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Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen lapsia nimenantajina. Olen kiinnostunut siitä, millaisia nimen-
antostrategioita he käyttävät hyväkseen. Aihetta on mielenkiintoista tutkia, koska lapsia nimenantajina 
ei ole juurikaan tutkittu. Nimettävä kohde on luomani piirroshahmo, joka esittää pelleä. Aiemmin ei ole 
myöskään tutkittu lasten tapoja nimetä hahmoja. 
 
Tärkein tutkimuskysymykseni on, millaisia nimeämisstrategioita lapset käyttävät pellehahmoa nimetes-
sään. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, miten lapset perustelevat nimiehdotuksiaan. Näin tutkimukses-
sani tarkastellaan lasten antamien nimien lisäksi syitä annetuille nimille. 
 
Työ sivuaa nimistöntutkimuksessa kirjallisuuden nimien kenttää, jota käytän hyödykseni tarkastelles-
sani nimiä. Kuitenkin oma tutkimusaineistoni kattaa laajemman populaarikulttuurin nimien alueen, joka 
ei rajoitu vain kirjallisuuteen.  
 
Tutkimuksen aineistona ovat videoidut pienryhmähaastattelut, joihin osallistui 16 neljäsluokka-laista. 
Tarkastelun kohteena ovat siis heidän antamansa nimiehdotukset sekä niiden perustelut. Tutkimus on 
lajiltaan kvalitatiivista ja siinä käytetään kansanonomastista otetta, jolloin tärkeäksi seikaksi nousee 
myös nimien käyttö kulttuurisessa kentässä. 
 
Tutkimuksessa selviää, että lasten tavat nimetä ovat analogisia. Nimenantostrategiat noudattavat kult-
tuurissa vallalla olevaa mallia antaa nimiä. Usein lapset valitsevat nimeksi yksinkertaisen nimen, joka 
muistuttaa suomalaista henkilönnimeä. Lasten perusteet nimivalinnalle tulevat usein nimettävän koh-
teen ulkoisista ominaisuuksista. Nämä saattavat laukaista vastaajassa voimakkaitakin mielikuvia, jol-
loin nimeäminen voi tapahtua kuin huomaamatta jonkin esikuvan mukaan. 
  
Tästä voidaan päätellä, että lapset ovat nimeämisessään aikuisia suoraviivaisempia. Usein heidän an-
tamansa nimet ovat yksinkertaisia ja helposti propreiksi miellettäviä. Lasten perusteet antamilleen ni-
mille ovat myös aikuisia helpommin jäljitettävissä. 
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1 Johdanto 

 

Keksi hahmolle nimi! Minkä nimen antaisit alla olevalle hahmolle? 

 

Pelle Pupunen, Pelle Hermanni, Loikkanen, Pelle Puputti, Rane, Stubsis, Jänö-Jussi, Taituur, 

Anna Kottara, Sirkuspelletär, Pellervo, Onni, Pupu-Pepe, Taneli 

 

Muun muassa tällaisia nimiä sain vastaukseksi kandidaatin tutkielmassani (Laitinen 2018) te-

kemääni kyselyyn, jossa pyysin vastaajia keksimään pellehahmolle nimen. Jaoin lomaketta so-

siaalisessa mediassa, ja se tavoitti hieman päälle sata vastaajaa.  

 Kuvassa 1 näkyvän pellehahmon on toteuttanut ohjeideni mukaan ystäväni, graa-

finen suunnittelija Emilia Lahtinen. Halusin luoda hahmon, jolla on liioiteltuja ulkoisia ominai-

suuksia, kuten suuri nenä. Halusin myös, että hahmo on helposti tunnistettavista jonkin amma-

tin edustajaksi. Valitsin pellen, koska se mahdollisti edellä mainittujen ominaisuuksien sisäl-

lyttämisen yhdelle hahmolle. Tarkoitukseni oli, että hahmo herättäisi heti katsojissa tunnista-

misen tunteen sekä mielikuvia. Lisäksi halusin, että hahmo tekee kuvassa jotakin. Toiveissani 

oli, että hahmo olisi olemukseltaan hauska ja helposti lähestyttävä – siis sellainen, jolle olisi 

mukavaa keksiä nimi. Näin kuvaan valikoitui mukaan monta pientä kaniinia, joita pelle koettaa 

saada hyppäämään renkaan läpi. Tarkoituksenani oli siis luoda fiktiivinen hahmo, jolla on in-

himillisiä piirteitä. 

Kuva 1. Pellehahmo 
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Vuoden 2018 tutkimukseeni vastasivat aikuiset. Vastaajien joukossa alaikäisiä oli vain neljä. 

Vastaajista kaksi oli kuusivuotiaita, kolmas 11-vuotias ja vanhin alaikäisistä oli 13-vuotias. 

Kuusivuotiaiden vastaukset olivat hyvinkin yksinkertaisia ja motivoituneita siitä, että kuvassa 

on pelle. Vanhempien lasten nimiehdotukset eivät olleet suomenkielisiä. Annettujen nimien 

perusteet olivat toteavia ja melko yksioikoisia: vastaajat antoivat nimen, koska kuvassa on pelle 

ja kaneja. Toinen kuusivuotiaista ei edes osannut antaa perusteita nimiehdotukselleen. Millaisia 

nimiä lapset siis antavat inhimillistä olentoa muistuttavalle hahmolle? Millaisia nimenantostra-

tegioita he käyttävät hyödykseen? Entä miten he perusteleva nimiehdotuksensa?  

 Tässä tutkielmassani tutkin lasten käyttämiä nimeämisstrategioita. Nimeämisstra-

tegialla tarkoitan niitä keinoja, joita ihmiset käyttävät nimetessään jotakin. Usein nämä strate-

giat ovat opittuja ja noudattelevat kulttuurissa vallalla olevia tapoja nimetä ympäristössä esiin-

tyviä paikkoja ja ihmisiä. Mikä on ylipäätään lasten mielestä sopiva nimeksi? Olen erityisesti 

kiinnostunut siitä, millaisen nimen lapset antavat piirroshahmolle, joka esittää ihmistä. Lähden 

selvittämään tätä haastattelemalla 16:tta neljäsluokkalaista.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Millaisia nimeämisstrategioita lapset käyttävät pellehahmoa nimetessään? 

2. Miten lapset perustelevat nimiehdotuksiaan?  

 

Lasten nimettävänä on siis pellehahmo. Nimettävälle hahmolle olen tietoisesti valinnut piirteitä, 

joihin vastaajat voivat tarttua nimeä keksiessään. Näitä piirteitä ovat hahmon perusolemus eli 

sen "pelleys”, hahmon ulkoiset piirteet sekä hahmon toiminnallisuus kuvassa. Hypoteesini on, 

että vastaajat tarttuvat näistä johonkin ja luovat hahmolle nimen sen pohjalta. Oletan, että itse 

hahmon ”pelleys” nousee yleisimmäksi nimeämisperusteeksi.  

Tarkastelen myös lasten perusteluita sopivista nimistä. Selvitän, vaikuttaako ni-

meämiseen vaikkapa vastaajan omat kokemukset, joista hän on oletettavasti saanut pellehah-

mon mallin. 
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1.2 Teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus 

 

Tässä luvussa käy läpi tutkimukseni teoreettista taustaa ja luon silmäyksen aiempaan tutkimuk-

seen. Tutkimukseni lähtökohtia ovat kansanonomastinen näkökulma sekä kirjallisuuden nimis-

töntutkimus. Aiemmassa tutkimuksessa esittelen lapsia nimenantajina sekä hahmonnimen ole-

musta. 

 

1.2.1 Kansanonomastiikka 

 

Tarkastelen tutkimusaineistoani kansanonomastisesta näkökulmasta, joka kuuluu sosiolingvis-

tiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan nimien käyttöä ja käytön variaatiota. Sosiolingvistiikka on-

kin kiinnostunut kielen ja yhteiskunnan suhteesta, se huomioi muun muassa kielenkäyttäjän iän 

ja sukupuolen. Tämä puolestaan lukeutuu sosio-onomastiikkaan, jolloin tutkimuksessa otetaan 

huomioon se sosiaalinen ja tilanteinen kenttä, jossa vastaaja nimiä käyttää. Kenttä sulkee si-

säänsä nimen käyttökontekstin kokonaisuudessaan.  Osana tutkimusta ovat nimienkäyttäjien 

asenteet ja suhtautuminen nimiin. Pohditaankin, mistä syistä maallikot käyttävät nimiä eri ta-

voin. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 2008: 75, 77, 144; Lappalainen 2008: 66.)  

 Tutkimuksessani keskitynkin itse nimiehdotusten ohella siihen, miksi oppilaat 

ovat antaneet kyseiset nimet hahmolle. Tällöin mukaan tutkimukseen tulee laajempi kulttuuri-

nen ja yhteiskunnallinen kokonaisuus, jonka sisällä nimiä käytetään – nimethän eivät synny 

tyhjiössä, vaan usein heijastelevat yhteiskunnallista nimenantotraditiota. Ne ovat osa yhteis-

kuntaa ja kulttuuria, jonka ihmiset luovat kieliyhteisön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Ih-

miset nimeävät asioita, joita pitävät nimeämisen arvoisina. (Ainiala 2016.) Näihin lukeutuvat 

erityisesti elävät olennot. Tutkimukseni piirroshahmo on kirjallisuudesta tuttujen henkilöhah-

mojen kaltainen. Koska nämä usein edustavat inhimillisiä hahmoja, joilla on ajatuksia ja tun-

teita, on niiden nimeäminen luonnollista.  

Kansanonomastiikkaa tutkimuksessani edustaa myös tarkasteluni siitä, kuinka 

lapset puolustivat nimiehdotuksiaan. Toisaalta myös se, jos he eivät sitä tehneet. Haastatteluni 

viimeisessä kysymyksessä pyysin lapsia nimittäin valitsemaan ryhmänsä nimiehdotuksista hah-

molle parhaiten sopivan. Oppilaat joutuivat siis neuvottelemaan keskenään oman nimiehdotuk-

sensa sopivuudesta hahmolle sekä sen suhteutumista muihin annettuihin nimiehdotuksiin. Osa 

oppilaista piti kiinni omasta nimiehdotuksestaan, osa taas ei. Lasten nimiehdotukset heijastavat 

myös heidän asenteitaan nimiin yleensä, tämä liittyy puolestaan vahvasti nimien herättämiin 

mielikuviin, joita tarkastelen tarkemmin analyysiluvussa. 
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1.2.2 Aiempi tutkimus 

 

Lapsista nimenantajina on tehty muutamia tutkimuksia, joista työni kannalta tärkeimpänä pidän 

ruotsalaisen Katharina Leibring (2002) tutkimusta. Hän on tutkinut lasten leluilleen antamia 

nimiä. Mielenkiintoisia pro gradu -tutkielmia taas ovat Merja Rantasalon ja Kaisa Tikan työt. 

Rantasalo on jo vuonna 1989 tehnyt tutkielman Lapsi nimenantajana. Nimettäviä kohteita ei 

ole juurikaan rajattu, vaan ne käsittävät esimerkiksi lelut, mielikuvitusolennot ja lemmikit. Ti-

kankin (2006) pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan lapsia nimenantajina. Hänen tutkimuskoh-

teinaan ovat lasten antamat nimet leikkipaikan ympäristölle, kyseessä on siis paikannimistöön 

keskittyvä tutkimus. 

 Katharina Leibring tutki 300:a lasten antamaa lelunnimeä. Lähes kaikki nimetyt 

olivat lelueläimiä. Aineiston ulkopuolelle rajautuivat esimerkiksi autot ja unirätit. Leibring huo-

masi, että lasten antamat nimet oli mahdollista jakaa neljään ryhmään: 1) nimiin, jotka kuvaili-

vat lelun ominaisuutta, 2) ”kehunimiin” eli nimiin, jotka herättävät lapsessa myönteisiä mieli-

kuvia, 3) lainanimiin ja 4) vapaasti luotuihin nimiin. (Leibring 2002a: 366.)  

Leibringin tutkimuksessa ensimmäinen ryhmä on toiseksi suurin. Lapset nimesi-

vät lelunsa niiden ulkoisten tai kuvitteellisten ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi ruskea koi-

ralelu sai nimen Choklad (’Suklaa’). (Leibring 2002a: 367.) Myös Merja Rantasalo (1989) on 

tutkinut, millaisia perusteita käyttäen lapsi nimeää erilaisia kohteita, kuten leluja, mielikuvitus-

hahmoja ja lemmikkieläimiä. Lapsille on tyypillistä nimetä kohde jonkin sille kuuluvan omi-

naisuuden mukaan. Taustalla voi olla ajatus mahdollisen esikuvan ja nimetyn kohteen saman-

kaltaisuudesta (Rantasalo 1989: 16, 88).  

Toisen ryhmän kehunimiin (’complimentary names’) kuului tiikeripehmolelulle 

annettu nimi Blodsvans (’Verihäntä’), joka on tarkoituksella pelottava erottuakseen nimenan-

tajan sisaren lempeistä pehmolelujennimistä. Kehunimien voidaan siis ajatella olevan nimiä, 

joilla nimenantaja pyrkii herättämään mielikuvia myönteisinä pitämistään ominaisuuksista. Ni-

millä siis koetetaan tuoda esiin lelun paremmuutta, lelua pyritään kehumaan ja nostamaan ja-

lustalle. Tämän ryhmän nimet eivät ole samalla tavalla sidoksissa lelun ulkoisiin ominaisuuk-

siin kuin ensimmäisen ryhmän nimet, vaikka ne olisivatkin olemukseltaan samankaltaisia. Ni-

met eivät siis kirjaimellisesti kuvaa lelun ulkonäköä. Kehunimet eivät kuitenkaan olleet lasten 

ensisijaisia valintoja. (Leibring 2002a: 367.) 

 Selvästi käytetyin nimeämisstrategia on lainanimet. Innoittajina tämän ryhmän 

nimille ovat kirjat, elokuvat, sarjakuvat, oikeat eläimet sekä henkilöt. Leibring toteaakin, että 

jos lelut olisivat olleet elossa, ne olisivat todennäköisesti saaneet henkilönnimen. Eniten nimiä 
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lainattiin Disneyn elokuvista sekä Astrid Lindgrenin kirjoista. Tällainen nimi on esimerkiksi 

Simba. (Leibring 2002a: 368.) Näin oli myös Rantasalon (1989) tutkimuksessa: lasten suosituin 

tapa nimetä kohde on antaa nimi elävän esikuvan mukaan. Huomattavan moni lasten antamista 

nimistä on henkilönnimen kaltainen nimi. Erityisesti päiväkoti-ikäiset lapset nimesivät kohteita 

esikuvan mukaan. Tällöin nimenantoon vaikutti usein jokin nimeäjän havaitsema samankaltai-

suus nimettävän ja esikuvan välillä. Suosittua oli myös antaa nimi leikkitoverin mukaan. Ni-

menantoperusteiksi on kelvannut myös jokin ystävällä huomattu yhtäläisyys, kuten hiustenväri. 

Esikuvana lapselle saattaa toimia myös fiktiivinen hahmo, usein lapset saivat innoitusta kirjal-

lisuudesta. Tällaisia nimiä olivat esimerkiksi Nalle Puh ja Uppo-Nalle. Kirjallisuus oli televi-

siota merkittävämmässä osassa esikuvien mukaan nimeämisessä. Tämä saattaa ehkä osittain 

johtua siitä, että lukiessa (tai kuunnellessa) lapsen täytyy itse muodostaa mielikuvia henkilöistä 

ja nämä mielikuvat saattavat osua lähemmäksi nimettävää kohdetta kuin valmis televisio-

hahmo. (Rantasalo 1989: 30–31, 36–37, 43, 88.) On myös hyvä muistaa, että Rantasalon tutki-

muksen aikaan esimerkiksi Internet ei ollut samalla tavalla lasten käytettävissä kuin nykypäi-

vänä. Näin esimerkiksi pelihahmojen nimet eivät ole voineet vaikuttaa lasten nimiesikuviin sa-

malla tavalla kuin nykypäivänä. 

Leibringin neljäs, vapaasti luotujen nimien kategoria, on suhteellisen rajaton si-

sältönsä muodon puolesta. Kategoriaan sijoittui esimerkiksi huskypehmolelu ”pentuineen”, 

jotka kaikki on nimetty lumiteeman mukaan, kuten Snöflingan (’Lumihiutale’). Pehmopapu-

kaija sai nimen Papegojan P:s broder (’Papukaijan P:n veli’), joka vain kertoi sen olevan toisen 

pehmolelun sukulainen. Toisaalta ryhmässä on myös sellaisia nimiä, jotka vain kuulostivat ni-

menantajista hauskoilta. Leibring arvelee, että osasyynä ryhmän ”outoihin” nimiin on se, että 

lapsilta loppuivat tavalliset nimet lelujen suuren määrän takia. (Leibring 2002a: 368–369.) Vii-

meisen ryhmän voidaan siis ajatella olevan eräänlainen kaatoluokka, jossa teemanimeäminen 

näkyy selkeästi.  

Yhteenvetona Leibringin tutkimuksesta voidaankin todeta, että lasten nimeämis-

tavat eivät eroa merkittävästi aikuisten vastaavista. Lapset käyttävät mieluusti strategianaan 

esikuvan mukaan nimeämistä, eikä tapa ole aikuisellekaan vieras. Hyvinkin usein lapsi saa esi-

merkiksi toiseksi etunimekseen suvussa kulkevan nimen (Kiviniemi 2006: 134–135). Kuitenkin 

pienet lapset (ennen luku- ja kirjoitustaidon oppimista) käyttävät kieltä vapaammin eikä heidän 

käsityksensä sopivasta nimestä ole yhtä suppea kuin aikuisilla (Leibring 2002a: 370).  

 Rantasalo taas huomasi tutkimuksessaan hienoisia eroja poikien ja tyttöjen ta-

vassa nimetä kohteita. Pojat käyttivät appellatiiviin pohjautuvaa nimeämistapaa jonkin verran 

enemmän kuin tytöt. Tytöt korostivat valinnoissaan enemmän mieltymystä nimeen, pojat taas 
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selittivät useammin valintaansa nimen sisällöllä. Tytöt myös pyrkivät antamaan äänneasultaan 

sointuvia nimiä jonkin verran poikia enemmän. Kuitenkaan sukupuolten välille ei muodostunut 

kovinkaan suuria eroja nimeämistavoissa. Huomionarvoista kuitenkin on, että molemmat su-

kupuolet suosivat nimivalinnoissaan oman sukupuolensa henkilönnimiä. (Rantasalo 1989: 18, 

90.)  

Hahmonnimen tutkituksen puolelta oman tutkimukseni kannalta tärkeä teos on 

Yvonne Bertillsin (2003) väitöskirja, jossa hän on tutkinut propreja lastenkirjallisuudessa. Ber-

tills pohtii, millaisia nämä kirjallisuuden nimet ovat ja millaisia funktioita niillä on. Väitöskir-

jasta selviää, että lastenkirjallisuuden nimet ovat usein semanttisesti latautuneita, ne pyrkivät 

kertomaan jotakin olennaista hahmosta. Olen Bertillsin tapaan kiinnostunut hahmonnimen omi-

naisuuksista. Bertills tuo myös mukaan näkökulman siitä, ettei hahmonnimien tarvitse olla kon-

ventionaalisia.  

Myös Leonard Pearl (2007) on tutkinut hahmonnimien muodostusta pro gradu -

tutkielmassaan. Hänen tarkastelunsa kohteena ovat Disneyn hahmonnimet. Pearl toteaa käsit-

teen hahmonnimi olevan osuva, koska se kertoo heti, että nimenkantaja on hahmo. Se mahdol-

listaa hahmonnimen liittymisen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. Lisäksi termi 

viittaa siihen, että nimenkantaja on nimenomaan hahmo, jolla todennäköisesti on joitakin ni-

meensä viittaavia piirteitä. Hahmonnimi myös antaa ymmärtää, että nimeä on mahdollista käyt-

tää kirjallisuuden nimiä laajemmassa kontekstissa. Pearlkin lähestyy – monien muiden tapaan 

– aineistoaan ryhmittelemällä sen nimet eri kategorioihin niiden ominaisuuksien mukaan esi-

merkiksi jakamalla aineistonsa lempinimiin, titteliä ilmaiseviin nimiin ja sukulaisuutta ilmaise-

viin nimiin. Näistä nimiryhmistä hän etsii niille yhteisiä ominaisuuksia. Toisaalta Pearl toteaa, 

että nimet voivat häilyä kategorioiden välillä, ne voivat samaan aikaan vaikkapa ilmaista use-

ampaa hahmoon liittyvää ominaisuutta. (Pearl 2007: 20–21, 48–49.) 

Joitain yhtäläisyyksiä tutkimukseni luonteessa voidaan nähdä olevan myös nimi-

kilpailuihin, joissa maallikkoja pyydetään nimeämään jokin – eloton taikka elollinen – kohde. 

