
                                             HELSINGIN YLIOPISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gei kucken ahfen yam – miten tämänkin nyt kääntäisi? 
                Koodinvaihto komediasarjassa Jäitä hattuun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anna Heroja 
      Maisterintutkielma 
      Kääntämisen ja tulkkaamisen maisteriohjelma 
      Humanistinen tiedekunta 
      Helsingin yliopisto 
      Toukokuu 2021 
 



 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Kääntämisen ja tulkkaamisen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Käännös- ja tulkkausviestintä 

Tekijä: Anna Heroja 

Työn nimi: Gei kucken ahfen yam – miten tämänkin nyt kääntäisi? Koodinvaihto 
komediasarjassa Jäitä hattuun 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Toukokuu 2021 

Sivumäärä: 62 s. + liite 9 s. + englanninkielinen lyhennelmä 7 s. 

Avainsanat: koodinvaihto, monikielisyys, jiddish, käännösstrategiat, av-kääntäminen 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto – Helda/ E-thesis (opinnäytteet), 
ethesis.helsinki.fi 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: Tutkielmani aiheena on koodinvaihto audiovisuaalisessa tekstissä ja kääntäjän 
käyttämät paikalliset käännösstrategiat, joiden myötä koodinvaihto kohdetekstissä joko 
säilytetään tai häivytetään. Tutkimusaihetta on lähestytty tarkastelemalla monikielisyyden ja 
koodinvaihdon merkitystä audiovisuaalisessa tekstissä. Tutkielmassa käytetään myös termiä 
L3-kieli, jolla viitataan mihin tahansa luonnollisen tai keksityn kielen representaatioon, joka 
esiintyy monikielisen av-tekstin pääkielen (L1) rinnalla.  
 
Tutkielmassa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mihin aihepiireihin jiddishin- ja 
hepreankielistä koodinvaihtoa sisältävät ilmaukset liittyvät? Mitä paikallisia 
käännösstrategioita em. ilmausten kääntämiseksi on käytetty, ja voidaanko niiden perusteella 
vetää johtopäätöksiä tekstittäjän käyttämästä globaalista käännösstrategiasta? Miten 
suomenkieliset tekstitykset onnistuvat välittämään sarjan juutalaisia elementtejä 
suomalaiskatsojalle, ja kuinka paljon kääntäjä on voinut ratkaisuissaan tukeutua 
audiovisuaalisen tekstin muihin moodeihin, ts. kuvaan ja ääneen? 
 
Tutkimusaineistona on amerikkalaisen komediasarjan Curb your enthusiasm (suom. Jäitä 
hattuun) englanninkielinen alkuperäisversio ja suomenkieliset tekstitykset. 
Tutkimusaineistossa koodinvaihdolla tarkoitetaan heprean- ja jiddishinkielisten ilmausten 
esiintymistä muutoin amerikanenglannilla käytävässä keskustelussa. Laadullisena 
tutkimusmenetelmänä on tekstitysten vertailu, jossa aineistosta poimitaan kaikki 
koodinvaihtoa sisältävät ilmaisut ja vertaillaan niitä suomenkielisiin tekstitysratkaisuihin. 
Käännösstrategioiden luokittelussa hyödynnetään Jan Pedersenin kehittämää luokittelua. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka noin puolet koodinvaihdoista on käännetty 
kohdekielisuuntautuneita käännösstrategioita käyttäen, on koodinvaihtoa säilytetty kuitenkin 



siinä määrin, että illuusiota amerikanjuutalaisten hahmojen puheesta voidaan pitää 
uskottavana, ja monet jiddishin- ja hepreankieliset sanat tulevat hyvin tutuiksi myös 
suomalaiselle katsojalle. Tutkimuksessa havaitaan myös selvästi, kuinka kuvan viesti ja sarjan 
dialogi tarjoavat selityksiä vieraammillekin ilmaisuille. 
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1 JOHDANTO 

 

Tarkastelen tutkimuksessani koodinvaihtoa amerikkalaisessa komediasarjassa Curb Your 

Enthusiasm (suom. Jäitä hattuun), jossa koodinvaihtoa tapahtuu englannin ja alun perin 

jiddishistä ja hepreasta lähtöisin olevien ilmausten välillä. Vertailen englanninkielisen 

alkuperäisversion tekstitystä suomenkielisiin tekstityksiin. Davidson (2017) kutsuu sarjaa 

“juutalaisimmaksi komediasarjaksi koskaan”. Juutalaisuus näkyy ja kuuluu usein sarjan 

visuaalisuudessa ja esimerkiksi musiikissa, mutta jotta saisin käsityksen katsojalle tekstitysten 

kautta välittyvästä sarjan juutalaisesta puolesta, tarkastelen koodinvaihdon lisäksi myös 

englanninkielisiä viittauksia juutalaiseen kulttuuriin.  

 

Mielestäni sekä koodinvaihto että kielenulkoiset kulttuuriviittaukset ovat omiaan 

rikastuttamaan katsojakokemusta. Vaikka kuva on kenties vahvin viesti, uskon, että 

kääntäjälläkin on oma paikkansa kulttuurikuvan välittäjänä. Haluan pohtia sitä, liudentuuko 

alkuperäisen tekstin omaleimaisuus, jos kääntäjä ruututekstien rajoitteista tai muista syistä 

johtuen suosii päästrategianaan kotouttavia käännösratkaisuja. Pyrin myös analyysissäni 

pitämään mielessä av-kääntämisen erityislaatuisuuden eli sen monet moodit. Tutkimuksessaan 

Alfred Hitchcockin monikielisten elokuvien käännösratkaisuista De Bonis (2014, 171) lainaa 

Baldon (2009a) käsitettä “kontekstuaalinen kääntäminen”, jolla viitataan siihen, miten katsoja 

voi hyödyntää audiovisuaalisten tekstien polysemioottista luonnetta. Mitä merkityksiä tekstitys 

ei ehkä kerro, sen voivat paikata kuva ja ääni. Näin epäilemättä onkin, mutta silti esitän tämän 

tutkimuksen osalta hypoteesin, että kuva ja ääni eivät kuitenkaan täysin paikkaa sitä, jos 

monikieliset ilmaisut häivytetään kohdetekstistä. Väitän, että katsojan kokemus on 

mieleenpainuvampi, jos hän myös näkee sanan kirjoitettuna. Ihannetilanne on tietenkin 

sellainen, jossa kaikki moodit toimivat saumattomassa yhteistyössä, mutta läheskään aina se ei 

audiovisuaalisen tekstin kontekstissa ole mahdollista.  

 

Tiivistettynä tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mihin aihepiireihin jiddishin- ja hepreankielistä 

koodinvaihtoa sisältävät ilmaukset liittyvät? 2) Mitä paikallisia käännösstrategioita em. 

ilmausten kääntämiseksi on käytetty, ja voidaanko niiden perusteella vetää johtopäätöksiä 

tekstittäjän käyttämästä globaalista käännösstrategiasta? 3) Miten tekstitykset onnistuvat 

välittämään sarjan juutalaisia elementtejä suomalaiskatsojalle, ja kuinka paljon kääntäjä on 

voinut ratkaisuissaan tukeutua audiovisuaalisen tekstin muihin moodeihin, ts. kuvaan ja 
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ääneen? Koska kyse ei ole vastaanottotutkimuksesta, jää viimeiseen kysymykseen vastaaminen 

luonnollisesti hyvin subjektiivisten havaintojen varaan. 

 

Kiinnostuin aiheesta, sillä jo vuosia amerikkalaiset sarjat (esim. Frendit, Sinkkuelämää, 

Seinfeld, Sukuvika, The Kominsky Method) ja elokuvat (esim. Woody Allenin tai Coenin 

veljesten tuotanto) ovat välittäneet suomalaiskatsojillekin sekä juutalaisuuteen liittyviä 

perinteitä että satunnaisia jiddishin- tai hepreankielisiä sanoja. Kirjallisuuden puolelta olen 

huomannut saman ilmiön esimerkiksi Isaac Bashevis Singerin ja Saul Bellow’n tuotannossa. 

Monet suomalaisetkin tunnistavat jo hanukan ja sapatin viettoon liittyviä tapoja tai ovat 

kuulleet sanoja kuten schmuck tai shiksa. Myös huudahdus Oy!  tai toivotus Mazel tov ovat 

tulleet tutuksi, vain muutamia mainitakseni. Perehdyttyäni tutkimusta tehdessäni hieman 

syvällisemmin jiddishin kieleen olen luullakseni oivaltanut jotain siitä väristä ja vivahteista, 

joita jiddishinkieliset ilmaukset englanninkieliseen keskusteluun tuovat. Toisaalta huumoria ja 

törkeyksiäkin, toisaalta tarkkoja ilmauksia juutalaisesta kulttuurista. Tällaisessa tilanteessa 

kääntäjä on tavallaan tuplahaasteen edessä: “normaalin” englanti-suomi-kääntämisen lisäksi 

hänen tulee arvioida mitä tehdä heprean- ja jiddishinkielisille sanoille, jotka ovat osa 

amerikanenglannin juutalaisten puhumaa variaatiota ja kyseisessä sarjassa tarkoituksella 

valittu ilmaisemaan puhujan kulttuuriperimää ja persoonallisuutta.   

 

Tekstitystä tehdessään kääntäjän on pidettävä mielessä oletettu katsojakunta ja sen sujuva 

katsomiskokemus. Vaikka katsoja luokin lopullisen merkityksen itse, on kääntäjän pyrittävä 

omalta osaltaan helpottamaan tätä prosessia. Kääntäjää auttaa, jos hän on siinä määrin perillä 

sekä lähde- että kohdekulttuurista, että kykenee arvioimaan mitä käännöksen myötä poistunutta 

tietoa kohdekielinen katsoja pystyy paikkaamaan oman yleistietonsa turvin (Díaz Cintas & 

Remael 2007, 150). Beseghi (2019, 168) toteaa, että audiovisuaalisen tekstin kääntäjällä on 

velvollisuus toisintaa TV-sarjan sisäinen maailma kohdeyleisölle niin johdonmukaisesti kuin 

mahdollista, oli kyseessä sitten kielenkäyttö tai henkilöhahmon rakentuminen. Jos 

odotusarvoisesti katsojakunta on kovin heterogeeninen, kääntäjän on turvallisempaa pyrkiä 

sujuvaan kommunikaatioon kuin uskollisesti esittelemään “outoja paikallisuuksia” (Gottlieb 

2009, 25). 

 

Kääntäjä voi joskus sortua tekstityksessä myös holhoavaan selittämiseen (Pedersen 2011, 58). 

Onhan kääntäjä oman kulttuurinsa ja elämänkokemuksena tuote, ei pelkkä vaikutteista vapaa 

viestinvälittäjä. Kumpi on tärkeämpää – lukijaystävällisyys vai paikallisväri? Tehtävä on 
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kaikin tavoin haastava, vaakakupissa painavat ruututekstien selkeyden, näkymättömyyden ja 

tiivistämisen vaatimukset, mutta toisaalta kääntäjällä on mahdollisuus välittää yleisölle 

kulttuuria, vierautta, toiseutta – miksi sitä kukin haluaakaan kutsua. Jos kääntäjä on liiankin 

varovainen tunnustellessaan yhteistä maaperää yleisön kanssa, tuloksena on helposti 

yksinkertaistava tekstitys ja latteampi lopputulos. Morini (2006) toteaa, että monikielisen 

tekstin kääntäjän on pohdittava, onko “kaksinkertainen vieraus” oleellinen tekijä lähdetekstin 

ymmärtämisessä (mts. 125). Tähän voisi lisätä, että jos kysymykseen vastaa kielteisesti, 

kääntäjä tuo tekstiä kyllä lähemmäksi vastaanottajaa, mutta samalla menetetään jotain 

alkuperäisen teoksen laadussa ja estetiikassa.  

 

Vielä vuonna 2011 Díaz Cintas totesi, että monikielisyyden kääntäminen ei ole herättänyt 

akateemista keskustelua, etenkään audiovisuaalisen kääntämisen alalla (2011, 229). Kuitenkin 

viime vuosina elokuvien ja tv-sarjojen monikielisyyden kääntämisen tutkiminen on 

vilkastunut, ja erityisesti monikielisyyden dubbaamisesta löytyy useita tutkimuksia. 

Esimerkiksi Beseghi (2019) tutki Jane The Virgin -sarjan monikielisyyden kääntämistä ja sen 

osuutta karakterisaatioon, Brisset (2009 & 2014) puolestaan Woody Allenin elokuvissa 

esiintyvien jiddishinkielisten ilmausten dubbaamista ranskaksi, De Bonis (2015) Alfred 

Hitchcockin monikielisten elokuvien dubbaamista italiaksi, Dore (2019) monikielisen 

huumorin dubbaamista sarjassa Moderni perhe ja Monti (2014 & 2016) brittiläisissä ja 

amerikkalaisissa elokuvissa esiintyvän koodinvaihdon dubbaamista. Suomessa monikielisen 

elokuvan koodinvaihtoa ruututeksteissä on tutkinut Maria Koskelainen (2014). Beseghi 

toteaakin, että monikielisyydestä on tullut TV-sarjojen keskeinen elementti ja entistä tärkeämpi 

tutkimuskohde audiovisuaalisen kääntämisen saralla (2019, 167).  

 

Tutkielmani aluksi tarkastelen luvussa 2 monikielisyyttä audiovisuaalisessa tekstissä, 

monikielisyyteen liittyvää koodinvaihto-käsitettä ja näiden molempien käsitteiden merkitystä 

osana audiovisuaalista tekstiä. Pohdin myös oman tutkimukseni kannalta, onko minulla edes 

oikeutusta kutsua tutkimaani aineistoa koodinvaihdoksi. Esittelen myös käsitteen L3-kieli, 

jolla voidaan viitata kaikkiin muihin kieliin kuin av-teoksen pääkieleen. Pohdin monikielisen 

av-tekstin kääntämiseen liittyviä seikkoja, kuten käännösstrategian valintaa, globaaleja ja 

paikallisia käännösstrategioita, kotouttamista ja vieraannuttamista, typografisia keinoja 

monikielisyyden esittämiseksi ja kääntäjän osaa kulttuurin välittäjänä. Esittelen myös 

Pedersenin (2011) käännösstrategialuokittelun, jota sovellan omassa tutkimuksessani. Luku 3 

keskittyy jiddishin kieleen ja erityisesti sen suhteeseen amerikanenglantiin. Luvussa 4 esittelen 
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tutkimusaineistoni ja analyysiosassa käyttämäni metodin. Luku 5 on aineistoa analysoiva luku, 

jossa esittelen yksityiskohtaisesti aineistosta nousseet teemaluokat ja koodinvaihdon 

kääntämiseen käytettyjä paikallisia käännösstrategioita. Esimerkkien lomassa pohdin myös 

kuvaa, jonka suomalaiskatsoja sarjan juutalaisesta puolesta voi saada. Luvussa 6 teen 

tutkimuksesta johtopäätöksiä ja esittelen mahdollisia lisätutkimuskohteita. 
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2 MONIKIELINEN AV-TEKSTI 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni kannalta olennaisen viitekehyksen: monikielisyyden ja 

koodinvaihdon ruututeksteissä. Vaikka oma tutkimuskohteeni onkin ruututekstitys, sivuan 

monikielisyyden kääntämistä elokuvissa ja tv-sarjoissa myös dubbauksen näkökulmasta. 

Pohdin lisäksi mikä merkitys monikielisyydellä ja koodinvaihdolla on audiovisuaalisessa 

tekstissä. Esittelen myös Corriusin ja Zabalbeascoan (2011 & 2019) ja Zabalbeascoan ja 

Voellmerin (2014) käsitteen L3-kieli, jonka koen joustavaksi keinoksi viitata 

audiovisuaalisessa tekstissä esiintyviin muihin kieliin kuin teoksen pääkieleen. Alaluvussa 2.4 

esittelen Pedersenin (2011) kehittämän käännösstrategialuokittelun, jota hyödynnän 

analyysiluvussa tutkimusaineistooni soveltuvin osin. 

 

2.1 Monikielisyys osana audiovisuaalista tekstiä 

 

Monikansalliset yhteisöt ovat arkipäiväistyneet, ja ihmisten kaksi- tai jopa kolmekielinen tausta 

on länsimaissakin yhä tavallisempi asia (Dore 2019, 53). Maailma on monikielistynyt siinä 

määrin, että kansainväliseen levitykseen tehtävät yksikieliset elokuvat tai tv-sarjat saattavat 

tuntua jopa todellisuudesta vieraantuneilta. Monikielisyys ei audiovisuaalisessa ympäristössä 

ole sinänsä mikään uusi asia, se on ollut läsnä elokuvassa genrestä riippumatta aina 

äänielokuvan varhaisista vaiheista lähtien (De Bonis 2015, 52), ja akateeminen av-kääntämisen 

tutkimuskin on monikielisyyden osalta keskittynyt pitkälti juuri elokuvien monikielisyyteen 

(Beseghi 2019, 149). Kuitenkin kiihtyvä kiinnostus kansainvälistyvää maailmaa ja esimerkiksi 

muuttoliikkeen tarjoamaa tematiikkaa kohtaan on tuonut monikielisyyden esittämisen myös tv-

sarjoissa ja kirjallisuudessa aivan toiselle tasolle (Szarkowska, Zbikowska & Krejtz 2013, 293; 

Dore 2019, 53). Näin monikieliset TV-sarjat osallistuvat omalta osaltaan kielellisen 

monimuotoisuuden välittämiseen esitellen katsojalle erilaisia kielten välisiä kontakteja ja 

käyttötapoja (Beseghi 2019, 167).  

 

Erotuksena kaksikielisyydestä monikielisyyden voi laveasti määritellä kyvyksi puhua kolmea 

tai useampaa kieltä (Díaz Cintas 2011, 215). Monet tutkijat lukevat nykyään monikielisyyteen 

kuuluvaksi myös kielensisäiset varieteetit, kuten murteet, sosiolektit, vieraan korostuksen ja 

jopa keksityt kielet (Beseghi 2019, 148). Av-teoksessa monikielisyyden voi määritellä niinkin 

yksinkertaisesti, että elokuvassa tai sarjassa esiintyy pääkielen rinnalla ainakin yksi vieras kieli, 

jopa vain yksi vieraan kielen sana. Vieraalla kielellä tässä yhteydessä tarkoitetaan kieltä, joka 
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ei ole ensisijaisen kohdeyleisön äidinkieli. (Szarkowska, Zbikowska & Krejtz 2013, 292.) 

Corrius ja Zabalbeascoa (2011, 116) tosin huomauttavat, että riippuu kuitenkin kääntäjän tai 

kulloisenkin toimeksiantajan kriteereistä, mikä tulee määritellyksi “aidoksi 

vieraskielisyydeksi”, eikä esimerkiksi lainasanaksi. He käyttävät esimerkkinä espanjan sanaa 

“sombrero”. Kääntäjä voi päättää sen olevan joko espanjankielinen sana englanninkielisessä 

tekstissä tai englanninkielinen sana, joka on alkujaan lainattu espanjasta.  

 

2.1.1 Koodinvaihtoa vai lainaamista? 

 

Monikielisyyteen liittyvän käsitteen koodinvaihdon Kovács (2009, 24) määrittelee kahden tai 

useamman kielen/koodin esiintymisenä samassa keskustelussa. Jiménez Carra (2009, 54) on 

samoilla linjoilla ja toteaa, että tavallisesti termiä käytetään kuvaamaan kahden kielen vaihtelua 

diskurssissa, vielä tarkemmin sanottuna vaihtelua saman keskustelun aikana. Koodinvaihtoa 

voi tapahtua myös kielensisäisesti varieteettien, murteen tai tyylin vaihtuessa toiseksi. Myös 

vieraalla korostuksella puhuminen voidaan lukea koodinvaihdoksi. Olennaista on kuitenkin 

yksi kielenkäyttötilanne, jossa eri muodot kohtaavat. (Jonsson 2012, 12; Kalliokoski 2009, 13; 

Kovács 2009, 24–25.) Lähellä koodinvaihtoa on koodinsekoittamisen (code-mixing) käsite, 

jonka Jiménez Carra (2009, 56) määrittelee yksittäisten toisen kielen elementtien käyttämisenä 

keskellä keskustelua. Hän toteaa kuitenkin, että koodinsekoittamisen voi sisällyttää laajempaan 

termiin koodinvaihto. Myös Kovács (2009, 24) sisällyttää koodinvaihdon sateenvarjon alle 

yksisanaisetkin vaihdot.  

 

Monti (2014, 137) käyttää Myers-Scottonin (1993) esittämää jakoa elokuvassa esiintyvästä 

koodinvaihdosta. Koodinvaihtotyyppejä ovat: 1) vuorotteleva koodinvaihto (turn-specific), 

jossa koodi vaihtuu jokaisen keskusteluun osallistuvan puhujan vuoron mukaan; 2) 

lauseidenvälinen koodinvaihto (intersentential) saman puheenvuoron aikana sekä 3) 

lauseensisäinen koodinvaihto (intrasentential), jolloin koodinvaihto voi ulottua yhdestä 

morfeemista aina lausetasolle asti.  

 

Kovács (2009, 24–25) pohtii rajan vetämistä lainasanojen ja koodinvaihdon välillä. Hän toteaa, 

että vakiintuneet lainat ovat jo osa kielen sanastoa, ja siksi ne tulisi sulkea pois koodinvaihdon 

käsitteestä. Tilapäislainoja, joita käytetään vain tietyissä keskustelutilanteissa, onkin sitten 

vaikeampi erottaa koodinvaihdosta. Joka tapauksessa Kovács näkee koodinvaihdon ja 

lainasanojen olevan saman jatkumon eri päissä, ja niiden välille sijoittuvat tilaispäislainat. 
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Kovács siteeraa Gardner-Chlorosia (1987), joka on määritellyt osuvasti lainasanat 

koodinvaihdon vakiintuneiksi muodoiksi seuraavasti: “a loan is a code-switch with a full-time 

job”.  

 

Oman tutkimukseni kannalta minun oli pohdittava täyttävätkö jiddishin- ja hepreankieliset 

sanat koodinvaihdon kriteerit. On ilmeistä, että osa jiddishinkielisistä sanoista on 

amerikanenglantiin vakiintuneita lainoja, ja ne saavat esimerkiksi useita osumia laajassa 

amerikanenglannin COCA-korpuksessa (Corpus of Contemporary American English). 

Tutkimani sarjan henkilöhahmot eivät pääasiassa myöskään ole kaksikielisiä, heidän 

käyttökielensä on englanti, ja vaikka he käyttävätkin jiddishinkielisiä sanoja englanninkielisen 

puheensa lomassa, he eivät, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, osaa puhua jiddishiä sen 

enempää. Davis (2010, 7) onkin todennut, että jiddish ei välttämättä ole ensisijainen käyttökieli 

siihen sekulaaristi sidoksissa olevilla ihmisillä. Jäitä hattuun -sarjan päähenkilön kohdalla 

tämä jopa tehdään tiettäväksi useaan otteeseen, kun hän on esittävinään, että osaisi jiddishiä ja 

sortuu tiettyjen juonenkäänteiden vuoksi puhumaan “gibberish yiddishiä” (Davidson, 2017). 

Tämäkin argumentti puhuu koodinvaihtoa vastaan, jos koodinvaihto käsitetään “kaksikielisten 

viestintänä, jossa samassa keskustelussa tai virkkeessä käytetään useita kieliä tai murteita” 

(Gardner-Chloros 2009, 4).  

