssivansa, ja tokihan hän ymmärtää, että peratut

sienet ovat ruokaa eivätkä mikään tanssinäyttämö. Kun täti kuitenkin puhuu
kuin liukastumisessa olisi kyse Ninnin tahallisista valinnoista, Ninni hämmentyy
ja joutuu arvailemaan, uskoako tädin peilistä näkyvää outoa kuvaa vai ei.
Lopulta enää vain Ninnin näkymättömyys estää tätiä asettamasta lapsen eteen
loukkaavaa peiliä. Mutta samalla Ninni itsekin hukkaa kuvan itsestään ja joutuu eksyksiin. Ja kun ei tiedä, kuka on, ei tunnista omia tunteitaankaan. Siksi
Ninni ei koskaan edes suutu. Myy, muumiperheen riiviömäinen kasvattitytär, oivaltaa, että juuri tästä syystä Ninnin kasvot pysyvät piilossa (mts.
113):
— Hän ei osaa suuttua, sanoi pikku Myy. Se hänessä on vikana. Kuule,
Myy jatkoi ja meni aivan Ninnin eteen ja katsoi häntä uhkaavasti, sinä et
saa koskaan kasvoja, ellet opi tappelemaan. Usko minua.

Myy on oikeassa: Ninni kasvot paljastuvat vasta, kun hän suuttuu
Muumipapalle ja puree tätä kiukkuisesti hännästä. Perhe on silloin
retkeilemässä rannalla, ja Ninni luulee, että Pappa aikoo heittää Mamman,
hänen hyväntekijänsä, laiturilta kylmään mereen, mikä saa hänet tulistumaan
(mts. 116):

— — kuului kiljahdus, punainen salama lensi yli laiturin. Isä kirkaisija pudotti
hattunsa mereen. Ninni oli upottanut pienet näkymättömät hampaansa
isän häntään, ja ne olivat terävät. — Hyvä, hyvä! Myy huusi. Minä itse en
olisi osannut tehdä tuota paremmin! Ninni seisoi laiturilla ja punaisen
tukan alta näkyivät pienet pystynokkaiset, Vihaiset kasvot. Hän sähisi
isälle kuin kissa.

Kun Pappa välikohtauksen jälkimainingeissa itse molskahtaa veteen, Ninni
löytää myös naurunsa (mts. 117):
— Voi, huusi Ninni. Miten hauskaa! Miten ihmeellistä! Ja hän nauroi niin
että koko laituri tärisi.

Vaikka lapsen kasvattamisen yksi päämäärä on näyttää tälle, kuka ja mikä
hän on, minä syntyy vain suhteessa sinään, teihin, meihin. Siksi lapsen on
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välttämätöntä kohdata toinen. Tuo toinen on lapselle ensisijaisesti aikuinen —
äiti, isä tai muu kasvattaja, johon lapsi kasvaessaan tutustuu. Kohtaamiseen
tarvitaan kaksi, ja siksi myös lapselle on avattava sanomisen paikkoja. Sen
voi tehdä monin tavoin, ja näitäkin Janssonin kertomus kuvaa. Ojentaessaan
Muumipeikkoa suoraan imperatiiveilla Muumimamma on niin selkeä, ettei
lapsi jää epätietoiseksi äidin sanomastaja asenteesta. lmperatiiveja pehmentävä
kultaseni taas varmistaa, että lapsi on turvassa. Kaikki tämä tarjoaa lapselle
tarttumakohtia aikuiseenjajopa mahdollisuuden väittää vastaan, jos siltä tuntuu. Mutta kun Mamman on kommentoitava jo valmiiksi näkymättömiin
säikähtänyttä Ninniä tämän rikottua hillopurkin, hän puhuukin erheen olemattomiin tulkitsemalla purkin pudottamisen hyödylliseksi teoksi. Näin Mamma viestii aidon ja empaattisen kohteliaisuuden avulla, että Ninnillä on joka
tapauksessa oikeus olemassaoloon, ja siksi Ninni alkaa taas häämöttää. Se
on ensimmäinen askel sillä tiellä, joka lopulta vie Ninnin täysivaltaisen sanojan
paikalle, uskaltamaan Muumipapan purijaksi.
Mutta kauheaa tätiä vastaan Ninni ei ole pystynyt nousemaan. Syynä on
se, ettei täti suostu ottamaan aikuisen paikkaa ja puhumaan lapselle riittävän
suorasti silloin, kun pitäisi. Sen sijaan täti kätkee piikkinsä niin ovelasti, ettei
siitä saa otetta. Tädin viestintä on yksisuuntaista, siihen ei voi vastata. Se ei
ole aitoa vuorovaikutusta, koska se ei perustu tasaveroisten kontaktiin vaan
vallan näyttämiseen. Janssonin kertomuksessa ironia on välinpitämättömyyden palveluksessaja siksi estää lasta näkemästä sen enempää itseään kuin
aikuista. Välinpitämättömyys ei ole empatiaa, ja siksi se ei myöskään ole
aitoa kohteliaisuutta. Kertomuksen äärellä oivaltaa, miksi käsite kohteliai-