Tällöin henkilö saa ehdottaa jollekin kohteelle mielestään sille sopivaa nimeä. Myös nimikil-

pailuihin voidaan liittää pyyntö nimiehdotuksen perustelemisesta. Usein, varsinkin elollista 

kohdetta nimetessä, sen oletetut tai ulkoiset ominaisuudet ovat suosituimpia nimeämisperus-

teita. Nimikilpailuja on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan esimerkiksi Mirjami Sirén 

(2018). Hän tutki muun muassa jääkarhunpennulle ehdotettuja nimiä. 
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1.2.3 Kirjallisuuden nimet osana hahmonnimien luokittelua 

 

Vaikka tutkimukseni pellehahmo ei ole tarinallinen henkilöhahmo, voidaan saamiani nimieh-

dotuksia tarkastella kirjallisuudentutkimuksen nimijaottelun avulla. Ovathan kuvitteellisten 

hahmojen nimet pohjimmiltaan kirjallisuuden nimistöä, joskin nykyisin hahmonnimiä löytyy 

myös esimerkiksi pelimaailmasta1. Kaunokirjallisuudessa esiintyvät fiktiiviset nimet ovat kir-

jailijan oman mielikuvituksen tuotetta ja nimenomaan kirjaa varten luotuja. Koska myös tämän 

tutkimuksen fiktiivinen pellehahmo muistuttaa perusolemukseltaan hyvinkin paljon kaunokir-

jallisuudessa – erityisesti kuvitetussa lastenkirjallisuudessa – esiintyviä henkilöhahmoja, voi-

daan sen saamia nimiehdotuksia tarkastella kirjallisuudentutkimuksen nimijaottelua apuna 

käyttäen. Tämän luokittelun mukaan nimet jaetaan fiktiivisiin ja autenttisiin nimiin. Ensimmäi-

sen kategorian jäsenet ovat keksittyjä nimiä, jotka eivät ole olemassa reaalimaailmassa. Nimet 

ovat fiktiivisiä, vaikka samanniminen henkilö sattuisikin olemaan olemassa reaalimaailmasta, 

mutta hän ei edusta teoksessa esiintyvää fiktiivistä henkilöä. Nimi on tällöin sattumalta sama. 

Toinen kirjallisuuden nimiryhmä ovat autenttiset nimet, jotka viittaavat todellisiin reaalimaail-

man henkilöihin ja paikkoihin. Näin tämän ryhmän nimet voidaan jakaa autenttisiin nimiin, 

realistisiin mutta epäautenttisiin nimiin, keinotekoisiin nimiin ja lainanimiin. (Ainiala ym. 

2008: 333–334.)  

Yleensä fiktiivisten hahmojen nimet pyrkivät kertomaan jo nimessä jotakin olen-

naista hahmon olemuksesta tai luonteesta. Monet proprit siis ilmaisevat hahmon tyyppiä tai 

lajia, näin ne luonnehtivat hahmoa ja kuvaavat sitä. (Ainiala ym. 2008: 332, Bertills 2003: 93.) 

Tämä tarkoittaa sitä, että hahmolle pyritään antamaan sellainen nimi, joka synnyttää kuulijassa 

jo heti ensimmäisellä kerralla jonkin mielleyhtymän. Lisäksi voidaan ajatella, että nimet ovat 

yksi keino muovata nimettävän kohteen identiteettiä (Aldrin 2016). Esimerkiksi lastenkirjalli-

suudesta tuttu hahmo Peppi Pitkätossu luo todennäköisesti jo ensikuulemalta mielikuvan hen-

kilöstä, jolla on suuret kengät jaloissaan. 

Kuten jo mainitsin, Leonard Pearl (2007) lanseeraa pro gradu -tutkielmassaan ter-

min hahmonnimi. Hänen mukaansa se kuvastaa nimen viittaavuutta hahmoon: nimihän heijas-

taa tiettyjä hahmoon kuuluvia piirteitä. Pearl toteaa termin tarkoitteen olevan fiktiivistä nimeä 

selvemmin yhteydessä nimen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Hänestä termi 

fiktiivinen nimi antaa sen kuvan, että nimi ei voisi esiintyä myös reaalimaailmassa, hahmon-

                                                           
1 Ks. esim. Uusi-Äijö 2020: Dragon Age: Inquisition -videopelin nimet ja niiden funktiot 
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nimi puolestaan ei rajaa nimen olemassa oloa ainoastaan fiktiiviseen maailmaan. Terminä hah-

monnimi onkin sallivampi: se mahdollistaa hahmon esiintymisen myös muissa medioissa kuin 

kirjallisuudessa. (Pearl 2007: 20–21.) Bertills taas toteaa, että nämä hahmonnimet (’personal 

names’) voivat olla tyypillisiä henkilönnimiä, jolloin ne muodostuvat etu- ja sukunimistä. Toi-

nen vaihtoehto on, että nimet ovat semanttisesti latautuneita. (Bertills 2003: 232.) Tällä tarkoi-

tetaan nimiä, jotka kertovat jotain merkittävää hahmosta. Kun hahmo mainitaan nimeltä ensim-

mäisen kerran tekstissä, latautuu tämän nimeen tiettyjä piirteitä. Semanttinen lataus voi olla 

niin voimakas, että se saattaa jopa rajoittaa hahmon kehitystä. Kun hahmonnimet ovat semant-

tisesti läpinäkyviä, ne siis selvästi kuvastavat näitä hahmoa määrittäviä piirteitä. (Bertills 2003: 

53.) Tämä tarkoittaa sitä, että hahmon ei välttämättä tarvitse olla entuudestaan tuttu, jotta siitä 

voitaisiin tietää joitain olennaisia ja hahmoa määritteleviä ominaisuuksia – pelkkä nimi riittää 

tarvittaessa luomaan voimakkaankin mielikuvan. Käsite hahmonnimi istuukin luontevasti oman 

työni termistöön, koska luomani pellehahmo on inhimillinen olento. Näin työssäni ei muodostu 

tulkinnanvaraisuutta sen suhteen, millainen olio, asia taikka esine voidaan katsoa hahmoksi. 

Ihmistä muistuttava pelle on ehdottomasti elävän olennon – ihmishahmon – kaltainen.  Koska 

ihmisillä on nimet, ei tutkimusasetelmani aiheuta hämmennystä. Toisin voisi olla, mikäli olisin 

pyytänyt lapsia nimeämään piirroskuvan tuolista. Joskaan tämänkään kaltaiset hahmot eivät ole 

vieraita lastenkirjallisuudelle taikka piirroselokuvilla, esimerkiksi Kaunottaressa ja Hirviössä 

kynttilänjalalla sekä kaappikellolla on nimet. 

Nimenmuodostus pohjautuu muuhun suomen kielen sanojen- ja lauseidenmuo-

dostukseen (Ainiala ym. 2008: 86). Bertillsin mukaan hahmonnimen luominen mukailee kes-

keisiä sananmuodostuksen keinoja, joita ovat yhdistäminen ja johtaminen. Lisäksi yksinkertai-

set nimet sopivat hahmonnimiksi. Toisaalta hahmonnimi voi myös olla yhdistelmä näistä kol-

mesta. (Bertills 2003: 21.) Yhdistäminen tarkoittaa esimerkiksi kaksiosaista nimeä, johon on 

yhdysmerkin avulla liitetty yhteen kaksi nimeä. Johtaminen voisi yksinkertaisimmallaan olla 

vain feminiinisen -tAr-liitteen lisääminen nimeen, kuten Disneyn koiraelokuvasta tutulla hah-

molla Kaunotar (Pearl 2007: 50–52). Toisaalta johtimia käytetään myös sukunimiä muodosta-

essa, esimerkiksi johdin -nen on tyypillinen sukunimen tunnusmerkki (Paikkala 2004: 212). 

Yksinkertainen nimi on johtamaton. Omassa tutkimuksessani yksinkertainen nimi on lyhyt, 

kahdesta tavusta muodostuva nimi, joka muistuttaa siis tyypillistä suomalaista henkilönnimeä.  

 Oman tutkimukseni kannalta erityisen merkittäviä ovat Bertillsin ja Pearlin ha-

vainnot siitä, että appellatiivi voi toimia osana hahmonnimeä. Bertills mainitsee esimerkiksi 

Nalle Puh -kirjat, joiden hahmojen yksilöivinä niminä on appellatiivi. Kirjoissa seikkaileva kani 
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on nimeltään Kani, mutta hahmo on tästä huolimatta tunnistettavissa muista mahdollisista ka-

neista. Nimi kertoo siitä, mikä hahmo itse asiassa on, se siis jo luokittelee hahmon. (Bertills 

2003: 73–74, Pearl 2007: 70–71.) Omassa tutkimuksessani tällainen appellatiivinen nimi on 

sana pelle. Kuten aineistostani huomataan, moni vastaaja onkin käyttänyt Pelleä etunimen ta-

paan osana yhdysnimeä.  

 

1.3 Tutkimuksen kulku 

 

Tässä luvussa olen esitellyt tutkimuskysymykseni sekä tarkastellut aiempaa tutkimusta lasten 

nimeämistavoista ja hahmonnimistä yleensä. Luvussa 2 esittelen tutkimusaineistoni sekä käyt-

tämäni metodit. Käytän apunani nimien luokittelussa kaunokirjallisuuden nimistöntutkimuksen 

puolella käytettyä luokittelua. Tällöin olen jaotellut nimiä autenttisiin nimiin, realistisiin mutta 

epäautenttisiin nimiin, keinotekoisiin nimiin ja lainanimiin. Luvussa 3 analysoin aineistoa. Vii-

meisessä luvussa tarkastelen kriittisesti valitsemiani tutkimusmenetelmiä sekä saamiani tutki-

mustuloksia. Pohdin myös, onko tekemäni analyysi onnistunut. Lisäksi punnitsen mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

 

2 Aineisto ja menetelmät 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni ja kerron tutkimusmenetelmien valinnasta. Esittelen 

myös tutkimuksessa käyttämäni kysymysrungon sekä taulukon haastatteluajan jakautumisesta 

ryhmien välillä.  

 

2.1 Pienryhmähaastattelut 

 

Aineistonani ovat 17.5.2019 tekemäni pienryhmähaastattelut Kirkkonummella sijaitsevassa 

koulussa. Haastatteluihin osallistui yhteensä 16 neljäsluokkalaista oppilasta, joista kahdeksan 

on tyttöjä ja kahdeksan poikia. Pienryhmiin osallistuneet oppilaat olivat kaikki toisilleen tuttuja. 

Lisäksi oppilaat saivat itse valita pienryhmät, jolloin ne muodostuivat kavereista. Puheviestin-

nän teoria mukaan tämän pitäisi taata se, että ryhmäläiset ovat avoimia keskustelemaan keske-

nään nimistä sekä kyseenalaistamaan toistensa nimiehdotuksia hyvässä hengessä. Ryhmäläiset 

olivatkin halukkaita keskustelemaan, eikä kenenkään tarvinnut pelätä erimielisyyksien aiheut-

tamaa ahdistusta taikka nolostumista. (ks. Galanes – Adams – Brilhart 2001: 153–154.) Jos 
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ryhmässä olisi ollut jäseniä, joista muut ryhmäläiset eivät olisi pitäneet, olisi keskustelun yllä-

pitäminen saattanut olla hankalampaa. Galanesin ym. mukaan tämä näkyy jopa sanattomassa 

viestinnässä: niiden ihmisten puoleen käännytään, joista pidetään, niistä vetäydytään kauem-

maksi, joista ei pidetä (Galanes ym. 2001: 96–97). Haastattelutilanteessa tarkkailinkin myös 

lasten sanatonta viestintää. Lisäksi – erityisesti paikannimiä tutkittaessa – on todettu, että vuo-

rovaikutustilanne vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset käyttävät nimiä. Mikäli puhetilanne on luon-

teeltaan kovinkin virallinen, pyrkivät keskusteluun osallistuvatkin olemaan muodollisia käyttä-

missään nimissä. (ks. Ainiala 2016). Tämän kaltaista jäykkyyttä oli haastattelussa tarkoitus 

välttää. 

 Oppilaat jakaantuivat kahteen neljän hengen tyttöryhmään sekä kahteen neljän 

hengen poikaryhmään. Olen antanut ryhmille numerot 1, 2, 3, ja 4. Lisäksi yksilöin jokaisen 

ryhmän jäsenen käyttämällä kirjaimia a, b, c tai d. Käytän näitä lyhenteitä aineistoesimerkkien 

yhteydessä. Haastattelut toteutettiin ryhmittäin luokkahuoneessa niin, että oppilaat istuivat puo-

liympyrässä edessäni, jolloin heillä oli katsekontakti sekä minuun että toisiinsa. Haastatteluti-

lanne videokuvattiin, jotta haastattelua oli mahdollista käydä myöhemmin uudestaan läpi. Tämä 

myös helpotti haastattelun litterointia. Lisäksi videokuvaaminen mahdollisti tarkemman paneu-

tumisen oppilaiden ilmeisiin ja eleisiin. Oppilaat saivat ennen yhteisen keskustelun aloittamista 

pellen kuvan katsottavakseen. 

 Jokaisen haastatteluun osallistuneen oppilaan äidinkieli on suomi, lisäksi kaikki 

oppilaat ovat asuneet koko elämänsä Suomessa. Nämä seikat vähensivät väärinymmärrysten 

mahdollisuutta, kun jaoimme saman äidinkielen sekä kulttuurisen ympäristön. Leibringkin 

(2002) toteaa, että lasten antamien nimien alkuperää on helpompi ymmärtää, kun tutkija itse 

kuuluu samaan kulttuuriin nimenantajan kanssa. Näin lapsen assosiaatioita on helpompi jäljit-

tää. Yhteinen kulttuuri auttaa myös ymmärtämään paremmin lapsen rajoittunutta sanastoa, kun 

avainsanat (’code words’) ovat yhteisiä molemmille osapuolille. (Leibring 2002a: 365.)  

 On kuitenkin syytä muistaa, että haastattelija voi tahtomattaankin vaikuttaa haas-

tattelutilanteeseen ja haastateltavien käytökseen. Voidaan puhua ”tarkkailijoiden paradoksista”, 

tämä tarkoittaa sitä, että haastateltavat voivat antaa vastauksia, joiden olettavat miellyttävän 

haastattelijaa. Alitajuntainen miellyttäminen saattaa kohdistua myös muihin haastateltaviin. 

Toisaalta haastattelija – taikka muut haastateltavat – saattaa myös aiheuttaa hämmennystä vas-

taajassa, mikä taas voi vaikuttaa hänen kykyynsä vastata esitettyihin kysymyksiin tarkoituksen-

mukaisesti. Lisäksi ympäristöllä on merkitystä haastattelutilanteessa. Jos vastaaja kokee ympä-

ristön ahdistavaksi, saattaa tämä heijastua vaikeutena keskittyä vastauksiin. (Aldrin 2016.) Tä-

män tutkimuksen haastattelu tehtiin oppilaille tutussa ympäristössä, koululuokassa. Ympäristön 
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ei siis pitäisi aiheuttaa heille epävarmuutta, mutta se on saattanut tehdä haastattelutilanteesta 

koulutuntia muistuttavan tapahtuman, jossa lähtökohtaisesti esitettyihin kysymyksiin on ole-

massa oikeat vastaukset. 

 Olin rakentanut pienryhmähaastatteluihin kysymysrungon, jonka pohjalta kes-

kusteluni oppilaiden kanssa eteni. Peruskysymysten lisäksi pyrin tekemään tarkentavia lisäky-

symyksiä tarpeen vaatiessa. Lisäksi johdattelin keskustelua uusilla kysymyksillä eteenpäin, mi-

käli oppilaat eksyivät aiheesta. Pienryhmähaastatteluissa keskustelu eteni oppilaiden kanssa 

seuraavaa kysymysrunkoa mukaillen:  

 

1. Mikä nimi mielestäsi sopisi hahmolle?  

2. Miksi valitsit hahmolle kyseinen nimen? 

3. Oliko nimen keksiminen hankalaa? 

4. Millainen nimi hahmolle ei sopisi? 

5. Onko hahmo mielestäsi poika vai tyttö? 

6. Minkä ikäinen hahmo mielestäsi on? 

7. Mikä pienryhmänne nimiehdotuksista sopisi hahmolle parhaiten? 

 

Haastattelun alkaessa oppilaat saivat ensin itse pohtia muutaman minuutin ajan hahmolle sopi-

vaa nimeä. Tämän jälkeen keskustelimme pienryhmässä oppilaiden nimiehdotuksista. Ensim-

mäisen kysymyksen kohdalla painotin erityisesti sitä, että lapsien tehtävänä on keksiä hahmolle 

nimi käyttämällä kysymyksessä sanaa ”hahmo”. Näin koetin tehdä heti selväksi, että haen ni-

meä nimenomaan kuvassa näkyvälle hahmolle, enkä kuvalle otsikkoa. En myöskään käyttänyt 

sanaa pelle, jotten johdattelisi lasten nimivalintoja. 

 Pienryhmähaastatteluihin oli jokaisen ryhmän kohdalle varattu aikaa kymmenen 

minuuttia, koska haastattelut piti saada tehtyä yhden oppitunnin (45 min.) aikana. Haastattelui-

hin varattu kymmenen minuutin aikaraja sisälsi myös lasten siirtymiset toisesta luokasta haas-

tattelutilaan. Eniten aikaa kului kolmannen poikaryhmän haastatteluun, joka kesti 8:56 minuut-

tia. Vähiten aikaa puolestaan meni toisen poikaryhmän haastatteluun, joka kesti 7:44 minuuttia. 

Eroa käytetyssä haastatteluajassa on siis reilu minuutti. Haastattelurunko osoittautui sopivasti 

mitoitetuksi haastatteluun varattuun aikaan nähden, minkään ryhmän keskustelua ei tarvinnut 

keskeyttää aikarajan umpeutumisen takia, vaan keskustelut tulivat luonnollisesti sopivaan ai-

kaan päätökseen. 
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Ryhmän tunnus Haastatteluun käytetty aika 

Ryhmä 1, T 8:22 min. 

Ryhmä 2, P 7:44 min. 

Ryhmä 3, P 8:56 min. 

Ryhmä 4, T 8:10 min. 

Taulukko 1. Pienryhmähaastatteluihin käytetty aika. Ryhmän perässä oleva tunnus T tarkoittaa tyttöryhmää, tun-

nus P taas poikaryhmää. 
 

Lasten antamat nimiehdotukset hahmolle ovat: Martti-Pelle, Pentti, Hermanni, Pertti, Bert, 

Bert, Pupu-Hermanni, Pertti, Pennywise, Sans, Sans, Pentti, Puppe, Petteri Punakuono, Pön-

ninen ja Jorma. Aineistoni muodostuu näistä kuudestatoista nimiehdotuksesta sekä niiden pe-

rusteluista. Neljä nimiehdotuksista esiintyi toisteisena kaksi kertaa. 

 

2.2 Taulukointi ja vertailu tutkimuksen välineinä 

 

Tarkastelen saamiani tuloksia taulukoimalla ja vertailemalla niitä sekä keskenään että aiempaan 

tutkimukseen nähden. Taulukointia hyödyntäen luokittelen nimiä luomalla eri kategorioita, 

joita tarkastelemalla voin tehdä johtopäätöksiä saamistani nimiehdotuksista. Käytän hyväkseni 

luokittelussa muun muassa kirjallisuuden nimistön luokittelumalleja. Lisäksi jaottelen nimiä 

esimerkiksi nimityypin käsitteen kautta, kerron näistä tarkemmin analyysiluvussa 3. 

Tutkimukseni on kvalitatiivista, koska olen haastatellut vain pientä joukkoa nel-

jäsluokkalaisia. Tämä on kuitenkin tutkimukseni kannalta tarkoituksenmukaista, koska käyn 

jokaisen vastauksen sekä sen perusteet lävitse yksitellen. Näin pystyn syventymään tarkasti jo-

kaiseen nimiehdotukseen suuren massan käsittelyn sijasta. Pystyin myös tarkastelemaan vas-

taajien sanatonta viestintää sekä muun ryhmän vaikutusta nimenantoprosessiin.  

Työni kannalta on myös olennaista pohtia, missä määrin ja millä tavoin annetut 

nimet noudattavat henkilönnimien ja hahmonnimien malleja. Nämä kaksi nimittäin poikkeavat 

toisistaan jossain määrin. Hyödykseni käytän kielitypologiaa, jolla tosin tarkoitetaan nykyisin 

maailmanlaajuista vertailevaa kielitiedettä. Maailman kielistä pyritään siis löytämään yleistyk-

siä. Voidaan ajatella, että typologista analyysiä käytetään tutkittaessa kielellisiä systeemejä 

sekä niissä toistuvia malleja. (Miestamo 2010: 153–156.) Nimitypologia puolestaan tarkoittaa 

nimien tutkimista ja luokittelua sitä ajatusta vasten, että nimenanto on analogista. Nimet nou-

dattavat siis tiettyä, kieliyhteisössä vallalla olevaa nimenantomallia. Näin nimet syntyvät val-

miisiin nimisysteemeihin. Tämä puolestaan auttaa meitä tunnistamaan proprit appellatiiveista. 
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Nimitypologisen tiedon avulla pystymme tunnistamaan nimien fonologisia, morfologisia, syn-

taksisia ja semanttisia ominaisuuksia. Fonologisella tiedolla tarkoitetaan ymmärrystä nimien 

äänteellisestä rakenteesta. Nimien morfologiaa tuntemalla taas pystymme tunnistamaan nimien 

muotopiirteitä, kuten johtimia. Nimien syntaktiset ominaisuudet puolestaan paljastavat, kuinka 

nimien ainekset ovat sidoksissa toisiinsa ja niiden lauseopillisen suhteen toisiinsa. Nimitypolo-

gian avulla saadaan siis tietoa siitä, millaiset rakennepiirteet, leksikaaliset ainekset sekä nimi-

systeemien nimien väliset suhteet ovat tavanomaisia nimistössä. Prototyyppisten tapausten tun-

nusomaisten piirteiden tunteminen mahdollistaa poikkeamien havaitsemisen. (Ainiala ym. 