 

Mikä sitten puoltaisi sitä, että minun olisi mahdollista käyttää tutkimuksessani koodinvaihdon 

käsitettä? Corrius ja Zabalbeascoa (2019, 75) toteavat, että kaksikielisten taitotaso vaihtelee 

koodinvaihdossa käytettyjen kielien suhteen. Lisäksi koodinvaihdon merkitys laajenee 

kielellisen todellisuuden ulkopuolelle, koska se voidaan myös nähdä symbolina puhujan 

identiteetistä. Benorin ja Cohenin 2011 tekemässä verkkokyselyssä (ks. alaluku 4.3) selvisi, 

että suurin osa leimallisesti amerikanjuutalaisiin yhdistetyistä kielipiirteistä oli edelleen 

tutumpaa juutalaiselle kuin ei-juutalaiselle kohderyhmälle. Ajattelen, että jiddishin- ja 

hepreankieliset sanat amerikanenglannin joukossa edustavat käyttäjälleen tiettyä koodistoa, 

joka aktivoituu tietyssä tilanteessa tai tiettyjen ihmisten seurassa. Siinä mielessä ne sopivat 

hyvin koodinvaihdon käsitteen suojiin. Nojaudun myös samaan argumenttiin kuin Saara Palm 

(2018), joka totesi opinnäytetyössään monikielisen (uudenseelanninenglanti ja maori) 

romaanitekstin käännösstrategioista näin: 

 
Osa tämän tutkielman tutkimusaineistona käytetyn lähdetekstin maorinkielisestä sisällöstä on 
uusiseelantilaisen näkökulmasta lainasanoja, mutta suomalaiselle lukijalle maorinkieliset sanat 
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näyttäytyvät koodinvaihtona. Siksi käsittelen tässä tutkielmassa kaikkia tutkimusaineistossa esiintyviä 
maorinkielisiä tekstisekvenssejä koodinvaihtona, vaikka ne olisivat vain yhden sanan mittaisia, enkä pyri 
erottamaan koodinvaihtoa ja lainaamista toisistaan. (Palm 2018, 8.) 

 

Samalla tavoin osa Jäitä hattuun -sarjan jiddishin- ja hepreankielisistä sanoista on 

amerikkalaisen mielestä epäilemättä lainasanoja, mutta suomenkieliselle keskivertokatsojalle, 

joka itsekin katson olevani, ne näyttäytyvät koodinvaihtona.  

 

2.1.2 Monikielisyyden ja koodinvaihdon merkitys 

 

Puhuttu kieli on juuri niin monipuolista ja altista muutoksille kuin ovat sen puhujatkin. Puheen 

illuusiota kaunokirjallisuudessa tutkineet Tiittula ja Nuolijärvi (2013) toteavat, että vaihtelu 

puhekielessä syntyy alueellista, sosiaalisista ja tilanteisista eroista ja toisenlainen puhetapa on 

mahdollista tunnistaa jo hyvin vähäisistäkin piirteistä, jopa yhdestä esiintymästä (2013, 17). 

Kuten kirjailijat tai kirjallisuuden kääntäjät, myös av-kääntäjät luovat puheen illuusiota 

kirjoitetun kielen keinoin. Kielellisen variaation kääntäminen vaatii kääntäjältä erityistä 

luovuutta (Tiittula & Nuolijärvi 2013, 573). Tästä on kyse myös monikielisen audiovisuaalisen 

tekstin kääntämistyössä. Jokaisen henkilöhahmon puhe elokuvassa tai tv-sarjassa on 

ainutlaatuista, eikä dialogiin ole kirjoitettu erityispiirteitä sattumalta. Olipa kyse sitten 

poikkeavasta aksentista tai erikoisista sanavalinnoista, kaikki auttaa katsojaa muodostamaan 

kokonaiskuvaa henkilöhahmoista. (Díaz Cintas & Remael 2007, 184–185.) Myös Pedersen 

(2017, 215) tuo illuusion käsitteen audiovisuaalisen tekstin kääntämisen yhteyteen. Hän puhuu 

“illuusiosopimuksesta” (contract of illusion), joka tarkoittaa sitä, että katsoja “uskoo” 

tekstityksen edustavan aitoa dialogia, vaikka todellisuudessa tekstitys on vain osittainen, 

käännetty kuvaus ruudulla kuultavasta dialogista tai nähtävästä tekstistä. 

 

Monikielisyyden voi elokuvassa ajatella muodostavan kulttuurien välisen kokemuksen “tilan”, 

jossa kielen valinta voi paljastaa asenteita “identiteettiä, kulttuuria, etnisyyttä, ikää ja 

sukupuolta kohtaan”. Näin monikielisyydestä muodostuu tärkeä osa henkilöhahmon kuvausta. 

(Beseghi 2019, 148.) Tutkittuaan syitä tekstitettyjen ohjelmien sensuuriin (esim. poliittiset ja 

uskonnolliset syyt, poliittinen korrektius) ja kääntäjien itsesensuuriin (esim. halu “suojella” 

yleisöä, kieleen ja kulttuuriin liittyvä tietämättömyys) Scandura totesi, että sensuurin kautta 

yleisöltä viedään mahdollisuus oppia ja ymmärtää muita kulttuureita ja todellisuuksia 

(Scandura 2004, 126–127, 133). Sama voitaneen todeta tuloksena, jos av-tekstin monikielisyys 

häivytetään. 
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De Bonisin mukaan elokuvassa esiintyvällä monikielisyydellä on seuraavat tehtävät: 

“kielellisen todellisuuden realistinen esittäminen, konfliktin luominen ja sekaannusten 

aiheuttaminen”. Viimeksi mainittuun liittyy usein monikielisyyden yhteydessä humoristinen 

elementti. (De Bonis 2015, 53–54.) Jos kielenkäytön taustalta löytyy ideologisia tarkoitusperiä, 

voi monikielisyys saada elokuvassa jopa yhteiskuntakriittisen roolin (Bleichenbacher 2008, 

26). Monikielisyyttä belgialaisessa elokuvassa De Zaak Alzheimer tutkinut Anna Vermeulen 

(2012, 309) toteaa, että kyseisessä elokuvassa monikielisyydellä pyrittiin identifioimaan 

päähenkilöt, luomaan illuusio tarinan todenperäisyydestä, hauskuuttamaan sekä viittaamaan 

kansallisiin stereotypioihin.  

 

Elokuvien monikielisyyden aste vaihtelee. Vieraan kielen esiintyminen voi olla joskus 

olennainen keino kuljettaa juonta eteenpäin, toisaalla taas kieli esiintyy vain satunnaisesti tai 

jopa kertaluonteisesti. (Szarkowska, Zbikowska & Krejtz 2013, 293.) Se millaisista 

elementeistä monikielisyys muodostuu, tai kuinka paljon sitä määrällisesti teoksessa esiintyy, 

ei kuitenkaan ole niin tärkeää kuin kielten keskinäinen vuorovaikutus. Kielet voivat nousta 

rooliin, jossa ne toimivat osatekijänä juonen kehittelyssä, tai kuten jo yllä mainittiin, 

vertauskuvallisena henkilöhahmon karakterisaatiossa. Tällaisen vaikutuksen voi saada aikaan 

jo melko vähäiselläkin vieraan kielen käytöllä. (Delabastita & Grutman 2005, 17.) 

 

Koodinvaihdolla ihminen voi pyrkiä vahvistamaan etnistä identiteettiään, paikkaamaan 

sanastollisia aukkoja tai kenties saavuttamaan jonkin tavoitteen keskustelun aikana (Bullock & 

Toribio 2009, 2). Elokuvissa ja sarjoissa koodinvaihto pyrkii heijastamaan monikielisten 

yhteisöjen todellisuutta hyvinkin tarkasti palvellen näin henkilöhahmojen karakterisaation 

muodostamista (Monti 2016, 68–69). Tutkittuaan englantilaisten ja amerikkalaisten elokuvien 

dubbaamista italiaksi, Monti (2014, 137) huomasi, että koodinvaihto liittyy myös 

maahanmuuttajasukupolvien väliseen kuiluun. Ensimmäinen sukupolvi käyttää vielä omaa 

äidinkieltään “me-koodina” (Auer 2007, viitattu lähteessä Monti 2014, 137) ja korostavat näin 

kuuluvansa tiettyyn yhteisöön. Heidän lapsensa, puhumattakaan näiden jälkeläisistä, ovat jo 

kieli-identiteetiltään englanninkielisiä eli ovat mukautuneet ympäröivän yhteiskunnan “he-

koodiin” (Auer 2007, viitattu lähteessä Monti 2014, 137). He käyttävät kuitenkin edelleen 

etenkin lauseensisäistä koodinvaihtoa vaalien näin taustansa perinteitä ja uskomuksia. Tällä 

tavoin koodinvaihdosta tulee myös erottamaton osa elokuvan merkitystä, joka heijastaa 

tosielämän monikielisten yhteisöjen koodinvaihtoa (Monti 2014, 137).  
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Monikielisyydellä ja koodinvaihdolla on siis väliä, mutta jokaisen audiovisuaalisen tekstin 

kohdalla monikielisyyden merkitystä on arvioitava erikseen (Dore 2019, 54). Días Cintas 

(2011) toteaa, että toisen tai kolmannen kielen satunnainen esiintyminen mutkistaa 

käännösprosessia. Silloin kielen funktiota tekstissä kannattaa pohtia määrän sijasta 

laadullisesta näkökulmasta. Onko nähtävissä jokin selvä syy, miksi kieltä käytetään? 

Pyritäänkö vieraskielisillä ilmauksilla hauskuuttamaan tai vaikkapa aiheuttamaan 

hämmennystä roolihahmojen keskuudessa? Tekstittäjän on myös pohdittava, onko katsojan 

mahdollista poimia sanojen merkitys jonkin muun semioottisen vihjeen kautta. (2011, 220.)  

 

2.2 L3-kieli  

 

Corrius ja Zabalbeascoa (2011 & 2019), sekä Zabalbeascoa ja Voellmer (2014) ovat 

ehdottaneet monikielisten audiovisuaalisten tekstien ja niiden käännösten tarkasteluun 

käsitteen kolmannesta kielestä (L3), jolla viitataan mihin tahansa kieleen (/kieliin), joka 

esiintyy lähdetekstissä pääkielen (L1) rinnalla (L3ST) ja kohdetekstissä (L2) kohdetekstin 

pääkielen rinnalla (L3TT). L3 ei rajoitu käsitteenä johonkin tiettyyn kieleen tai sen variaatioon, 

vaan ulottuu koskemaan minkä tahansa luonnollisen tai keksityn kielen representaatiota 

(Corrius & Zabalbeascoa 2011, 114; 2019, 73). Corrius ja Zabalbeascoa hylkäävät 

kääntämiseen perinteisesti liitetyn lähdekieli-kohdekieli-dikotomian ja toteavat, että 

monikielisten elokuvien tai tv-sarjojen kääntämisessä on nimenomaan oleellista tunnistaa L3:n 

läsnäolo tekstissä. L3-käsitteellä he haluavat painottaa sitä, että kaikki tekstin äänet, olipa 

kyseessä sitten elokuva tai romaani, eivät puhu samaa kieltä tai kielen variaatiota (2011, 117).  

 

Tekstissä voi olla yksi tai useampi pääkieli (L1). Esimerkiksi jos kaksi kieltä on tasavertaisesti 

edustettuna, niihin voi viitata käsitteillä L1a ja L1b. Myös L3-kieliä voi olla useampia. L3-

kieltä määrittelevänä piirteenä voidaan pitää sitä, että se ei ole määrällisesti niin paljon läsnä 

tekstissä kuin L1, eikä sitä välttämättä aina koeta tarpeelliseksi edes ymmärtää. (Corrius & 

Zabalbeascoa 2019, 73; Zabalbeascoa & Voellmer 2014, 27.) 

 

L3 voi siis olla representaatio luonnollisesta kielestä, sen variaatio (esim. murre) tai jopa 

keksitty kieli (Corrius & Zabalbeascoa 2011, 115). Keksitty kieli voi olla täysin keksitty, tai se 

voi perustua vaihtelevissa määrin johonkin luonnolliseen kieleen (Zabalbeascoa & Voellmer 

2014, 36). Myös “pseudokielen”, esimerkiksi vahvalla italialaismurteella parodioidun 
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englannin tai teeskennellyn kielen (ts. henkilö “esittää” puhuvansa kieltä) voi lukea kuuluvaksi 

L3-kieliin (Corrius & Zabalbeascoa 2011, 115).   

 

L1- ja L2-kielistä kääntämisen yhteydessä puhuttaessa on pidettävä ennen kaikkea mielessä 

oletettu katsoja- tai lukijakunta, jolle teksti on suunnattu, ja jolla on odotusarvoisesti 

tietynlainen kieliprofiili (Corrius & Zabalbeascoa 2011, 118). L1-kieli on useimmiten linjassa 

tavoitellun yleisön kielen kanssa – tällöin kieli toimii samastumisen välineenä katsojan ja 

elokuvan henkilöhahmojen välillä. L3-kieltä puhuvien hahmojen identiteetti näyttäytyy usein 

katsojalle vähemmän samastuttavana ja heidän kulttuuritaustansa poikkeavana, ja katsojan 

näkökulmasta heidän käyttämänsä vieraat ilmaisut vahvistavat heidän toiseuttaan. (Corrius & 

Zabalbeascoa 2019, 73–74.) 

 

Koska L3-kielen läsnäolo ja merkitys vaihtelevat elokuvasta toiseen, Corrius & Zabalbeascoa 

(2019, 74) ehdottavat seuraavaa luokittelua:  

- Anekdoottinen, elokuvassa esiintyy vain joitakin satunnaisia L3-kielen sanoja. 

- Toistuva, L3-kielen/kielten ilmaisuja esiintyy läpi koko elokuvan 

- L3-kieli teemana – kieli on vahvasti läsnä, se oleellinen osa elokuvaa, siitä puhutaan ja 

siihen viitataan.  

 

Mitä L1- ja L3-kielille tapahtuu käännettäessä? Ilmeisin siirtymä tapahtuu L1-kielelle: siitä 

tulee käännösprosessissa L2-kieli, eli tutummin lähdekielestä tulee kohdekieltä. L3-kieltä 

voidaan puolestaan käsitellä useallakin eri tavalla, jotka vaikuttavat L3-kielen ja vääjäämättä 

myös sen välittämän informaation lopulliseen näkyvyyteen kohdetekstissä.  

 

Corrius ja Zabalbeascoa (2011) esittävät useita vaihtoehtoja L3-kielen kääntämiseen. He 

käsittelivät tutkimuksessaan dubbaamista, mutta en näe syytä miksi periaatteet eivät soveltuisi 

myös L3-kielen käsittelyyn tekstittämisen yhteydessä. On kuitenkin muistettava näiden kahden 

osa-alueen välinen erottava tekijä. Tekstitettyä ohjelmaa katsovan puolella on “auditiivinen 

etu”, eli vaikka ilmaus olisikin tekstitetty L2-kielellä, katsoja kuitenkin kuulee sen myös L3-

kielisenä. 

 

L3-kieleen voi suhtautua yhtenä lähdetekstin piirteistä eikä sen kääntämisen tarvitse ajatella 

olevan sen rajoittuneempaa kuin muunkaan kääntämisen (Corrius & Zabalbeascoa 2011, 126). 

Aluksi kääntäjän on tietenkin tunnistettava lähdetekstin L3 ja päätettävä, edustaako tämä L3 
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jotain sellaista ongelmaa, jonka olisi myös kohdetekstissä löydettävä jonkinlainen L3-kielinen 

muoto. Audiovisuaalisessa tekstissä on syytä pitää mielessä, että L3-kieli tulee suhteuttaa 

tekstin muihin elementteihin, ennen kuin arvioi sen roolia tai tekee olettamuksia sen 

tarkoituksesta lähdetekstissä (mts. 127).   

 

Jos kääntäjä ei näe tarpeelliseksi tuoda lähdetekstin L3-kieltä esille kohdetekstissä, lähdetekstin 

L3-kielinen ilmaisu joko poistetaan kokonaan tai käännetään kohdetekstin kielellä L2 (Corrius 

& Zabalbeascoa 2011, 123). Tuloksena on näin L3-kielen statuksen neutralisointi ja 

näkymättömyys kohdetekstissä. Sama tapahtuu myös silloin, kun lähdetekstin L3-kieli sattuu 

olemaan sama kuin kohdetekstin kieli L2. Jos puolestaan kääntäjän valittuna strategiana on 

monikielisyyden säilyttäminen, voidaan L3-kielinen ilmaisu siirtää kohdetekstiin sellaisenaan 

tai joissakin tapauksissa kääntää jollakin toisella L3-kielellä, jolloin monikielisyys ilmiönä 

säilyy, mutta vaikutus saattaa olla erilainen kuin oli alun perin tarkoitettu. Tästä esimerkkinä 

Corrius ja Zabalbeascoa käyttävät brittikomediaa Fawlty Towers (suom. Pitkän Jussin 

majatalo), jossa yksi henkilöistä puhuu lähdetekstissä L3-kielenä espanjaa, mutta Espanjan 

markkinoille dubattuna espanja on muutettu italiaksi ja jopa henkilöhahmon nimi Manuelista 

Paoloksi (2019, 87).  

 

Omaa tutkimustani hieman sivuava on Ferrarin (2010) tutkimus amerikkalaisesta 

komediasarjasta The Nanny ja sen italiaksi dubatusta versiosta. Kuten Jäitä hattuun -sarjassa, 

myös The Nannyssa juutalaisuuden kuvaaminen ja jiddishin kieli ovat seikkoja, joihin 

italiankielisen version tuotannossa on ollut pakko reagoida. Kerron sarjasta ja sen 

italialaisversiosta lyhyesti esimerkkinä kiinnostavasta tuotannosta, jossa alkuperäisen L3-

kielen (l. jiddishin) ja kulttuurin häivyttäminen on viety äärimmilleen.  

 

Alkuperäisessä versiossa päähenkilö on New Yorkin Queenista kotoisin oleva nuori 

juutalaisnainen, Fran Fine, joka pestautuu lastenhoitajaksi varakkaan musikaalituottajan 

perheeseen. Franissa yhdistyy useita juutalaisnaisiin liitettyjä stereotypioita, joiden esiin 

tuomisesta sarjaa on myös kritisoitu. Yksi Franin puheen luonteenomaisimpia piirteitä on 

jiddshimien osuva käyttö englannin lomassa. Italialaisversiossa Fran Finesta on tullut 

amerikanitalialainen Francesca. Ferrari (2010, 54) toteaa, että alkuperäisen hahmon etnisyys 

pyyhkiytyy pois italialaisversiossa: Francescan suku onkin kotoisin Etelä-Italiasta, he eivät ole 

juutalaisia, vaan katolisia, ja kaikki jiddishmit on korvattu Etelä-Italian murteilla. Franin 

muunnuttua Francescaksi hänen alkuperäisessä sarjassa ilmentämänsä toiseus häviää. Ferrari 
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kuvailee, kuinka sarjan edetessä italialaisversion aluksi tekemät ratkaisut olivat yhä 

haastavampia pitää uskottavina. Jiddishmien käyttö kasvoi Franin puheessa koko sarjan ajan 

määritellen hänet vahvasti amerikanjuutalaiseksi. Samaa suhdetta oli ylläpidettävä 

italialaisversiossa, jotta amerikanitalialaisuus ja yhteys Etelä-Italiaan säilyisi. Vaikeimpia 

olivat kuitenkin kiistatta juutalaiset visuaaliset elementit. Daavidin tähtiä, menorah-

kynttelikköjä tai vaikkapa synagogia olikin sitten ongelmallisempaa yhdistää uskottavasti 

katoliseen amerikanitalialaiseen henkilöhahmoon. Ferrari toteaa, että välillä dubbaus ja 

muutokset dialogissa onnistuivat paikkaamaan näitä haasteita, mutta toisinaan italialaisyleisö 

epäilemättä kyseenalaisti ratkaisujen uskottavuutta. (Ferrari 2010, 61–62.) 

 

Edellä kuvattuun ratkaisuun verrattuna kokemukseni tämän tutkimuksen kohteena olevasta 

Jäitä hattuun -sarjasta on lähes päinvastainen. Sarjan suomenkielisissä tekstityksissä ei ole 

pyritty piilottelemaan juutalaiseen kulttuuriin liittyviä elementtejä, vaan pikemminkin 

tarjoamaan katsojalle runsaasti sellaisenaan säilytettyjä jiddishin- ja hepreankielisiä sanoja 

lähes aina silloin, kun se on sujuvan katsojakokemuksen kannalta järkevää. Tässä yhteydessä 

on tietenkin todettava, että dubbauksen lähtökohdat ovat aivan erilaiset kuin tekstittämisen. 

Poistoja ja radikaaliakin lähdetekstin muokkausta on helpompi toteuttaa, koska alkuperäinen 

ääniraita ei ole yleisön kuultavissa. 

 

2.3 Monikielisen av-tekstin kääntäminen 

 

Monikielisen av-tekstin kääntäjä kohtaa samat haasteet kuin av-kääntäjä yleensäkin. Häntä 

ovat vastassa av-tekstin mukanaan tuomat tila- ja aikarajoitteet ja sen myötä usein välttämätön 

tiivistämisen tarve. Kääntäjän on osattava toimia kahden kielen ja kulttuurin välissä ja tehtävä 

valintoja sen välillä mitä ottaa, mitä jättää tai mitä kenties yrittää selittää. Koko ajan on myös 

“luettava” av-tekstiä siltä kannalta, että kyseessä on aivan omanlaisensa tekstigenre, jossa 

visuaalisuus, verbaalisuus ja auditiivisuus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tämän lisäksi 

lähdetekstin monikielisyys luo omat haasteensa, ja jotta katsojalle voitaisiin taata sekä sujuva 

että rikas kokemus, on kääntäjän tehtävä suurempia ja pienempiä linjanvetoja. Tässä luvussa 

käsittelen erityisesti monikielisen av-tekstin kääntämistä, mutta toki monet huomiot koskevat 

myös av-kääntämistä ylipäätään. Tekstini sisältää edelleen huomioita myös dubbaamisesta, 

vaikka tutkimukseni kohteena ovatkin ruututekstit. 
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2.3.1 Globaalit ja paikalliset käännösstrategiat 

 

Lähestyessään monikielistä av-teosta on kääntäjän ja/tai toimeksiantajan tehtävä valinta 

käytettävän käännösstrategian suhteen. Käännösstrategian käsite on käännöstieteessä ollut 

hyvin suosittu, mutta usein määritelmät ovat enemmän tai vähemmän poikenneet toisistaan 

(Jääskeläinen & Kujanmäki 2005, 74–75). Toisaalta käännösstrategialla viitataan jo ennen 

käännösprosessin alkamista tehtäviin päätöksiin (mts. 75), toisaalta niillä tarkoitetaan keinoja, 

joihin kääntäjä turvautuu kohdatessaan käännösprosessissa ongelmallisia kohtia (Chesterman 

2016, 87). Tosin Gambier (2010, 417) toteaa, että ilman käännökseen liittyviä ongelmiakin, 

kääntäjä tekee jatkuvasti päätöksiä. Strategioita siis käytetään alinomaa, myös silloin kun 

näyttäisi siltä, että millekään erityisemmälle strategialle ei ole edes tarvetta (Pedersen 2011, 

42).  

 

Gambier (2010, 416–417) ehdottaa käännösstrategia-käsitteen yhteydessä, että 

käännösprosessissa erotettaisiin globaali strategia ja paikallinen strategia (tai taktiikka). 

