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Tämä tutkielma käsittelee suomen ja ranskan kielen kiipeilyn erikoiskieltä ja sen termien muodostustapoja 

kiipeilytekniikoista käytettävien termien osalta. Kiipeily on kansainvälinen harrastuslaji, joka kasvattaa 

jatkuvasti suosiotaan. Harrastajamäärän kasvun ja kansainvälisyyden myötä lisääntyy myös lajin harrastajien 

keskinäinen monikielinen viestintä, jossa käytetään kiipeilyn erikoiskieltä. Suomen kiipeilyn erikoiskielen 

termistö koostuu pitkälti englannin kiipeilyn erikoiskielestä peräisin olevista lainasanoista, minkä vuoksi lajiin 

perehtymättömän voi olla vaikea tai lähes mahdotonta ymmärtää kiipeilijöiden käyttämää kieltä. 

Tutkimuksessa pohditaankin, ovatko myös ranskan kielen kiipeilytermit muodostuneet englannin kielen 

pohjalta vai oman kielen aineksista. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia terminmuodostustapoja suomen- ja ranskankielisten 

kiipeilytermien muodostamiseen on käytetty. Analysoimalla termien muodostustapoja pyritään selvittämään 

termien koto- tai vierasperäisyys. Lisäksi selvitetään, ovatko suomen- ja ranskankieliset termit muodostuneet 

samoilla terminmuodostustavoilla. Lähtöoletuksena on, että suomenkieliset termit on muodostettu 

vieraannuttavilla terminmuodostustavoilla ja ranskankieliset termit kotouttavilla tavoilla. Suomen ja ranskan 

kiipeilytermien tarkastelussa hyödynnetään terminologian teoriaa sekä kotouttamisen ja vieraannuttamisen 

periaatteita terminmuodostuksessa. Tutkielmassa tarkastellaan kiipeilyn erikoiskieltä deskriptiivisestä 

näkökulmasta eli pyritään kuvaamaan todellista kielenkäyttöä.  

Tutkimusaineisto koostuu suomen- ja ranskankielisistä kiipeilyoppaista, kiipeilyseurojen ja harrastajien 

laatimista verkkosanastoista sekä alan lehdissä ilmestyneistä ja harrastajien kirjoittamista verkkoartikkeleista. 

Tutkittavat termit on valittu aineistosta käsiteanalyysilla, jonka jälkeen käsite- ja termianalyysin avulla on tutkittu 

käsitteiden suhteita ja terminmuodostustapoja sekä muodostettu käsitteiden nimityksistä termijärjestelmät. 

Suomen ja ranskan kiipeilytermien terminmuodostustapoja on vertailtu tarkastelemalla eri tavoin 

muodostettujen suomen- ja ranskankielisten termien määriä. 

Analyysissa kävi ilmi, että suomessa ja ranskassa kiipeilytermit ovat muodostuneet selkeästi eri tavoin. 

Ranskan kielessä kiipeilytermejä on muodostettu enimmäkseen kotouttavilla muodostustavoilla termittämällä 

ja yhdistämällä kun taas suomessa kiipeilytermejä on muodostettu yksinomaan vieraannuttavilla tavoilla 

lainaamalla englannin kiipeilyn erikoiskielestä. 

Suomenkieliset termit ja ranskankieliset vastineet on koottu määritelmäehdotuksineen termitietueisiin, jotka 

muodostavat suomi−ranska-sanaston kiipeilytekniikan termeistä. 
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1 Johdanto 

Kiipeily on nopeasti kasvava urheilulaji, joka on saavuttamansa suosion takia hyväksytty myös 

seuraaviin Tokion kesäolympialaisiin 2021 ja Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaisiin. Monen 

urheilulajin tapaan kiipeilyssäkin on oma erikoiskielensä, jotta viestintä olisi mahdollisimman 

tarkkaa ja tehokasta kiipeilijöiden kesken.  

Kiipeily on Suomessa verrattain uusi laji, joka on vahvasti englanninkielisen kiipeilykulttuurin 

vaikuttama. Tästä syystä ei olekaan yllättävää, että suomalainen kiipeilysanasto koostuu pitkälti 

englannista peräisin olevista lainasanoista. Lainasanojen runsauden vuoksi lajiin 

perehtymättömän voi olla vaikea tai lähes mahdotonta ymmärtää kiipeilijöiden käyttämää 

sanastoa. Tutkimuksessani pohdinkin, ovatko myös ranskan kielen kiipeilytermit muodostuneet 

samoin englannin kielen pohjalta vai oman kielen aineksista. Hyödynnän suomen ja ranskan 

kiipeilytermien tarkastelussa terminologian teoriaa, ja näkökulmani on kotouttaminen ja 

vieraannuttaminen terminmuodostuksessa.  

Tutkimukseni kohteena on suomen- ja ranskankielinen kiipeilyn erikoiskieli, jota tarkastelen 

kiipeilytekniikoista käytettävien termien osalta. Tutkittaviksi termeiksi olen rajannut 

kiipeilytekniikoita nimeävät termit, sillä ne ovat keskeinen osa kiipeilytoimintaa ja 

kiipeilijöiden keskinäistä viestintää. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia 

terminmuodostustapoja suomen- ja ranskankielisten kiipeilytermien muodostamiseen on 

käytetty. Analysoimalla termien muodostustapoja pyrin selvittämään termien koto- tai 

vierasperäisyyden. Lisäksi selvitän, ovatko suomen- ja ranskankieliset termit muodostuneet 

samoilla terminmuodostustavoilla vertailemalla koto- ja vierasperäisten termien lukumääriä. 

Tarkastelen tutkielmassani kiipeilyn erikoiskieltä deskriptiivisestä näkökulmasta eli pyrin 

kuvaamaan todellista kielenkäyttöä. 

Olettamukseni on, että tutkielmassani tarkasteltavat suomenkieliset kiipeilytermit on 

muodostettu vieraannuttavilla terminmuodostustavoilla lainamaalla englannin kiipeilyn 

erikoiskielestä. Ranskan-, englannin- ja saksankielisissä maissa 1800-luvulla alkunsa saanut 

kiipeily on Suomessa varsin uusi laji (ks. alaluku 2.1), minkä takia omakielistä kiipeilysanastoa 

ei ole välttämättä ehtinyt muodostua. Ranska on yksi vuori- ja kalliokiipeilyn syntymaista, 
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mihin perustuu oletukseni, että ranskankieliset termit on muodostettu oman kielen aineksista 

kotouttavilla tavoilla.  

Tutkielmani aineistoksi olen valinnut aidot käyttötekstit, sillä sanastotyöni on luonteeltaan 

deskriptiivinen eli pyrin kuvaamaan todellista kielenkäyttöä sanaston standardoinnin sijaan. 

Tutkimusaineisto koostuu Saku Korosuon kiipeilyoppaasta Suomalainen kiipeilyopas (2017), 

Arnaud Petit’n kiipeilyoppaasta Esscalade. Initiation, plaisir et progression (2018), 

kiipeilyseurojen ja harrastajien laatimista verkkosanastoista sekä alan lehdissä ilmestyneistä ja 

harrastajien kirjoittamista verkkoartikkeleista (ks. Lähdeluettelo: aineistolähteet). Hyödynnän 

analyysissani myös omaa lajituntemustani. 

Tutkimukseni on kontrastiivinen, sillä vertailen suomen- ja ranskankielisten termien 

muodostustapoja keskenään. Valitsen tutkittavat termit käsiteanalyysin perusteella. Tutkin 

käsite- ja termianalyysin avulla käsitteiden suhteita ja termien muodostustapoja sekä 

muodostan käsitteiden nimityksistä termijärjestelmät. Vertailen suomen ja ranskan 

kiipeilytermien terminmuodostustapoja tarkastelemalla eri tavoin muodostettujen suomen- ja 

ranskankielisten termien määriä. 

Kiipeilyn erikoiskieltä käsitteleviä opinnäytetöitä on Suomessa tehty viime vuosina muutama. 

Riikka Suursalmi-Seppälä (2018) on laatinut suomen- ja saksankielisistä kiipeilytermeistä ja -

käsitteiden määritelmistä pro gradu -tutkielman, Jarno Laitinen (2020) kirjoitti 

kandidaatintutkielmansa suomenkielisessä kiipeilysanastossa esiintyvistä anglismeista, Maria 

Teresa Nousiainen (2017) on tehnyt suomi-englanti sanastotyön kiipeilytermeistä pro gradu -

tutkielmanaan ja Katja Kärki (2017) kirjoitti pro gradu -tutkielmansa englanninkielisestä 

koodinvaihtelusta ja anglismeista ranskalaisissa ja quebeciläisissä Facebook-kiipeilyryhmissä. 

Lisäksi Sirja Seppä (2020) on tutkinut kiipeilysanaston käytettävyyttä lajin harrastajien parissa. 

Edellä mainituissa opinnäytteissä on tarkasteltu kiipeilysanastoa yleisesti, sillä kohderyhmänä 

on pääosin ollut kiipeilyharrastuksen aloittelijat. Vaikka kiipeilyn erikoiskielessä esiintyviä 

anglismeja on tutkittu muutamassa opinnäytetyössä (ks. Kärki 2017; Laitinen 2020), 

kiipeilytermien muodostustapoja ei ole tietääkseni tutkittu. Aihepiiristä ei myöskään tiettävästi 

ole olemassa julkaistua suomi−ranska-sanastoa. Kiipeilyä koskevia lääke- ja liikuntatieteellisiä 

tutkimuksia on tehty ulkomailla runsaasti ja tutkimukset ovat pääasiallisesti liittyneet kiipeilyn 

harjoitteluun tai sen aiheuttamiin rasitusvammoihin enkä etsinnöistäni huolimatta löytänyt 

kandidaatintutkielmien ja pro gradu -tutkielmien lisäksi muita tutkimuksia kiipeilyn 

erikoiskielestä ja sen termistöstä (ks. lisää mm. Schöffl & Schöffl 2007; Macleod ym. 2007). 
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Tutkielma koostuu seitsemästä luvusta. Luku 2 esittelee kiipeilyn erikoisalaa työssä tutkittavien 

termien taustoittamiseksi. Taustoitan luvussa kiipeilyä lajina, sen historiaa sekä määrittelen 

tutkimuskohteen rajauksen kannalta keskeisen kiipeilytekniikka-käsitteen. Luvussa 3 esittelen 

työni kannalta relevantit terminologian peruskäsitteet sekä työn menetelmän kannalta tärkeät 

terminmuodostustavat. Luku 4 esittelee erikoiskielen piirteitä yleisesti sekä asettaa kontekstin 

tutkimuksessa tarkasteltaville kiipeilyn erikoiskielen termeille. Tutkimusaineisto ja 

tutkimusmenetelmä esitellään luvussa 5. Luku 6 sisältää käsite- ja termianalyysin, jossa 

analysoin käsitteiden suhteita ja käsitteiden nimitysten muodostustapoja. Luvussa termit 

luokitellaan niiden muodostustavan mukaan eri ryhmiin, minkä jälkeen vertaillaan suomen- ja 

ranskankielisten termien muodostustapoja. Luku 7 on yhteenveto tutkimuksesta. Tutkielman 

liitteenä on suomi−ranska-sanasto kiipeilytekniikan termeistä ja lopussa on ranskankielinen 

lyhennelmä tutkielmasta.  
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2 Kiipeily lajina 

Kiipeily voidaan määritellä urheilumuodoksi, jossa noustaan ylöspäin tai liikutaan 

sivusuuntaan luonnon muovaamaa kallio- tai jääseinämää tai keinotekoista seinää kehon 

voimalla. Vuorikiipeilystä polveutuva nykymuotoinen kiipeily on kehittynyt vuosien varrella 

selviytymiskeinosta tutkimusmatkailun muodoksi ja siitä pienen ryhmän 

elämäntapaharrastuksesta kansainvälisesti suosituksi urheilulajiksi. Kiipeilyä voi harrastaa 

ulkona kallio- tai jääseinämillä ja siirtolohkareilla tai keinotekoisilla seinillä 

sisäkiipeilyhalleissa.  

Kiipeilyssä tarkoituksena on nousta seinämä maanpinnan tasolta ylös asti. Kiivettävä reitti 

koostuu useista erilaisista liikesarjoista ja niiden yhdistelmistä. Reitti voidaan kuvitella 

ongelmaksi, jonka ratkaiseminen vaatii niin ajattelukykyä kuin ratkaisun fyysistä toteutusta. 

Ongelmanratkaisu ja oman suorituskyvyn rajoilla olevien liikkeiden eli muuvien (engl. move) 

oivaltaminen ja niiden toteutus onnistuneesti on osasyy kiipeilyn vetovoimalle. 

Sisäkiipeilyhallien kasvavan määrän ja lajin tunnettavuuden lisääntymisen myötä lajin suosio 

on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2018 Suomessa oli arviolta noin 50 000 

kiipeilijää, kun kymmenisen vuotta aiemmin harrastajien määrä oli muutaman tuhannen 

paikkeilla (Korosuo 2017: 10). Ranskassa vuonna 2017 liiton jäsenmaksun maksaneita 

kiipeilijöitä oli 100 000 (La Dépêche 2018). Kiipeilyhallien rakentamisen myötä kiipeilyn 

harjoittelumahdollisuudet ovat parantuneet ja lajista on tullut lähestyttävämpi myös lajiin 

tutustuville. Kiipeilystä on tullut vakavasti otettava kilpaurheilulaji, joka on hyväksytty yhdeksi 

lajiksi Tokion vuoden 2021 olympialaisiin ja Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin (Corrigan 

2020; IFSC 2020).  

Seuraavissa alaluvuissa esittelen lyhyesti kiipeilyn historiaa (2.1) sekä kiipeilyn eri alalajeja 

(2.2). Alaluvussa 2.3 käsittelen kiipeilytekniikkaa, jonka termit ovat tämän tutkielman 

tarkastelun kohteena. 

2.1 Katsaus kiipeilyn historiaan 

Kiipeilyn kehittyminen tutkimusmatkailusta ja seikkailusta nykymuotoiseksi urheilulajiksi 

alkoi 1900-luvulla Euroopassa. Pelkän vuorenhuipun saavuttamisen lisäksi myös suoritustapa 

ja tyyli alkoi saada painoarvoa kiipeilijöiden keskuudessa. 
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Nykymuotoinen kiipeily on lajina melko nuori, mutta kiipeily on ollut tärkeä osa ihmisen 

elämää läpi historian. Korkeilta kallionrinteiltä löydetyistä asutuksista voi päätellä, että kiipeily 

on ollut selviytymiskeino. Lisäksi kiipeilytaitoja on tarvittu liikkumiseen ja ravinnon 

hankkimiseen. Vuorten kartoittamisen ja mittaamisen ansiosta vuortenhuiput rupesivat 

erottumaan yksilöinä, minkä myötä erityisesti luonnontieteilijät rupesivat valloittamaan vuoria 

seikkailumielessä 1700- ja 1800-luvuilla. Vuorikiipeilyn kulta-aikana pidetään 1800-luvun 

puoliväliä, jolloin englantilaiset valloittivat Alppien 39 päähuipusta 31. (Koski & Arasola 2006: 

11.) Kalliokiipeily oli aluksi pääasiassa pakollinen osa vuorireittejä, mutta se alkoi 1800-luvun 

lopulla kehittyä omaksi lajikseen Euroopassa, kun vuorikiipeilijät halusivat harjoitella 

tekniikoita lähimaastossa pienemmillä kallioseinämillä ja siirtolohkareilla. Kiipeilyn 

päämääränä ei enää ollut vuoren huiputus vaan kiipeily vain itsensä vuoksi. (The Rockulus.) 

Kalliokiipeilijät rupesivat 1900-luvun alkupuolella kehittämään kiipeilyvarusteita, mikä 

mahdollisti yhä vaikeampien kallioseinämien nousemisen ja kiipeilytekniikan kehittymisen. 

Tavoitteena oli päästä ylös asti kaikin keinoin, mikä tarkoitti ylösnousemista vetäen 

varmistuksista ja käyttäen muita apuvälineitä kuten jalkalenkkejä (ks. tekninen kiipeily alaluku 

2.2). Varmistuksina käytettiin kallion halkeamiin vasaroitavia hakoja, jotka vahingoittivat 

kalliota. Ajan myötä ja kiipeilyn suosion kasvaessa näitä kiipeilykeinoja ruvettiin 

kyseenalaistamaan. Kiipeilyetiikka muuttui 1970-luvulla, kun tavoitteeksi nousi 

kallioseinämän kiipeäminen käyttäen ainoastaan kallion luonnollisia muotoja kosketuspintana 

käsille ja jaloille. (The Rockulus.) Niin sanotun ”puhtaan” kiipeilysuorituksen mahdollistivat 

kallion halkeamiin asennettavat väliaikaiset varmistusvälineet (ks. trädikiipeily alaluku 2.2) 

(DiAngelis).  

Vaikka kalliokiipeilyn katsotaan eriytyneen omaksi urheilulajikseen jo 1950-luvulla (BBC), 

kiipeilyn suursuosio alkoi vasta 1980-luvun paikkeilla sporttikiipeilyn synnyttyä. Kallioon 

kiinteästi asennetut varmistukset mahdollistivat kiipeämisen kallioseinämillä, joita ei ollut 

mahdollista varmistaa ”luonnollisilla varmistuksilla” eli kallion halkeamiin asennettavilla 

väliaikaisilla varmistuksilla. Varusteiden ja erityisesti turvavarusteiden sekä 

varmistusvälineiden kehittymisen ansiosta entistä haastavampien ja aiemmin mahdottomiksi 

luultujen reittien kiipeämisestä tuli mahdollista (Ihalainen 2014: 7). Tämän myötä hyvän 

kiipeilytekniikan (ks. alaluku 2.3) käyttäminen ja kehittäminen nousi merkittävään asemaan. 

Sisäkiipeilyhallien perustamisen ja järjestäytyneen kilpailutoiminnan myötä harrastajien 

lukumäärä lähti 1980-luvulla nousuun (Koski & Arasola 2006: 12). 
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Suomessa kiipeilyn harrastaminen aloitettiin 1950-luvun puolivälissä. Kiipeilyn harrastajia oli 

tuolloin vain muutamia, joista tunnetuin on suomalainen kiipeilypioneeri Matti A. Jokinen, joka 

kiipeili ahkerasti Alpeilla. Järjestäytynyt kiipeilytoiminta alkoi vuonna 1962 Suomen 

Alppikerhon perustamisen myötä, mutta 1980-luvulle saakka kalliokiipeily pysyi vielä erittäin 

pienen ryhmän harrastuksena (Koski & Arasola 2006: 12−13, Koski 2008: 27). 

Sisäkiipeilyhallien kehitys Suomessa alkoi 1990-luvun alussa, minkä myötä kiipeilyn suosio 

lähti nousuun (Koski & Arasola 2006: 13).   

2.2 Kiipeilyn alalajit 

Kiipeilyä voi harrastaa monella eri tavalla kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan, minkä vuoksi 

laji sopii monelle. Kiipeily voidaan jakaa erilaisiin alalajeihin esimerkiksi ympäristön, 

välineiden, vaativuuden ja sääolosuhteiden mukaan. (Koski & Arasola 2006: 19). Kiipeilyä voi 

harrastaa ulkona luonnossa tai sisätiloissa, mutta kaikkia kiipeilyn muotoja ei voi harrastaa 

sisällä. Kiipeilylajeista ainoastaan urheilu- eli sporttikiipeilyä ja boulderointia on mahdollista 

harrastaa sisäkiipeilyhalleissa. Ulkona harrastettavia kiipeilylajeja ovat sporttikiipeilyn ja 

boulderoinnin lisäksi trädikiipeily, tekninen kiipeily, jääkiipeily, vuorikiipeily ja mixed-kiipeily, 

jotka esittelen seuraavissa kappaleissa. 

Boulderointi on kiipeilyä matalilla korkeuksilla ilman valjaita tai köyttä. Termi boulderointi 

tulee englannin kiipeilytermistä bouldering, jonka pohjana on yleiskielen isoa kiveä merkitsevä 

sana boulder. (Korosuo 2017: 11.) Boulderointia harrastetaankin nimensä mukaisesti 

enimmäkseen kivillä, mutta myös matalilla kallioseinämillä ja keinotekoisilla 

sisäkiipeilyseinillä. Boulderoinnissa reitit ovat yleensä alle viiden metrin korkuisia ja alastuloa 

tai putoamista turvaa patja, joka sisäkiipeilyhalleissa peittää koko lattian. Ulkona alastuloa 

pehmentää kannettava patja eli pädi (engl. crash pad). Boulderointi on alun perin ollut 

harjoittelumuoto pidempiä reittejä varten, mutta ajan myötä se on muotoutunut omaksi 

lajikseen. (Korosuo 2017: 11, 199.) Boulderointi on Suomessa ja ympäri maailmaa nopeimmin 

suosiota kasvattanut kiipeilylaji, sillä sen harrastamiseen ei tarvita juurikaan erikoisvarusteita. 