2008: 39–41.) Omassa työssäni keskeistä on tunnistaa tyypillisen hahmonnimen sekä henkilön-

nimen ominaisuudet ja pohtia, näkyvätkö ne lasten antamissa nimiehdotuksissa. 

Henkilönnimi on henkilöä tarkoittava erisnimi, joka sisältää etunimet, etunimen 

tavoin käytetyt lisänimet, sukunimet ja puhuttelunimet (Tieteentermipankki: s.v. henkilönnimi). 

Länsimaisessa kulttuuripiirissä henkilönnimijärjestelmät ovat melko yhtenäisiä. Kansalaisilla 

on yleensä yhdestä neljään etunimeä sekä sukunimi. Etunimet ovat suurelta osin kristinuskon 

vaikutuksesta muotoutuneita. Erityisesti ensimmäiset etunimet ovat tyypillisesti kaksitavuisia 

ja vokaaliloppuisia. Naistennimet loppuvat yleensä a-vokaaliin, miestennimet taas loppuvat, 

huomattavasti naistennimiä useammin, o-vokaaliin. (Kiviniemi 2006: 14–16, 108, 116.) Hen-

kilönnimet eivät kuitenkaan ole sattumanvaraisista elementeistä koottuja, vaan ne noudattavat 

henkilönnimisysteemejä. Niiden muodostuminen erilaisista alasysteemeistä, kuten etu- ja su-

kunimistä, on kieli- ja kulttuurikohtaista. Henkilönnimien ensisijainen tehtävä on identifioida 

henkilö, mutta niillä voi olla myös muita sosiaalisia ja kulttuuria tehtäviä. Eräs tällainen tehtävä 

on luokitella ihmisiä eri ryhmien jäseniksi sekä antaa henkilölle sosiaalinen identiteetti. Usein 

tämä on vielä sidoksissa sukupuoliluokitteluun. (Ainiala ym. 2008: 163–164, 167.)  

 Nimenvalintaamme vaikuttaa koko henkilöhistoriamme, arvomaailmamme ja 

tietomme maailmasta (Kiviniemi 2006: 136). Se heijastelee nimenantajan uskonnollisia, poliit-

tisia ja muita arvoja. Yleinen nimenantoperuste on nimetä lapsi tämän sukulaisen mukaan. Nimi 

voidaan myös valita sen perusteella, että se kuvailee lasta. Toisaalta nimi voi kertoa jotakin 

olennaista lapsen asemasta, esimerkiksi kaksosena syntymisestä. Viimeinen tosin on tyypilli-

nen nimenantoperuste lähinnä teollistuneiden maiden ulkopuolella. (Ainiala ym. 2008: 164, 

166, 169.) 

 Pearlin mukaan hahmonnimillä on joko semanttinen tai sosiaalinen funktio. Ne 

siis ilmaisevat joko jotain olennaista hahmosta olemalla semanttisesti läpinäkyviä, tai ne kerto-

vat esimerkiksi hahmon sukulaisuussuhteista. Tämä tarkoittaa sitä, että nimet voivat myös si-



 
 

14 
 

sältää appellatiivisen osan, kuten tittelin. Yleensä hahmonnimestä pystyy myös helposti päät-

telemään nimenkantajan sukupuolen. (Pearl 2007: 103–104, 107.) Bertillsin tutkimuksesta sel-

viää, että hahmonnimien ei täydy noudattaa perinteisiä henkilönnimimalleja, mutta ne kuitenkin 

usein tekevät niin, esimerkiksi heijastamalla kieliyhteisön kulttuurisia arvoja. Lastenkirjallisuu-

dessa monet kuvitteelliset hahmot saavat semanttisesti latautuneen nimen, kun taas realistista 

henkilöä muistuttavat hahmot saavat henkilönnimen kaltaisen nimen. (Bertills 2003: 232–234.) 

Sekä Bertills (2003) että Pearl (2007) toteavat, että hahmonnimen kohdalla appellatiivien ja 

proprien rajat sumentuvat. Hahmonnimenä voikin olla proprin virkaa toimittava appellatiivi.  

On myös hyvä huomata, että vaikka tyypillinen hahmonnimi on usein semantti-

sesti läpinäkyvä, voi myös henkilönnimi olla sitä. Itse asiassa nimistöntutkijat olettavat, että 

alkujaan kaikissa kulttuureissa nimet ovat olleet semanttisesti läpinäkyviä. Tyypillisintä se-

manttisesti läpinäkyvät nimet ovat kuitenkin pienille metsästys- ja kalastuskulttuureille. (Ai-

niala ym. 2008: 165–167.)  

 

3 Analyysi 
 

Tässä luvussa luokittelen pellehahmon saamia nimiehdotuksia kirjallisuuden nimien tutkimuk-

sen puolelta tutulla mallilla. Vaikka kyseinen luokittelumalli on kehitetty aikuisten kirjoittajien 

luomien hahmojen nimien tarkastelua varten, sopii se myös oman aineistoni analyysin tueksi. 

Tarkastelen myös, miten nimiä voidaan ryhmitellä nimityypin perusteella. Tällöin pohdin sitä, 

onko nimiehdotus etunimi, sukunimi vai jotakin muuta. Kun olen selvittänyt tämän, on luonte-

vaa tutkia, ovatko hahmolle annetut nimet miellettävissä tyypillisiksi henkilönnimiksi. Vai 

muistuttavatko annetut nimet enemmän appellatiiveja? Nimiehdotusten lisäksi olen kiinnostu-

nut niiden perusteista. Käsittelen perusteluja luokittelemalla ne kategorioihin, joiden avulla sel-

vitän, mitkä hahmon ominaisuudet ovat vaikuttaneet vastaajien nimivalintoihin. Analysoin 

myös niitä perusteita nimille, jotka eivät motivoidu pellehahmosta. Teen yhteenvedon siitä, 

mitkä nimiehdotukset ovat vastaajien mielestä hahmolle parhaiten sopivia sekä syitä valintojen 

takana. Tarkastelen myös sitä, millaiset nimet eivät vastaajien mielestä sovi hahmolle nimiksi. 

Pohdinkin, millaisia mielikuvia piilee vastaajien nimiehdotusten takana ja ovatko ne vaikutta-

neet nimiehdotuksiin. Selvitän vielä, minkä ikäisenä vastaajat pitivät pellehahmoa ja oliko tällä 

vaikutusta lasten nimiehdotuksiin. Lopuksi vertaan tässä tutkimuksessa saamiani tuloksia ai-

kuisille suunnatun tutkielmani tuloksiin.  

 



 
 

15 
 

3.1 Nimien luokittelu 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen neljäsluokkalaisten antamia nimiehdotuksia pellehahmolle kirjal-

lisuuden nimien avulla. Näihin nimiin lukeutuvat autenttiset nimet, realistiset mutta epäautent-

tiset nimet, keinotekoiset nimet sekä lainanimet (Ainiala ym. 2008: 334). Kirjallisuuden nimien 

lisäksi nimiä on ammennettu muualta populaarikulttuurista, kuten elokuvista, lauluista ja pe-

leistä. Toisin sanoen saamani nimiehdotukset eivät ole sellaisia, jotka esiintyvät tyypillisesti 

vain kirjallisuudessa, vaan ovat löydettävissä laajemmalta kulttuuriselta kentältä.  

 Neljää nimeä ehdotettiin hahmolle kahdesti, olen kuitenkin laskenut ne mukaan 

omina ehdotuksinaan. Kaaviossa 1 olen jaotellut kaikki neljäsluokkalaisten antamat nimiehdo-

tukset kirjallisuuden nimien teoriasta löytyvien kategorioiden mukaan.  

 

 

Kaavio 1. Hahmolle ehdotetut nimet jaoteltuina kirjallisuuden nimien teorian mukaan. 

 

Autenttisia nimiä eli nimiä, jotka viittaavat reaalimaailman henkilöön, eivät neljäsluokkalaiset 

antaneet pellehahmolle (Ainiala ym. 2008: 333–334). Tämä oli toisaalta odotuksenmukaista, 

koska hahmo itsessään on fiktiivinen mielikuvituksen tuotos, eikä se esitä oikeata, olemassa 

olevaa henkilöä. Hahmolla ei siis ole tiettyä esikuvaa, jota mukaillen se olisi luotu. Hahmon on 

tarkoitus muistuttaa geneeristä pelleä, joka on tarpeeksi samankaltainen muiden 

pelle(hahmo)jen kanssa, mutta on kuitenkin omanlaisensa, jotta sitä ei voisi vahingossa sotkea 

toiseen pelleen. Ajatuksena on, että hahmolle olisi mahdollista luoda ainutlaatuinen nimi, joka 

37 %

19 %

44 %

POPULAARIKULTTUURIN NIMET

Realistiset mutta epäautenttiset
nimet

Keinotekoiset nimet

Lainanimet
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nimenantajan mielestä sopii juuri tälle hahmolle, ilman selkeää yhteyttä muihin hahmoihin tai 

henkilöihin. 

Realistisia mutta epäautenttisia nimiehdotuksia on kuusi: Pentti (ehdotettu kah-

desti), Pertti (ehdotettu kahdesti), Pönninen ja Jorma. Nimien Pentti ja Pertti nimenantajat ei-

vät olleet tietoisia toistensa nimiehdotuksista, koska he olivat eri pienryhmissä. Nimet olivat 

siis heidän omia uniikkeja ehdotuksiaan, joihin eivät vaikuttaneet muun ryhmän ehdotukset. 

Tämä ryhmä on aineistoni toiseksi suurin. Ryhmän suosio ei ole yllättävä, koska lapset nimeä-

vät kohteen todennäköisesti henkilönnimellä, jos se edustaa elävää olentoa (Leibring 2002a: 

366). Realistiset mutta epäautenttiset nimet ovat sellaisia, että ne voisivat esiintyä oikeina hen-

kilönniminä tänä päivänä (Ainiala ym. 2008: 333–334). Nimi Bert olisi myös mahdollista las-

kea mukaan tähän ryhmään, koska nimi voisi olla mahdollinen todellisen maailman henkilön-

nimenä, joskin suosituimmillaankin, vuosina 1940–59, nimi on annettu Suomessa vain 66 ker-

taa (VRK). Nimeä ehdottaneet oppilaat eivät kuitenkaan olleet varmoja, onko nimi Bert henki-

lönnimi. He saivat innoituksen nimelle samassa luokkatilassa olleessa Anders Jacobssonin ja 

Sören Olssonin kirjoittamiin Bert-kirjoihin perustuvasta lautapelistä, jonka kyljessä luki isolla 

tekstillä Bert. Koska ehdotettu nimi lainautui muusta populaarikulttuurista, olen laskenut sen 

lainanimien joukkoon. 

Keinotekoisten nimien ryhmään kuuluu kolme nimiehdotusta. Keinotekoisiin ni-

miin kuuluvat Martti-Pelle ja Pupu-Hermanni sekä Puppe. Nämä nimet ovat vastaajien itsensä 

luomia juuri tätä pellehahmoa varten. Nämä neljäsluokkalaisten tuottamat nimet ovat kuitenkin 

hyvinkin paljon reaalimaailman nimien kaltaisia, esimerkiksi Martti-Pelle ja Pupu-Hermanni 

muodostuvat kahdesta osasta, joista toinen (Martti ja Hermanni) on selvästi realistinen mutta 

epäautenttinen nimi. On hyvä huomata, että nämä kaksi nimiehdotusta eivät ole tyypillisen pro-

prin kaltaisia, vaan ne sisältävät appellatiivin osana nimeä. Kuten Rantasalokin (1989) huomasi 

omassa tutkimuksessaan, lapset saattavat käyttää nimissä appellatiiveja proprin asemassa, mi-

käli konteksti sen sallii. Martti-Pelleä ja Pupu-Hermannia ei siis ole muodostettu pelkästään 

tyypillisiä propreja käyttämällä – osaksi propria on liitetty appellatiivi, tällöin yhdysnimen ap-

pellatiiviosakin saa proprimaisen merkityksen. Sanoja pelle ja pupu ei ole siis käytetty niiden 

prototyyppisessä merkityksessä. Sjöblomin (2006) mukaan jonkin tietyn kategorian jäsenet 

ovat edustavampia kuin toiset, jolloin prototyypit ovat oman kategoriansa edustavampia esi-

merkkejä. Sjöblomin prototyyppiteorian mukaan kategorioiden reunat ovat liukuvia: sanojen 

merkityksillä ei tällöin ole aina tarkkaa rajaa, vaan ne voivat kuulua useampaankin ryhmään. 

Näin myös proprin ja appellatiivin raja voi olla häilyvä. Kategorioiden rajat riippuvat sanan 



 
 

17 
 

esiintymiskontekstista ja kielenkäyttäjistä. (Sjöblom 2006: 71–72.) Voidaankin todeta, että sa-

nat pelle ja pupu ovat tässä tutkimuksessa propristuneita appellatiiveja. Sanoja siis käytetään 

etunimen kaltaisesti yhdysnimen osana.  

 Pearlkin (2007: 41) huomauttaa nimien ryhmittelyn hankaluudesta, jos titteliä tai 

ammattia ilmaisevassa nimenosassa on tulkinnanvaraa. Nimenosalla tarkoitan tässä yhteydessä 

Sjöblomin määritelmän mukaan yksittäistä osaa, joka erikseen ilmaisee jotakin tarkoitteen omi-

naisuutta (Sjöblom 2006: 149). Voidaan siis ajatella, että omassa aineistossani esiintyvä Martti-

Pelle muodostuu kahdesta nimenosasta, joista Pelle on luokitteleva nimenosa, joka ilmaisee 

hahmon lajia. Yksilöivänä nimenosana taas on Martti, joka erottaa hahmon kaikista muista pel-

leistä. Samannäköisen nimen Pupu-Hermanni kohdalla sama jaottelu ei kuitenkaan sellaisenaan 

toimi. Nimen luokittelevana osana ei voida pitää osaa Pupu, koska nimettävä hahmo ei ole 

lajiltaan pupu. Sana ei myöskään ilmaise hahmon titteliä taikka ammattia. Jotta luokittelua voi-

daan soveltaa tämän nimen kohdalla, täytyy nimeä Hermanni pitää synonyymisenä sanan pelle 

kanssa. Hermanni siis olisi tämän ajatuksen mukaan prototyyppinen pellenimi. Näin yksi-

löivänä nimenosana olisikin Pupu, joka erottaisin tämän (Pelle)Hermannin kaikista muista 

(Pelle)Hermanneista. Nimi Hermanni esiintyykin myös itsenäisenä nimiehdotuksena aineistos-

sani. Tällöin olen tosin luokitellut sen lainanimeksi. Tarkastelen lähemmin nimen Hermanni 

suhdetta pellen käsitteeseen alempana.  

 Keinotekoisten nimien kategorian kolmas nimi, Puppe, on myös olemukseltaan 

suomalaisen kaksitavuisen etunimen kaltainen (Kiviniemi 2006: 108). Tämä nimi olisi ollut 

mahdollista laskea myös lainanimien ryhmään, koska nimi esiintyy Eric Hillin kuvakirjoissa, 

joissa seikkailee Puppe-koira. Nimenehdottaja ei kuitenkaan perusteluissaan maininnut nimen 

innoittajaksi kyseistä kuvakirjasarjaa, vaan kuvassa näkyvät puput. Todennäköisesti siis nimen 

foneettinen samankaltaisuus sanan pupu kanssa innoitti nimenvalintaan eikä koirakirja. Van-

hemmiten lasten nimivarasto kasvaa ja heidän tarvitsee turvautua yhä vähemmän keksittyihin 

nimiin (Leibring 2002a: 370). Tämä varmasti osaltaan selittää sitä, miksi aineistossani keinote-

koisten nimien ryhmässä on vähiten nimiehdotuksia.  

Sen sijaan lainanimiä oli ehdotetuista nimistä yhteensä seitsemän, ja tämä ryhmä 

onkin aineistoni suurin. Siihen kuuluu lähes puolet kaikista nimiehdotuksista. Näitä nimiä ovat 

Sans (ehdotettu kahdesti), Bert (ehdotettu kahdesti), Pennywise, Petteri Punakuono ja Her-

manni. Viimeksi mainittu juontanee juurensa Pikku Kakkosen lastenohjelmaan2, jossa esiintyi 

Sirkuspelle Hermanni. Nimi Pennywise esiintyy Stephen Kingin (englanninkielinen alkuteos 

                                                           
2 Ohjelmaa tehtiin vuosina 1978–1988 TV2:lle, ja sitä on esitetty televisiossa tämänkin jälkeen. 
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ilmestyi Yhdysvalloissa 1986) kauhuromaanissa Se (It) sekä sen adaptaatioissa. Elokuva filma-

tisoitiin uudelleen vuonna 2017, ja se oli katsottavissa esimerkiksi suoratoistopalvelu Netfli-

xistä. Pennywise on pellehahmo, jolla on muun muassa suuri punainen nenä ja valkea kasvo-

meikki. Petteri Punakuono on monestakin yhteydestä tuttu populaarikulttuurin hahmo. Puna-

kuonoinen poro seikkailee muun muassa animaatioelokuvissa, lisäksi hahmosta on tehty erit-

täin tunnettu joululaulu, jossa kerrotaan poron punaisena loistavasta nenästä. Sans on luuran-

kopelihahmo, joka esiintyy Undertale-videopelissä.  

 Pelle Hermanni oli jokaiselle oppilaalle tuttu. Nimeä ehdottaneet oppilaat eivät 

perusteluissaan maininneet nimiehdotuksen pohjautumista Pikku Kakkosen pelleen. Oppilaat 

kuitenkin kertoivat tietävänsä, kuka Pelle Hermanni on, kun 

asiasta kysyin. Hahmo edustanee ainakin länsimaalaisessa 

kulttuurissa selkeintä pellen prototyyppiä: hahmo työskentelee 

sirkuksessa, käyttää suuria kenkiä sekä kasvomaalia ja nenä on 

punainen. Lisäksi hahmo on ystävällinen ja haluaa ilahduttaa 

lapsia. Sirkuspelle Hermannille myös sattuu kaikenlaisia kom-

melluksia. Näkisin, että tämän takia Hermanni esiintyy ni-

miehdotuksissa – joka sellaisenaan tai osana yhdysnimeä – 

useamman kerran. Lapset myös valitsivat nimen Hermanni si-

sältävät ehdotukset hahmolle parhaiten sopiviksi omissa pien-

ryhmissään. Palaan tähän tarkemmin alaluvussa 3.4.3 

 

 

 

3.2 Hahmolle ehdotettujen nimen nimityypit 

 

Tarkastelen hahmolle ehdotettuja nimiä myös nimityypin käsitteen kautta: onko nimi etunimi, 

sukunimi vai yhdistelmä edellä mainituista. Etunimi on henkilön päänimi, joka suomalaisessa 

virallisessa nimiyhdistelmässä (etunimet + sukunimi) sijaitsee ennen sukunimeä. Näin viralli-

sessa nimiyhdistelmässä sukunimen puolestaan ajatellaan olevan päänimen jäljessä oleva lisä-

nimi. (Ainiala ym. 2008: 172.) 

  

Kuva 1. Sirkuspelle Hermanni. 

Kuvakaappaus videosta: 

https://areena.yle.fi/1-50207320 

https://areena.yle.fi/1-50207320
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Etunimet  Etunimi + sukunimi Sukunimi 

Martti-Pelle Petteri Punakuono Pönninen 

Pentti   

Hermanni   

Pertti   

Pennywise   

Sans   

Sans   

Pentti   

Bert   

Bert   

Pupu-Hermanni   

Pertti   

Puppe   

Jorma   

Taulukko 2. Nimityypin jaottelu etunimiin, etunimiin ja sukunimiin sekä pelkkiin sukunimiin. 