Globaalilla strategialla viitataan käännettävän tekstin makrotasoon, vedetään ikään kuin 

tulevan käännöksen suuret linjat. Globaaleihin strategioihin vaikuttavat taloudelliset, 

kulttuuriset, poliittiset, ideologiset ja kielelliset seikat sekä tekniset rajoitteet. On päätettävä, 

kallistuuko käännös kohti lähdetekstiä vai kohdetekstiä? Haetaanko muodollista vai 

dynaamista vastaavuutta? Onko valittu strategia kotouttava vai vieraannuttava? (Gambier 

2010, 416.) Monikielisen tekstin kohdalla makrotason päätös koskisi lähdetekstin 

monikielisyyden muotoa kohdetekstissä: poistetaanko monikielisyys kokonaan tai osittain, vai 

säilytetäänkö monikielisyys? Globaaleina strategioina yksi- ja monikielisyyskysymykseen 

liittyvät myös käännöstieteen tutut käsitteet kotouttaminen ja vieraannuttaminen, joista 

lyhyesti osiossa 2.3.2. 

 

Monikielisyyttä käsitellään elokuvissa ja sarjoissa eri keinoin. Kuten jo edellä totesin, 

makrotason päätös monikielistä tekstiä kääntäessä on se, tehdäänkö käännöksestä yksi- vai 

monikielinen (Nurmi 2016, 231). Díaz Cintas (2011) pitää monikielisten elokuvien 

kääntämisen perusperiaatteena sitä, että elokuvassa säännöllisesti toistuvat toiset ja kolmannet 

kielet olisi käännettävä niin, että yleisö tulee tietoiseksi kielellisistä eroista. Jos näillä kielillä 

ei kuitenkaan ole merkittävää funktiota tarinan kerronnassa, ne jätetään usein kääntämättä. 

(Mts. 220–221.) Kääntämättä jätetään useimmiten myös puheenvuorot, jotka yleisö ymmärtää 

asiayhteydestä joka tapauksessa (Díaz Cintas & Remael 2007, 59).  
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Paikallisten käännösstrategioiden kanssa liikutaan puolestaan tekstin mikrotasolla ja 

ratkaistaan aina kulloinkin eteen tuleva käännösongelma paikallisesti. Monikielistä tekstiä 

työstäessään kääntäjän on esimerkiksi pohdittava, ymmärtääkö kohdetekstin lukija 

vieraskielisen ilmaisun sellaisenaan vai olisiko sitä tarkennettava, jolloin tarkennus toimisi 

paikallisena käännösstrategiana. Paikallinen ratkaisu olisi myös poistaa monikielinen elementti 

jostain kohtaa ja lisätä se mahdollisesti johonkin toiseen yhteyteen, eli käyttää 

käännösstrategiana kompensaatiota. Globaalit ja paikalliset strategiat ovat luonnollisesti 

sidoksissa toisiinsa, makrotason päätökset näkyvät myös mikrotason ratkaisuina. (Gambier 

2010, 416; Nurmi 2013, 113.) Omassa tutkimuksessani hyödynnän paikallisten 

käännösratkaisujen tarkastelussa Jan Pedersenin (2011) koostamaa luokittelua kielenulkoisten 

kulttuuriviittausten käännösstrategioista, jonka esittelen alaluvussa 2.4.  

 

2.3.2 Kotouttaminen ja vieraannuttaminen 

 

Kääntäjä tekee päätöksen siitä, millainen olisi lähde- ja kohdetekstin välinen 

tarkoituksenmukainen suhde (Chesterman 2016, 88). Tätä suhdetta voidaan käsitellä 

käännöstieteessä hyvin tunnetuin käsittein: kotouttaminen ja vieraannuttaminen. Näillä jo 

1800-luvulla Friedrich Schleiermacherin esittämillä (Venuti 1995, 19–20), mutta nykyään 

useimmiten käännöstutkija Lawrence Venutiin liitetyillä käsitteillä pyritään kuvaamaan sitä 

tapaa tai astetta, jolla lähdetekstin vieraat elementit esitellään käännöksessä kohdekieliselle 

yleisölle. Kotouttava käännös tuo tekstin lähemmäksi lukijaa, vieraat elementit on 

“kulttuurisuodattimen” (House 2001, 140) avulla poistettu tai korvattu kohdekulttuurista 

valituilla. Kotouttava käännös on helposti ymmärrettävää, ja käännöksen kokonaisstrategiana 

sitä onkin käytetty esimerkiksi lastenkirjallisuudessa (Leppihalme 2007, 370). Jyrkkä 

vastakkainasettelu kotouttamisen ja vieraannuttamisen välillä ei kuitenkaan liene tarpeen 

lastenkirjallisuudenkaan osalta. Mäkisalo ja Kemppanen (2010, 2–3) toteavatkin, että 

monikulttuurisissa yhteisöissä voidaan vieraannuttavien käännösratkaisujen kautta tarjota 

lapsille mahdollisuus tutustua tarkemmin samassa yhteiskunnassa asuviin muihin kansoihin, 

kieliin ja kulttuureihin. 

  

Vieraannuttavilla käännösstrategioilla puolestaan pyritään alkuperäisen kulttuurikontekstin 

säilyttämiseen, vieraita piirteitä ei tällöin häivytetä eikä merkityksiä selitetä, vaan niitä voidaan 

jopa korostaa. Käännökseen voidaan jättää vieraskielisiä sanoja, tai siinä voidaan käyttää jotain 
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poikkeuksellista kielen rekisteriä. (Paloposki 2011, 40; Kokkola 2007, 206.) Puurtinen (2008) 

toteaa, että myös lähtökielen ja -kulttuurin status suhteessa kohdekieleen ja -kulttuuriin 

vaikuttaa siihen, valitaanko kotouttava vai vieraannuttava käännösstrategia. Pienet kulttuurit ja 

kielet suosivat yleensä vieraannuttavaa käännösstrategiaa ja tällä tavoin voivat saada lopulta 

vakiinnutettua uusia käsitteitä ja ilmauksia omaan kieleensä. Tästä esimerkkinä voi käyttää 

hyvin yleisiä anglismeja suomen kielessä. Valta-asemissa olevissa kulttuureissa (esim. 

angloamerikkalainen) on taas tapana suosia kotouttavia strategioita. (Mts. 90.) 

 

2.4 Jan Pedersenin käännösstrategialuokittelu 

 

Käytän L3-kielisten ilmausten ja englanninkielisten juutalaiseen kulttuuriin viittaavien 

ilmausten käännösstrategioiden luokitteluun Jan Pedersenin (2011) koostamaa luokittelua 

kielenulkoisten kulttuuriviittausten kääntämisestä. Kielenulkoisen kulttuuriviittauksen -

käsitteellä Pedersen kuvaa tiettyyn kulttuuriin sidoksissa olevia kielellisiä ilmauksia, jotka 

viittaavat johonkin kielenulkoiseen entiteettiin tai prosessiin, jotka ovat yleensä ensisijaiselle 

kohdeyleisölle tuttuja. Näiden viittausten ei kuitenkaan voida olettaa olevan automaattisesti 

tuttuja toisesta kulttuurista kotoisin olevalle, vaikka hän osaisi lähtökulttuurin kieltä. (Pedersen 

2011, 43–44.) 

 

Tutkimukseni pääkohteena eivät ole kielenulkoiset kulttuuriviittaukset sinällään, vaan 

tutkimusaineistossa on myös kielensisäisiin käännösongelmiin (Leppihalme 2000, 94; 

Nedergaard-Larsen (1993, 210) lukeutuvia elementtejä, kuten idiomeja, voimasanoja tai 

metaforia. Pedersenin luokittelu sopii silti tarkoitukseeni. Hän (kuten monet muutkin tutkijat) 

tekee eron lähde- ja kohdesuuntautuneiden käännösstrategioiden välillä ja on kehittänyt 

monipuolisen alaluokittelun tarkastelemalla usean käännöstieteilijän tutkimusta ja 

johtopäätöksiä aiheesta. Pedersen on myös todennut, että vaikka luokittelu on tehty 

kielenulkoisten kulttuuriviittausten kääntämistä ajatellen, se soveltuu myös muiden ilmiöiden 

analysoimiseen (2011, 74). 

 

Oman luokittelunsa pohjatyöksi Pedersen tarkasteli eri tutkijoiden yleisiä käännösstrategioiden 

luokitteluja ja tekstittämisen strategioiden luokitteluja. Hän tutki myös aiemmin tehtyjä 

luokitteluja kulttuuriviittausten kääntämisen strategoista niin ikään sekä yleisellä että 

tekstittämisen tasolla. Pedersen tuli johtopäätökseen, että vaikka eri tutkijoiden nimikkeet 

luokitteluissa vaihtelivat, niiden sisältö oli pitkälti samankaltainen, ja luokittelun pohjana tulisi 
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olla ainakin kuusi peruskategoriaa. Kategoriat ovat säilyttäminen, tarkennus, suora käännös, 

yleistäminen, korvaus ja poisto. Näiden kuuden kategorian ulkopuolelle asettuvat viralliset 

vastineet, koska Pedersen toteaa niiden olevan pikemminkin virallisten tahojen sanelemaa kuin 

kääntäjän kielellisiä valintoja. (Pedersen 2011, 72–75.) 

 

2.4.1 Lähdekielisuuntautuneet käännösstrategiat 

 

Pedersen (2011) erottelee toisistaan lähde- ja kohdekielisuuntautuneet strategiat. 

Lähdekielisuuntautuneita strategioita ovat säilyttäminen, tarkennus ja suora käännös, jotka 

Pedersen jakaa vielä alakategorioihin. Säilyttäminen jakaantuu täydelliseen säilyttämiseen 

(complete retention) eli lähdekielen elementti siirtyy kohdekieliseen tekstiin sellaisenaan, ja 

kohdekieleen sopeutettuun säilyttämiseen (TL-adjusted retention), jolloin kohdekielelle 

käännettävää ilmaisua säädetään hieman, jotta se “sopeutuisi” paremmin kohdekieliseen 

tekstiin. (2011, 77.) Tällainen säätö voi olla vaikkapa sanan muokkaus kohdekielen 

kirjoitusasuun sopivammaksi, kuten omassa tutkimuksessani sanasta matzah on tullut matsa.  

 

Tarkennus-strategian Pedersen jakaa myös kahteen alakategoriaan, täydennykseen 

(completion) ja lisäykseen (addition). Täydennys-strategialla kääntäjä voi selittää ilmaisun 

“piilevää” tietoa, esim. kirjoittaa akronyymin tai lyhenteitä auki. Lisäys-strategialla 

kohdekieliseen ilmaukseen lisätään tietoa, joka lähdekieliseen ilmaukseen liittyy merkityksen 

tai konnotaatioiden tasolla. (2011, 79–80.) Pedersen toteaa, että strategiana tarkennus tarjoaa 

katsojalle tärkeää, jopa välttämätöntä tietoa, mutta se voidaan joskus kokea myös katsojaa 

liiaksi holhoavana (2011, 82). Yksi esimerkki omasta tutkimuksestani löytyvästä 

tarkennusstrategiasta on challah → challah-leipä. Audiovisuaalisen tekstin kontekstista 

riippuu, koetaanko tarkennus turhana. Tarkennus olisi epäilemättä strategiana tarpeeton, jos 

kuvassa sattuisi näkymään objekti, jonka katsoja pystyisi kiistatta tunnistamaan leiväksi. 

 

Viimeinen Pedersenin lähdekielisuuntautuneista käännösstrategioista on suora käännös (direct 

translation), jossa lähdekielen sana tai ilmaisu siirretään sellaisenaan kohdekieliseen tekstiin. 

Mitään ei lisätä tai poisteta, eikä kohdekielistä yleisöä pyritä ohjailemaan millään tavalla. 

Suorat käännökset Pedersen jakaa alakategorioihin käännöslainat (calque) ja mukautetut 

käännöslainat (shifted). Käännöslainassa vain kieli muuttuu, mukautettu käännöslaina 

puolestaan sopeutetaan kohdekielen konventioihin, esimerkiksi muotokieleen. Pedersen toteaa, 

että strategiana suorat käännökset ovat oikeastaan lähdetekstisuuntautuneiden ja 
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kohdetekstisuuntautuneiden välimaastossa. Toisaalta ne ovat kohdekielisiä käännöksiä, mutta 

silti ratkaisut saattavat vaikuttaa välillä vierailta tai oudoilta. (2011, 83–84.) 

 

2.4.2 Kohdekielisuuntautuneet käännösstrategiat 

 

Kohdekielisuuntautuneet käännösstrategiat Pedersen (2011) jaottelee seuraaviin: yleistäminen 

(generalization), korvaus (substitution) ja poisto (omission). Yleistämisstrategiaa käyttämällä 

lähdekielinen kulttuurisidonnainen elementti korvataan käännöksessä yleisemmän tason 

vastineella. Tämä voidaan tehdä joko käyttämällä kohdetekstissä hyperonyymejä eli 

yläkäsitteitä (superordinate terms) tai parafraasia (paraphrase) eli saman asian muotoilemista 

toisin sanoin. (2011, 85.) Esimerkki yläkäsitteen käyttämisestä omasta tutkimuksestani on 

englanninkielisen ilmaisun high holy days (Juutalaiset juhlapyhät Rosh Hashanah ja Jom 

Kippur) kääntäminen vastineella pyhä. Pedersen (2011, 86) toteaa, että kohdekielinen 

hyperonyymi on harvoin enää kulttuurisidonnainen käsite (kuten pyhä), ja yleistettäessä 

viittauksen ainutlaatuisuus menetetään (2011, 87). Pedersen esittää vielä, että 

yleistämisstrategialla ja lisäysstrategialla on yhteys, koska lisäyksen voi ajatella olevan 

säilyttämisen ja yleistyksen tulos (kuten challah-leipä, ks. edellä). Strategiana yleistäminen on 

tavallisempi kuin tarkentaminen jo siitäkin syystä, että se vie ruudulla vähemmän tilaa (mts. 

88). 

 

Korvausstrategiat Pedersen jakaa kulttuurisiin (cultural substitution) ja tilannesidonnaisiin 

(situational substitution). Kulttuurisella korvaamisella Pedersen tarkoittaa lähdetekstin 

kulttuurisidonnaisen elementin korvaamista joko jollain toisella lähdekulttuurin elementillä tai 

vaihtoehtoisesti kohdekulttuurista valitulla kulttuurisidonnaisella elementillä. Molemmilla 

strategioilla pyritään kuitenkin säilyttämään alkuperäisen ilmaisun konnotaatiot, ja linkki 

lähdekielisen kulttuurisidonnaisen elementin ja kohdekielisen käännöksen välillä säilyy. 

(Pedersen 2011, 89–90.) Esimerkiksi omassa tutkimuksessani sana Passover on korvattu 

sanalla pääsiäinen. Virallisesti Passover viittaa juutalaiseen pesah-juhlaan, mutta suomessa 

sitä on kutsuttu “juutalaisten pääsiäiseksi”, vaikka syy juhlan viettoon on aivan eri kuin 

kristillisessä pääsiäistraditiossa. Tekstityksessä konnotaatio tärkeän juhlan viettämiseen 

kuitenkin säilyy.  
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Tilannesidonnaisessa korvausstrategiassa voidaan lähdekielen elementti korvata kohdetekstin 

tilanteeseen sopivalla elementillä, jolla ei ole yhteyttä alkuperäiseen lähdekielen 

kulttuurisidonnaiseen elementtiin. Tätä strategiaa voidaan käyttää silloin, jos olettamus on, että 

kohdeyleisölle lähdekielen ilmaisu ja sen konnotaatiot ovat täysin vieraita. (Pedersen 2011, 

95.)  

 

Poistoa Pedersen pitää kohdekielisuuntautuneimpana strategiana. Poisto voi olla joskus 

välttämätön strategia, edellyttäen että kääntäjä on vastuullisesti pohtinut muiden strategioiden 

käyttöä, eikä strategian käyttäminen johdu vain kääntäjän laiskuudesta. (2011, 96.) 

 

2.5 Typografisia keinoja monikielisyyden esittämiseen 

 

Jos tehdään valinta käännöksen monikielisyyden säilyttämiseksi, Bartoll (2006, 5) ehdottaa 

erilaisia tekniikoita kielen vaihtumisen osoittamiseksi: jättää kieli kääntämättä, käyttää 

transkriptiota tai kääntää ilmaisut joko tavallisin kirjaimin tai kursiivilla, joista Bartoll suosittaa 

kursiivin käyttöä. Jos vieraita kieliä on useita, Bartoll esittää mahdollisena erotustekniikkana 

myös värien käytön. Mahdollisena hän pitää myös kielen maininnan hakasulkeissa, ikään kuin 

“varoituksena” yleisölle, että kieli ei ole elokuvan pääkieltä, eikä tekstityksen puuttuminen 

johdu tekstittäjän taitamattomuudesta. (2006, 5.) Myös De Bonis (2015, 68) esittää toiveen eri 

värien ja fonttien käytöstä monikielisten elokuvien tekstittämisen keinoina.  

 

Díaz Cintas ja Remael (2007, 119) toteavat, että lihavointi, alleviivaus ja värinvaihto olisivat 

mahdollisia typografisia korostuskeinoja, mutta tuskin koskaan käytettyjä. Tavanomaisimmat 

keinot ovat lainausmerkit ja kursivointi. Kursiivi syö rivillä vähemmän merkkitilaa kuin 

lainausmerkit, mutta sen huono puoli on heikompi erottuminen tekstissä. Díaz Cintas ja Remael 

ehdottavat kursiivin käyttöä kohdetekstissä etenkin silloin, jos kyseessä on yksittäinen sana tai 

ilmaisu, jota kohdeyleisö ei ole sanavarastoonsa omaksunut. Kursiivia voi käyttää myös 

tuomaan käännökseen “lisäpotkua”. Kursiivia ei kuitenkaan tarvita, jos ilmaus esiintyy 

ohjelmassa usein tai on oletettavasti kohdeyleisölle tuttu. (2007, 125.) Suomen 

käännöstekstitysten laatusuosituksissa (2020, 21) kursiivia kehotetaan käyttämään 

suomennoksessa esiintyviin vieraskielisiin ilmaisuihin ja todetaan, että kursiivilla voi merkitä 

myös pääkielestä poikkeavat vieraskieliset vuorosanat. Vertanen (2007, 155) toteaa kuitenkin, 

että johdonmukaisuus on kursiivin käytössä tärkeintä, jotta tuloksena ei olisi katsojaa 

hämmentävä sekamelska.  
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2.6 Kääntäjä kulttuurin tulkkina   

 

Kieli ja kulttuuri ovat kietoutuneita yhteen. Yhtä kietoutuneita toisiinsa audiovisuaalisessa 

tekstissä ovat kuva ja kieli. Yhdessä ne tarjoilevat katsojalle representaation lähdekulttuurista. 

(Pettit 2009, 44.) Tämän monimutkaisen visuaalisen, verbaalisen ja auditiivisen 

merkkiviidakon keskellä tasapainottelee audiovisuaalisen tekstin kääntäjä, jonka ratkaisuilla 

on keskeinen rooli siinä, millainen käsitys katsojalle lähdekulttuurista muodostuu. Kokkola 

(2007, 202–203) toteaa, että kulttuurin näkökulmasta audiovisuaalinen kääntäminen on 

jatkuvaa valintojen ja hylkäysten sarjaa, jossa rajatussa tilassa ja ajassa kääntäjän on pyrittävä 

poimimaan ne lähdetekstin elementit, joiden ainakin tulisi olla mukana, jotta kuva 

lähdekulttuurista muodostuisi mahdollisimman aidoksi. On myös osattava arvioida 

kohdekulttuurin yleisön ennakkotietämystä ja toisaalta pidettävä mielessä, että 

audiovisuaalinen kääntäminen on kuvan, sanan ja äänen yhteispeliä. Tietoa vieraasta 

kulttuurista saattaa välittyä jopa yksittäisten, arkipäiväisten sanojen kautta, jotka saattavat 

vaikuttaa melko merkityksettömiltä, mutta joiden poistaminen tai kotouttaminen käännöksessä 

vaikuttaa vääjäämättä siihen, miten lähdekulttuurin erityispiirteet katsojalle välittyvät (2007, 

209).  

 

Nedergaard-Larsen (1993, 221) esittää, että kääntäessään elokuvan tai tv-ohjelman 

kulttuurisidonnaisia elementtejä kääntäjän tulee ottaa huomioon kolme tekijää: 1) käännettävän 

teoksen genre, 2) uskollisuus joko lähdetekstin kirjoittajan tarkalle kielelliselle ilmaisulle tai 

tarkoitukselle ja 3) kohdekielisen yleisön ymmärrys kielestä, kulttuurista ja kuvatusta 

aikakaudesta. Nedergaard-Larsen toteaa, että elokuvien tai televisio-ohjelmien eri lajityypeissä 

eri asiat ovat keskeisiä, esimerkiksi kieli komedioissa, ihmiset henkilökuvissa tai kokoillan 

elokuvissa ja toiminta uutisissa ja urheiluohjelmissa. Kääntäjän on osattava arvioida kahden 

kielen ja kulttuurin välinen etäisyys ja ottaa huomioon, että tekstissä olevat epäsuorat 

merkitykset, jotka ovat lähtökulttuurissa katsojalle ilmeisiä voivat jäädä kohdekulttuurin 

katsojalle täydelliseksi arvoitukseksi. (Mts. 222.) 

 

Helin (2008) toteaa, että mitä lähempänä toisiaan lähde- ja kohdekulttuuri ovat, sitä vähemmän 

tekstitysten yhteydessä syntyy tulkintaongelmia. Hän käyttää tästä esimerkkinä 

angloamerikkalaista arkikulttuuria. (Helin 2008, 133.) Oman tutkimukseni kohteena oleva 

sarja Jäitä hattuun asettuu edellisen pohdinnan valossa välimaastoon. Sarja kyllä kuvaa 

angloamerikkalaista kulttuuria ja hyvinkin arkisia tapahtumia, mutta oletan, että sarjan vahva 
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juutalainen pohjavire ei olekaan enää niin tuttua, ja niinpä tässä kohtaa tekstittäjä joutuu 

pysähtymään sen äärelle, missä määrin ja miten luontevasti juutalaista kulttuuria hän onnistuisi 

tekstityksissä välittämään.  

 

Kokkola toteaa, että yksi keino analysoida teoksen kulttuurikuvaa on tarkastella kääntäjän 

tekemiä kotouttavia ja vieraannuttavia ratkaisuja, mutta korostaa kuitenkin, että polarisointi 

näiden kahden strategian välillä on tarpeetonta. Kotouttaminen ja vieraannuttaminen on 

pikemminkin nähtävä kääntäjän valinnan mahdollisuuksina, jotka voivat molemmat esiintyä 

tekstin eri tasoilla. Elokuvaa tekstitettäessä kotouttaminen ja vieraannuttaminen hieman 

monimutkaistuvat prosesseina, sillä kuvan, sanan ja äänen suhde määrittää millaisia ratkaisuja 

kääntäjä voi tehdä. (2007, 207–208.) 
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3 JIDDISH 

 

Tutkimusaineistoni pääasiallinen L3-kieli on jiddish. Oma arvioni on, että jiddish ei ole 

välttämättä arkipäiväinen tuttavuus lukijalle, joten koen tarpeelliseksi alustaa hieman jiddishin 

kielestä yleensä, sen asemasta Yhdysvalloissa ja aivan omintakeisesta vaikutuksesta 

amerikanenglantiin. Katsaus on hyvin pintapuolinen, eikä pureudu jiddishin kielen rikkaaseen 

historiaan ja moniin vaiheisiin suhteessa englannin kieleen siinä määrin kuin se epäilemättä 

ansaitsisi. Haluan kuitenkin osoittaa, että jiddishillä on ollut ja on edelleen paikkansa varsinkin 

amerikanenglannin ilmaisuvoiman vahvistamisessa.  

