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Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan 15 emojin merkitystä, ja huomio keskittyy erityisesti 

siihen, miten eri-ikäiset vastaajat tulkitsevat emojeita. Tarkasteltavat ikäryhmät ovat 

lukioikäiset eli noin 16–19-vuotiaat sekä keski-ikäiset eli noin 40–60-vuotiaat. Motiivina tälle 

on se, että 40–60-vuotiaat voisivat olla lukioikäisten vanhempia, minkä seurauksena pystytään 

helposti tarkastelemaan sukupolvien välisiä eroavaisuuksia emojeille nähtävissä merkityksissä. 

 

Aineisto on kerätty pääosin erään lukion oppitunneilla sekä internetissä jakamalla 

kyselylomaketta, johon vastaajat pääsivät sekä kirjoittamaan näkemyksensä emojien 

merkityksistä että liittämään mukaan autenttisia viestejä, joissa ovat kyseisiä emojeita 

käyttäneet. Analyysissa nostetaan esille sekä vastaajien kuvailuja että autenttisia viestejä. 

Vastaukset on jaettu merkitysryhmiin sen perusteella, millaisia ominaisuuksia, tekoja, tunteita 

tai muita ilmiöitä ne vastaajien mukaan välittävät. Yksi vastaus voi kuulua useampaan 

merkitysryhmään. 

 

Tulokset ovat monipuolisia, mutta voi tiivistää, että keski-ikäiset tulkitsevat emojeita 

konkreettisemmin kuin lukioikäiset. Lukioikäisten keskuudessa joillekin emojeille on 

muodostunut hyvin spesifejä käyttötarkoituksia tai merkityksiä, joihin otetaan usein mallia 

sosiaalisesta mediasta. Tällaiset spesifit käyttötavat voivat esimerkiksi kääntää emojin 

alkuperäisen merkityksen päälaelleen tai tuottaa alleviivauksen kaltaisia korostavia 

käyttötarkoituksia. 
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1 Johdanto 

 

Tutkin maisterintutkielmassani emojien merkityksiä. Aihe on merkittävä, sillä vuosien myötä 

erilaisista pikaviestipalvelimista ja sosiaalisen median alustoista on tullut yhä tärkeämpi osa 

jokapäiväistä viestintää. Tekstin lisäksi erilaiset hymiöt, emojit ja esimerkiksi GIF-kuvat ovat 

tärkeässä roolissa modernissa virtuaalisessa viestinnässä. Koska kehityskulku on ollut nopeaa, 

on ymmärrettävää, että uudenlainen tapa viestiä on voinut tuottaa ongelmia esimerkiksi eri-

ikäisten ihmisten välisessä viestinnässä. 

Tutkimukseni tavoitteena on paljastaa erilaisia merkityksiä, joita emojit kantavat. 

Erityisen tärkeää merkitysten tarkastelu on silloin, kun samalle emojille tulkitaan hyvin 

toisistaan poikkeavia merkityksiä. Perinteisemmässä, esimerkiksi puhutussa viestinnässä 

erilaiset sanat harvoin kantavat niin toisistaan poikkeavia merkityksiä kuin emojit, vaan 

esimerkiksi sanat iloinen tai käsi tarkoittavat melko samanlaisia asioita riippumatta siitä, kuka 

sanat on kirjoittanut, lausunut tai lukenut. 

Tutkin jo vuonna 2019 kandidaatintutkielmassani viiden emojin merkitystä, minkä lisäksi 

tarkastelussa oli toisten viiden emojin nimitykset. Tällä kertaa keskityn pelkkiin merkityksiin, 

ja olen valinnut tutkittavaksi 15 emojia, jotka esittelen luvussa 2. Selvitän pääosin vastaajien 

kuvauksia siitä, mitä heidän mielestään tietty emoji merkitsee. Tämän lisäksi olen pyytänyt 

vastaajilta autenttisia viestiesimerkkejä, joissa vastaajat ovat käyttäneet kulloinkin kyseessä 

ollutta emojia. Nostan näitä autenttisia viestejä esille merkityksiä tukevina, mahdollisesti 

kumoavina tai muuten mielenkiintoisina. 

Olen kerännyt aineistoni kahdelta eri-ikäiseltä ryhmältä kyselylomakkeen avulla (ks. liite 

1). Ensimmäinen ryhmä koostuu noin 16–19-vuotiaista nuorista, jotka ovat pääosin 

porvoolaisen Linnankosken lukion opiskelijoita. Toisen ryhmän muodostavat 40–60-vuotiaat 

vastaajat. Motiivini valita juuri nämä kaksi vastaajaryhmää liittyy mediassa paljon esillä 

olleisiin väitteisiin siitä, että eri-ikäiset ihmiset käyttävät emojeita hyvin eri tavoin. 40–60-

vuotiaat ovat lähtökohtaisesti sen ikäisiä, että he voisivat olla toisen vastaajaryhmäni 

vanhempia. 

Mediassa emojeita on käsitelty esimerkiksi erilaisten testien tai artikkelien muodossa, 

joiden päällimmäisenä viestinä on usein kysymys siitä, tietääkö lukija, mitä tietyt emojit 

"oikeasti" tarkoittavat. Omassa tutkielmassani asetelma ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, 

vaan pyrin tarkastelemaan sitä, mitä emojit valitsemilleni vastaajaryhmille merkitsevät. 
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Mediassa esillä olleista tuoreista testeistä ja artikkeleista, katso esimerkiksi Kauppinen & 

Korpisaari (2021), Halonen (2021) tai Grönholm & Pölkki (2022). 

 

1.1 Emojien historia 

 

Emojit ovat kehittyneet japanilaisista hymiöistä (Bladgon 2013). Emojien ja hymiöiden ero on 

siinä, että hymiöt ovat ASCII-merkeillä eli käytännössä tietokoneen näppäimistöllä 

kirjoitettavia tunneikoneja, kun taas emojit ovat kuvasymboleja, joiden merkitys syntyy kuvaa 

katsomalla ja tulkitsemalla.  

Hymiöiden historia alkaa vuodesta 1982, jolloin yhdysvaltalainen tietokoneasiantuntija 

ja tutkija Scott Fahlman käytti merkkijonoja :-) ja :-( sähköpostiviestissään (Fahlman 2021). 

Hän ohjeisti, että näitä merkkijonoja eli hymiöitä tulisi käyttää silloin, kun jokin joko on tai ei 

ole vitsikästä. Hymiöiden suosio ja erilaiset variaatiot alkoivat yleistyä samaan aikaan, kun 

internetin käyttö lisääntyi. Hymiöt olivat oleellinen osa nuorisokulttuuria 1990- ja 2000-

luvuilla, ja nuoret olivat keskeisessä osassa hymiöiden käytön yleistymisessä. Hymiöistä on 

tehty paljon tieteellistä tutkimusta, ja jonkin verran tutkimusta löytyy myös suomeksi (ks. esim. 

Vauras 2006). 

Hymiöiden ulkoasu on länsimaisessa kulttuurissa hyvin erilainen kuin Japanissa ja 

muualla Aasiassa. Erot liittyvät enimmäkseen siihen, pidetäänkö tärkeämpinä silmien 

ilmaisemia tunteita (aasialainen kulttuuri) vai silmien ja suun yhdessä ilmaisemia tunteita 

(länsimainen kulttuuri). Siinä missä länsimaissa hymyileviä kasvoja kuvaa hymiö :), kuvaa 

Japanissa hymiö ^.^ samaa tunnetta. (Forsyth 2009) 

Tämä ero on tärkeä, kun tarkastellaan sitä, miten emojit saivat alkunsa. Ensimmäistä 

kertaa vuonna 1997 japanilaisessa puhelimessa oli saatavilla tunteita ilmaisevia pieniä kuvia, 

joita käyttäjä pystyi liittämään osaksi viestejään (ks. SoftBank 1997 ja Correcting the Record 

on the First Emoji Set). Nämä kuvat eli emojit olivat länsimaisista hymiöistä poiketen "oikein 

päin" eli eivät kyljellään, eikä niitä voinut hymiöiden tapaan kirjoittaa tavallisella 

näppäimistöllä. 

Vuosikymmenten varrella emojien valikoima on laajentunut paljon, ja nykyään käyttäjät 

voivat valita emojeita hyvinkin tarkasti määritellyiltä elämän osa-alueilta. Myös yksittäisten 

emojien monipuolisuutta parannetaan jatkuvasti. Nykyään esimerkiksi ihmishahmoisten 

emojien ihonväriä on mahdollista muuttaa. Samoin mukana on eri sukupuolisia (mies, nainen, 

muu) emojeita, erilaisia perhemalleja ja eri kulttuureille tyypillisiä ilmiöitä.  
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1.2 Aiempi tutkimus 

 

Hymiöitä ja emojeita on tutkittu jonkin verran erityisesti opinnäytteissä. Yleensä mielenkiinnon 

kohteena on ollut se, mitä emojilla tehdään, kuten esimerkiksi Miettisen (2020) pro gradu -

-tutkielmassa, jossa tarkastellaan emojien välimerkin kaltaista käyttöä. Hieman samoihin 

teemoihin keskittyy Åbergin (2018) kandidaatintutkielma, jossa käsitellään yhden emojin 

käyttöä pikaviesteissä. 

Miettisen pro gradu -tutkielmassa todetaan, että emojit ovat merkittävä osa 

pikaviestimissä tapahtuvaa keskustelua. Vaikka usein välimerkit, erityisesti piste, jätetään 

kirjoittamatta, vaivautuu kirjoittaja silti etsimään lukuisten emojien keskeltä haluamansa, jotta 

haluttu affekti saadaan pantua ilmi. Miettisen mukaan emojeita käytetään myös korvaamaan 

välimerkkejä ja korostamaan ironiaa. (Miettinen 2020) 

Åbergin työssä keskitytään peukaloemojin käyttöön pikaviesteissä. Åbergin tulosten 

mukaan kyseistä emojia käytetään usein kuvaamaan tiedon ymmärtämistä tai sen 

vastaanottamista. Peukalo kuvaa usein riemua esimerkiksi silloin, kun on kuullut iloisen uutisen 

joltakulta. (Åberg 2018) 

Myös emojien merkityksiin on keskitytty, kuten esimerkiksi Perämäen (2020) 

kandidaatintutkielmassa. Hän saa tutkielmassaan selville sen, että yläkouluikäiset käyttävät 

miettivää emojia useammin korvaamaan virkkeen lopetusmerkkejä kuin yli 40-vuotiaat. 

Erityisesti kysymysmerkin kohdalla ero on merkittävä. Perämäen tutkimusasetelma on 

samankaltainen kuin tämän maisterintutkielmani asetelma. 

Oma kandidaatintutkielmani (Tamminen 2019) keskittyy emojien nimityksiin ja 

merkityksiin. Tarkastelussa on yhteensä kymmenen emojia, joista ainoastaan munakoisoemojin 

merkityksestä oltiin melko yksimielisiä: se tarkoittaa vastaajien mukaan miehen 

sukupuolielintä. 

Vanhemmista opinnäytteistä etenkin Vauraan (2006) pro gradu -tutkielma käsittelee 

laajemmin hymiöiden käyttöä verkkokeskusteluissa. Kuten edellä olen maininnut, emojit ovat 

kehittyneet hymiöistä, joten myös Vauraan tutkielma on relevantti. 

Kansainvälistä emojitutkimusta on runsaasti. Esimerkiksi Bai ym. (2019) ovat käsitelleet 

laajasti emojien käyttötarkoituksia ja yksilöllisiä eroja emojien käytössä. Heidän artikkelissaan 
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käydään monipuolisesti läpi esimerkiksi sukupuolen, etnisen taustan tai käytettävän laitteen 

käyttöjärjestelmän merkitystä emojien käyttöön. 

Millerin ym. (2016) tutkimus keskittyy erityisesti käyttöjärjestelmiin ja siihen, kuinka 

erilaiselta sama emoji saattaa näyttää riippuen siitä, minkä käyttöjärjestelmän laitteella sitä 

tarkastelee. Koska Millerin ym. tutkimus on jo melko vanha, on osa siinä esitetyistä 

ongelmallisista emojeista päivitetty niin, että ne eivät tuottaisi enää niin paljon merkityseroja 

eri laitteiden välillä. 

Verrattuna muutaman vuoden takaiseen, jolloin kirjoitin kandidaatintutkielmaani 

emojeista, on tutkimusta ilmestynyt etenkin kansainvälisesti mutta myös suomeksi paljon lisää. 

Emojeissa ja muussa virtuaalisen kielenkäytön mukanaan tuomissa ilmiöissä on paljon 

tutkittavaa, ja onkin ilahduttavaa, että tutkimusta on alkanut syntyä. 

Esittelen luvussa 2 tutkimuskysymykseni ja aineistoni eli sen, mitä emojeita työssäni 

käsittelen. Luvussa 3 analysoin saamani tulokset emoji kerrallaan, ja luvussa 4 vedän yhteen 

tulokseni ja keskustelen jatkotutkimusmahdollisuuksista. 

 

 

2 Tutkimuskysymykset ja aineisto 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia tulkintaeroja eri-ikäisillä vastaajilla on emojien merkityksistä? 

2. Syntyykö tulkintaeroja myös ryhmien sisällä? Mikäli syntyy, millaisia ne ovat? 

 

Keskityn tutkielmassani käymään läpi vastaajien kertomia tulkintoja siitä, millaisia merkityksiä 

tietyt emojit heidän mielestään kantavat. Pääasiassa fokukseni on ryhmien välisissä 

tulkintaeroissa, mutta olen myös kiinnostunut ryhmien sisällä syntyvistä tulkintaeroista. 

Oletan, että erityisesti lukioikäisten vastauksissa saattavat korostua niin sanotut 

"kuppikunnat", joissa samalle emojille on muodostunut useita toisistaan poikkeavia 

merkityksiä. Oletukseni perustuu siihen, että nuorille emojien käyttö on osa niin tavanomaista 

kommunikaatiota, että tietyt emojit saattavat olla osa sisäpiirivitsejä tai sisältää sosiaalisesta 

mediasta opittujen mallien mukaista käyttöä. On myös mahdollista, että emojien jatkuva 

läsnäolo mahdollistaa hienovaraiset ja spesifit merkitykset tai käyttötarkoitukset. Tästä syystä 

oletan myös ikäryhmien välillä näkemysten usein eroavan toisistaan. 
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Koska olen kyselylomakkeessa kysynyt vastaajilta autenttisia tekstiesimerkkejä, joissa he 

käyttävät kutakin emojia, yhdistän myös näitä saamiani vastauksia joko osoittamaan tai 

kumoamaan kommenteissa kerrottuja tulkintoja. 

Vaikka olen toistaiseksi keskittynyt lähinnä siihen, että olen kiinnostunut emojien 

tulkintaeroista, on myös merkittävä kysymys, mitkä emojit ovat vastaajien mielestä 

yksiselitteisiä. Tällaisissa tilanteissa olen kiinnostunut siitä, ovatko tulkinnat yhteneviä vain 

vastaajaryhmien sisällä vai myös niiden välillä. 

Esittelen seuraavaksi valitsemani emojit sekä kerron tarkemmin, miten tutkin emojien 

merkityksiä. 

 

2.1 Tutkittavat emojit 

 

Aineistoni koostuu 15 valitsemastani emojista, jotka olen valinnut sillä perusteella, että 

oletan joko oman kokemukseni tai internetkeskustelujen perusteella niiden sisältävän 

mielenkiintoisia ja erilaisia merkityksiä. Toisena päämotiivinani on myös valita emojeita, joille 

mahdollisesti syntyisi eri vastaajaryhmissä eri tulkintoja. Emojien nimitykset (esim. 

VIRNISTÄVÄT KASVOT JA HIKEÄ) on otettu suoraan Macbook-tietokoneen emojilistasta. Esittelen 

seuraavaksi jokaisen emojin ja perustelen lyhyesti, miksi olen ottanut sen osaksi tutkielmaani. 

 

 Virnistävät kasvot ja hikeä. Tätä emojia käytetään kuvaamaan sekä viatonta 

hyväntuulisuutta että jonkinlaista kiusaantuneisuutta. 

 Hienoisesti hymyilevät kasvot. Odotan suuria eroja ikäryhmien välillä, sillä 

mediassa on esitetty, että nuorille tämä emoji tarkoittaa sarkastista hymyä tai passiivis-

aggressiivisuutta (ks. Halonen 2021), kun taas aikuisille se on vain viaton hymy. 

 Hymyilevät kasvot ja sädekehä. Monitulkintainen emoji, joka saatetaan nähdä 

viattomuutta osoittavana tai päinvastaisena peittelemään pahoja tekoja. 
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 Hassuttelevat kasvot. Toisten kielessä tämä emoji tuntuu olevan vastaus melkein 

kaikkeen, kun taas toisilla sillä on hyvin spesifejä merkityksiä, esimerkiksi humalatila. 

 Kasvot ilman suuta. Sisältää sanattomuutta kuvaavan merkityksen lisäksi 

mahdollisesti turhautuneisuutta, ehkä muitakin tunteita. 

 Kasvot ylösalaisin. Tälle emojille näkee monia eri käyttötarkoituksia, ja etenkin 

yhdistettynä HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT -emojiin on mahdollista, että merkitys muuttuu 

hyvin erilaiseksi kuin yksinään. Saattaa sisältää suuria eroja ikäryhmien välillä. 

 Silmät ymmyrkäisinä. Tämä emoji näyttää eri käyttöliittymien laitteilla hyvin 

erilaiselta (ks. Emojipedia: Face with Rolling Eyes), ja on mielenkiintoista selvittää, 

vaikuttaako tämä vastauksiin. 

 Cowboyn pää. Erityisesti Tiktok-sovelluksessa suosioon noussut emoji, joka nousi 

vuoden 2020 aikana nopeasti yhdeksi käytetyimmistä emojeista (ks. Emoji Guide, The Cowboy 

Emoji). 

 Hymyilevät kasvot, joilla on aurinkolasit. Yksi yleisimmistä emojeista, jonka 

mahdollista monitulkintaisuutta on mielenkiintoista selvittää. 