 

Taulukosta 2 käy selvästi ilmi, että pellehahmo on saanut ylivoimaisesti eniten etunimiksi miel-

lettäviä nimiä. Näitä nimiä on 14 kaikkiaan 16 nimiehdotuksesta. Nimet ovat realististen nimien 

kaltaisia, jolloin ne sopisivat nimeksi myös todellisen maailman henkilölle. Etunimistä yhdys-

merkillisiä nimiä on kaksi: Martti-Pelle ja Pupu-Hermanni. Näistä kahdesta nimestä lapset ker-

tovat Pupu-Hermannin kohdalla, että nimi kuuluu kirjoittaa yhdysmerkillä. Martti-Pellen koh-

dalla nimenantaja ei maininnut, miten nimi tulisi kirjoittaa. Olen noudattanut nimen kohdalla 

mallia Saara-täti, jossa varsinainen nimi on erotettu lajia taikka titteliä ilmaisevasta osasta yh-

dysmerkillä. Lisäksi kirjoitusasu on näin yhdenmukainen Pupu-Hermannin kanssa.  

 Rantasalon (1989: 92) mukaan yleensä lasten antamat nimet ovat yksiosaisia ja 

kaksitavuisia, näin ollen tyypillisten suomalaisten etunimen kaltaisia. Pupu-Hermanni ja 

Martti-Pelle poikkeavat tästä muotista. Lasten antamat nimet ovat myös lähes poikkeuksetta 

sovinnaisten nimien kaltaisia. Toisaalta hahmonnimien ei tarvitse olla konventionaalisia (Ber-

tills 2003: 232). Pellehahmolle ehdotetut nimet voisivat vallan hyvin olla jotain aivan muuta 

kuin tuttuja suomalaisia etunimiä. Rantasalon (1989) tutkimuksessa lasten antamat nimet olivat 

lähes poikkeuksetta suomenkielisiä. Tästä oman pienen otokseni nimet eroavat, joukossa on 
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suomen-, ruotsin- sekä englanninkielisiä nimiä. Tämä saattaa tosin johtua siitä, että oma aineis-

toni on kerätty noin 30 vuotta Rantasalon tutkimuksen jälkeen: nykypäivänä lapset altistuvat 

vieraskielisille nimille muun muassa Internetin välityksellä aivan toisella tavoin kuin Rantasa-

lon tutkimuksen aikana. On myös hyvä huomata, että nykypäivänä media tasoittaa paljolti kie-

lellisiä eroja (Lappalainen 2008: 67). Tällöin sellaisetkin nimet, jotka ovat suomen kielelle vie-

raita pääsevät leviämään suhteellisen vaivatta. Lisäksi on hyvä huomata, että Rantasalon tutki-

muksen lapset olivat päiväkoti-ikäisiä. Heidän elinpiirinsä ei todennäköisesti ollut yhtä laajalle 

levinnyt kuin oman tutkimukseni neljäsluokkalaisilla. Päiväkoti-ikäinen ei välttämättä, van-

hemman lapsen tavoin, ole tekemisissä muunkielisten pelien, elokuvien ja kirjojen kanssa.  

 Pellehahmo sai ainoastaan yhden nimiehdotuksen, joka on mallia etunimi + su-

kunimi. Tämä on Petteri Punakuono. Nimi on siis muodoltaan tyypillisen länsimaisen kulttuu-

rin piirissä olevan henkilönnimijärjestelmän mukainen (Kiviniemi 2006: 14). Vaikka nimi näin 

muistuttaakin tyypillistä nimimallia, jossa on etu- ja sukunimi, voi nimeä tarkastella myös sen 

semanttisen merkityksen kautta. Nimi Punakuono voidaan nähdä epävirallisena lisänimenä, 

joka kertoo jotakin olennaista hahmon ulkonäöstä (Ainiala ym. 2008: 173–174). Nimen merki-

tys aukeaa kokonaisuudessaan, mikäli sen kuuleva tuntee tarinan punakuonoisesta porosta. Pet-

teri ei perinyt jälkimmäistä nimeään vanhemmiltaan, mikä kuuluu sukunimen funktioon, vaan 

sai sen ulkoisen ominaisuutensa kautta (Ainiala ym. 2008: 221), joka on siis tässä tapauksessa 

punaisena loistava nenä. Näin nimen voidaan ajatella edustavan aineistossani muotonsa puo-

lesta etunimeä ja sukunimeä taikka etunimeä ja semanttisesti latautunutta lisänimeä. Koska su-

kunimiäkin voidaan pitää lisäniminä, ei luokittelusta kuitenkaan synny ristiriitaa (Paikkala: 

2004: 72–73). 

 Lapset antavat harvoin nimeämilleen kohteille sukunimiä (Rantasalo 1989: 69, 

92). Mikäli lapsi päätyy sukunimeen, luo hän sen käyttämällä tyypillisiä kieleen kuuluvia su-

kunimestä kertovia päätteitä (Leibring 2002a: 369). Tämä näkyy myös omassa aineistossani. 

Sukunimiä aineistossa on vain yksi: Pönninen. Vaikka kyseinen nimi ei ole tällä hetkellä Suo-

messa käytössä sukunimenä (VRK), on se kuitenkin ollut sukunimenä Itä-Suomessa ainakin 

1600-luvulla (Kotus). Lisäksi nimi on tyypillisen suomalaisen sukunimen kaltainen – se muo-

dostuu kolmesta tavusta ja päättyy sukunimissä tyypilliseen suffiksiin –nen  (ks. Paikkala 2004: 

212–217). Lapset siis käyttävät usein hyödykseen ympäristöstään oppimia tapoja nimetä. Su-

kunimien muodostaminen muistuttaakin etunimen muodostamista – lapset käyttävät molem-

pien kohdalla hyödyksi kokemustaan nimetä ja luottavat analogiaan. Voitaneen puhua sisäisestä 

nimitiedosta, johon lapset turvautuvat nimiä keksiessään. 
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Joskus osana nimeämisprosessia ovat nimessä esiintyvät äänneyhtymät, jotka voivat synnyttää 

kokoon ja muotoon liittyviä assosiaatioita. Tällainen on esimerkiksi B-kirjain, joka muistuttaa 

isoa ja lihavaa. Kansansaduissa ja kirjoissa tyypillinen malli on perusmuotoinen appellatiivi + 

alku- ja/tai loppusointuinen riimi. (Rantasalo 1989: 51–52, 56–57.) Tätä ajatusta vasten Pönni-

sessä on havaittavissa tiettyä fonologista samakaltaisuutta sanan pelle kanssa. Nimestä on löy-

dettävissä äännesymboliikkaa, ehdotetun nimen ensimmäinen tavu pö muistuttaa ääntämyksel-

tään sanan pelle ensimmäistä tavua pe. Tämän kaltainen fonologinen samankaltaisuus herättää 

kuulijassa assosiaatioita (Nyström 2016: 49–50). Nimen Pönninen voidaan siis ajatella tuoneen 

nimenantajalle mieleen sanan pelle. Oletukseen voidaan lukea vielä mukaan havainto siitä, että 

yhdistämällä sanat kokonaisuudeksi, Pelle Pönninen, luodaan alkusointuinen yhdistelmä. Li-

säksi kun nimenantaja myöhemmin vielä perustelee tarkemmin nimivalintaansa ehdotukselleen 

Pönninen, hän liittää mukaan nimeen sanan pelle: 

 

1) 4c: ”Mulle tuli mieleen Pelle Pönninen. Mä olisin halunnut jonku Pelle Pupunen 

tai jonku semmosen (nauraa) Pelle Pupunen.” 

 

Kun huomautan nimenantajalle, että hän voi vielä halutessaan vaihtaa antamaansa nimeä, tämä 

kuitenkin puolustaa alkuperäistä nimivalintaansa: 

 

2) 4c: ”Eiku Pönninen on kiva.”  

 

Usein lastenkirjallisuuden hahmojennimissä on mukana kielellistä leikkiä, joka ilmenee muun 

muassa sointuvina riimittelyinä (Bertills 2003: 236). Pönnistä ehdottanut oppilas on hyvinkin 

todennäköisesti löytänyt käyttämänsä nimeämismallin omien kokemustensa kautta. Toisaalta 

on mahdollista, että nimen pön-alku on tuonut hänelle mieleen sanan pönttö, joka tarkoittaa 

hölmöä. Moniin lastenkirjallisuuden hahmojennimiin kätkeytyykin humoristisia sävyjä (Ber-

tills 2003: 237). Pellen voidaan ajatella olevan hassu ja hieman hölmö hahmo, jolle sattuu sir-

kusareenalla lapsia naurattavia kommelluksia. Tämän kaltaista nimeen kätkeytyvää äännesym-

boliikkaa on Bertills löytänyt esimerkiksi Muumi-kirjoista tutusta Vilijonkan alkuperäisestä,  

ruotsinkielisestä vastineesta Filifjonkan. Vaikka nimi ei kanna sellaisenaan semanttista merki-

tystä, muistuttaa se muutamaa murteellista sanaa: filibuffare (’narri’) ja filidera (’saada aikaan 

ikävää ääntä’). Tällöin nimi herättää mielleyhtymiä näihin foneettisesti sitä muistuttaviin sa-

noihin, jolloin itse nimikin assosioituu merkityksiin, jotka eivät ole kovinkaan hahmoa imarte-

levia. (Bertills 2003:145.)  
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Aineistossani toinen nimi, joka saattaisi kuulua sukunimiryhmään, on Pennywise. Nimestä ei 

käy selvästi ilmi, onko se hahmon etu- vai sukunimi. Koska hahmoa kuitenkin kutsutaan vain 

yhdellä nimellä, olen sijoittanut tämän nimen etunimien ryhmään.  

 Kaikki hahmolle annetut nimet ovat joko tunnistettavissa miesten nimiksi tai lai-

nautuneet miespuolisilta hahmoilta. Lapsilta kysyttäessä nämä olivat sitä mieltä, että hahmo on 

poika/mies. Voidaankin ajatella, että nimillä on kategorinen merkitys. Tämän ajatuksen mukaan 

ihmiset jakavat maailman asiat, oliot ja esineet eri kategorioihin sen mukaan, mitä ne edustavat. 

Esimerkiksi lemmikeille, laivoille ja ihmisille annetaan yleensä nimiä, joiden mielletään olevan 

tyypillisiä niille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuullessamme jonkin nimen osaamme 

kertoa sen kuuluvan vaikkapa koiralle. (Nyström 2016: 47–48) Kategoria-ajattelu selittää sen, 

miksi haastattelemani lapset antoivat yksimielisesti hahmolle miesten nimiä: hahmo edusti 

heistä miespuolista ihmistä. (Ks. myös alaluku 3.4.4) Nimenvalintaan ei siis vaikuttanut oman 

sukupuolen suosiminen, toisin kuin Rantasalon (1989: 18, 90) tutkimuksessa, koska hahmo ei 

lasten mielestä jättänyt epäselvyyttä sen sukupuolesta.  

 

3.3 Henkilönnimi vai hahmonnimi? 

 

Tutkimuksessani on käynyt jo ilmi, että lasten nimenanto on hyvinkin analogista eli se seuraa 

jo olemassa olevia nimenantomalleja. Aineistoni nimet ovat nimitypologisesti tyypillisiä hen-

kilön- ja hahmonnimiä. Kaikki hahmolle annetut nimet ovat selvästi tunnistettavissa propreiksi, 

vaikka niissä olisikin mukana appellatiivimaisia elementtejä.  

 Voidaan ajatella, että lähtökohtaisesti kaikki annetut nimet ovat hahmonnimiä, 

koska ne on annettu nimenomaan hahmolle. Osa nimistä kuitenkin muistuttaa tuttuja suomalai-

sia henkilönnimiä. Onkin mielenkiintoista tarkastella, millainen henkilönnimi sopii myös hah-

monnimeksi. Toisaalta voidaan myös pohtia, miten hahmonnimi eroaa henkilönnimestä. Olen 

taulukossa 3 lajitellut hahmon saamia nimiehdotuksia henkilön- ja hahmonnimiin. Osa nimistä 

sopii kokonaan tai osittain kumpaakin kategoriaan riippuen nimen muodosta ja semanttisesta 

merkityksestä.  
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Henkilönnimi Hahmonnimi 

Martti-Pelle Martti-Pelle 

Hermanni Hermanni 

Pentti Pupu-Hermanni 

Pertti Pennywise 

Jorma Sans 

Pönninen Puppe 

Petteri Punakuono Petteri Punakuono 

Bert Bert 

Taulukko 3. Nimiehdotukset jaettuina henkilön- ja hahmonnimiin. Lihavoidut nimet ovat tulkittavissa kokonaan 

tai osittain sopiviksi molempiin kategorioihin. 

 

Kuten luvusta 4.2 selviää, hahmo on saanut selvästi eniten miesten nimiksi miellettäviä henki-

lönnimiä. Nämä nimet on tunnistettavissa henkilönnimiksi ennen kaikkea muotonsa puolesta. 

Selvimmin henkilönnimistä käyvät kaksi- ja kolmitavuiset nimet, kuten Pertti, Pentti ja Her-

manni. Nämä nimet ovat myös reaalimaailmassa miesten nimiä. Lisäksi nimiehdotukset, jotka 

ovat tyyppiä etunimi + sukunimi tai sukunimiä ovat helposti miellettävissä henkilönnimiksi. 

Näin Petteri Punakuono ja Pönninen ovat muotonsa puolesta henkilönnimien kaltaisia. Nimi-

typologian näkövinkkelistä tarkasteltuna nämä nimet ovat siis tyypillisiä henkilönnimiä. Suurin 

osa (yhteensä seitsemän) nimistä päättyy i-vokaaliin, joka ei samalla tavalla ole leimallisesti 

miesten taikka naisten nimille ominainen. Sen sijaan naisten nimille tyypillinen a-loppu on ai-

noastaan Jorma-nimessä, joka on miehen nimi. (Kiviniemi 2006: 14–16, 108, 116.)  Tämä ha-

vainto kenties heijastelee ajatusta siitä, että lapset eivät ole mieltäneet antamiaan nimiehdotuk-

sia tyypillisiksi henkilönnimiksi, vaan ennemminkin juuri pellehahmolle sopiviksi – ehkä hie-

man vieraiksi – nimiksi. 
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Hahmojen saamat nimet ovat puolestaan semanttisesti ja sosiaalisesti latautuneita. Niistä voi 

päätellä hahmosta jotakin olennaista ja ne usein kertovat hahmon sukupuolen. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että hahmonnimet saattavat sisältää appellatiivisen osan, joka kertoo esimerkiksi 

hahmon sukulaissuhteista. Oman aineistoni nimiehdotuksista usea täyttää hahmonnimelle tyy-

pillisiä ominaisuuksia. Nimet Martti-Pelle ja Pupu-Hermanni sisältävät nimenosan, jonka voi-

daan ajatella kertovan jotakin hahmon ammatista tai tittelistä. Pelle kertoo hahmon olevan 

pelle, kun taas nimi Hermanni liitettään voimakkaasti Sirkuspelle Hermanni -hahmoon. Samoin 

nimi Pupu-Hermanni yhdistelee appellatiivista osaa proprin kanssa. Tässäkin nimessä on hah-

mon ”pelleyteen” viittaava nimi Hermanni, lisäksi nimestä löytyy semanttisesti läpinäkyvä osa 

pupu, joka tässä tapauksessa selvästi viittaa kuvassa pellen ympärillä loikkiviin kaneihin. Sel-

keitä hahmonnimiä ovat myös Pennywise ja Sans. Nimet on annettu hahmolle toisen hahmon 

mukaan nimeten. Nämä nimet olivat myös semanttisesti läpinäkyviä pienryhmän jäsenten kes-

ken, heille hahmot olivat siis tuttuja ja ne herättivät mielikuvia heissä. Semanttisesti tarkastel-

tuna myös Petteri Punakuono on selvästi hahmonnimi, vaikka se muotonsa puolesta voisi myös 

olla henkilönnimi. Lisäksi yhdistelmänimen ensimmäinen osa, Petteri, on itsenäisesti miellet-

tävissä tyypilliseksi miehen etunimeksi. Nimi on kuitenkin an-

nettu hahmolle punakuonoisen poron mukaan, jolloin nimi on 

semanttisesti läpinäkyvä ja ilmiselvästi hahmonnimi. Sen sijaan 

nimiehdotus Bert on hankalammin määriteltävissä. Nimi on eh-

dottomasti henkilönnimi, mutta nimenantotilanteessa se päätyi 

hahmolle nimeksi toisen hahmon mukaan. Nimi motivoitui Ber-

tin päiväkirjat -kirjasarjassa seikkailevasta Bert-hahmosta, 

jonka nimen nimenantaja näki luokkahuoneessa. Nimi ei siis 

puhtaasti ole annettu hahmon itsensä mukaan, koska nimenan-

taja näki ainoastaan pelilaudassa olevan Bert-tekstin. Hän ei 

nähnyt Bert-hahmon kuvaa, jolloin hahmo ei ulkonäöllisten 

ominaisuuksiensa puolesta ollut innoite nimivalinnalle.  

 

 

Taulukosta 3 näkyy, että hahmo on saanut lähes yhtä monta henkilönnimiksi kuin hahmonni-

miksi miellettävää nimeä. Hahmonnimiä on taulukossa kahdeksan, henkilönnimiä taas yhdek-

sän. Hahmolle sopii siis nimeksi myös tutut henkilönnimet, kun taas kaikki hahmonnimet eivät 

kävisi henkilönnimistä. Muutama nimiehdotuksista esiintyy kuitenkin molemmissa kategori-

oissa. Laskentatapaan vaikuttaakin ennen kaikkea nimen semanttinen merkitys. Vaikka nimi 

Kuva 2. Bert-hahmo teoksen Bert 

ja kylmät kundit kannessa. 
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Hermanni on miehen nimi, herättää se hyvin todennäköisesti suomalaisessa kuulijassa miel-

leyhtymiä Pikku Kakkosen pellehahmoon. Näin nimi voidaan nähdä molempiin kategorioihin 

kuuluvana. Voidaan kuitenkin katsoa, että myös henkilönnimiin muodollisesti lukeutuvat nimet 

Martti-Pelle ja Petteri Punakuono ovat ensisijaisesti hahmonnimiä. Näin voidaan todeta, että 

hahmo on saanut enemmän hahmonnimiksi miellettäviä nimiehdotuksia kuin henkilönnimiä. 

Neljäsluokkalaiset ovat siis noudattaneet nimitypologialle tyypillistä analogiaa ja päätyneet ni-

meämään hahmon hahmonnimillä. Nimivalinnan selkeyteen on tosin saattanut vaikuttaa sekin 

seikka, että haastattelutilanteessa pyysin heitä nimenomaan nimeämään kuvassa näkyvän hah-

mon. Tällöin jo heille on siis käynyt selväksi, että kyseessä on hahmo, toisin sanoen heiltä on 

pyydetty alun alkaenkin hahmonnimeä. 

 

3.4 Perustelut hahmolle annetuille nimille  

 

Kuten jo lyhyesti mainitsin tutkielmani johdannossa, sijoitin pellehahmon kuvaan kolmenlaisia 

piirteitä, joihin oletin vastaajien tarttuvan nimetessään hahmoa. Nämä ovat: 

 

1. Hahmon ulkonäkö eli sen liioitellun suuri ja punainen nenä. 

2. Hahmon ammatti eli ajatus siitä, että hahmo on pelle, joka työskentelee sirkuksessa. 

3. Hahmon toiminta kuvassa eli kanien kouluttaminen loikkaamaan renkaan läpi. 

 

Näin ajattelin lasten mainitsevan perusteluissaan sellaisista seikoista kuin hahmon nenä. Ajat-

telin myös hahmon ”pelleyden” siis sen tosiasian, että kuvassa on nimenomaan pelle, eikä jokin 

muu isonenäinen hahmo, vaikuttavan nimeämiseen. Viimeisenä osana hypoteesiani oli, että 

lapset saattaisivat nostaa perusteluissaan esille hahmon puuhailun kanien kanssa.  
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Kaavio 2. Neljäsluokkalaisten perustelut nimiehdotuksilleen. 

 

Olen päätynyt jaottelemaan nimenantajien perustelut hahmolle sopivista nimistä kolmeen kate-

goriaan, jotka ovat hahmon ulkoiset ominaisuudet, hahmosta motivoitumattomat perusteet sekä 

viimeisenä muun ryhmän vaikutus. Luomani kolme kimmoketta kuuluvat ensimmäiseen kate-

goriaan, joka pitää sisällään hahmon ulkoiset ominaisuudet. Muut kaksi ryhmää eivät suoranai-

sesti liity hahmoon, vaan ovat ennemminkin haastattelutilanteessa syntyneitä kategorioita. Tar-

kastelen jokaista kategoriaa vielä tarkemmin omissa alaluvuissaan. 