 

3.1 Jiddishin kielestä 

 

Jiddishin kielen synnystä ja syntysijoista on esitetty useita erilaisia teorioita. Nykyään ollaan 

kuitenkin pääasiassa yhtä mieltä siitä, että kielen arvioidaan olevan noin tuhannen vuoden 

ikäinen, ja alun perin sitä puhuivat Keski- ja Itä-Euroopan aškenasijuutalaiset. Kaksi keskeistä 

vaikuttajaa jiddishin syntyyn ovat olleet keskiajan puhuttu saksa ja rabbiininen heprea, mutta 

se on saanut vaikutteita myös romaanisista, slaavilaisista ja seemiläisistä kielistä. (Bluestein, 

1998; Fishman, 1991; Kahn 2017; Ornstein-Galicia 1989, 1992.) Fishman (1991, 82) toteaa, 

että vaikka jiddish levisikin laajalle alueelle, sen puhujiin vaikutti aina jokin suurempi 

valtakieli ja -kulttuuri. Jiddishistä muotoutui diasporassa elävien ihmisten diasporakieli, jonka 

puhujat olivat tuskin koskaan valta-asemissa mitä kulloisenkin maan poliittiseen elämään, 

koulutukseen tai lainsäädäntöön tuli. Voittaessaan Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1978 

kirjailija Isaac Bashevis Singer (nobelprize.org) totesi jiddishistä seuraavasti:  
The high honor bestowed upon me by the Swedish Academy is also a recognition  
of the Yiddish language – a language of exile, without a land, without frontiers,  
not supported by any government, a language which possesses no words for weapons, 
ammunition, military exercises, war tactics; a language that was despised by both  
gentiles and emancipated Jews.  
 

Äidinkielenään jiddishiä puhuvia on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Israelissa ja eri puolella 

Eurooppaa. Arviot äidinkielisten puhujien lukumääristä vaihtelevat puolesta miljoonasta jopa 

kahteen miljoonaan. (YIVO Institute 2014, Kahn 2017.)  

 

Kahn (2017, 643–644) toteaa 2000-luvun jiddishin olevan uhanalainen kieli, jolla on kuitenkin 

verrattain huomattava puhujapohja etenkin haredi- ja hasidijuutalaisyhteisöissä ympäri 
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maailmaa. Jiddishin kielellä julkaistaan myös sanomalehtiä, kauno- ja tietokirjallisuutta, ja 

viime vuosina on nähty jiddishin kasvattavan myös verkkonäkyvyyttä.  

 

3.2 Jiddish Yhdysvalloissa 

 

Jiddishin sanojen lainautuminen englantiin ei ole mikään aivan tuore asia. Englannin kieleen 

sana Yiddish kotiutui 1850-luvulla, kun juutalaisia saapui Isoon-Britanniaan muualta 

Euroopasta (YIVO Institute 2014). Amerikanenglantiin jiddish löysi tiensä kiihtyvän 

maahanmuuton myötä 1880-luvun lopulla, kun yli kaksi miljoonaa juutalaista pakeni Itä-

Euroopassa päätään nostanutta antisemitismiä. Arviolta 80 % heistä puhui äidinkielenään 

jiddishiä (Brisset 2009, 175; Radtke 2012, 1). 1880-luvulta 1920-luvun loppupuolelle jiddish 

oli amerikanjuutalaisten pääasiallisena kotikielenä. Kieli ja kulttuuri kukoistivat vapaamman 

yhteiskunnan ansiosta aivan toisella tasolla kuin itäisessä Euroopassa. (Steinmetz 1986, 17.) 

1930-luvulla jiddishlähtöisiä sanoja mainitaan Menckenin The American Language -teoksessa 

ja todetaan niiden olevan melko tuttuja myös ei-juutalaisten amerikkalaisten keskuudessa. Osa 

sanoista vakiintui amerikanenglantiin jopa siinä määrin, että ne kävivät läpi semanttisia, 

foneettisia ja kieliopillisia muutoksia. (Steinmetz 1986, 49.) 

 

Pari vuosikymmentä myöhemmin toisen maailmansodan juutalaisten kansanmurhan vuoksi 

jiddish kuoli Euroopassa lähes sukupuuttoon, ja sen käyttö alkoi myös amerikanjuutalaisten 

keskuudessa vähentyä. Steinmetz toteaa, että jiddishin asema on kiistatta heikentynyt, mutta 

toisaalta kieli on edelleen huomattavan elinkelpoinen suhteessa siihen, että sen kuolemaa on 

ennustettu jatkuvasti jo yli vuosisadan ajan. (Steinmetz 1986, 22.) 1990-luvulla kiinnostus 

jiddishiä kohtaan alkoi kasvaa, ja juutalaisyhteisön ulkopuolella jiddishiä saatettiin käyttää 

osoituksena “urban chic” -tyyppiseen sisäpiiriin kuulumisesta (Gold 2002, 118), ja yllättäen 

kielen läsnäolo amerikkalaisessa kirjallisuudessa ja tiedotusvälineissä alkoi olla tuntuvampi 

kuin koskaan aikaisemmin (Bluestein 1998, xx). Bluestein (1998, xx–xxi) näkee yhtäläisyyksiä 

siinä, miten jiddish ja afrikkalaisamerikkalainen englanti ovat vaikuttaneet amerikanenglantiin. 

Molemmat ovat vähemmistökulttuurien kieliä, joihin on suhtauduttu pitkään alentuvasti, ja 

molemmat ovat vaikuttaneet amerikanenglantiin esimerkiksi monipuolisen viihteen, kuten 

komiikan, teatterin ja musiikin kautta. Toisessa yhteydessä Bluestein (1998, x) toteaa, että oma 

ironiansa on myös siinä, että amerikanenglantiinkin on aikanaan suhtauduttu brittienglannin 

alempiarvoisena murteena.  
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Monikielisyys Yhdysvalloissa on usein merkki lähimenneisyydessä tapahtuneesta 

maahanmuutosta. Käytännössä tilanne on valtaosin mennyt niin, että ensimmäinen 

maahanmuuttajasukupolvi on käyttänyt vielä omaa äidinkieltään arkisissa puhetilanteissa, 

mutta heidän lapsenlapsensa ovat jo äidinkieleltään englanninpuhujia. (Fishman 2004, 116.) 

Vaikka jiddishin merkitys on vähentynyt Yhdysvaltojen juutalaisyhteisöissä, ja äidinkielisten 

puhujien määrä on laskenut, sen perintö elää kuitenkin voimakkaana (Ornstein-Galicia 1989, 

125). Mame-loshn (äidinkieli jiddishiksi) ei ole unohtunut. Bluestein (1998, xix) toteaa, että 

Yhdysvalloissa kolmannen ja neljännen polven juutalaisten maahanmuuttajien keskuudessa on 

havaittavissa oman kulttuuriperinnön elvyttämistä, joka aikoinaan sai kuihtua aikaisempien 

sukupolvien innokkaan amerikkalaistumisen myötä. Jiddishiä ovat pitäneet elossa suurten 

kaupunkien, erityisesti New Yorkin haredi- ja hasidijuutalaisyhteisöt (Lipphardt 2011, 84–86), 

joiden eristäytyminen muusta amerikkalaisesta uskonnollisesta ja maallisesta kulttuurista on 

mahdollistanut kielen vaalimisen (Fishman 2004, 122).  

 

3.3. Jiddishin vaikutus amerikanenglantiin 

 

Ornstein-Galicia (1989, 125) toteaa jiddishin sanojen siirtymisen englantiin olevan suora 

seuraus juutalaisten ja ei-juutalaisten yhteistyöstä niin median, taiteen kuin viihdeteollisuuden 

alalla, mutta myös kaupan- ja teollisuuden aloilla. Myös Gold (2002, 118) pitää jiddishin 

lainasanojen suosion kasvun syynä niiden yleistä käyttöä mainosten kielessä ja 

viihdemaailmassa. Brisset (2009, 175) määrittelee kaksi päätekijää jiddishin sanojen 

lainautumisessa amerikanenglantiin. Ensimmäinen on juutalaisen yhteisön tapoihin liittyvien 

erikoiskielen sanojen lainautuminen, erityisesti tämä koskee uskonnollista sanastoa. Toinen 

syy on juutalaishuumorin vahva juurtuminen amerikkalaiseen viihdeteollisuuteen, jonka myötä 

jiddishin sanoja on omittu arkipäiväiseen kielenkäyttöön. Tämä on usein johtanut siihen, että 

sanojen alkuperäinen merkitys on muuntunut. Ornstein-Galicia (1992, 453) toteaa, että 

monetkaan tavallisen haukkumasanan schmuck käyttäjät eivät ole tietoisia sanan 

vulgaarimmasta alkuperäisestä merkityksestä – nykyään ääliötä tai idioottia tarkoittava sana 

viittasi alun perin miehen sukupuolielimeen.  

 

Viihdeteollisuuden lisäksi juutalaista kulttuuria ovat tehneet tunnetuksi myös sellaiset 

kirjallisuuden suuret nimet kuten Paul Auster, Norman Mailer tai Philip Roth (Brisset 2014, 

114).  
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Steinmetz (1986) toteaa, että jiddishin ja englannin kohtaaminen on ollut hedelmällistä 

molemmille kielille. Uskonto- ja kulttuurisidonnaisen sanaston lisäksi jiddish on rikastuttanut 

englantia myös poikkeuksellisen runsaalla määrällä sanoja ja sanontoja, jotka eivät ole 

sidoksissa erityisesti juutalaiseen kulttuuriin. Steinmetz käyttää esimerkkinä monia 

haukkumasanoja, kuten typerystä tai idioottia tarkoittavat shmendrik ja shmo tai kömpelöä 

ihmistä kuvaava klutz/klots. Nämä sanat eivät suoranaisesti paikkaa mitään aukkoa englannin 

kielessä, mutta niillä on tärkeä roolinsa slangissa, joka kaipaa jatkuvasti tuoreita ilmauksia. 

(1986, 2.)  

 

Ornstein-Galician (1989; 1992) mukaan jiddish on vaikuttanut amerikanenglannissa erityisesti 

huumorin ja puhekielen alueilla. Kuten Steinmetz, myös Ornstein-Galicia huomauttaa, että 

kyse ei ole niinkään siitä, että jiddish varsinaisesti täyttäisi jonkin aukon englannin kielessä, 

vaan pikemminkin se rikastuttaa affektiivista kielenkäyttöä hirtehishumoristisilla, röyhkeillä ja 

viisastelevilla sanoilla. Jiddishiä voidaan käyttää myös ilmaisemaan vähättelyä ja liioittelua.  

Ornstein-Galicia arvioi, että amerikanenglannissa käytetään useita satoja jiddishinkielisiä 

sanoja ja sanontoja, joilla puhuja pyrkii tuomaan keskusteluun uusia ulottuvuuksia tai 

vivahteita. Ornstein-Galicia luokittelee amerikanenglantiin lainautuneet jiddishin sanat 

kolmeen kategoriaan: 1) ei-integroituneet 2) semi-integroituneet ja 3) kokonaan integroituneet. 

Ornstein-Galician mukaan kolmanteen kategoriaan kuuluvia sanoja, kuten kibitz (jutella niitä 

näitä, höpöttää; sekaantua asioihin) tai shlemiel (epäonninen hutilus, tumpelo)1, ymmärtää 

vaivatta lähes jokainen amerikanenglantia puhuva. (Ornstein-Galicia 1989, 125; 1992, 451, 

455.)  

 

Schultz (2019) analysoi Oxford English Dictionary Onlinen ja Webster’s Unabridged -

sanakirjan 290 jiddishinkielistä sanaa ja teki niille oman aihepiiriluokittelun. Eniten sanoja tuli 

ryhmiin ihmiset ja jokapäiväinen elämä, ruoka sekä uskonto. Schultz toteaa, että nämä sanat ja 

sanonnat ovat tyypillisiä erityisesti amerikanenglannille, ja määrittävä piirre lainasanoissa 

näytti olevan aiheiden monipuolisuus. Jiddishistä ei ole lainattu ainoastaan erityisesti 

juutalaiseen kulttuuriin liittyvää erityissanastoa, vaan paljon sanoja, jotka ovat tulleet osaksi 

arkipäivän englantia. Erityisen tyypillisiä ovat puhekielen ilmaisut, joiden merkityksille tai 

konnotaatioille ei löydy vastaavaa englanninkielistä sanaa. (Schultz 2019, 2, 6.) 

 
1 Suomenkieliset käännökset omiani. Lähteinä verkkosanakirjat Jewish English Lexicon ja Merriam-
Webster.  
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Myös Durkin (2014, 364) toteaa, että englannin puhujat Yhdysvaltojen ulkopuolella pitävät 

jiddishistä lainattuja sanoja useimmiten amerikanenglannin erityispiirteenä. Hänen mukaansa 

selitys voi olla siinä, että amerikkalaisilla juutalaisyhteisöillä on myös huomattavaa 

kansainvälistä sosiaalista ja kulttuurista vaikutusvaltaa. Schwartz (2013) esittää näkemyksen, 

jonka mukaan jiddishin yleinen käyttö amerikanenglannissa kertoo siitä, että juutalaisten 

sopeutuminen Yhdysvaltoihin on onnistunut hyvin, eikä juutalaisuus ole ollut Yhdysvalloissa 

hävettävä asia.  

 

Benor ja Cohen tekivät Yhdysvalloissa vuonna 2011 laajan (yli 40 000 vastausta) 

verkkokyselyn, jossa he tutkivat englanninkielisen juutalaisen ja ei-juutalaisen kohderyhmän 

jiddishin-, heprean- ja arameankielisten sanojen ja muiden leimallisesti juutalaisiin 

yhdistettyjen kielipiirteiden käyttöä (Benor & Cohen 2011, 75). He havaitsivat, että suurin osa 

sanastosta oli edelleen tutumpaa juutalaiselle kuin ei-juutalaiselle kohderyhmälle, mutta 

toisaalta oli muutamia sanoja, jotka olivat yleisessä käytössä myös ei-juutalaisen kohderyhmän 

keskuudessa eikä niiden käyttöä enää assosioitu juutalaisuuteen (Benor 2011, 144). Laajalti 

tunnettuja sanoja amerikkalaisten ei-juutalaisten keskuudessa olivat esimerkiksi klutz 

(kömpelys), kvetz (valittaa jatkuvasti, krooninen valittaja) ja mazel tov (onnittelut). 

Enimmäkseen juutalaisten keskuudessa käytettyjä sanoja olivat esimerkiksi macher 

(vaikutusvaltainen henkilö, “pamppu”), bashert (ennaltamäärätty, kohtalo, “sukulaissielu”) ja 

naches (ylpeyden/mielihyvän tunne, erityisesti lapsen saavutuksista). (Benor & Cohen 2011, 

62, 64.)2 

 

Tässä yhteydessä on myös huomautettava, että jiddishin vaikutus amerikanenglantiin ei rajoitu 

ainoastaan sanastoon, vaan on myös nähtävissä ja kuultavissa joissakin syntaksin ja prosodian 

piirteissä (Brisset 2009, 162). Jiddishin asemaan Yhdysvalloissa sopiikin mielestäni etnolektin 

määritelmä, jossa etnolekti nähdään kielimuotona, joka voi olla merkitty fonologisesti, 

leksikaalisesti, morfosyntaktisesti tai prosodisesti, ja joka merkitsee puhujansa kuuluvan 

johonkin etniseen ryhmään, joka on alkujaan käyttänyt jotain muuta kieltä (Clyne, Eisikovits 

& Tollfree, 2002, 133). Muir (2009, 543) esittelee Jacobsin (2005) käyttämän nimityksen 

“jiddišinjälkeinen juutalainen etnolekti”, jollaisia ovat esimerkiksi juutalaisenglanti tai 

juutalaispuola. Nämä kielimuodot ovat saaneet alkunsa kielenvaihdon seurauksena alun perin 

 
2 Suomenkieliset käännökset omiani. Lähteinä verkkosanakirjat Jewish English Lexicon ja Merriam-
Webster.  
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jiddishinkielisten aškenasijuutalaisten keskuudessa, ja kielenvaihto on sanajärjestyksen, 

intonaation ja ääntämisen erityispiirteiden lisäksi heijastunut runsaana jiddishin sanojen tai 

käännöslainojen käyttönä.  

 

Benor (jewishlanguages.org., 26.2.2021) sisällyttää juutalaisenglannin käsitteeseen useat 

juutalaisten puhumat englannin variaatiot, joiden erot johtuvat esimerkiksi puhujan iästä, 

sukupuolesta, uskonnollisuuden asteesta tai asuinpaikasta. Seikat, jotka erottavat 

juutalaisenglannin yleiskielisestä englannista voivat olla pieniä, kuten muutamien jiddishin- tai 

hepreankielisten sanojen käyttö englannin seassa tai laajempi jiddishin vaikutus puhujan 

kieleen syntaksin, sanaston ja fonologian tasolla.  

 

Edellisessä kappaleessa käyttämäni juutalaisenglanti-käsitteen lisäksi jiddishin ja englannin 

suhteeseen liittyy muutamia muitakin käsitteitä, joista kahta tässä luvun lopuksi lyhyesti 

selitän. Lähteenä käytän The Oxford Company to the English Language -teosta (2018).  

 

Englannin ja jiddishin hybridistä näkee usein käytettävän sanaa Yinglish, jonka The Oxford 

Company määrittelee käsitteen juutalaisenglanti epämuodolliseksi synonyymiksi ja 

yksinkertaisesti englanniksi, joka sisältää useita jiddishin sanoja ja ilmaisuja. Sillä voidaan 

viitata myös ilmaisuihin, jotka yhdistävät englantia ja jiddishiä, kuten fancy-shmancy tai a 

hearty mazel tov. Lisäksi sitä käytetään kollektiivisena terminä jiddishmeille, joista on tullut 

osa englannin arkikieltä. Jiddishmi-käsite (Yiddishism) ei puolestaan rajoitu vaan englannin 

kieleen, vaan tarkoittaa jossain toisessa kielessä esiintyviä jiddishin ilmaisuja tai rakenteita. 

Englannin lisäksi jiddishmejä löytyy ainakin hollannista, saksasta, ranskasta, hepreasta ja 

espanjasta. Käsite esiintyy myös omassa tutkimuksessani.  
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ 

 

4.1 Aineiston esittely 

 

Tutkielmani aineisto on Larry Davidin luoma komediasarja Curb Your Enthusiasm (suom. 

Jäitä hattuun), jota HBO on tuottanut jo kymmenen kautta. Sarjan ensimmäinen kausi esitettiin 

vuonna 2000, ja kymmenes kausi alkoi tammikuussa 2020. Suomessa sarja löytyy 

suoratoistopalvelu HBO:n valikoimasta, ja aiemmin se on kuulunut myös Ylen ohjelmistoon.  

 

Larry David tuli alun perin tunnetuksi suositun Seinfeld-sarjan toisena käsikirjoittajana. Jäitä 

hattuun -sarjassa Larry David näyttelee fiktiivistä itseään, suorasukaista käsikirjoittaja “Larry 

Davidia”, joka joutuu epäkorrekteilla möläytyksillään hyvin kiusallisiin tilanteisiin. Davidson 

(2017) toteaa, että sarjassa kulminoituu vuosikymmenten juutalaisamerikkalainen 

huumoriperinne, joka sai alkunsa jiddishinkielisestä teatterista. Vaikka olemmekin nähneet 

useita amerikkalaisia komediasarjoja, joiden päähenkilöt ovat olleet juutalaisia (mm. Dharma 

& Greg, Will & Grace, Friends), heidän juutalaisuuttaan on harvoin käsitelty sen tarkemmin. 

Jäitä hattuun -sarjassa juutalaisuus on puolestaan koko sarjaa läpäisevä teema, joka kohdataan 

täysin peittelemättömästi, esimerkiksi omistamalla kokonaisia jaksoja juutalaisille juhlapyhille 

tai rituaaleille. (Gillota 2010, 153.) 

 

Brisset (2009, 158) on todennut Woody Allenista, että hänen juutalaisuutensa on pikemminkin 

kulttuurista kuin uskonnollista, ja se näkyy esimerkiksi jiddishin lainasanojen käyttönä 

elokuvien dialogeissa. Saman asian voisi todeta Larry Davidista, ja hänen sarjassa 

esittämästään “Larry Davidin” hahmosta. Päähenkilö ei todellakaan ole uskonnollinen, voisipa 

melkein sanoa päinvastoin. Juutalaisuus on kuitenkin vahvana pohjavireenä koko sarjassa, se 

on useimpien henkilöhahmojen kulttuuriperimä, harjoittavat he sitten uskontoa sitten tai ei. 

Davidson (2017) toteaa, että Larry David, kuten monet juutalaiskoomikot ennen häntä, 

onnistuu muuttamaan juutalaisen uskonnon kulttuuri-instituutioksi hyödyntämällä juutalaisia 

juhlapyhiä tai merkkipaaluja saadakseen aikaan komediallisen kaaoksen.  

 

Wallenfels (2018) toteaa sarjan päähenkilöstä, että Larry Davidin hahmo on stereotyyppisen 

juutalaismiehen ruumiillistuma, ja Gillota (2010, 154) pohtii artikkelissaan sitä, miten “Larry 

Davidin” hahmo tuo nykypäivään jiddish-kulttuurin tarina- ja vitsiperinteen epäonnisen 

tumpelon, “schlemielin”, joka omalla toiminnallaan ajaa itsensä kohti vääjäämätöntä tuhoa. 
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Lähes jokaisessa jaksossa Larry ajautuu ympäristönsä kanssa konfliktiin, jonka hän aiheuttaa 

yleensä itse kieltäytymällä noudattamasta jotain typeräksi katsomaansa sääntöä tai puuttumalla 

toisten käytökseen. Onko pakko sanoa “Namaste” joogatunnin lopuksi? Täytyykö jokaiselle 

tapaamalleen sodan veteraanille Yhdysvalloissa sanoa “Thank you for your service”? Kuinka 

monta jäätelömakua on sopivaa maistella ennen kuin tekee ostopäätöksen? Nämä ovat vain 

joitakin esimerkkejä niistä lukuisista näennäisen vähäpätöisistä tapahtumista, jotka saavat 

Larryn ympärillä olevat ihmiset raivon partaalle ja ajavat hänet usein sosiaalisen verkostonsa 

paarialuokkaan.  

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, jossa vertailen englanninkielisessä lähdetekstissä 

esiintyviä L3-kielisiä ilmaisuja suomenkielisiin tekstityksiin. Tässä tutkimuksessa L3-kieliä 

edustavat siis jiddish ja heprea. Tutkimuksen L3-kielisyys on luonteeltaan toistuvaa ja paikoin 

jopa teemana, jolloin siitä puhutaan ja siihen viitataan (vrt. alaluku 2.2, Corrius & Zabalbeascoa 

2019, 74). Tutkimukseeni sisältyy myös määrällistä tietoa käytetyistä käännösstrategioista. 

Näiden tarkoituksena on kuitenkin vain tukea tutkimusaineistoni kuvaamista, ei pyrkiä 

tilastollisiin yleistyksiin. 

 

Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle sarjassa satunnaisesti esiintyvät muut L3-kielet, kuten 

espanja, italia tai afrikkalaisamerikkalainen englanti. Koska pyrin saamaan kuvan nimenomaan 

tekstitysten kautta katsojalle välittyvästä juutalaisuudesta, poimin tekstityksistä myös ne 

englanninkieliset ilmaukset, joilla viitataan juutalaiseen kulttuuriin. Tässä aineistossa kaikki 

englanninkieliset sanat tai ilmaukset viittasivat uskonnon harjoittamiseen. 