Boulderoinnissa tarkoitus on kiivetä lohkareen tai seinämän päälle tai reunalle, mutta ei 

välttämättä helpointa reittiä. Boulderointi perustuu ongelmanratkaisuun, jossa reittien lyhyyden 

takia keskeistä on voimankäyttö ja kiipeilytekniikan hallinta. Olympialaisissa boulderointi on 

yksi kiipeilyn kolmesta alalajista. 
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Suomessa käytetään termiä köysikiipeily puhuttaessa kiipeilyn lajeista, joissa kiipeäminen 

tapahtuu köyden, valjaiden, varmistuslaitteen ja varmistajan kanssa. Köyttä käytetään 

turvavälineenä reiteillä, joiden korkeus on noin viidestä metristä kymmeniin tai jopa satoihin 

metreihin. Köysikiipeily voidaan jakaa ylä- ja alaköysikiipeilyyn sen mukaan, missä kiipeilijän 

varmistuksena oleva köysi on kiipeilijään nähden. Yläköysikiipeilyssä köysi kulkee ylhäällä 

olevan varmistusankkurin kautta, jolloin köysi kulkee aina kiipeilijän yläpuolelta. 

Yläköysikiipeilyssä varmistaja vetää köyttä varmistuslaitteen läpi kiipeilijän edetessä, jolloin 

kiipeilijän irrotessa seinästä hän jää roikkumaan köyden varaan.  

Alaköysikiipeilyä eli liidaamista (engl. lead climbing) on perinteisesti pidetty ”oikeana” tapana 

kiivetä reitti. Alaköysikiipeilyssä kiipeilijä vie köyttä mukanaan ylöspäin kiivetessä, jolloin 

köysi on pääsääntöisesti kiipeilijän alapuolella. (Korosuo 2017: 103.) Liidatessa kiipeilijä vie 

köyttä eteenpäin kiinnittäen eli klipaten (engl. clip) matkalla oleviin välivarmistuksiin eli 

pulteissa oleviin jatkoihin. Tämä tuo yläköysittelyä enemmän jännitystä kiipeilyyn, sillä 

irrotessaan seinästä kiipeilijä putoaa alaspäin, kunnes varmistusköysi pysäyttää kiipeilijän 

tämän pudottua matkan, joka on kiipeilijän vyötäröltä edelliseen välivarmistukseen ja tästä 

vielä saman verran alaspäin.  

Usein yläköyttä ei ole olosuhteiden takia mahdollista asentaa, jolloin liidaaminen on ainoa tapa 

kiivetä reitti (Korosuo 2017: 103). Köyttä käytetään turvavälineenä ja tyylillisesti puhdas 

suoritus tehdään liidaten urheilukiipeilyssä, trädikiipeilyssä, teknisessä kiipeilyssä ja 

vuorikiipeilyssä. 

Urheilukiipeilyllä eli sporttikiipeilyllä (engl. sport climbing) tarkoitetaan korkeiden 

kallioseinämien tai sisäkiipeilyseinien kiipeämistä liidaten asettaen välivarmistuksia kiinteästi 

seinään asennettuihin pultteihin. Nykyään köysikiipeilynkin aloittaminen on helppoa, sillä 

kiipeilykeskuksiin on tullut itsevarmistavia laitteita, jolloin kiivetä voi myös ilman varmistajaa 

tai aikaisempaa osaamista. Sporttikiipeilyn harrastaminen aloitetaan lähes poikkeuksetta 

yläköysikiipeilyllä, sillä se on psyykkisesti helpompaa kuin alaköysikiipeily. 

Olympiakontekstissa urheilukiipeily jakautuu kolmeen alalajiin: boulderointiin, liidiin sekä 

nopeuskiipeilyyn (Lankinen 2019). 

Niin sanotussa perinteisessä kiipeilymuodossa, trädikiipeilyssä (engl. traditional climbing) 

kiipeilijä kiinnittää kallion halkeamiin tai rakoihin varmistusvälineitä kuten alumiinisia kiiloja 

ja epäkeskovarmistuslaitteita eli camuja (engl. camming device), joihin köysi kiinnitetään 
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turvallisen kiipeilyn mahdollistamiseksi. Varmistukset kiinnitetään kallioon ylöspäin kiivetessä 

ja ne poistetaan reitin kiipeämisen jälkeen. 

Talvisessa jääkiipeilyssä kiivetään jäätyneitä vesiputouksia jäähakkujen ja kenkiin 

kiinnitettävien jäärautojen avulla. Varmistusvälineinä käytetään jäähän ruuvattavia jääruuveja 

ja tarvittaessa trädikiipeilyssäkin käytettäviä varmistusvälineitä, joihin köysi kiinnitetään. 

Hakuilla ja raudoilla voidaan kiivetä myös kalliota (dry tooling) tai jään ja kallion yhdistelmää 

(mixed climbing eli mixtakiipeily). (Korosuo 2017: 12, 157.) 

Tekninen kiipeily eli tekno on kalliokiipeilyä, jossa kiipeilijä ei etene käsillään ja jaloillaan 

kallion luonnollisia muotoja pitkin vaan käyttää etenemiseen varmistuksia ja kiipeilytikkaita 

(Korosuo 2017: 12). Tekniseen kiipeilyyn kuuluu varmistuksista vetämistä, ponnistamista tai 

niissä lepäämistä suorituksen aikana, joita pidetään muissa kiipeilymuodoissa hyvän tyylin 

vastaisena. 

Kaikki kiipeily on alkanut vuorikiipeilystä, joka on parhaimmillaan sekoitus kaikkia yllä 

mainittuja kiipeilyn lajeja (Koski & Arasola 2006: 25). Vuorikiipeilyssä päätavoitteena on 

huipulle pääseminen. Vuorikiipeily on vaihtelevien sääolojen, jään, lumen, irtonaisten kivien 

sekä suuren fyysisen rasituksen vuoksi kiipeilylajeista riskialttein (Koski & Arasola 2006: 25). 

2.3 Mitä kiipeilytekniikka on?  

Tässä alaluvussa tarkastelen kiipeilytekniikkaa, joka on yksi kiipeilysuorituksen 

peruselementeistä. Jaan kiipeilytekniikan kahteen osa-alueeseen: tapaan ottaa kiinni tai tukea 

otteista sekä liikkeisiin eli muuveihin (engl. move). Tutkielman analyysiin olen valinnut ne 

termit, jotka voidaan määritellä kiipeilytekniikoiksi tämän osa-aluejaon mukaan.  

Kiipeily on monipuolinen ja monitasoinen laji, joka vaatii niin fyysistä kuin psyykkistäkin 

suorituskykyä. Kiipeilijältä vaaditaan nopeusvoimaa, kestävyyttä ja notkeutta. Lisäksi 

kehonhallinta, tasapaino- ja koordinaatiokyky sekä erilaisten kiipeilytekniikoiden hallinta ovat 

keskeisiä taitoja. (Hörst 2016: 1.) Maallikko voisi kuvitella pelkän lihasvoiman riittävän hyvään 

kiipeilysuoritukseen, mutta muun muassa hyvä tekniikka, taloudellinen liikkumistapa, 

kehonhallinta ja notkeus ovat voiman lisäksi ratkaisevia tekijöitä suorituksessa. Harrastuksen 

juuri aloittaneiden suoritukseen vaikuttaa eniten juuri puuttuva tekniikka. 
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Kiipeilyssä pyritään etenemään kallio- tai sisäseinämän muotoja eli otteita (engl. hold) 

käyttäen. Otteet toimivat tukipisteinä, joiden avulla kiipeilijän on löydettävä tasapainoinen 

kehonasento voidakseen etsiä kädellä tai jalalla seuraavaa tukipistettä, josta ponnistaa 

eteenpäin. (Ihalainen 2014: 3.)  

Suomen Kiipeilyliitto (Koski & Arasola 2006: 93) jakaa liikkumisen kahteen osa-alueeseen: 

liikkeeseen valmistautumiseen ja itse siirtymiseen. Liikkeeseen valmistautuminen tarkoittaa 

käytännössä käsien ja jalkojen asettamista otteille siten, että käytössä on tulevan liikkeen 

kannalta optimaalinen asento. Arnaud Petit (2018: 46) jakaa kiipeilytekniikan selkeästi itse 

liikkeeseen ja tapaan ottaa kiinni otteista. Tässä tutkielmassa kiipeilytekniikan osa-alueet ovat 

Petit’n jaottelun mukaisesti:  

• tapa ottaa kiinni tai tukea otteista 

• liikkeet eli muuvit (engl. move). 

Kallion muodot ja seinän jyrkkyys vaikuttavat siihen, minkälaisia tekniikoita kannattaa käyttää. 

Jyrkällä seinällä tarvitaan enemmän voimaa, kun taas loivemmalla seinällä tasapainon merkitys 

korostuu. (Korosuo 2017: 51.)  

Kiipeilytekniikoita, joita analysoin tässä tutkielmassa, voidaan käyttää kaikissa kiipeilyn 

alalajeissa jääkiipeilyä lukuun ottamatta. Joillakin kiipeilyn alalajeilla kuten jääkiipeilyllä on 

sille ominaisia tekniikoita, joita ei hyödynnetä muissa kiipeilyn alalajeissa. 
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3 Terminologian teoriasta ja termien muodostamisesta 

Jotta kiipeilyn erikoiskielessä käytettäviä termejä voidaan lähteä tutkimaan terminologisin 

menetelmin, on tunnettava terminologisen tutkimuksen ja sanastotyön keskeiset periaatteet ja 

peruskäsitteet. Tässä luvussa kuvaan lyhyesti terminologisen tutkimuksen ja sanastotyön 

perusperiaatteita ja alaluvussa 3.1 käyn läpi terminologian keskeisiä peruskäsitteitä. Alaluvussa 

3.2 esittelen terminmuodostustavat kotouttamisen ja vieraannuttamisen näkökulmasta. 

Terminologia on oppi käsitteiden ja termistöjen rakenteesta, muodostamisesta, kehityksestä, 

käytöstä ja käsittelystä eri erikoisaloilla (Nuopponen 1999: 1; TSK s.v. terminologia). 

Terminologian teoria ja menetelmät ovat alun perin saaneet alkunsa tarpeesta yhtenäistää ja 

ohjailla erikoisalojen, erityisesti nopeasti kehittyvien teknisten alojen, termistöä (Nuopponen 

1999: 91). Tällaista ohjailevaa, käsitteitä ja termistöjä yhtenäistämään ja standardisoimaan 

pyrkivää sanastotyötä kutsutaan normatiiviseksi sanastotyöksi (Nuopponen 1999: 92). 

Standardisointiorientoituneita terminologisia menetelmiä kehitettiin soveltuvaksi eri alojen 

termistöjen kartoittamiseen, termiongelmien ratkaisemiseen ja sanastojen laatimiseen 

(Nuopponen 1999: 91). Kun terminologinen tutkimus ja sanastotyö laajeni tekniikan ja 

luonnontieteiden ulkopuolelle, tutkimustavoitteet muuttuivat ja menetelmiä jouduttiin 

muuttamaan. Perinteinen normatiivinen terminologia sai rinnalleen deskriptiivisen eli 

kuvailevan tavoitteen. (Pasanen 2009: 35−36.) Erikoisalojen kielenkäyttöä kuvaavaa 

sanastotyötä sanotaan deskriptiiviseksi sanastotyöksi. Nykyään terminologisen tutkimuksen 

tehtävänä on standardisoinnin lisäksi selvittää, millaisia termejä tutkittavassa erikoiskielessä 

käytetään, olivatpa ne hyviä tai huonoja. (Pasanen 2009: 36.)  

Tutkielmassani tarkastelen kiipeilyn erikoiskieltä deskriptiivisestä näkökulmasta eli pyrin 

kuvaamaan todellista kielenkäyttöä. En näin ollen pyri standardisoimaan kiipeilysanastoa.   

3.1 Termi ja muita keskeisiä terminologian peruskäsitteitä 

Tämä tutkielma keskittyy kiipeilyn erikoiskielen termeihin sekä niiden muodostustapoihin, ja 

tutkielmassa sovelletaan menetelmänä terminologiseen sanastotyöhön kuuluvaa 

käsiteanalyysia. Tämä alaluku esittelee terminologian peruskäsitteet, joita tarvitaan 

terminologisen sanastotyön ymmärtämiseksi. 

Terminologisen sanastotyön perusta on käsite ja sen analysointi (TSK 1989: 25). Ihminen 

muodostaa mielessään ajatuskokonaisuuksia eli käsitteitä ympärillä olevista konkreettisista 
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(esineet, ihmiset, eläimet) ja abstrakteista (ominaisuudet, tapahtumat, prosessit) ilmiöistä eli 

tarkoitteista. Käsite muodostuu mielessämme, kun muodostamme tarkoitteen ominaisuuksista 

mielikuvia eli käsitepiirteitä. (Suonuuti 2006: 11.) Koska käsitteet ovat olemassa ainoastaan 

ajatuksen tasolla, viestintää ja tiedon jäsentämistä varten käsitteillä tulee olla määritelmät sekä 

termejä tai muita nimityksiä (TSK 1989: 24; TSK36 s.v. käsite; Suonuuti 2006: 11). 

Määritelmä on käsitteen kielellinen kuvaus, jonka tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa 

se muista käsitteistä (TSK 1989: 41). Terminologinen määritelmä pohjautuu käsiteanalyysissa 

selvitettäviin käsitesuhteisiin. Suurin osa määritelmistä on sisältömääritelmiä, jotka 

muodostetaan lähimmän yläkäsitteen nimityksestä ja erottavista käsitepiirteistä (TSK 1989: 

41−42; Vehmas-Lehto 2007: 341).  

Jokaisella erikoisalalla on vakiintuneet nimitykset käsitteille, jotka ovat alalla yleisesti 

tunnettuja (Iisa 1992). Nämä erikoiskielen yleiskäsitteiden vakiintuneet nimitykset ovat termejä 

(Suomalainen 2002). Tieteen termipankki määrittelee termin käsitteen kielelliseksi ilmaukseksi 

(TTP s.v. termi). Termi voi olla sana, yhdyssana tai useamman sanan muodostama sanaliitto. 

Sanaluokiltaan termit voivat olla substantiiveja, adjektiiveja, verbejä ja adverbeja. (TSK 1989: 

70.) Termit eroavat yleiskielen sanoista sidonnaisuudellaan erikoisalan käsitteisiin, sillä niiden 

merkitys on rajatumpi kuin yleiskielen sanojen, joiden merkitys voi vaihdella käyttöyhteytensä 

mukaan (Nuopponen 2020: 99). 

Käsitteet eivät ole toisistaan irrallisia, vaan niiden välillä on erilaisia käsitesuhteita, jotka 

muodostavat käsitejärjestelmiä (TSK 1989: 28). Käsitesuhteita ja -järjestelmiä voidaan 

luokitella monin eri tavoin (Nuopponen 2020: 101). Pasanen (2009: 142) käsitesuhteet 

hierarkkisiin geneerisiin suhteisiin, hierarkkisiin koostumussuhteisiin ja funktiosuhteisiin.  

Käsitteiden välillä on geneerinen suhde, kun alakäsitteellä on sama käsitesisältö kuin 

yläkäsitteellä, mutta alakäsitteellä on lisäksi vähintään yksi erottava käsitepiirre (Pasanen 2009: 

143).  Koostumussuhteessa yläkäsite edustaa kokonaisuutta, jonka osia alakäsitteet edustavat. 

Funktiosuhde on määritelmältään vielä epämääräinen, mutta pääsääntönä voidaan pitää, että 

kahden käsitteen välillä on funktiosuhde, jos niiden välillä ei ole geneeristä suhdetta tai 

koostumussuhdetta. (Pasanen 2009: 143.)  

Sanastotyön olennainen osa on käsiteanalyysi, jossa selvitetään nämä käsitteiden väliset suhteet 

(Haarala 1981: 21). Käsiteanalyysissa selvitetään käsitteen paikka käsitejärjestelmässä, mikä 

auttaa määritelmien laatimisessa ja termien synonyymisyyden ja vastineiden arvioinnissa 
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(Nuopponen 2003: 1). Käsiteanalyysia tarvitaan, kun tutkimuskohteena olevan alan käsitteistöt 

eivät ole selvästi määriteltyjä eivätkä käsitteiden väliset rajat tarkkoja. Epäselvän käsitteistön 

seurauksena myös käsitteistä käytettävät termit ovat usein merkitykseltään epämääräisiä, 

jolloin tarvitaan käsiteanalyysia käsitteiden rajaamiseksi ja määrittelemiseksi. (Nuopponen 

1999: 3.) Monikielisessä sanastotyössä käsiteanalyysi auttaa löytämään termeille kohdekielen 

vastineet eli samoihin käsitteisiin viittaavat erikieliset termit (Kalliokuusi & Seppälä 1999: 77). 

Vastinetyössä lähdekielen käsitteelle haetaan termi tai sen puuttuessa luodaan nimitys 

(Vehmas-Lehto 2010: 362).  

Perinteisen terminologian periaatteita noudattavassa sanastotyössä on yleensä pyritty siihen, 

että yhtä käsitettä vastaa yksi termi, jolloin käsitejärjestelmää vastaa leksikaalisesti 

systemaattinen termijärjestelmä (Haarala 1981: 39; Pasanen 2009: 29). Terminologian teoriassa 

termille on luotu ihanne, jonka mukaan ihannetermi on läpinäkyvä eli siitä näkyvät käsitteen 

tärkeimmät piirteet, sopiva johdosten muodostamiseen, lyhyt, tarkkarajainen, eikä sen merkitys 

riipu kontekstista. Hyvä termi on myös helppo ääntää, taivuttaa ja kirjoittaa. (Pasanen 2009: 29; 

TSK 1989: 79.) Kuten Pasanen (2009: 30) toteaa, ihannetermin vaatimuksien mukaan vain osa 

käsitteiden nimityksistä kelpaa termeiksi. Todellisessa erikoisalojen kielenkäytössä perinteisen 

terminologian käsitykset termistä eivät toteudu, sillä muun muassa termivariaatio eli termin eri 

kirjoituasut sekä synonymia eli täsmälleen samaa käsitettä nimeävät termit ovat todellisuudessa 

tavallisia (Pasanen 2009: 30; TSK 1989: 71). Termi voi olla myös polyseeminen eli se voi 

nimetä vähintään kahta käsitettä, joiden merkityksen välillä on yhteys (Pasanen 2009: 30). 

Esimerkiksi kiipeilyn erikoiskielessä termi krimppi nimeää sekä otetyyppiä että tapaa, jolla 

otteesta otetaan kiinni.  

3.2 Terminmuodostustavat 

Tiedon muuttuessa ja lisääntyessä uusia erikoisalan käsitteitä syntyy jatkuvasti ja olemassa 

olevien käsitteiden sisältö muuttuu. Näin ollen uusille käsitteille on löydettävä 

tarkoituksenmukaisia nimityksiä, joista termit ovat terminologisen tutkimuksen näkökulmasta 

kiinnostavimpia. Uusia termejä voidaan muodostaa yleiskielen, arkisemman puhekielen, toisen 

erikoisalan tai vieraan kielen pohjalta. (TSK 1989: 81; Haarala 1981: 34–35.) Termejä 

muodostetaan samoilla periaatteilla kuin yleiskielen sanojakin, mutta erikoisaloille on 

ominaista lainaaminen muista kielistä sekä yhdyssana-, sanaliitto- ja lyhennetermit. Myös uusia 

termejä eli neologismeja luodaan, kun on löydettävä nimityksiä tutkimuksessa syntyneille 

uusille tai aiempien pohjalta kehittyneille käsitteille. (Nuopponen 2020: 100.) Keskeisimmät 
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terminmuodostustavat ovat termittäminen eli yleiskielen sanan ottaminen termiksi, 

yhdistäminen eli sanojen liittäminen toisiinsa, johtaminen eli johtimen liittäminen kantasanaan, 

lainaaminen, lyhentäminen ja konversio eli sanaluokan muuttaminen. Nämä tärkeimmät 

terminmuodostustavat ovat yhteisiä kaikille eurooppalaisille kielille, mutta eri kielten välillä on 

painotuseroja. (TSK 1989: 83–98.)  

Edellä mainitut terminmuodostustavat voidaan jakaa vieraannuttaviin ja kotouttaviin. 

Seuraavissa alaluvuissa (3.2.1 ja 3.2.2) selostan terminmuodostustavat tarkemmin ja esittelen, 

mitkä terminmuodostustavat kuuluvat kotouttaviin ja vieraannuttaviin 

terminmuodostustapoihin. 

3.2.1 Kotouttavat terminmuodostustavat 

Sanastotyössä kotouttaminen voidaan Pasasen (2011) mukaan määritellä käsitteen 

nimeämiseksi siten, että nimitys sopii kohdekielen systeemiin ja termijärjestelmään. 

Kotoperäinen eli oman kielen sanavaroja käyttäen muodostettu termi täyttää useamman hyvän 

termin ominaisuuden. Näitä ominaisuuksia ovat omakielisyyden ja läpinäkyvyyden lisäksi 

johdonmukaisuus, soveltuvuus johdosten muodostamiseen ja ääntämiseen sekä 

helppokäyttöisyys kirjoittamisessa ja taivuttamisessa. Kotouttavia terminmuodostustapoja ovat 

termittäminen, yhdistäminen, johtaminen ja lyhentäminen. (Pasanen 2011.)  