 

3.4.1 Hahmon ulkoiset ominaisuudet 

 

Kaaviosta 2 käy ilmi, että hahmon ulkoiset ominaisuudet nousevat lasten perusteluissa selvästi 

ylitse muiden perusteiden. Jopa 13:a nimeä perustellaan jollakin piirteellä hahmon ulkonäössä, 

tämä kattaa 81 prosenttia perusteluista. Tämä ryhmä pitää sisällään perustelut, joissa lapset toi-

vat esille nimenomaan pellen ulkonäön sekä kuvassa näkyvät kanit. Lisäksi lapset perustelivat 

antamaansa nimeä hahmon luomilla mielleyhtymillä, joiden voidaan ajatella kummunneen juu-

rikin hahmon ulkonäöstä – hahmo siis muistutti olemuksellaan jotakin toista hahmoa. Hyvä 

esimerkki hahmon ulkoisten ominaisuuksien mukaan nimeämisestä näkyy Pupu-Hermannin 

perusteluissa: 

 

1) 2c: ”Mä keksin (Pupu-Hermannin), kun tuolla on pupuja.” 

 

81 %

6 %

13 %

PERUSTELUT NIMILLE

Ulkoiset omianisuudet Hahmosta motivoitumattomat syyt Muun ryhmän vaikutus
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Myöhemmin vastaaja vielä jatkaa perusteluissaan, miksi hänen keksimänsä nimi on hahmolle 

hyvä: 

 

2) 2c: ”Pupu-Hermanni sen takii, ku siel on paljon pupuja ja pelle.” 

 

Perusteissa tulee siis selkeästi esille se, että hahmon nimeämiseen vaikuttaa ensisijaisesti jokin 

ulkoinen ominaisuus ja vasta tämän jälkeen lapset saattoivat huomioida sen seikan, että hahmo 

on pelle.  

 

 Ulkoiset ominaisuudet perusteena nimille 

Ryhmä 1 4/4 

Ryhmä 2 2/4 

Ryhmä 3 3/4 

Ryhmä 4 4/4 

Taulukko 3. Ulkoiset ominaisuudet perusteina nimeämiselle ryhmäkohtaisesti. 

 

Kuten taulukosta 3 näkyy, ulkoiset ominaisuudet ovat perusteena kaikkiaan 13 nimiehdotuk-

sessa 16:sta. Kaikki ensimmäisen pienryhmän antamat nimiehdotukset (Martti-Pelle, Pentti, 

Hermanni, Pertti) sekä neljännen pienryhmän nimiehdotukset (Puppe, Petteri Punakuono, Pön-

ninen, Jorma) on perusteltu hahmon ulkoisilla ominaisuuksilla. Kolmannessa ryhmässä ulkoi-

silla ominaisuuksilla perustellaan kolmea nimiehdotusta (Pennywise, Sans, Pentti). Toisessa 

ryhmässäkin puolet (Pupu-Hermanni, Pertti) annetuista ehdotuksista lukeutuvat niihin, joissa 

perusteena ovat olleet hahmon ulkoiset ominaisuudet. Näistä 13 nimiehdotuksista jopa viittä on 

perusteltu hahmon nenällä. Kolme oppilaista mainitsee hahmon nenän suuruuden olevan tär-

kein innoite nimelle, he nimesivät hahmon Martti-Pelleksi, Pentiksi ja Pertiksi. Eräs vastaajista 

puolestaan sanoo nenän punaisuuden olevan nimenantoperuste, kun hän nimesi hahmon Petteri 

Punakuonoksi. Myöhemmin hänkin vielä huomauttaa nenän turpeasta muodosta tehden samalla 

käsillään suurta ympyrää kasvojensa kohdalla:  

 

3) 4b: ”Näyttää, et sil on sellanen turvonnu punainen (nenä) näyttää, ku puput ois 

purru sen nenää.” 

 

Sen sijaan vastaaja 2d toteaa, että:  
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4) 2d: ”Mä vaan mietin, et jos se ois ilman tota nenää, ni sit se näyttäis Pertiltä.”  

 

Näin myös vastaajalle 2d hahmon nenä on kimmoke nimeämiselle, vaikka hän muista poiketen 

lähestyykin nimeä negaation kautta. Ylipäätään on jännittävää, että kolme neljästä vastaajasta, 

jotka ovat nimenneet hahmon Pentiksi (ehdotettu kaksi kertaa) tai Pertiksi (ehdotettu kaksi ker-

taa), perustelevat nimeä juuri hahmon ulkonäöllä. Lisäksi kaikki nämä kolme ulkonäköön liit-

tyvää perustetta koskevat nimenomaan hahmon nenää. Kenties lasten mielleyhtymä nimiin 

Pentti ja Pertti on perusteltavissa äänteellisellä samankaltaisuudella sanan pelle kanssa. Toi-

saalta ainoastaan yksi oppilaista kertoo halunneensa antaa hahmolle p-kirjaimella alkavan ni-

men, joskin hänen mukaansa p-alkuisuus viittaa ennemminkin pupuihin kuin pelleen. Myöhem-

mässä keskustelussa kuitenkin paljastuu, että toisen Pentiksi hahmon nimenneen oppilaan vaari 

on myös nimeltään Pentti. Tämä ei kuitenkaan ollut hänen ensisijainen nimeämisperusteensa, 

eikä oppilas osaa tarkemmin sanoittaa, miksi hahmo muistuttaa hänen vaariaan. Lisäksi muut-

kin oppilaat tiesivät vanhempia Pertti-nimisiä henkilöitä. 

Petteri Punakuonoa, Pennywisea ja Sansia lukuun ottamatta kaikki ulkonäköryh-

män nimet ovat miellettävissä henkilönnimiksi. Rantasalo huomasi, että lapsilla on usein han-

kaluuksia perustella antamiaan henkilönnimiä.  Lapset usein kertoivat, että nimet olivat vain 

”välähtäneet heille” tai ”syntyneet kuin ilmasta”. Näin oli sekä päiväkoti- että kouluikäisten 

kohdalla. (Rantasalo 1989: 70, 94.) Rantasalon tekemä havainto pitää paikkansa myös oman 

tutkimukseni kohdalla. Esimerkiksi ensimmäisen pienryhmän neljästä vastaajasta jopa kolme 

totesi nimen olleen vain ensimmäinen, joka heille tuli mieleen. Toisaalta usein myös aikuisilla 

on hankaluuksia kuvata perusteitaan antamilleen nimille yksiselitteisesti (Kiviniemi 2006: 

130). Nimenannon voidaan näin ajatella olevan hyvinkin intuitiivista. Moni ulkonäkökatego-

rian nimenantajista ei siis välttämättä osannut perustella, mikä hahmon ulkonäössä innoitti hei-

dän nimiehdotukseensa. Muun muassa nimiä Martti-Pelle ja Hermanni nimenantajat perusteli-

vat sillä, että hahmo on heistä ”hauskannäköinen”. Hermannia ehdottanut nimenantaja ei osan-

nut määrittää tarkemmin, mikä hahmossa teki siitä hauskannäköisen. Vaikka nimenantaja oli-

sikin maininnut tietyn hahmon ulkonäöllisen ominaisuuden nimen innoittajaksi, kuten vaikkapa 

aiemmin mainitun suuren nenän, ei yhteys nimiehdotuksen ja hahmon ulkonäön välillä ole vält-

tämättä itsestään selvä. Esimerkiksi nimen Jorma kohdalla nimenantaja perusteli nimeä sillä, 

että: 

 

5)  4d: ”Sen korva näyttää ihan Jormalta.”  
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Koska eräs lasten suosituimpia nimeämistapoja on nimetä kohde jonkin sille kuuluvan ominai-

suuden mukaan (Rantasalo 1989: 88), on sen esiintyminen perusteluissa odotuksenmukaista. 

Tämä nimeämisperustemalli löytyy siis Jormankin kohdalla. Tämän tyylisessä nimeämisessä 

taustalla voi olla mukana myös ajatus mahdollisen esikuvan ja nimetyn kohteen samankaltai-

suudesta (Rantasalon 1989: 16). Jorman kohdalla ei kuitenkaan kysyttäessä ollut tällaista yh-

teyttä. Nimenantaja ei tuntenut ketään Jorma-nimistä henkilöä eikä osannut enempää perustella 

korvan olemuksen ja Jorma-nimen välistä suhdetta.  

Kyseessä saattaakin olla tässäkin tapauksessa nimen äänteellinen yhteys toiseen 

sanaan. Korva-sana muistuttaa etäisesti nimeä Jorma. Toisaalta haastattelutilanteessa vaikutti 

siltä, että Jormaa ehdottaneen oppilaan rooli pienryhmässä oli toimia muiden hauskuuttajana. 

Oppilas kenties pyrki keventämään tunnelmaa ja saamaan muissa aikaan positiivisia reaktioita 

viihdyttämällä ryhmän jäseniä. Usein tällaisen käytöksen on tarkoitus tehdä ryhmästä yhden-

mukaisempi ja varmistaa, ettei sen ilmapiiri pääse muodostumaan painostavaksi. Lisäksi muu-

tama muu ryhmän jäsen vaikutti toisia ujoimmilta, jolloin Jormaa ehdottanut oppilas saattoi 

kokea tarvetta rennolle vitsailulle, jotta kaikki pienryhmäläiset uskaltaisivat jakaa reippaasti 

omia ajatuksiaan.  (Galanes ym. 2004: 184–186.) Voi siis olla, että Jormaa ehdottanut oppilas 

antoi hahmolle mielestään hauskan nimen, jolle sitten keksi vielä hauskemman selityksen. 

 Ehkäpä Jorma-nimen esikuvattomuus osaltaan selittääkin toista mielenkiintoista 

havaintoa nimen kohdalla. Jokainen pienryhmä sai nimittäin valita oman ryhmänsä sisältä mie-

lestään parhaiten hahmolle sopivan nimen oman pienryhmänsä nimiehdotusten joukosta. Toi-

nen tyttöryhmä valitsi parhaaksi nimeksi Jorman. Kuitenkin hetkeä aiemmin olimme ryhmän 

jäsenten kanssa keskustelleet siitä, millainen nimi ei hahmolle sopisi. Tällöin kaksi ryhmäläi-

sistä oli sitä mieltä, että hahmolle ei sovi ”tavallisten ihmisten nimet”. Jormaa voidaan kuiten-

kin pitää tavallisena nimenä. Tämä ristiriita saattaa selittyä sillä, että nimenantajat eivät tunne 

ketään Jormaa, eivätkä näin ollen miellä nimeä tyypilliseksi henkilönnimeksi. Nimi onkin an-

nettu 2010-luvulla syntyneille vain 53 kertaa (VRK).  

 Hahmon ulkoisista ominaisuuksista motivoituneisiin ehdotuksiin kuuluvat myös 

ne ehdotukset, joita perusteltiin kuvassa näkyvillä kaneilla. Vastaajista kolme mainitsi ensisi-

jaiseksi nimeämisperusteekseen puput. Heidän ehdottamansa nimet hahmolle ovat Pupu-Her-

manni, Pentti ja Puppe. Vastaajat 2c ja 4a vain toteavat kuvassa olevan paljon pupuja, minkä 

takia he antoivat hahmolle juuri ehdottamansa nimen. Sen sijaan vastaaja 3d perustelee nimi-

valintaansa tarkemmin:  
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6) 3d: ”No Pentti tuli mieleen, koska tossa on noita pupuja, ni jotenki niinko liittyy 

pupuihin ja sit halusin keksii jonku p:llä alkavan nimen.” 

 

Näin vastaajan ensisijainen peruste nimelle on ollut kuvassa näkyvät kanit, mutta hän on myös 

halunnut hahmonnimen sointuvan pupuihin. Vastaaja 3d on myös ainoa, joka on perustellut 

p:llä alkavaa nimiehdotusta alkukirjaimesta motivoituneeksi. Vaikka peräti 12 nimiehdotuk-

sessa on p- tai b-kirjaimella alkava nimi, ei kukaan muu vastaajista ajatellut hahmon ”pel-

leydellä” taikka pupuilla olevan mitään tekemistä heidän antamiensa nimien alkukirjainten 

kanssa. Kuitenkin esimerkiksi lastenkirjallisuudessa monet hahmot nimetään alkusointuja hy-

väksi käyttäen, esimerkki tällaisesta nimestä voisi olla vaikkapa Mauri Kunnaksen Herra Hak-

karainen. Lastenkirjallisuudessa esiintyvät allitteraatiot auttavat kuulijaa muistamaan parem-

min kuulemansa, lisäksi ne helpottavat tekstin lukemista ääneen (Stubin 2018: 15, 23). Jokai-

selle suomalaiselle tuttu esimerkki allitteraatiosta lienee Kalevalasta löytyvä katkelma Vaka 

Vanha Väinämöinen (ks. esim. Kalevala 2009: 20). Ensimmäinen ryhmä totesi kysyttäessä, että 

kuvassa näkyvät kanit eivät vaikuttaneet heidän nimivalintoihinsa lainkaan. Lopuissa kolmessa 

ryhmässä kanit vaikuttivat kussakin yhden lapsen nimivalintaan. 

 Hahmon ulkoisiin ominaisuuksiin liittyvissä perusteluissa mielleyhtymät toisiin 

hahmoihin ovat ensisijainen syy kahdessa nimiehdotuksessa: Sans ja Pennywise. (Tarkastelen 

mielikuvien vaikutusta nimeämiseen lähemmin luvussa 3.3.5.) Nimenantajat siis perustelivat 

nimivalintaansa jonkin toisen hahmon samankaltaisuudella nimettävän pellehahmon kanssa. 

Molemmat ehdotukset ovat saman poikaryhmän ehdotuksia. Nimeä Sans ehdotti myös kolmas 

ryhmän jäsen, mutta tämän ehdotuksen olen sijoittanut kategoriaan muun ryhmän vaikutus, 

koska hän ei keksinyt hahmolle nimeä itse. Ensimmäisenä ni-

meä Sans ehdottanut nimenantaja kertoi nimen tulevan pe-

listä, jossa on luurankohahmo. Lisäkysymysten avulla selvisi, 

että pelihahmolla ja kuvan pellehahmolla on molemmilla 

”valkoinen naama”. Mielleyhtymän nimenantajassa herätti 

siis hahmon ulkoinen ominaisuus. Rantasalon (1989: 44) mu-

kaan havaintoon perustuvat nimet on usein annettu kohteen 

värin tai kuvioinnin perusteella. Tämä huomio saa siis tukea 

myös omasta tutkimuksestani. Toisaalta nimenantajan ensisi-

jainen huomio ei kuitenkaan ole ollut luuranko- ja pellehah-
Kuva 2. Sans-luurankohahmo, 

joka esiintyy Undertale-pelissä. 

https://undertale.fan-

dom.com/fi/wiki/Sans 

 

https://undertale.fandom.com/fi/wiki/Sans
https://undertale.fandom.com/fi/wiki/Sans
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mon välisessä yhtäläisyydessä. Luurankohahmosta kysyttäessä hän kuvailee tarkasti hahmon 

ulkoista olemusta, jossa ei ensikuulemalta tunnu olevan kovinkaan paljon yhtäläisyyksiä nimet-

tävän hahmon kanssa.  

 

7)  3c: ”Luuranko, jolla on huppari ja shortsit ja jotkut toffelit, jotka on pinkit.” 

 

Oppilas ei siis mainitse valkoisia kasvoja ennen tarkentavaa kysymystä siitä, miksi Sans-hahmo 

tuli hänelle mieleen nimettävästä pellehahmosta ja onko hahmoissa jotakin samaa. 

Kolme lapsista mainitsi hahmon ”pelleyden” yhdeksi 

nimeämissyyksi. Tämä ei kuitenkaan ollut kenelläkään 

vastaajista ensisijainen peruste annetuille nimille. ”Pel-

leys” näkyy perusteissa lähinnä lasten toteamuksena 

siitä, että heidän ehdottamansa nimi on hahmolle hyvä, 

koska hahmo on pelle. He siis pitänevät hahmon ”pel-

leyttä” jonkinlaisena itsestäänselvyytenä tai taustaole-

tuksena, jota ei ole tarpeen erikseen mainita syyksi hah-

mon nimivalinnalle.  Tämä käy selvästi ilmi siitä, että 

ennen ”pelleyttä” lapset mainitsevat aina jonkin toisen, 

yksityiskohtaisemman, ulkonäöllisen seikan nimeämis-

perusteekseen. Lapset saattoivat siis antaa enemmän 

kuin yhden perusteen nimiehdotukselleen. Vastaajat, 

jotka mainitsivat hahmon ”pelleyden” olivat ensin perustelleet nimivalintaansa joko kuvassa 

näkyvillä kaneilla taikka hahmon herättämillä mielikuvilla. Joskin eräs oppilaista halusi nimetä 

hahmon välttämättä jonkin toisen pellehahmon mukaan, joten hänen kohdallaan ”pelleyden” 

voidaan ajatella olevan keskeinen syy nimivalintaan. Hänestä Pennywise on hahmolle hyvä 

nimi, koska esikuvakin on pelle. Vastaaja kertoo, että Pennywise on ainoa pellehahmon nimi, 

joka hänelle tulee mieleen. Hän siis halusi nimetä hahmon nimenomaan esikuvan mukaan. Kun 

kysyin nimenantajalta, pitääkö hän kuvan pellehahmoa Se-elokuvassa esiintyvän pellen tapaan 

pelottavana, hän vastaa kieltävästi. Kuvan hahmo ei ole hänestä pelottava, mutta hän ei keksi 

muitakaan pellehahmoja. Hänelle ei siis tullut ensimmäisenä mieleen suomalaisesta populaari-

kulttuurista tuttu Sirkuspelle Hermanni -hahmo, toisin kuin usealle muulle vastaajalle. 

 Nämä nimiehdotukset on siis annettu tutun esikuvan mukaan. Tämä nimeämis-

malli on tyypillinen myös aikuisilla heidän antaessaan nimiä lapsilleen. Suosittua on nimetä 

Kuva 3. Pennywise-hahmo  

vuoden 2017 elokuvassa. https://fi.wi-

kipedia.org/wiki/Se_(hahmo) 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Se_(hahmo)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Se_(hahmo)
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lapsi erityisesti ihailua herättävän esikuvan mukaan. Mikäli nimi on vielä kaiken lisäksi harvi-

nainen, ei kukaan toinen ole päässyt ”pilaamaan” nimeä, jolloin siihen ei kytkeydy kielteisiä 

assosiaatioita. Nimen herättämät voimakkaat mielikuvat kytkeytyvät tällöin puhtaasti juuri ihai-

lua herättävään esikuvaan. (Ks. Kiviniemi 2006: 131, 135.) Tämä näkyy varsinkin Sans-nimen 

kohdalla. Nimeä ehdottaneet pojat selvästi pitävät pelistä, he kertoivat innostuneesti pelihah-

mosta. Lisäksi nimi itsessään on hyvinkin uniikki, se tuskin on tullut heille muualla kuin pelissä 

vastaan. 

 Vaikka kaksi vastaajista antoi pellehahmolle nimen, jossa esiintyy pellennimenä 

tunnettu nimi Hermanni – annetut nimet ovat Hermanni ja Pupu-Hermanni –, eivät nämä ni-

menantajat perustelleet nimivalintaansa Pikku Kakkosen ohjelmalla Sirkuspelle Hermanni. 

Kuitenkin, kun kysyin, onko Hermanni-nimen taustalla vaikuttanut kyseisen lastenohjelman 

hahmo, nimen antanut tyttö vastasi myöntävästi. Sen sijaan Pupu-Hermanniksi hahmon nimen-

nyt poika ei kysyttäessä suoraan myönnä ohjelman hahmon vaikuttaneen nimivalintaansa. Hän 

kertoo, että on joskus kuullut ohjelmassa esiintyvän pellen nimen, mutta ei tiedä, miltä hahmo 

näyttää. Toisaalta esimerkiksi toisessa ryhmässä, ennen varsinaisen yhteisen keskustelun alkua, 

kaksi pojista toteaa heti nimeämistehtävän kuullessaan Pelle Hermanni, samoin Petteri Puna-

kuonoa ehdottanut tyttö mainitsee nimen Pelle Hermanni ennen kuin päätyy nimeen Petteri 

Punakuono. Voidaan siis olettaa, että lastenohjelmassa esiintyvä hahmo on suurelle osalle vas-

taajista vähintään nimeltä tuttu. Lisäksi kukaan lapsista ei kummastellut kysymystä siitä, onko 

nimiehdotuksella mahdollisesti yhteyttä lastenohjelman hahmoon. Myös hahmon nimivariantit 

Sirkuspelle Hermanni, Pelle Hermanni sekä Hermanni olivat kaikki oppilaille tuttuja ja he osa-

sivat yhdistää nimet lastenohjelman pellehahmoon. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, eräs oppilas nimesi hahmon Pentiksi. Myös hänen 

vaarinsa nimi on Pentti. Nimenantaja ei kuitenkaan osannut perustella sen enempää, mikä hah-

mosta tekee juuri hänen vaarinsa näköisen. Lisäksi toisen poikaryhmän keskustelussa on rivien 

välistä luettavissa, että koulussa mahdollisesti on myös henkilökunnan keskuudessa joku 

Pentti-niminen. Kun kysyin heiltä, tuntevatko he Pentti-nimisiä henkilöitä, oppilaat purskahti-

vat nauramaan ja totesivat, että Pentti on koulussa, mutta hän on eläkeläinen. Kyseessä saattaa 

siis olla joku koulun henkilökuntaan kuuluva tai kenties aikaisemmin opettaja koulussa työs-

kennellyt. Oppilaat eivät kuitenkaan halua avata tätä oletusta enempää. 
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3.4.2 Hahmosta motivoitumattomat syyt nimeämisen takana 

 

Ulkonäköön liittyvien seikkojen lisäksi eräs lapsista antoi hahmolle nimen, joka ei motivoidu 

suoraan hahmon ulkoisista ominaisuuksista. Tässä kategoriassa on vain yksi nimi, Bert, jota 

vastaaja perusteli hahmosta riippumattomilla syillä. Oppilas kertoi, että hän näki haastattelun 

aikana luokassa olevan kaapin päällä lautapelin, jonka kyljessä luki isoilla kirjaimilla Bert. Ni-

menantaja ei siis varsinaisesti liittänyt nimeä kuvassa olevaan pellehahmoon tai sen ominai-

suuksiin. Toisin sanoen hän tuskin olisi nimennyt hahmoa Bertiksi, mikäli haastattelu olisi pi-

detty jossakin toisessa luokkahuoneessa. Lisäksi nimenantaja oli epävarma siitä, onko Bert yli-

päätään nimi. Tästä voidaan päätellä, että Bertin päiväkirja -kirjasarja, johon kaapin päällä ollut 

lautapeli perustui, ei ollut vastaajalle tuttu. Hän siis tuskin oli koskaan nähnyt kirjasarjassa seik-

kailevan Bert-hahmon kuvaakaan. Se ei myöskään ollut näkyvillä lautapelin kyljessä, josta op-

pilas luki Bert-tekstin. Kuitenkin kun myöhemmin kysyin häneltä, näyttääkö hahmo sellaiselta, 

että sille sopisi nimi Bert, hän vastasi myöntävästi, vaikkei perustellut asiaa sen tarkemmin. 