 

Analyysiosassa tarkastelen kääntäjän tekemiä valintoja yksi- ja monikielisyyden välillä sekä 

selvitän, millaisia paikallisia käännösstrategioita tekstittäjä on käyttänyt lähdetekstin L3-

kielisten koodinvaihtojen ja englanninkielisten kulttuuriviittausten kääntämiseen. Haluan 

selvittää kallistuvatko L3-kieliset ilmaisut ja viittaukset juutalaiseen kulttuuriin enemmän 

kohde- kuin lähdekielen suuntaan, ja pohdin sitä, millaisen kuvan suomalainen katsoja saa 

Jäitä hattuun -sarjan kautta amerikanjuutalaisten kulttuurista. Tutkimusmenetelmän perustana 

käytän Pedersenin (2011, 75) kielenulkoisten kulttuuriviittausten kääntämiseen kehittämää 

käännösstrategialuokittelua (ks. alaluku 2.4) tutkimukseni aineistoon soveltuvin osin.  
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Kokosin tutkimusaineistoni niin, että katsoin Jäitä hattuun -sarjan kaikki suomeksi tekstitetyt 

sata osaa suoratoistopalvelu HBO:sta ja poimin L3-kielistä koodinvaihtoa sisältävät ilmaukset, 

joita oli yhteensä 65 erilaista. Monet L3-kielisistä sanoista esiintyvät useaan kertaan. Jaksojen 

lukumäärä voi tuntua suurelta, mutta en rajannut aineistoa vain tiettyihin kausiin, koska en 

voinut etukäteen tietää, missä jaksoissa tutkimukselleni tärkeää koodinvaihtoa esiintyisi. L3-

kielisen koodinvaihdon lisäksi löysin seitsemän englanninkielistä viittausta juutalaisen 

uskonnon harjoittamiseen, joita käsitellään alaluvussa 5.1 yhdessä muiden uskonnon 

harjoittamiseen liittyvien sanojen kanssa.  

 

Poimimistani L3-kielisistä ilmaisuista alkoi nousta selviä teemoja, ja näin ollen muodostin 

löydöistäni seuraavan teemaluokittelun:  

 

1) juutalaisen uskonnon harjoittamiseen liittyvät sanat 

2) haukkumasanat  

3) toivotukset, sanonnat, tervehdykset 

4) ruokasanat 

5) asiantilaa kuvaavat sanat 

6) verbit 

7) sekalaiset sanat. 

 

Käsittelen jokaista teemaluokkaa omassa alaluvussaan. Taulukoin sanat ja ilmaisut niin, että 

rinnakkain ovat lähdetekstin repliikki, jossa L3-kielinen ilmaisu esiintyy, suomenkielisen 

tekstityksen ratkaisu (KT = kohdeteksti), käytetty käännösstrategia sekä suomennos sanasta tai 

ilmaisusta, mikäli L3-kielen ilmaisu on säilytetty sellaisenaan. Suomennoksen tilalla voi olla 

myös pieni selitys sanan merkityksestä. Suomennokset ja selitykset ovat omiani, ja apuna olen 

käyttänyt seuraavia verkkosanakirjoja: Jewish English Lexicon, Merriam-Webster Online 

Dictionary, Urban Dictionary ja Yiddish Slang Dictionary. 

 

L3-kielisen ilmaisun yhteydessä oleva numero kertoo, kuinka monta kertaa ilmaisu esiintyi 

sarjassa, ja kirjaimet H/J kertovat onko ilmaisu alkujaan heprean- vai jiddishinkielinen. L3-

kielinen sana on taulukossa kirjoitettu kursiivilla. Taulukossa on vain yksi esimerkki 

asiayhteydestä, vaikka ilmaisu esiintyisi sarjassa useammankin kerran. Esimerkin yhteydessä 

mainitaan myös, mikä sarjan kausi (K) ja jakso (J) on kyseessä, ja mistä kohdasta esimerkki 

löytyy. 
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Taulukot, jotka löytyvät tutkimuksen liitteestä, voivat näyttää siis esimerkiksi tältä:  

 

LT KT Käännösstrategia Suomennos 

You know what, Shlomo 
is at Shul. (1, J) 
 
K4 J9 00:15:01 

Shlomo ei ole kotona. Poisto Synagoga 

 

Poimin jokaisesta teemaluokasta joitakin esimerkkejä lähempään tarkasteluun. Taustoitan 

hieman tilannetta, jossa sana esiintyy, ja pohdin puoltaako esimerkiksi asiayhteys tai kuvan 

välittämä viesti jonkin käännösstrategian käyttöä. Pedersenin käännösstrategialuokitteluista 

tähän tutkimukseen on tutkimusaineistosta löydettyjen ratkaisujen perusteella otettu mukaan 

lähdekielisuuntautuneet strategiat säilyttäminen, tarkennus ja suora käännös ja 

kohdekielisuuntauneet strategiat yläkäsitteen käyttäminen, parafraasi, kulttuurinen korvaus ja 

poisto.  

 

Pedersenin käsitteiden lisäksi käytän myös käsitteitä käännösvastine ja vakiintunut 

käännösvastine. Käännösvastineella tarkoitan suomenkielistä sanaa tai ilmaisua, jolla 

lähdekielinen sana tai ilmaus on käännetty, mutta joka olisi voitu kääntää jollakin muullakin 

vastineella (esim. putz → tyhmä). Käännösvastineet edustavat tässä yhteydessä 

kohdekielisuuntautuneita strategioita. Vakiintuneella käännösvastineella tarkoitan sanaa, joka 

on vakiintunut suomen kieleen siinä määrin, että sen ei voi ajatella suomennoksessa enää 

edustavan sellaisia käännösstrategioita kuten säilyttäminen tai sopeutettu säilyttäminen. 

Aineistoni vakiintuneet käännösvastineet löytyvät myös Kielitoimiston sanakirjasta (esim. 

Torah → Toora). Tässä tutkimuksessa vakiintuneet käännösvastineet luetaan 

lähdekielisuuntautuneisiin strategioihin. 
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5 ANALYYSI 

 

Tässä luvussa käyn läpi aineistosta esiin nousseiden teemojen perusteella kehittämäni 

kategoriat ja esittelen esimerkkien kautta käännösstrategioita, joita on käytetty L3-kielisen 

(heprea ja jiddish) koodinvaihdon kääntämiseksi.  

 

5.1 Juutalaisen uskonnon harjoittamiseen liittyvät sanat 

 

Jäitä hattuun -sarjassa esitellään useita juutalaiseen uskontoon liittyviä juhlia, esineitä, 

sääntöjä, tapoja, paikkoja ja henkilöitä. Uskontoon liittyviä L3-kielisiä ja englanninkielisiä 

uskontoon liittyviä ilmauksia oli aineistossa 27, jotka esiintyivät lähdetekstissä toistoineen 

yhteensä 85 kertaa. Ruokasanojen voi tietysti osaksi ajatella kuuluvan myös uskonnon 

harjoittamiseen, mutta tein niille kuitenkin oman taulukon, ja ne käsitellään omassa 

alaluvussaan 5.4.  

 

Lähdekielisuuntautuneita strategioita (säilyttäminen, sopeutettu säilyttäminen, tarkennus, 

vakiintunut käännösvastine ja suora käännös) oli käytetty uskontoon liittyvän sanaston 

kääntämiseen 48/85 kertaa ja kohdekielisuuntautuneita strategioita (kulttuurinen korvaus, 

käännösvastine, poisto, yläkäsite) 37/85 kertaa. Sanaa Leviticus ei ole otettu laskuihin 

mukaan. Sanan kohtalo jäi määrittelemättä, koska en osannut päätellä, mitä strategiaa sen 

kääntämiseksi oli käytetty. Siitä tuonnempana osiossa 5.1.3. 

 

5.1.1 Juhlat 

 

Esimerkkeinä juhlista mainittakoon esimerkiksi viikoittainen lepopäivä eli sapatti, 

juutalaisten uusi vuosi Rosh Hashanah, juutalaisten pääsiäinen Pesah, jonka yhteydessä 

syödään seder-ateria ja 12-vuotiaille tytöille järjestettävä uskonnollisen täysi-ikäisyyden 

merkiksi järjestettävä juhla Bat mitsva. Sarjan juhlahetkien viettoa yhdistää yleensä se, että 

päähenkilö Larry pilaa ne epäsopivalla käytöksellään. 

 

Juhliin liittyvästä sanastosta sellaisenaan oli säilytetty bat mitzvah, kaddish ja seder (myös 

tarkennettuna seder-illallinen). Bat mitzvahin käsite (kuten myös käsite Bar mitzvah) on 

esiintynyt usein sarjoissa ja elokuvissa, joten sen säilyttäminen sellaisenaan tekstityksessä on 

jo mielestäni melko riskitön valinta katsojan ymmärrystä ajatellen. Kaddish ja seder ovat ehkä 
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tuntemattomampia, mutta niiden merkitys käy tosin sarjassa asiayhteydestä ilmi. Vakiintuneita 

käännösvastineita oli käytetty sanoille hanukkah → hanukka ja Sabbath → sapatti. Luulen, että 

molemmat ovat ainakin sanoina melko tuttuja myös suomalaisille. 

 

Sanan Passover kääntämiseen oli käytetty kulttuurista korvausta pääsiäinen. Kuten jo aiemmin 

totesin osiossa 2.4.2, Passover viittaa juutalaiseen pesah-juhlaan, mutta koska sitä kutsutaan 

myös “juutalaisten pääsiäiseksi” on sanan pääsiäinen käyttö luonnollinen ja vaivaton valinta 

tekstitykseen. Yläkäsitettä oli käytetty ilmaisun High holy days kanssa, joka oli suomennettu 

pyhä-sanalla. Täsmällistä ja lyhyttä vastinetta ei ole, ja tekstityksen tilarajoitteet eivät anna 

myöten selittää, että kyse on oikeastaan kahden juutalaisen juhlan kokonaisuudesta Rosh 

Hashanah ja Yom Kippur. Kokonaan oli poistettu kerran sarjassa mainittu Rosh Hashanah. 

 
Esimerkki 1, K5 J1 00:26:31 

 - I always talk to people outside. It’s Rosh Hashanah, the New Year. 

 - Juttelen aina ihmisille synagogan ulkopuolella! 

 

Kuten esimerkistä 1 voidaan nähdä, lähdetekstissä Rosh Hashanahin merkitys selitetään heti 

englanniksi. Samankaltaisen kielensisäisen käännösratkaisun olisi mahdollisesti voinut tehdä 

myös suomenkielisessä tekstityksessä, jos Rosh Hashanahin olisi halunnut säästää.  

 

5.1.2 Esineet 

 

Brisset (2014, 19) totesi tutkiessaan jiddishmejä Woody Allenin elokuvissa, että 

monikielisyyttä tuntuu olevan helpompi siirtää käännökseen, jos kyseessä ovat erikoiskieliset 

ilmaukset, jotka näkyvät myös visuaalisen viestin kautta. Esimerkkinä Brisset käyttää 

uskontoon liittyvää sanastoa Allenin elokuvissa. Tutkimusaineistossani ruudulla näkyivät 

mezuzah, milchig plates, shofar ja yarmulke. Nämä kaikki olivatkin käännetty 

lähdekielisuuntautuneita strategioita käyttäen, tosin toistoja oli myös poistettu. Katsoja 

kuitenkin pääsee näkemään sellaisenaan säilytettynä sanat mezuzah ja shofar, kuulemaan ne 

dialogissa useaan kertaan ja yhdistämään ne ruudulla näkyviin esineisiin. Näin 

audiovisuaalisen tekstin polysemiotiikka tukee kääntäjää työssään – lisäselityksiä ei aina 

tarvita, koska koska katsojan ymmärrystä edesauttaa lukemisen lisäksi myös näkeminen ja 

kuuleminen. 

 



 34 

Milchig plates oli käännetty suoraa käännösstrategiaa käyttämällä käännöslainaa 

maitotuotelautaset, joka saattaa suomalaisen korvaan kuulostaa hieman eksoottiselta. Lautaset 

saavat kuitenkin selityksensä dialogissa: 
 

Esimerkki 2, K5 J8 00:24:19 

 - I shouldn’t be having dairy on these kinds of plates. / You know, as you know, the dairy 

 and the meat are on two separate plates. / That’s a necessary rule of being Kosher./ Where are the   

              milchig plates? 

 - En voi syödä maitotuotteita näiltä. / Maitotuotteet ja liha laitetaan eri lautasille. / - - 

   Missä ovat maitotuotelautaset?” 

 

Sana yarmulke esiintyi sarjassa yhteensä 15 kertaa. Yhdessä jaksossa tämä pyöreä 

juutalaismiehen päähine oli jopa juonen keskiössä aiheuttaen valtavan riidan ystävien välille. 

Yleisin käännösstrategia (10 krt.) oli vakiintuneen käännösvastineen kipan käyttäminen. Sanat 

yarmulke ja kippah on mainittu synonyymeiksi Jewish Lexicon -sanakirjassa, joten pidän 

tätäkin ratkaisua lähdekielisuuntautuneena. Kerran yarmulke oli käännetty vastineella kalotti, 

joka sinänsä päähineenä näyttää samalta, mutta kalotti-sana viittaa katolisten pappien 

päähineeseen.  

 

Suomeen sopeutettua säilyttämistä (jarmulka) oli käytetty kerran kohtauksessa, jossa 

päähenkilö “Larry David” esittää olevansa jiddishiä osaava ortodoksijuutalainen, joka käyttää 

kipaa. Samalla päähenkilö koskettaa päähinettään, joten katsojalle ei jää lainkaan epäselväksi, 

mikä jarmulka on. 

 
Esimerkki 3, K5 J8 00:14:36 

- My yarmulke almost fell off. I’m so taken aback. 

- Jarmulkani melkein tippui, kun innostuin niin. 

 

Esineistä ainoa kokonaan kääntämättä jätetty oli englanninkielinen sana arc. Kohtauksessa 

päähenkilö on menossa uudistamaan vihkivalojaan vaimonsa kanssa synagogassa ja hänellä on 

valtava tahra punaviiniä paidassaan. Rabbi huomauttaa tästä, koska he menevät kuitenkin 

seisomaan synagogan pyhän arkin eteen, jossa Toora-kääröjä säilytetään. 

 
Esimerkki 4, K4 J9 00:22:01 

- I mean, I just -- it’s kind of disrespectful, you know? Just in terms of standing in front of the  
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  arc and… 

- Se on hieman epäkunnioittava. Sinähän seisot edessä.  

 

Suomalaisesta versiosta jää kuitenkin oleellinen osa mainitsematta. Pelkästään edessä 

seisominen ei liene niin epäkunnioittavaa kuin seisominen synagogan pyhän arkin edessä.  

 

5.1.3 Säännöt ja tavat 

 

Sääntöihin ja tapoihin liittyvistä sanoista vakiintuneilla käännösvastineilla oli käännetty kosher 

→ kosher ja Torah → toora. Suomen kielen kirjoitusasuun paremmin sopeutettua säilyttämistä 

oli käytetty sanaan mitzvah → mitsva. 

 

Alkuperäisessä L3-kielisessä kirjoitusasussa oli suomenkielisessä tekstityksessä säilytetty 

Hashem, minyan ja Shkiyas Hachama (tosin jälkimmäinen sana muodossa Hochama, mutta 

epäilen sitä lyöntivirheeksi). Näistä kolmesta ainoastaan Hashemin merkitys jää epäselväksi, 

kaksi muuta saavat selityksen asiayhteydessä. Kohtauksessa päähenkilö Larry on juuttunut 

pysähtyneeseen hiihtohissiin ortodoksijuutalaisen naisen kanssa, joka alkaa hätääntyä, koska 

aurinko on laskemassa, ja juutalaisen lain mukaan naimaton nainen ei saa olla auringonlaskun 

jälkeen miehen kanssa yksin. Larrylla ei ole asiasta mitään aavistusta ja hän on pulassa, koska 

on esittänyt koko jakson ajan olevansa myös ortodoksijuutalainen ja noudattavansa juutalaisia 

lakeja ja säännöksiä. 

 
Esimerkki 5, K5 J8 00:29:16 

 - The law, the Torah says so. Hashem says so. 

 - Hashem?  

 - Do you know anything? 

 - No, Hashem, I know. 

 - Lakien, tooran, Hashemin. 

 - Hashem? 

 - Etkö tiedä mitään? 

 - Tiedän toki. 

 

Vaikka Hashemin (l. Jumalan nimi) merkitys ei välttämättä katsojalle aukea, voi dialogista 

kuitenkin päätellä, että kyse on auktoriteetista, joka on verrattavissa lakeihin ja tooraan.  
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Minyan (esimerkki 6) ja Shkiyas Hachama (esimerkki 7) saivat selityksensä dialogin edetessä. 

Yksi ei-juutalainen sarjan hahmo jopa kysyy Minyanin merkityksestä, ja Shkiyas Hachaman 

kohdalla kysyjä on päähenkilö edellä mainitussa hiihtohississä. Näissä tapauksissa 

kohdeyleisölle epäilemättä melko vieraat sanat on kuitenkin helppo säilyttää tekstityksessä. 

 
Esimerkki 6, K8 J9 00:15:52 
 - We’re doing a kaddish and we need one more guy to fill out the Minyan. 

 - What’s a Minyan? 

 - A Minyan -- when a Jewish person dies you need to have 10 men in a room to say a prayer. 

 - Meillä on kaddish menossa, tarvitsemme miehen minyaniin. 

 - Mikä se on? 

 - Kun juutalainen kuolee, kymmenen miestä rukoilee. 

 

Esimerkki 7, K5 J8 00:28:54 

 - Shkiyas Hachama, that’s what’s going on.  

 - The what? / Mikä? 

 - Shkiyas Hachama? The sundown? 

 - Shkiyas Hochama. Se on meneillään. 

 - Mikä? 

 - Shkiyas Hochama. Auringonlasku. 

 

Sisällytän tutkimuaineistoni ainoan laulun tai tarkemmin sanottuna laulun alun tähän Säännöt 

ja tavat -alalukuun, koska hyvin tunnettua heprealaislaulua Ein Keloheinu on tapana laulaa 

sapattina aamupalveluksen päätteeksi. Kohtauksessa Larry tulee tapaamaan rabbia ja laulaa Ein 

Keloheinun ensimmäisen fraasin, ja siinä onkin epäilemättä kaikki mitä hän laulusta hepreaksi 

osaa. Laulu on jätetty kokonaan tekstittämättä suomeksi ja englanninkielinenkin ruututeksti on 

virheellinen (El-Kelonenu). Laulunpätkä ei vie kerrontaa eteenpäin ja on kestoltaan hyvin 

lyhyt, joten sitä ei ole pidetty kovin tärkeänä. Kyse on kuitenkin kohtauksesta, jossa Larry 

yrittää antaa itsestään hartaamman juutalaisen kuvaa kuin onkaan, hepreankielinen ruututeksti 

(luonnollisesti kirjaimisto transkriboituna) olisi tuonut kohtaukseen lisäväriä tai suomeksi 

käännettynä katsojalle ymmärrystä siitä, että kyseessä on uskonnollinen laulu. Díaz Cintas ja 

Remael (2007, 209) suosittelevatkin elokuvissa esiintyvien laulujen tekstittämistä, koska 

ohjaaja on valinnut laulun elokuvaan jostakin syystä, ja ilman tekstitystä katsojan on vaikea 

arvioida laulun merkitystä.  
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Viimeisenä esimerkkinä sääntöihin ja tapoihin liittyy sana Leviticus, jolla tarkoitetaan kolmatta 

Mooseksen kirjaa. Suomalainen tekstitys käyttää vastinetta Labidicus, joka ei ainakaan omien 

hakujeni perusteella tuottanut yhtään asiaan liittyvää relevanttia tulosta. Suomessakin saatetaan 

käyttää sanaa Leviticus, vaikka tavallisemmin puhutaan kolmannesta Mooseksen kirjasta. 

Kohtauksessa, jossa sanaa käytetään, päähenkilö kuulee hautausmaan esimieheltä, että hänen 

edesmenneen äitinsä pakarassa on tatuointi ja häntä ei voida siitä syystä haudata “siunattuun 

maahan”. 

 
Esimerkki 8, K3 J6 00:16:06 

 - So what if she did have a tattoo? So what? 

 - According to Leviticus. /You shall not make any gashes in your flesh for the dead, 

 nor incise yourself. 

 - Mitä väliä sillä on? 

 - Labidicuksen mukaan / kukaan ei saa tehdä viiltoja kuolleeseen lihaan tai itseensä. 

 

Kiinnostuneena tästä käännösratkaisusta tarkistin ruotsalaisen, tanskalaisen ja ranskalaisen 

tekstityksen kyseisestä kohdasta. Ruotsalainen ja tanskalainen tekstitys (HBO) käyttää myös 

sanaa Labidicus, kun taas ranskalainen tekstitys sanaa Lévitique (sous-titres.eu). Katsojan 

kannalta sillä ei liene suurtakaan merkitystä onko sana Leviticus vai Labidicus, luultavasti ne 

ovat yhtä vieraita molemmat. Ehkä tutumpi katsojalle ainakin sanana olisi ollut selittävä kolmas 

Mooseksen kirja, mutta se taas olisi vienyt enemmän tilaa. 

 

5.1.4 Henkilöt ja paikat 

 

Uskontoon liittyviä henkilösanoja olivat sarjassa Hassid (myös muodoissa Hasidim ja 

Hasidic), gentile ja rabbi. Hasidijuutalaisuus on ortodoksijuutalaisuuden suuntaus, mutta 

suomalaisessa tekstityksessä käytetty yläkäsite ortodoksi (esimerkki 9) saattaa aiheuttaa 

katsojalle mahdollisesti mielleyhtymän Suomen ortodoksiseen kirkkoon, joka on eri 

uskontokunta. Tosin samassa jaksossa käytetään hyvin pian myös semanttisesti tarkempaa 

yläkäsitettä ortodoksijuutalainen (esimerkki 10). 

 
Esimerkki 9, K4 J9 00:16:33 

 - The Hassids, they have sex through a sheet. 

 - Ortodoksit harrastavat seksiä lakanan läpi. 
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Esimerkki 10, K4 J9 00:16:49 

 - How do the Hassids make love? 

 - Kuinka ortodoksijuutalaiset rakastelevat? 

 

Esimerkissä 9 pelkän ortodoksi-sanan käyttöä puoltaa tilan asettamat rajoitteet. Tosin olisi 

myös voinut käyttää tarkkaa ja lyhyempää vastinetta hasidi. 

 

Yksi sarjan päähenkilö Larry Davidin ongelmista on hänen ristiriitainen suhteensa toisaalta 

omaan juutalaiseen yhteisöönsä, toisaalta ei-juutalaisen vaimonsa kristittyyn perheeseen. 

Vaikka Gillota (2010, 156) toteaakin, että “Larry is not what one would call a ‘good Jew’ ”, 

päähenkilö kuitenkin korostaa usein juutalaisuuttaan, etenkin vastakkainasetteluna kristittyjen 

suuntaan. Sanalla gentile viitataan ei-juutalaiseen henkilöön, ja Larry käyttää sitä kohtauksessa, 

jossa hänen olisi aivan pakko lähteä juhlista kotiin, koska ei pysty käymään yleisessä WC:ssä. 

Suomenkielisessä tekstityksessä vastakkainasettelu juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä ei tässä 

kohtaa välity niin tehokkaasti kuin englanniksi. 
 

Esimerkki 11, K5 J2 00:18:26 

 - It’s ridiculous. He can use this bathroom. That’s what everyone else is… 

 - You know, you’re a gentile. You’ll go in the middle of Fifth Avenue. It’s different for Jews. 

 - Se on naurettavaa. Hän voi käydä täällä. 

 - Sinä käyt vessassa missä vain. Juutalaisilla on erilaista. 