 Hymyilevät kasvot, joilla on silmälasit. Mahdollisesti suuria tulkintaeroja 

erityisesti ikäryhmien välillä. 
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 Anova. Tämä emoji herättää mielipiteitä, ja tulkintaeroja on kiinnostavaa selvittää. 

Saattaa myös olla eri-ikäisten käyttäjien keskuudessa erilaisia tulkintoja. 

 Ääneen itkevät kasvot. Tälle emojille on hyvin nopeasti muodostunut ääneen 

nauramista tarkoittava merkitys (ks. Halonen 2021), ja on kiinnostavaa selvittää, näkyykö se 

vastauksissani. 

 Pääkallo. Erityisesti sosiaalisessa mediassa tälle emojille on ilmestynyt uusia 

merkityksiä (ks. Emoji Guide, Skull Emoji: Go and Get Your Creepy On), esimerkiksi 'niin 

kovaa nauraminen, että kuolee'. 

 Yhteen puristetut kädet. Saattaa tarkoittaa eri konteksteissa ja eri käyttäjillä hyvin 

erilaisia asioita. Emoji on tulkittu ainakin rukoilevaksi ja "yläviitosia" heittäväksi (ks. 

Emojiology:  Folded Hands). 

 Säihkeet. Suosio on noussut Tiktokin myötä suuresti, ja on mielenkiintoista nähdä, 

miten se vaikuttaa vastauksiin (ks. Emojipedia, It's Not Just You. The Sparkles Emoji is 

Everywhere). 

 

2.2 Aineisto 

 

Aineistoni koostuu kyselylomakkeella (ks. liite 1) keräämistäni vastauksista. Yhteensä 

kyselylomakkeeseen vastasi 218 henkilöä. Sekä lukioikäisiä että 40–60-vuotiaita vastaajia on 

109. 

Suurin osa lukioikäisistä on 16–19-vuotiaita porvoolaisen Linnankosken lukion 

opiskelijoita. Keräsin heiltä vastauksia syksyllä 2021 heidän oppitunneillaan. Muutamia 
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vastauksia on myös Linnankosken lukion ulkopuolisilta vastaajilta, sillä testasin lomakettani 

parilla ystävälläni, ja käsittääkseni osa 40–60-vuotiaista vastaajista jakoi kyselyä myös 

tuntemilleen noin 16–19-vuotiaille henkilöille. 

 40–60-vuotiaiden vastaajien vastaukset olen saanut jakamalla kyselylomaketta omassa 

Facebook-profiilissani sekä Instagramissa. Facebookin kautta jakamaani linkkiä myös jaettiin 

eteenpäin esimerkiksi tuttavieni työpaikoille ja sukulaisille. Jotkut myös jakoivat julkaisuani 

omissa Facebook-profiileissaan. 

Kyselylomakkeen aloitusnäkymä koostuu saatesanoista ja täyttöohjeista, minkä jälkeen 

vastaaja valitsee, kuuluuko hän lukioikäisten vai 40–60-vuotiaiden vastaajaryhmään. Tämän 

jälkeen vastaaja pääsee kertomaan emoji kerrallaan, mitä se hänen mielestään tarkoittaa ja 

liittämään halutessaan autenttisen viestin, joissa hän on kyseistä emojia käyttänyt.  

Mitä pidemmälle kysely etenee, sitä enemmän tyhjiä vastauksia on huomattavissa. On 

tietenkin mahdollista, että osan emojeista merkityksiä on vaikeampaa kuvailla kuin toisten, 

mutta epäilen syyn liittyvän siihen, että kyselyyn vastaamiseen on mennyt jopa yli puoli tuntia 

aikaa, eivätkä kaikki vastaajat jaksaneet keskittyä vastaamiseen niin pitkäksi aikaa. 

Vastausmäärät ovat kuitenkin sen verran kattavia kullekin emojille, että tyhjien 

vastausten määrä ei vaikuta analyysiini. Autenttisia viestiesimerkkejä on tullut emojista 

riippuen kymmenestä viiteenkymmeneen, joten tarvittaessa pystyn nostamaan esille jokaisesta 

emojista myös viestejä, joissa niitä on käytetty. 

Koko aineistoni löytyy liitteistä (liitteet 2–16). 

 

2.3 Tutkimusmetodit 

 

Tutkin emojien merkityksiä jaottelemalla saamiani vastauksia merkitysryhmiin leksikaalisin ja 

semanttisin perustein. Analysoin merkitysryhmiä niiden sisällön ja kokojen perusteella, ja 

tarkoituksenani on analysoida sitä, mitä tiettyjen vastausten yleisyys tarkoittaa. 

Jaan ensin kunkin emojin vastaukset lukioikäisten ja 40–60-vuotiaiden vastauksiin, jotta 

pystyn helposti selvittämään, millaisia eroja ryhmien välillä ja niiden sisällä on. Tämän jälkeen 

lähden tarkemmin erittelemään vastauksien eroja sekä leksikaalisesti että semanttisesti. 

Jokaisen emojin käsittelyn aluksi esitän myös taulukoituna erittelemäni merkitysryhmät, joiden 

pohjalta luon analyysini. Käsittelen luvun 3 alussa tarkemmin sitä, miten olen vastauksia 

jaotellut. 
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3 Emojien merkitykset 

 

Tässä luvussa käyn läpi aineistoni emoji kerrallaan. Kunkin alaluvun alussa on taulukko, jossa 

esittelen lyhyesti, millaisiin merkitysryhmiin olen vastaukset emojille annetun merkityksen 

perusteella jaotellut. Taulukossa on rinnakkain lukioikäisten ja 40–60-vuotiaiden vastaukset, ja 

ne on esitetty yleisimmästä merkitysryhmästä harvinaisimpaan. 

Nostan analyysissäni esille esimerkkejä sekä siitä, miten vastaajat ovat emojeita 

kuvailleet, että siitä, millaisissa autenttisissa viesteissä he ovat emojeita käyttäneet. Emojeita 

kuvailevat vastaukset merkitään numeroin (esim. 1) ja autenttiset viestiesimerkit kirjaimin 

(esim. A) Hakasulkeissa oleva kirjain esimerkin perässä kertoo sen, onko vastaus peräisin 

lukioikäiseltä (L) vai 40–60-vuotiaalta eli keski-ikäiseltä (K). 

 

1. Huomiota hakevat kissansilmät tai söpöä [L] 

A. Ja sit vihdoin aurinkoon  [K] 

 

Merkitysryhmät on muodostettu sen perusteella, millaisia tunteita ('kiusallisuus'), tekoja 

('nauraminen'), ominaisuuksia ('hyväntahtoisuus') tai muita ilmiöitä ('tähti'; 'kuolema') emojien 

merkityksiä kuvailevissa vastauksissa esiintyy. Yksi vastaus voi kuulua moneen eri 

merkitysryhmään. Esimerkiksi HYMYILEVÄT KASVOT JA SÄDEKEHÄ -emojille on esitetty 

seuraava vastaus, joka sisältää erilaisia ominaisuuksia ('tekopyhä', 'kiltti', 'ironinen') sekä yhden 

teon ('vastuun vältteleminen'): 

 

2. Ai kun olen/olet kiltti. Ehkä vähän ironinen, ainakin itsestä puhuessa. Voi 

tarkoittaa tekopyhääkin. Tai sellainen "en se minä ollut, se oli Pirkka" - 

tyylinen, sori mokasin mutta en ota siitä vastuuta [K] 

 

Tällaisiin pitkiin ja kuvaileviin vastauksiin sisältyy yleensä useita eri merkityksiä. Vaikka 

joskus onkin vastauksia, joissa kuvaillaan pitkästi vain yhtä merkitystä, voisi tiivistää, että mitä 

pidempi vastaus on, sitä useampaan ryhmään se yleensä kuuluu. 40–60-vuotiaat kuvailevat 

emojien merkityksiä keskimäärin pidemmin kuin lukioikäiset, jolloin heidän vastauksensa 

kuuluvat useammin moneen merkitysryhmään. Suurin osa molempien vastaajaryhmien 

vastauksista on kuitenkin yksiselitteisiä (esim. 3–4). 
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3. kiltti [L] 

4. Naurattaa [K] 

 

Merkitysryhmien päällekkäisyydet ovat analyysini hankalin osa hallita. Rajan vetäminen 

esimerkiksi 'kiusallisuuden' tai 'nolostumisen' välille saattaa olla ongelmallista. Ongelmia 

tuottaa myös vastausten laaja vaihtelu esimerkiksi näkökulman ("minua ärsyttää", "minä 

ärsytän jotakuta") tai ilmauksen voimakkuuden ("ärsyttää", "vituttaa") muodossa. Esimerkiksi 

kumpikin alla olevista vastauksista kuvaa 'ärsytystä', mutta toinen on selvästi vahvempi (esim. 

5) kuin toinen (esim. 6): 

 

5. vittuuntunut [L] 

6. vähä semmone niiku joopa joo [L] 

 

Hankalissa tapauksissa olen pyrkinyt siihen, että löydän mahdollisimman yleisluontoisen 

käsitteen tai ilmauksen, jonka ympärille on helppoa kerätä vastauksia, jotka tarkoittavat 

vaihtelusta huolimatta tarpeeksi samankaltaisia asioita. Esimerkiksi VIRNISTÄVÄT KASVOT JA 

HIKEÄ -emojin merkitysryhmä 'vastoinkäyminen' sisältää monenlaisia vastauksia, joissa 

interjektioin ("hups") tai kuvailuin ("olen pulassa") kuvaillaan, että vastaajalla on 

vastoinkäymisiä. 

Joidenkin emojien kohdalla yksi merkitysryhmistä on 'sarkastisuus'. On syytä todeta, että 

en tässä tutkielmassa tarkoita 'sarkastisuudella' Kielitoimiston sanakirjan määritelmää 

sarkastisuudesta ("pureva iva; purevan ivallinen ilmaus"), vaan sitä, että emojin käyttäjä 

tarkoittaa viestillään jotain muuta kuin sanoo. Esimerkiksi hymyilevää emojia käyttävä saattaa 

olla vihainen. Tällainen 'sarkasmin' merkitys tunnetaan esimerkiksi Urbaanissa sanakirjassa 

(ks. Urbaani sanakirja: sarkasmi), ja englanninkielisessä Wikipediassa ilmiötä käsitellään 

termillä Antiphrasis (ks. Wikipedia: Antiphrasis). 
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3.1 Virnistävät kasvot ja hikeä 

 

Taulukko 1. Virnistävät kasvot ja hikeä  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

kiusallisuus 36 hauskuus; nauraminen 64 

vastoinkäyminen 32 hikoilu 33 

nolostuminen 19 helpotus 26 

hauskuus; nauraminen 19 nolostuminen 19 

helpotus 14 vastoinkäyminen 18 

hermostuneisuus 7 kiusallisuus 6 

muut 13 hermostuneisuus 4 

  itkeminen 4 

  muut 4 

 

VIRNISTÄVÄT KASVOT JA HIKEÄ -emojin kohdalla erityisesti 40–60-vuotiailla on selkeästi yksi 

suosituin vastaus: heidän mielestään emoji tarkoittaa 'nauramista' tai 'hauskuutta'. Lukioikäisillä 

emoji saa useita kohtuullisen suuria merkitysryhmiä, suurimpina 'kiusallisuus' ja 

'vastoinkäyminen', mutta myös muut merkitykset saavat kannatusta. 

Lukioikäisten mielestä emoji kuvaa yleisimmin 'kiusallisuutta' (esim. 7–8), ja heidän 

vastaustensa perusteella emoji sisältää monia eri 'kiusallisuuden' tasoja. Tämä ilmenee myös 

autenttisissa viestiesimerkeissä (esim. B–C). 

 

7. kiusaantunut naurahdus [L] 

8. Tämä emoji on vähän kuin jos on kiusallista kun sanot jotain. Voisi vastata 

puheessa semmoista 'eehh' ilmaisua [L] 

B. Oliks jotain asiaa? En kuullut soittoa  [L] 

C. Omg sori ymmärsin viestisi väärin lol  [L] 

 

Molemmat autenttiset vastaukset kuvaavat kiusallisuutta, mutta ainakin esimerkin C voi 

tulkita myös kuuluvan lukioikäisten toiseksi suurimpaan merkitysryhmään 'vastoinkäyminen'. 

Tämän ryhmän vastauksissa vastoinkäymisiä ilmennetään mm. erilaisin interjektioin (esim. 9 

ja 11) tai kuvailuin siitä, että emojin käyttäjällä on ongelmia (esim. 10). Monessa vastauksessa 

korostuu se, että jotakin on käynyt, mutta sille pystyy naureskelemaan (esim. 9). 
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9. hups hahaha, o ou iloisesti [L] 

10. Olen kusessa [L] 

11. huh tai että se oli lähellä [L] 

 

Lukioikäisten vastauksissa seuraavaksi suurimmat merkitysryhmät ovat 'nolostuminen' ja 

'hauskuus; nauraminen' (molemmissa 19 vastausta). 'Nolostumista' kuvailevat esimerkit 12–14. 

 

12. Nolo olotilanne [L] 

13. Vähän semmonen hätä hymy jos on tapahtunut jotain noloa, unohtanut 

jotain jne. [L] 

14. Virheellisen tiedon tai vahingossa laitetun viestin hävettäminen. [L] 

 

On huomioitavaa, ettei juuri yksikään lukioikäisten 'nauramista' tai 'hauskuutta' kuvaileva 

vastaus sisällä pelkästään mainintaa nauramisesta tai hauskuudesta, vaan vastaaja on nähnyt 

tarpeellisena kertoa, minkälaiseen nauramiseen emojia voi käyttää (esim. 15–16). 

 

15. Hauskaa mutta vähän kiusallista [L] 

16. tapahtuneelle naureskelua hyvässä hengessä: oman epätietoisuuden 

ilmentäminen ja pyrkimys osoittaa, ettei suhtaudu itseensä liian vakavasti 

[L] 

 

40–60-vuotiailla korostuvat vastaukset, joissa emojin kuvataan tarkoittavan 'nauramista' 

tai 'hauskuutta' (64 vastausta). Toisin kuin lukioikäisten vastauksissa, isossa osassa 40–60-

vuotiaiden vastauksia ei tuoda esiin, minkälaista nauraminen on. Mikäli vastaaja on kuvaillut 

nauramista, on sitä luonnehdittu esimerkiksi 'helpottuneeksi', 'tuskaiseksi' tai 'nolostuneeksi' 

nauramiseksi (esim. 17–19). 

 

17. Hulvattoman hauskaa, vitsikästä tm. [K] 

18. Nauraa katketakseen [K] 

19. nauraa vedet silmissä. [K] 
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40–60-vuotiaiden toiseksi suosituin merkitysryhmä on 'hikoilu', ja on merkittävää, että 

minkäänlaista 'hikeen', 'hikoiluun' tai 'kuumuuteen' liittyvää ei esiinny yhdessäkään 

lukioikäisten vastauksessa. Sen sijaan 33:ssa 40–60-vuotiaan vastauksessa emojia kuvaillaan 

'hikoilevaksi' (esim. 20–22). Tämä on mahdollisesti osoitus siitä, että 40–60-vuotiaat tulkitsevat 

emojeita konkreettisemmin kuin lukioikäiset. 

 

20. Hiki otsalla hirnumista [K] 

21. Hikinen homma [K] 

22. Iloa ja onnistumista työssä, urheilussa tms hikeä vaativassa [K] 

 

Iso osa 40–60-vuotiaiden autenttisista viestiesimerkeistä liittyy kahteen suurimpaan 

merkitysryhmään (esim. D 'nauramiseen' ja esim. E 'hikoiluun' ja sitä kautta myös 

tyytyväisyyteen tai helpotukseen). 

 

D. Tuli mieleen et saadaanko ängetä teille kylään silloin?  Vai onko teillä jo 

vieraita? [K] 

E. Työhaastis onnistuneesti ohi!  [K] 

 

Eräs vastaaja kuvailee emojin käyttöä seuraavasti: 

 

23. Ystäväni näytti kutomansa "sukat", en voinut katsoa niitä nauramatta. Tuli 

ihan hiki otsalle. [K] 

 

Vastaaja ei ole liittänyt mukaan varsinaista viestiä, mutta tästä kuvauksesta nousee hyvin 

esille se, miten emojia voi käyttää tarkoittamaan 'hiki päässä nauramista'. Erityisen osuvana 

pidän tätä autenttista viestiä, jossa vastaaja on kommentoinut emojin merkitystä 

kyselylomakkeen motivoimana: 

 

24. Luulin just et  tarkoittaa et "nauraa hiki päässä".  [K] 

 

Kolmanneksi suurin 40–60-vuotiaiden merkitysryhmä on 'helpotus' (esim. 25–27). Olen 

sisällyttänyt osaksi tätä ryhmää myös vastaukset, joissa puhutaan 'selviytymisestä'. 
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25. Huh, hyvin selvitty [K] 

26. Yleensä itseironiaa tai helpottuneisuutta. Käytän sitä esim. jos kerron 

jostain usein toistuvasta mokastani, jonka tein taas. Tai jos pääsin kiperästä 

tilanteesta kuin koira veräjästä [K] 

27. Läheltä piti. [K] 

 

Kuten lukiolaisvastauksissa, myös 40–60-vuotiailla 'nolostumista' kuvailevia vastauksia 

(esim. 28–29) on 19. 

 

28. Nolous/myötähäpeä lähinnä positiivisessa mielessä [K] 

29. Tilanteessa on ollut jotain noloa, arkaluonteista tai pelottavaa [K] 

 

On huomioitavaa, että lukioikäisten keskuudessa suosituin merkitysryhmä 'kiusallisuus' 

saa 40–60-vuotiailta vain kuusi vastausta (esim. 30). 

 

30. Hieman kiusallista tilannetta, lievästi kiusaantunutta oloa, nolostumista [K] 

 

VIRNISTÄVÄT KASVOT JA HIKEÄ -emoji tarkoittaa lukioikäisten mielestä pääosin 

'kiusallisuutta', mutta myös 'vastoinkäymisten' kuvailu, 'nolostuminen' ja 'hauskuus tai 

nauraminen' saavat kannatusta. Pienempiä merkitysryhmiä ovat 'helpotus' ja 'hermostuneisuus'. 