Toisaalta Bert-niminen hahmo seikkailee yhdysvaltalaisessa 

lastenohjelmassa Sesame Street. Kyseinen hahmo on suippopäi-

nen ja isonenäinen. Bert-hahmo voi siis olla vastaajalle lasten-

ohjelmasta tuttu. Joskin englantilaisittain nimen lausuminen 

[bɜːt] eroaa oppilaan ehdottaman nimen lausumisesta, joka on 

suomen kielen ääntämyksen mukainen.  

 Viimeiseksi olen ryhmitellyt sellaiset nimet, joiden 

antoon on selvästi vaikuttanut muu ryhmä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että kaksi oppilaista ei keksinyt hahmolle nimeä 

itse, vaan nimesi hahmon samoin kuin edellinen luokkakaveri. 

Tämä ryhmä poikkeaa siis hyvinkin paljon edellisistä, koska 

nimi ei ole oppilaiden itsensä keksimä. He kuitenkin kysyttä-

essä antavat myös itsenäisesti perusteluja sille, miksi heidän 

toisteinen nimiehdotuksensa on hahmolle sopiva. Toinen edel-

lisen luokkakaverin nimiehdotukseen mukaan annettu nimi oli 

Bert. Tarkemmin kysyttäessä nimenantaja mainitsi yhdeksi syyksi ehdotukselleen pellehah-

mon ”ruutupöksyt”, mikä voidaan nähdä myös ulkonäölliseksi perusteeksi. Nimivalinta oli 

kuitenkin aivan selvästi luokkatoverin innoittama, joten olen laskenut nimiehdotuksen perus-

teluiksi muun ryhmän vaikutuksen. Muun ryhmän vaikutus lasten nimivalintoihin oli kuiten-

kin haastattelutilanteessa melko vähäinen, kun otetaan huomioon, että lapset ovat mielellään 

Kuva 4. Sesame Street -sar-

jassa esiintyvä Bert-hahmo. 

Kuvakaappaus Youtube-vide-

osta: https://www.sesa-

mestreet.org/videos?vid=1978 

 

https://www.sesamestreet.org/videos?vid=1978
https://www.sesamestreet.org/videos?vid=1978
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yhtenäisiä kavereiden kanssa ja haluavat näin osaltaan vahvistaa kaverisuhteitaan (Rantasalo 

1989: 84). 

 

3.4.3 Pienryhmien parhaaksi valitsemat nimet 

 

Lasten käyttämä nimien käyttökonteksti tuli hyvin esille ryhmähaastatteluiden loppupuolella, 

jolloin pyysin lapsia valitsemaan hahmolle parhaiten sopivan nimen nimiehdotusten joukosta. 

Pyrin kysymällä ja keskustelemalla lasten kanssa selvittämään heidän perustelujaan. Erityisesti 

kyselemisestä oli hyötyä silloin, kun perusteluiden antaminen oli hankalaa. 

 

Taulukko 4. Hahmolle parhaiten sopivat nimet. Ryhmien hahmolle parhaaksi valitsemat nimet on merkitty vä-

rillisellä pohjalla. 
 

Taulukossa 4 on esitetty jokaisen pienryhmän nimiehdotukset pellehahmolle. Värillisellä poh-

jalla olevat nimet valittiin pienryhmän jäsenten kesken parhaimmiksi ehdotuksiksi. Kaksi ryh-

mistä on päätynyt nimeen, johon sisältyy nimi Hermanni. Tyttöryhmä toteaa nimen olevan hah-

molle paras, koska nimi ”kuulostaa pellenimeltä”. Tämä taas tukee jo aiempaa ajatusta siitä, 

että nimi Hermanni herättää nimenantajien keskuudessa mielleyhtymiä TV-ohjelman pellehah-

moon. Kaksi pienryhmän 1 tytöistä ehdotti nimeä yhtä aikaa ja spontaanista hahmolle parhaiten 

sopivaksi. Kumpikaan heistä ei ollut alkuperäinen nimenehdottaja, vaan Hermanni-nimen hah-

molle antoi ryhmän kolmas jäsen. Ryhmän neljäs jäsen nyökyttää sen merkiksi, että on asiasta 

samaa mieltä. Nimi valitaan siis yksimielisesti ja nopeasti parhaimmaksi nimeksi. Alkuperäinen 

ehdottaja ei kuitenkaan kommentoi oman nimiehdotuksensa parhaaksi valitsemista.  

 Toinen ryhmä koostui neljästä pojasta. He valitsivat hahmolle parhaiten sopivaksi 

nimeksi Pupu-Hermannin. Jälleen nimeä parhaimmaksi ehdottivat muut kuin nimen alkuperäi-

nen keksijä. Jäsen 2a ilmaisee, että hänen mielestään Pupu-Hermanni on hahmolle paras nimi. 

Vastaaja 2d yhtyy 2a:n mielipiteeseen ja täydentää vielä:  

 

8)  3d: ”Ku siin on pupuja ja sit pelle, ni se Hermanni (on hahmolle paras nimi).” 

 

Tyttöryhmä 1 Martti-Pelle Pentti Hermanni Pertti 

Poikaryhmä 2 Bert Bert Pupu-Hermanni Pertti 

Poikaryhmä 3 Pennywise Sans Sans Pentti 

Tyttöryhmä 4 Puppe Petteri Punakuono Pönninen Jorma 
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Tämän jälkeen ryhmän jäsenet 2c ja 2d toistavat nimen Pupu-Hermanni ja 2b painottaa, että 

kirjoitusasussa pitää olla yhdysmerkki, vaikka nimi ei olekaan alkujaan hänen keksimänsä. 

Muut ryhmän jäsenet kannattavat kuitenkin huomiota. Tämä on ainoa nimi, jonka kohdalla op-

pilaat kommentoivat nimen kirjoitusasua ja tähdensivät, millainen sen täytyy olla. Nimen alku-

peräinen ehdottaja on 2c, mutta huomautus nimen kirjoitusasusta tulee hänen luokkatoveriltaan.  

 Toinen poikaryhmä valitsi nimen Sans, jota ehdotti hahmolle nimeksi kaksi ryh-

män jäsenistä. Jälleen kumpikaan nimen alkuperäisistä ehdottajista ei ensimmäisenä tarjoa 

Sans-nimeä sopivimmaksi valinnaksi. Ehdotuksen tekee jäsen 3a, joka itse ehdotti sopivaksi 

nimeksi Pennywisea. Toinen nimen alkuperäisistä ehdottajista on samaa mieltä 3a:n kanssa, ja 

ryhmän neljäskin jäsen kannattaa nimivalintaa. Ryhmän jäsen 3b ei kommentoi ehdottomansa 

nimen päätymistä parhaimmaksi. Toisaalta hän itse sai nimi-idean toisen luokkakaverin myö-

tävaikutuksesta, joten hän ei ehkä ole kovin innostunut nimeämistehtävästä. Ryhmäläiset eivät 

perustele sitä, miksi juuri Sans on nimiehdotuksista paras. Kun esitin johdattelevana kysymyk-

senä, onko nimi helppo muistaa, oppilaat myöntelivät. Lisäksi he totesivat, että nimi on muka-

van lyhyt.  

 Toinen tyttöryhmä valitsi parhaaksi nimiehdotukseksi Jorman. Tämä tuntuu hie-

man yllättävältä valinnalta, koska alkuperäisen nimenehdottajan mainitessa nimen, se herätti 

hilpeyttä muissa. Ehkäpä nimen hauskuus oli lopulta syy, minkä takia ryhmä nimeen päätyi. 

Muut ryhmäläiset eivät myöskään alkuun tuntuneet oikein ymmärtävän nimeä ehdottaneen 4d:n 

perusteluja siitä, miksi hahmon korva näyttää Jormalta. He joutuivat tekemään tarkentavia ky-

symyksiä, ja asiaa varmisteltiin ja selviteltiin tovi:  

 

9)  4d: ”Ei, tai siis joo, ku sen korva näytti Jormalta.” 

4c: ”Siis näyttääks korvat Jormalta vai Jorma korvalta vai?” 

4d: ”Se on Jorma-korva.” 

4c: ”Mä en tajunut.” 

4b: ”Häh.” 

4d: ”Jorma-korva.” 

4b: ”Mä en yhtään tajunnut, mitä sä selitit just.” 

4a: ”Jorma-niminen korva.” 

 

Ensin Petteri Punakuonoa ehdottanut ehdottaa myös nyt nimeä parhaaksi, mutta kun muut pää-

tyvät Jormaan, vaihtaa hänkin mielipidettään ja toteaa, että: 
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10)  4a: ”Se (hahmo) näyttää ihan Jormalta.”  

 

Toki 4d heti pyrkii huomauttamaan, että nimenomaan hahmon korva näyttää Jormalta. Edel-

leenkään kukaan tytöistä ei tunne ketään Jormaa.  

 Parhaiten sopivien nimien valinta sujuu siis ryhmäläisiltä kaikissa pienryhmissä 

hyvinkin nopeasti yksimielisesti. Kukaan ei jää inttämään oman nimiehdotuksensa paremmuu-

desta. Oikeastaan on mielenkiintoista, että kukaan parhaiksi nimiksi päätyneiden nimien alku-

peräisistä keksijöistä ei itse tarjoa omaa ehdotustaan parhaimmaksi. Kaikissa tapauksissa joku 

toinen pienryhmäläinen ensin tuo esille nimen sopivuuden parhaimmaksi. Kun ryhmäläiset ovat 

päässet yksimielisyyteen sopivasta nimestä, heistä ei tunnu enää kovinkaan tärkeältä vielä uu-

destaan perustella nimen sopivuutta hahmolle. 

 Haastatteluiden lopuksi tiedustelin lapsilta myös, oliko heistä hahmolle vaikeaa 

keksiä nimi. Vastaukset vaihtelivat ryhmien välillä melko paljonkin, kuitenkin niin, että vas-

tauksia tuli melko tasaisesti vaikean, helpon ja melko vaikean välillä. Olen koonnut lasten vas-

taukset kaavioon 3. 

 

 
Kaavio 3. Pellehahmon nimeämisen vaikeus neljäsluokkalaisten mielestä. 

 

Mielipiteet nimen keksimisen vaikeudesta jakautuivat kuitenkin niin, että lapset olivat pienryh-

män sisällä hyvinkin samanmielisiä sen suhteen, oliko nimen keksiminen hankala vai ei. Toisin 

sanoen ensimmäisen pienryhmäläisen vastaus toistui myös lähes kaikilla muilla ryhmäläisillä. 

33,33 %

26,67 %

40 %

OLIKO VAIKEA KEKSIÄ HAHMOLLE NIMI?

Vaikeaa Melko vaikeaa Helppoa
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Jos muut ryhmäläiset olivat eri mieltä ensimmäisen kanssa, eivät he ilmaisseet eriävää mielipi-

dettään kovinkaan painokkaasti, vaan käyttivät pehmentäviä ilmauksia, kuten ”semi”. 

 

11)  2d: ”Vaikee.” 

2c: ”Vaikee.” 

2b: ”Semi.” 

2a: ”Semi.” 

2d: ”Siinä välillä.” 

 

3.4.4 Hahmolle sopimattomat nimet  

 

Tässä alaluvussa käyn läpi nimiä, jotka eivät neljäsluokkalaisten mielestä ole hahmolle sopivia. 

Tätä aspektia on mielenkiintoista tarkastella lasten antamia nimiehdotuksia vasten. Osa lasten 

antamista nimiehdotuksista nimittäin tuntui osittain ristiriitaisilta. Lapset saivat esittää näke-

myksiään hahmolle sopimattomasta nimestä sen jälkeen, kun he olivat ensin antaneet omat ni-

miehdotuksensa. 

 Koska kaikki tutkimukseeni osallistuneista lapsista olivat sitä mieltä, että hahmo 

on mies, tulivat he myös nopeasti siihen tulokseen, että naisten nimet eivät kävisi hahmolle. 

Vasta tämän kysymyksen myötä he myös heräsivät ensimmäisen kerran ylipäätään pohtimaan 

sitä, onko hahmo mies vai nainen.  

 

12) 2a: ”Koska toi on kait.. en mä tiiä.” 

2d: ”Pitiks olla miespuoleinen nimi?” 

2b: ”Vaikka tolla on pitkät hiukset ja korvakoru.” 

2c: ”Ihan älytöntä, boom, boom, boom.” 

2d: ”Se näyttää pojalta.” 

 

 

13) 4c: ”En mä tiiä.” 

4a: ”Mun mielestä se on ehkä poika.” 

4b: ”Poika, koska sillä on niin (rutistaa naamaansa) isot jalat.” 

4c: ”Sillä on peruukki.” 
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Loppujen lopuksi kaikki olivat kuitenkin edelleen sitä mieltä, että hahmo on mies, eikä sille voi 

antaa naisen nimeä, kuten Katriina ja Alisa. 

Myös ”tavallisten ihmisten nimet” lueteltiin hahmolle sopimattomiksi, kuten 

Juho. Tätä mieltä oli erityisesti Jorma-nimeä ehdottanut ryhmä. Kuten jo aiemmin totesin, tä-

hän saattoi vaikuttaa se seikka, etteivät vastaajat tunne tosielämässä Jorma-nimistä henkilöä, 

jolloin heidän on kenties hankala mieltää nimeä ”oikean ihmisen nimeksi”. Lisäksi melkein 

kaikki aineistoni nimet kuitenkin voidaan mieltää etunimiksi, jotka tavallisia suomalaisia etu-

nimiä. Myös valtaosa ehdotetuista nimistä hahmolle oli sellaisia, että ne olisivat mahdollisia 

reaalimaailmassakin.   

 Pennywise-nimeä ehdottanut poika toteaa, että hahmolle eivät sopisi lajinnimet, 

kuten Homo sapiens. Toisaalta myöskään muiden hahmojen nimet eivät ole erään oppilaan 

mieleen: hän toteaa, ettei hahmo voisi olla Pikachu3. Hän oli hyvin tarkka siitä, että nimi on 

juurikin pellehahmon mukaan annettu. Kuitenkin kaksi tämän ryhmän jäsentä ehdottivat hah-

molle nimeksi Sans, vaikka kyseinen hahmo edustaa luurankoa. Ryhmä valitsi myös tämän 

nimen parhaaksi Pennywisea ehdottaneen oppilaan aloitteesta. Voidaan siis todeta, että lapset 

olivat osittain hyvinkin ristiriitaisia valitsemiensa nimen kohdalla: he siis saattoivat valita hah-

molle parhaiten sopivaksi sellaisen nimen, joka edustaa nimiryhmää, jonka muut jäsenet eivät 

heistä kelpaisi hahmolle nimeksi. 

Neljäs ryhmä mainitsee sopimattomina myös ammattiin viittaavat nimet, kuten 

Ballerinan. Tämä tosin on jo lähtökohtaisestikin ennemmin appellatiivi kuin propri. Samasta 

ryhmästä mainitaan vielä sopimattomaksi nimeksi Pökäle, jota ei voida myöskään pitää stereo-

tyyppisenä proprina. Lisäksi kyseinen ”nimi” on luonteeltaan alatyylinen. Voidaan siis ajatella, 

että neljäsluokkalaiset tunnistavat tyypillisen proprin ja valintatilanteessa päätyvät ennemmin 

käyttämään propreja kuin appellatiiveja. Mikäli nimessä on mukana appellatiivi, on se osana 

propria, kuten nimissä Martti-Pelle ja Pupu-Hermanni. Esimerkiksi pelkkä sana pelle ei siis 

riitä täyttämään proprin tehtävää. 

 

3.3.5 Nimien luomat mielikuvat nimivalintojen taustalla 

 

Nimillä voi olla myös assosiatiivinen merkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että nimenkäyttäjät nimen 

kuullessaan ajattelevat jotain muutakin kuin nimenkantajaa. Nimi laukaisee kuulijassa jonkin 

                                                           
3 Detective Pikachu -elokuvan ensi-ilta oli Suomessa toukokuussa 2019 eli muutama kuukausi ennen tämän tut-

kimuksen haastatteluiden tekemistä. 
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mielleyhtymän esimerkiksi tiettyyn miljööseen tai ajankohtaan. Usein tämänkaltaiset assosiaa-

tiot ovat yksilöllisiä, mutta on myös nimiä, joihin latautuu koko puhujayhteisölle yhteisiä miel-

leyhtymiä. (Nyström 2016: 48–49.) Kielellisiin valintoihimme vaikuttavatkin voimakkaastikin 

mielikuvat ja asenteet. Näihin vaikuttavat puhujan kielellinen ja sosiaalinen historia eli hänen 

sosiaaliset kontaktinsa. Toisaalta myös media luo ja vahvistaa monia stereotypioita. (Lappalai-

nen 2008: 77.) On myös hyvä huomata, että ikä on mielikuviin vaikuttava tekijä. Aikuiset ovat 

ennättäneet hankkia lapsia enemmän elämänkokemusta, lisäksi heidän kielentuntemuksensa on 

lapsia monisyisempää. (Bertills 2003: 32.) 

 Tärkeää aineistoni nimiä tarkasteltaessa onkin pohtia niiden herättämiä mieliku-

via paitsi lasten kannalta myös yleisemmällä tasolla. Lasten mukaan sopimattomia olivat sel-

laiset nimet, joiden herättämät mielikuvat eivät tukeneet heidän käsitystään miehen etunimestä. 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee mielikuvan seuraavasti ”sisäinen, psyykkinen kuva jstak; 

kuvitelma; mielle” (s.v. mielikuva). Toisin sanoen mielikuvat ovat henkilön sisäisten mallien 

muodostamia oletuksia ja käsityksiä jostakin – tässä tapauksessa nimistä ja niiden soveliaasta 

käytöstä. Usein näihin havaintoihin vaikuttavat ympäröivä yhteiskunta ja yksilön kokemukset.  

Aineiston hahmolle ehdotettujen nimien joukosta yksi erottuu siihen latautuvien 

mielikuvien kautta ylitse muiden. Neljännen ryhmän ehdottama, ja hahmolle sopivimmaksi va-

litsema, nimi Jorma voidaan nähdä nimenä, johon liitetään vahvojakin merkityksiä ja mieliku-

via suomalaisessa yhteiskunnassa. Stadin slangin suursanakirjan mukaan jorma on synonyy-

misessä käytössä miehen sukupuolielinten kanssa. Monikollisena jormat-sanaa käytetään ku-

vaamaan siemensyöksyä. (Paunonen 2000: 366.) Alkujaan Jorma palautuu hepreankieliseen 

nimeen Jeremia. Jorma oli Suomessa suosittu 1900-luvun alusta 1960-luvulle asti, tuolloin Jor-

maksi nimettiin yli 23 000 henkilöä. Nimi sijoittui kymmenen suosituimman etunimen jouk-

koon. Jorma-nimen suosio on kuitenkin sittemmin vähentynyt. (Saarikalle – Suomalainen 

2007: 583.) Suosion laskuun vaikuttanee nimen appellatiivinen käyttö.  

Saara Pirkola (2012) sekä Heli Roos (2009) ovat huomanneet nimien herättämiä 

mielikuvia käsittelevissä pro gradu -tutkielmissaan, että nimeä Jorma ei myöskään pidetä kau-

niina nimenä. Roosin tutkimuksessa vastaajat liittivät nimeen Jorma adjektiivin ”kamala”. 