 

Uskonnon harjoittamiseen liittyviä paikkoja löytyi aineistosta kaksi, shul ja temple, jotka 

viittaavat samaan kohteeseen. Jiddishinkielinen shul oli suomenkielisessä tekstityksessä 

poistettu kokonaan. Kohtauksessa päähenkilö juttelee sapattina hasidijuutalaisen naisen 

kanssa. 

 
Esimerkki 12, K4 J9 00:15:01 

 - You know what, Shlomo is at shul. 

 - Shlomo ei ole kotona.  

 

Jos esimerkissä 12 yhteys juutalaiseen paikkaan olikin häivytetty, sana temple oli puolestaan 

käännetty puolessa tapauksista sanalla synagoga, joka viittaa selkeämmin juutalaiseen 

rakennukseen kuin sana temppeli. 
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5.2 Haukkumasanat 

 

Kuten Steinmetz (1986, 2) on todennut, jiddish on lahjoittanut englannin kieleen erityisen 

paljon ihmisen typeryyteen liittyviä sanoja. Haukkumasanoja löytyi aineistosta kahdeksan 

erilaista, jotka toistoineen esiintyivät lähdetekstissä 25 kertaa. Haukkumasanat oli käännetty 

yhtä ilmausta lukuun ottamatta kohdekielisuuntautuneita strategioita (poisto ja käännösvastine) 

käyttämällä.  

 

Ainoassa ilmauksessa, jossa jiddishinkielinen sana oli säilytetty suomenkielisessä 

tekstityksessä, liittyi kohtaukseen, jossa kaksi henkilöä vertailee afrikkalaisamerikkalaista 

englantia (ebonics) ja jiddishiä keskenään ja opettavat toisilleen sanoja ja sanontoja. Tällaisen 

metapuheen yhteydessä ilmaisu on melkein “pakko” säilyttää, jotta dialogiin saisi siirrettyä 

alkuperäisen merkityksen. 
 
Esimerkki 13, K4 J6 00:25:27 

 - How about he’s a “meshuggener”. Meshuggener. 

 - “Meshuggener?” What’s that, Ebonics too? 

 - On siinäkin “meshuggener”. 

 - Onko sekin mustien slangia? 

 

Muut sarjan haukkumasanat oli käännetty joko käännösvastineella tai poistettu, jolloin yhteys 

jiddishiin pyyhkiytyy pois ja sanan merkitys nousee tärkeämmäksi. Hyvin yleisen schmuck-

sanan olisi ehkä jossain yhteydessä voinut säästää “paikallisvärinä”, koska schmuck esiintyi 

lauseyhteyksissä, jossa oli muitakin samaa tarkoittavia sanoja, ja usein myös ilmeet tai eleet 

tukivat ajatusta, että kyseessä on haukkumasana. Eräässä dialogissa, jopa henkilö itse kysyi 

schmuck-sanan merkityksestä. 
 

Esimerkki 14, K2 J1 00:14:14 

 - What do you mean schmuck, I don’t get that. What do you mean schmuck? 

 - The yutz, the idiot, you know. 

 - Mitä tarkoitat? 

 - Typeryksen. Kyllä sinä tiedät. 
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5.3 Toivotukset, sanonnat ja tervehdykset 

 

Toivotuksia, sanontoja ja tervehdyksiä löytyi aineistosta kuusi erilaista, jotka esiintyivät 

lähdetekstissä toistoineen 17 kertaa. Lähdekielisuuntautuneita strategioita oli käytetty 9/17 

kertaa ja kohdekielisuuntautuneita 8/17 kertaa. 

 

Säilytettyjä ilmaisuja olivat tervehdys Shalom, huudahdus Oi! ja onnentoivotus Mazel tov (4/7 

krt). Shalom on asiayhteydessään helppo tulkita tervehdykseksi ja Mazel tov saattaa hyvinkin 

olla suomalaisellekin katsojalle tuttu, koska tämä toivotus esiintyy usein amerikkalaisissa 

sarjoissa. Hyvin tyypillinen, Robsonin (2014) sanoin “maailman hyödyllisin tavu”, 

turhautuneisuutta tai ärtymystä ilmaiseva “huokaus” tai huudahdus Oi! taas on helppo säilyttää 

tekstityksessä, koska se on homonyymi suomalaiselle interjektiolle.  

 

Kohtauksessa, jossa esiintyvät sekä Mazel tov että Oi!, päähenkilö Larry syyttää lakimiestään, 

että tämä on epäreilusti johdatellut Larrya luulemaan häntä juutalaiseksi, koska käyttää 

juutalaisia sanoja ja sanontoja, ja hänellä on toimistossaan shofar-torvi ja mezuzah 

ovenpielessä. 
 

Esimerkki 15, K8 J1 00:20:09 

 - Oh, how about on my birthday? “Mazel tov, Larry.” 

 - Syntymäpäivänäni sanoit “mazel tov”. 

 

Esimerkki 16, K8 J1 00:20:23 

 - Oi, Larry with this - -  

 - Oi! Again! See? 

 - Oi, Larry… 

 - “Oi!” Taas kerran! 

 

Tutkimusaineistossa ei juuri typografisia keinoja käytetä ilmaisemaan kielen vaihtumista 

tekstityksessä. Harvinaiset lainausmerkitkin nähdään esimerkeissä 13, 15 ja 16 siitä syystä, että 

puhe on kielestä, ei oikeastaan sen merkkinä, että henkilö käyttäisi koodinvaihtoa puhuessaan. 

Pedersen (2011, 122) toteaakin, että lainausmerkeillä voidaan osoittaa, että sanaa tai ilmausta 

käytetään metakielellisessä merkityksessä, eli kun puhutaan kielestä itsestään.  
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Kaksi kiinnostavaa sanontaa ovat poistetut Canahurra/Canahara ja Gei kucken ahfen yam. 

Molemmat ovat hyvin tyypillisiä jiddishmejä, joten näiden osalta katsoja ei pääse aistimaan 

jiddishin läsnäoloa dialogissa paitsi, jos onnistuu erottamaan ilmaukset ääniraidalta. 

 

Canahurra/Canahara -ilmaukset esiintyvät kohtauksessa, jossa päähenkilön manageri kehuu, 

että hänellä seksuaalista energiaa riittää edelleen. Molemmat toteavat heti tämän jälkeen 

Canahurra, joka suomessa varmaankin vastaisi sanontaa Koputa puuta. Suomenkielisestä 

tekstityksestä ilmaus on poistettu. 

 

Gei kucken ahfen yam -ilmaus esiintyy samassa kohtauksessa kuin esimerkin 13 meshuggener, 

jossa kaksi sarjan hahmoa opettavat toisilleen jiddishin ja afrikkalaisamerikkalaisen englannin 

sanoja ja sanontoja. Sanonnan olisi voinut jättää suomenkieliseenkin tekstitykseen 

sellaisenaan, koska hahmot artikuloivat sen hitaasti kaksi kertaa. Kyseisessä kohtauksessa 

sanotun ymmärtäminen ei ole mielestäni niin oleellista kuin se, että näkisi kirjoitettuna, mitä 

sanotaan. Nyt ruutu on tyhjä tekstityksestä kuuden sekunnin ajan. 

 

5.4 Ruokasanat 

 

Kuten mainitsin aiemmin, osan ruokasanoista olisi voinut liittää myös uskonnon 

harjoittamiseen, koska monet niistä liittyvät jonkin juutalaisen juhlan viettoon. Päädyin 

kuitenkin muodostamaan sanoista oman teemakategoriansa. Ruokasanoja löytyi aineistosta 

seitsemän erilaista, jotka esiintyivät lähdetekstissä toistoineen 21 kertaa.  

 

Lähdekielisuuntautuneita käännösstrategioita (säilyttäminen, sopeutettu säilyttäminen, 

tarkennus ja sopeutettu säilyttäminen & tarkennus) oli käytetty 17/21 tapauksesta, joten 

suomalaiskatsojakin sai tutustua mahdollisesti uusiin käsitteisiin. Nämä sanat olivat afikomen, 

challah (-leipä), haroset, kishka (/vaihtoehtoinen kirjoitusasu kishke), latke, matsa (-leipä) ja 

nosh. 

 

Afikomen on osa matsa-leipää, joka piilotetaan pesah-aterian aikana, ja ohjelmanumerona 

lapset saavat etsiä sen pienen palkkion toivossa. Jaksossa, jossa sana esiintyy, on puhuttu 

useaan otteeseen matsa-leivän piilottamisesta, mutta kun tulee aika maksaa palkkio löytäjälle, 

yksi henkilöistä kutsuu leivänpalaa toisella nimellä. Asiayhteydestä pystyy kuitenkin helposti 

päättelemään, mistä on kyse. Matsa-leipä on näkynyt myös kuvassa ja sanaa on toisteltu. 
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Esimerkki 17, K5 J7 00:27:08 

 

 - Hey, look look, he found the Matzah, so pay up. 

 - The boy found the Afikomen, just pay him the dollar. 

 - Hän löysi matsan, joten anna raha. 

 - Poika löysi afikomen, joten anna raha. 

 

Tarkkaan ottaen afikomen pitäisi suomen objektina olla taivutusmuodossa afikomenin, mutta 

se ei tässä yhteydessä liene niin oleellinen seikka, afikomen herättää kuitenkin huomiota 

poikkeavana sanana. 

 

Ruokasanoista kishke ja latke (toisella esiintymiskerrallaan) voivat jäädä katsojalle 

merkitykseltään hämäriksi, koska asiayhteydestä ei käy ilmi, mitä ne ovat, eli ne eivät näy 

kuvassa, eikä dialogin sisällä tarjota selitystä samalla tavalla kuin esimerkiksi sanan Minyan 

yhteydessä (ks. esimerkki 6). Kishkestä puhuu sarjassa ei-juutalainen entinen baseballtähti, 

joka muistelee, että kuuluisa juutalainen baseballin pelaaja Sandy Koufax tarjosi hänelle 

kishkeä. 

 
Esimerkki 18, K8 J9 00:17:19 

 - Hey Larry. What about the kishka? 

 - The hell with the kishka. 

 - Entä kishke Larry? 

 - Vähät kishkestä. 

 

Esimerkki 19, K8 J3 00:8:30 

 - She’s an adult when she turns 13 and learns to make her first latkes. 

 - Hän on aikuinen, kun oppii tekemään latkeja 13-vuotiaana. 

 

Toisessa yhteydessä (eri jaksossa) latke oli suomennettu käännösvastineella perunalettu, joka 

osuvasti määrittelee sen, millainen ruokalaji on kyseessä. 

 

5.5 Asiantilaa kuvaavat sanat 

 

Tilannetta kuvaavia sanoja oli lähdetekstissä seitsemän erilaista, jotka esiintyivät yhteensä 

kymmenen kertaa. Ainoa sana, joka esiintyi useamman kerran, oli mitzvah merkityksessä 
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“hyvä teko”. Tilannesanat oli pääasiassa käännetty kohdekielisuuntautuneita strategioita 

(käännösvastine ja poisto), joten niiden L3-kielinen alkuperä sai väistyä, jotta sisältö tulisi 

ymmärretyksi. 

 

Kaksi kiinnostavaa säilytettyä L3-kielistä sanaa kuitenkin tästäkin teemaluokasta löytyi. 

Ensimmäinen niistä on schpilkas, joka mainitaan tilanteessa, jossa päähenkilön hyvä ystävä on 

löytänyt uskonnon uudelleen elämäänsä. 

 
Esimerkki 20, K8 J3 00:4:51 

 - I went through a bit of a midlife crisis and I rededicated my life to Judaism. 

 - Are you for real? 

 - I had a lot of schpilkas in my life and I didn’t realize it. 

 - Kävin läpi keski-iän kriisin ja omistin elämäni juutalaisuudelle. 

 - Pilailetko? 

              - Elämässäni oli paljon shpilkeä. 

 

Tämän perusteella ei ehkä aivan varmasti voi päätellä, mitä shpilke voisi olla, mutta keski-iän 

kriisi -viittauksen pohjalta katsoja voi sen arvella olevan jotain ikävää. Lisäksi keskustelu 

jatkuu sillä, että puhuja kertoo käyvänsä juttelemassa rabbin kanssa ja saavansa siitä uutta 

voimaa. Tämäkin tukee sitä, että shpilke on luultavasti jotain, josta tulisi päästä eroon.  

 

Shanda esiintyy aiemmin mainitussa kohtauksessa, jossa Larry on pettynyt siihen, että hänen 

lakimiehensä ei olekaan juutalainen, vaikka on antanut jiddishmien maustamalla 

puheenparrellaan niin olettaa. Larry raivoaa asiasta tyypilliseen tapaansa, lähtee vihaisena 

huoneesta, ja kuin kirsikkana kakun päällä, lakimies toteaa:  

 
Esimerkki 21, K8 J1 00:20.45 

 - It’s a shanda, Larry. 

 - Tämä on shanda, Larry. 

 

Katsoja ei voi olla varma shandan merkityksestä, mutta sana kruunaa hauskan kohtauksen, 

jossa lakimies tekee juuri sen, mistä Larry häntä syyttikin.  
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5.6 Verbit 

 

Verbit olivat aineistoni pienin teemaluokka, josta löytyi L3-kielistä tutkittavaa. Verbejä löytyi 

kolme erilaista, jotka toistoineen esiintyivät kuusi kertaa. Kaksi verbeistä (kvell, schlep) oli 

korvattu käännösvastineella, joista verbin kvell (iloita) vastine oli käännetty suomeksi 

oikeastaan päinvastaisella merkityksellä valittaa (ks. Taulukko 8, 57). Hyvin tavallinen 

jiddishmi kvetch tarkoittaa valittamista, ehkäpä kvell ja kvetch ovat vahingossa sekoittuneet? 

 

Kiinnostava verbi oli koufax, jonka Urban Dictionary määrittelee seuraavasti: “When a jew 

avoids an important obligation on Saturday, because it it the Sabbath.” Ilmaus juontaa juurensa 

kuuluisaan juutalaiseen baseballpelaajaan Sandy Koufaxiin, joka jätti joukkueensa epävarmaan 

tilanteeseen, koska ei suostunut pelaamaan baseballin mestaruussarjan aloitusottelussa v. 1965, 

koska se sattui olemaan myös juutalainen juhlapyhä Yom Kippur (Langel, 2015). 

Henkilönimestä on siis johdettu verbi englannin kielessä, ja suomalaiseen tekstiin kääntäjä oli 

keksinyt kätevän muodon “Teetkö meille koufaxit?” Asiayhteydestä voi ymmärtää verbin 

merkityksen, vaikka sanan etymologiaa ei sen tarkemmin tuntisikaan. Päähenkilön ystävä, 

uudelleen uskonnon elämäänsä löytänyt Marty Funkhouser tulee kertomaan, että ei voi pelata 

tulevana lauantaina ystävysten golf-joukkueessa. 
 

Esimerkki 22, K8 J3 00:22:03 

 - I came here for another reason. / Rabbi Stein said that I can’t play 

   in the golf tournament Saturday because I have to honor the Sabbath. 

 - You’re koufaxing us?  

 - Well, if you are saying that your best player / is unable to play because it’s the Sabbath,  

    yes, I’m koufaxing you. 

 - Tulin tänne toisesta syystä. / Rabbi Stein sanoi, etten voi pelata golfia lauantaina – 

    koska sapattia on kunnioitettava. 

- Teetkö meille koufaxit?  

- Jos tarkoitat sitä, ettei paras pelaaja ei voi pelata sapatin vuoksi. 

 

5.7 Sekalaiset sanat 

 

Viimeiseen tutkimukseni teemaluokkaan sisältyy otsikon mukaisesti seitsemän erilaista sanaa 

sekalaisista aiheista. Vain kaksi sanaa, erisnimi Hillel ja vaikutusvaltaiseen henkilöön viittaava 

macher oli säilytetty. Muut oli käännetty kohdekielisuuntautuneita käännösstrategioita 

(käännösvastine & poisto) käyttäen.  
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Erisnimi Hillel ei liene suomalaisille kovinkaan tuttu. Tämä kansainvälinen kampusjärjestö 

organisoi tapahtumia juutalaisille opiskelijoille. Hillel esiintyy kohtauksessa, jossa päähenkilö 

Larry on koko jakson ajan näytellyt ortodoksijuutalaista erään juonenkäänteen vuoksi (vrt. 

esimerkit 2, 5 ja 7). Koska Larryn oma vaimo ei ole juutalainen, hänen on viikonlopun ajan 

esitettävä olevansa naimisissa juutalaisen Susien kanssa. Vieraat kyselevät parin yhteisestä 

historiasta:  

 
Esimerkki 23, K5 J8 00:20:15 

 - How did you two meet? 

 - We met a Hillel mixer, a function. 

 - Oh, in college? 

 - Yes, a singles. And he was there trying to pick up every girl imaginable. 

 - Miten te tapasitte? 

 - Tapasimme Hillel-tilaisuudessa. 

 - Collegessa? 

 - Oli sinkkujen ilta ja hän yritti iskeä kaikki tyttöjä siellä. 

 

Vaikka Hillel olisi tuntematon käsite, voi esimerkistä päätellä sen liittyvän opiskelijaelämään 

ja tässä tapauksessa vielä sinkuille järjestettyyn tapaamiseen.  

 

Toinen säilytetty sana macher liittyy kiinnostavaan keskusteluun, jossa Larry ja hänen 

ystävänsä analysoivat loppujen lopuksi juuriltaan ruotsalaiseksi osoittautuneen lakimiehen 

puhetta. Tähän tietoon he ovat hyvin pettyneitä, koska haluavat juutalaisen lakimiehen. Miehet 

päivittelevät, että lakimies jopa äänsi sanan macher kuin henkilö, jolle jiddishin käyttö olisi 

arkipäivää. Kuten oli jo puhetta esimerkkien 15, 16 ja 21 kohdalla ainoat sarjassa käytetyt 

lainausmerkit esiintyvät silloin, kun puhe on kielestä. Näin oli myös tässä tapauksessa. 

 
Esimerkki 24, K8 J1 00:20:54 

 - When he first me he called me a big macher. / Hän kutsui minua macheriksi. 

 - He said macher? With that pronunciation? / Sanoiko hän “macher”? Oikein äännettynä? 

 - Macher. He had the whole “ch”. / - 

 

Koska sarjan kääntäjä(t?) on koko sarjan ajan selvästi tarkastellut dialogia kokonaisuutena ja 

ottanut välillä jopa pieniä riskejä vieraannuttamisen suuntaan, olisi tältä pohjalta kategoriasta 

Sekalaiset voinut mahdollisesti säilyttää hyvin tavallisen sanan chutzpah, jolla viitataan 
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henkilöön, jolla kerta kaikkiaan on uskomaton pokka. Tilanne kohtauksessa on Larrylle 

tyypillinen kirjoittamattomien sääntöjen rikkominen, jossa hän kritisoi perunoiden lämpötilaa 

päivälliskutsut järjestäneelle emännälle. Yksi vieraista huomauttaa tästä Larrylle.  

 
Esimerkki 25, K5 J3 00:07:33 

 - How are the potatoes?  

 - Mmm, delicious. 

 - Delish. 

 - I’d say the potatoes are a little cold. -- The beef is delicious. 

 - Larry what? 

 - They’re not -- They’re not cold.  

 - The chutzpah, man. 

 - Entä perunat? 

 - Herkullisia. 

 -  -  

 - Perunat ovat vähän kylmiä. / Liha on herkullista. 

 -  - 

 - Eivät ne ole kylmiä. 

 - On sinulla pokkaa. 

 

5.8 Yhteenveto analyysin tuloksista 

 

Luvussa 5 olen käynyt läpi tutkimusaineistoni teemakategoria kerrallaan. Määrittelin 

koodinvaihtojen kääntämiseen käytetyt käännösstrategiat Pedersenin (2011) kehittämän 

käännösstrategialuokittelun pohjalta. Pedersenin strategioista tutkimusaineiston L3-kielisen 

koodinvaihdon kääntämiseen oli käytetty lähdekielisuuntautuneista strategioista säilyttämistä, 

sopeutettua säilyttämistä, tarkennusta ja suoraa käännöstä. Lisäksi käytettiin vakiintunutta 

käännösvastinetta. Kohdekielisuuntautuneista käännösstrategioista aineistossa hyödynnettiin 

poistoa, parafraasia, yläkäsitettä ja kulttuurista korvausta. Lisäksi tässä tutkimuksessa 

käännösvastine luetaan kohdekieliseksi strategiaksi. Taulukossa 1 on vielä määrällinen 

yhteenveto teemoista ja strategioista. 
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Taulukko 1, Yhteenveto 

 

 Uskonto Haukkuma-
sanat 

Toivotukset,
sanonnat, 
tervehdykset 

Ruokasanat Asiantila Verbit Sekalaiset Yhteensä 

Säilyttäm. 17 1 9 8 1 1 3 40 

Sopeutettu 
säilyttäm. 

2   7 1   10 

Tarkennus 4   1    5 

Sopeutettu 
säilyttäm. & 
tarkennus 

   1    1 

Suora 
käännös 

2       2 

Vakiintunut 
käännösvas- 
tine 

23       23 

Yläkäsite 8   2    10 

Kulttuurin. 
korvaus 

3       3 

Parafraasi   1     1 

Poisto 23 10 6 2 2 1 2 46 

Käännös- 
vastine  

3 14 1  6 4 6 34 

Yhteensä 85 25 17 21 10 6 11  

 

Eniten sanoja löytyi liittyen juutalaisen uskonnon harjoittamiseen (27), jotka esiintyivät 

toistoineen yhteensä 85 kertaa. Uskontoon liittyvät sanat jaettiin vielä alalukuihin juhlat, 

esineet, säännöt ja tavat sekä henkilöt ja paikat. Uskonto-kategoria osoittautui kaiken 

kaikkiaan melko vahvasti lähdekielisuuntautuneiden käännösstrategioiden kohteeksi. Joitakin 

sanoja oli ehkä helppo säilyttää joko sellaisenaan tai sopeutettuna, koska kääntäjä saattoi 

arvella suomalaisen kohdeyleisön jo tuntevan sanat (esim. hanukka, kosher, sapatti, kipa), 

mutta joidenkin kohdalla otettiin mielestäni jo rohkeammin kantaa vieraannuttavan 

kokonaisstrategian suuntaan. Yhteenvetona uskonnollisten sanojen osalta voidaan todeta, että 

koska lähdekielisuuntautuneita käännösstrategioita käytettiin niin usein, myös suomalaiselle 

katsojalle tarjoutui mahdollisuus tutustua uusiin käsitteisiin, usein kuvan tukemana ja/tai 

dialogin tarjoaman selityksen avulla. Uskallan väittää, että suurimmalle osalle katsojia sellaiset 



 48 

sanat kuin esimerkiksi kaddish, seder, mezuzah tai minyan ovat olleet tuntemattomia käsitteitä, 

mutta sarjan myötä kenties vähän tutumpia. 

 

Haukkumasanat-kategoria oli puolestaan käännetty hyvin kohdekielisuuntautuneesti. 

Kahdeksasta yhteensä 25 kertaa esiintyneestä haukkumasanasta vain yksi (meshuggener) oli 

säilytetty sellaisenaan, muut oli korvattu suomenkielisellä sanalla tai poistettu. Haukkumasanat 

eivät edusta konkretiaa, ja niitä ei voi näyttää kuvassa ymmärrystä tukemaan, joten on 

ymmärrettävää, että kotouttavat, kohdekielisuuntautuneet strategiat tulevat hyödynnetyksi. 

Kuitenkin nimenomaan jiddishin yhteydessä voisi miettiä joitakin ratkaisuja, joissa 

koodinvaihtoa voisi myös säilyttää. Onhan kieli kuuluisa etenkin mehevistä ja osuvista 

haukkumasanoistaan.  