Erikoisalan käsitteen nimitys voi olla ennestään tuttu yleiskielen sana. Termittämisessä 

yleiskielen sana säilyttää perusmerkityksensä, mutta erikoiskielessä käsite saa alakohtaisen 

määritelmän. Termittyneet yleiskielen sanat omaksutaan muulla tavoin muodostettuja termejä 

nopeammin käyttöön ja ne ovat maallikollekin ymmärrettävissä. (TSK 1989: 84–85.)  

Oman kielen sanoista voidaan yhdistämällä muodostaa läpinäkyviä, tarkkoja ja johdonmukaisia 

termejä. Kahden tai useamman sanan sanaliitot ja yhdyssanat ovat suomessa ja ranskassa 

yleinen tapa luoda uusia termejä (esim. vesijohto, kiipeilyvaljaat). (TSK 1989: 84–85.) 

Ranskassa sanaliittoja muodostetaan myös prepositioiden avulla (esim. machine à écrire 

’kirjoituskone’). 

Yleinen tapa muodostaa uusia termejä on johtaminen, jolloin kantasanoista muodostetaan 

erilaisten liitteiden eli johtimien avulla uusia sanoja (TSK 1989: 93). Esimerkiksi sanasta 

kiipeily tulee -minen-johtimen avulla toimintaa tarkoittava kiipeileminen. Suomen kielessä 

johtimet ovat pääosin suffikseja eli kantasanan loppuun kiinnittyviä liitteitä (-in, -ja/-jä, -e, -
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us/-ys, -minen) (TTP s.v. johdin). Ranskan kielessä sanoja johdetaan usein myös etuliitteillä eli 

prefikseillä (re-, ir-, dé-).  

Termejä saadaan myös lyhentämällä. Lyhennetermejä muodostetaan usein sanaliiton tai 

yhdyssanan ensimmäisistä kirjaimista, tavuista tai sanan osista. Lyhennetermit eivät tavallisesti 

ole läpinäkyviä ja ne on suomessa usein johdettu englanninkielisistä termeistä. (TSK 1989: 97.) 

Pasanen (2011) muistuttaa, että englannin lyhennetermit eivät kuulu kotouttaviin 

terminmuodostustapoihin, vaikka osa sopiikin hyvin suomen kielen systeemiin. 

Konversio tai nollajohto on terminmuodostustapa, jossa sana muuttaa sanaluokkaa ilman 

muutosta sanavartalossa (TTP s.v. nollajohto). Konversio on hyvin yleinen 

sananmuodostustapa englannissa ja ranskassa (TSK 1989: 98). Esimerkiksi adjektiivi voi 

muuntua substantiiviksi beau > le beau ’komea’.  

3.2.2 Vieraannuttavat terminmuodostustavat 

Kotouttavien terminmuodostustapojen rinnalla on vieraannuttavia terminmuodostustapoja. 

Vieraannuttavalla terminmuodostustavalla tarkoitetaan käsitteen nimeämistä siten, että 

nimityksessä on kohdekielelle vieraita elementtejä. Vieraannuttavia terminmuodostustapoja 

ovat erilaiset lainasanat. (Pasanen 2011.) 

Tärkeä keino kielen ainesten lisäämiseksi on lainaaminen toisista kielistä. Pasanen (2011) 

kertoo, että lainasanat tulevat vieraasta kielestä uuden käsitteen mukana useimmiten ensin 

puhekieleen, josta ne siirtyvät nopeasti myös kirjoitettuun kieleen. Lainasanoja on kaikissa 

kielissä ja vanhempaa perua olevat lainasanat ovat monesti sulautuneet jo niin hyvin kieleen, 

että ne mielletään omakielisiksi sanoiksi. (Stenvall 1999: 58; TSK 1989: 95.) Uudehkot 

lainasanat ovat helpommin tunnistettavissa, sillä ne eivät ole täysin kotiutuneet 

vastaanottajakieleen rakenteeltaan tai ääntämykseltään. Vastaanottajakielen kannalta 

alkuperältään ja ulkoasultaan vieraslähtöisiä ja omasta sanastosta poikkeavia sanoja 

sanotaankin vierasperäisiksi sanoiksi tai vierassanoiksi. (Stenvall 1999: 58.) 

Vierasperäisiä sanoja on erilaiset lainasanat: sitaattilainat, erikoislainat ja yleislainat (TSK 

1989: 94). Sitaattilaina on lainasana, joka on vähiten mukautunut ja lainattu sellaisenaan 

kohdekieleen (franchising, big wall). Sitaattilainojen oikeinkirjoitus ja ääntäminen on 

tavallisesti lähtökielen mukainen. (TSK 1989: 95; Sajavaara 1989: 97.) Sitaattilainoihin lisätään 

ranskan kielessä usein heittomerkki ääntämistä helpottamaan (média). Erikoislainat ovat 
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sanoja, jotka ovat rakenteeltaan osittain mukautuneita vastaanottajakieleen, mutta ne sisältävät 

usein vastaanottajakielelle vieraampia äänteitä (esim. f ja g suomessa) tai äänneyhtymiä kuten 

suomen kielelle vieraita peräkkäisiä konsonantteja sanojen alussa (globaali, flägi). 

Erikoislainojen mukauttamisen taustalla onkin tavallisesti lainasanan ääntäminen, jota on 

suomen kieleen lainattaessa lähennetty suomalaiseen äännejärjestelmään yleensä lisäämällä 

suomalainen loppuvokaali (krimppi, huukki, baletti). (TSK 1989: 95; Sajavaara 1989: 97.) 

Ranskan kielessä lainasanat mukautuvat ranskan kieleen tavallisesti lisäämällä kantasanaan 

erilaisia johtimia, esimerkiksi englanninkielinen sana doping on ranskan kielessä saanut 

muodon dopage (Loubier 2011: 53). Ranskassa on olemassa myös niin sanottuja keinotekoisia 

lainoja (ransk. faux emprunt tai pseudo-anglicisme), joissa on lainattu englannin kielen 

morfeemeja tai sanoja ranskalaisen sanan luomiseksi. Termit brushing (engl. blow dry) ja 

footing (engl. jogging) vaikuttavat tulevan englannista, mutta ne ovat englannin kielen puhujille 

vieraita. Pseudoanglismit voivat olla myös englannista lainattuja sanoja, joiden merkitystä on 

vastaanottajakielessä muutettu. (Loubier 2011: 14; Humbley 2008.) Koska pseudoanglismit on 

muodostettu oman kielen tarpeisiin, eikä sanoja ole merkityksineen lainattu englannista, 

voidaan sanoa, että termillä on myös kotoperäisen termin piirre, vaikka aineksina on käytetty 

englannin kielen sanoja. 

Yleislainat ovat kieleen täysin mukautuneita ja niiden oikeinkirjoituksessa noudatetaan 

omakielisten sanojen oikeinkirjoitusta (kahvi) (TSK 1989: 95). Lainaamalla muodostettaviin 

termeihin kuuluvat myös käännöslainat, jotka muodostetaan kääntämällä lähdekielen sanan 

osat kohdekielelle säilyttäen lähdekielen sanan rakenne (TSK 1989: 96). Käännöslainoihin 

lasketaan myös merkityslainat, joissa omakielinen sana tai ilmaus saa uuden merkityksen 

vieraskieliseltä vastineeltaan, kuten tietotekniikan termi hiiri, joka tulee englannin termistä 

mouse. (TTP s.v. käännöslaina). 

Erikoisaloilla on käytössä huomattava määrä vieraslähtöisiä termejä, joista vain pieni osa tulee 

koko kieliyhteisön käyttöön. Lainasanat ovat useimmiten substantiiveja (krimppi), mutta myös 

verbejä (krimpata) ja adjektiiveja (krimpikäs) lainataan. Verbejä lainataan etenkin puhekieleen. 

(Stenvall 1999: 59.) Vaikka vierasperäiset termit voivat Sanastotyön käsikirjan mukaan (TSK 

1989: 95) heikentää ymmärrettävyyttä usein ratkaisevasti, on niiden käytölle myös hyviä 

perusteluita. Pasanen (2011) toteaa, että vieraannuttavat termit ovat usein tarkempia kuin 

kotoperäiset vastineet, ne helpottavat kansainvälistä viestintää, niillä on statusarvo, ne erottuvat 

muista termeistä ja ne laajentavat myös kielen sanavarastoa. Lisäksi vierasperäisillä termeillä 
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pystytään välttämään negatiiviset konnotaatiot, joita omakieliset yleiskielen sanat saattavat 

herättää (esim. leukemia vs. verisyöpä). Vierassanat ovat usein myös lyhyitä, sillä ne tulevat 

pääosin englannista, jossa sanat ovat keskimäärin lyhyempiä kuin esimerkiksi suomen sanat.  

Koska suomea kirjoitetaan niin kuin sitä äännetään, saattaa suomeen lainattujen vierassanojen 

äännerakenne, oikeinkirjoitus ja taivutus tuottaa toisinaan hankaluuksia. Sitaattilainoja pyritään 

ääntämään alkuperäisen mukaisesti, mutta ajan myötä ääntäminen lähenee suomen kielen 

ääntämystä. Samalla kirjoitusasu muuttuu, kun vierassana pyritään kirjoittamaan ääntöasua 

mukaillen. Lopputuloksena on usein vaihtelua kirjoitusasussa (esim. brandi – brändi, underi – 

anderi). (Stenvall 1999: 61.) 

Vieraannuttavien termien huono puoli on, että ne voivat häiritä ymmärrettävyyttä ja niiltä 

puuttuukin kaksi tärkeää hyvän termin ominaisuutta: omakielisyys ja läpinäkyvyys. 

Vierasperäiset termit harvoin avautuvat muille kuin asiantuntijoille. (Pasanen 2011.) Stenvallin 

(1999: 60) mukaan etenkin koko kansaa koskevilla aloilla pitäisi pyrkiä tulemaan toimeen 

omakielisillä termeillä. Uusi termi saa usein ajan myötä omakielisen vastineen, mutta mitä 

kansainvälisempi ala ja mitä suppeampi erikoiskielen käyttäjäjoukko, sitä useammin vain vähän 

mukautuneet lainasanat jäävät kieleen. Sajavaara (1989: 72) toteaakin, että lainasanojen 

kotoutumiseen vaikuttaa muun muassa sanan käyttötiheys, levinneisyys, käyttötilanne, 

lainaustapa ja tarkoitus.  

Sitaattilainan ja erikoislainan korvaaminen omakielisellä vastineella on kuitenkin usein 

tarpeellista, kun termiä käytetään asiantuntijoiden muodostaman suppean yhteisön 

ulkopuoliseen viestintään (TSK 1989: 94–97). Stenvall (1999: 60) toteaa, että sopivia 

omakielisiä termejä ei aina ehditä löytää ja vakiinnuttaa samaan tahtiin kuin erikoisalan 

sanastoa syntyy. Jo lainattua ja kielenkäyttöön vakiintunutta vieraskielistä termiä voi olla 

hankala muuttaa jälkikäteen (Haarala 1981: 36; Stenvall 1999: 60). Omakielistä vastinetta ei 

aina ole myöskään helppo löytää ja joskus hyviäkään omakielisiä vastineita ei omaksuta 

kielenkäyttöön (Stenvall 1999: 60).  

Haarala (1981: 36) muistuttaa, että vierassanat ovat kuitenkin tarpeellisia ja tuskin tulisimme 

toimeen ilman vierasperäisiä nimityksiä. Haaralan (1981: 36) mielestä vieraan ja omaperäisen 

aineksen tulisi olla termistössä tasapainossa, jotta erikoiskielen käyttö olisi sujuvaa ja termistön 

omaksuminen ongelmatonta. Standardoimattomissa sanastoissa, kuten useimmissa 

harrastekielten sanastoissa, on todennäköisemmin enemmän vierasperäisiä nimityksiä, sillä 
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sanaston käyttäjämäärät ja käyttötarpeet ovat erilaiset kuin esimerkiksi ympäristöalan sanaston. 

Haarala (1989: 275) toteaakin, että vierasperäisten sanojen soveltuminen termeiksi riippuu alan 

ilmaisutarpeista, perinteistä sekä kiinnostuksesta termistön kehittelyyn. Jos alan termistöä 

joudutaan käyttämään myös alan ulkopuolisessa viestinnässä, omaperäiset nimitykset ovat 

vierasperäisiä sopivampia (Haarala 1989: 273). 
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4 Erikoiskielen tehtävät ja muodot 

Tässä luvussa esittelen erikoiskielen käsitettä ensin yleisesti ja sen jälkeen kiipeilyn 

erikoiskieltä tarkemmin. Alaluvussa 4.1 käsittelen erikoiskieltä viestinnän välineenä, 

alaluvussa 4.2 tarkastelen erikoiskielen puhuttua ja kirjoitettua kielimuotoa ja alaluvussa 4.3 

kerron kiipeilyn erikoiskielen piirteistä. 

Erikoiskieli voidaan määritellä jonkin tieteen-, ammatti- tai harrastealan kielimuodoksi, joka 

etenkin sanastoltaan eroaa yhteiskunnassa yleisesti käytetystä ja koko kieliyhteisön 

ymmärtämästä yleiskielestä (TTP s.v. erikoiskieli). Erikoiskielet syntyvät usein tarpeesta 

yleiskieltä suurempaan täsmällisyyteen viestinnässä (TSK 1989: 11).  

Erikoisalan oman sanaston lisäksi erikoiskielen tunnusmerkkejä ovat semanttiset ja 

rakenteelliset poikkeamat yleiskielestä, erikoistuneet sosiaaliset puitteet, tietty käyttäjäryhmä, 

tietty kielen omaksumistapa sekä kielelle ominaiset teemat ja sanonnat (Pasanen 2009: 38).  

Erikoiskielet ja niiden termit ovat tarpeellisia alan sisäisessä viestinnässä, sillä ne helpottavat 

alan asiantuntijoiden keskinäistä kanssakäymistä. Samassa työ- tai harrastusyhteisössä olevien 

on välttämätöntä kommunikoida keskenään työhön tai harrastukseen kuuluvista asioista, jotka 

ovat yhteisölle tuttuja, mutta ulkopuolisille vieraita. Pasanen toteaakin (2009: 39), että tietyn 

yhteisön omaa erikoiskieltä voidaan mieltää sisäpiirin kieleksi, sillä erikoiskielen 

ymmärtämiseen vaaditaan yleensä erikoisalan koulutusta tai muuten hankittua erikoisalan 

tietämystä. Erikoiskieli voi ulkopuolisen korvaan kuulostaa täysin käsittämättömältä, sillä 

kielellä kuvataan asioita, joita yhteisöön kuulumaton henkilö ei tunne puutteellisen taustatiedon 

takia (Nuolijärvi 1999: 15). Asiantuntijaksi tulemisen tavoin erikoiskielen käyttäjiksi tuleminen 

vaatii oman aikansa (Pasanen 2009: 39). Yksi erikoiskielen funktioista onkin 

yhteenkuuluvuuden lujittaminen. 

Erikoisalan käsitteet ovat usein sisällöltään tarkkarajaisia ja yksiselitteisiä, jotta viestintä olisi 

mahdollisimman täsmällistä ja tehokasta. Erikoiskielen tärkeys nouseekin esille tilanteissa, 

joissa on toimittava nopeasti ja viestinnän on oltava täsmällistä. Lääkäreiden keskinäisessä 

kommunikoinnissa on pystyttävä viestimään lyhyesti ja selkeästi potilaan tilasta. Samoin 

riskialttiissa lajeissa, kuten kiipeilyssä, on erikoiskielen hallinta tärkeää mahdollisten 

vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Kiipeilyn erikoiskielen osaaminen on tärkeää myös 

onnistuneen kiipeilysuorituksen kannalta: kiipeilyreitin selvittämiseksi ratkaisu saattaa vaatia 

useiden tekniikoiden liikesarjaa. Esimerkiksi lause oikean käden gastonista heelhookin avulla 
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sloupperiin ja ristiin yli krimppiin kuvaa tällaista liikesarjaa. Tarkan ja taloudellisen 

ilmaisuvälineen tarve onkin usein alan sisäisen erikoiskielen synnyn taustalla.  

Nuolijärvi (1999: 13) toteaa, että yleiskieltä ja erikoiskieliä on käytännössä mahdoton erottaa 

selkeästi ja yksiselitteisesti toisistaan, sillä niiden raja on häilyvä. Erikois- ja yleiskieli 

limittyvät keskenään ja ne molemmat antavat aineksia toisilleen. Esimerkiksi teknologian 

kehittyessä yhä enemmän erikoisalan termejä kulkeutuu yleiskieleen. Tämä ilmenee etenkin 

sanatasolla, sillä samat sanat ovat usein käytössä sekä yleis- että erikoiskielessä. (Haarala 1981: 

10; Nuolijärvi 1993: 13.)  

Tässä tutkielmassa keskityn kiipeilyn erikoiskieleen ainoastaan sanaston osalta ja jätän muut 

erikoiskielen kriteerit kuten syntaksin huomiotta, sillä Pasasen (2009: 39) mukaan juuri termit 

tekevät erikoiskielestä vaikeaselkoisen niille, jotka eivät ole erikoiskieltä käyttävän yhteisön 

jäseniä. Kiipeilyn erikoiskieli on sekä ammatti- että harrastekieli. Samalla kun kiipeily on 

yleistynyt harrastuksena, lajin parissa ammattimaisesti toimivien määrä on kasvanut, joten 

kiipeilyn erikoiskieltä ei voi enää mieltää ainoastaan pienen ryhmän harrastekieleksi.  

4.1 Kirjoitettu ja puhuttu erikoiskieli  

Erikoisalan kieli koostuu harvoin ainoastaan puhutusta tai ainoastaan kirjoitetusta kielestä. 

Saman alan sisällä on läsnä niin kirjoitettua kieltä kuin puhuttua erikoiskieltä, jotka kietoutuvat 

toisiinsa eri tavoin. (Nuolijärvi 1999: 15.)  

Kommunikointi työ- ja harrasteyhteisössä synnyttää kirjallisen erikoiskielen rinnalle 

spontaanimman puhutun erikoiskielen. Liian viralliselta tuntuvan erikoiskielen rinnalle 

muokkautuu rennossa arkipuheessa slangimainen kielimuoto, jota käytetään yleensä vain 

yhteisön sisäisessä viestinnässä, jolloin se usein jää ulkopuoliselle vieraaksi (Leskinen & 

Toivonen 1995: 8−9). Toisaalta Niemikorpi (1996: 12) toteaa, että erikoiskielen pohjana voi 

olla myös normittamaton puhekieli, jolloin sanoja siirtyy puheesta hiljalleen kirjoitettuun 

kieleen (Nuolijärvi 1999: 12).  

Erikoiskielten yhteydessä puhutaan usein jargonista eli ammattislangista, joka on erikoiskielen 

slangimainen kielimuoto (Niemikorpi 1996: 137). Ammatti- ja harrasteslangi on jonkin tietyn 

ammatti- tai harrasteryhmän käyttämä puhekielen muoto, jota käytetään ennen kaikkea 

sisäisessä viestinnässä tehokkaana viestinnän välineenä (Niemikorpi 1996: 39−40). 

Niemikorven (1996: 144) mukaan ammatti- ja harrasteslangin sanojen muodostustavat 
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noudattavat pitkälti samoja muodostustapoja kuin yleisslangi. Ammatti- tai harrasteslangille on 

tyypillistä lainasanojen suosiminen ja niiden mukauttaminen oman kielen mukaiseksi 

liittämällä lyhennettyyn tai muunnettuun sanavartaloon slangille ominainen johdin, kuten -is, -

ri tai -kki (Karttunen 1989: 148−149; Niemikorpi 1996: 144). Sanojen äänneasun muuntelu on 

myös ominaista slangisanoille hyödyntämällä muun muassa soinnillisia klusiileja (b, g, d) ja 

suosimalla konsonanttiyhtymiä (Niemikorpi 1996: 139, 144). Lisäksi sanojen rinnakkaisasujen 

runsaus on slangisanastossa yleistä (leguri - lekuri) (Niemikorpi 1996: 144). Erikoiskielen 

slangimaista sanastoa voidaan myös muodostaa omaperäisistä yleiskielen sanoista, joita 

käytetään poikkeavassa merkityksessä, tai lyhentämällä virallisia ammattikielen termejä 

(Niemikorpi 1996: 137, 144). Käsitteen nimitys voi myös perustua historialliseen tapahtumaan 

tai henkilön nimeen (Niemikorpi 1996: 148). 

Sanastotyö kohdistuu yleensä kirjoitettuun kieleen eikä se näin ollen ota huomioon puhuttua 

kieltä (Nuolijärvi 1999: 12). Niemikorpi (1996: 12) pitääkin erikoiskielten kuvauksissa 

puutteena sitä, että niissä ei käsitellä samassa yhteydessä kirjallisia ammattikieliä ja puhuttuja 

epävirallisia ammattislangeja.  