40–60-vuotiaiden mielestä emoji tarkoittaa pääasiassa 'hauskuutta tai nauramista'. Myös 

'hikoilu' ja 'helpotus' sekä 'nolostuminen' ja 'vastoinkäymisten' kuvailu ovat suosittuja. 

Pienempiä merkitysryhmiä 40–60-vuotiailla ovat lukioikäisten keskuudessa suosituin merkitys 

'kiusallisuus' sekä 'hermostuneisuus' ja 'itkeminen'. 
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3.2 Hienoisesti hymyilevät kasvot 

 

Taulukko 2. Hienoisesti hymyilevät kasvot  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

ärsytys 34 hymy 59 

hymy 21 iloisuus 19 

iloisuus 18 hyväntahtoisuus 19 

sarkastisuus 15 neutraalius 18 

tekohymy 15 ok 20 

passiivis-aggressiivisuus 11 ärsytys 7 

monitulkintaisuus 7 sarkastisuus 5 

kiusallisuus 7 passiivis-aggressiivisuus 4 

ok 3 monitulkintaisuus 4 

neutraalius 3 uhkaavuus 1 

muut 8   

 

HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT -emoji saa erityisesti lukioikäisten vastaajaryhmässä hyvin 

monenlaisia vastauksia, ja moni vastauksista kuuluu moneen eri merkitysryhmään, mikä on 

muihin emojeihin verrattuna melko harvinaista. Yleensä keski-ikäiset vastaajat kuvailevat 

emojeita pidemmin. 40–60-vuotiaiden vastauksissa emojin nähdään useimmiten tarkoittavan 

'hymyä', eikä kovin moni lukiolaisten keskuudessa suosittu merkitys saa juurikaan kannatusta. 

Lukioikäisten mielestä selvästi suosituin merkitys emojille on 'ärsytys' (34 vastausta). 

Ärsytystä kuvaavissa vastauksissa vaihtelu on suurta, ja skaala 'ärsyyntyneisyydestä' 

'vitutukseen' on laaja (esim. 31–32). 

 

31. joku asia ärsyttää, ja haluan näyttää sen mutta se ei muka haittaa. Tai olen 

loukkaantunut ja esitän ettei se haittaa [L] 

32. Tämän emojin pistää silloin kun haluaa sanoo kiltisti että vituttaa [L] 

 

Muita isohkoja ryhmiä lukiolaisten vastauksissa ovat 'hymy', 'iloisuus', 'sarkastisuus', 

'tekohymy' ja 'passiivis-aggressiivisuus'. Merkitysryhmissä 'hymy' ja 'iloisuus' on sekä 

vastauksia, joissa emojia kuvaillaan viattomaksi (esim. 33 ja 35), että vastauksia, joissa 

kuvaillaan 'hymyn' tai 'iloisuuden' luonnetta (esim. 34). 
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33. Emoji tarkoittaa mielestäni pientä viatonta hymyä [L] 

34. Hymy, vaikka jokin on vialla [L] 

35. emoji hymyilee, ilmaisee iloisuutta [L] 

 

Merkitysryhmissä 'sarkastisuus' (esim. 36), 'tekohymy' (esim. 37) ja 'passiivis-

aggressiivisuus' (esim. 38) emojia kuvaillaan muun muassa näin: 

 

36. sarkastinen hymy [L] 

37. Kaikki on "ihan fine" (ei oikeesti oo) [L] 

38. passiivisagressiivinen hymynaama. Olet ainakin vihainen jos käytät tätä. [L] 

 

40–60-vuotiaiden vastauksissa 'hymy' on ylivoimaisesti suurin merkitysryhmä. Monessa 

vastauksessa emojia kuvaillaan ainoastaan sanalla 'hymy', tai sanotaan emojin olevan 

esimerkiksi 'perushymy', 'neutraali hymy' tai 'ystävällinen hymy'. Seuraavaksi suurimmissakin 

merkitysryhmissä 'iloisuus', 'hyväntahtoisuus' ja 'neutraalius' emojia kuvaillaan pääosin niin, 

että se on vastaajien kielenkäytössä tavallinen emoji, jolla esimerkiksi pehmennetään viestiä tai 

kuvataan ilahtumista (esim. 39). 

 

39. Hyvä mieli, iloinen. Käytän sitä harvoin, yleensä ilmaisemaan, että ilahduin 

toisen viestistä (joko sen sisällöstä tai ylipäätään viestin saamisesta - että 

toinen on ajatellut minua). [K] 

 

40–60-vuotiaiden vastaajaryhmässä lukioikäisten vastauksissa yleiset merkitysryhmät 

ovat marginaalissa. Esimerkiksi 'ärsytys' saa 7 vastausta, 'sarkastisuus' 5 vastausta ja 'passiivis-

aggressiivisuus' 4 vastausta. On merkittävää, että molemmissa vastaajaryhmissä tiedostetaan 

se, että emoji on 'monitulkintainen' ja että eri ikäryhmät käyttävät sitä eri tavoin (esim. 40–41). 

 

40. syvällä sisällä piilevä viha, tai 40+ vuotiaiden käyttämänä normaali 

hymynaama [L] 

41. Kohtelias perushymy. Ei juuri erehtymisen mahdollisuutta, paitsi teinien 

kanssa viestitellessä. [K] 
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Autenttisissa viestiesimerkeissä vastaajaryhmien väliset erot tulevat selkeästi esille. 

Esimerkit F ja G ovat lukioikäisiltä ja H ja I 40–60-vuotiailta.  

 

F. Tosi kivaa  [L] 

G. Aha, no ei sit tarvi nähä jos et haluu  [L] 

H. Huomenna ei onneksi kello soi.  [K] 

I. Eka yö mökillä  [K] 

 

On huomioitavaa, että esimerkki F voitaisiin tulkita myös kuvaamaan esimerkiksi 

'innostusta' tai 'hymyilyä', mutta sen esimerkiksi nostanut lukioikäinen henkilö kertoo emojin 

nimenomaan tarkoittavan 'ärsyyntyneisyyttä' (esim. 42). 

 

42. Kyseessä on emoji, jota käytetään kuvaamaan ärsyyntyneisyyttä tai sitten 

tuolla emojilla ärsytetään toista. [L] 

 

Esimerkissä F monta peräkkäistä emojia korostavat sarkastisen ärsyyntynyttä merkitystä. 

Tällainen emojien käyttö on tyypillistä silloin, kun halutaan korostaa emojin tuoman affektin 

intensiteettiä. Emojien affektia on käsitellyt esim. Miettinen (2020, 21–26), joka käsittelee 

myös HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT -emojin 'sarkastista' merkitystä. 

Vaikka olen keskittynyt siihen, että lukioikäisillä emoji saa helposti 'ärsytystä' tai 

'sarkastisuutta' kuvaavia merkityksiä, ja että 40–60-vuotiaat näkevät sen 'perushymynä', on 

huomioitava, etteivät nämä tulkinnat ole yksiselitteisiä. Myös lukioikäiset käyttävät emojia 

kuvaamaan 'hymyä', ja osa 40–60-vuotiaista tuntuu tiedostavan emojin 'ärsyyntyneen' 

merkityksen. Erityisesti lukioikäisillä vastaukset ovat myös hyvin heterogeenisiä, eli 

ikäryhmän sisälläkin on suuria toisistaan vaihtelevia näkemyksiä siitä, mitä emoji tarkoittaa. 
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3.3 Hymyilevät kasvot ja sädekehä 

 

Taulukko 3. Hymyilevät kasvot ja sädekehä  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

hyvän tekeminen 31 sarkastisuus 43 

sarkastisuus 18 viattomuus 31 

viattomuus 17 enkeli; pyhimys 29 

kiltteys 15 hyvän tekeminen 27 

enkeli; pyhimys 12 tekopyhyys 11 

ärsyttäminen 9 kiltteys 7 

tyytyväisyys 8 muut 8 

tekopyhyys 5   

ylpeys 5   

pyytäminen 4   

muut 8   

 

HYMYILEVÄT KASVOT JA SÄDEKEHÄ -emoji saa molemmissa vastaajaryhmissä monenlaisia 

vastauksia. Aiemmin käsiteltyihin emojeihin verrattuna on uutta, että 40–60-vuotiaat 

tulkitsevat tämän emojin merkityksen abstraktimmin ja negatiivisemmin kuin lukioikäiset. 40–

60-vuotiaat näkevät emojin kuvaavan useimmin 'sarkastisuutta', kun taas lukioikäisten mielestä 

emoji kuvaa pääosin 'hyvän tekemistä'. Myös merkitykset 'viattomuus' ja 'kiltteys' saavat 

lukioikäisiltä melkein yhtä paljon kannatusta kuin 'sarkastisuus'. 

Yleensä nuoremmilla käyttäjillä emojit saavat helpommin piilomerkityksiä, mutta tämä 

emoji on saanut vanhempien käyttäjien keskuudessa esimerkiksi kuvauksia "kujeilemisesta", 

jonka olen laskenut mukaan 'sarkastisuuden' merkitysryhmään. Erityisesti tämän emojin 

kohdalla 'sarkastisuus' tarkoittaa Urbaanin sanakirjan merkitystä sarkastisuudesta, eli vastaajat 

tarkoittavat päinvastaista kuin sanovat (ks. Urbaani sanakirja: sarkasmi). 

40–60-vuotiaiden 'sarkastisuuden' merkitysryhmässä on paljon vaihtelua, mutta siinä 

kuitenkin korostuu se, että emojia käytetään silloin, kun tarkoitetaan jotain muuta kuin sanotaan 

(esim. 43 ja 45). Myös jo mainittu kujeilu (esim. 44) ja "en se minä ollut" -tyyliset vastaukset 

korostuvat (esim. 46). 

 

43. He he, en tehnyt mitään.... Vähän kuin valehtelisi ja pitäisi sormia ristissä 

selän takana. [K] 
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44. Hyväntahtoista kujeilua [K] 

45. Sädekehä pään päällä, muka-kiltti vaikka tehnyt tuhmuuksia [K] 

46. ”En oo tehny mittään pahhaa” [K] 

 

40–60-vuotiaiden vastauksia on ajoittain hieman vaikeaa tulkita, sillä monessa 

vastauksessa on käytetty lainausmerkkejä. Esimerkki 46 on helppo tulkita sarkastiseksi, mutta 

esimerkin 47 tulkitseminen oli vaikeampaa. Vastauksen loppuosa saa minut kuitenkin 

kallistumaan siihen, että vastauksessa kuvataan 'kiltteyttä'. 

 

47. "Olen kiltti", käyttäytyy kunnollisesti [K] 

 

Lukioikäisten keskuudessa suosituin merkitysryhmä on 'hyvän tekeminen'. Vastauksissa 

korostuu erityisesti se, että emojia käytetään kuvaamaan hyväntahtoisuutta tai hyviä aikeita 

(esim. 48–49). 

 

48. Hyväkäytöksisyyttä tai että teki jonkin asian oikein. [L] 

49. on tosissaan asiasta tarkoittaa hyvää [L] 

 

Lukioikäisten merkitysryhmä 'sarkastisuus' on sisällöltään hieman erilainen kuin keski-

ikäisten 'sarkastisuutta' kuvaileva merkitysryhmä. Lukioikäiset näkevät emojin 'sarkastisuuden' 

erityisesti jonkin pahan tai väärän tekemisenä (esim. 50–52). Kuten 40–60-vuotiaidenkin 

kohdalla, myös lukioikäisten 'sarkastisuuden' merkitysryhmässä vaihtelu on suurta. Olen 

laskenut mukaan kaikki sellaiset vastaukset, joissa vastaaja tarkoittaa jotain muuta kuin sanoo, 

kuten myös vastaukset, joissa kuvaillaan 40–60-vuotiaiden tapaan 'kujeilevia' merkityksiä. 

 

50. Sanon tai teen jotakin kiellettyä tai tuhmaa [L] 

51. se kun on tehnyt jotain pahaa mutta käyttää tätä emojia viestin lopussa [L] 

52. Enkelin vastakohtaa tai kun esittää enkeliä esim. Enhän minä koskaan joisi 

alkoholia  [L] 

 

'Viattomuus' (lukioikäisillä 17 kpl, keski-ikäisillä 31 kpl), ja 'enkeli; pyhimys' 

(lukioikäisillä 12 kpl, keski-ikäisillä 29 kpl) ovat suosittuja merkityksiä molemmissa 

vastaajaryhmissä. 'Viattomuutta' kuvailevassa merkitysryhmässä emojia kuvaillaan muun 
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muassa 'syyttömäksi', 'synnittömäksi' ja 'vilpittömäksi', joten olen yhdistänyt monia 

semanttisesti läheisiä merkityksiä yhdeksi ryhmäksi. Ryhmässä 'enkeli; pyhimys' ovat myös 

maininnat emojin hengellisistä käyttötarkoituksista, esimerkiksi rukoilemisesta. 

Lukioikäisten keskuudessa suurin merkitysryhmä 'hyvän tekeminen' on 40–60-vuotiailla 

neljänneksi suurin merkitysryhmä 27 vastauksella. Se on kuitenkin melkein yhtä suuri kuin 

merkitysryhmät 'viattomuus' (31 vastausta) tai 'enkeli; pyhimys' (29 vastausta). Melkein kaikki 

40–60-vuotiaiden vastaukset menevät näihin neljään ryhmään, joten siinä missä lukioikäisillä 

tuntuu olevan monia näkemyksiä emojin merkityksestä, ovat 40–60-vuotiaat suhteellisen 

yksimielisiä neljästä suosituimmasta merkityksestä. 

 

3.4 Hassuttelevat kasvot 

 

Taulukko 4. Hassuttelevat kasvot  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

hassuttelu 29 sekavuus 50 

hulluus; siisteys 28 hassuttelu 33 

sekavuus 23 hulluus 25 

vitsailu; hauskuus 19 vitsailu; hauskuus 20 

sarkastisuus 17 juhliminen; päihteiden käyttö 6 

juhliminen; päihteiden käyttö 8 typeryys 3 

typeryys 7 muut 6 

muut 10   

 

HASSUTTELEVAT KASVOT -emoji on molempien vastaajaryhmien keskuudessa melko 

samanlaisia merkityksiä kantava emoji. Kolme suosituinta merkitysryhmää molemmilla 

ikäluokilla on 'hassuttelu', 'hulluus' ja 'sekavuus'. Suurin ero on se, että lukioikäiset kuvailevat 

'hulluutta' myös sen kautta, että jokin on 'siistiä' (esim. 53). Nämä 'hulluuden' kaksi eri 

merkitystä löytyvät myös Kielitoimiston sanakirjasta ("järjetön, älytön, mielipuolinen, 

mieletön, tärähtänyt, mielisairas; hölmö, hupsu, tyhmä, ajattelematon" sekä "mieletön, hassu, 

hullunkurinen; kummallinen, omituinen"). 

 

53. Emojilla voidaan vahvistaa jonkin "hullun" asian arvoa, hullu voi tarkoittaa 

nuorison keskuudessa siistiä. [L] 
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Vaikka 40–60-vuotiaiden 'hulluutta' kuvaavissa vastauksissa emojia kuvaillaan 

lukioikäisten tapaan esimerkiksi sanalla 'crazy', enimmäkseen emojia kuvailtiin 'pöljäksi' tai 

'pähkähulluksi'. Sekä 'hulluus'- ja 'sekavuus'-merkitysryhmät että 'sekavuus'- ja 'hassuttelu'-

merkitysryhmät ovat limittäisiä. Pääasiallisena erottelunani on se, että 'sekavuus'-ryhmässä 

emojin kerrotaan kuvailevan nimenomaan senhetkistä toimintaa 'sekoiluksi' tai 

'sekopäisyydeksi', kun taas 'hulluus'-ryhmässä vastaukset eivät niinkään kuvaile sillä hetkellä 

tapahtuvaa toimintaa. Alla vastauksia, joissa selviää se, kuinka vastaajien mukaan emojia voi 

käyttää monenlaista 'hassuttelua', 'sekoilua' tai 'hulluutta' kuvailevissa merkityksissä. Esimerkit 

54–55 ovat lukioikäisiltä, esimerkit 56–57 puolestaan 40–60-vuotiailta. 

 

54. Hullutella, bailata, olla vähän hullu hyvällä tavalla [L] 

55. Jonkinlainen synonyymi XD-ilmaisulle. Tarkemmin ehkä sellainen hieman 

sekava tai jopa puoliksi hullu [L] 

56. Hassuttelua sekä kuvastaa sekopäistä olotilaa [K] 

57. Hullutteleva, kreisi, merkkaamassa kökköä huumoria [K] 

 

Lukioikäiset käyttävät emojia omien kuvailujensa perusteella enemmän kuvaamaan 

toisten ihmisten 'sekoilua' tai 'hulluutta', kun taas keski-ikäiset kuvailevat usein omaa toimintaa 

tai tekemisiä. Lukioikäisten keskuudessa emojilla on myös jonkinlaista 'sarkastista' käyttöä. 

Moni vastaaja kuvailee, että emojia käytetään silloin, kun puhutaan jostakusta henkilöstä, joka 

nimenomaan vain kuvittelee olevansa 'hullu' tai 'siisti'. Toinen 'sarkastisuutta' kuvailevissa 

vastauksissa erottuva käyttötapa liittyy liioitteluun, eli emoji kuvastaa sitä, kun joku tekee 

esimerkiksi jotain 'liioitellun siistiä'. 

Tämä lukioikäisten vastauksissa vahvasti läsnä oleva 'sarkastisuus' näkyy myös heidän 

'vitsailua' tai 'hauskuutta' kuvailevissa vastauksissa (esim. 58). 