Vaikka Pirkolan tutkimuksen vastaajat pitivät Jormaa rumana, se oli heidän mielestään myös 

hauska nimi. (Pirkola 2012: 14–16, 24; Roos 2009: 109). Tässä saattaa myös piillä yksi syy 

siihen, miksi oman tutkimukseni vastaajat pitivät Jormaa hahmolle sopivana nimenä: kenties 

heistäkin nimi on hauska sen hieman tuhman pohjavireen takia. Nimettävä hahmohan on pelle, 

jota ei tarvinne ottaa kovin vakavasti ja jonka tehtävä on hauskuuttaa ihmisiä. Toisaalta sekä 
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Pirkolan että Roosin tutkimuksen vastaajat pitivät Jormaa myös vanhentuneena nimenä (Pir-

kola 2012: 24, Roos 2009: 109). Usein miellyttävinä niminä pidetäänkin nimenomaan sellaisia 

nimiä, jotka ovat sillä hetkellä muodikkaita ja sosiaalisesti edustavia. Voidaan puhua jonkinlai-

sesta sosiaalisesta vaistosta, jonka perusteella nimiä pidetään sopivina ja kauniina – tai kään-

teisesti rumina ja sopimattomina. (Kiviniemi 2006: 140, 142.) On myös hyvä muistaa, että hen-

kilönnimisysteemeille ominaisia ovat myös lempi- ja pilkkanimet. Ne ilmaisevat nimenkanta-

jaan kohdistettuja sosiaalisia viestejä. Miehillä tällaiset nimet ovat huomattavasti yleisempiä 

kuin naisilla. (Ainiala ym. 2008: 168.) Ajan myötä nimi Jorma on siis ehkä liukunut ”tavalli-

sesta” henkilönnimestä pilkkanimeksi. Tämä tukee aiempaa ajatusta siitä, että Jorma on sosi-

aalisesti sopimaton, koska siihen liittyy kaksimielisiä konnotaatioita. Toisaalta sosiolingvistii-

kassa uskotaan, että nuorten ja vanhojen käyttämät erot kielessä kuvastavat sitä, mihin suuntaan 

kieli muuttuu (Lappalainen 2008: 70). Ehkäpä siis Jorma-nimen esiintyminen aineistossa voi 

tosiaan tarkoittaa sitä, että nimeä ei enää nähdä sopivina henkilönnimenä, vaan se sopii ennem-

minkin juuri hahmonnimeksi. 

Toinen aineistossani esiintyvä nimi, joka herättää epäedullisia mielikuvia on 

Pentti. Se pohjautuu latinankieliseen nimeen Benedictus. Pentti on ollut suosituimmillaan 

1930-luvulla, jolloin se on ollut pojannimitilastojen ykkönen. Kuitenkin Jorman tavoin myös 

Pentin suosio on laskenut huomattavasti 2000-luvulla. Stadin slangin suursanakirjan mukaan 

sana pentti tarkoittaa tyhmää (Paunonen 2000: 780). Nimellä voidaan siis ajatella olevan Jor-

man kaltainen assosiaatio, joka tekee nimestä hauskan ja jollakin tavalla hieman vähättelevän. 

Toisaalta on huomioitava, että kukaan haastatelluista lapsista ei maininnut kummankaan nimen 

kohdalla niiden sisältämiä leimaavia merkityksiä. Mahdollisesti lapset eivät olleet niistä tietoi-

sia. Nimen Pentti monimerkityksisyys ei myöskään välttämättä ole aivan yhtä laajasti tunnettu 

kuin Jorman. 

Yhteistä lasten antamille nimiehdotuksille Jorma, Martti, Pentti ja Pertti on nii-

den suosio 1900-luvulla ja suosion lasku 1900-luvun puolen välin jälkeen (Saarikalle – Suoma-

lainen 2007: 583, 639, 688, 689). Haastattelutilanteessa osa nimenantajista osasi yhdistää edellä 

mainitut nimiehdotukset isovanhempiensa ikäisiin ihmisiin, mutta kovinkaan monella lapsista 

ei ollut henkilökohtaista kontaktia nimenkantajan kanssa, jolla olisi jokin hahmolle ehdotettu 

nimi. Sen sijaan nimi Hermanni oli jokaiselle lapselle entuudestaan tuttu, ja he osasivat yhdistää 

nimen Pikku Kakkosen ohjelmaan Sirkuspelle Hermanni. Nimi Hermanni pohjautuu nimeen 

Herman, joka tarkoittaa sotilasta. Tämä merkitys on kuitenkin jäänyt Veijo Pasasen esittämän 

Pelle Hermannin varjoon (Saarikalle – Suomalainen 2007: 540). Lisäksi ohjelman vaikutus nä-

kyy haastateltavien antamissa nimiehdotuksissa. 



 
 

41 
 

On myös tärkeää muistaa, että nimivalinnan taustalla ovat aina yhteisön arvot, jotka pitävät 

sisällään nimenantajan kansallisuuden, äidinkielen, uskonnon, mutta myös senhetkisen sosiaa-

lisen ja yhteiskunnallisen tilanteen, jonka sisällä nimiä käytetään. Toisin sanoen myös nimenan-

tajan asenteet heijastuvat nimiin. (Ainiala 2016).  

 

3.4.6 Hahmon ikä suhteessa nimivalintoihin 

 

Tässä alaluvussa luon katsauksen siihen, minkä ikäisinä nimenantajat pitivät hahmoa ja vas-

taako nimiehdotus hahmon ikää. Hahmon piirtäjän näkemyksen mukaan hahmo esittää hieman 

alle 40-vuotiasta henkilöä. 

Toinen tyttöryhmistä on yksimielinen siitä, että pellehahmo ei ole kovin vanha – 

he päätyvät siihen, että hahmo on keski-ikäinen. Yksi ryhmän jäsenistä on kuitenkin hieman 

aikaisemmin ehdottanut hahmolle nimeä Pentti ja kertonut, että hänen vaarinsakin nimi on 

Pentti.  

Toisessa poikaryhmistä yksi nimiehdotuksista hahmolle on Pertti. Kun kysyin 

oppilailta, tuntevatko he ketään Pertti-nimistä, eräs oppilaista kertoo, että hänen isänsä työka-

veri on Pertti. Toinen oppilas taas muistaa hänen pappansa kaverin olevan myös Pertti-nimi-

nen. Tästä voisi olettaa, että ryhmä päätyisi pitämään hahmoa eläkeikäisenä. Ryhmäläiset kui-

tenkin toteavat hahmon olevan heistä keski-ikäinen, he vielä täsmentävät, että heistä keski-ikäi-

nen on 30–40-vuotias. Suosituimmillaan nimi on kuitenkin ollut vuosina 1940–59, jolloin ni-

menkantajat olisivat nyt 61–80-vuotiaita (VRK). 

Toisessa poikaryhmässä kysymystä hahmon iästä pohditaan pitkään, eivätkä 

kaikki ole ensin aivan samaa mieltä asiasta: 

 

13)  3d: ”Joku tosi vanha, ku toi on ihan kalpee.” 

3a: ”Joku teini.” 

3c: ”Satavuotias, mut se ei oo vielä kuollu.” 

3b: ”Vanha.” 

3a: ”Toi vois olla must teini, koska selkä ei oo yhtään venyny huonoks ja se on 

iha ilosennäkönen ja muuta. Ku sillon maataan sängyssä, jos on tosi vanha.” 

3d: ”Niin, niil vanhoilla ei kestä kärsivällisyys noitten pupujen kanssa.” 

3a: ”Niin sen takii mä mietin, joku teini. Ja sen takii, ku toi on aika lyhytkokonen. 

Vanhus ois ehkä vähän pidempi ku se.” 

 



 
 

42 
 

Lopulta kaksi ryhmäläistä, joiden mielestä hahmo on vanha, tuntuvat myös myöntyvän kahden 

muun perusteluihin siitä, että hahmo saattaisi sittenkin olla teini-ikäinen. Kuitenkin myös tässä 

pienryhmässä hahmolle ehdotettiin nimeksi Penttiä, joka on ollut suosittu miehen nimi vuosina 

1920–1959 (VRK). Nimi siis viittaisi vanhempaan henkilöön, joka olisi nyt nuorimmillaan 62-

vuotias. 

 Toisessa tyttöryhmässä kolme oppilaista on sitä mieltä, että hahmo on vanha. Yksi 

taas on ensin sitä mieltä, että hahmo on nuori, mutta tulee lopulta siihen tulokseen, ettei hahmo 

ole nuori eikä vanha. Kysyin, onko hahmo hänen mielestään siis keski-ikäinen, ja tätä kysy-

mystä innostuivat pohtimaan muutkin ryhmäläiset: 

 

14)  4c: ”Joo.” 

4a: ”Viiskymppinen.” 

4d: ”Ei, se on 57.” 

4b: ”Mun mielest ei. Mun mielestä se on 31.” 

4c: ”Se on jotain 48.” 

4d: ”51 ois itse asiassa aika hyvä.” 

 

Tämän ryhmän hahmolle parhaaksi valitsema nimi on Jorma. Nimi on ollut suosittu vuosina 

1940–59 (VRK). 

 Voidaan siis todeta, että oppilaiden hahmolle antamat realistiset nimet ovat tyy-

pillisesti eläkeikäisten nimiä. Toisaalta Martti (ehdotettu Martti-Pelle) ja Petteri (ehdotettu Pet-

teri Punakuono) ovat olleet suosituimpia nimiä vuosina 1980–99 (VRK). Kuitenkaan nimenan-

tajat eivät tunteneet ketään Marttia taikka Petteriä. Nimenvalinnassa ja ikäkäsityksessä saattaa 

osaltaan olla ristiriitaa myös siksi, että lapset tuntuivat olevan suhteellisen erimielisiä siitä, 

minkä ikäinen on keski-ikäinen. Nuorimmillaan keski-ikäinen oli heistä 30-vuotias ja vanhim-

millaan 57-vuotias. Näkemys keski-ikäisestä on siis lapsien keskuudessa melko laaja. 

 

3.5 Tulosten vertaaminen aikuisille suunnattuun kyselytutkimukseen 

 

Tässä työssä tutkin lapsia nimenantajina käyttäen avukseni kuvaa pellehahmosta. Samaista hah-

mokuvaa käytin myös kandidaatin tutkielmassani, jossa tutkin nimenantoa ylipäätänsä. Aiempi 

tutkimukseni oli kuitenkin pääasiassa suunnattu aikuisille vastaajille. Kun maisterintutkielmani 

tuloksia verrataan kandidaatin tutkielmani tuloksiin, on niistä löydettävissä sekä eroja että yh-
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täläisyyksiä. Tuloksia vertaillessa täytyy kuitenkin muistaa, että aikuisille suunnattu kysely ta-

voitti huomattavasti enemmän vastaajia, kyselyn tuottama aineisto kattoi 103 nimeä. Tässä tut-

kimuksessa haastateltavia lapsia oli 16, jolloin aineistokin käsittää 16 nimeä. 

 Lasten ja aikuisten nimenmuodostustavat eroavat jonkin verran toisistaan. Aikui-

sille suunnatussa tutkimuksessani löytyi nimiä kolmesta nimenmuodostuskategorioista: yhdis-

telmänimiä, johdettuja nimiä ja yksinkertaisia nimiä. Yhdistelmänimi on esimerkiksi Jänö-

Jussi, jossa kahdesta yksittäisestä nimestä on yhdistetty yksi itsenäinen nimi. Tällaisia nimiä 

olivat myös tämän tutkielmani nimet Martti-Pelle ja Pupu-Hermanni. Johtamalla muodostet-

tuja nimiä ei tämän tutkimuksen aineistossa esiinny lainkaan, se ei siis ollut lapsille tyypillinen 

nimenmuodostapa. Kandidaatin tutkielmani aineistossakin johdosnimiä oli vain muutama: Sir-

kuspelletär ja Suurenmoinen Stravius. Voidaan siis ajatella, että tämä nimenmuodostustapa ei 

ole kovinkaan suuressa suosiossa lasten taikka aikuisten keskuudessa. Yksinkertaisilla nimillä 

tarkoitan nimiä, jotka muodostuvat vain yhdestä osasta. Nämä nimet ovat siis usein tyypillisen 

henkilönnimen kaltaisia, kaksitavuisia nimiä. Aiemmassa tutkimuksessani tällainen nimi oli 

vaikkapa aineistossa esiintyvä Pena. Myös lapset antoivat hahmolle tällaisia yksinkertaisia ni-

miä, heidän ehdotuksensa olivat esimerkiksi Pentti ja Pertti.  

 

Nimen sukupuolittuneisuus Aikuisten antamat nimet (n=103) Lasten antamat nimet 

(n=16) 

Miehen nimi 45,6 % 100 % 

Naisen nimi 5,8 % - 

Sukupuolineutraali nimi 48,5 % - 

Taulukko 5. Hahmolle ehdotettujen nimien sukupuolijakauma aikuisille ja lapsille suunnatuissa tutkimuksissa. 

 

Eräs mielenkiintoinen huomio on se, että lapset antoivat pellehahmolle ainoastaan miesten ni-

miä. Aikaisemmassa tutkimuksessani hahmo sai sekä naisten että miesten nimiä ja sukupuoli-

neutraaleja nimiä. Tuolloin kiinnostavaksi seikaksi nousi se, että osa vastaajista halusi antaa 

hahmolle nimenomaan nimen, joka on miellettävissä joko naisen nimeksi taikka sukupuolineut-

raaliksi nimeksi. Tämä näkyy hyvin taulukosta 5. Aikuiset siis tietoisesti pohtivat pellen suku-

puolta. Heitäkin pyydettiin paitsi antamaan hahmolle nimi myös perustelemaan nimivalintansa. 

Aikuiset mainitsivatkin perusteluissaan – erityisesti muiden kuin miesten nimien kohdalla – 

ajatuksen siitä, että heille nimen merkitys yhteiskunnallisessa kontekstissa on tärkeä. Lapsilla 

samankaltaista nimeen kytkeytyvää sukupuolen merkityselementtiä ei ollut. He eivät kokeneet 

tärkeäksi antaa nimeä, joka voisi olla käytössä sekä miehellä että naisella. Aikuisten kohdalla 
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taas nimissä, jotka eivät olleet selvästi miesten nimiä, mainittiin lähes jokaisessa perusteeksi 

tahto antaa nimi, joka ei ole leimallisesti miehen nimi. Hahmo sai tuolloisessa kyselyssä eniten 

sukupuolineutraaleja nimiä, tämän jälkeen miesten nimiä. Mikäli hahmo sai miehen nimen, ei 

perusteluissa silmiinpistävästi mainittu hahmon sukupuolta. Tässä tutkimuksessa lapset oletti-

vat lähtökohtaisesti hahmon olevan mies. Lapset eivät myöskään oma-aloitteisesti kyseenalais-

taneet hahmon sukupuolta. Kun kysyn lapsilta, millainen nimi ei sopisi hahmolle ja onko hahmo 

heistä mies/poika vai nainen/tyttö, heräsivät he ensimmäisen kerran haastatteluiden aikana poh-

timaan asiaa. Ehkäpä lapset pitäytyvät aikuisia hanakammin oppimissaan malleissa prototyyp-

pisestä pellestä, joka on mies4.  

 

Kirjallisuuden nimet Aikuisten antamat nimet 

(n=103) 

Lasten antamat nimet 

(n=16) 

Realistiset mutta epäautenttiset nimet 40 % 37 % 

Keinotekoiset nimet 55 % 19 % 

Lainanimet 5 % 44 % 

Taulukko 6. Hahmolle ehdotetut nimet kirjallisuuden nimien jaottelun mukaan aikuisille ja lapsille suunnatuissa 

tutkimuksissa. 
 

Taulukossa 6 näkyy hahmon saamien nimiehdotusten jakautuminen aikuisille ja lapsille suun-

natuissa kyselyissä kirjallisuuden nimien jaottelun mukaan. Molemmissa tutkimuksissa hahmo 

sai runsaasti realistisia mutta epäautenttisia nimiä. Nämä nimet ovat tyypillisten henkilönni-

mien kaltaisia. Keinotekoisten nimien ja lainanimien kohdalla erot aikuisten ja lasten suosimien 

nimen välillä ovat suuret. Aikuisista hahmolle antoi keinotekoisia nimiä peräti 55 prosenttia, 

tämä olikin aikuisten nimistrategioista suosituin. Lapsista keinotekoisia nimiä antoi hahmolle 

vain 19 prosenttia, tämä taas oli lasten vähiten käyttämä nimeämismalli. Lainanimet olivat ai-

kuisten harvoin käyttämä nimeämiskeino, kun taas suurin osa lapsista käytti hyväkseen tätä 

tapaa nimetä. Lapsille ehkä vaivattomin tapa nimetä on valita nimi olemassa olevan esikuvan 

mukaan. Näin he kenties varmistavat, että nimi on varmasti kohteelle sopiva – onhan olemassa 

jokin kohteenkaltainen samanniminen. Lainanimen kohdalla mielenkiintoista on myös se, että 

lapsien valitsemat lainanimet olivat saaneet vaikutteita useista multimediallisista lähteistä, ku-

ten videopeleistä. Aikuisten kohdalla internetistä lainautuneita nimiä ei esiintynyt lainkaan. 

Suosittu lainanimi (Pelle) Hermanni esiintyi useamman kerran molemmissa aineistoissa. Ai-

                                                           
4 Hahmon piirtäjän mukaan pelle on mies. 
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kuisten kyselytutkimuksessa useampi vastaaja mainitsi, ettei halua nimetä hahmoa (Pelle) Her-

manniksi, koska se on liian käytetty tai tavallinen nimi pellelle. Tämä havainto tukee aiempaa 

ajatusta siitä, että kyseinen nimi lienee kulttuurissamme vakiintunut prototyyppiseksi nimeksi 

pellelle.  

 

Nimityyppi Aikuisten antamat nimet (n=103) Lasten antamat nimet (n=16) 

Etunimi 70 % 88 % 

Sukunimi 2 % 6 % 

Etunimi + sukunimi 23 % 6 % 

Muu 5 % - 

Taulukko 7. Hahmolle ehdotetut nimet nimityypin mukaan aikuisille ja lapsille suunnatuissa tutkimuksissa. 

 

Kuten taulukosta 7 ilmenee, sekä aikuiset että lapset antoivat hahmolle eniten etunimiksi luet-

tavia nimiä. Tyypillisesti annetut nimet olivat molemmilla ryhmillä kaksitavuisia. Lapsista ai-

noastaan yksi antoi hahmolle sukunimen, samoin vain yksi lapsi antoi hahmolle nimen, jossa 

oli etu- ja sukunimi. Aikuisista näitä nimityyppejä käytti useampi hyödykseen. Lapset olivat, 

ehkä hieman yllättävästikin, aikuisia täsmällisempiä nimenantajia. Kaikki lasten nimiehdotuk-

set ovat selkeästi propreja. Aikuisten ehdotuksista löytyi nimiä, jotka eivät olleet tyypillisiksi 

etu- tai sukunimiksi miellettäviä. Lisäksi nimiehdotusten joukossa oli hyvinkin appellatiivisia 

ilmauksia, jotka olivat tyyliltään enemmänkin luonnehtivia ilmauksia kuin varsinaisia nimiä. 

Yleensä ihmiset muodostavat nimen hyvinkin tietoisena siitä, että ovat luomassa nimenomaan 

propria ja käyttävät usein olemassa olevia malleja nimen pohjana (Sjöblom 2004: 84). Lapset 

siis vaikuttavat aikuisia tyypillisemmiltä nimenluojilta, mutta tulokseen saattaa vaikuttaa lapsi-

vastaajien pienehkö lukumäärä. 

 Kun verrataan lasten ja aikuisten antamia perusteita nimille, huomataan, että mo-

lempien ryhmien nimenantoon on vaikuttanut voimakkaimmin hahmon ulkonäkö. Ulkonäössä 

innoittaneiksi kimmokkeiksi nimiehdotuksilleen aikuiset ovat maininneen muun muassa ku-

vassa näkyvät kanit, hahmon hiukset ja korvakorun. Lasten useasti mainitsema (punainen) nenä 

ei löytynyt kuin yhden aikuisen perusteluissa. Aikuiset olivat kuitenkin lapsia täsmällisempiä 

perusteluissaan nimeninnoittajista. Toisaalta myös aikuisten perusteluista löytyy vain to-

teamuksia siitä, kuinka hahmo näytti heistä vain tietyn nimiseltä. Tämä peruste oli myös lapsilla 

käytössään. Lopuksi voidaan todeta, että lasten nimeämistavat eivät eroa merkittävästi aikuisten 

vastaavista. 
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4 Lopuksi  

 

Tutkimuksesta selviää, että lapset antoivat pellehahmolle nimeksi hahmonnimiä ja henkilönni-

miä. Henkilönnimet olivat kaikki miestennimiksi miellettäviä nimiä, jotka olivat kaksi- tai kol-

mitavuisia. Nimenanto itsessään oli analogista, eli lapset mukailivat olemassa olevia nimeämis-

malleja. He eivät esimerkiksi antaneet hahmolle nimeksi paikannimeä. 