Niemikorven (1996: 12) mukaan erikoiskielissä voidaan nähdä jopa kolmenlaista vaihtelua: 

varsinaiset erikoiskielet (kirjoitetut), ammattislangi eli jargon (puhuttua) sekä populaaristettua 

eli yleistajuistettua kieltä (kirjoitettua tai puhuttua). Sopivan ilmaisutavan ja erikoiskielisyyden 

asteen valintaan vaikuttaa puhujan rooli, kohdeyleisö eli kuulijat, jotka vaikuttavat 

muodollisuuteen, ja olosuhteet, jotka ohjaavat puhumaan tai kirjoittamaan (Niemikorpi 1996: 

99; Turner 1973: 168). Oman yhteisön sisäisessä viestinnässä käytetään usein jargonia, mutta 

erikoisalan ulkopuolelle viestittäessä on hyvä käyttää yleistajuistettua kieltä ja välttää 

erikoiskielen liiallista käyttöä sen erikoistermistön takia. Erikoisalan kielenkäyttäjän on siis 

osattava arvioida, millainen ilmaus tai termivalinta sopii mihinkin tilanteeseen. Kiipeilijän 

täytyy puhua eri tavalla häntä haastattelevalle lehden toimittajalle tai kiipeilyä ensi kertaa 

kokeilevalle kuin harrastuskaverille.  

Suomen kiipeilyn erikoiskieli koostuu pääosin jargonista, joka ei pohjaudu viralliseen tai 

kirjalliseen erikoiskieleen. Suomessa ei ole olemassa virallista kiipeilyn erikoiskieltä, jonka 

rinnalle tai perusteella slangimainen termistö olisi voinut muodostua.  
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4.2 Kiipeilyn erikoiskielen piirteitä 

Kiipeily on erikoisala, jolla on oma erikoiskielensä, joka erottuu yleiskielestä sanastonsa 

perusteella. Kuten alaluvussa 2.1 todettiin, nykymuotoinen kiipeily on melko uusi laji etenkin 

Suomessa, minkä takia kiipeilyn erikoiskielikään ei ole ollut olemassa kovin pitkään. Kiipeilyn 

sanasto on vakiintunut puheeseen kiipeilijöiden keskuudessa, mutta yhtenäistä kirjallisessa 

muodossa olevaa sanastoa ei ole käytössä Suomessa tai Ranskassa. Sepän (2020: 63) pro gradu 

-tutkielman käytettävyystutkimuksessa haastateltujen kiipeilijöiden mukaan kiipeilysanastoa 

opitaan pääosin muilta kiipeilijöiltä, joten sanasto ei siirry, jos lajia aloitteleva ei kommunikoi 

kokeneempien ja kiipeilysanaston osaavien kiipeilijöiden kanssa. Tämän seurauksena vasta-

alkajat käyttävät omia nimityksiään käsitteistä kuten pala termistä ote ja rata termistä reitti. 

Epävirallisia harrastajien kokoamia pienimuotoisia verkkosanastoja on jonkin verran (ks. Ollila 

& Vauras; Lankinen 2015), mutta ne ovat usein puutteellisia niin laajuudeltaan kuin 

määritelmiltäänkin. Lähdeaineistoissa esiintyvien käsitteiden määritelmät eivät ole tarkkoja ja 

määritelmien välillä on yhden kielen sisällä eroja.  Kielen sisällä on eroja myös käsitteiden 

nimitysten kirjoitusasuissa. Lisäksi synonymiaa esiintyy. Moni kiipeilyn erikoiskielen termi on 

vakiintunut puheeseen, mutta vastaavia käsitteitä ei ole yhteneväisesti määritelty. 

Kiipeilyn erikoiskieli on syntynyt puhekielen pohjalta, mikä on todennäköisesti yksi syy siihen, 

ettei kattavaa suomen- tai ranskankielistä kirjalliseen muotoon koottua sanastoa alan käsitteistä 

ja termeistä määritelmineen ole käytössä. Vähäisen ja laadultaan puutteellisen kirjallisuuden 

takia kiipeilyn erikoiskieli on siis tällä hetkellä olemassa ainakin Suomessa enimmäkseen 

suullisessa muodossa. Kiipeilyn erikoiskielen puhujajoukko on etenkin Suomessa suhteellisen 

pieni, Korosuon (2017: 10) mukaan noin 50 000 henkeä, mutta harrastajien määrä kasvaa vuosi 

vuodelta. Lajin suosio ja tunnettuus kasvaa jatkuvasti, mikä lisää kirjoitetun kielen roolin 

tärkeyttä. Standardoidusta sanastosta voisi olla tulevaisuudessa hyötyä etenkin, kun kiipeily on 

otettu mukaan yhdeksi olympialajiksi. 

Suomen Kiipeilyliiton (SKIL) Seinäkiipeily-oppaassa (Koski & Arasola 2006) on esitetty 

joillekin englanninkielisille termeille vapaita suomennoksia (flägi - liputus, toe hook - 

varvaskoukkaus tai varvashuukki, heel hook – kantapäähuukki tai kantapääkoukkaus). 

Suomennosten tarkoituksena on luultavasti ollut termien ymmärrettävyyden helpottaminen 

oppaan kohdeyleisölle eli niille, joille laji ei ole tuttu entuudestaan. Suomen Kiipeilyliiton 

suomennosehdotukset eivät ole kuitenkaan levinneet käyttöön ja kuten Sepän (2020: 69) 

käytettävyystutkimuksessa kävi ilmi, kiipeilijät suosivat vierasperäisiä termejä omakielisten 
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sijaan. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että vierasperäiset termit aiheuttavat 

epäjohdonmukaisuuksia termien nimeämisessä, sillä suomea kirjoitetaan niin kuin sitä 

äännetään, jolloin vierassanojen kirjoitusasuissa voi olla eroavaisuuksia (Seppä 2020: 70). 

Tämä näkyy myös Suomen Kiipeilyliiton oppaassa (Koski & Arasola 2006: 94−96), jossa 

termeistä toe hook ja heel hook on käytetty kahta eri kirjoitusasua ja kahta synonyymia: 

heelhook, heel hook, kantapäähuukki ja kantapääkoukkaus; toe hook, toehook, varvashookki ja 

varvaskoukkaus. Puhekieleen vakiintuneille kiipeilytermeille ei siis aina ole vakiintunutta 

kirjoitusasua. 
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5 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä 

Seuraavissa alaluvuissa kerron tämän tutkimuksen aineistosta ja menetelmästä. Alaluvussa 5.1 

selostan, mihin aineistoon tutkielmani analyysi perustuu ja kuinka aineisto on valikoitu. 

Alaluvussa 5.2 käyn läpi tutkimuksen menetelmää eli tapaa, jolla toteutan tutkimuksen ja 

analysoin aineiston. 

5.1 Tutkimusaineisto 

Tutkielmani aineistoksi olen valinnut aidot käyttötekstit, sillä sanastotyöni on luonteeltaan 

deskriptiivinen eli kuvaa todellista kielenkäyttöä. Tutkimusaineistoni koostuu sekä suomen- 

että ranskankielisestä lähdeaineistosta. Termihaun lähtöaineistoksi olen valinnut Saku 

Korosuon teoksen Suomalaisen kiipeilyopas (2017) ja Arnaud Petit’n kiipeilyoppaan Escalade. 

Initiation, plaisir et progression (2018). Olen täydentänyt lähdeaineistoani tutkimuksen 

edetessä kiipeilyseurojen ja harrastajien laatimilla verkkosanastoilla, alan lehdissä julkaistuilla 

ja harrastajien kirjoittamilla verkkoartikkeleilla sekä omalla lajituntemuksellani (ks. 

Lähdeluettelo: aineistolähteet).  

Suomenkieliseksi pääaineistoiksi valikoitui Korosuon (2017) opas, sillä se on kattavin ja 

tuorein suomenkielinen kiipeilyopas. Opas on yleisteos, jossa esitellään kiipeilyn eri alalajit 

sekä lajin perusteet ja yleisimmät kiipeilytekniikat. Valitsin Petit’n (2018) teoksen 

ranskankieliseksi pohja-aineistoksi, sillä se vastaa sisällöltään Korosuon opasta, ja se on 

ranskankielisistä oppaista ajantasaisin. Pyrin tutkimuksessani kuvaamaan lajin todellista 

kielenkäyttöä, ja koska vanhemmissa teoksissa esiintyvät termit eivät välttämättä ole 

ajantasaisia, olen käyttänyt aineistona mahdollisimman uusia teoksia.  

Käsitteiden nimitysten ja vastineiden löytämiseksi sekä määritelmien täydentämiseksi olen 

etsinyt suomen-, ranskan- ja englanninkielisiä verkkoaineistoja. Sanastoissa ja 

verkkoartikkeleissa käytettyjen nimitysten välillä on yhden kielen sisällä eroja, ja käsitteiden 

määritelmät eivät ole yhteneväisiä, mutta ne toisaalta kuvaavat todellista kielenkäyttöä.  
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5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessani tarkastelen suomen- ja ranskankielistä kiipeilyn erikoiskieltä 

kiipeilytekniikoista käytettävien termien osalta. Tavoitteenani on selvittää, millaisia 

terminmuodostustapoja suomen- ja ranskankielisten kiipeilytermien muodostamiseen on 

käytetty. Analysoimalla termien muodostustapoja pyrin ottamaan selvää termien koto- tai 

vierasperäisyydestä. Lisäksi selvitän, ovatko suomen- ja ranskankieliset termit muodostuneet 

samoilla terminmuodostustavoilla vertailemalla koto- ja vierasperäisten termien lukumääriä. 

Tutkimukseni on kontrastiivinen, sillä vertailen suomen ja ranskan kielen termien 

muodostustapoja keskenään. Menetelmäni on käsiteanalyysi, jonka ensimmäinen vaihe on 

termihaku. Aloitan termien poiminnan suomenkielisistä termeistä, sillä tarkoituksenani on 

luoda nimenomaan suomi−ranska-sanasto. Poimittuani termiehdokkaat lähdeaineistosta (ks. 

alaluku 5.1) selvitän käsitteiden sisällön ja käsitteiden väliset suhteet, minkä perusteella rajaan 

tutkimuskohteena olevat termit. Olen valinnut analysoitaviksi termeiksi ne, jotka 

käsiteanalyysin avulla voidaan määritellä kiipeilytekniikoiden nimityksiksi alaluvun 2.3 osa-

aluejaon mukaan. Tutkin käsiteanalyysin avulla käsitteiden suhteita, minkä perusteella 

muodostan käsitteiden nimityksistä termijärjestelmät. Etsin termeille alustavat vastineet Petit’n 

(2018) kiipeilyoppaasta sekä ranskankielisistä verkkosanastoista ja -artikkeleista. Arvioin 

suomenkielisten nimitysten ja ranskankielisten vastine-ehdokkaiden vastaavuutta 

käsiteanalyysin avulla, minkä jälkeen etsin puuttuvat vastineet. Muodostan lopuksi vastineista 

oman termijärjestelmän. Selvitän käsiteanalyysin yhteydessä, millaisia terminmuodostustapoja 

suomen- ja ranskankielisten kiipeilykäsitteiden nimitysten muodostamiseen on todennäköisesti 

käytetty.  

Termihaun ja käsiteanalyysin perusteella tutkimuskohteeksi valikoitui 25 kiipeilytekniikan 

termiä vastineineen. Olen rajannut analysoitaviksi termeiksi ainoastaan suosituimpien 

kiipeilylajien eli boulderoinnin ja urheilukiipeilyn keskeisimpien kiipeilytekniikoiden termit 

sekä joitain trädikiipeilyssä hyödynnettävien perustekniikoiden termejä. Tutkittavat termit 

kattavat näin ollen ainoastaan pienen osan niin kiipeilytekniikoiden kuin koko lajin termistöstä.  

Seuraavassa tutkimusvaiheessa luokittelen termit muodostustavan mukaan kahteen ryhmään: 

kotouttavien ja vieraannuttavien terminmuodostustapojen ryhmiin. Tämän jälkeen vertailen 

suomen ja ranskan kiipeilytermien terminmuodostustapoja tarkastelemalla eri tavoin 

muodostettujen suomen- ja ranskankielisten termien määriä. Kokoan suomenkieliset termit ja 
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ranskankieliset vastineet määritelmäehdotuksineen termitietueisiin, jotka muodostavat 

suomi−ranska-sanaston kiipeilytekniikan termeistä.  

Tutkitut suomenkieliset termit ja ranskankieliset vastineet on koottu sanaston muotoon 

liitteeseen 1. Suomi−ranska-sanasto koostuu juoksevasti numeroiduista termitietueista, joissa 

on suomenkielinen termi, ranskankielinen vastine, oma ehdotukseni suomenkieliseksi 

määritelmäksi sekä mahdollinen selite tai huomautus.  

Esimerkki termitietueesta: 

 

Analyysiosiossa esitetyt tietueet ovat suppeampia ja sisältävät vain termit ja vastineet, sillä 

keskityn tutkielmassani termien tarkasteluun. Kuten alaluvussa 5.1 mainitsin, lähdeaineistoissa 

esiintyvät käsitteiden määritelmät eivät ole kovinkaan kattavia ja määritelmien välillä on yhden 

kielen sisällä eroja. Tämän takia olen muodostanut omat ehdotukseni käsitteiden määritelmiksi. 

Olen muodostanut määritelmäehdotukset lähdeaineistosta ilmenevien käsitesuhteiden ja 

käsitepiirteiden sekä oman lajituntemukseni pohjalta.  

termitietueen numero

fi suomenkielinen termi

fr ranskankielinen vastine

Määritelmäehdotus

Mahdollinen selite tai huomautus
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6 Suomen- ja ranskankielisten kiipeilytermien analyysi 

Tässä luvussa analysoin tutkimuskohteena olevat suomenkieliset käsitteet ja termit ja 

ranskankieliset vastineet. Alaluvussa 6.1 selvitän käsiteanalyysin avulla kiipeilytekniikan 

käsitteiden suhteet sekä tutkin, mitä terminmuodostustapaa käsitteiden nimityksissä on 

käytetty. Muodostan termi- ja käsiteanalyysin perusteella termijärjestelmät suomen- ja 

ranskankielisten käsitteiden nimityksistä. Alaluvussa 6.2 analysoin, onko termit muodostettu 

kotouttavilla vai vieraannuttavilla tavoilla. Esitän lopuksi analyysin tulokset ja vertailen 

suomen- ja ranskankielisten termien muodostustapoja (alaluku 6.3).  

6.1 Suomen- ja ranskankielisten kiipeilytermien käsite- ja termianalyysi 

Käsite- ja termianalyysin avulla selvitän käsitteiden ja niiden nimitysten suhteet sekä 

lähdekielen termien ja kohdekielen vastineiden vastaavuuden. Tarkastelen samalla termien ja 

vastineiden muodostustapoja. Olen tässä tutkimuksessa valinnut käsiteanalyysin 

lähtökäsitteeksi kiipeilytekniikka-käsitteen, jonka osakäsitteitä ovat liikkeet ja otetavat 

alaluvussa 2.3 esitetyn kiipeilytekniikan osa-aluejaon mukaisesti. Käsite- ja terminanalyysissa 

olen jakanut kiipeilytekniikka-kokonaisuuskäsitteen alakäsitteisiin seuraavien osakäsitteiden 

avulla: käsiliike, jalkaliike, vartalonliike ja otetapa. Analyysissa etenen kahden tai kolmen 

käsitteen ryhmissä tarkastellen suomen käsitettä ja termiä ja ranskan vastinetta yhdessä. Olen 

jakanut tarkasteltavat käsitteet nimityksineen pienempiin ryhmiin analyysin seuraamisen 

helpottamiseksi. Tarkastelu ei etene tutkielman liitteenä olevan sanaston termitietueiden 

numerojärjestyksessä. Koska englannin kiipeilykieli on vaikuttanut vahvasti ainakin suomen 

kiipeilyn erikoiskieleen, otan myös englanninkielisen vastineen mukaan tarkasteluun käsite- ja 

termianalyysissa. Ranskan ja englannin kielen vastineet olen hakenut lähtökielen eli suomen 

näkökulmasta katsottuna. En ole ottanut Suomen Kiipeilyliiton Seinäkiipeily-oppaassa (Koski 

& Arasola 2006) ehdotettuja vapaita suomennoksia (ks. alaluku 4.2) mukaan tietueisiin, sillä 

ne eivät ole vakiintuneet käyttöön. Mainitsen kuitenkin joitakin niistä analyysin yhteydessä. 

Olen koonnut jokaisesta käsitteestä tiivistetyn termitietueen, jossa on sama numero kuin 

liitteenä olevassa sanastossa vastaavassa termitietueessa, suomenkielinen termi, 

ranskankielinen vastine ja englanninkielinen vastine sekä mahdolliset synonyymit. Jos termille 

ei löytynyt vastinetta, olen merkinnyt sen kohdalle viivan (-). Tiivistettyyn termitietueeseen ei 

ole merkitty lähteitä, sillä ne esitetään tutkielman loppuun kootuissa termitietuissa (ks. liite 1), 

joissa on suomenkielisen termin ja ranskankielisen vastineen lisäksi mahdolliset synonyymit, 
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ehdotus käsitteen määritelmäksi sekä mahdollinen selite tai huomautus. Määritelmäehdotukset 

perustuvat käsitesuhteisiin ja tutkielman lähdeaineistossa esiintyviin tekniikoiden kuvauksiin, 

joita olen täydentänyt omalla lajituntemuksellani. Olen pyrkinyt muodostamaan määritelmät 

terminologian periaatteiden mukaisesti siten, että määritelmä sisältää lähimmän geneerisen tai 

koostumussuhteisen yläkäsitteen nimityksen. Käsitteiden välillä on koostumussuhde, kun 

yläkäsite vastaa kokonaisuutta, jonka osia alakäsitteet ovat (Pasanen 2009: 143).  Olen 

muotoillut määritelmät terminologisen sanastotyön mukaisesti siten, että ne voidaan sijoittaa 

tekstiin termin sijasta (TSK 1989: 56). Mahdolliset määritelmää täydentävät ja selittävät 

huomautukset on merkitty määritelmän alle. 

Olen koonnut käsiteanalyysin avulla selvitettyjen käsitesuhteiden perusteella termijärjestelmät 

(kuvat 1–6). Luokittelu perustuu käsitteiden määritelmiin ja omaan näkemykseeni, joten käsite- 

ja termijärjestelmät olisi mahdollista järjestää myös toisella tavalla. Olen laatinut kohde- ja 

lähdekielelle omat käsite- ja termijärjestelmät monikielisen sanastotyön periaatteiden 

mukaisesti (ks. Nykänen 1999: 66). Olen sijoittanut alaluvun 6.1.1 loppuun suomen- ja 

ranskankieliset termijärjestelmät, jotka kuvaavat liikekäsitteiden nimitysten suhteita (kuva 1 ja 

kuva 2). Alaluvun 6.1.2 lopussa on puolestaan termijärjestelmä otetavoista (kuva 3 ja kuva 4). 

Kiipeilytekniikan suomen- ja ranskankieliset termijärjestelmät löytyvät kokonaisuudessaan 

alaluvun 6.1.2 lopusta (kuva 5 ja kuva 6). Termijärjestelmissä on jokaisen termin perässä termiä 

vastaavan termitietueen numero sulkeissa. Termitietueet löytyvät liitteestä 1. 

6.1.1 Liikkeet 

Käsiteanalyysissa olen jakanut kiipeilytekniikkaan kuuluvat kiipeilyliikkeet edelleen jaloilla ja 

käsillä tehtäviin liikkeisiin sekä koko vartalon liikkeisiin. Kiipeilyliikkeiden jako käsi-, jalka- 

ja vartalonliikkeisiin on yksinkertaistus, sillä kaikissa liikkeissä optimaalinen suoritus vaatii 

jalkojen, käsien ja koko kehon hallintaa. Jako on tehty sen mukaan, keskittyykö liike enemmän 

jalkoihin, käsiin tai koko vartalon hallintaan.  
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Flägi ja huukki 

Käsitteet flägi ja huukki ovat jalkaliikkeitä. Käsitteiden suomenkieliset termit flägi ja huukki 

ovat erikoislainoja, joiden pohjana on englannista suomen kieleen mukautettu ääntäminen.  

1 
 

fi flägi 

fr drapeau m 

en flag 

Flägi on jalkaliike, jossa kiipeilijä ojentaa jalkansa sivulle tai toisen jalan taakse paremman 

tasapainon saavuttamiseksi. Suomenkielinen termi on mukautettu englannin kielen termistä 

flag ’lippu’ loppuun lisätyllä -i-kirjaimella, mutta se sisältää suomen kielelle vieraat äänteet f 

ja g. Myös äänneyhtymä fl on suomen kielelle vieras (Savolainen 2001). Ranskankielinen 

käsitteen nimitys drapeau on muodostettu termittämällä eli yleiskielen sana on otettu 

nimeämään erikoiskielen käsitettä. Ranskan yleiskielen sana drapeau tarkoittaa lippua. 

Liikkeen sivulle ojennettu jalka muistuttaa lippua lipputangossa. Toisaalta ranskankielinen 

termi drapeau voisi olla myös käännöslaina englannin kielen termistä flag eli lainantajakielen 

ilmauksen mukaisesti muodostettu termi oman kielen aineksista. Koska kiipeilyn erikoiskielen 

alkuperä ei ole tiedossa ja lainantajakieltä ei näin ollen voi selvittää, voi olla, että englannin 

termi on käännöslaina ranskan termistä. Suomen Kiipeilyliiton opas (Koski & Arasola 2006: 

96) mainitsee vapaasti suomennetun termin ’liputus’, joka ei ole vakiintunut käyttöön. 