 

58. Jos sanot jonkun vitsin tai typerän asian sarkasmilla, niin käytät tätä [L] 

 

40–60-vuotiaat puolestaan kuvailevat emojin 'vitsailevaa' tai 'hauskaa' käyttötapaa 

enemmänkin 'kieli poskessa' jonkin asian sanomisena tai tekemisenä. Sävy vastaajaryhmien 

välillä ei ole iso tässäkään suhteessa. Alla on kaksi autenttista viestiesimerkkiä, joista 

molemmat kuvaavat 'sekavuutta' (esim. J–K). 
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J. Meet Mersun oikeudella vaan  [L] 

K. Eeh... Tilasin sojua, sain tuopillisen  [K] 

 

Molempien vastaajaryhmien mukaan emoji tarkoittaa 'sekavuutta', 'hassuttelua' tai 

'hulluutta'. Lukioikäisillä etenkin 'hulluuden' merkitysryhmään liittyy myös merkitys 

'siisteydestä', kun taas keski-ikäiset kuvailevat emojia enimmäkseen esimerkiksi hyväntahtoista 

pöljäilyä tai sekoilua tarkoittavaksi.  

 

3.5 Kasvot ilman suuta 

 

Taulukko 5. Kasvot ilman suuta  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

sanattomuus 60 sanattomuus 63 

järkytys; hämmennys 21 järkytys; hämmennys 29 

haluttomuus vastata 14 haluttomuus vastata 17 

virheen tekeminen 8 tietämättömyys 10 

tietämättömyys 7 neutraalius 4 

kiusallisuus 2 virheen tekeminen 3 

muut 12 muut 8 

 

KASVOT ILMAN SUUTA -emojista molemmat vastaajaryhmät ovat melko yksimielisiä. 

Yleisimmin emojille annetaan ’sanattomuuden’ merkitys (esim. 59–60 lukioikäisiltä, esim. 61–

62 keski-ikäisiltä). 

 

59. Ei osaa sanoa mitään tai menee sanattomaksi [L] 

60. Sanaton, ei osaa vastata, kysymys mitä luultavimmin myös epäsovelias. [L] 

61. Tätä en ole koskaan itse käyttänyt mutta voisin tulkita sen, ettei jollekin 

asialle ole sanoja. [K] 

62. Sanaton. Ei tiedä mitä sanoisi [K] 

 

Toiseksi yleisin merkitys molemmilla vastaajaryhmillä on se, että emoji kuvailee 

'järkytystä' ja 'hämmennystä' (esim. 63–64). Merkitysryhmä sisältää hyvin monenlaisia 
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vastauksia, joiden keskiössä on se, että emojin käyttäjä on joko vastaanottanut viestin, joka 

hämmentää häntä, tai kokenut jonkin hämmentävän tai järkyttävän kokemuksen.  

 

63. Jos jokin asia yllättää, eikä keksi mitään sanottavaa, voit tätä emojia käyttää. 

Tällä on myös ns. sanattomuuden merkitys [L] 

64. Olen sanaton, en tiedä mitä vastata, kenties olen järkyttynyt [K] 

 

Näille vastauksille yhteistä on se, että emojilla kuvaillaan usein olevan myös 

'sanattomuutta' tarkoittava merkitys. Emojin merkityksen voikin tiivistää niin, että se tarkoittaa 

'sanattomuutta', joka voi johtua monista erilaisista asioista. Myös 'haluttomuus vastata' -ryhmän 

sisällä on monia syitä, miksi emojin käyttäjä ei halua vastata, esimerkiksi pelko siitä, että 

loukkaa jotakuta, salaisuuden pitäminen tai vihaisuus toista kohtaan (esim. 65–66). 

 

65. olet sanaton. Usein käytetään jos joku sanoo jotain mihin et halua vastata. 

Tai sitten jos olet tehnyt jotain outoa/kyseenalaista. [L] 

66. Itsesensuuria. Tekisi mieli sanoa jotain mutta jättää sanomatta. [K] 

 

Molemmilla vastaajaryhmillä esiintyvä 'tietämättömyys'-merkitysryhmä on siitä 

erikoinen, että osasta vastauksia on mahdotonta sanoa, tarkoittaako vastaaja sitä, ettei hän tiedä 

emojin merkitystä vai sitä, että emojin merkitys on esimerkiksi 'en osaa sanoa'. Olen laskenut 

'tietämättömyys'-merkitysryhmään vastaukset, joissa ei ole muuta mainintaa kuin esim. 'en 

tiedä', kun taas vastaukset kuten 'En tiedä. En käytä tätä emojia' ovat 'muut'-merkitysryhmässä. 
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3.6 Kasvot ylösalaisin 

 

Taulukko 6. Kasvot ylösalaisin  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

ärsytys; ahdistus 48 hassuttelu; hauskuus 46 

hymy; iloisuus 13 hymy; iloisuus 20 

hassuttelu; hauskuus 13 sarkastisuus 15 

sarkastisuus 9 päinvastaisuus; nurinkurisuus 14 

neutraalius 6 virheen tekeminen 8 

passiivis-aggressiivisuus 4 ärsytys; hämmennys 7 

tekohymy 4 ok; hyvä 4 

virheen tekeminen 4 muut 13 

muut 19   

 

KASVOT YLÖSALAISIN -emojia verrataan monessa vastauksessa vastaavaan, toisin päin olevaan 

HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT -emojiin. Osa vastaajista ihmettelee, miksi emoji on pitänyt 

kääntää ylösalaisin (esim. 67), kun taas osan mielestä tämä joko vahvistaa ylösalaisin olevan 

emojin merkitystä (esim. 68) tai lieventää sitä (esim. 69). 

 

67. En käytä tätä emojia, ja minusta se on vaikeatulkintainen. Miksi ei voisi 

käyttää oikein päin olevaa versiota? [K] 

68. turhautunutta, ärsyyntynyttä, lievästi vahvempi merkityis kuin oikeinpäin 

sama naama [L] 

69. Ärsyyntynyttä, mutta koska se on ylösalaisin, sillä pehmitetään viesti [L] 

 

Vastaajaryhmien välillä on suuria eroja. Lukioikäisten mielestä emoji tarkoittaa 

useimmin 'ärsytystä' (esim. 68–71). Merkitysryhmässä on laajaa vaihtelua sekä siinä, miten 

voimakkaana ärsytys nähdään (vrt. esim. 68 tai 70 ja 71) että siinä, onko emojin käyttäjä itse 

ärsyyntynyt vai ärsyttääkö hän jotakuta (esim. 71). 

 

70. Emoji tarkoittaa mielestäni ärsyyntymistä ja mököttämistä. Emojia voi 

käyttää esimerkiksi piilovittuiluun. [L] 

71. vittuileva tai kun vituttaa mut sitä ei voi näyttää [L] 
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Lukioikäisillä emoji saa useita muitakin merkityksiä. Emojia kuvaillaan muun muassa 

'hymyileväksi' tai 'hassuttelevaksi' mutta myös 'sarkastiseksi' ja 'neutraaliksi'. Siinä missä 

merkitys 'ärsytys' saa melkein 50 vastausta, on muiden merkitysryhmien vastauksia kymmenen 

kieppeillä. 

40–60-vuotiaat näkevät emojin pääosin 'hassuttelevana', ja monet vastauksista 

kuvailevatkin emojia hassuttelevan lisäksi esimerkiksi 'hullunkuriseksi' tai 'kujeilevaksi' (esim. 

72–73). Emojia käytetään tyypillisesti silloin, kun viestitellään jollekulle leikillisesti tai 

halutaan osoittaa omaa hyväntuulisuutta. 

 

72. Hii! / Hip hei! / Kepeää hassuttelua / Kurkkaa ylhäältä alas ja hymyilee / 

Roikottaa päätä sohvalta tai sängyltä, ja hymyilee [K] 

73. Hilpeä ja riehakas, kujeileva. Käyttäisin silloin, kun livetilanteessa 

virnistäisin pienen vitsin jälkeen. [K] 

 

40–60-vuotiaat käyttävät emojia myös 'hymyilyn' (20 vastausta) kuvailemiseen. 

Vastauksissa on muutamia mainintoja siitä, kuinka vastaaja on epävarma emojin merkityksen 

muuttumisesta verrattaessa oikein päin olevien kasvojen merkitykseen. Muut yli kymmenen 

mainintaa saavaa merkitysryhmää ovat 'sarkastisuus' (15 vastausta) ja 'päinvastaisuus; 

nurinkurisuus' (14 vastausta). Jälkimmäinen merkitysryhmä on tyypillinen vain keski-ikäisille, 

eivätkä lukioikäiset tuo esiin tällaisia käyttötapoja, joissa emojia kuvaillaan esimerkiksi niin, 

että asiat ovat 'päälaellaan' (esim. 74). Puolestaan lukioikäisten keskuudessa suosituin 

merkitysryhmä 'ärsytys' ei saa 40–60-vuotiailta kuin hajavastauksia (7 vastausta). 

 

74. Kaikki on heikunkeikun, päälaellaan; hullunkurinen juttu [K] 

 

Nostan lopuksi esille kaksi autenttista viestiä (esim. L–M). Viesteistä pystyy helposti 

näkemään, kuinka lukioikäinen käyttää emojia kuvaamaan ärsytystä, kun taas 40–60-vuotias 

vastaaja odottaa innokkaasti tulevaa tapaamista. Käsittelin aiemmin sitä, kuinka monta 

samanlaista emojia peräkkäin vahvistaa emojin tuoman affektin intensiteettiä, ja esimerkki L 

on hyvä osoitus tällaisesta. Emojin käyttäjä osoittaa voimakasta turhautumista siitä, että lensi 

pyörän tangon yli. 
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L. Lensin tänään sitten tangon yli pyörällä ja sain aivotärähdyksen, hyvin meni 

taas  [L] 

M. Huomenna nähdään  [K] 

 

Emoji kuvaa lukioikäisten mielestä pääosin 'ärsyyntymistä', joka voi ilmetä monin eri 

tavoin. Emojilla voi kuvata esimerkiksi 'mököttämistä' tai 'vittuuntumista'. Keski-ikäisten 

mielestä emojilla puolestaan kuvataan 'hassuttelua' tai 'iloisuutta'. Ikäryhmät ovat tämän emojin 

kohdalla otokseni perusteella erimielisiä, mutta myös tällä kertaa tulee muistaa, että tulokset 

eivät ole yksiselitteisiä. Myös lukioikäiset käyttävät emojia 'hassutteluun', ja 40–60-vuotiaat 

kuvailevat emojin tarkoittavan ainakin 'päinvastaisuutta', 'nurinkurisuutta' ja 'sarkastisuutta', 

vaikka lukioikäisten keskuudessa suosituin merkitys 'ärsyyntyminen' saakin vain 

hajavastauksia. 

 

3.7 Silmät ymmyrkäisinä 

 

Taulukko 7. Silmät ymmyrkäisinä  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

ärsyyntyminen 44 hämmennys 43 

kyllästyminen 29 kyllästyminen 38 

silmien pyörittely 14 silmien pyörittely 34 

hämmennys 14 ärsyyntyminen 10 

häpeä; nolostuminen 9 häpeä; nolostuminen 8 

sarkastisuus 5 viattomuus 2 

viattomuus 3 muut 2 

muut 9   

 

SILMÄT YMMYRKÄISINÄ -emojin kohdalla vastaajaryhmät ovat kohtuullisen samaa mieltä 

emojin merkityksestä. Molemmilla vastaajaryhmillä erityisesti 'kyllästyminen' mutta myös 

'silmien pyörittely' ovat suosittuja merkitysryhmiä. Suurin ero on se, että lukioikäisten mielestä 

suosituin merkitysryhmä 'ärsyyntyminen' saa 40–60-vuotiailta vain hajavastauksia. Samoin 

keski-ikäisten mielestä suosituin merkitysryhmä 'hämmennys' on lukioikäisten keskuudessa 

vasta yhtä suosittu kuin 'silmien pyörittely' (molemmilla 14 vastausta). 
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Molemmissa vastaajaryhmissä emojin monimerkityksellisyyttä korostetaan. Vastaajien 

mukaan emoji saattaa kontekstista riippuen tarkoittaa sekä 'ärsyyntymistä', 'kyllästymistä' että 

'hämmennystä' (esim. 75). Myös 'silmien pyörittelyä' kuvaavissa vastauksissa kerrotaan usein, 

millaista tunnetta 'silmien pyörittelyyn' liittyy (esim. 76). 

 

75. jos jokin asia ärsyttää tai ei jaksa jonkun ihmisen toimintaa tai on 

kyllästynyt johonkin. [L] 

76. Silmien pyörittelyä, tympääntynyt huokaus, ”vittumikäidiootti”, sopii 

parhaiten sarkastisen kommentin oheen tai kyllästyneen ”arvasin, että taas 

näin” -olon kuvaksi. [K] 

 

Lukioikäisten suosituimmassa merkitysryhmässä 'ärsyyntyminen' emojia kuvaillaan 

usein myös 'turhautuneeksi' (esim. 77). Emoji nähdään vastaukseksi tilanteeseen, jossa joku on 

sanonut tai tehnyt jotain ärsyttävää (esim. 75). 

 

77. turhautuminen käsiteltävää aihetta kohtaan [L] 

 

40–60-vuotiaiden 'hämmennystä' kuvaavissa vastauksissa on havaittavissa hieman 

samanlaista tunnelmaa kuin lukioikäisten 'ärsyyntymistä' kuvailevissa vastauksissa. Kuitenkin 

siinä missä lukioikäisiä 'turhauttaa' jonkun käytös, ovat 40–60-vuotiaat esimerkiksi 'ymmällään' 

tai 'epäuskoisia' tapahtuneesta (esim. 78–79). 

 

78. Ymmällään tai ei ymmärrä, mistä kysymys. Voi osoittaa myös, että pitää 

jonkun tekoa tai sanoja älyttöminä. [K] 

79. Silmien pyörittelyä. Hämmästelee jonkun henkilön käytöstä tai uutista tms. 

[K] 

 

Molemmissa vastaajaryhmissä suosittu merkitys 'kyllästyminen' sisältää vastaajan iästä 

riippumatta melko samanlaisia piirteitä. Näissäkin vastauksissa korostuu se, että joku ihminen 

tai jokin asia tuottaa emojin käyttäjän mielestä 'pettymyksen' (esim. 80) tai aiheuttaa 'huokailua' 

(esim. 81). 

 

80. Pettymystä, tylsyyttä, halveksuntaa [L] 
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81. ”Hohhoijaa” - joku tyhmä asia mitä joku on sanonut ja kerrot siitä jollekin 

muulle joka on samaa mieltä kuin sinä ite [K] 

 

Emojin merkityksen voi tiivistää niin, että emojia käyttävä henkilö on kokenut jotain 

negatiivista, johon hän reagoi jollakin tavalla. Tällainen reagointitapa voi olla joko 

'ärsyyntyminen', 'hämmennys' tai 'kyllästyminen'. Lukioikäiset reagoivat enimmäkseen 

'ärsyyntymällä' tai 'kyllästymällä', keski-ikäiset puolestaan 'hämmentymällä' tai 'kyllästymällä'. 

 

3.8 Cowboyn pää 

 

Taulukko 8. Cowboyn pää  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

hauskuus; iloisuus 40 cowboy; villi länsi 28 

huudahdus; innostus 16 hauskuus; iloisuus 26 

cowboy 12 huudahdus; innostus 17 

villiys; outous 9 villiys; seikkailullisuus 11 

monikäyttöisyys 5 maalaisuus; junttius 8 

huomionhakuisuus 3 rentous 6 

muut 27 rehvakkuus 6 

  muut 28 

 

Moni vastaaja – etenkin 40–60-vuotias – tunnustaa vastauksessaan, ettei tiedä, mikä COWBOYN 

PÄÄ -emojin merkitys on. Suurin osa molempien vastaajaryhmien 'muut'-merkitysryhmän 

vastauksista kuvailevat eri tavoin, miten vastaaja ei tiedä emojin merkitystä. Osa vastaajista 

myös veikkaa merkityksen, vaikkei sitä tietäisikään (esim. 82–83). 

 

82. en tiedä, en koskaan käytä. cowboy? [K] 

83. Se ei merkitse mulle mitään. Ehkä jos puhutaan jostai cowboystä nii tota voi 

käyttää?? [L] 

 

Lukioikäisten vastauksissa emojia kuvaillaan useimmiten 'hauskaksi' tai 'iloiseksi', ja 

merkitysryhmän sisällä ovat myös sekä 'hymyilyä' ja 'nauramista' että 'hyväntuulisuutta' 

korostavat vastaukset (esim. 84–85). Toisin kuin aiemmin käsitellyissä hymyilevissä tai 
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nauravissa emojeissa, juuri kukaan lukiolaisvastaaja ei kerro emojin olevan tulkittavissa 

negatiivisesti. 

 

84. hilpeä veikkonen [L] 

85. käytetään asioiden sujuessa hyvin: positiivinen lataus [L] 

 

Vähemmän suosittuja lukioikäisten esittämiä merkityksiä emojille ovat 'huudahdus; 

innostus' (esim. 86), 'cowboy' (esim. 87) ja 'villiys; outous' (esim. 88).  

 

86. YEEHAW [L] 

87. cowboy vibes, chill [L] 

88. Sitä että heitetään ohjat käsistä ja mennään vähän villimmin. [L] 

 

Osa lukiolaisvastaajista kuvailee emojin olevan heille eräänlainen "yleisemoji", joka on 

'monikäyttöinen' ja voi tarkoittaa monia erilaisia asioita tai ei välttämättä mitään. Heidän 

mukaansa se on helppo laittaa melkein kaikkien viestien perään esimerkiksi keventämään 

tunnelmaa (esim. 89). 

 

89. yksi oma lemppari emoji hassu cowboy en oikein osaa sanoa sille 

tarkoitusta, koska käytän sitä vähän joka väliin [L] 

 

40–60-vuotiailla kaksi suosituinta merkitysryhmää ovat 'cowboy; villi länsi' sekä 

'hauskuus; iloisuus'. Merkitystä 'cowboy; villi länsi' kuvailevissa vastauksissa (esim. 90) emojin 

kuvaillaan tarkoittavan 'länkkärifiilistä' tai 'lännen meininkiä'. 'Hauskuutta' ja 'iloisuutta' 

kuvailevassa merkitysryhmässä (esim. 91) emoji nähdään myös esimerkiksi 'hassuttelevana'. 