 

Toivotukset, sanonnat ja tervehdykset -kategoriassa oli sellaisenaan säilytetty suomenkieliselle 

katsojalle todennäköisesti tutut Shalom ja Mazel tov sekä “helppo” säilytettävä Oi. Vieraammat 

ilmaisut oli kotoutettu, vaikka asiayhteys olisi mahdollistanut lähdekielisuuntautuneenkin 

käännösstrategian käytön katsojan ymmärrystä vaarantamatta.  

 

Ruokasanoja esiintyi seitsemän erilaista, toistoineen yhteensä 20 kertaa. 15 koodinvaihtoa oli 

käännetty lähdekielisuuntautuneella strategialla, jota helpotti aiheen konkreettisuus, ja se, että 

sana näkyi usein myös ruudulla. Oikeastaan ruokasanojen kääntämisessä oli tehty vain kaksi 

“riskialttiimpaa” valintaa katsojan ymmärrykselle, sanojen kishke ja latke (toisen kerran 

esiintyessään) merkityksen selvittäminen jäi katsojan harrastuneisuuden varaan. 

 

Asiantilaa kuvailevat sanat oli käännetty kohdekielisuuntautuneilla strategioilla 8/10 kerrasta. 

Näiden sanojen yhteydessä pätee sama havainto kuin haukkumasanojenkin kanssa. Ei-

konkreettisia sanoja tuntuu olevan vaikeampi jättää lähdekieliseen asuunsa ja sopeuttaa 

suomen kieleen. Sujuvamman katsojakokemuksen takaamiseksi järkevämpi ratkaisu on silloin 

käyttää käännösvastineita kuin vain pitää jääräpäisesti kiinni monikielisyyden säilyttämisestä. 

On vain selvempää sanoa, että joku asia on surkeaa kuin että se on schmucky. 

 

Verbit edustivat pienintä teemakategoriaa vain kolmella eri verbillä, joista kahden L3-kielinen 

alkuperä oli häivytetty, mutta mainio ja tarkkamerkityksinen verbi koufax oli onnistuttu 

säilyttämään sanonnassa tehdä koufaxit. Myös kategoria Sekalaiset edusti pääasiassa 
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kohdekielisuuntautuneilla strategioilla käännettyä. Vain 2/7 sanasta oli säilytetty, macher ja 

erisnimi Hillel.  

 

Mitä nämä valitut käännösstrategiat sitten merkitsevät suomalaisen katsojan kannalta? 

Pääseekö hän tekstitysten osalta mukaan Jäitä hattuun -sarjassa juutalaiseen kulttuuriin 

liittyvistä elementeistä? Tätä pohdin viimeisessä luvussa 6, jossa esitän tutkimukseni 

johtopäätökset. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia koodinvaihtoa amerikkalaisessa komediasarjassa 

Curb Your Enthusiasm, joka tutkimuksessa kulki sen suomennetulla nimellä Jäitä hattuun. 

Sarjan koodinvaihto koski alun perin heprean- ja jiddishinkielisten ilmausten käyttöä muutoin 

amerikanenglannilla käytävässä keskustelussa. Vertailin alkuperäisversion HBO 

suoratoistopalvelussa saatavilla olevaa tekstitystä suomenkielisiin tekstityksiin. Yksi sarjan 

keskeisiä teemoja on päähenkilön ja hänen ympäristönsä juutalaisuus, ja koodinvaihdon lisäksi 

tarkastelinkin myös englanninkielisiä viittauksia juutalaiseen kulttuuriin. Nämä viittaukset 

liittyivät kaikki uskonnon harjoittamiseen. Pyrin koko ajan pitämään mielessä audiovisuaalisen 

tekstin polysemioottisen luonteen, jossa eri moodit tukevat toisiaan.  

 

Aluksi tutkimuksessa oli päästävä sopuun sen asian kanssa, voiko tutkimusaineistossa 

esiintyviä heprean- ja jiddishinkielisiä sanoja ylipäätään lukea kuuluvaksi koodinvaihdon 

käsitteen piiriin vai ovatko ne lainasanoja amerikanenglannissa. Totesin, että näin luultavasti 

onkin, mutta päädyin lopputulemaan, jossa argumentit koodinvaihdon puolesta olivat, että 

jiddishin- ja hepreankieliset sanat edustavat käyttäjälleen koodistoa, jota käytetään tietyissä 

tilanteissa, tiettyjen ihmisten seurassa. Toisena perusteluna toimi se, että sarjassa esiintyvät 

heprean- ja jiddishinkieliset sanat näyttäytyvät mitä luultavimmin koodinvaihtona 

suomenkieliselle katsojalle. Myös L3-kielen käsitteestä löysin tavan käsitellä 

tutkimusaineistoni keskiössä olevia ilmaisuja. 

 

Tutkimukseni selvitti, mihin aihepiireihin jiddishin- ja hepreankieliset koodinvaihdot liittyivät, 

mitä paikallisia käännösstrategioita niiden kääntämiseksi oli käytetty, ja oliko niiden 

perusteella mahdollista tehdä päätelmiä kääntäjän suuremmista linjanvedoista ts. globaalista 

käännösstrategiasta. Vielä pohdin täysin subjektiivisesta näkökulmasta, miten tekstitykset 

onnistuvat välittämään sarjan juutalaisia elementtejä suomalaiskatsojalle. Esitin johdannossa 

myös hypoteesin, jonka mukaan kuva ja ääni eivät onnistu täysin paikkaamaan monikielisen 

ilmaisun kotouttamista tai poistoa av-tekstissä.  

 

Tutkimusaineistosta nousi selkeästi esiin toistuvia teemoja, jotka jaoteltiin seitsemään 

kategoriaan: juutalaisen uskonnon harjoittamiseen liittyvät sanat, haukkumasanat, toivotukset, 

sanonnat ja tervehdykset, ruokasanat, asiantilaa kuvaavat sanat, verbit ja sekalaiset sanat. 

Koska johdannossa esittämäni hypoteesi liittyy monikielisyyden häivyttämiseen ja ilmiön 
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vaikutuksesta katsojakokemukseen, olin kiinnostunut etenkin eri teemakategorioissa 

käytetyistä lähdekielisuuntautuneista käännösstrategioista. Aineiston L3-kielisten sanojen ja 

ilmaisujen kääntämiseen käytettyjä paikallisia käännösstrategioita (Jan Pedersenin luokittelu) 

on esitelty ja analysoitu edellisessä luvussa. 

 

Löytämistäni L3-kielisistä sanoista ja ilmaisuista 52,7 % oli käännetty 

kohdekielisuuntautuneita käännösstrategioita käyttäen ja 47,3 % lähdekielisuuntautuneita 

strategioita käyttäen. Ero on sen verran pieni, että tilanteen voisi sanoa olla pikemminkin tasan. 

Tästä huolimatta, jos nyt aineiston analysoinnin jälkeen pitäisi päättää, oliko valittu globaali 

käännösstrategia tämän sarjan kohdalla enemmän kotouttava kuin vieraannuttava, valitsisin 

jälkimmäisen pelkästään sillä perusteella, että monikielisyys on päätetty sarjan 

suomenkielisissä tekstityksessä säilyttää. Tuntuu myös, että päätöstä todella on useimmiten 

noudatettu, kun siihen on tarjoutunut sopiva mahdollisuus.  

 

Edellä mainittuja prosenttilukuja vääristää tosin esimerkiksi se, että kohdekielisuuntautuneisiin 

käännösstrategioihin luettava poisto oli usein aivan paikallaan esimerkiksi tilarajoitteen vuoksi 

tapauksissa, joissa L3-kielinen ilmaus oli mainittu tekstityksessä jo useampaan kertaan 

sellaisenaan, eli katsoja oli jo altistettu “oudoille paikallisuuksille” (Gottlieb 2009, 25). Silloin 

ääni ja/tai kuva todella korvasivat tekstityksen, eli tässä mielessä alussa esittämäni hypoteesi 

ei pitänyt paikkaansa. Muutamien poistojen yhteydessä olisin taas katsojana kaivannut L3-

kielisen ilmauksen tekstitystä, koska kuva ei tarjonnut selitystä, ja ääniraitakaan ei tarjonnut 

vapautusta pulmaan. Yksi tällainen esimerkki oli tutkimuksen otsikossakin esiintyvä sanonta: 

Gei kucken ahfen yam.  

 

Vaikka kohdekielisuuntautuneita strategioita olikin käytetty L3-kielisten sanojen tai ilmausten 

kääntämiseen yli puolessa tapauksista, oli tekstityksissä säilytetty kuitenkin siinä määrin L3-

kielistä koodinvaihtoa, että illuusio amerikanjuutalaisten puheenparresta tuntui mielestäni 

uskottavalta. Kuten Delabastita ja Grutman (2005, 17) totesivat, tällaisen vaikutuksen voi saada 

aikaiseksi melko vähäiselläkin vieraan kielen käytöllä. Kieliparit suomi-jiddish ja suomi-

heprea toimivat tekstityksessä yllättävän jouhevasti.  

 

Kontekstin merkitys käännösstrategian valinnassa oli ilmeistä. Oli kiinnostavaa huomata, että 

kääntäjä oli tekstityksiä tehdessään todella ottanut huomioon sen mitä kuvassa näkyy ja kuuluu 

sekä uskaltanut esimerkiksi luottaa siihen, että dialogissa tarjotaan selitys tekstitykseen 
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jätetylle vieraammallekin L3-kieliselle ilmaisulle, ja että katsoja sen osaa sieltä poimia. 

Lähdekielisuuntautuneita strategioita, joita käyttämällä vieraat elementit säilytettiin 

tekstityksissä sellaisenaan tai hieman muokattuna, hyödynnettiin erityisesti silloin, kun kuva 

tarjosi selityksen, tai ilmaisu sai selityksensä dialogin edetessä. Lisäksi muutaman kerran 

kääntäjä oli tehnyt rohkeita ratkaisuja säilyttää lähdekielinen ilmaisu, vaikka sen merkitys ei 

asiayhteydestä selvinnytkään. Kohdekielisuuntautuneita käännösstrategioita käyttämällä 

puolestaan varmistettiin sujuva katsojakokemus silloin, kun av-tekstin muut moodit eivät 

tarjonneet tukea ymmärrykselle.  

 

Vaikka kaikkia juutalaiseen kulttuuriin viittaavia ilmaisuja on aivan mahdotonta saada 

vivahteikkaasti tekstitykseen, kokonaiskuvaa ajatellen ei missään tapauksessa jäänyt sellaista 

tunnetta, että minulta olisi katsojana riistetty mahdollisuus oppia jotain uutta (vrt. alaluku 2.1.2, 

Scandura 2004, 133). Tunne oli oikeastaan päinvastainen. 

 

Mikä merkitys koodinvaihdolla sarjassa oli? Toteutuivatko teoriaosassa esittämäni eri 

tutkijoiden pohdinnat koodinvaihdon ja monikielisyyden merkityksestä audiovisuaalisessa 

tekstissä? Muun muassa seuraavia arvioita esitettiin alaluvussa 2.1.2: henkilöhahmojen 

kokonaiskuvan muodostuminen (Beseghi 2019; Delabastita & Grutman 2005; Díaz Cintas & 

Remael 2007; Monti 2016; Vermeulen 2012), kielellisen todellisuuden kuvaaminen, konflikti 

ja sekannusten aiheuttaminen (De Bonis 2015), yhteiskuntakritiikki (Bleichenbacher 2008), 

hauskuuttaminen (De Bonis 2015; Vermeulen 2012), etnisen identiteetin vahvistaminen, 

sanastollisten aukkojen paikkaaminen tai tavoitteen saavuttaminen keskustelun aikana 

(Bullock & Toribio 2009) ja maahanmuuttajasukupolvien välisen kuilun ilmentäminen (Monti 

2014).  

 

Jäitä hattuun -sarjan kohdalla ajattelen, että koodinvaihtoa käytetään henkilöhahmojen 

karakterisaatioon ja hauskuuttamiseen, mutta myös vahvistamaan heidän etnistä taustaansa, 

jolloin koodinvaihto toimii edelleen eräänlaisena “me-koodina”. Sarja ei olisi sama, eikä yhtä 

uskottava amerikanjuutalaisten kuvaus, jos henkilöhahmot puhuisivat neutraalia yleiskieltä, 

eikä englanninkielistä dialogia maustettaisi jiddishmeillä. Näin sanoessani osoitan selvästikin 

uskovani sarjan solmimaan “illuusiosopimukseen” (vrt. alaluku 2.1.2, Pedersen 2011, 215). 

Koodinvaihdon voi sarjassa ajatella liittyvän myös Montin (2014) esittämään ajatukseen 

sukupolvien välisestä kuilusta. Jiddishiä ei käytetä enää sarjan hahmojen kotikielenä, mutta he 

haluavat kuitenkin jollakin tavalla pitää elossa tätä kieliperintöään. 
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Miten hyvin tutkimukseni onnistui kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä? Mielestäni kahteen 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastasin melko yksityiskohtaisesti. Koska otin 

tutkimukseen mukaan kaikki saatavilla olevat kaudet, oli aineisto kattava, vaikka joitakin 

sanoja ja ilmaisuja on saattanut jäädä huomaamatta. Kolmas tutkimuskysymys onkin sitten 

ongelmallisempi. Olen käyttänyt huolettomasti sellaisia ilmauksia kuten “suomalaiskatsoja” tai 

“kohdeyleisö”, vaikka pohdinta on perustunut vai omiin näkemyksiini. Se, mikä itsestäni oli 

uteliaisuutta tai huvittuneisuutta herättävää lähdekielisuuntautuneen käännösstrategian 

käyttämistä, voi toisesta tuntua vain ärsyttävältä katsojakokemuksen hidastamiselta. 

 

Monikielisten sarjojen tekstittämistä ei ole Suomessa paljon tutkittu, vaikka aihe on läsnä 

useissakin sarjoissa. Saman tyyppisellä “sapluunalla” kuin oma tutkimukseni on tehty, voisi 

perehtyä esimerkiksi sarjoihin, joissa L3-kielistä koodinvaihtoa esiintyy espanjaksi. Nopealla 

vilkaisulla suoratoistopalvelu Netflixin tarjontaan (4/2021), tällaisia ovat esimerkiksi sarjat Mr. 

Iglesias, One Day at a Time tai tämän tutkimuksen johdannossa jo mainittu Jane the Virgin. 

Jos haluaisi pysytellä kiehtovan jiddishin parissa, olisi mahdollinen tutkimuskohde saksalais-

amerikkalainen sarja Unorthodox, jossa jiddish onkin pääkielenä saksan ja englannin rinnalla. 

Kiinnostavaa olisi tietää, onko tällaisessa usean pääkielen yhdistelmässä mitenkään 

mahdollista tuoda esiin kielten vaihtumista toiseksi tai esitellä niitä “outoja paikallisuuksia”, 

jotka kuitenkin tekevät katsojakokemuksesta mieleenpainuvan.  

 

Tutkimukseni on hyvä päättää Isaac Bashevis Singerin Nobel-luennollaan esittäneeseen 

toteamukseen:   
 “Yiddish has not said its last word. It contains treasures that have not been revealed to the eyes 

   of the world. It was the tongue of martyrs and saints, of dreamers and Cabalists – rich in humor  

   and in memories that mankind may never forget. In a figurative way, Yiddish is the wise and humble  

   language of us all, the idiom of frightened and hopeful Humanity.” 
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Liite 1  

Jäitä hattuun -sarjassa esiintyvät L3-kieliset sanat ja ilmaisut taulukoituna 

Taulukko 2 Uskonto 

LT 
 

KT Käännösstrategia Suomennos/ 
Selitys 

1. I’m so thrilled to be 
here at Sammi’s Bat 
Mitzvah tonight. (4, H) 
 
K6 J10 00:29:17 

On todella hienoa olla 
Sammin bat mitzvahissa. 

Säilyttäminen (3/4) 
Poisto (1/4) 

Bat mitsva 

2. El-kelonenu (1, H) 
(oik. Ein Keloheinu)  
 
K4 J9 00:1:45 

             - Poisto      “Ei ole ketään 
Jumalamme kaltaista” 

3. I was at his house for 
hanukkah. (1, H) 
 
K8 J1 00:22:46 

Vietin hanukkaa hänen 
luonaan. 

Vakiintunut 
käännösvastine 

Hanukka on valon juhla, 
jota vietetään kahdeksan 
päivän ajan marras–
tammikuussa. 

4. The law, the Torah 
says so. Hashem says so. 
(3, H) 
 
K5 J8 00:29:16 

Lakien, tooran, 
Hashemin. 

Säilyttäminen 2/3 
Poisto 1/3  
 

(Jumalan) nimi 

5. The Hassids, they 
have sex through a sheet. 
(esiintyy myös 
muodoissa Hasidim ja 
Hasidic) (4, H) 
 
K4 J9 16:33 

Ortodoksit harrastavat  
seksiä lakanan läpi. 

Yläkäsite 3/4  
Poisto 1/4  

Hasidijuutalaiset 

6. We’re doing a kaddish 
and we need one more 
guy to fill out the 
minyan. (1, H) 
 
K8 J9 00:15:52 

Meillä on kaddish 
menossa, tarvitsemme 
miehen minyaniin. 

Säilyttäminen Kaddish, kadis 
 
(rukous vainajan 
muistoksi) 

7. It’s kosher, you know 
that? (3, H/Y) 
 
K5 J8 00:13:32 

Kaikki on kosher. Vakiintunut 
käännösvastine 2/3 
Poisto 1/3 

Kosher, košer 
 

8. I do mezuzah. (5, H) 
 
 
 
 
K5 J3 00:2:17 

Minä kiinnitän 
mezuzahin. 

Säilyttäminen 4/5 
Poisto 1/5 

Mezuza 
 
Oven pieleen 
kiinnitettävä kotelo, 
jonka sisällä on Tooran 
jakeita. 

9. Where are the milchig 
plates? (3, J) 

Missä ovat 
maitotuotelautaset?  

Suora käännös 2/3 
Poisto 1/3 

Kosher-keittiössä on 
erilliset astiat maito- ja 
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K5 J8 00:24:26  

 lihatuotteille. 

 

LT KT Käännösstrategia Suomennos/ 
Selitys 

10. I don’t want to be in 
your stupid Minyan 
anyway. (5, H) 
 
 
 
 
K8 J9 00:17:12 

En halua typerään 
minyaniinne.  

Säilyttäminen 3/5 
Poisto 2/5 

Minjan 
 
Kymmenen 
(uskonnollisesti) täysi-
ikäisen juutalaisen 
muodostama 
rukousryhmä 

11. I’m living under a 
mitzvah. (1, H) 
 
K8 J3 00:5:18 

Elän nyt mitsvan 
mukaan. 

Sopeutettu säilyttäminen Juutalaisen lain käsky 
(tässä yhteydessä) 

12. Rabbi Akeba says it 
takes one man… 
(2, H) 
 
K2 J9 00:25:22 

- Poisto 1/2 
Vakiintunut 
käännösvastine 1/2 
 

Rabbi 

13. I always speak to 
people outside. It’s Rosh 
Hashanah, the New 
Year! (1, H) 
 
K5 J1 00:26:31 

- Poisto Juutalainen uusi vuosi 

14. You invited a sex 
offender over for Seder? 
(9, H) 
 
 
 
 
K5 J7 00:13:09 

Kutsuitko sinä 
seksuaalirikollisen seder-
illalliselle? 

Tarkennus 4/9 
 
Säilyttäminen 1/9 
 
Yläkäsite 2/9 
 
Poisto 2/9 

Pesah-juhlan (juutalainen 
pääsiäinen) 
ensimmäisenä ja toisena 
iltana syötävä 
seremoniallinen ateria. 

15. Shkiyas Hachama, 
that’s what going on. (1, 
H) 
 
K5 J8 00:28:54 

Shkiyas Hochama, se on 
meneillään.  

Säilyttäminen  Auringonlaskun hetki 

16. What is this thing? A 
shofar. (1, H) 
 
K8 J1 00:20:28 

Mikä tämä on? Sinulla 
on shofar. 

Säilyttäminen Shofar on pässin sarvesta 
tehty torvi. 

17. You know what, 
Shlomo is at shul. (1, J) 
 
K4 J9 00:15:01 

Shlomo ei ole kotona.  Poisto Synagoga 
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18. I think I’m gonna 
give her my 
grandfather’s 
tallis.(4,H/J) 
K3 J9 00:12:59 

Ajattelin antaa hänelle 
isoisäni talitin.  

Säilyttäminen 1/4 
Poisto 3/4 

Tallis/Tallit on hartioille 
ja pään yli asetettava 
rukoushuivi 

19. Don’t ever touch my 
yarmulke. (15, J) 
 
K8 J3 00:14:18 

Älä koske kipaani.  Vakiintunut 
käännösvastine 10/15 
Poisto 3/15 
Käännösvastine 1/15 
Sopeutettu säilyttäminen 
1/15 

Kipa/jarmulke/ 
jarmulka on pieni, pyöreä 
rukouspäähine. 

20. The law, the Torah 
says so. Hashem says so. 
(1, H) 
 
 
 
 
K5 J8 00:29:16 

Lakien, tooran, 
hashemin. 

Vakiintunut 
käännösvastine. 

Toora on viiden 
Mooseksen kirjan nimi. 
Toora sisältää 
yksityiskohtaisia 
lakimääräyksiä ja 
säännöksiä, joita 
juutalaisen uskonnon 
harjoittajan tulee 
noudattaa. 
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Taulukko 3 Uskonto 

LT KT Käännösstrategia Suomennos / 
Selitys 

21. I mean, I just -- it’s 
just kind of disrespectful, 
you know? Just in terms 
of standing in front of the 
arc and… 
(1, E) 
 
K4 J9 00:22:01 

Se on hieman 
epäkunnioittavaa. 
Sinähän seisot edessä. 

Poisto Synagogan pyhä arkki, 
jossa säilytetään Toora-
kääröjä 

22. You know, you’re a 
gentile. You’ll go in the 
middle of Fifth Avenue. 
It’s different for Jews. (1, 
E) 
 
K5 J2 00:18:30 

Sinä käyt vessassa missä 
vaan. 

Poisto Viitataan ei-juutalaiseen, 
usein kristittyyn 
henkilöön 

23. Are you going to the 
temple for the high holy 
days? (3, E) 
 
K5 J1 00:2:31 

Menetkö synagogaan 
pyhänä? 

Yläkäsite Juutalaiset juhlapyhät 
Rosh Hashanah ja Jom 
Kippur, joiden välillä on 
kymmenen 
katumuspäivän jakso. 

24. According to 
Leviticus. 
(1, E) 
 
K3 J6 00:16:08 

Labidicuksen mukaan.  Korvaus Leviticus on 3. 
Mooseksen kirja. 

25. What are you doing 
for Passover? 
 (3, E) 
 
K5 J7 00:11:08 

Mitä teet pääsiäisenä?  Kulttuurinen korvaus Juutalaisten 
“pääsiäinen”, pesah 
(hepr.) 

26. You know it’s the 
Sabbath. I can’t drive. 
(5, E) 
 
K4 J9 00:14:50 

Nyt on sapatti. En voi 
ajaa.  

Vakiintunut 
käännösvastine 5/5 

Juutalaisten lepopäivä, 
perjantai-illasta lauantai-
iltaan 

27. I’ve gotta start 
coming to the temple 
more often. (6, E) 
K4 J9 00:5:06 

Minun on käytävä 
synagogassa useammin. 