3 
 

fi huukki 

fr - 

en - 

Huukki on jalkaliike, jossa otetta käytetään kantapäällä tai vedetään varpailla. Suomen kiipeilyn 

erikoiskielessä termiä huukki käytetään yläkäsitteenä termeille heel hook, toe hook ja bicycle, 

jotka ovat erilaisia huukkeja. Ranskan ja englannin kiipeilykielessä vastaavaa ylätason käsitettä 

ei ole käytössä. Suomenkielisen käsitteen nimitys on muodostettu englannin kiipeilyn 

erikoiskielen termistä heel hook tai toe hook jättämällä sanaliiton määriteosa pois, jolloin 

jäljelle on jäänyt perusosa hook ’koukku’. Nimitys on mukautettu suomen kieleen 

kaksoiskonsonantilla ja loppuvokaalilla -i. Huukkauksessa jalkaa käytetään koukun tavoin.  
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Heel hook, toe hook ja bicycle 

Huukin alakäsitteitä ovat heel hook, toe hook ja bicycle, jotka ovat erilaisia huukkeja ja 

jalkaliikkeitä. Heel hook on huukki, jossa otetta käytetään kantapäällä asettamalla kantapää 

joko otteen päälle tai sen taakse (Korosuo 2017: 55). Suomenkielinen termi on sitaattilaina 

englannin kielen kiipeilytermistä heel hook. Suomen Kiipeilyliiton Seinäkiipeily-opas (Koski 

& Arasola 2006: 94) käyttää termin heel hook lisäksi vapaasti suomennettua 

termiä ’kantapääkoukkaus’, joka ei ole vakiintunut käyttöön. 

4 
 

fi heel hook 

heel huukki 

fr crochet de talon m 

talon m 

crochetage de talon m 

en heel hook 

Käsitteen nimityksen ranskankielinen vastine on crochet de talon (crochet ’koukku’, 

talon ’kantapää’), josta käytetään myös elliptistä muotoa talon. Käsitteestä käytetään myös 

nimitystä crochetage de talon. Näitä kolmea muotoa voidaan käyttää synonyymeina. Termit 

crochet de talon ja crochetage de talon ovat yhdistämällä muodostettuja sanaliittoja.  

5 
 

fi toe hook 

toe huukki 

toukkari 

fr crochet de pointe m 

contrepointe f 

crochetage de pointe m 

en toe hook 

Termi toe hook on niin ikään sitaattilaina englannin kiipeilyn erikoiskielestä. Toe hook on 

huukki, jossa otetta käytetään varpaiden yläpinnalla asettamalla varpaat otteen taakse. Varpailla 

vedetään kehoa otetta kohti, jolloin jalka toimii koukun tavoin. Sekä heel hookista että toe 

hookista on olemassa ääntöasua osittain mukailevat kirjoitusasut toe huukki ja heel huukki. 

Suomen Kiipeilyliiton opas (Koski & Arasola 2006: 96) käyttää termin toe hook lisäksi vapaasti 

suomennettua termiä ’varvaskoukkaus’. Toe huukista on olemassa myös synonyymi toukkari, 

joka on muodostettu sanaliiton määriteosasta toe lisäämällä loppuun kaksoiskonsonatti ja 
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loppuvokaali -i. Termin ranskankielinen vastine crochet de pointe ja sen synonyymit 

contrepointe ja crochetage de pointe on muodostettu yhdistämällä yleiskielen sanoja 

(crochet ’koukku’, contre ’vastaan’, pointe ’jalan kärki’). Yleiskielen sanasta crochet on 

johdettu toimintaa kuvaava muoto crochetage. 

6 
 

fi bicycle 

fr pointe-contrepointe f 

crochet-contre-crochet m 

en bicycle 

Bicycle on huukki, jossa ote on jalkojen puristuksissa siten, että toinen jalka on otteen edessä ja 

toinen toe hookissa otteen takana puristaen jalkoja toisiaan vastaan. Käsite bicycle on siis toe 

hookin alakäsite. Suomen kiipeilykielessä käsitteestä käytetään nimitystä bicycle, joka on 

sitaattilaina englannin kiipeilykielestä. Käsitteen nimitys kuvaa liikettä, joka tapahtuu 

pyöräillessä lukkopolkimien kanssa: toinen jalka painaa, kun toinen toinen jalka vetää. 

Käsitteen nimityksen ranskankielinen vastine kuvaa myös tätä liikettä pointe-contrepointe 

eli ’kärki vastaan kärki’. Synonyymi crochet-contre-crochet ’koukku vastaan koukku’ ei ole 

yhtä osuva nimitys, sillä bicycle-huukissa toinen jalka ei ole huukissa vaan painaa otetta 

varpailla vetämisen sijaan. 

Drop knee, smearaus ja stemmaus 

Drop knee, smearaus ja stemmaus ovat jalkaliikkeitä, joita nimeävät termit on lainattu 

englannin kiipeilykielestä suomeen. 

2 
 

fi drop knee 

fr lolotte f 

en drop knee 

Drop knee on jalkaliike, jossa kiipeilijä kääntää kehonsa kylki seinää kohden ja astuu tai 

kääntää takajalkansa ulkosyrjä seinään päin polvi koukistettuna. Drop knee -käsitteen nimitys 

on sitaattilaina englannin kielen kiipeilykielestä. Käsitteen nimitys tulee liikkeessä tapahtuvasta 

polven koukistuksesta, jossa polvi osoittaa alaspäin eli sen voi kuvitella ”pudonneen” 

(drop ’pudottaa’). Englanninkielinen termi on läpinäkyvä, mutta suomenkielinen termi on 

läpinäkymätön englannin kieltä taitamattomille kiipeilyn harrastajille. Ranskankielinen käsite 

lolotte on nimetty ranskalaisen kiipeilijän Laurent Jacobin lempiniminen lolo mukaan. Erisnimi 
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lolo on johdettu deminutiivisella suffiksilla -tte, joka on pienennys- tai hellittelymuoto (Le Petit 

Robert 2015 s.v. diminutif, ive). Ranskankielinen termi on läpinäkymätön. 

7 
 

fi smearaus 

fr adhérence f 

en smearing 

 

8 
 

fi stemmaus 

fr opposition f 

écart m 

en stemming 

bridging 

Suomenkieliset termit smearaus ja stemmaus on mukautettu englannin kielen kiipeilytermeistä 

lisäämällä kantasanaan toimintaa ilmaiseva johdin -aus (ks. TSK 1989: 94). Smearaus on 

jalkaliike, jossa jalan etuosalla astutaan seinämän kitkan varaan, kun varsinaista jalkaotetta ei 

ole. Englannin yleiskielessä verbi smear tarkoittaa rasvaisen tai tahmean asian levittämistä 

(Merriam-Webster s.v. smear). Kiipeilykengän tahmean kumin asettaminen seinämän 

kitkapinnalle mahdollisimman pitävällä tavalla jättää usein kumin jälkiä seinämän pinnalle, 

mistä käsite on luultavasti englannin kiipeilykielessä saanut nimityksensä. Ranskankielinen 

käsitteen nimitys on muodostettu termittämällä yleiskielen sana adhérence ’pito’, joka kuvaa 

hyvin pitoon pohjautuvaa jalkaliikettä eli termi on läpinäkyvä. 

Stemmaus on jalkaliike, jossa jalat ovat vastakkaisilla seinillä ja painavat vastaan. Englannin 

kiipeilykielessä termistä stemming on käytössä myös synonyymi bridging ’sillan teko’, joka ei 

ole kuitenkaan levinnyt suomen kiipeilykieleen. Stemmauksessa kiipeilijän voidaan kuvitella 

luovan jaloillaan sillan seinämien välille. Englannin yleiskielessä verbi stem (’padota’, ’tukkia’) 

voi tarkoittaa joen patoamista esimerkiksi, kun tukki patoaa joen kiilautumalla rantojen väliin 

(Merriam-Webster s.v. stem). Kiipeilyssä stemmauksen voi nähdä vastaavana raajojen 

kiilaamisena kahta vastakkaista seinää vasten. Ranskankielinen vastine opposition 

’vastakkaisuus’ on muodostettu termittämällä. Käsitteen nimityksestä käytetään myös 

termittämällä muodostettua synonyymia écart (écarté ’jalat levällään’), joka kuvaa hyvin 

liikkeen spagaatinomaista (ransk. grand écart) asentoa.  
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Mätsi ja jammi 

Mätsi tai matchi on käsi- tai jalkaliike, jossa käsi tai jalka tuodaan samalle otteelle toisen käden 

tai jalan kanssa. Suomenkielinen termi mätsi ja sen termivariantti matchi ovat erikoislainoja, 

jotka on muodostettu englanninkielisestä termistä match ’yhdistää’ mukauttamalla sen 

ääntämys suomeen. Molempiin termivariantteihin on lisätty loppuvokaali -i. Kirjoitusasussa 

mätsi englannin kielen ch-äänne on korvautunut suomessa jo esiintyvällä äänneyhtymällä -ts. 

Termi voidaan kirjoittaa myös säilyttämällä äänneyhtymä -ch ja lisäämällä loppuvokaali -i. 

Termin variantteja voidaan kohdella synonyymeina. Ranskan kiipeilykielessä jalkojen ja käsien 

mätsäämisellä (sanotaan myös mätsäykseksi) on omat terminsä: changement de pied ’jalkojen 

vaihto’ ja changement de main ’käsien vaihto’.  

18 
 

fi matchi 

mätsi 

fr changement de main m 

changement de pied m 

en matching 

 

25 
 

fi jammi 

fr verrou m 

en jam 

Jammi on käsi-, jalka- tai vartalonliike, jossa halkeamaan asetetaan käsi, jalka, sormet tai muu 

osa kehoa, jota väännetään tai lihaksia jännitetään siten, että kehonosan ja seinämän välille 

aiheutuu kitkaa, joka mahdollistaa etenemisen. Jammeja on paljon erilaisia: halkeamaan voi 

jammata jalan, käden, sormet, käsivarren tai koko kehon. Jammeja käytetään enimmäkseen 

trädikiipeilyssä, minkä takia en ole ottanut erilaisten jammitekniikoiden nimityksiä mukaan 

tähän tutkielmaan. Termi jammi on erikoislaina, jonka perusosana on englannin termi jam. 

Termi on mukautettu suomeen kaksoiskonsonantilla ja loppuun lisätyllä vokaalilla -i. 

Englannin kielen termi jam on termitetty yleiskielen sanasta, joka tarkoittaa rajoitettuun tilaan 

tiiviisti pakkautumista tai ahtautumista (Merriam-Webster s.v. jam). Ranskankielinen vastine 

verrou ’salpa’ (verrouillage ’lukitus’) on termitetty yleiskielen sanasta. 
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Layback, dyno ja kneebar 

11 
 

fi layback 

fr dülfer m 

en layback 

Layback on koko vartalon hallintaa vaativa liike, jossa nojataan voimakkaasti sivulle 

molempien käsien vetäessä pystyotteista vastakkaiseen suuntaan kuin jalat painavat. Layback 

on sitaattilaina englannin kiipeilyn erikoiskielestä. Käsitteen nimitys layback eli ’taakse 

nojaaminen’ kuvaa kyseisessä kiipeilytekniikassa tapahtuvaa nojaavaa liikettä. Ranskan 

kielessä vastaava käsite dülfer on nimetty saksalaisen vuorikiipeilijän Hans Dülferin mukaan 

(Jourdain 2020). 

10 
 

fi dyno 

fr jeté m 

en dyno 

Dyno on erittäin dynaaminen vartalonliike, jossa hypätään kaukaiseen otteeseen siten, että 

kaikki raajat irtoavat otteilta tai seinästä. Dynossa kiipeilijän on ponnistettava jaloilla ja tehtävä 

voimakas veto käsillä. Suomen termi on sitaattilaina englannin kiipeilyn erikoiskielestä, jossa 

termi dyno on lyhenne sanasta dynamic ’dynaaminen’. Ranskankielinen vastine on termitetty 

yleiskielen sanasta jeter ’heittää’ tai ’singota’. 

9 
 

fi kneebar 

fr coincement de genou m 

en kneebar 

Kneebar on jalkaliike, jossa jalka asetetaan seinän ja otteen väliin siten, että päkiä painaa toista 

pintaa vasten ja reiden etuosa painaa toista pintaa vasten (Korosuo 2017: 55). Suomen 

kiipeilytermi on sitaattilaina englannin kielen termistä. Kneebaria tehdessä jalka kiilataan 

varpaista polveen otteen ja seinän tai kahden otteen väliin nilkkaa ojentamalla. Ranskankielinen 

vastine coincement de genou on muodostettu yhdistämällä yleiskielen sanat genou ’polvi’ ja 

coincement (substantiivi, joka on johdettu verbistä coincer ’kiilata’ tai ’jumittaa’. Hyvän termin 

ominaisuuksien mukaisesti ranskankielinen termi on läpinäkyvä toisin kuin suomalainen termi, 

joka on läpinäkymätön. 
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Gaston, ristiinveto ja lukotus 

Gaston on käsiliike, jossa pystysuorassa olevaan otteeseen tartutaan peukalo alaspäin. Suomen- 

ja englanninkielisessä kiipeilyn erikoiskielessä käytössä oleva termi gaston on nimetty 

kuuluisan ranskalaisen vuorikiipeilijän Gaston Rébuffat’n mukaan, joka kehitti gaston-

tekniikan (Harris 2016). Suomen ja englannin käsitteen nimitys on siis muodostettu 

ranskalaisen erisnimen pohjalta. Ranskassa kyseisestä kiipeilytekniikasta käytetään kuitenkin 

nimitystä épaule ’olkapää’, joka on muodostettu termittämällä yleiskielen sana. Gaston-liike on 

erityisesti olkapäille raskas liike, minkä ominaisuuden perusteella ranskankielinen käsite on 

todennäköisesti nimetty. 

17 
 

fi gaston 

fr épaule f 

en gaston 

Ristiinveto on käsiliike, jossa käsi viedään toisen käden yli tai ali ristiin seuraavalle otteelle. 

Suomenkielinen termi on käännöslaina englannin kiipeilyn erikoiskielen termistä 

crossover ’ristiin yli’. Suomen kiipeilyn erikoiskielessä tekniikkaa voidaan kutsua myös ristiin 

yli tai ristiin ali menemiseksi. Ranskankielinen vastine croisé-décroisé on muodostettu 

yhdistämällä. Ranskan termi kuvaa ristiin menemisen lisäksi tekniikkaan kuuluvaa liikettä, 

jossa käsien ristikkäisasennosta poistutaan.  

14 
 

fi ristiinveto 

fr croisé-décroisé m 

en crossover 

Jos ristiinvedossa ote, johon kurotetaan ristiin ali, on kaukana ja kiipeilijän keho kiertyy siten, 

että hänen päänsä on käden ja seinän välissä, on kyse rose move -tekniikasta, joka on 

sitaattilaina englannin kiipeilykielestä. Rose move -tekniikkaa tarvitaan harvoin eikä nimitys 

ole kovin vakiintunut suomen kiipeilykielessä. Tekniikka on saanut nimensä Ranskassa 

sijaitsevan kiipeilyreitin mukaan La rose et le vampire, jossa on kauas ristiin ali tehtävä liike 

(UKC 2014). Ranskan kiipeilykielessä rose move on nimetty pyörivä dervissi -tanssin mukaan 

derviche tourneur. Termistä käytetään usein elliptistä muotoa derviche. Kauas ristiin yli 

mentäessä tekniikan ranskalainen nimitys on crawling, sillä se muistuttaa krooliuintia (Grimpe-

a-vue). Suomessa kyseiselle termille ei ole vastinetta, vaan liikettä kutsutaan vain ristiin yli 

menemiseksi. 
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15 
 

fi lukotus 

fr blocage m 

en lock off 

Lukotus on käsiliike, jossa otteesta kiinni pitävää kättä pidetään koukistettuna, kun toinen käsi 

kurkottaa seuraavaa otetta tai asettaa varmistusta (FFME 64; Ollila & Vauras). Toimintaa 

kuvaavan käsitteen suomenkielinen nimitys on merkityslaina englannin termistä lock off. 

Muoto lukotus on mahdollisesti urheilukieltä ja muodostettu verbistä lukottaa, joka on painin 

yhteydessä käytettävä sana (Helsingin kaupunginkirjasto 2001). Ranskan vastine 

blocage ’lukitus’ tai ’sulku’ on muodostettu termittämällä. 

Mantteli, campustelu ja kompressio 

13 
 

fi mantteli 

fr rétablissement m 

en mantle 

Mantteli on vartalonliike, jossa käsi tai kädet ojennetaan alaspäin vyötärön korkeudelta tai 

korkeammalta työntöliikkeellä minimaalisella jalkatuella (Ollila & Vauras). Manttelointi on 

enimmäkseen yläkropan voimaa vaativa liike, johon liittyy usein korkea jalannosto vyötärön 

tasolle tai korkeammalle. Suomenkielinen termi on erikoislaina englannin kielen 

kiipeilytermistä mantle, joka on termitetty yleiskielen sanasta mantel (voidaan kirjoittaa myös 

muodossa mantle) eli ’takanreunus’. Aikaiset vuorikiipeilijät ovat antaneet käsitteelle 

nimityksen takanreunus, sillä kiipeilyssä vaadittava liike tehdään usein kallion muodolle, joka 

muistuttaa takanreunusta (FrictionLabs). Ranskankielinen vastine rétablissement (tai 

lyhennetty réta) on lainasana voimistelun erikoiskielestä, jossa sama termi kuvaa liikettä, jossa 

tangossa käsillä roikkuva voimistelija ojentuu suoraksi tangon yläpuolelle nojaten suoriin 

käsiinsä (Le Petit Robert s.v. rétablissement). Voimistelutermin suomenkielinen vastine on 

oikonoja.  
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12 
 

fi campustelu 

fr no foot m 

en campusing 

Campustelu on käsiliike, jossa edetään ylöspäin ainoastaan käsiä käyttäen. Käsitteen 

suomalainen nimitys on englannin kiipeilyn erikoiskielen pohjalta muodostettu erikoislaina. 

Ranskalainen vastine no foot on muodostettu englannin kielen aineksista ja näin ollen näyttää 

englannista lainatulta, mutta se on kuitenkin terminä vieras englanninkielisille kiipeilyn 

harrastajille. Termi no foot ’ei jalkaa’ on vastine suomen kielen termille campustelu, joka on 

ilman jalkoja tehtävä kiipeilyliike. Englannin- ja suomenkielinen termi on nimetty saksalaisen 

kiipeilijän Wolfgang Güllichin kehittämän treenivälineen mukaan, joka on englanniksi campus 

board ja ranskaksi pan Güllich. Ranskassa termistä pan Güllich ei ole johdettu omaa termiä 

liikkeelle vaan sille on luotu oma termi, no foot.  

16 
 

fi kompressio 

fr compression f 

en compression 

Kompressio on käsiliike, jossa kiipeilijä puristaa molemmilla käsillään otteita toisiaan kohden. 

Sana kompressio ’puristus’ tai ’puristaminen’ on lainattu muihin kieliin latinasta. Termi on 

polyseeminen, sillä sitä käytetään monella erikoisalalla, kuten esimerkiksi lääketieteessä. 

Käsitteen määritelmä vaihtelee alakohtaisesti, vaikka taustalla on usein sama päämerkitys 

jonkin asian puristamisesta. Termi kuvaa siis hyvin käsitettä ja on läpinäkyvä. Suomen 

kiipeilytermi on erikoislaina joko englannin tai ranskan kiipeilykielestä.  

Edellä selostetun käsite- ja termianalyysin tulokset olen koonnut kuvaan 1, joka esittää 

suomenkielisen kiipeilytekniikan termijärjestelmään kuuluvat käsi-, jalka- ja vartalonliikkeet. 

Käsitteellä huukki on geneerisiä alakäsitteitä. 
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Kuva 1. Käsi-, jalka- ja vartalonliikkeet kiipeilytekniikan termijärjestelmässä.  

Kuvassa 2 on samalla periaatteella laadittu termijärjestelmä ranskankielisistä vastineista. 

Ranskankielisten käsitteiden suhteet vastaavat suomenkielisten käsitteiden suhteita muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. Suomenkielinen termi mätsi käsittää sekä käsillä että jaloilla 

tehtävän liikkeen, mutta ranskassa suomenkieliselle termille on kaksi vastinetta, joista toinen 

kuvaa käsien liikettä (changement de main) ja toinen jalkojen liikettä (changement de pied). 

Suomen kiipeilyn erikoiskielessä termiä huukki käytetään yläkäsitteenä, mutta ranskan kielessä 

yläkäsitetason termeille ei ole olemassa vastinetta.  
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Kuva 2. Käsi-, jalka- ja vartalonliikkeet technique d’escalade termijärjestelmässä. 