 

90. Jii-haa! Villinlännen menoa tai Indiana Jones [K] 

91. Iloisuutta. Hattu on vain somiste, jos ei halua käyttää tavallista 

nauruhymiötä [K] 

 

Pienempiä keski-ikäisten suosimia merkitysryhmiä ovat 'huudahdus; innostus' (17 

vastausta) ja 'villiys; seikkailullisuus' (11 vastausta). Moni vastaaja, joka kuvailee emojia 

'huudahduksella', lisää mukaan myös jonkin toisen merkityksen (esim. 90). Kiinnostavaa on se, 
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että kahdeksan keski-ikäistä vastaajaa kuvailee emojin tarkoittavan 'maalaista' tai 'junttia', ja 

joissakin merkitysryhmän vastauksessa esiintyvät nimenoman molemmat näistä sanoista (esim. 

92). 

 

92. Iloa, maalaisjärkeä, voi toisille ehkä heittää juntinkin kuvan  

 

Erityisesti 40–60-vuotiailla vastaajilla on hankaluuksia tietää emojin merkitystä. 

Lukioikäisillä emoji saa 'iloisen' tai 'hauskan' merkityksen, ja he kuvailevat käyttävänsä sitä 

silloin, kun ovat 'hyväntuulisia'. Molemmat ikäryhmät ovat sitä mieltä, että emojia voi käyttää 

kuvaamaan esimerkiksi 'villiä' tai 'riemukasta' menoa, ikään kuin 'villin lännen tyyliin'. 

 

3.9 Hymyilevät kasvot, joilla on aurinkolasit 

 

Taulukko 9. Hymyilevät kasvot, joilla on aurinkolasit  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

siisteys 67 siisteys 62 

onnistuminen; tyytyväisyys 19 aurinkoisuus; loma; kesä 37 

itsevarmuus; huomionhakuisuus 17 onnistuminen; tyytyväisyys 19 

ylpeys 8 iloisuus 10 

nauraminen; iloisuus 6 itsevarmuus; huomionhakuisuus 9 

rentous 4 ylpeys 7 

aurinkolasien käyttäminen 4 kujeilu 4 

muut 5 muut 4 

 

HYMYILEVÄT KASVOT, JOILLA ON AURINKOLASIT -emoji kuvaa molempien vastaajaryhmien 

mukaan 'siisteyttä' (esim. 93–94). Merkitysryhmän sisällä emojia kuvaillaan erityisesti 

'cooliksi', ja sekä lukioikäisillä että 40–60-vuotiailla on useita vastauksia, joissa emojia 

kuvaillaan ainoastaan 'cool'-sanalla. 

 

93. Emoji tarkoittaa "siisteyttä" (vrt. sanaa "cool" englannin kielellä). [L] 

94. cool, leuhkakin, mutta aika neutraali, suht perusemoji [K] 

 

Suurin ero ikäryhmien välillä on se, että 40–60-vuotiaiden mielestä emoji tarkoittaa usein 

'aurinkoisuutta, lomaa tai kesää' (esim. 95–96), kun taas vain neljässä lukioikäisen vastauksessa 
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mainitaan 'aurinkolasit', minkä näen lähimpänä keski-ikäisten vastausten 'kesäfiilistelyä' 

kuvaavaa merkitysryhmää. 

 

95. Lomatunnelmissa / terassilla [K] 

96. Aurinko paistaa ja on lomatyytyväisyys, [K] 

 

Lukioikäisillä 'siisteyden' (67 vastausta) lisäksi ainoastaan 'onnistuminen; tyytyväisyys' 

(19 vastausta, esim. 97) ja 'itsevarmuus; huomionhakuisuus' (17 vastausta, esim. 98) saavat yli 

kymmenen vastausta. Nämä merkitysryhmät, kuten myös 'ylpeys' (9 vastausta, esim. 99) ovat 

osittain limittäiset, mutta olen erotellut vastaukset sen perusteella, miten 'onnistumiseen' 

reagoidaan, tai onko kyseessä edes onnistuminen vai pelkkää 'ylimielisyyttä'. Muutama 

lukiolaisvastaaja on kuvannut emojia sanalla 'flex' (esim. 100). Nämä vastaukset olen pannut 

'itsevarmuutta ja huomionhakuisuutta' kuvaavaan merkitysryhmään, koska räppislangissa 

flexaaminen tarkoittaa itsevarmaa huomionhakuisuutta (ks. medialähteet, City). 

 

97. Jos on onnistunut jossain hyvin ja menestyksekkäästi, tämä emoji kuvaa sitä 

tunnetta. [L] 

98. tää meinaa, että mä oon paras ja mä tiiän sen [L] 

99. jos on ylpeä itsestään niin laittaa tämän [L] 

100. et jos haluu jotenki flexaa jollai vaik et ”tänää koulu loppu jo 12 ” [L] 

 

40–60-vuotiailla pienempiä merkitysryhmiä ovat 'onnistuminen; tyytyväisyys' (19 

vastausta) sekä 'iloisuus' (10 vastausta). Sekä 'itsevarmuus; huomionhakuisuus' että 'ylpeys' 

saavat näiden lisäksi vähän vajaat kymmenen vastausta. Keski-ikäisten 'onnistumista' tai 

'tyytyväisyyttä' kuvaavissa vastauksissa korostuu se, että emojin käyttäjä tuntee olonsa 

'cooliksi', koska on onnistunut jossakin asiassa (esim. 101). 

 

101. Cool-hymiö! Tätä käytän paljon. Yleensä siinä yhteydessä jos on tapahtunut 

jotain kivaa tai jos oon saanut jostain hyvää palautetta. Tää on jotenkin 

voimakkaampi ku pelkkä hymy-hymiö. Ehkä yleensä kuvastaa tietynlaista 

ylpeyden tunnetta. [K] 
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Molemmat vastaajaryhmät ovat yksimielisiä siitä, että emoji tarkoittaa 'siisteyttä', jota 

kuvaillaan erityisesti sanan 'cool' avulla. 40–60-vuotiailla 'siisteys' linkittyy useimmiten 

aurinkoiseen säähän, lomailuun tai siihen, että on mukavan kesäinen tunnelma. Molemmat 

vastaajaryhmät ovat sitä mieltä, että emojilla voi kuvata sitä, kun on 'onnistunut' jossain, tai on 

'itsevarma'. Näissäkin merkitysryhmissä emojia kuvaillaan usein sanan 'cool' avulla. 

 

3.10 Hymyilevät kasvot, joilla on silmälasit 

 

Taulukko 10.  Hymyilevät kasvot, joilla on silmälasit  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

nörtti; hikipinko 59 nörtti; hikipinko 78 

viisaus 20 viisaus 22 

viisastelu 17 viisastelu 17 

haukkuminen 5 hassuttelu; iloisuus 3 

hassuttelu; iloisuus 4 muut 10 

yleisemoji 3   

muut 11   

 

Molemmat ikäryhmät ovat melko yksimielisiä siitä, mitä HYMYILEVÄT KASVOT, JOILLA ON 

SILMÄLASIT -emoji tarkoittaa. Molemmille vastaajaryhmille merkitys 'nörtti; hikipinko' on 

ylivoimaisesti suosituin (esim. 102–103), ja myös merkitykset 'viisaus' ja 'viisastelu' saavat 

kannatusta. Molempien vastaajaryhmien kohdalla muut merkitysryhmät kuin kolme suurinta 

jäävät selvästi alle kymmeneen vastaukseen. 

 

102. että toinen ihminen on nörtti. ja se lukee 13 viikkoo ennen kokeisii vaikka 

vois tulla kavereitten kaa ulos [L] 

103. Nörtti. Kuvaa tilannetta jossa joku tai itse toimii kuten nörtti. Siis on 

kiinnostunut vaikkapa tietotekniikasta, peleistä tms. [K] 

 

Tämä on ensimmäinen tarkastelemistani emojeista, josta molemmat ikäryhmät ovat näin 

samaa mieltä. Edes vastaajaryhmien sisällä eroja ei juurikaan synny. Suurin ero on se, että 

jotkut vastaajat ovat sitä mieltä, että emojia käytetään silloin, kun puhutaan 'viisaita' (esim. 

104), ja toisten mielestä emoji liittyy nimenomaan 'viisasteluun' tai 'näsäviisauteen' (esim. 105). 
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104. jos viesti liittyy viisauteen tai osaamiseen ja on positiivinen niin tämä emoji 

hyvä. [L] 

105. Voi käyttää itseironisesti, kun tarkentaa jotain asioita tai korjaa muiden 

virheitä. "Laosin pääkaupunki ei ole Luang Prabang vaan Vientiane "; 

"Voikukan tieteellinen nimihän on Tussilago farfara " Vähän 

anteeksipyytelevä, ilmaisee sitä, että itekin tietää nyt viilaavansa pilkkua. 

[K] 

 

Suurin merkitysryhmä 'nörtti; hikipinko' pitää sisällään vastaukset, joissa emojilla 

kuvaillaan myös esimerkiksi ihmistä, joka opiskelee tai tekee töitä tunnollisesti. Usein tällaisiin 

vastauksiin on liitetty myös sana 'nörtti'. Autenttisissa viesteissä on monia esimerkkejä siitä, 

kuinka emojia voi käyttää opiskelua tai työtä kuvaamaan (esim. N), mutta erityisesti 

'viisasteluun' (esim. O) liittyvät viestit korostuvat siihen nähden, kuinka moni on kuvailevissa 

vastauksissaan sanonut emojin tarkoittavan 'viisastelua'. 

 

N. Kaikki koulutehtävät hyväksytysti läpi  [K] 

O. Se on kylläkin ranska pienellä kirjaimella, eikä Ranska kun puhutaan 

kielestä  [L] 

 

Tiivistettynä emoji tarkoittaa vastaajien mielestä 'nörttiä' tai 'hikipinkoa' riippumatta 

vastaajan iästä. Emojia käytetään usein kuvaamaan 'viisastelua' tai 'viisautta' ja 'älykkyyttä', ja 

saamieni autenttisten viestiesimerkkien perusteella etenkin näsäviisastelun tai pikkuasioiden 

korjaamisen jälkeen emojia käytetään paljon. Muutamassa lukiolaisvastauksessa todetaan, 

etteivät nuoret juurikaan käytä emojia, mutta silti sen merkitys tunnutaan tietävän. 
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3.11 Anova 

 

Taulukko 11.  Anova  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

söpöys 50 surullisuus 78 

surullisuus 29 myötätunto; sääli 37 

anelu; pyytäminen 29 huolestuneisuus 10 

huomionhakuisuus 16 anelu; pyytäminen 9 

myötätunto; sääli 14 liikutus 6 

liikutus 7 pettyminen 4 

anteeksipyytäminen; -antaminen 5 ahdistus 3 

ärsyttäminen 3 söpöys 3 

ujous 3 muut 3 

ihailu 3   

muut 5   

 

Erityisesti lukioikäisillä tuntuu olevan monia erilaisia näkemyksiä siitä, mitä ANOVA-emoji 

tarkoittaa. Selvästi suurin ryhmä heillä on 'söpöys', ja myös 'surullisuus' ja 'anelu; pyytäminen' 

saavat kannatusta. Näiden kolmen suurimman merkitysryhmän takana on useita pienempiä 

merkitysryhmiä, joilla on vastauksia 3–16, suurimpana 'huomionhakuisuus' ja 'myötätunto; 

sääli'. 

Moni lukioikäinen vastaaja kuvailee emojille useita merkityksiä (esim. 106–107) ja 

toteaakin vastauksessaan, että emoji tarkoittaa monenlaisia asioita. Niinpä tavallista useampi 

lukioikäisen vastaus kuuluu tällä kertaa useamman merkitysryhmän alle. 

 

106. Monia tarkoituksia: esimerkiksi jos näkee jotain söpöä, jos haluaa osoittaa 

kiitollisuutta tai myötämielisyyttä jollekulle, ja sellaista yleistä "vooooi"-

tunnetta [L] 

107. Jokin on söpöä tai ihanaa tai voi olla myös surullista, voi välillä antaa 

empatiaa simlä paremmin kuin vain tekstillä [L] 

 

Lukioikäisten autenttisissa viestiesimerkeissä on useita 'söpöyttä' kuvaavia viestejä (esim. 

P–Q). 
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P. telkkarissa on nokkaeläinvauvoja  [L] 

Q. ompa söpö  [L] 

 

Koska monessa lukioikäisen vastauksessa emojille kuvataan monia merkityksiä, on 

hieman pienemmissäkin merkitysryhmissä sellaisia vastauksia, joissa emojia kuvaillaan 

'söpöksi' ja sen lisäksi esimerkiksi 'surulliseksi' (esim. 108) tai 'anelevaksi' (esim. 108–109). 

 

108. kun alkaa itkettää "please" kun näkee jotain söpöä [L] 

109. Emoji kuvaa mielestäni sanaa "pliis" tai söpöä [L] 

 

 40–60-vuotiaat vastaajat ovat emojin merkityksestä hyvin eri mieltä lukioikäisten 

kanssa, mutta keskenään he ovat melko yksimielisiä. Keski-ikäisten mielestä emoji tarkoittaa 

'surullisuutta' (78 vastausta) tai 'myötätuntoa ja sääliä' (37 vastausta). 'Söpöys', joka on 

lukioikäisten keskuudessa suosituin merkitysryhmä, saa keski-ikäisiltä vain kolme vastausta, 

joista yhdessä (esim. 110) todetaan, että vastaaja käyttää söpöyden merkitystä vain nuorten 

kanssa viestitellessään. 

 

110. Pliis, jooko tai toisaalta varsinkin kaverien käyttämänä surku, 

myötätuntoitku. Myös voi ei, onpa supersöpö, mutta lähinnä viesteilyssä 

lukioikäisen lapsen kanssa [K] 

 

Myös 40–60-vuotiaiden vastauksissa emojia kuvaillaan usein monisanaisesti, ja moni 

vastaus kuuluu erityisesti kahteen suurimpaan merkitysryhmään (esim. 110–112). 

 

111. Surku! Välitöntä surua ja myötätuntoa, kun kuulen esim. toiselle 

tapahtuneesta huonosta uutisesta. [K] 

112. Surullinen, itkuinen. Voi käyttää osoittamaan myös myötätuntoa. [K] 

 

40–60-vuotiaiden autenttisissa viestiesimerkeissä korostuvat emojin 'surullisuutta' tai 

'myötätuntoa' tarkoittavat käyttötavat (esim. R ja S). 

 

R. Mulla on ihan valtava ikävä sua jo nyt  [K] 

S. Harmittaa puolestasi, kun et saanut sitä paikkaa  olisit ansainnut sen! [K] 
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Tämän emojin kohdalla vastausryhmien välillä on siis suuria eroja. 40–60-vuotiaiden 

mielestä emoji tarkoittaa pääosin 'surullisuutta', ja myös erilaiset 'myötätunnon' osoitukset tai 

'sääli' saavat kannatusta. Vaikka nämä kaksi merkitysryhmää ovat lukiolaisillakin melko 

suosittuja, tarkoittaa emoji lukiolaisten mielestä useimmiten 'söpöyttä', mikä puolestaan 

esiintyy vain muutamassa 40–60-vuotiaan vastauksessa. Siinä missä keski-ikäiset ovat 

kohtuullisen yksimielisiä emojin merkityksestä, on lukioikäisillä monia eri näkemyksiä siitä, 

mitä emoji tarkoittaa. 'Söpöyden' lisäksi suosittuja merkityksiä ovat esimerkiksi 'surullisuus' tai 

'anelu; pyytäminen', joista jälkimmäistä kuvaillaan erityisesti 'pliis'-sanan avulla. 

 

3.12 Ääneen itkevät kasvot 

 

Taulukko 12.  Ääneen itkevät kasvot  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

itkeminen 49 itkeminen 75 

nauraminen 44 surullisuus 46 

surullisuus 30 liioiteltu itkeminen 12 

sarkastisuus 11 liikutus 8 

muut 10 sarkastisuus 4 

  muut 6 

 

ÄÄNEEN ITKEVÄT KASVOT -emojin kohdalla kummankin vastaajaryhmän suosituin 

merkitysryhmä on 'itkeminen'. Myös merkitys 'surullisuus' on molemmilla vastaajaryhmillä 

yleinen tulkinta emojin merkityksestä. Vastauksissa korostuu molemmilla ikäryhmillä myös se, 

että emojia voi käyttää kuvaamaan 'ilosta itkemistä'. 

Suurin ero merkityksessä on se, että lukioikäiset näkevät emojin 'itkevän' lisäksi myös 

'nauravana'. Siinä missä 'itkeminen' kerää 49 vastausta, 'nauraminen' kerää 44 vastausta. 40–

60-vuotiaiden vastauksissa vain yhdessä (esim. 113) todetaan, että emoji voi tarkoittaa myös 

'nauramista', mutta muutama keski-ikäinen vastaaja tiedostaa sen, että nuorilla emoji tarkoittaa 

nauramista (esim. 114). 

 

113. Huutonaurua / itkettää [K] 
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114. Itkua, nuorilla tosin käsittääkseni korvannut itkunauruemojin, joka on 

cringe. [K] 

 

Tässä on kaksi lukioikäisten antamaa autenttista viestiesimerkkiä, joissa emojia käytetään 

kuvaamaan 'nauramista' (esim. T ja U). Esimerkissä T huomioitavaa on se, että ennen kuutta 

ÄÄNEEN ITKEVÄT KASVOT -emojia vastaaja on käyttänyt kahdesti myös ILONKYYNELEITÄ 

KASVOILLA -emojia. Tässä yhteydessä sekä kahden eri emojin yhdistäminen että monen itkevän 

emojin käyttäminen vahvistavat emojin tuoman affektin intensiteettiä. 

 

T. EI VITTU  [L] 

U. Eikai se oikeesti sanonu noin  (vitun hauska juttu) [L] 

 

Merkittävässä osassa lukioikäisten vastauksia mainitaan sekä 'itkeminen' että 

'nauraminen' (esim. 115–117). 