Rantasalo (1989: 95) toteaa, että lapset pyrkivät antamaan sellaisia nimiä, joita 

pitävät mahdollisimman sopivina kohteelle ja miellyttävinä. Tutkimuksessani lapset valitsivat-

kin sellaisia nimiä, jotka olivat heistä kohteelle sopivia. Erityisen hyvin tämä näkyy nimen Her-

manni ja sen nimivarianttien kohdalla, joita voitaneen pitää tyypillisenä pellenimenä kulttuu-

rissamme. Nimi on siis olemassa olevasta pellehahmosta motivoitunut. Perusteluissaan lapset 

myös pitivät nimeä hahmolle parhaiten sopivana juurikin sen pelleihin liittyvien mielikuvien 

takia. Nimen miellyttävyys ei kuitenkaan osoittautunut kovin tärkeäksi seikaksi. Kukaan lap-

sista ei sanallistanut nimen miellyttävyyden olevan syy nimiehdotukselleen. Kuitenkin erityi-

sesti nimen Sans kohdalla voitaneen ajatella, että nimi on valittu myös sen miellyttävyyden 

takia. Lapset eivät nimittäin tämän nimiehdotuksen kohdalla kyenneet antamaan kovinkaan 

tarkkoja perusteluita sille, miksi nimi oli heistä hahmolle sopiva. Ainakin yhteisiä ulkoisia omi-

naisuuksia oli hankala havaita Sans-pelihahmon ja kuvan pellehahmon välillä. Tuskin myös-

kään nimi Jorma oli lasten mielestä erityisen miellyttävä taikka kaunis. Nimeä ehdottaneen 

lapsen ryhmäläisten mielestä nimi vaikutti ensisijaisesti hämmentävältä. Toisaalta nimi herätti 

myös hilpeyttä lapsissa.  

Huomionarvoista tutkimuksessani onkin se, että lapset osasivat perustella lähes 

jokaisen antamansa nimiehdotuksen. Vaikka he ensin olisivatkin todenneet, että nimi tuli vain 

heille mieleen, pystyivät he keskustelun kautta tunnistamaan syitä valitsemansa nimen takana. 

Myös lapset, jotka olivat saaneet innoitteen nimiehdotukseensa luokkakaverin ehdotuksesta, 

kykenivät vähintään toteamaan, että nimi heistä sopi hahmolle. Toinen toisteisen nimiehdotuk-

sen antaneista lapsista osasi jopa tarkentaa nimenomaan hahmon ruudullisten housujen kuvas-

tavan hyvin hänen nimiehdotustaan. Tikan tutkimuksessa nouseekin selvästi esiin se, että lapset 

kokevat nimen motivaation tärkeäksi: leikkipaikannimistössä ei ollut ainuttakaan nimeä, jonka 

nimeämisperusteet olisivat olleet epäselviä. (Tikka 2006: 80.) Tämä havainto saa siis tukea 

omasta tutkimuksestani. 
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Lasten perustelut nimille olivat hyvin pitkälti sidoksissa hahmon ulkonäköön. Nimet olivat siis 

melkein kaikki jollakin tavalla motivoituneet hahmon ulkoisesta olemuksesta. Erityisesti hah-

mon suuri nenä herätti vastaajien huomion. Tämä havainto on linjassa Bertillsin (2003) väitös-

kirjan kanssa, jossa hän toteaa, että lastenkirjallisuuden nimet ovat usein semanttisesti latautu-

neita. Monet tutkimukseni nimeäjistä sanoivat hahmon ulkonäön olevan yksi tärkeimmistä ni-

meämisen perusteista. Tällöin voisi myös ajatella, että annettu nimi jollain tapaa heijastelee 

jotakin hahmolle miellettyä ominaisuutta. Myös Rantasalo (1989) ja Leibring (2002a, 2002b) 

huomasivat, että lapset usein nimeävät kohteita niiden ulkoisten ominaisuuksien mukaan. Näin 

vaikka Leibring tarkasteli tutkimuksissaan lelujen nimeämistä ja Rantasalo taas laajemmin le-

lujen lisäksi esimerkiksi lemmikkien ja mielikuvitusolentojen nimeämistä. Voidaan siis ajatella, 

että lapset ovat nimenannossaan hyvinkin johdonmukaisia. Nimeämistä siis innoittavat ensisi-

jaisesti ulkoiset asiat, joita lapset havaitsevat nimettävässä kohteessa. Tällöin lapset valitsevat 

sein nimen, joka on usein semanttisesti latautunut.  

Toisaalta hahmo myös herätti lapsissa mielikuvia ja muistoja, jotka ohjasivat hei-

dän nimenantoaan. Kuten olen jo aikaisemmin todennut, Hermanni on tyypillinen pellenimi, ja 

lapset pitivät sitä pienryhmien sisällä parhaimpana nimenä hahmolle, mikäli joku oli ehdottanut 

nimeä tai sen variantteja. Mielikuvien myötä monet lapsista myös nimesivät hahmon esikuvan 

mukaan, hahmo siis jollakin tavalla laukaisi heissä mielleyhtymän johonkin toiseen hahmoon, 

jolta he halusivat lainata nimeä. Tällaisia nimiä olivat esimerkiksi Pennywise ja Petteri Puna-

kuono. Myös Leibringin tutkimuksessa nimien lainautuminen eläviltä esikuvilta taikka kirjalli-

suudesta oli hyvin yleistä lasten keskuudessa. Tämä havainto jälleen tukee ajatusta siitä, että 

lasten nimeämisstrategiat noudattavan analogiaa, ja lapset pyrkivät antamaan nimettäville koh-

teilleen mahdollisimman sovinnaisia ja ”oikeita” nimiä käyttämällä hyödykseen olemassa ole-

vaa nimistöä ja sen tyypillisiä nimeämissysteemejä. Lapset siis koettivat valita sellaisia nimiä, 

joiden he ajattelivat olevan odotuksenmukaisia. Myös Tikan aineistosta löytyi viitteitä siitä, että 

lasten ympäristön kokemisen tavalla on vaikutusta heidän luomiinsa leikkipaikannimiin. Tämä 

näkyi erityisesti nimen määrässä. (Tikka 2006: 84.) Jos lapsella on siis ollut paljon harrastuksia 

ja muutenkin runsaasti erilaisia kokemuksia arjessaan, on hänellä käytössään laajempi nimiva-

rasto kuin vastaavasti vain pienen ja rajatun kulttuurisen elinpiirin sisällä elävällä lapsella. Pel-

lehahmon kohdalla lapset käyttivät nimeämisessä apuna heidän tähänastisen elämänsä koke-

musta sopivista nimistä. Näin he pystyivät valitsemaan nimiä suhteellisen laajalta populaari-

kulttuurin kentältä, johon lukeutuivat perinteisen lastenkirjallisuuden lisäksi myös esimerkiksi 

videopelien hahmot. Toisaalta lasten kokemukset kulttuurisesti sopivista nimistä auttoivat heitä 

myös heti sulkemaan pois sellaisia nimiä, joiden he eivät katsoneet sopivan hahmolle.  
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Joitakin yhtäläisyyksiä voidaan nähdä olevan oman tutkimukseni ja nimikilpailujen välillä – 

molemmissahan maallikkoja pyydetään nimeämään jokin kohde. Sirénin (2018: 26) mukaan 

nimikilpailuille on tyypillistä, että annetut nimiehdotukset ovat suomea. Omassa tutkimukses-

sani tämä havainto ei ollut aivan yhtä selvästi esillä. Vaikka suurin osa lasten antamista nimieh-

dotuksista oli suomea, mahtui joukkoon kuitenkin myös muunkielisiä nimiä. Sans ei liene niin-

kään mitään nimenomaista kieltä, kyseessä on ennemminkin kirjainyhdistelmä. Nimi esiintyy 

kuitenkin osana englanninkielistä peliä. Pennywise taas on selvästi englanninkielinen nimi, joka 

muodostuu englanninkielisistä sanoista penny (’penni’) ja wise (’viisas’). Ainakin uusimmissa 

Kingin Se-teoksen suomennoksissa (2015) Pennywise esittelee itsensä nimellä Tanssiva Pelle 

Penninvenyttäjä. Tämän jälkeen hän viittaa itseensä nimellä Penninvenyttäjä. Penninvenyttäjää 

voidaan pitää suorana – joskin löyhänä – käännöksenä nimestä Pennywise. 

Työtäni on myös syytä tarkastella kriittisesti. Ensimmäisenä on hyvä huomauttaa, 

että tutkimukseni aineisto on pieni, se kattaa 16 neljäsluokkalaisen nimiehdotukset ja perustelut 

heidän antamilleen nimille. Lisäksi tutkimukseni on yksittäisotos eräästä Etelä-Suomen kou-

lusta, haastattelin siis tutkimuksessani useampaa lasta vain kertaluontoisesti. Tutkimuksessani 

ei siis ole esimerkiksi Leibringin (2002a, 2002b) tutkimuksen kaltaista jatkumoa. Toisaalta 

vaikka Leibringillä on ollut vähemmän haastateltavia – kolme neljä omaa ja naapurin lasta –, 

on aineisto hyvinkin laaja: se käsittää 300 leikkikalun nimeä. Tämän kaltainen laajuus jää siis 

uupumaan omasta työstäni.  

Työni onnistuneisuutta voidaan tarkastella myös valitun tutkimustavan puitteissa. 

Päädyin tässä tutkielmassa pienryhmähaastatteluihin, jotka myös videoin. Aikaisemman tutki-

mukseni olin toteuttanut sähköisellä kyselylomakkeella. Aldrinin (2016) mukaan kirjalliset ky-

selyt tarjoavat tutkijalle laajan aineiston. Ne soveltuvat siksi ensisijaisesti kvantitatiivisiin ana-

lyyseihin, joskin myös niihin on mahdollista sisällyttää avoimia kysymyksiä, jotka voidaan ana-

lysoida laadullisesti. Kirjalliset kyselyt ovat ennen kaikkea sopivia kysymyksiin, jotka eivät 

vaadi pitkiä vastauksia. Lisäksi Aldrinin (2016) mukaan etuna on, että kirjalliset tutkimukset 

ovat suhteellisen helppoja jakaa ja kerätä, mutta toisaalta ne vaativat huolellista suunnittelua ja 

testaamista sen varmistamiseksi, että kysymysten valinta ja muotoilu toimivat tyydyttävästi. 

(Aldrin 2016.) Koska tämän työni tutkimusote on kvalitatiivinen, soveltuu pienryhmähaastat-

telut tarkoitukseeni paremmin. En siis ole lähtenyt hakemaan suurta vastausten massaa, vaan 

olin kiinnostunut tulkitsemaan ja analysoimaan jokaista saamaani vastausta tarkasti.  

Pienryhmähaastatteluissa lasten vastauksiin kuitenkin vaikuttivat luokkatoverei-

den vastaukset sekä asenteet. Kaverin vastauksia pyrittiin myötäilemään. Osa lapsista tuntui 

hakevan positiivista vahvistusta omalle käytökselleen kavereilta pyrkimällä viihdyttämään 
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heitä. Toisaalta joku lapsista saattoi tuntea ryhmäpainetta, vaikkei sitä selkeästi olisikaan haas-

tattelutilanteessa näyttänyt. Ryhmäpaineella tarkoitan sitä, että ryhmässä mukana olevat henki-

löt pyrkivät mukauttamaan oman mielipiteensä ryhmän yleiseen mielipiteeseen. Näin ryhmän-

jäsen saattaa siis muuttaakin mielipidettään aikaisemmasta, mikäli huomaa, että se on muun 

ryhmän yleistä mielipidettä vastaan. Vaikka omassa tutkimuksessani ei ollut havaittavissa 

suurta ryhmäpainetta, saattoivat muiden ryhmäläisten mielipiteet kuitenkin vaikuttaa yksittäi-

sen oppilaankin mielipiteisiin. Muiden ryhmäläisten vaikutus tuli parhaiten näkyviin, kun ky-

syin oppilailta, mitä nimiehdotusta he pitävät hahmolle sopivimpana. Tällöin oppilaiden piti 

neuvotella asiasta keskenään ja päästä yksimielisyyteen parhaimmasta nimestä. Vaikka joku 

ryhmäläinen olisikin ensin ollut toista mieltä parhaimmasta nimestä muun ryhmän kanssa, tai-

pui hän nopeasti kannattamaan muun ryhmän parhaaksi valitsemaa nimeä. Myös Rantasalon 

(1989: 84) tutkimuksessa näkyy kaverisuhteisen vaikutus, kun hän selvitti lasten suosikki- ja 

inhokkinimiä. Kaverit vastasivat keskenään samalla tavalla – kavereiden kanssa haluttiin siis 

olla yhtenäisiä. Tämä ilmiö näkyi tutkimuksessani erityisesti poikaryhmien kohdalla, joista 

kummassakin yksi oppilas valitsi nimiehdotuksekseen saman nimen kuin kaverikin. Tikka 

(2006) käyttää omassa tutkimuksessaan hyödyksi sosiolingvistiikan käsitteitä kuvaamaan ai-

neistonsa käyttäjäkuntaa. Hän toteaa, että ryhmänimien funktiona on ryhmään kuulumisen 

osoittaminen. Tällöin ryhmä siis käyttää nimiä, jotka eivät ole ideolektisia eli vain yksittäiselle 

puhujalle tyypillisiä. Toisaalta nimet eivät ole myöskään puhtaasti sosiolektisia, koska tällöin 

ne olisivat koko puhujayhteisölle tuttuja. (Tikka 2006: 75.) Toisteinen nimiehdotus Sans on 

tästä hyvä esimerkki: nimi on ryhmänjäsenten keskinäisessä käytössä tunnettu, mutta ei kuiten-

kaan suurelle yleisölle tuttu, ainakaan vanhemman ja pelejä pelaamattoman ikäryhmän keskuu-

dessa. Tämän nimen valitseminen siis vahvistanee ryhmän yhteenkuuluvuutta. 

Tuloksia tarkasteltaessa on myös syytä ottaa huomioon niiden mahdollinen vää-

ristyminen. Tähän vaikutti myös oma kysymystenasetteluni. Vaikka tietoisesti koetin olla 

omissa kysymyksissäni mahdollisimman neutraali, oli välillä johdattelevat kysymykset ainoa 

tapa auttaa lapsia sanallistamaan ajatuksiaan. Jos he eivät esimerkiksi osanneet antaa peruste-

luja valitsemansa nimen sopivuudesta, koetin kaivella syitä esimerkiksi kysymällä, vaikuttiko 

jokin pellen ulkonäössä nimeen. Esitin myös paljon jatkokysymyksiä, jotka eivät välttämättä 

olleet täysin samalla tavalla muotoiltuja jokaisen ryhmän kohdalla. Pyrin kuitenkin esittämään 

samat jatkokysymykset jokaiselle ryhmälle, mikäli keskustelun eteneminen vain mahdollisti 

sen. Koetin myös antaa lapsille mahdollisimman paljon omaa tilaa ja vapautta viedä keskustelua 

itsenäisesti eteenpäin. Kuitenkin oma käytökseni haastattelija on hyvä huomioida yhtenä tulok-

siin mahdollisesti vaikuttavana tekijänä. On kuitenkin hyvä, että pidin itse kaikki haastattelut. 
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Näin lasten haastattelija ei vaihtunut, vaan kaikki lapset olivat tekemisissä saman ihmisen 

kanssa, jolloin haastattelutilanteen tunnelma on ainakin haastattelijan kannalta pysynyt yhden-

mukaisena. Lisäksi kaikki haastattelurungon pääkysymykset on varmasti kysytty lapsilta sa-

malla tavalla. Vaikutukseni haastattelijana on saattanut näkyä omissa tiedostamattomissa eleis-

säni taikka ilmeissäni. Olen kuitenkin huomioinut oman vaikutukseni haastattelutilanteeseen jo 

haastatteluita tehdessäni. Käytännössä koetin olla mahdollisimman iloinen, ystävällinen ja hel-

posti lähestyttävä. Koetin myös vaikuttaa innostuneelta jokaisen haastateltavan antamasta ni-

miehdotuksesta. Lisäksi painotin lapsille, ettei nimeämistehtävässä ole oikeita taikka vääriä 

vastauksia. 

Toisaalta valitsemassani haastattelutavassa oli myös paljon hyvää: lapset tuntui-

vat saavan tukea toisistaan ja uskalsivat varmasti näin olla rennompia tuntemattoman haastat-

telijan seurassa. Tilanne ei muistuttanut koetta, kun mukana oli kavereita, joiden kanssa sai 

keskustella vapaamuotoisesti. Lisäksi valitsin pienryhmähaastatteluiden taltiointitavaksi video-

kuvaamisen. Tämä oli mielestäni erittäin onnistunut ratkaisu. Videoklipit haastatteluista taka-

sivat sen, että pystyin palaamaan haastatteluhetkeen aina uudestaan ja uudestaan. Lasten sano-

misten paikkansapitävyys ei ollut siis ainoastaan oman muistini varassa, saatikka puutteellisista 

muistiinpanoista kiinni. Videolle myös tallentui lasten sanatonta viestintää, jota olisi voinut olla 

jälkeenpäin hankala muistaa. Esimerkiksi eräs tyttöryhmän jäsen kuvaili pellehahmon nenää 

punaisen turvonneeksi. Samalla hän teki käsillään suurta ympyrää kasvojensa korkeudella. 

Näin hän viesti, että turvonneisuus tarkoittaa punaisuuden lisäksi sitä, että nenä on suuri. Kui-

tenkaan hän ei suoraan sanallisesti kertaakaan viitannut nenän suuren kokoon. Videokuvaami-

nen ei myöskään tuntunut haittaavan haastateltavia. He kyllä huomasivat jalustalla olevan ka-

meran, ja kerroin heille tallentavani haastattelun. Kuitenkaan kukaan ei vaikuttanut ujostelevan 

kameran läsnäoloa huoneessa. Joku jopa kysyi hieman hämmästyneenä haastattelun jälkeen, 

että oliko kamera edes päällä. Tässäkin mielessä videokuvaaminen oli onnistunut valinta, 

vaikka sen vaikutus haastateltaviin olisi saattanut olla hermostuttava. Uskon, että valittu hevo-

senkenkämuodostelma toi lapsille turvaa ja luokkatovereiden läsnäolo takasi mukavan tunnel-

man. 

Tutkimustani lapsista nimenantajina pellehahmon kuvan avulla voisi vielä tule-

vaisuudessa jatkaa muutamallakin tavalla. Yksinkertaisimmillaan tutkimuksen voisi toistaa 

suuremmalla otoksella. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista pyytää nimiä toisten kieli- ja kult-

tuuripiirien lapsilta ja verrata tuloksia. Myös esimerkiksi toisen sukupolven maahanmuuttajilta 

olisi jännittävää saada nimiehdotuksia hahmolle. He eivät ehkä ole kohdanneet Sirkuspelle Her-

mannin -hahmoa.  Jatkotutkimuksessa voisin myös keskittyä pitkäjänteisempään tutkimukseen. 
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Voisin luoda lisää pellehahmoja ja pyytää samoja lapsia antamaan aina vuosittain yhdelle hah-

molle nimen. Näin hahmon peruselementit pysyisivät samoina, mutta olisi mahdollista seurata, 

muuttuvatko lasten nimenantostrategiat jollakin tavalla näiden vanhetessa. Toisaalta tässä tut-

kimusasetelmassa ongelmalliseksi saattaisi muodostua se seikka, että osa nimistä olisi jo käy-

tetty aiempien pellehahmojen kohdalla. Lähtökohtaisestihan voidaan ajatella, että jokainen 

hahmo olisi oma hahmonsa ja näin ollen tarvitsisi myös oman uniikin nimensä. Tällöin esimer-

kiksi nimen Hermanni kulkeutumisesta osana pellehahmoja ei saisi luotettavaa tietoa. Ehkäpä 

onnistuneempi vaihtoehto olisi toistaa sama tutkimus – samalla kuvalla – useana eri vuonna 

aina uusille neljäsluokkalaisille ja katsoa, muuttuvatko nimistrategiat tai nimitrendit esimer-

kiksi viiden vuoden aikana merkittävästikin. Mahdollisesti vielä mielenkiintoisempaa olisi tois-

taakin tutkimus esimerkiksi juurikin viiden vuoden välein ja katoa, kuinka nimiehdotukset ja 

niiden perusteet mahdollisesti muuttuvat ajan kuluessa. Onko Hermanni esimerkiksi enää kym-

menen vuoden päästä leimallisesti pellenimi?  
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Liitteet 

 

Liite 1. Pellehahmo 

 

Pellehahmo, joka vastaajien piti nimetä.  
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Liite 2. Pellen saamat nimiehdotukset 

 

Martti-Pelle, Pentti, Hermanni, Pertti 

Bert, Bert, Pupu-Hermanni, Pertti 

Pennywise, Sans, Sans, Pentti 

Puppe, Petteri Punakuono, Pönninen, Jorma  