6.1.2 Otetavat 

Otetavalla tarkoitetaan tapaa, jolla otteesta otetaan kiinni. Otetapoja ovat pintsi, krimppi, full 

crimp, half crimp ja underi. Otetyypillä puolestaan tarkoitetaan tietylle otetavalle sopivaa otetta 

eli kallio- tai sisäseinämän muotoa. Näistä pintsi, krimppi ja underi ovat myös otetyypin nimiä 

eli termit ovat polyseemisiä. Kuva 3 ja 4 esittävät suomen- ja ranskankielisen kiipeilytekniikan 

termijärjestelmään kuuluvat otetavat. Otetavan olennaisia piirteitä ovat otteen muoto ja suunta, 

esimerkiksi underi on alaspäin oleva ote, joka otetaan kämmen ylöspäin. Suomen 

kiipeilykielessä käsitteistä full crimp ja half crimp käytetään yläkäsitettä krimppi, mutta ranskan 

kiipeilyn erikoiskielessä vastaavaa yläkäsitettä ei ole käytössä (ks. kuva 4).  

Pintsi, underi ja krimppi 

Suomenkieliset termit pintsi, underi ja krimppi ovat erikoislainoja, joissa suomenkielisen 

termin kirjoitusasu mukailee osittain englanninkielisen termin ääntämistä. Termien loppuun on 

lisätty -i.  

23 
 

fi pinchi 

pintsi 

fr pince f 

en pinch 
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Pintsi on otetapa, jossa otetta puristetaan peukalon ja muiden sormien välissä. Suomenkielinen 

termi pintsi on muodostettu englanninkielisestä termistä pinch, joka tarkoittaa jonkin asian 

puristamista peukalon ja muiden sormien välissä. Termissä pintsi englannin kielen ch-äänne on 

korvautunut suomessa esiintyvällä äänneyhtymällä -ts. Termistä on olemassa myös kirjoitusasu 

pinchi, jossa äänneyhtymä -ch on säilytetty ja loppuun on lisätty -i. Termin variantteja voidaan 

kohdella synonyymeina. Ranskankielinen termi pince on termitetty yleiskielen sanasta pince, 

joka tarkoittaa pihtejä. Termi on voitu myös muodostaa verbistä pincer, joka on sama merkitys 

kuin englannin kielen verbillä pinch.  

24 
 

fi underi 

fr inversée f 

en undercling 

Underi on otetapa, jossa otteeseen tartutaan alhaaltapäin kämmen ylöspäin. Suomenkielinen 

termi underi on ensin lyhennetty englannin termistä undercling ’ alhaalta päin otettava ote’, 

minkä jälkeen termin loppuun on lisätty -i. Ranskankielinen termi inversée on termitetty 

yleiskielen sanasta inversé ’ylösalaisin’.  

19 
 

fi krimppi 

fr - 

en crimp 

Krimppi on otetapa, jossa sormenpäillä tartutaan otteeseen siten, että sormet on taivutettu 90 

asteen tai pienempään kulmaan. Krimppaamalla otetaan kiinni pienistä otteista. 

Suomenkielisessä termissä krimppi englannin kielen termin kirjain c on korvattu k-kirjaimella 

ja loppuun on lisätty toinen p-kirjain ennen loppuvokaalia -i. Englannin yleiskielessä 

substantiivi crimp tarkoittaa taitettua tai puristettua reunaa ja verbi, jolla on sama 

kirjoitusmuoto, tarkoittaa jonkin asian puristamista pieniksi poimuiksi (esimerkiksi piirakan 

reunojen poimuttaminen) (Merriam-Webster s.v. crimp). Suomen ja englannin kiipeilyn 

erikoiskielissä termiä krimppi käytetään yläkäsitteenä termeille half crimp ja full crimp, mutta 

ranskan kiipeilykielessä vastaavaa ylätason käsitettä ei ole käytössä. 

Full crimp, half crimp ja open hand 

Suomen kiipeilyn erikoiskielen termit full crimp, half crimp ja open hand ovat sitaattilainoja 

englannin kielen kiipeilykielestä.  
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20 
 

fi full crimp 

fr arquée f 

en full crimp 

Pienestä otteesta voi krimpata tuomalla peukalon taipuneiden sormenpäiden viereen otteelle tai 

etusormen päälle, jolloin otetavasta käytetään termiä full crimp. Jos peukaloa ei tuoda otteen 

tai etusormen päälle, on kyseessä half crimp -otetapa. Open hand on puolestaan otetapa, jossa 

sormet ovat lähes suorina, jolloin käsi on nimensä mukaisesti avoimena. Termin full crimp 

ranskankielinen vastine on arquée, joka on muodostettu termittämällä yleiskielen sana arqué, 

joka tarkoittaa kaarevaa muotoa tai taipumista kaareksi (verbi arquer). Termin half crimp 

ranskankielinen vastine on muodostettu yhdistämällä prefiksi semi- ’puoli-’ termiin arquée.  

21 
 

fi half crimp 

fr semi-arquée f 

en full crimp 

 

22 
 

fi open hand 

fr tendue f 

en open hand 

Open hand -termin ranskankielinen vastine tendue on termitetty yleiskielen verbin tendre 

partisiipin perfektistä tendu ’ojennettu’. Verbi tendre tarkoittaa ojentamista, esimerkiksi käden 

tai jalan ojentamista äärimmilleen. 
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Kuva 3. Otetavat kiipeilytekniikan termijärjestelmässä. 

Kuva 4 esittää samalla periaatteella muodostetun termijärjestelmän ranskankielisistä 

vastineista käsien otetavoille (préhension des mains). Ranskassa suomen yläkäsitetason 

termille krimppi ei ole käytössä vastinetta. 

 

Kuva 4. Otetavat technique d’escalade termijärjestelmässä. 

Kuva 5 esittää käsiteanalyysin perusteella laaditun kiipeilytekniikan suomenkielisen 

termijärjestelmän kokonaisuudessaan. Kiipeilytekniikka-käsite on kokonaisuuskäsite, jonka 

osakäsitteitä ovat käsiliike, jalkaliike, vartalonliike ja otetapa. Kuva 6 esittää samalla 

periaatteella laaditun termijärjestelmän kiipeilytekniikan ranskankielisten käsitteiden 

nimityksistä. 
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Kuva 5. Kiipeilytekniikan suomenkielinen termijärjestelmä. 

 

Kuva 6. Kiipeilytekniikan ranskankielinen termijärjestelmä. 

6.2 Suomen- ja ranskankielisten kiipeilytermien muodostustavat 

Seuraavaksi ryhmittelen käsite- ja termianalyysissa analysoitujen käsitteiden nimitykset niiden 

muodostustavan mukaan. Luokittelen termit alaluvussa 3.2 esitettyjen terminmuodostustapojen 

perusteella koto- tai vierasperäisiin. Koska olen jo edellisessä alaluvussa 6.1 pohtinut termien 

ja vastineiden muodostustapoja, keskityn seuraavissa alaluvuissa termien luokitteluun niiden 

terminmuodostustapojen mukaan. Jaan tarkasteltavat termit alaluvussa 3.2 esitettyjen 

terminmuodostustapojen perusteella seuraaviin ryhmiin: termittäminen, yhdistäminen, 

erikoislainat, sitaattilainat sekä käännös- ja merkityslainat. Ranskankielisistä termeistä kaksi on 
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muodostettu erisnimen pohjalta, joten olen lisännyt analyysini tuloksena muodostuneen ryhmän 

erisnimestä muodostetuille termeille. Tekemääni jakoa ei voida pitää ainoana mahdollisena, 

sillä termeissä voi esiintyä samanaikaisesti useampia muodostustapoja, esimerkiksi termi 

underi on sekä lyhenne että erikoislaina englannin termistä undercling.  

Aloitan luokittelun kotouttavilla tavoilla (ks. alaluku 3.2.1) muodostetuista termeistä, minkä 

jälkeen siirryn vieraannuttavilla tavoilla muodostettuihin termeihin (ks. alaluku 3.2.2). 

6.2.1 Kotouttavat terminmuodostustavat 

Termittäminen 

Termittämällä eli yleiskielen sanojen pohjalta muodostettuja termejä ovat ranskan kielen 

drapeau, adhérence, opposition, écart, jeté, rétablissement, blocage, compression, épaule, 

tendue, pince ja inversée. 

Ranskan termit drapeau, compression, pince ja crochet voisivat olla myös käännöslainoja 

englannin kielen kiipeilytermeistä flag, compression, pinch ja hook, sillä ranskankieliset termit 

näyttävät olevan oman kielen aineksista englannin termien mallin mukaan muodostettuja. 

Lainantajakielen alkuperää ei ole kuitenkaan mahdollista selvittää, sillä kiipeilyn erikoiskielen 

tarkka syntyperä ei ole tiedossa. 

Yhdistäminen 

Ranskan kiipeilykielessä yhdistäminen on tarkasteltavien termien perusteella melko yleinen 

terminmuodostustapa. Ranskassa oman kielen aineksista on muodostettu sanaliittoja 

prepositioilla de ja yhdysviivalla. Seuraavat analyysissa tarkastellut termit ja termivariantit on 

muodostettu yhdistämällä: crochet de talon, crochetage de talon, contrepointe, pointe-

contrepointe, crochet-contre-crochet, coincement de genou, changement de main, changement 

de pied, semi-arquée, no foot ja croisé-décroisé. 

Kiipeilyn erikoiskieleen kuuluva ranskalainen termi no foot on sanaliitto kahdesta 

englanninkielisestä sanasta, mutta termiä ei ole kuitenkaan olemassa englanninkielisessä 

kiipeilyn erikoiskielessä (ks. alaluku 3.2.2). Kyseessä on englannin kielen sanoista muodostettu 

keinotekoinen sanaliitto. 
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Yhdistämällä muodostettujen termien kirjoitusasuissa ilmeni jonkin verran vaihtelua. 

Yhdysviivalla muodostetuista termeistä on olemassa monta erilaista kirjotusasua. Termit 

voidaan kirjoittaa erikseen ilman yhdysviivaa tai yhteen, esimerkiksi termin pointe-

contrepointe eri kirjoitusasuja on: pointe-contre-pointe, pointe/contre pointe ja pointe, contre-

pointe. 

Erisnimistä muodostetut termit 

Ranskankielisistä termeistä kaksi kiipeilytekniikan termiä on muodostettu erisnimen pohjalta. 

Jalkaliike lolotte (suom. ja engl. drop knee) on nimetty 1980-luvun ranskalaisen 

kiipeilypioneerin Laurent Jacobin lempinimen Lolo mukaan (La Fabrique Verticale 2015). 

Termi dülfer on puolestaan nimetty saksalaisen vuorikiipeilijän Hans Dülferin mukaan 

(Jourdain 2020).  

Ainakin suomen- ja englanninkielisessä kiipeilyn erikoiskielessä käytössä oleva termi gaston 

on nimetty kuuluisan ranskalaisen vuorikiipeilijän Gaston Rébuffat’n mukaan (Harris 2016). 

Ranskassa kyseisestä kiipeilytekniikasta käytetään kuitenkin termiä épaule. 

6.2.2 Vieraannuttavat terminmuodostustavat 

Sitaattilainat 

Iso osa suomenkielisistä kiipeilytekniikan käsitteitä nimeävistä termeistä on sitaattilainoja. Ne 

on lainattu sellaisinaan englannin kielestä ilman kirjoitusasun muutoksia. Näitä ovat heel hook, 

toe hook, gaston, bicycle, kneebar, dyno, layback, full crimp, half crimp, open hand ja drop 

knee. 

Erikoislainat 

Suurin osa kiipeilyn erikoiskieleen kuuluvista suomenkielisistä termeistä on englannin pohjalta 

muodostettuja erikoislainoja. Tällainen termi on osittain sopeutunut suomen kieleen, 

esimerkiksi loppuun on lisätty -i, mutta se saattaa sisältää suomen kielelle vieraampia äänteitä 

tai äänneyhtymiä. Olen koonnut tässä tutkielmassa tarkastellut suomen kiipeilykielen 

erikoislainat ja niiden englanninkieliset vastineet taulukkoon 1. 
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suomenkielinen 

termi 

englanninkielinen 

vastine 

flägi flag 

huukki - 

heel huukki heel hook 

toukkari 

toe huukki 

toe hook 

smearaus smearing 

stemmaus stemming 

campustelu campusing 

mantteli mantle 

kompressio compression 

mätsi 

matchi 

match 

krimppi crimp 

pinchi 

pintsi 

pinch 

underi undercling 

 

Taulukko 1. Englannin termien pohjalta muodostetut erikoislainat suomen kiipeilykielessä ja 

niiden englanninkieliset vastineet. 

Termit huukki, toukkari ja underi on ensin lyhennetty englanninkielisestä sanasta, minkä 

jälkeen ne ovat puheessa mukautuneet suomen kieleen muun muassa lisätyllä loppuvokaalilla.  

Koska suomea kirjoitetaan niin kuin sitä äännetään, samasta termistä saattaa olla kaksi tai 

useampi eri kirjoitusasu, kuten pintsi - pinchi ja mätsi - matchi.  

Käännös- ja merkityslainat 

Tutkittavista suomenkielisistä termeistä ristiinveto on käännöslaina englannin kielen termistä 

crossover. Olen luokitellut suomenkielisen termin lukotus merkityslainaksi, jonka pohjana on 

englannin kiipeilytermi lock off.  

Pseudoanglismit 

Kiipeilyn erikoiskieleen kuuluva ranskalainen termi no foot on muodostettu englannin kielen 

aineksista ja näin ollen näyttää englannista lainatulta, mutta se on kuitenkin terminä vieras 

englantia puhuville kiipeilijöille. Vaikka termi on muodostettu vieraannuttavalla 

terminmuodostustavalla, sillä on myös kotoperäisen termin piirre, koska termi on muodostettu 

Ranskassa oman kielen tarpeisiin.  
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6.3 Suomen- ja ranskankielisten termien muodostustapojen vertailua 

Tutkielmani lähtöoletuksena oli, että tarkasteltavat suomenkieliset kiipeilytermit on 

muodostettu vieraannuttavilla terminmuodostustavoilla lainaamalla englannin kiipeilyn 

erikoiskielestä. Ranskankielisten termien suhteen olettamus oli, että ne ovat muodostuneet 

oman kielen aineksista kotouttavilla terminmuodostustavoilla. 

Kaikki tutkimuskohteena olevat suomenkieliset termit on muodostettu vieraannuttavaa 

terminmuodostustapaa noudattaen. Termit jakautuivat kolmeen eri ryhmään: erikoislainoihin, 

sitaattilainoihin sekä käännös- ja merkityslainoihin. Suurimman ryhmän muodostaa 

erikoislainat eli vierassanat, jotka ovat osittain mukautuneet vastaanottajakieleen (underi, 

krimppi). Toiseksi suurimman ryhmän muodostaa sitaattilainat, jotka on lainattu sellaisenaan 

kohdekieleen (layback, drop knee). Termit ristiinveto ja lukotus luokiteltiin ryhmään käännös- 

ja merkityslainat. Termit on lainattu englannin kiipeilyn erikoiskielestä. 

 

Taulukko 2. Suomenkielisten termien määrä muodostustavan mukaan. 

Taulukosta 2 näkyy, miten suomenkielisten termien muodostustavat jakautuvat määrällisesti. 

Terminmuodostustapoja on määrällisesti enemmän kuin termejä johtuen termien varianttien ja 

synonyymien erilaisista muodostustavoista. Esimerkiksi termille toe hook, joka on sitaattilaina, 

on olemassa synonyymi toukkari, joka on erikoislaina. Termien toe hook ja heel hook 

kirjoitusasu voi mukailla suomalaista ääntöasua, jolloin tuloksena on erikoislainoiksi 

laskettavat toe huukki tai heel huukki. 

Terminmuodostustapa Termien määrä

erikoislainat 16

sitaattilainat 10

käännös- ja merkityslainat 2

Yhteensä 28
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Kuva 7. Suomenkielisten termien muodostustapojen prosentuaalinen jakauma. 

Kuva 7 näyttää prosentteina tutkimuskohteena olevien suomenkielisten termien 

muodostustavat. Tarkat luvut näkyvät taulukossa 2. 

Tutkituista 25 ranskankielisestä termistä suurin osa on muodostettu kotouttavilla 

terminmuodostavoilla. Termit jakautuvat terminmuodostustavan mukaan neljään ryhmään: 

termittäminen, yhdistäminen, erisnimestä muodostetut termit ja pseudoanglismit. Suurimman 

ryhmän muodostaa termittämällä muodostetut termit (épaule, pince). Toiseksi suurimman 

ryhmän muodostaa yhdistämällä muodostetut termit (semi-arquée, crochet de talon). Termit 

dülfer ja lolotte on muodostettu erisnimen pohjalta. Termi no foot luokiteltiin kahteen eri 

ryhmään: yhdistäminen ja pseudoanglismit. Termi no foot on ainoa ranskankielinen termi, joka 

on muodostettu vieraannuttavalla terminmuodostustavalla. 

 

Taulukko 3. Ranskankielisten termien määrä muodostustavan mukaan. 

Taulukko 3 ilmaisee, miten ranskankielisten termien muodostustavat jakautuvat määrällisesti. 

Olen luokitellut ranskan kiipeilytermin no foot sekä pseudoanglismeihin että yhdistämällä 

Terminmuodostustapa Termien määrä

termittäminen 14

yhdistäminen 9

erinimestä muodostetut termit 2

pseudoanglismit 1

Yhteensä 28
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muodostettuihin termeihin, minkä takia terminmuodostustapojen määrä on suurempi kuin 

termien määrä. Kuva 8 näyttää ranskankielisten termien muodostustavat prosentteina.  

 

Kuva 8. Ranskankielisten termien muodostustapojen prosentuaalinen jakauma. 

Suomessa ja ranskassa kiipeilytermit ovat muodostuneet selkeästi eri tavoin. Ranskan kielessä 

kiipeilytermejä on muodostettu enimmäkseen kotouttavilla muodostustavoilla termittämällä ja 

yhdistämällä kun taas suomessa kiipeilytermejä on muodostettu yksinomaan vieraannuttavilla 

tavoilla lainaamalla englannin kiipeilyn erikoiskielestä. Kuvassa 9 on suomen- ja 

ranskankielisten termien muodostustapojen määrät pylväsdiagrammina. Suomessa suurin osa 

termeistä on sitaatti- ja erikoislainoja, mikä on yleistä nopeasti kehittyville erikoiskielille (ks. 

Haarala 1989: 272; Stenvall 1999: 60). Tutkituista termeistä kaksi on käännös- ja 

merkityslainoja. Ranskan kiipeilytermit on muodostettu yleiskielen sanojen pohjalta joko 

termittämällä tai yhdistämällä. Tutkittujen ranskankielisten vastineiden joukossa on myös kaksi 

erisnimen pohjalta muodostettua termiä sekä yksi pseudoanglismi.  
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Kuva 9. Suomen- ja ranskankielisten termien muodostustapojen määrät pylväsdiagrammina. 

Johtaminen ei aineistoni perusteella vaikuta olevan kummassakaan kielessä yleinen tapa 

muodostaa uusia kiipeilytekniikan termejä. Ranskan termien sanaliitoissa on kuitenkin osia, 

jotka on muodostettu johtamalla (changement de main, coincement de genou), mutta 

johtaminen ei näissä tapauksissa ole ollut tapa luoda uutta termiä, sillä kyseiset johdokset ovat 

yleiskielessä käytettäviä sanoja.  

Omakielisyyttä suositaan ranskan kielen termeissä kun taas suomen kielen termistö koostuu 

yksinomaan vierasperäisistä lainasanoista. Ranskankielisistä termeistä no foot on muodostettu 

englannin kielen sanoista, mutta se ei kuitenkaan ole laina, sillä termi ei ole käytössä englannin 

kiipeilykielessä vaan se on muodostettu oman kielen tarpeisiin. Taulukkoon 4 on koottu 

suomen- ja ranskankielen termien muodostustavat ja niiden määrät. 
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Taulukko 4. Suomen- ja ranskankielisten termien määrät muodostustavan mukaan. 

Oman arvioni mukaan ranskankielinen termistö on omakielinen, sillä Ranska on yksi kiipeilyn 

syntymaista, jolloin täysin uusille käsitteille on jouduttu luomaan uusia nimityksiä oman kielen 

aineksista. Suomeen kiipeily on levinnyt vasta 1950-luvulla ja sen suosio rupesi kasvamaan 

vasta 1990-luvulla, johon mennessä kiipeily oli lajina jo kasvattanut suosiotaan Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa. Vierasperäiset termit ovat tulleet suomen kieleen uuden lajin, sen tarkoitteiden 

ja käsitteiden mukana. Kuten alaluvussa 3.2.2 todettiin, lainasanojen kotoutumiseen vaikuttaa 

muun muassa sanan käyttötiheys, levinneisyys, käyttötilanne, lainaustapa ja tarkoitus. 

Kiipeilytermit ovat todennäköisesti välittyneet puheen kautta, jolloin ne mukautuvat 

kielenkäyttöön eri tavalla kuin kirjallinen laina (Sajavaara 1989: 72). Vierasperäiset termit on 

lainattu suppean harrastajaryhmän käyttöön, eikä käsitteistä ole tarvinnut juurikaan viestiä 

laajalle yleisölle, joten termien kotouttamista ei ole todennäköisesti koettu tarpeelliseksi. 