 

115. itkee/ nauraa ihan sikana/ nauraa iloisesti [L] 

116. itkemistä tai nauramista [L] 

117. Itket voimakkaasti tai naurat voimakkaasti [L] 

 

Osa vastaajista kuvailee emojin "oikean" merkityksen olevan 'itkeminen', mutta samalla 

toteaa, että sitä käytetään myös kuvaamaan 'nauramista' (esim. 118–119). 

 

118. Käytetään joko oikeassa merkityksessä eli kuvaamaan itkua, tai sitten suurta 

määrää naurua niin että vedet valuvat silmistä. [L] 

119. sellane ku haluun humoristisella tavalla laittaa itkunauru( ) emojin niin 

laitan tän emoji on uusi emoji. [L] 

 

Monessa 40–60-vuotiaan vastauksessa korostuu se, että emojia käytetään silloin, kun 

kokee jotain hieman 'surullista' tai 'ikävää', tai haluaa osoittaa dramaattisuutta 'liioittelemalla 

omaa suruaan' (merkitysryhmä 'liioiteltu itkeminen', 12 vastausta, esim. 120–121). 

 

120. Vuolas ja dramaattinen itku, kevyt ”byhyy, en saanut karkkia” -olo tai jos 

vaikka reality-tv-ohjelmassa lemppari putoaa pois. Ei vakavaa itkua, jos 
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viesti muutoin höpöhöpöä, mutta tekstistä riippuen ymmärrän myös oikeana 

isona itkuna ja suurena murhetunteena. [K] 

121. Ylimitoitettu surun ilmaisu, jota käytetään suht pienien asioiden 

suremiseen. "Lempikahvilani lopetti " käy, mutta ei "isäni kuoli " Voi 

ilmaista sekä omaa tunnetta että tukea toiselle, mutta ei tosiaan sovi ns. 

oikeiden ja isojen surujen ilmaisuun. [K] 

 

Tiivistettynä molemmat ikäryhmät näkevät emojin merkityksenä 'itkemisen', mutta 

lukioikäisten kohdalla emoji tarkoittaa myös 'nauramista'. Muutama keski-ikäinen vastaaja 

toteaa tietävänsä, että nuorten keskuudessa emojin merkitys on muuttunut. Moni 

lukiolaisvastaaja toteaakin emojin "oikean" merkityksen olevan 'itkeminen', mutta silti sitä 

käytetään kuvaamaan 'nauramista'. Keski-ikäisillä vastaajilla emoji saa usein merkityksen 

'dramaattisesta tai liioitellusta itkemisestä', joten heidän mielestään emojia voi käyttää silloin, 

kun tietää itsekin surunsa olevan ylimitoitettua. 

 

3.13 Pääkallo 

 

Taulukko 13.  Pääkallo  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

nauraminen; hauskuus 47 kuolema 37 

kuolema 28 pelottavuus; kauhu 20 

hämmennys; järkytys 14 halloween 18 

negatiivisuus 13 pääkallo; luuranko 18 

nolous 9 negatiivisuus 13 

pääkallo; luuranko 5 nauraminen; hauskuus 10 

uhkaavuus 4 uhkaavuus; vaara 10 

muut 6 myrkyllisyys 4 

  metallimusiikki 3 

  sarkasmi 3 

  muut 12 

 

Vastaajaryhmät ovat melko eri mieltä siitä, mitä PÄÄKALLO-emoji tarkoittaa. 40–60-vuotiaiden 

mielestä emojilla kuvataan 'kuolemaa', kun taas lukioikäiset käyttävät sitä kuvaamaan 

'nauramista' ja 'hauskuutta'. 'Kuolema' on suosittu merkitysryhmä myös lukioikäisten 
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keskuudessa, mutta muuten eri-ikäisillä vastaajilla ei ole juurikaan yhteisiä näkemyksiä emojin 

merkityksestä. Lukioikäisten 'hämmennys; järkytys'- ja 40–60-vuotiaiden 'pelottavuus; kauhu' 

-merkitysryhmät ovat osittain limittäiset. 

Lukioikäiset kuvailevat emojia useimmiten 'nauravaksi', ja monessa vastauksessa 

esiintyy ilmaus 'kuolla nauruun' (esim. 122). Muutenkin vastaajat kuvailevat emojia niin, että 

sillä tarkoitetaan voimakasta ja "oikeaa" nauramista (esim. 123). Myös kuvailuja 'mustasta 

huumorista' esiintyy (esim. 124). 

 

122. nauraa niin että melkein kuolee [L] 

123. uusi itkunauru emoji. Joku asia on erittäin hauska. [L] 

124. Äärettömän hauskaa, yleensä käytetään mustassahuumorissa [L] 

 

Lukioikäisten 'kuolemaa' kuvailevassa merkitysryhmässä on paljon vaihtelua siinä, 

millaisesta kuolemasta vastaajien mielestä on kyse. Edellä mainitun 'nauruun kuolemisen' 

(esim. 122) lisäksi kuoleman nähdään liittyvän esimerkiksi epämiellyttävän asian tekemiseen 

(esim. 125) tai muuten negatiiviseen tapahtumaan (esim. 126). 'Kuolema'-merkitysryhmässä 

olevat lukiolaisvastaukset kuuluvat usein myös muihin merkitysryhmiin. 

 

125. kuolet. Joudut vaikka tekemään jotain kauheaa. Voidaan käyttää myös esim 

jos teet jotain noloa [L] 

126. joku todella idioottimainen tai ärsyttävä asia tapahtuu, dead, ei näin [L] 

 

40–60-vuotiaiden vastauksissa 'kuolema' on yleisin merkitysryhmä. Kuten 

lukioikäisilläkin, myös keski-ikäisillä 'kuolema' yhdistyy muihin merkityksiin. Monessa 

vastauksessa kuvaillaan erityisesti 'halloweenin', 'pelottelun' (esim. 127) tai 'pääkallon' (esim. 

128) merkitysten yhdistämistä 'kuolemaan'. 

 

127. Kuolema, halloween, pelottelu, kalma [K] 

128. Pääkallo, kuolema, synkkä asia, loppu [K] 

 

Kuten joidenkin aikaisemmin käsiteltyjen emojien kohdalla, myös tällä kertaa 40–60-

vuotiaat tulkitsevat emojia konkreettisemmin kuin lukioikäiset. 'Kuoleman' (37 vastausta) 

lisäksi keski-ikäisillä suosittuja merkitysryhmiä ovat myös 'halloween' ja 'pääkallo; luuranko' 
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(molemmilla 18 vastausta). Muutamassa vastauksessa keski-ikäiset vastaajat toteavat, etteivät 

osaisi käyttää emojia osana keskustelua, mutta antavat sille silti konkreettisen merkityksen 

(esim. 129–130). 

 

129. en tiedä, tai siis tiedän että tuo on pääkallo, mutta en osaisi käyttää 

130. Pääkallo se näkyisi olevan 

 

Molemmilla ikäryhmillä suosittuna on merkitysryhmä, jossa kuvaillaan jonkinlaiseen 

'yllättymiseen' liittyvää tapahtumaa. Lukioikäisillä reaktiot ovat useimmiten 'hämmentyneitä' 

tai 'järkyttyneitä' (14 vastausta, esim. 131), kun taas keski-ikäiset kuvailevat 'pelottavuutta' tai 

'kauhua' (20 vastausta, esim. 132).  

 

131. sitä kun jokin asia menee yli eikä jää mitään sanottavaa [L] 

132. Pelottelu, ei kuitenkaan kuolema (ku ei oo sääriluut alla ristissä) Joku hurja 

juttu, säikyttely, Halloweenin hengessä [K] 

 

Molemmilla vastaajaryhmillä merkitysryhmä 'negatiivisuus' (molemmilla 13 vastausta, 

esim. 133–134) on vaihtelultaan laaja, mutta ryhmien vastauksia yhdistää se, että emojin 

käyttäjän mielestä emojilla kuvataan 'typerään kommenttiin reagoimista', 'turhautumista', 

'pahaa mieltä' tai 'ärsyyntyneisyyttä'. 

 

133. jos joku kertoo huonon vitsin ja se ei naurata yhtää ni tää on se vastaus. ja 

että no shit sherlock [L] 

134. En tiedä! Vihainen, torjuva emoji, kieltäytyy kommunikoimasta, tunteeni 

ovat kuolleet tai en halua avautua yhtään, painu helvettiin ja jätä mut 

rauhaan??? [K] 

 

Tiivistettynä emoji kuvaa lukioikäisten mielestä 'nauramista' tai 'hauskuutta' ja 40–60-

vuotiaiden mielestä 'kuolemaa'. Keski-ikäisten vastauksissa 'nauraminen; hauskuus' saa vain 

kymmenen vastausta, kun taas lukioikäisillä 'kuolema' on toiseksi yleisin merkitysryhmä. Eri-

ikäiset vastaajat ovat 'kuoleman' lisäksi samaa mieltä siitä, että emojia voi käyttää kuvaamaan 

jonkinlaista 'yllättyneisyyttä' sekä 'negatiivisuutta'. Keski-ikäiset kuvailevat emojia selvästi 

konkreettisemmin kuin lukioikäiset. 
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3.14 Yhteen puristetut kädet 

 

Taulukko 14.  Yhteen puristetut kädet  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

rukoileminen 42 kiittäminen; kiitollisuus 63 

kiittäminen; kiitollisuus 33 rukoileminen 40 

pyytäminen; anelu 22 pyytäminen; anelu 22 

yläviitonen 13 toivominen 17 

iloisuus; tyytyväisyys 6 siunattu; siunaus 15 

rauha 6 yläviitonen 12 

siunattu 5 kunnioitus 4 

anteeksi pyytäminen 4 muut 4 

kunnioitus 4   

muut 5   

 

Molemmat vastaajaryhmät ovat melko samaa mieltä YHTEEN PURISTETUT KÄDET -emojista, ja 

tällä kertaa onkin mielekkäämpää tarkastella ikäryhmien välisten erojen sijaan sitä, millaisia 

merkityksiä vastaajat yleisesti emojille kuvailevat. 

Emojipedian blogissa (ks. Emojiology:  Folded Hands) todetaan, että emoji tarkoittaa 

enimmäkseen 'rukoilemista', 'kiittämistä' ja 'pyytämistä', ja että laajalle levinnyt käsitys emojin 

"oikeasta merkityksestä" on vain urbaanilegenda. Blogitekstissä nostetaan esille, että vuodesta 

2012 eteenpäin internetissä on liikkunut huhuja siitä, että emoji tarkoittaisi "oikeasti" 

'yläviitosta', ja tämän kaltainen kommentointi näkyy myös omassa aineistossani. Moni vastaaja 

kommentoi, että tietää emojin "oikean merkityksen", mutta käyttää itse sitä joko eri tavalla tai 

on muuttanut tapaansa käyttää sitä "oikean merkityksen" opittuaan (esim. 135–138). 

 

135. rukoileminen tai palvominen, mutta monille selvisi vasta lähi aikoina, että 

se tarkoittaakin yläfemmaa [L] 

136. tiedän että se tarkoittaa oikeasti että kaksi ihmistä antaa ylävitosen mutta 

minulle se merkitsee enemmän rukoilua [L] 

137. Itse olen käyttänyt tätä merkityksessä ”kiitän” mutta jotkut toivottavat tällä 

siunausta. Highfive-merkitykseen en usko, se lienee urbaani legenda. [K] 
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138. Olen kuullut että olisi oikeasti high five, mutta itse käytän merkityksessä 

kiitos / kiitollisuus, voisi tarkoittaa myös rukousta / rukoilemista / 

pyytämistä. [K] 

 

Olen jättänyt 'yläviitonen'-merkitysryhmän ulkopuolelle ne vastaukset, joissa vastaaja 

kertoo, ettei käytä emojia 'yläviitosen' merkityksessä, vaikka mainitseekin sen vastauksessaan 

(esim. 136–138). Pelkkä maininta 'yläviitosesta' ei siis riitä siihen, että olisin tulkinnut 

vastauksen kuulumaan kyseiseen merkitysryhmään. 

On merkittävää, että molempien vastaajaryhmieni kolme suosituinta merkitysryhmää 

ovat juuri ne, jotka Emojipedian blogi mainitsee emojin päämerkityksiksi (ks. Emojiology:  

Folded Hands). Lukioikäisillä suosituin merkitysryhmä on 'rukoileminen' (42 vastausta), minkä 

jälkeen tulevat 'kiittäminen; kiitollisuus' (33 vastausta) sekä 'pyytäminen; anelu' (22 vastausta). 

40–60-vuotiailla suosituin merkitysryhmä on 'kiittäminen; kiitollisuus' (63 vastausta), minkä 

jälkeen tulevat 'rukoileminen' (40 vastausta) ja 'pyytäminen, anelu' (22 vastausta). Molemmissa 

vastaajaryhmissä on monia pitkiä vastauksia, joissa kuvaillaan emojille useita eri merkityksiä 

(esim. 139–140, myös 135–138). 

 

139. When I apologize, say thank you, or ask to do something to someone. [L] 

140. Kiitos tai sitten myös "please" henkinen pyyntö, joskus myös rukoillaan että 

jokin asia toimii tai tapahtuu. [K] 

 

Keski-ikäisten neljänneksi suosituin merkitysryhmä 'toivominen' (17 vastausta) on 

osittain limittäinen 'pyytäminen; anelu' -merkitysryhmän kanssa. Se on kuitenkin syytä erottaa 

omaksi merkitysryhmäkseen, koska siinä olevissa vastauksissa ei varsinaisesti 'pyydetä' keltään 

mitään, vaan 'toivotaan', että asiat menisivät tietyllä tavalla (esim. 141). 

 

141. Toivottavasti kaikki menee hyvin. [K] 

 

Tiivistettynä molemmat vastaajaryhmät ovat samaa mieltä emojin merkityksistä ja 

erityisesti siitä, että emojilla nimenomaan on useita eri käyttötapoja. Molemmilla ikäryhmillä 

suosituimmat vastausryhmät ovat 'kiittäminen', 'rukoileminen' ja 'pyytäminen'. Huomioitavaa 

on se, että moni vastaaja kuvailee vastauksessaan jollakin tavalla merkitystä 'yläviitosesta', joka 

on internetissä liikkunut eräänlaisena urbaanilegendana vuosien varrella. On perättömästi 
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väitetty, että emojin "oikea merkitys" olisi 'yläviitonen', ja useassa vastauksessa tähän otetaan 

jotenkin kantaa. 

 

3.15 Säihkeet 

 

Taulukko 15.  Säihkeet  

Lukioikäiset  40–60-vuotiaat  

Merkityksen kuvaus lkm. Merkityksen kuvaus lkm. 

loistokkuus; kauneus 32 loistokkuus; kauneus 42 

korostus 26 tähti 41 

glitter; kimallus 14 glitter; kimallus 21 

sarkastisuus 13 juhla; joulu 15 

tähti 11 positiivisuus; kannustus 12 

positiivisuus 8 muut 8 

huudahdus 7   

menestys; täydellisyys 7   

yleisemoji 5   

muut 15   

 

Vaikka molemmilla vastaajaryhmillä 'loistokkuus; kauneus' on suosituin merkitysryhmä, ovat 

eri-ikäiset vastaajat muuten melko erimielisiä SÄIHKEET-emojin merkityksestä. Suurin ero 

ikäryhmien välillä on se, että lukioikäisillä emojille on kehittynyt hyvin spesifi käyttötapa 

sanojen tai asioiden 'korostamisessa'. Keski-ikäisillä emoji puolestaan saa melko konkreettisia 

merkityksiä, ja esimerkiksi merkitykset 'tähti' tai 'juhla; joulu' ovat suosittuja. 

Molempien vastaajaryhmien suosituin merkitysryhmä on 'loistokkuus; kauneus', joka 

sisältää melko laajaa vaihtelua. Olen laskenut mukaan kaikki sellaiset vastaukset, joissa emojin 

nähdään kuvailevan jonkin asian kauneutta tai hienoutta. Lukioikäisten keskuudessa suosittua 

on kuvailla emojia sanalla 'fancy' (esim. 142), ja 40–60-vuotiaat käyttävät ilmausta 'bling bling' 

(esim. 143). 

 

142. Jos joku asia on hieno tai fancy niin se korostaa sitä [L] 

143. Blingbling, glitter välkkyy, juhlistetaan jotain, onpa loistavaa! [K] 

 

Esimerkin 143 tapaan moni 40–60-vuotias antaa emojille monia eri merkityksiä, ja 

tavallista useampi vastaus kuuluukin moneen merkitysryhmään. Joissain tapauksissa on myös 
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hankalaa erottaa, milloin vastaus kuvailee 'loistokkuutta' ja milloin 'kimallusta' tai 

'positiivisuutta'. Ikäryhmästä riippumatta pyrin siihen, että 'loistokkuus; kauneus' -

merkitysryhmä on abstraktimpi kuin 'glitter; kimallus', ja 'positiivisuus'-merkitysryhmään 

kuuluvat vastaukset, joissa jokin asia tai tapahtuma nähdään myönteisessä tai toiveikkaassa 

valossa. Kuitenkin erityisesti näiden kolmen merkitysryhmän välillä on paljon lomittaisuutta. 

Lukioikäisten toiseksi suosituin merkitysryhmä on 'korostus' (26 vastausta), ja on 

huomioitavaa, että yhdessäkään 40–60-vuotiaan vastauksessa mitään korostamiseen liittyvää ei 

mainita. Lukiolaisten mukaan emojia käytetään silloin, kun halutaan korostaa jotakin sanaa tai 

ilmausta. Korostaminen tapahtuu heidän mukaansa niin, että emoji laitetaan korostettavan asian 

molemmille puolille (esim. 144). Korostaa voi vastausten mukaan monenlaisia asioita (esim. 

145), ja myös vitsailla puheena olevasta aiheesta (esim. 146). 

 

144. tähtitaivas tai semmoinen jos halutaan nostaa jokin sana esille niin laitetaan 

tuo ensiksi, sitten kirjoitetaan sana ja sen sanan perään uudestaan tuo emoji. 