suus on suomessa kielennetty nimenomaan kohdata-kantasanastajohtaen: ei
voi olla kohtelias toiselle, jos ei kohtaa tätä, eikä kohtaaminen ole aitoa, ellei

se ole vastavuoroista.3

3 Venäjässä on ilmeinen paralleeli. Siellä merkitys ”vihata, ilmaistaan verbillä nenavidet,
joka sanatarkasti suomennettuna tarkoittaa ”ei katsoa, — siis ikään kuin ”kieltäytyä
kohtaamasta”; vrt. suomen karsastaa. Kiitos muistutuksesta Matti Larjavaaralle.
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Ironion o n s o

Ninni on näkymätön, koska hän ei muuten pysty räpiköimään irti ironian
ansasta, johon hän vailla vastaironian tai vastaansanomisen valtaa on juuttunut. Tädin ironia on viiltänyt lapsen rikki: puhetavan näennäinen kohteliaisuus herättää toivon, että täti välittää, mutta kielteiset piiloviestit turhauttavat

sen ja nolaavat lapsen. Täti hyödyntää pirullisimmalla mahdollisella tavalla
ironiselle ilmaisulle tyypillistä inkoherenssia: hän rikkoo viestin yhtenäisyyden ja mielekkyyden odotusta vastaan puhumalla tilanteeseen ja tekstiyhteyteen
nähden oudosti (Rahtu 2006): vääristelemällä tapahtunutta pahantahtoisesti
mutta pinnalta kohteliaalla kielenkäytöllä. Hän ei siis ota omiin nimiinsä kielteistä asennettaan, vaan jättää Ninnin yksin vastuuseen sellaisen vaikutelman
syntymisestä. Löytääkseen inkoherenssista mielen Ninni nimittäin joutuu
etsimään ne vihjeet — ironian komponentit —, jotka myönteisen pinnan alla
piilevät, ja säikähtää niiden rakkaudettomuutta.
Täti on ylikohtelias,ja ylikohteliaisuus on tyypillistä ironiaa siksi, että se
on ilmeisimpiä keinoja käyttäytyä tilanteeseen nähden epämielekkäästi mutta
jotain vihj aten. Monet kohteliaisuusfraasit ovat suorastaan konventionaalistuneet ironian ilmaisuun. On aivan jokapäiväistä kehua ja kiittää toista
tämän tekemistä ei-toivottavista asioista tai sellaisista, joita tämä ei ole tehnyt
vaikka olisi pitänyt (vrt. esimerkki 5). Yhtä tavallista on pyytää anteeksi, kun
tarkoittaa syyttää ja soimata. Neidittely, rouvittelu, herroittelu ja monenlainen
titulointi ovat ironisen puheen vakiovarusteita. Joskus jonkin puheenvuoron
muuttamiseen ironiseksi riittää pelkkä kohtelias äänensävy, ilme tai ele.
Mutta ironinen voi olla miltei millätahansa muullakin kielen keinolla, vaik-

kapa liioittelun, vähättelyn, leikittelyn, kiusoittelun, metaforien, vertausten ja
analogioiden avulla, sanomalla päinvastaista kuin tarkoittaa, kehumalla tai
haukkumalla, ylistämällä tai alistamalla. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että ironia
olisi yhtä kuin liioittelu, vähättely, leikittely, kiusoittelu, metaforat, vertaukset

tai analogiat, päinvastaisen sanominen kuin tarkoittaa, kehuminen tai haukkuminen, ylistäminen tai alistaminen. Siis myöskään kohteliaisuuskeinojen
käytöstä ironian ilmaisuun ei seuraa, että ironia olisi kohteliaisuutta. Mutta
falski kohteliaisuus on konventionaalistuneisuuttaan ehkä helpoimmin
tunnistettavaa ironiaa. Ja siksi myös kielentutkijat ovat langenneet ironian
ansaan ja tulleet samastaneeksi sen kielteiseen kohteliaisuuteen.
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