Suomessa kiipeilyn harrastajamäärät ovat edelleen hyvin maltilliset ja vierasperäiset termit ovat 

jo vakiintuneet käyttöön, mikä selittäisi, miksi vierasperäisiä sanoja ei ole kotoutettu.  

Ranskankieliset kiipeilytermit täyttävät omakielisyydellään hyvän termin kriteerejä: 

omakieliset termit ovat läpinäkyviä sekä helppoja ääntää, kirjoittaa ja taivuttaa. 

Suomenkielisessä kiipeilysanastossa on sen sijaan paljon vierasperäisiä termejä, joista 

erityisesti sitaattilainat saattavat aiheuttaa vaikeuksia ääntämisessä, kirjoittamisessa ja 

taivuttamisessa. Esimerkiksi termin layback taivuttaminen voi tuottaa hankaluuksia. Onko 

verbimuodon kirjoitusasu ääntöasun mukainen laybäckätä tai laybäkätä vai kirjoitusasun 

mukainen laybackata? Koska suomen kiipeilysanasto sisältää runsaasti vierasperäisiä termejä, 

ne ja niihin liittyvien käsitteiden sisältö saattaa jäädä alaa tuntemattomalle helposti vieraaksi. 

Ranskankielinen termistö on tämän otannan perusteella omaperäistä, joten se saattaa olla 

Terminmuodostustapa

erikoislainat 16 0

sitaattilainat 10 0

käännös- tai merkityslainat 2 0

termittäminen 0 14

yhdistäminen 0 9

erisnimestä muodostetut termit 0 2

pseudoanglismit 0 1

Yhteensä 28 26

Termien määrä 

suomessa

Termien määrä 

ranskassa
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ranskankielisille kiipeilyharrastusta aloittavalle hieman helpompi ymmärtää kuin 

suomenkielinen lainasanoista koostuva kiipeilytermistö suomenkielisille harrastajille. 

Koska ainakin Suomessa kiipeilyn sanasto on pääosin levinnyt suullisesti, kirjallisessa 

muodossa olevissa sanastoissa on sekä käsitteiden nimityksissä että niiden määritelmissä 

vaihtelua. Sanastot ovat usein hyvin subjektiivisia ja määritelmät ovat puutteellisia, sillä niitä 

ei ole muodostettu sanastotyön periaatteiden mukaisesti. Kiipeilykäsitteiden sisältöä ei ole 

todennäköisesti pohdittu juurikaan, minkä takia määritelmätkään eivät ole tarkkarajaisia. 

Lisäksi kiipeilyn erikoiskielen termeillä on synonyymeja ja termivariantteja, mikä on 

kielenkäytössä luonnollista, vaikka synonymia ja variaatio ovat erityisesti perinteisen 

terminologian mukaisessa termityössä ei-toivottuja, sillä ne ovat tarkan ja yksiselitteisen 

ilmaisutavan ihanteen kanssa ristiriidassa. 

Koska kiipeilyn erikoiskieli pohjautuu jargoniin, on aiheellista miettiä, kuinka suurta osaa 

sanastosta voidaan kutsua termeiksi. Haaralan (1981: 15−16) mukaan termin on oltava 

tarkkarajainen ja alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty sekä jossain määrin vakiintunut. Vaikka 

kiipeilyn sanasto ei ole kovin laajalle levinnyttä eivätkä suomenkieliset termit täytä kaikkia 

hyvän termin ominaisuuksia, voidaan monen käsitteen nimityksen tapauksessa puhua termeistä, 

sillä niiden käyttö on kiipeilyn harrastajien kesken vakiintunutta. Koska vierasperäiset termit 

on jo omaksuttu käyttöön, niiden korvaaminen omakielisillä termeillä olisi vaikeaa. Ainakin 

toistaiseksi vierasperäiset termit ovat oman kokemukseni perusteella toimineet suomen 

kiipeilyn erikoiskielessä tarkoituksessaan, eivätkä kiipeilyn kattojärjestöt Suomessa tai 

Ranskassa ole nähtävästi kokeneet tarvetta termistön kehittämiseen ja sen standardoitiin, sillä 

en tutkimusaineistoa etsiessäni löytänyt mainintoja standardointisuunnitelmista. Oma arvioni 

on, että kommunikointi kiipeilijöiden kesken onnistuu vierasperäisistä sanoista, 

termivarianteista, synonyymeista ja epätarkoista määritelmistä huolimatta. Koska kiipeily ja 

sen erikoiskieli ovat kuitenkin leviämässä laajemmalle niin käyttötiheydeltään kuin 

käyttötarkoituksiltaan eli puheesta kirjalliseen muotoon, kiipeilysanaston standardoiminen olisi 

tarpeen. Standardoitu sanasto parantaisi niin määritelmien kuin mahdollisesti uusien termien 

laatua sekä käsitteiden ymmärtämistä. Koska kiipeily lajina kehittyy koko ajan, uusia 

tekniikoita tulee varmasti syntymään, jolloin käsitteille tulee löytää uusia nimityksiä. On myös 

jo olemassa tekniikoita, joille ei esimerkiksi ranskan- tai suomenkielisessä kiipeilyn 

erikoiskielessä ole nimityksiä. Nyt olisi mahdollista terminologisen sanastotyön menetelmin 
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määritellä ja nimetä käsitteet, joille ei ole vielä suomenkielisiä nimityksiä, ennen kuin 

nimityksiksi vakiintuu käyttöön suomen kieleen huonosti soveltuvia sitaattilainoja.  

7 Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kiipeilyn erikoiskielen termistöä kiipeilytekniikoiden 

suomenkielisten termien ja ranskankielisten vastineiden osalta. Tutkielma tuo lisää tietoa 

suomen- ja ranskan kiipeilykäsitteiden vastaavuuksista ja kiipeilytermien muodostustavoista. 

Tavoitteeni oli selvittää, millaisia terminmuodostustapoja suomen- ja ranskankielisten termien 

muodostamiseen on käytetty, sekä ovatko suomen- ja ranskankieliset termit muodostuneet 

samoilla terminmuodostustavoilla vertailemalla koto- ja vierasperäisten termien lukumääriä. 

Analysoin termien muodostustapoja selvittääkseni termien koto- tai vierasperäisyyden. 

Vertailin terminmuodostustapoja suomessa ja ranskassa ja pohdin erojen syitä.  

Tutkielman kokemukseeni perustuvana lähtöoletuksena oli, että suomenkieliset termit on 

muodostettu vieraannuttavilla terminmuodostustavoilla lainaamalla englannin kiipeilyn 

erikoiskielestä ja että ranskankieliset termit on muodostettu kotouttavilla tavoilla oman kielen 

sanavaroja käyttäen. Analyysin tulokset ovat hyvin samansuuntaisia lähtöoletuksen kanssa, 

sillä tutkittavista 25:stä termistä kaikki suomenkieliset termit ovat englannista peräisin olevia 

lainasanoja eli ne ovat muodostustavaltaan vieraannuttavia, kun taas ranskankieliset termit on 

muodostetuttu oman kielen aineksista kotouttavilla tavoilla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 

Suomessa ja ranskassa kiipeilytermit ovat siis muodostuneet selkeästi eri tavoin, mikä vastaa 

suomen ja ranskan kiipeilytermien muodostustapojen samanlaisuutta tai erilaisuutta 

koskeneeseen tutkimuskysymykseeni. Tulosten perusteella voidaan olettaa muidenkin kiipeilyn 

erikoisalan termien muodostuneen samoilla terminmuodostustavoilla. On mahdollista, että 

muissakin suhteellisen uusissa urheilulajien erikoiskielissä on vierasperäisillä tavoilla 

muodostettuja termejä. 

Tutkimuksessa käytetyn menetelmän eli käsiteanalyysin pääasiallinen rajoite oli sen vaatima 

käsitteiden ja niiden suhteiden yksinkertaistaminen. Käsitejärjestelmän muodostaminen 

koostumussuhteiden perusteella oli tämän tutkielman ja siinä tutkittujen käsitteiden kannalta 

loogisin, mutta kiipeilytekniikoita kuvaavilla käsitteillä on moninaisia suhteita eikä niitä voi 

kuvata ainoastaan yhdellä tavalla. Tutkimusaineistoon valitsemani sanastot osoittautuivat 

heikoiksi käsitetiedon lähteiksi, sillä ne eivät olleet erityisen kattavia. Aineiston tulkinnassa ja 

keräämisessä jouduin nojaamaan paljon omaan lajituntemukseeni, jota en ranskan kielen 
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termien osalta pystynyt hyödyntämään yhtä hyvin. Koska pyrkimykseni oli kuvata kiipeilyn 

erikoiskielen todellista kielenkäyttöä, olisi menetelmänä voinut toimia paremmin kattava 

ranskan- ja suomenkielisille kiipeilijöille osoitettu kysely.  

Suomen kiipeilyn erikoiskieltä on jo Suomessa tutkittu ainakin neljässä opinnäytetyössä ja tämä 

oli ensimmäinen tutkimus, joka vertaili suomenkielistä kiipeilyn erikoiskieltä ranskan kiipeilyn 

erikoiskieleen. Aikaisemmissa tutkimuksissa kiipeilyn erikoiskielen termien muodostustapoja 

ei ole tutkittu sanastotyön menetelmin.  

Koska tämä tutkimus käsitti ainoastaan pienen osan kiipeilytermeistä, jatkotutkimusta voisi 

tehdä tämän rajauksen ulkopuolelle jääneistä kiipeilyn erikoiskielen termeistä samalla 

menetelmällä ja täydennetyn aineiston pohjalta. Myöhemmissä kiipeilyn erikoiskieltä 

käsittelevissä tutkimuksissa voisi hyödyntää tässä työssä koottuja termejä ja 

määritelmäehdotuksia. Kiipeilyalan toimijat voisivat hyödyntää viestinnässään työssä esitettyjä 

määritelmiä ja termejä, mikä voisi osaltaan auttaa yhtenäistämään kiipeilyn erikoiskieltä 

Suomessa. Lisäksi kiipeilijät ja kääntäjät voivat ottaa aktiiviseen käyttöön tässä tutkimuksessa 

koottua kaksikielistä sanastoa. 
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Liitteet 

Liite 1: Kiipeilytekniikoiden suomi−ranska-sanasto 

Sanasto koostuu juoksevasti numeroiduista termitietueista, joissa on suomenkielisen termin 

lisäksi mainittu ranskankielinen vastine ja suomenkielinen määritelmäehdotus. Mahdolliset 

synonyymit on lisätty termin alle. Mahdolliset määritelmää täydentävät ja selittävät 

huomautukset on merkitty määritelmän alapuolelle. Hakasulkeissa olevat numerot viittaavat 

aineiston lähteisiin (ks. Lähdeluettelo: aineistolähteet). 

1   

fi flägi [1] 

fr drapeau m [2] 

Määritelmäehdotus jalkaliike, jossa viedään jalka sivulle tai toisen jalan taakse paremman 

tasapainon saavuttamiseksi 

Selite Flägillä kiipeilijä ojentaa jalkansa joko sivulle tai toisen jalan taakse tai 

eteen niin, että ojennetetun jalan painon avulla kiipeilijä hallitsee 

painopistettään. Ojennettu jalka ei ole otteella, vaan se painaa joko 

seinää vasten tai on ilmassa. [1], [2] 

 

2   

fi drop knee [3] 

fr lolotte f [4] 

Määritelmäehdotus jalkaliike, jossa kiipeilijä kääntää kehonsa kylki seinää kohden ja astuu 

tai kääntää takajalkansa ulkosyrjä seinään päin polvi koukistettuna 

Selite Drop kneen avulla kiipeilijä saa lantionsa lähemmäs seinää, jolloin 

kiipeilijän ulottuvuus lisääntyy etenkin päällekaatuvilla seinillä. Drop 

knee myös vähentää käsille kohdistuvaa painoa. [1], [5] 

 

3   

fi huukki [1] 

fr crochet m 

crochetage m [6], [2] 

Määritelmäehdotus jalkaliike, jossa otetta käytetään kantapäällä tai vedetään varpailla 

Selite Huukatessaan kiipeilijä asettaa kantapäänsä tai varpaansa otteen päälle 

tai taakse siten, että hän pystyy kohdistamaan jalkaotteeseen vetoa. 

Termiä huukki voidaan käyttää toe hookista ja heel hookista. 



 

 

 

4   

fi heel hook [1] 

heel huukki 

fr crochet de talon m 

crochetage de talon m [2], [7] 

Määritelmäehdotus huukki, jossa otetta käytetään kantapäällä asettamalla kantapää joko 

otteen päälle tai sen taakse [1] 

Huomautus Ranskankielisestä termistä käytetään myös lyhennettä talon. 

 

5   

fi toe hook  

toe huukki 

toukkari 

fr crochet de pointe m 

contre-pointe f 

crochetage de pointe m [2], [7], [8] 

Määritelmäehdotus huukki, jossa otetta käytetään varpaiden yläpinnalla asettamalla varpaat 

otteen taakse 

 

6   

fi bicycle 

fr pointe-contrepointe f 

crochet-contre-crocher m [2], [9], [8] 

Määritelmäehdotus toe hook, jossa ote on jalkojen puristuksissa siten, että toinen jalka on 

otteen päällä ja toinen toe hookissa otteen takana 

Selite Otteen päällä oleva jalka painaa varpaillaan otetta vasten ja toe hookissa 

oleva jalka puolestaan vetää otetta. 

 

7   

fi smearaus [1] 

fr adhérence f [10] 

Määritelmäehdotus jalkaliike, jossa jalan etuosalla astutaan seinämän kitkan varaan, kun 

varsinaista jalkaotetta ei ole 

Selite Smearauksessa hyödynnetään kiipeilykengän kumin ja seinän välistä 

kitkaa painamalla päkiä pintaa vasten niin, että kitkapinta-ala on 

mahdollisimman suuri [1]. Smearauksessa painoa saa jalalle parhaiten, 

kun kantapää osoittaa alaspäin. 

 



 

 

8   

fi stemmaus [1] 

fr opposition f  [11] 

écart f  [12] 

Määritelmäehdotus jalkaliike, jossa jalat ovat vastakkaisilla seinillä ja painavat vastaan 

Selite Stemmata voi sisäkulmissa ja ihmisen mentävissä halkeamissa. 

Stemmauksessa kiipeilijä seisoo ja liikkuu ylöspäin painaen vastakkaisia 

seiniä vasten jaloillaan ja käyttäen käsiään apuna. Stemmauksessa paino 

on kuitenkin enimmäkseen jaloilla, jolloin kädet voivat levätä. [13], [1] 

 

9   

fi kneebar [1] 

fr coincement de genou m [2] 

Määritelmäehdotus jalkaliike, jossa jalka asetetaan seinän ja otteen väliin siten, että päkiä 

painaa toista pintaa vasten ja reiden etuosa painaa toista pintaa vasten [1] 

Selite Kneebaria tehdessä jalka kiilataan varpaista polveen otteen ja seinän tai 

kahden otteen väliin nilkkaa ojentamalla. 

 

10   

fi dyno [14] 

fr jeté m [15] 

Määritelmäehdotus erittäin dynaaminen vartalonliike, jossa hypätään kaukaiseen otteeseen 

siten, että kaikki raajat irtoavat otteilta tai seinästä 

 

11   

fi layback [1] 

fr dülfer m [12] 

Määritelmäehdotus vartalonliike, jossa nojataan voimakkaasti sivulle molempien käsien 

vetäessä pystyotteista vastakkaiseen suuntaan kuin jalat painavat 

Huomautus Vaikka virallinen ranskankielinen termi on dülfer, puhekielessä 

käytetään usein termiä opposition termin synonyymina.  

 

  



 

 

12   

fi campustelu 

fr no foot m [16], [8] 

Määritelmäehdotus käsiliike, jossa edetään ylöspäin ainoastaan käsiä käyttäen 

 

13   

fi mantteli [1] 

fr rétablissement m [17] 

Määritelmäehdotus vartalonliike, jossa käsi tai kädet ojennetaan alaspäin vyötärön 

korkeudelta tai korkeammalta työntöliikkeellä minimaalisella 

jalkatuella [14] 

Selite Manttelointi on hyödyllinen tekniikka bouldereiden ja katto- ja 

hyllymuodostelmien päällekiipeämisessä. Liikkeeseen kuuluu usein 

korkealla heel hookissa oleva toinen jalka, jonka päälle kiipeilijä nousee 

ja työntää lopuksi kämmenillään itsensä ylös. 

Huomautus Ranskankielisestä termistä käytetään myös lyhennettä réta. 

 

14   

fi ristiinveto 

fr croisé-décroisé m [2], [18] 

Määritelmäehdotus käsiliike, jossa käsi viedään toisen käden yli tai ali ristiin seuraavalle 

otteelle 

Selite Ristiinveto on sivuttaisuuntaisessa liikkumisessa käytettävä tekniikka. 

Ristiinvetoa käytetään monesti yhdessä drop kneen kanssa.  

Huomautus Jos ote, johon kurotetaan ristiin ali, on kaukana ja kiipeilijän keho 

kiertyy siten, että hänen päänsä on käden ja seinän välissä, on kyse rose 

move -tekniikasta, ranskaksi derviche (tourneur). Rose move -tekniikkaa 

tarvitaan harvoin eikä nimitys ole kovin vakiintunut suomessa. Kauas 

ristiin yli mentäessä tekniikkaa kutsutaan ranskaksi termillä crawling, 

mutta suomessa tekniikalle ei ole nimitystä. [18] 

 

15   

fi lukotus 

fr blocage m [19], [20] 

Määritelmäehdotus käsiliike, jossa otteesta kiinni pitävää kättä pidetään koukistettuna, kun 

toinen käsi kurkottaa seuraavaa otetta tai asettaa varmistusta [8], [14] 

 

  



 

 

 

16    

fi kompressio [21] 

fr compression f [22] 

Määritelmäehdotus käsiliike, jossa kiipeilijä puristaa molemmilla käsillään otteita toisiaan 

kohden  

Selite Kompression voi ajatella halaavana liikkeenä. 

 

17   

fi gaston [3] 

fr épaule f [6] 

Määritelmäehdotus käsiliike, jossa pystysuorassa olevaan otteeseen tartutaan peukalo alaspäin 

Selite Gastonissa yleensä lukotetaan ja siinä käsi vetää poispäin kehosta.  

 

18   

fi matchi 

mätsi [3] 

fr changement de main m 

changement de pied m [23] 

Määritelmäehdotus käsi- tai jalkaliike, jossa toinen käsi tai jalka viedään samalle otteelle toisen 

käden tai jalan kanssa 

Huomautus Ranskassa suomenkieliselle termille on kaksi vastinetta, joista toinen kuvaa 

käsien liikettä (changement de main) ja toinen jalkojen liikettä (changement 

de pied). 

 

19   

fi krimppi 

fr - 

Määritelmäehdotus otetapa, jossa sormet on taivutettu 90 asteen tai pienempään kulmaan ja 

ainoastaan sormenpää ensimmäiseen niveleen asti on kosketuksissa otteen 

kanssa 

Selite Krimppaamalla otetaan kiinni pienistä otteista. Termi krimppi voi tarkoittaa 

sekä otetta että tapaa, jolla otteesta otetaan kiinni. Termiä krimppi 

käytetään synonyymina half crimpille ja full crimpille, mutta sen voi 

mieltää myös niiden yläkäsitteeksi. 

 

  



 

 

20   

fi full crimp 

fr arquée f [24] 

Määritelmäehdotus krimppi, jossa sormet etusormesta pikkurilliin on taivutettu 90 asteen tai 

pienempään kulmaan ja peukalo painaa etusormea tai otetta vasten 

Selite Full crimp on usein vahvin tapa ottaa kiinni pienistä otteista, mutta myös 

sormia kuormittavin.  

 

21   

fi half crimp 

fr semi-arquée f [2], [24] 

Määritelmäehdotus krimppi, jossa sormet etusormesta pikkurilliin on taivutettu 90 asteen 

kulmassa [8] 

Selite Half crimpissä peukaloa ei tuoda taivutettujen sormien tai otteen päälle. 

Half crimpin saa muutettua full crimpiksi tuomalla peukalon sormien tai 

otteen päälle. 

 

22   

fi open hand  

fr tendue f [24] 

Määritelmäehdotus otetapa, jossa sormet ovat lähes suorana viimeistä niveltä lukuun ottamatta 

[24] 

 

23   

fi pintsi 

pinchi [3] 

fr pince f 

Määritelmäehdotus otetapa, jossa otetta puristetaan peukalon ja muiden sormien välissä 

Selite Pinchissä peukalo on otteen toisella puolella ja muut sormet toisella. Termi 

pintsi voi tarkoittaa sekä otetta että tapaa, jolla otteesta otetaan kiinni. 

 

  



 

 

24   

fi underi [1] 

fr inversée f [2], [25] 

Määritelmäehdotus otetapa, jossa otteeseen tartutaan alhaaltapäin kämmen ylöspäin 

Selite Termi underi voi tarkoittaa sekä otetta että tapaa, jolla otteesta otetaan 

kiinni. Alhaaltapäin otettu ote yleensä paranee, kun kiipeilijä nousee 

ylöspäin. 