[L] 

145. käytetään painotettavan sanan ympärillä, joko sarkastisesti tai iloisesti [L] 

146. jostain omista ongelmista heitetään läppää jos laittaa tän emojin molemmin 

puolin sitä sanaa esim *tähtiemoji* Masennus *tähtiemoji* [L] 

 

Asioita korostava käyttötapa näkyy myös lukiolaisten autenttisissa viestiesimerkeissä 

(esim. V–X). 

 

V. Tätä on porvoo  (=paska paikka) [L] 

W. Onneks on asepalvelus  nii ei tarvi huolii välivuoden toimeentulost [L] 

X. aion tyylii vaa pelaa  tänää koko päivän [L] 

 

40–60-vuotiaat käyttävät emojia 'loistokkuuden' ja 'kauneuden' kuvailun lisäksi 

tarkoittamaan 'tähteä' (41 vastausta, esim. 147), 'glitteriä' tai 'kimallusta' (21 vastausta, esim. 

148), 'juhlaa' ja erityisesti 'joulua' (15 vastausta, esim. 149) tai 'positiivisuutta', joka on usein 

'kannustamista' (12 vastausta, esim. 150). On huomioitavaa, että melkein jokainen 40–60-

vuotiaan vastaus menee näihin viiteen suurimpaan merkitysryhmään. 

 

147. Tähtiä, ei kummoisempaa merkitystä. [K] 
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148. Kimallusta, tähtipölyä [K] 

149. Joulun tähdet tuikkivat, eli käytetään kun halutaan kuvata joulua tai muuta 

juhlavaa hetkeä. Harvoin olen nähnyt tekstien seassa. [K] 

150. Kuten eräässä ikonisessa sarjassa sanottaisiin: Shiny! Jokin on hienoa, nyt 

menee hyvin, tässä hommassa on säihkettä. Emojilla täydennetään hyviä 

uutisia, onnitteluja tai kehuja. [K] 

 

Myös 40–60-vuotiaiden autenttisissa viesteissä korostuu se, että emojia käytetään 

kuvaamaan esimerkiksi 'loistokkuutta', 'positiivisuutta' tai 'juhlia' (esim. Y–Z). 

 

Y. Tänään on euroviisuklubin pikkujoulut!  [K] 

Z. Mikä fiilis?  (muu ku väsynyt) Kiitos vielä eilisestä!  [K]  

 

Molemmille ikäryhmille emoji edustaa jonkinlaisen 'loistokkuuden' tai 'kauneuden' 

kuvailua, ja myös 'kimallusta' ja 'glitteriä' esiintyy molempien ikäryhmien vastauksissa. Suurin 

ero emojin käytössä on siinä, että lukioikäisillä emojille on muodostunut hyvin erityinen 

käyttötarkoitus, jolla 'korostetaan' jotain asiaa tai sanaa. Se, mitä tällä korostamisella halutaan 

sanoa, vaihtelee runsaasti esimerkiksi 'ylellisyydestä' 'pilkkaamiseen' ja 'sarkastisuuteen'. 

Korostaminen tapahtuu siten, että korostettava asia sijoitetaan kahden SÄIHKEET-emojin väliin. 

 

 

4 Johtopäätökset 

 

Olen tarkastellut luvussa 3 valitsemieni 15 emojin merkityksiä sen perusteella, miten eri-ikäiset 

vastaajani ovat emojia kuvailleet. Vastaajat jakautuvat kahteen ryhmään heidän ikiensä 

perusteella: toinen ryhmä koostuu lukioikäisistä eli noin 16–19-vuotiaista nuorista ja toinen 

noin 40–60-vuotiaista henkilöistä. Vastaukset olen jakanut merkitysryhmiin sen perusteella, 

millaisia ominaisuuksia, tekoja, tunteita tai muita ilmiöitä ne sisältävät. Yksi vastaus voi kuulua 

moneen merkitysryhmään, mikäli vastauksessa on kuvailtu emojin merkitystä monisanaisesti 

tai esimerkiksi sanottu, että se voi tarkoittaa eri tilanteissa erilaisia asioita. Olen myös nostanut 

esille autenttisia viestejä, joissa vastaajat ovat emojeita käyttäneet. 

Saamiani tuloksia voi tarkastella tutkimuskysymysteni motivoimana kahdesta 

näkökulmasta: ollaanko emojin merkityksestä samaa mieltä 1) eri vastaajaryhmien välillä ja 2) 
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vastaajaryhmien sisällä. Vedän seuraavaksi yhteen luvussa 3 saamani tulokset näistä kahdesta 

näkökulmasta. Joudun jakamaan osan emojeista melko karkeastikin jompaankumpaan 

ääripäähän, vaikka todellisuudessa useissa tapauksissa on hankalaa sanoa, ollaanko esimerkiksi 

vastaajaryhmien sisällä kovinkaan saman- tai erimielisiä. 

Käsittelen ensin emojeita, joista vastaajaryhmät ovat samaa mieltä, sitten emojeita, joista 

vastaajaryhmät ovat eri mieltä. Lopuksi tarkastelen vielä emojeita, joiden merkityksestä myös 

vastaajaryhmien sisällä ollaan erimielisiä. En näe kovin mielekkäänä käsitellä erikseen 

tapauksia, joissa vastaajaryhmien sisällä ollaan samaa mieltä emojien merkityksistä, joten jätän 

ne yhteenvetoni ulkopuolelle. Pidän jatkuvasti myös mukana sen, millaista jatkotutkimusta 

emojeista ja niiden merkityksistä olisi mahdollista tehdä. 

 

4.1 Vastaajaryhmät samaa mieltä 

 

Vastaajaryhmät ovat vähintään melko samaa mieltä seuraavan kuuden emojin merkityksestä: 

HASSUTTELEVAT KASVOT  (ks. luku 3.4), KASVOT ILMAN SUUTA  (ks. luku 3.5), SILMÄT 

YMMYRKÄISINÄ  (ks. luku 3.7), HYMYILEVÄT KASVOT, JOILLA ON AURINKOLASIT  (ks. luku 

3.9), HYMYILEVÄT KASVOT, JOILLA ON SILMÄLASIT  (ks. luku 3.10) ja YHTEEN PURISTETUT 

KÄDET  (ks. luku 3.14). 

Eniten samaa mieltä vastaajaryhmät ovat HYMYILEVÄT KASVOT, JOILLA ON SILMÄLASIT -

emojista. Kolme suurinta merkitysryhmää ('nörtti', 'viisaus' ja 'viisastelu') ovat samat 

molemmissa vastaajaryhmissä. Tulkitsen tämän niin, että silmälasipäinen ja ulkonevat hampaat 

omistava hahmo on tuttu 'nörtin' ilmentymä populaarikulttuurista usean vuosikymmenen ajalta. 

Samoin HYMYILEVÄT KASVOT, JOILLA ON AURINKOLASIT -emojin hahmo on tuttu jo 

hymiöajalta, jolloin 8)-hymiö tarkoitti 'siistiä' ja itsevarmaa ihmistä, jolla on aurinkolasit. 

'Siisteys' onkin molemmilla vastaajaryhmilläni ylivoimaisesti suosituin merkitys, joka emojille 

annetaan. 

Vaikka YHTEEN PURISTETUT KÄDET -emojille tiedostetaan monia eri merkityksiä, ovat 

molemmat vastaajaryhmät sitä mieltä, että emojilla osoitetaan pääosin 'kiitollisuutta', 

'kiittämistä', 'pyytämistä' tai 'rukoilemista'. Käsien yhteen liittäminen nähdään sekä 

länsimaisessa että aasialaisessa kulttuurissa juuri kiittämistä ja pyytämistä tarkoittavana eleenä. 

Eräs jatkotutkimuksen paikka voisi olla, kuinka tiettyjen maiden kulttuurit vaikuttavat siihen, 

miten emojeita tulkitaan. Omassa aineistossani muutama vastaus kuvailee sitä, kuinka emojilla 
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tarkoitetaan "ei-kristillistä rukoilemista", jolloin merkitys on enemmän 'pyytämistä' kuin 

'rukoilemista'. 

KASVOT ILMAN SUUTA -emojille molemmat vastaajaryhmät tunnistavat 'sanattomuuden' 

merkityksen, vaikka sanattomuuden syy vaihteleekin hieman vastaajasta riippuen. Useimmiten 

sanattomuudella halutaan kuvata 'järkytystä' tai 'haluttomuutta vastata'. Samanmielisyys 

johtunee siitä, että emojille on helppoa luoda konkreettinen tulkinta siitä, että koska sillä ei ole 

suuta, se ei fyysisesti voi puhua. Hieman samaan tapaan konkreettisia tulkintoja on mahdollista 

luoda myös HASSUTTELEVAT KASVOT- ja SILMÄT YMMYRKÄISINÄ -emojeille. Koska emojit 

näyttävät samoilta kuin oikeat ilmeet, on tulkinnat helppo vetää samaan suuntaan käyttäjän iästä 

riippumatta. HASSUTTELEVAT KASVOT -emojin kohdalla on hieman tulkintaeroja siitä, 

tarkoitetaanko emojilla 'sekavuutta', 'hulluutta' vai 'hassuttelua', mutta kaikki tulkinnat ovat 

melko suoraviivaisia. Samoin SILMÄT YMMYRKÄISINÄ -emojille esitetyt tulkinnat 

'kyllästyminen', 'ärsyyntyminen' ja 'hämmennys' liittyvät kaikki konkreettisesti 'silmiä 

pyörittelevään' ilmeeseen. 

Yleistävästi voi sanoa, että saamieni tulosten perusteella keski-ikäiset tulkitsevat emojien 

merkityksen konkreettisemmin kuin lukioikäiset. Tässä aihepiirissä olisi mahdollisuuksia 

useisiin lisätutkimuksiin. Olisi kiinnostavaa tietää, miten muut yllä olevien tapausten kaltaiset 

emojit, joille on helppoa tulkita tosielämän ilmeistä ja eleistä heijastavia merkityksiä, 

käyttäytyvät eri-ikäisten vastaajien mielestä. Millaiset emojit keräävät myös nuoremmilta 

vastaajilta epäironisia merkityksiä, ja mitä se vaatii, että eri-ikäiset vastaajat tulkitsevat emojia 

samalla tavalla? 

 

4.2 Vastaajaryhmät eri mieltä 

 

Emojeita, joista vastaajaryhmät ovat eri mieltä, ovat seuraavat yhdeksän: VIRNISTÄVÄT KASVOT 

JA HIKEÄ  (ks. luku 3.1), HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT  (ks. luku 3.2), HYMYILEVÄT 

KASVOT JA SÄDEKEHÄ  (ks. luku 3.3), KASVOT YLÖSALAISIN  (ks. luku 3.6), COWBOYN PÄÄ 

 (ks. luku 3.8), ANOVA  (ks. luku 3.11), ÄÄNEEN ITKEVÄT KASVOT  (ks. luku 3.12), 

PÄÄKALLO  (ks. luku 3.13) ja SÄIHKEET  (ks. luku 3.15). 

Olen luvussa 4.1 puhunut jo hieman konkreettisista ja abstrakteista tulkinnoista, ja niiden 

merkitys korostuu entisestään, kun puhutaan emojeista, joista vastaajat ovat eniten erimielisiä. 

Esimerkiksi HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT -emoji tarkoittaa keski-ikäisille vastaajille 

pääosin tavallista 'hymyä', kun taas lukioikäisten vastauksissa korostuu se, että emoji tarkoittaa 
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'ärsyyntymistä', ja myös maininnat 'sarkastisesta' hymystä ovat yleisiä. Hieman samanlainen 

tapaus on ÄÄNEEN ITKEVÄT KASVOT -emoji, joka 40–60-vuotiaille tarkoittaa pääosin 'itkemistä', 

mutta lukioikäisten keskuudessa sille on muodostunut 'nauramista' tarkoittava merkitys, jota 

kuvaillaan esimerkiksi "naurattaa niin paljon, että itkettää". 

Myös KASVOT YLÖSALAISIN -emojille on muodostunut lukioikäisten keskuudessa hyvin 

'ärsyyntynyt' ja 'ahdistunut' merkitys. 40–60-vuotiaille emoji tarkoittaa pääosin 'hassuttelua' tai 

hauskuutta. Onkin tyypillistä, että lukioikäiset ilmentävät monella emojilla paljon 

negatiivisempia tunteita kuin keski-ikäiset. Tämän ilmiön taustasyistä saisi aikaan monia 

tutkimuksia. Ainoa tarkastelemani emoji, jolla keski-ikäiset osoittavat negatiivisempia tunteita 

kuin lukioikäiset, on HYMYILEVÄT KASVOT JA SÄDEKEHÄ. 40–60-vuotiaiden vastauksissa 

korostuvat ilmaukset kuten "en se minä ollut", jolla vastaajat osoittavat 'kujeilevaa' tai muuten 

'sarkastista' lähestymistapaa käsiteltävään asiaan. Lukioikäisille emoji tarkoittaa useimmiten 

'hyvän tekemistä'. 

Monen käsittelemäni emojin kohdalla toistuu se, että vastaajaryhmien välillä on 

eroavaisuuksia siitä, millaisena tunteena, tekona tai ominaisuutena jokin nähdään. Erityisesti 

VIRNISTÄVÄT KASVOT JA HIKEÄ -emojin kohdalla molemmat vastaajat tunnistavat sen, että 

emoji 'nauraa', mutta siitä, millaista 'nauramista' emoji välittää, ollaan hyvin eri mieltä. 40–60-

vuotiaat kuvailevat nauramista muun muassa 'helpottuneeksi' tai 'hikoilevaksi', kun taas 

lukioikäisillä nauramisen nähdään olevan pääosin 'kiusaantunutta'. Lukioikäiset sanovat myös, 

että emojia voi käyttää naurahdukseen silloin, kun on 'kokenut vastoinkäymisiä'. Samanlaista 

saman tunteen eri näkökulmasta tarkastelua on havaittavissa myös kahdessa aineistoni 

hymyilevässä emojissa eli HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT ja KASVOT YLÖSALAISIN. 

PÄÄKALLO- ja SÄIHKEET-emojeille on yhteistä se, että molemmille on muodostunut 

lukioikäisten keskuudessa hyvin spesifi merkitys, joista keski-ikäiset eivät ainakaan oman 

aineistoni perusteella ole tietoisia. PÄÄKALLO-emoji tarkoittaa lukiolaisten mielestä 

'nauramista', ja se yhdistetään usein ÄÄNEEN ITKEVÄT KASVOT -emojiin, jolloin saadaan 

merkitys 'nauraa kuollakseen'. SÄIHKEET-emojia puolestaan käytetään usein korostamaan 

jotakin sanaa tai asiaa panemalla korostettava asia kahden emojin väliin. 40–60-vuotiaille 

kumpikin näistä emojeista kantaa enimmäkseen konkreettisia merkityksiä, esimerkiksi 

'kuolemaa' tai 'tähtitaivasta'. 

On kiinnostavaa, että osan emojeista kohdalla vastaajaryhmillä on tietoa siitä, että eri-

ikäiset ihmiset käyttävät emojia eri tavoin. Erityisesti ANOVA- ja HIENOISESTI HYMYILEVÄT 

KASVOT -emojit ovat tällaisia. Molempien emojien kohdalta löytyy vastauksia, joissa vastaajat 
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sanovat myös käyttävänsä emojia eri merkityksessä, mikäli keskustelevat eri-ikäisen henkilön 

kanssa. ANOVA-emojin kohdalla lukiolaiset käyttävät emojia kuvaamaan söpöyttä, mikä on 

keski-ikäisille vieraampaa. Muutama lukioikäinen puolestaan sanoo käyttävänsä HIENOISESTI 

HYMYILEVÄT KASVOT -emojia "tavallisena hymynä" esimerkiksi vanhempiensa kanssa 

keskustellessaan. 

Kaikista muista tarkastelemistani emojeista poikkeava on COWBOYN PÄÄ -emoji, jonka 

merkitystä merkittävä osa 40–60-vuotiaista ei tiedä. Lukioikäisten keskuudessa emoji tarkoittaa 

'hyväntuulisuutta' tai 'iloisuutta', ja se on muuttunut yleiseksi emojiksi erityisesti Tiktokin 

ansiosta. Myös muiden sellaisten emojien kohdalla, joille lukioikäisillä on muodostunut jokin 

spesifi merkitys (esim. PÄÄKALLO ja SÄIHKEET), esiintyy keski-ikäisillä vastauksia, joissa he 

toteavat, etteivät tiedä emojin merkitystä. 

Emojeista, joista eri-ikäiset vastaajaryhmät ovat eri mieltä, saisi helposti aikaan 

monenlaista jatkotutkimusta. Kuten olen maininnut, nuorilla vastaajilla emojien merkitys 

kääntyy joskus päälaelleen: hymyilevä emoji saattaa tarkoittaa surullista, itkevä nauravaa ja 

niin edelleen. Olisi mielenkiintoista tietää, millaisia ne emojit ovat, joille tällainen merkityksen 

kääntyminen tapahtuu. Oman tutkimukseni perusteella emojien on tällaisissa tapauksissa oltava 

tarpeeksi yleisluontoisia, jotta alkuperäinen merkitys tiedetään ja voidaan muuttaa. 

Myös emojien konkreettisista ja abstrakteista tulkinnoista löytyisi taatusti paljon 

lisätutkittavaa, kuten olen aiemmin maininnut. Osalle emojeista etenkin nuoret käyttäjät antavat 

hyvin spesifejä merkityksiä: pääkallo on alkanut kuvata nauramista ja säihkeillä korostetaan 

asioita. Mistä tällaiset hyvin yksityiskohtaiset trendit saavat alkunsa? Sosiaalisella medialla on 

usein osansa merkitysten ja käyttötapojen synnyssä, ja näiden leviämisestä olisi tärkeää saada 

lisää tietoa. 