Käännösvastine 2/6 
Vakiintunut 
käännösvastine 3/6 
Poisto 1/6 

Temppeli, synagoga 
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Taulukko 4 Haukkumasanat 

LT KT Käännösstrategia Suomennos/ 
Selitys 

27. What’s with your 
farchadat shoes? (1, J) 
 
K5 J3 00:14:16 

Mikä hiton juttu nuo 
kengät ovat? 

Poisto Typerät (kohtauksen 
asiayhteydessä) 

28. You’re letting her 
stay here? This meeskite?  
(2, H/J) 
 
K10 J7 00:24:43 

Annatteko tämän 
hirvityksen jäädä?  

Käännösvastine Ruma 

29. How about “he’s a 
meshuggener”? (3, J) 
(myös muodossa 
meshugana) 
 
K4 J6 00:25:27 

On siinäkin 
“meshuggener”. 

Säilyttäminen 1/3 
Käännösvastine 1/3 
Poisto 1/3 
 

Hullu 

30. Don’t be a putz.  
(2, J) 
 
K3 J6 00:8:05 

Älä ole tyhmä.  Käännösvastine 1/2 
Poisto 1/2 
 

Typerys, idiootti 

31. I don’t know how did 
that schlub ever married 
you. (2, J) 
 
K2 J6 00:14:43 

Kuinka se ääliö sai sinut 
vaimokseen? 

Käännösvastine 1/2 
Poisto 1/2 
 

Typerä, hyödytön 
henkilö 

32. But they, uh, they see 
the idiot, they see the 
schmuck, so I don’t 
know. 
(myös muodossa 
shmuck) (9, J) 
 
K2 J1 14:09 

... mutta he näkevät 
minussa vain sen typerän 
ääliöluuserin. 

Käännösvastine 6/9 
Poisto 3/9 

Ääliö, törppö, mäntti 

33. You know what my 
father used to call those 
people? Shmohawks. 
(myös muodossa 
schmohawk) (5, J) 
 
K6 J1 00:5:48 

Isä kutsui tuollaisia 
urveloiksi. 

Poisto 3/5 
Käännösvastine 2/5 
 

Idiootti, ääliö 

34. The yutz, the idiot, 
you know. (1, J) 
 
K2 J1 00:14:16 

Typeryksen. Kyllä sinä 
tiedät. 

Käännösvastine Idiootti, pölkkypää 
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Taulukko 5 Toivotukset, sanonnat, tervehdykset 

LT KT Käännösstrategia Suomennos/  
Selitys 

35. Canahurra. -
Canaharra. 
(2, H/J) 
 
K4 J3 00:7:54 

- Poisto “Koputa puuta” 

36. Gei kucken ahfen 
yam. (2, J) 
K4 J6 00:25:21 

- Poisto “Häivy!” 
(kirjaimellisesti “Mene 
paskalle mereen”) 

37. Good Yontif!  
(1, H/J) 
 
K5 J7 00:25:27 

Hyvää pyhäpäivää. Käännösvastine Juutalainen pyhäpäivä, 
jolloin työnteko on 
kielletty. 

38. Can you guys just say 
mazel tov, please. (7, 
H/J) 
 
K4 J9 00:21:19 

Ettekö voi vaan sanoa 
“mazel tov”? 

Säilyttäminen 4/7 
Poisto 2/7 
Parafraasi 1/7 

Onnittelut!   
Onnea! 

39. - Oi, Larry with this -
- 
- Oi! Again! See? (3, J) 
(myös muoto Oy vey is 
mir) 
K8 J1 00:20:23 

- Oi, Larry… 
- “Oi!” Taas kerran! 
 

Säilyttäminen Huudahdus, jolla 
ilmaistaan ärtymystä, 
tyrmistystä, 
yllättyneisyyttä 

40. Shalom. (2, H) 
 
K8 J3 00:4:46 

Shalom! Säilyttäminen Hei!  
Näkemiin!  
Rauhaa! 
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Taulukko 6 Ruokasanat 

LT KT Käännösstrategia Suomennos/ 
Selitys 

41. The boy found the 
Afikomen, just pay him 
the dollar. (1, H) 
 
 
 
 
K5 J7 00:27:13 

Poika löysi afikomen, 
joten anna raha. 

Säilyttäminen Afikomen on pala matsa-
leipää, joka piilotetaan 
pesah-aterialla. Yleensä 
lapset etsivät afikomenin 
ja saavat palkinnon 
löytäessään sen. 

42. I have a challah in 
my car that I’ll bring in. 
(1, H/J) 
 
K8 J3 00:5:30 

Toin challah-leipää. Tarkennus Challah on perinteinen 
juhlaleipä. 

43. Just some gefilte fish. 
(2, J) 
 
K5 J7 00:22:40 

Kala vain tarttui 
kurkkuuni.  

Yläkäsite Gefilte-kalaan jauhetaan 
eri kalalajeja, jotka 
kypsennetään kvenellien 
tapaan kalaliemessä.  

44. This is a haroset.  
(1, H) 
 
 
 
K5 J7 00:5:24 

Tämä on haroset. Säilyttäminen Haroset on omenoista, 
pähkinöistä ja viinistä 
valmistettu seos, joka 
maustetaan kanelilla ja 
sokerilla. Nautitaan 
pesah-aterialla.  

45. Koufax gave me 
some kishka one time. (3, 
J) 
 
K8 J9 00:16:12 

Koufax tarjosi kerran 
kishkeä.  

Säilyttäminen Kishka / kishke on 
kotitekoista makkaraa, 
jonka täytteenä esim. 
tattaria, ohraa 
kananrasvaa ja mausteita. 

46. I’ll bring latkes.  
(2, J) 
 
K5 J7 00:11:46 

Minä tuon perunaletut.  Käännösvastine 1/2 
Säilyttäminen 1/2 
 

Perunalettu, 
perunaohukainen, latke 

47. And whoever finds 
the Matzah is gonna get  
a dollar. (10, H) 
 
K5 J7 00:20:56 

Ja se, joka löytää matsa-
leivän saa dollarin.  

Sopeutettu säilyttäminen 
7/10 
Sopeutettu säilyttäminen 
& tarkennus 1/10 
Poisto 2/10 

Matsa on pesah-juhlan 
aikana tarjottavaa 
vehnäjauhosta ja vedestä 
leivottavaa happamatonta 
leipää.  

48. And then he’d call 
me about once a month 
and ask me if I wanted to 
go for a nosh. (2, J) 
 
K8 J1 00:21:05 

Hän soitteli minulle ja 
kysyi tahdonko lähteä 
noshille. 

Säilyttäminen 2/2 välipala; syödä välipalaa 
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Taulukko 7 Asiantilaa kuvaavat sanat 

LT KT  Käännösstrategia Suomennos/  
Selitys 

49. Bashert. (1, J) 
 
K9 J9 00:00:27 

- Poisto Ennaltamäärätty 
asia/ihminen, kohtalo 

50. What a mitzvah it 
was for you to leave that 
note on my car.  
(3, H) 
 
K5 J8 00:13:06 

Oli todella kilttiä jättää 
viesti autooni.  

Käännösvastine  Ansiokas, 
hyväntahtoinen teko 

51. What is more putzy 
or jerky that going into a 
girl’s house and stealing 
a tape out of her 
answering machine? (1, 
J) 
 
K2 J1 00:14:45 

Mikä on surkeampaa 
kuin nauhan 
varastaminen tytön 
vastaajasta? 

Käännösvastine Typerää, surkeaa, 
ääliömäistä 

52. We are still in shock. 
Who produced this 
schlock? (1, J) 
K4 J10 00:41:18 

Tämä on shokki ja 
melkoinen floppi. 

Käännösvastine Huonolaatuinen, kehno, 
ala-arvoinen 

52. That’s funny, that’s 
not schmucky. (1, J) 
 
K2 J1 00:14:41 

Se on hauskaa, ei 
surkeaa. 

Käännösvastine Surkeaa, typerää, 
ääliömäistä 
(vrt. schmuck) 

54. I had a lot of 
schpilkas in my life and I 
didn’t realize it. (1, J) 
 
K8 J3 00:4:57 

Elämässäni oli paljon 
shpilkeä.  

Sopeutettu säilyttäminen Ahdistuneisuus, 
levottomuus 

55. It’s a shanda, Larry. 
(myös muodossa shonda) 
(2, J) 
 
K8 J1 00:20:45 

Tämä on shanda, Larry. Säilytys 1/2 
Poisto 1/2 
 

Häpeä, skandaali 
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Taulukko 8 Verbit 

LT KT Käännösstrategia Suomennos/ 
Selitys 

56. You’re koufaxing us?  
(2, -) 
 
K8 J3 00:22:13 

Teetkö meille koufaxit? Säilyttäminen 1/2 
Poisto 1/2 

Viittaa jonkin asian 
tekemättä jättämiseen 
sapattina 

57. My Freaking Back is 
Killing Me and It’s 
Making It Hard to Kvell. 
(1, J) 
 
K5 J8 00:20:47 

Selkäni on tosi pipi ja 
siksi on vaikea valittaa. 

Käännösvastine 
(virheellinen) 

Iloita, tuntea ylpeyttä ja 
tyytyväisyyttä 

58. You ought try 
schlepping marble one 
day. (3, J) 
 
K4 J9 00:00:46 

Kokeilepa joskus 
marmorin raahaamista. 

Käännösvastine Raahata, raahautua, 
laahustaa 
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Taulukko 9 Sekalaiset 

LT KT Käännösstrategia Suomennos/ 
Selitys 

59. Hey, boychik. (1, J) 
 
K5 J3 00:22:26 

Hei poikani.  Käännösvastine Poikaseni 
Diminutiivinen -
chik/tshik -suffiksi 

60. The chutzpah, man.  
(1, H/J) 
 
 
 
 
K8 J3 00:7:43 

On sinulla pokkaa.  Käännösvastine Käytetään sekä 
positiivisessa (sisu, 
rohkeus) että 
negatiivisessa 
merkityksessä (röyhkeys, 
häpeämättömyys) 

61. How did you get a 
hold of this dreck? (1, J) 
 
K5 J6 00:23:11 

Mistä sinä sait tämän 
koltun? 

Käännösvastine 
(virheellinen) 

Jotain todella 
huonolaatuista, roskaa, 
krääsää, rojua 

62. We met at a Hillel 
mixer, a function.  
(1, H) 
 
K5 J8 00:20:22 

Tapasimme Hillel-
tilaisuudessa.  

Säilyttäminen Hillel on juutalaisille 
yliopisto-opiskelijoille 
tarkoitettu 
kansainvälinen 
kampusjärjestö. 

63. When we first met, 
he called me a big 
macher. (3, J) 
K8 J1 00:20:54 

Hän kutsui minua 
macheriksi.  

Säilyttäminen 2/3 
Poisto 1/3 

Vaikutusvaltainen 
henkilö, maailmanmies, 
“iso kiho” 

64. Nothing funnier than 
shtick in the bathroom. 
(3, J) 
 
K3 J3 00:27:41 

Vessasketsit ovat 
parhaita. 

Käännösvastine 3/3 Komediarutiini, oma 
erityispiirre, “oma juttu” 

65. It’s a shmata, man.  
(1, J) 
 
K5 J6 00:23:05 

- Poisto Vanha, huonokuntoinen 
vaatekappale, rääsy, 
riepu 
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English summary 
 
University of Helsinki 
Faculty of Arts 
English translation 
 
Anna Heroja: Gei kucken ahfen yam – miten tämänkin nyt kääntäisi? Koodinvaihto 
komediasarjassa Jäitä hattuun [Gei kucken ahfen yam – How am I supposed to translate this? 
Code-switching in the comedy series Jäitä hattuun]  
 
Master’s Thesis, 62 p., appendice 9 p., English summary 7 p. 
May 2021 
 
Introduction 
 
This study examines the phenomenon of code-switching in the context of an audiovisual text. 

It focuses on the local translation strategies the translator uses either to make code-switching 

visible or invisible in the target text, which in this case are the Finnish subtitles of the American 

comedy series Curb Your Enthusiasm, or as introduced in this study by its Finnish title, Jäitä 

hattuun. In the research material, the concept of code-switching is used to refer to the 

occurrence of Hebrew and Yiddish expressions in a conversation otherwise conducted in 

American English. 

 

The study seeks answers to the following questions: 1) What topics do the expressions 

containing Yiddish and Hebrew code-switching relate to? 2) What local translation strategies 

have been used to translate the above expressions, and based on these strategies, is it possible 

to draw conclusions about the global translation strategy used by the translator? 3) How do 

Finnish subtitles manage to convey the Jewish elements of the series to a Finnish viewer, and 

how much has the translator been able to rely on other modes of the audiovisual text, i.e. image 

and sound, in her/his decisions?   

 

The study also puts forward a hypothesis: While the viewer can undoubtedly use the image and 

sound of an audiovisual text to complement the meanings conveyed by the subtitles, the image 

and sound do not completely replace it if code-switching expressions end up being simply 

removed from the target text or replaced by some expression in the target language. It is argued 

that the viewers’ experience becomes more memorable if they are able to see the foreign 

expression in written form as well. 
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The translator of a multilingual text is, in a way, facing a double challenge. For example, in the 

series under study, in addition to the “normal” translation from English to Finnish, the translator 

should evaluate what to do with the Hebrew and Yiddish words that are part of the American 

English variation spoken by Jews, and in the series deliberately chosen to reflect the speaker’s 

cultural heritage and personality. Morini (2006) points out that the translator of a multilingual 

text must consider whether the “double foreignness” is an essential factor for understanding 

the source text (2006, 125). If the answer to this question is no, the translator brings the text 

closer to the recipient, but something is lost in the quality and aesthetics of the original work. 

 

Beseghi (2019, 168) states that the translator of an audiovisual text has a duty to recreate the 

internal world of a TV series for the target audience as consistently as possible, whether it be 

the use of language or character portrayal. However, when the audience is very heterogeneous, 

it is safer for the translator to strive for smooth communication than to faithfully present 

“strange localisms” (Gottlieb 2009, 25). 

 

In this summary I will first introduce the theoretical background of the study: translating 

multilingual audiovisual texts and the purpose of multilingualism and code-switching. After 

this I will briefly examine the relationship between Yiddish and American English. Then I will 

present the research material and method and move forward to the analysis and conclusion. 

 

Translating multilingual audiovisual text 

 

We certainly do live in a multilingual world. The evergrowing interest towards globalization 

and the themes that international migration offers has taken the presentation of multilingualism 

in TV series and literature to a whole new level (Szarkowska, Zbikowska & Krejtz 2013, 293; 

Dore 2019, 53). In this way, multilingual TV series contribute to the transmission of linguistic 

diversity by introducing the viewer to various interlingual contacts (Beseghi 2019, 167). 

 

Simply put, multilingualism can be defined as the ability to speak two or more languages (Díaz 

Cintas 2011, 215). Nowadays many researchers also consider multilingualism to include 

intralingual varieties, such as dialects, sociolects, foreign accents or even invented languages 

(Beseghi 2019, 148). In an audiovisual text, multilingualism can be outlined as plainly as 

follows: at least one foreign language, or even one word in a foreign language, appears 

alongside the main language of a film or series. In this context, foreign language is a language 
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that is not the mother tongue of the primary target audience. (Szarkowska, Zbikowska & Krejtz 

2013, 292.)  

 

What are the functions of multilingualism or code-switching in an audiovisual text? In a film, 

multilingualism can be thought of as forming a “space” of intercultural experience, where the 

choice of language can reveal attitudes towards “identity, culture, ethnicity, age and gender” 

(Beseghi 2019, 148). According to De Bonis (2015) multilingualism in a film can be used to 

realistically render the represented linguistic situations, to create conflict and to cause 

confusion. He also adds that in the context of multilingualism, confusion is often associated 

with humour. (2015, 53–54.) The degree of multilingualism varies quite a lot in films, from an 

essential means of carrying the plot forward to occurring only occasionally (Szarkowska, 

Zbikowska & Krejtz 2013, 293). 

 

A translator makes constant decisions with regard to her/his translation, whether encountering 

problems or not (Gambier 2010, 417). These decisions, translation strategies, can on the one 

hand refer to strategies made before the start of the translation process (Jääskeläinen & 

Kujanmäki 2005, 75) or, on the other hand, to the means used to solve problematic points 

during the translation process (Chesterman 2016, 87). When translating a multilingual 

audiovisual text, a decision has to be made as to whether the target text (ie. subtitles) will be 

multilingual or monolingual. Such definition of the translation policy can be called a global 

translation strategy (Gambier 2010, 416).   

 

Multilingualism is addressed in various ways in films and series. Díaz Cintas (2011) considers 

the basic principle of translating multilingual films to be that the second and third languages 

that appear regularly should be translated in such a way that the audience becomes aware of 

the linguistic differences. If these languages do not have any significant function in storytelling, 

they tend to be left untranslated. (2011, 220–221.) Also, utterances whose meaning the 

audience is able to decipher in context, are in most cases left untranslated (Díaz Cintas & 

Remael 2007, 59).  

 

The concept of global strategies is used to refer to the translation strategies at the macro-level 

of a text, but with the help of local strategies the translator solves any given translation problem 

locally at the micro-level of the text. When working with a multilingual text, a translator has 

to evaluate if the potential reader of the target text will understand the foreign language 
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expression as such, or whether it should be rendered more explicit, in which case explicitation 

would serve as a local translation strategy. Global and local strategies are, of course, 

interlinked, with macro-level decisions appearing as micro-level translation solutions. 

(Gambier 2010, 416; Nurmi 2013, 113.)  

 

This study makes use of Jan Pedersen’s (2011) translation strategy taxonomy, which he 

originally put together to examine the translation of extralinguistic cultural references, 

and where he makes a division between the source-language oriented and target-language 

oriented translation strategies. The object of my study, code-switches in Hebrew and Yiddish, 

contain expressions that not solely are extralinguistic cultural references, but also 

intralinguistic translation problems, such as idioms, expletives, sociolect and metaphors 

(Leppihalme 2000, 94; Nedergaard-Larsen, 1993, 210). But, as Pedersen (2011, 74) himself 

has noted, in addition to examining the translation of extralinguistic cultural references, this 

taxonomy is suitable for analysing other phenomena as well. 

 

The influence of Yiddish on American English 

 

The encounter between Yiddish and English has been fruitful for both languages. The transfer 

of Yiddish words into English is a direct consequence of co-operation between the Jewish and 

non-Jewish in the fields of media, arts and entertainment, but also commerce and industry 

(Ornstein-Galicia 1989, 125). Many of the words and expressions borrowed from Yiddish are 

considered to be particularly typical of American English (Durkin 2014, 364; Schultz 2019, 

2).  

 

In addition to religious and cultural vocabulary, Yiddish has also enriched English with an 

exceptionally abundant number of words and sayings that are not specifically related to Jewish 

culture. (Steinmetz 1986, 2.) Yiddish does not necessarily fill any gap in English, but can be 

used, for example, to express impudence, cockiness, derision, hyperbole or diminution 

(Ornstein-Galicia 1989, 125; 1992, 451). One typical feature of Yiddish-derived words in 

English is the substantial number of colloquial words of informal usage (Schultz 2019, 7). As 

an example, Steinmetz (1986, 2) mentions several Yiddish terms of abuse, such as shmendrik 

or shmo (referring to a stupid person) or klutz/klots (clumsy). 
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Ornstein-Galicia (1992) classified the words borrowed from Yiddish to English as follows: 1) 

Non-integrated 2) Semi-integrated and 3) Fully-integrated. According to him, words belonging 

to the third category are easily understood by almost everyone who speaks American English. 

(1992, 455.)  

 

Research material and method 

 

My research material is the American comedy series Curb Your Enthusiasm (HBO, seasons 1–

10), created by Larry David, who also plays the protagonist, a fictionalized version of himself, 

the writer and producer “Larry David”. Curb Your Enthusiasm is openly Jewish and, as David 

Gillota (2010, 152) puts it, the series “confronts Jewishness head on”. Gillota also sees the 

character of “Larry David” as a contemporary manifestation of the luckless schlemiel figure 

from Yiddish culture, “whose actions inevitably cause his own downfall” (2010, 154). 

 

The interest of this study lies in the occasional Yiddishisms and Hebrew words with which the 

characters “spice up” their otherwise American English speech. In the context of this study 

these languages are often referred to as L3 languages, that is a concept Corrius and 

Zabalbeascoa (2011 & 2019) and Zabalbeascoa and Voellmer (2014) have suggested to be used 

when talking about languages other than the main language in an audiovisual text. As a concept, 

L3 is not limited to a particular language, but extends to the representation of any natural or 

invented language. (Corrius & Zabalbeascoa 2011, 114; 2019, 73).  

 

I collected the research material by watching 100 episodes of the series and singled out all the 

utterances that contained words or longer expressions in L3. There were 65 different 

expressions that were subsequently divided into thematic categories. The formed categories 

were: 1) words related to the Jewish religion, 2) terms of abuse, 3) wishes, sayings and 

greetings, 4) food related words 5) words describing the state of affairs, 6) verbs and 7) 

miscellaneous words.  I then compared the source text words and expressions to the Finnish 

subtitles to find out what kind of local translation strategies had been used to translate them, to 

what extent was the translator able to rely on the visual and/or auditive modes to “back up” 

her/his translation, and to finally draw a tentative conclusion about the translator’s global 

translation strategy.  
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Analysis and conclusion 

 

The source-language oriented strategies used to translate code-switches in the research material 

were adaptation, adjusted retention, specification and direct translation and the target- 

language oriented strategies were omission, paraphrase, superordinate term and cultural 

substitution. In addition to these strategies based on Pedersen’s (2011) translation strategy 

taxonomy, two other strategies were used, namely translation equivalent and established 

translation equivalent. Of the code-switches in L3 that were found in the material, 52.7% were 

translated using target-language oriented translation strategies and 47.3% using source- 

language oriented strategies.  

 

Though the situation in terms of translation strategies was almost a draw, the overall impression 

of the global translation strategy that I got as a viewer was rather foreignizing than 

domesticating. It felt that an attempt had been made to render the code-switch to the target 

language as such, whenever it would not interfere too much with the viewer’s experience. The 

above percentages may be, however, a bit distorted by the fact that the very popular target- 

language oriented strategy, omission, was often quite justified, when the expression in L3 had 

already appeared several times in the subtitles. In this instance it being omitted did not have as 

domesticating effect as if an expression appearing only once had been omitted, and the 

audience had not been given the opportunity to familiarize itself with the expression in the first 

place. Quite often the image and/or sound helped to replace the subtitles, i.e. in this sense my 

hypotheses proved (partly) wrong. But at the same time, with a few omissions, translations 

would have been at place, because the image provided no explanation nor did the soundtrack 

provide relief from the dilemma. 

 

Although target-language oriented strategies had been used to translate L3 words or 

expressions in more than half of the cases, the L3 code-switches were retained in the subtitles 

to such a degree that the illusion of American Jewish speech seemed quite plausible. It was 

obvious that when rendering the Finnish subtitles, the translator had taken into account the 

auditive and visual modes of the text, and, for example, dared to trust that the viewer would 

pick up the meaning of a foreign L3 expression from the dialogue. While it is quite impossible 

to render to the subtitles all the elements referring to Jewish culture in a nuanced way, I was 

not left with feeling that I, as a viewer, had been deprived of the opportunity to learn something 

new. 
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What was the purpose of code-switching in the series? I feel that in Curb Your Enthusiasm 

code-switching has a role in characterization and humour, but also enforcing the central 

characters’ ethnic background and acting as a kind of “we-code”. The series would not be an 

equally plausible description of American Jews, if their speech was not spiced up with 

Yiddishisms. Code-switching in the series can also be thought of as related to the idea of 

generational gap presented by Monti (2014). Yiddish is no longer spoken at home by the 

series’ characters, but they still obviously want to keep their linguistic heritage alive 

somehow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