 

25   

fi jammi 

fr verrou m [24] 

Määritelmäehdotus käsi-, jalka- tai vartalonliike, jossa halkeamaan asetetaan käsi, jalka, 

sormet tai muu osa kehoa, jota väännetään tai lihaksia jännitetään 

siten, että kehonosan ja seinämän välille aiheutuu kitkaa, joka 

mahdollistaa etenemisen 

Selite Erilaisia jammeja käytetään eniten trädikiipeilyssä, jossa kiivetään 

kallion halkeamia pitkin.  
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1 Introduction 

L’escalade est un sport en forte croissance qui sera introduit aux Jeux Olympiques de 2021 à 

Tokyo et en 2024 à Paris. L’escalade, comme d’autres sports et domaines spécialisés, a son 

propre langage qui nécessite une initiation au sport pour le comprendre. Le langage de 

l’escalade en finnois est caractérisé par un grand nombre d’emprunts à l’anglais ce qui rend le 

lexique incompréhensible pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le sport. C’est ce 

vocabulaire fortement marqué par des emprunts qui a suscité notre intérêt et nous a conduit à 

chercher si les termes du langage de l’escalade français ont également été formés à partir de 

l’anglais ou à partir de mots de la langue française. J’utilise la théorie de la terminologie lors 

de l’examen des termes d’escalade finnois et français, et ma perspective se focalise sur les 

principes de domestication et d’étrangéisation dans la terminologie. 

Dans ce travail de maîtrise, nous nous concentrerons sur les termes de la langue spécialisée de 

l’escalade et leurs moyens de formation en finnois et en français. Dans cette étude, nous 

cherchons à répondre aux questions suivantes : Quels procédés de formation des termes ont été 

utilisés en finnois et en français ? Les termes finnois et français ont-ils été formés en utilisant 

les mêmes procédés de formation des termes ? En analysant les moyens de formation des 

termes, nous cherchons à découvrir si les termes sont d’origine étrangère ou d’origine 

endogène. 

L’hypothèse de départ de ce travail est que les termes finnois analysés dans cette étude sont 

pour la plupart des emprunts d’origine anglaise puisque l’escalade en tant que sport a débuté en 
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Finlande assez tard, à savoir dans les années 1950, et le sport a été fortement influencé par la 

culture de l’escalade anglophone. En revanche, nous présupposons que la plupart des termes 

français sont d’origine française car la France est l’un des pays où le sport de l’escalade s’est 

développé beaucoup plus tôt, et l’escalade et son langage ont ainsi une histoire plus longue 

qu’en Finlande par exemple. 

Afin de délimiter le choix des termes, nous avons choisi de nous concentrer sur la terminologie 

des techniques utilisées en escalade. Nous nous focaliserons sur les techniques utilisées dans 

les disciplines les plus populaires de l’escalade, c’est-à-dire le bloc et l’escalade sportive.  

Le corpus de cette étude est constitué de divers vocabulaires trouvés en ligne et écrits par les 

amateurs du sport et les clubs d’escalade français et finlandais, d’articles en finnois, en français 

et en anglais publiés sur Internet, de magazines d’escalade ou d’amateurs du sport, ainsi que, 

du guide pédagogique Suomalainen kiipeilyopas (2017) de Saku Korosuo et de celui d’Arnaud 

Petit Escalade. Initiation, plaisir et progression (2018). 

Nous analyserons 25 termes finnois et leurs équivalents français que nous choisirons en utilisant 

l’analyse de concepts. En analysant les concepts et leurs dénominations, nous chercherons à 

découvrir les relations entre les concepts afin de voir si les termes finnois et leurs équivalents 

français font référence aux mêmes concepts précisément. Nous analyserons également les 

procédés de formation des termes. Sur la base de l’analyse de concepts et de leurs 

dénominations, nous formerons un système de termes. Nous tenterons de classer les termes dans 

différentes sous-catégories selon les procédés de formation des mots. Puis nous examinerons 

les différences entre les deux langues en ce qui concerne la formation des termes. Le produit de 

l’analyse est un vocabulaire terminologique bilingue dont la langue de départ et des définitions 

est le finnois. Ce vocabulaire est destiné aux grimpeurs finnophones et aux traducteurs peu 

familiarisés avec le domaine spécialisé de l’escalade.  

Dans ce résumé, nous présenterons premièrement quelques notions fondamentales de la 

terminologie liée à cette étude, comme celle de la langue de spécialité ; deuxièmement, nous 

examinerons les caractéristiques du langage de l’escalade ; troisièmement nous présenterons 

les procédés de formation des termes qui nous serviront dans la partie analytique de l’étude ; 

quatrièmement nous décrirons le déroulement de l’analyse et nous présenterons les résultats 

obtenus. Pour conclure, nous discuterons des différences identifiées entre la langue source et la 

langue cible concernant les moyens de formation des termes. 
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2 Cadre théorique 

2.1 Quelques notions centrales en terminologie  

Cette étude se concentre sur les termes du langage de l’escalade et leurs procédés de formation, 

et utilise l’une des méthodes principales du travail terminologique, l’analyse de concepts. Afin 

d’étudier les termes de l’escalade, il est nécessaire de connaître les principes de base ainsi que 

les notions essentielles de la terminologie et du travail terminologique. 

La terminologie1 peut être définie comme une discipline dont l’objet est l’étude et la 

compilation des concepts et des termes appartenant aux langues de spécialités (Nuopponen 

1999 : 1). Les langues de spécialité sont des variétés de langue de domaines spécialisés qui se 

distinguent de la langue générale surtout par leurs lexiques spécialisés (TTP s.v. erikoiskieli). 

Les langues de spécialités découlent souvent du besoin d’une plus grande précision pour la 

communication que la langue générale (TSK 1989 : 11). 

La théorie et la méthodologie de la terminologie proviennent du besoin de standardiser la 

terminologie des langues de spécialités (Nuopponen 1999 : 91). Ce processus de normalisation 

terminologique est l’objectif de la terminologie prescriptive tandis que l’approche descriptive 

prend en compte tous les termes en usage, qu’ils soient corrects ou non (Nuopponen 1999 : 92 ; 

Pasanen 2011 : 36). La nature du travail terminologique peut donc être prescriptive ou 

descriptive. Le présent travail est descriptif et nous ne visons donc pas à standardiser le langage 

de l’escalade, mais bien à décrire son usage.  

Le concept et son analyse constituent la base du travail terminologique (TSK 1989 : 25). Les 

concepts sont des représentations mentales que nous formons à partir de choses abstraites ou 

concrètes. (Suonuuti 2006 : 11). Puisque les concepts existent seulement au niveau de la pensée, 

les concepts doivent avoir des définitions et des termes ou d’autres dénominations pour qu’on 

puisse communiquer et organiser l’information (TSK 1989 : 24 ; TSK36 s.v. käsite ; Suonuuti 

2006 : 11). La définition décrit le concept et délimite son sens afin de le distinguer des autres 

concepts (TSK 1989 : 41). Les définitions terminologiques sont rédigées d’après les relations 

de concepts analysés au moyen de l’analyse de concepts (TSK 1989 : 41-42 ; Vehmas-Lehto 

2007 : 341).  

 
1 La terminologie désigne aussi l'ensemble des termes d'un domaine particulier. 
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Tous les domaines spécialisés ont leur vocabulaire propre pour exprimer des concepts très 

précisément définis, les termes (Iisa 1992). Un terme est la représentation lexicale d’un concept 

appartenant à un domaine spécialisé (TTP s.v. termi ; Nuopponen 2020 : 99). Les termes 

diffèrent des mots de la langue générale par leur lien aux concepts d’un domaine de spécialité 

et leur signification est plus limitée que celle des mots de la langue générale, dont la 

signification peut varier en fonction de leur contexte (Nuopponen 2020 : 99). 

Les concepts ne sont pas isolés mais liés à d’autres concepts par différentes relations qui 

forment des systèmes de concepts (TSK 1989 : 28). L’analyse de concepts, mentionnée plus 

haut, comprend l’analyse des relations entre concepts et la formations de systèmes de concepts 

élaborés à partir de ces relations (Haarala 1981 : 21 ; Nuopponen 2003 : 1). L’analyse de 

concepts est utile surtout lorsque les concepts du domaine étudié ne sont pas clairement définis. 

Par conséquent, les dénominations de ces concepts peuvent aussi être imprécises. L’analyse de 

concepts est donc nécessaire pour cerner et définir les concepts. (Nuopponen 1999 : 3.) De plus, 

l’analyse de concepts sert à trouver et évaluer les termes équivalents ainsi que les synonymes 

(Nuopponen 2003 : 1). Selon l’approche prescriptive, un terme fait référence à un seul concept, 

mais en réalité les variations orthographiques et les synonymes du même terme sont courants. 

De plus, un terme peut avoir plusieurs sens et être donc polysémique (Pasanen 2009 : 29, 30). 

Par exemple le terme du domaine de l’escalade finnois, krimppi, désigne non seulement le type 

de prise que le grimpeur utilise pour s’agripper et progresser mais aussi la préhension de la 

main.  

2.2 Procédés de formation des termes 

Au fur et à mesure que les connaissances augmentent au sein d’un domaine de spécialité, de 

nouveaux concepts y émergent et les concepts existants changent. Par conséquent, de nouvelles 

dénominations doivent être trouvées pour décrire ces nouveaux concepts. Les termes sont 

formés selon les mêmes principes que les mots de la langue générale, mais les langues de 

spécialité sont caractérisées par des emprunts à d’autres langues et par des mots composés et 

abrégés. Les principaux procédés de formation de mots pour toutes les langues européennes 

sont la terminologisation, la composition, la dérivation, l’emprunt, l’abréviation et la 

conversion. (TSK 1989 : 83-98.) Ces procédés de formation de termes peuvent être répartis soit 

en procédés d’étrangéisation soit en procédés de domestication. 
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2.2.1 La domestication dans les procédés de formation des termes 

Selon Pasanen (2011) un concept est dénommé d’une manière domestiquée lorsque le terme 

s’intègre bien dans la langue cible. Les termes formés de façon domestiquée possèdent plusieurs 

critères du « bon terme » : ils sont transparents, faciles à conjuguer, à prononcer et à écrire. Les 

procédés de formation de termes domestiquées englobent la terminologisation, la composition, 

la dérivation et la réduction. (Pasanen 2011 ; TSK 1989 : 83.) 

Dans la terminologisation, un terme est formé à partir d’un mot de la langue générale, c’est-à-

dire la langue de tous les jours. Dans ce processus, le mot reçoit une nouvelle signification bien 

définie et devient de ce fait un terme. Les termes formés à travers le processus de 

terminologisation sont plus facilement adoptés par les locuteurs que les termes formés d’une 

autre façon. (TSK 1989 : 84-85.) 

Le procédé de composition consiste à créer un terme à partir de deux ou plusieurs mots de la 

langue commune. La composition est un moyen de formation courant aussi bien en finnois 

qu’en français. (TSK 1989 : 84-85.) En français, les termes composés sont souvent unis par une 

préposition (par exemple machine à écrire).  

La dérivation est un procédé de formation de termes où un nouveau terme, appelé un dérivé, 

est formé en ajoutant un ou plusieurs affixes à la base d’un mot existant (TSK 1989 : 93). En 

finnois, les suffixes (-in, -ja/-jä, -e, -us/-ys, -minen) sont plus communs (TTP s.v. johdin) tandis 

qu’en français les préfixes (re-, ir-, dé-) sont eux aussi couramment utilisés dans les dérivés. 

De nouveaux termes peuvent être créés par réduction. Un mot peut être réduit par omission 

d’une partie du mot ou en gardant seulement les initiales d’un mot composé. (TSK 1989 : 97.) 

Pasanen (2011) souligne que les réductions de mots d’origines étrangère ne font pas partie des 

procédés de formation de terme domestiquée.  

La conversion, aussi appelée la dérivation impropre, est un moyen de formation de terme dans 

lequel un mot change de classe grammaticale sans changer de forme (TTP s.v. nollajohto). La 

conversion est un moyen de formation de terme très utilisée en français et en anglais (TSK 

1989 : 98). Par exemple l’adjectif beau peut être converti en substantif le beau. 
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2.2.3 L’étrangéisation dans les procédés de formations des termes 

La stratégie de l’étrangéisation dans la formation des termes consiste à dénommer un concept 

de sorte que la dénomination contienne des éléments étrangers à la langue cible. Les emprunts 

sont des termes qui sont formés à partir d’une langue étrangère. (Pasanen 2011.)  

Les emprunts sont un moyen important d’enrichir la langue. Selon Pasanen (2011), les emprunts 

proviennent d'une langue étrangère et sont porteurs d’un nouveau concept, le plus souvent 

d'abord dans la langue parlée, d'où ils sont également rapidement transférés vers la langue 

écrite. Les adaptations phonétiques et graphiques de ces emprunts peuvent varier dans la langue 

réceptrice en fonction de l’époque de leur intégration dans la langue. (Stenvall 1999 : 58 ; TSK 

1989 : 95.) 

Les emprunts ont tendance à être catégorisés selon leur niveau d’intégration dans la langue 

réceptrice. On trouve ainsi l’emprunt intégral ou direct qui est un emprunt sans adaptation ou 

avec une adaptation minimale (cf. média), l’emprunt hybride qui est un emprunt partiellement 

adapté phonétiquement et graphiquement (cf. franchisage) ainsi que l’emprunt totalement 

intégré à la langue réceptrice (cf. disque). (TSK 1989 : 94-95 ; Sajavaara 1989 : 97.) Un calque 

est un emprunt de sens souvent littéralement traduit dans la langue réceptrice (à l’instar de 

supermarket – supermaché) (TTP 1989 : 96 ; TTP s.v. käännöslaina). 

Les emprunts hybrides sont des emprunts avec adaptation de forme partielle, mais ils 

contiennent souvent des phonèmes ou des groupements de phonèmes étrangers à la langue 

réceptrice (par exemple f et g en finnois). L’intégration des emprunts hybrides se base 

d’habitude sur la prononciation. En finnois, les emprunts hybrides sont souvent adaptés aux 

règles phonétiques de la langue par le rajout d’une voyelle typique du finnois (cf. ballet - 

baletti). (TSK 1989 : 95.) Les mots empruntés par le français sont quant à eux généralement 

intégrés au moyen d’affixes dérivationnels, comme par exemple dans le terme dopage (angl. 

doping) (Loubier 2011 : 53).  

Dans la langue française il existe aussi des faux emprunts, également appelés pseudo-

anglicismes, qui sont des mots formés de morphèmes ou de mots anglais pour créer un mot 

français qui n’existe pas en anglais (par exemple brushing et footing). Les pseudo-anglicismes 

peuvent aussi être des emprunts à l’anglais dont la signification a été changée dans la langue 

réceptrice. (Loubier 2011 : 14 ; Humbley 2008.) 
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3 La langue de spécialité de l’escalade 

L’escalade est un domaine de spécialité ayant son propre langage, qui se distingue de la langue 

commune par son vocabulaire spécialisé, utilisé et compris uniquement par les grimpeurs. Le 

vocabulaire de l’escalade est bien établi entre grimpeurs, mais comme le langage existe 

principalement sous forme orale et qu’il est basé sur un jargon2, son vocabulaire n’est 

standardisé ni en Finlande, ni en France. Comme le vocabulaire se propage surtout oralement, 

il est par ailleurs difficile pour les débutants de l’apprendre. Le vocabulaire de l’escalade n’étant 

pas standardisé, il existe des synonymes et des variantes orthographiques pour les termes 

désignant un même concept. De plus, comme les lexiques existants sont rédigés pour la plupart 

par des amateurs du sport, les définitions ne sont pas exhaustives et les glossaires diffèrent par 

leur contenu, car ils n’ont pas été formés selon les méthodes attendues d’un travail 

terminologique. 

Étant donné que le langage de l’escalade est basé sur le jargon des adeptes de ce sport, il 

convient de considérer dans quelle mesure les dénominations des concepts peuvent être 

appelées des termes. Selon Haarala (1981 : 15-16), un terme doit être bien défini, répandu, 

établi et accepté dans le domaine spécialisé. Bien que le langage de l’escalade ne soit pas 

répandu et que les termes finnois ne répondent pas à tous les critères d’un terme, le vocabulaire 

est bien connu au sein de la communauté des grimpeurs.  

L’escalade en tant que sport est arrivé en Finlande des pays anglophones, francophones et 

germanophones. Avec le sport, de nombreux concepts ainsi que leurs dénominations ont été 

transférés au finnois. Ainsi, une partie importante des termes du vocabulaire finlandais de 

l’escalade sont des termes empruntés principalement au vocabulaire d’escalade anglais. De ce 

fait, les termes finnois peuvent être graphiquement et phonologiquement étrangers au système 

linguistique du finnois. Par exemple les termes flägi et saideri sont des emprunts du langage de 

l’escalade anglais qui ont été partiellement adaptés au finnois.  

  

 
2 Le jargon est une variété de la langue de spécialité, principalement orale, particulière à une profession ou un 

groupe de personnes. Les termes « jargon » et « argot » sont souvent considérés comme synonymes. (Niemikorpi 

1996 : 39-40.) 
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4 Analyse et résultats 

L’objectif de cette étude est de chercher à savoir quels procédés de formation des termes ont 

été utilisés pour former les termes d’escalade finnois et français et si les termes finnois et 

français ont été formés de la même manière.  

Dans la première phase de l’analyse, nous avons étudié les termes d’escalade finnois et français 

sélectionnés des documents sources, et les concepts qu’ils dénomment. En utilisant l’analyse 

de concepts, nous avons examiné le contenu des concepts et leurs relations à l’égard des 

concepts proches afin de voir si les termes finnois et leurs équivalents français faisaient 

référence aux mêmes concepts. Nous avons classé les concepts selon la notion de technique 

d’escalade, que nous avons divisée en sous-catégories : mouvement de jambe, mouvement de 

bras, mouvement du corps et préhension des mains. Les relations entre les notions sont 

représentées sous forme de système de concepts partitif où le concept superordonné représente 

une entité dont les concepts subordonnés font parties (Pasanen 2009 : 143). Conformément aux 

principes du travail terminologique multilingue, nous avons formé un système de concepts pour 

chaque langue. En analysant les concepts et leurs dénominations, il s’est avéré que les concepts 

et les dénominations du finnois correspondaient pour la plupart à ceux du français.  

Nous avons également analysé les procédés de formation des termes français et finnois. Puisque 

la plupart des termes d’escalade finnois sont des emprunts à l’anglais, nous avons inclus 

l’équivalent anglais dans l’analyse de concepts et leurs dénominations. Nous avons cherché à 

savoir si le terme était formé de manière étrangéisée ou domestiquée et à partir de quel mot le 

terme avait été formé.  

Dans la deuxième phase de notre travail, nous avons classé les termes finnois et leurs 

équivalents français dans les différentes sous-catégories définies dans la partie théorique de 

notre étude : termes terminologisés, termes composés, emprunts intégraux, emprunts hybrides, 

emprunts totalement intégrés à la langue réceptrice et calques. À l’issue de l’étude, nous avons 

également rajouté une catégorie pour les termes formés à partir de noms propres (noms 

d’escaladeurs célèbres). 

Dans la phase finale de l’analyse, nous avons examiné les différences entre les deux langues en 

ce qui concerne la formation des termes. En analysant les moyens de formation des termes, 

nous avons découvert que les termes finnois étaient formés uniquement de façon étrangéisée 

tandis que la plupart des équivalents français étaient formés de façon domestiquée. Les termes 
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d’escalade finnois sont tous des emprunts : sur les 25 termes, 16 sont des emprunts hybrides, 

10 des emprunts intégraux et 2 des calques. Le nombre des procédés de formation des termes 

diffère de celui des termes originaux à cause des formations de synonymes. À l’inverse, la 

majorité des termes d’escalade français sont formés de façon domestiquée : sur les 25 termes, 

14 sont lexicalisés, 9 sont composés, 2 sont formés à partir d’un nom propre, et un terme est un 

pseudo-anglicisme. 

À partir de cette analyse, nous pouvons affirmer que les termes finnois concernant l’escalade et 

leurs équivalents français sont formés de manière complètement différente. Nous avons vu que 

les termes finnois étaient formés par la stratégie d’étrangéisation tandis que la majorité des 

équivalents français étaient domestiqués. Selon nous, la terminologie française s’est formée de 

manière intrinsèque à la langue française, car la France est l’un des berceaux de l’escalade, ce 

qui signifie que les dénominations pour des concepts complètement nouveaux ont dû être créées 

à partir des matériaux propres au français. En Finlande, en revanche, l’escalade ne s’est 

répandue que dans les années 1950 et sa popularité n’a commencé à croître que dans les années 

1990, période à laquelle l’escalade en tant que sport avait déjà gagné en popularité en Europe 

et aux États-Unis. Les termes étrangers ne sont entrés dans la langue finnoise qu’avec l’essor 

de cette nouvelle discipline sportive, ses concepts et leurs significations.  

Le résultat de notre étude consiste en un lexique terminologique bilingue dont la langue de 

départ et des définitions est le finnois. 
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