 

4.3 Vastaajaryhmien sisällä erimielisyyksiä 

 

Olen läpi tutkielmani joutunut silloin tällöin vetämään mutkia suoriksi sanomalla esimerkiksi, 

että lukioikäiset ovat tietystä emojista tiettyä mieltä. Tulee kuitenkin muistaa, että isossa osassa 

käsittelemistäni 15 emojista myös ikäryhmien sisällä on eroja siinä, millaisia merkityksiä 

emojit vastaajien mukaan kantavat. On huomionarvoista, että kaikki selkeimmät tapaukset ovat 

lukioikäisiltä. Voikin tiivistää, että vaikka lukiolaiset esittävät joitakin spesifejä tai pitkälle 

vietyjä näkemyksiä emojeista, tällaiset tapaukset eivät kuitenkaan ole koko ikäryhmän jakama 

käsitys. 
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Olen käsitellyt HIENOISESTI HYMYILEVÄT KASVOT -emojia useasti luvussa 4, mutta on 

syytä nostaa se esille vielä kerran. Lukioikäisten vastauksissa on nimittäin sen verran 

eroavaisuuksia siinä, nähdäänkö emojin kuvaavan 'hymyä' tai 'iloisuutta' vai jotain muuta. 

Yleisimmin lukioikäiset kuvaavat emojilla 'ärsytystä', mutta myös esimerkiksi 'tekohymy' ja 

'passiivis-aggressiivisuus' saavat kannatusta. On merkittävä huomio, että osa lukiolaisista näkee 

emojin "vain" hymyilevänä, kun taas toisille se tarkoittaa esimerkiksi tunteita, joita hymyilyn 

taakse voi kätkeä. 

ANOVA-emoji tarkoittaa lukioikäisten mielestä monenlaisia asioita, ja spesifiksi 

kehittynyt 'söpöyden' kuvaamisen rinnalla ovat myös 'surullisuus' ja jonkin asian 'pyytäminen'. 

Keski-ikäisillä tällaista erimielisyyttä ei juurikaan ole, vaan heille emoji tarkoittaa pääosin 

'surullisuutta' tai muuta siihen liittyvää. 

ÄÄNEEN ITKEVÄT KASVOT -emojin kohdalla lukiolaiset ovat sitä mieltä, että emoji voi 

tarkoittaa sekä 'itkemistä' että 'nauramista', ja moni vastaaja tunnistaa molemmat emojin 

merkitykset. Hieman samanlainen tilanne on PÄÄKALLO-emojilla, jolle lukiolaiset tunnistavat 

sekä 'kuoleman' että 'nauramisen' merkityksen. Samoin SÄIHKEET-emojin kohdalla, jolloin tapa 

'korostaa' asioita on vain osan vastaajista tiedossa, kun taas muille emojilla kuvataan 

esimerkiksi 'loistokkuutta'. 

YHTEEN PURISTETUT KÄDET -emojille molemmat ikäryhmät tiedostavat 'yläviitosen' 

merkityksen, mutta selvästi useampi vastaaja kertoo käyttävänsä emojia 'pyytämiseen' tai 

'rukoilemiseen'. 

Mikäli 40–60-vuotiaiden vastauksia tahdotaan tarkastella erimielisyyden näkökulmasta, 

yleinen tapaus on sellainen, jossa osalla vastaajista ei ole tietoa emojin merkityksestä, mutta he 

silti veikkaavat sen. Joillekin keski-ikäisille vastaajille tietty emoji ei puolestaan tarkoita mitään 

tai he eivät tiedä, miten sitä viestissä käyttäisi, vaikka se näyttääkin tietyltä tosielämän asialta. 

Tällaisten emojien kohdalla (esim. PÄÄKALLO, SÄIHKEET ja COWBOYN PÄÄ) keski-ikäisten 

vastausten monipuolisuus syntyykin useammin tietämättömyydestä kuin siitä, että merkityksiä 

tai käyttötapoja olisi useita erilaisia. Mahdollisesti kysymyksenasetteluni kyselylomakkeessa 

oli hieman ongelmallinen, koska niin moni vastaaja päätyi arvaamaan emojin merkityksen, 

vaikkei sitä tiennytkään. Myöhemmässä tutkimuksessa kysymysten asettelun tarkentaminen on 

tärkeää. Omassa tutkimuksessani myös jotkin pitkät ja rönsyilevät vastaukset ovat tuottaneet 

ongelmia, sillä sellaiset kuuluvat helposti melkein kaikkiin suosituimpiin merkitysryhmiin. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi merkittävää myös paneutua tarkemmin siihen, mitä 

käyttäjien mielestä tarkoittaa se, jos tiettyä emojia käyttää viestissä moneen kertaan. Miettinen 
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(2020) toteaa, että monella emojilla vahvistetaan emojin luomaa affektia. Esimerkiksi moni 

naurava emoji kuvaa voimakasta naurua, ja monella hymyilevällä emojilla saatetaan luoda 

merkitystä todella ärsyttävästä asiasta. 

 

 

4.4 Lopuksi 

 

Koska aineistoni on ainoastaan 15 emojin suuruinen, jatkotutkimusta on mahdollista tehdä 

samalla menetelmällä myös muista emojeista. Jatkossa olisi kiinnostavaa saada selville myös 

sukupuolten tai sosiaaliluokkien välisiä emojinkäyttöeroja etenkin tapauksissa, joissa tietylle 

emojille on muodostumassa hyvin spesifi merkitys esimerkiksi sosiaalisen median alustojen 

kautta.  

Itselleni jää maisterintutkielman kirjoittamisesta päällimmäiseksi tunteeksi se, että 

haluaisin tulevaisuudessa oppia emojien maailmasta ja käyttämisestä paljon enemmän kuin 

tällä hetkellä tiedän. Emojit ovat edelleenkin sen verran uusi digitaalisen viestinnän osa-alue, 

että uutta tietoa ja uusia trendejä syntyy jatkuvasti. Joidenkin emojien merkitykset saattavat 

kääntyä päälaelleen, kun taas jotkut käytetään puhki tai ne saavat ei-toivottuja sivumerkityksiä. 

Jos jokin on selvää niin se, että emojien kaltainen kuvallinen viestintä on saapunut jäädäkseen 

osaksi kielenkäyttöä. 

On tavallaan sekä raadollista, lohdullista että motivoivaa, että osa tämänkin tutkielman 

tuloksista ovat saattaneet jo vanhentua. Vuosien päästä näitäkin tuloksia pystyy taatusti 

katselemaan hieman hymyillen tai jopa nostalgisesti, kun lukijan mieleen saattaa esimerkiksi 

muistua, että totisesti 2020-luvun alussa SÄIHKEET-emojia käytettiin korostamaan  asioita. 
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Liite 2: Virnistävät kasvot ja hikeä 

 

 
 

vastaukset: lukiolaiset 

 

kiusallisuus (36) 

 

emoji kuvaa kiusallista tilannetta 

Hauskaa mutta vähän kiusallista 

helpottunut tai kiusaantunut 

"""oops"" vähän kiusallinen tilanne(?) taikka vaikea 

tilanne(?)" 

Hieman kiusaantunut. 

Jos jokin kiusallinen asia on tapahtunut käytän tätä 

emojia. 

kiusaantunut 

Kiusaantunut 

kiusaantunut naurahdus 

kiusaantunut tai leikkisästi kiusaantunut 

Kiusaantunut/”sori oli pakko sanoa noin” 

Kiusaantunutta 

kiusaantunutta 

Kiusallinen 

kiusallinen hymy 

Kiusallinen naurahdus 

Kiusallinen nauru 

Kiusallinen nauru 

kiusallinen olo jostain 

Kiusallista juttua.  

Kiusallista kommenttia tai keskustelua 

Kiusallista mielentilaa 

Kiusallista nauramista. 

Kiusallista naurua 

kiusallista, mut pakko nauraa 

kiusallisuutta/hieman epämukavaa tai toivottua 

tilannetta/asiaa, täpärä tilanne tai "huh" 

kun olet tilanteessa mikä on hauska mutta koskee 

hivenen omaa asiaasi minkä tuleminen esille ja on 

hauska että vähän kiusallinen 

Niin sanottu "Hehe" emoji, pieni kiusallisuus 

pikkasen kiusallinen mutta hyväntuulinen naama.  

Sellainen kiusallinen nauru tai "hups" 

todella kiusaantunut  

Tuo emoji on selkeästi sellainen, että se joko 

laitetaan, kun ei keksitä muuta emojia tai sitten se 

laitetaan kuvaamaan kiusallisuutta. 

Tämä emoji on vähän kuin jos on kiusallista kun 

sanot jotain. Voisi vastata puheessa semmoista 

"eehh" ilmaisua 

vaivaantuminen 

vaivaantunut, pahoitteleva, väärinymmärrys, voi 

käyttää myös jos tilanne on hauska 

vähän cringe  

 

vastoinkäyminen (32) 

 

""oops"" vähän kiusallinen tilanne(?) taikka vaikea 

tilanne(?) 

ehhh huupss 

hermostunut, tehnyt jotain esim väärin ja laittaa 

tämän emojin 

Hermostunutta tai "ööh" 

huh tai että se oli lähellä 

Hups 

hups hahaha 

huumorinomainen kertominen omista mokailuista 

on ainoa esimerkki joka tulee mieleen...??? 

Jos on esimerkiksi tehnyt jotain väärin ja on pieni 

myötähäpeä 

jos on itse tai joku muu on tehnyt virheen ja haluaa 

pitää viestin hyvä mielisenä. käytän sitä itse myös 

siihen että jos on jokin juttu joka ei ole niin hauska 

mutta sillein suht hauska niin silloin käytän sitä itse 

kiusallisuutta/hieman epämukavaa tai toivottua 

tilannetta/asiaa, täpärä tilanne tai "huh" 

o ou iloisesti 

Olen kusessa 

Olen ongelmissa 

On pahoilla väärästä käytöksestä tai on vähä 

nolostunut hermona 
On tehnyt jotain hölmöä tai kiusallista 

ou shit, mutta iloisena 

Sellainen kiusallinen nauru tai "hups" 

sellase hups tein vahingossa / en tehnyt/ sori anteeks 

tapahtuneelle naureskelua hyvässä hengessä: oman 

epätietoisuuden ilmentäminen ja pyrkimys osoittaa, 

ettei suhtaudu itseensä liian vakavasti 

tekee vahingossa jotain 

The feeling that I have made a mistake, which is not 

that serious. 

Tämä emoji minun mielestä tarkoittaa sitä, että oho 

niimpä olikin en tajunnut aluksi. 

Tämä emoji on vähän kuin jos on kiusallista kun 

sanot jotain. Voisi vastata puheessa semmoista 

"eehh" ilmaisua 

Tämä emoji tarkoittaa mielestäni huojentumisen 

ilmettä ja myös sopii läheltäpiti tilanteisiin. 

tää tarkottaa, että oho niimpä olikin 

vaivaantunut, pahoitteleva, väärinymmärrys, voi 

käyttää myös jos tilanne on hauska 

Vähän noloa tai läheltä liippaavaa tilannetta 

Vähän semmonen hätä hymy jos on tapahtunut jotain 

noloa, unohtanut jotain jne. 

vähän semmonen äh tai sori 

ääähh mitää 

öö voi ei 

 

nolostuminen (19) 

 

Emoji tarkoittaa että viestin lähettäjää 

nolottaa/hävettää vähän. Voidaan käyttää 

esimerkiksi, kun joku asia on ymmärretty väärin. 

luulee olevansa oikeassa, mutta sitten kun ymmärtää 

niin henkilö nolostuu ja hyväksyy sen 

Nauraa nolostuneena 
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Naurattaa ja samalla mahdollisesti hieman hävettää; 

itseironiaa 

nauru emoji, mutta sillein vähän nolo tilanne 

On pahoilla väärästä käytöksestä tai on vähä 

nolostunut hermona 

Nolo olotilanne  

noloa 

Nolostuminen 

Nolostumista 

nolostumista 

nolostunut 

Nolostunut hetki tai ilmiselvä asia 

Nolostunut tai helpottunut 

Tätä voi käyttää, kun haluaa ilmaista, että on hieman 

nolostunut 

Virheellisen tiedon tai vahingossa laitetun viestin 

hävettäminen 

Vähän noloa 

Vähän noloa tai läheltä liippaavaa tilannetta 

Vähän semmonen hätä hymy jos on tapahtunut jotain 

noloa, unohtanut jotain jne. 

 

hauskuus/nauraminen (19) 

 

Emoji tarkoittaa sitä, että ihminen on samalla 
iloinen, mutta ehkä hieman paineissa jostakin 

asiasta. Ns. positiivisesti hermostunut. 

Hauskaa asiata 

Hauskaa mutta vähän kiusallista 

Hymyilevä emoji poteinssiin vesipisara 

Iloinen tai tyytyväinen, mutta esim epävarma tai jos 

on vaikka mennyt jotenkin vähän huonosti joku niin 

sen voi laittaa 

jokin asia on todella hauska ja se halutaan tukea tällä. 

Myös voidaan tarkoittaa että joku asia on sarkastinen 

jos on itse tai joku muu on tehnyt virheen ja haluaa 

pitää viestin hyvä mielisenä. käytän sitä itse myös 

siihen että jos on jokin juttu joka ei ole niin hauska 

mutta sillein suht hauska niin silloin käytän sitä itse 

kun olet tilanteessa mikä on hauska mutta koskee 

hivenen omaa asiaasi minkä tuleminen esille ja on 

hauska että vähän kiusallinen 

Nauraa nolostuneena 

Naurat voimakkaasti ja hikisesti. 

Naurava emoji 

nauru emoji, mutta sillein vähän nolo tilanne 

Naurua 

naurua 

pikkasen kiusallinen mutta hyväntuulinen naama. 

Sellainen kiusallinen nauru tai "hups" 

tapahtuneelle naureskelua hyvässä hengessä: oman 

epätietoisuuden ilmentäminen ja pyrkimys osoittaa, 

ettei suhtaudu itseensä liian vakavasti  

The feeling that I have made a mistake, which is not 

that serious. 

vaivaantunut, pahoitteleva, väärinymmärrys, voi 

käyttää myös jos tilanne on hauska 

 

helpotus (14) 

 

En käytä kyseistä emojia enkä emojeita muutenkaan 

juuri yhtään, mutta tulkitsisin kyseisen emojin 

helpotuksen tunteeksi. 

Helpottuneisuutta 

Helpottunut fiilis 

helpottunut olo 

helpottunut tai kiusaantunut 

Helpottunutta 

helpotusta 

huh tai että se oli lähellä  

huojennus 

Mielestäni emoji kuvastaa helpottunutta oloa.  

Mielestäni tämä kuvaa sitä, kun olet helpottanut ja 

asia vähän naurattaa. 

Nolostunut tai helpottunut 

selviän jostakin tiukasta tilanteesta 

Tämä emoji tarkoittaa mielestäni huojentumisen 

ilmettä ja myös sopii läheltäpiti tilanteisiin. 

 

hermostuneisuus (7) 

 

Hermostunutta tai "ööh" 

On pahoilla väärästä käytöksestä tai on vähä 

nolostunut hermona 

hermostunut, tehnyt jotain esim väärin ja laittaa 
tämän emojin 

Emoji tarkoittaa sitä, että ihminen on samalla 

iloinen, mutta ehkä hieman paineissa jostakin 

asiasta. Ns. positiivisesti hermostunut. 

Iloinen tai tyytyväinen, mutta esim epävarma tai jos 

on vaikka mennyt jotenkin vähän huonosti joku niin 

sen voi laittaa 

kuumottaa 

Tämä emoji tarkoittaa sitä, että jokin asia on 

huolistuttavaa tai stressaa 

 

muut (13) 

 

"anteeksi, mitä" 

joku sanoo jotain epäsopivaa 

jokin asia on todella hauska ja se halutaan tukea tällä. 

Myös voidaan tarkoittaa että joku asia on sarkastinen 

sarkastinen merkki, käytetään usein monta 

samanlaista. Ei käytetä normaalissa keskustelussa 

Montaa asiaa. ”en ehdikkään kolmeksi sinne, tulen 

vähän myöhässä        ” 

Sellainen "tällaista asiaa, toivottavasti en ole 

häiriöksi" tms 

Emoji viittaa mielestäni johonkin yllättävään asiaan, 

joka tulee mieleen 

Huokaisu 

Nolostunut hetki tai ilmiselvä asia 

Tuo emoji on selkeästi sellainen, että se joko 

laitetaan, kun ei keksitä muuta emojia tai sitten se 

laitetaan kuvaamaan kiusallisuutta. 

. 

en oikein osaa selittää 

tietynlainen keskustelu jos sopii tilanteseen (vaikea 

selittää) 

 



3 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

hauskaa/nauru (64) 

 

"Ehheh, kävipä vähän hassusti" 

"Heh heh" Esim. Itseironiaa  

(Hyväntahtoista) naureskelua joko itselle tai muille 

ihmisille. Mukana ripaus noloutta. 

En käytä tätä. Huvittunut? 

Hauska juttu 

Hauska juttu, johon liittyy huh huh -ajatus.  

Hauskaa 

Hauskaa asiaa, joka jollain tavalla erilainen, kun 

tavallisen nauruemojien kohdalla. 

Hauskaa, mutta rankkaa 

Hiki otsalla hirnumista. 

Hiki päässä nauramista, helpottunutta naurahdusta 

esim. kiusallisen tai jännittävän asian jälkeen,  myös 

kevyempi ”huh, hehe”. 

Hikinaurua 

Hikipäässä naurua 

Hikipäässä-nauru, aika monikäyttöinen, voi liittää 

esim. hauskaan, vähän noloon juttuun, pyyntöön, 

ehdotukseen, tai jos on vaikka vähän myöhässä  

Hikisenhauska 
huh helpotus, tai sitten voi käyttää myös 

merkityksessä naurattaa vaikka hikeä pukkaa / 

pakkohan tälle on nauraa 

Hulvatonta hauskuutta. Iloa 

Hulvattoman hauskaa, vitsikästä tm. 

Huvittavaa, mutta vähän huolettaa/nolottaakin. 

Huvittunut ja naurava 

Hymyilyttää nauruksi asti, että vähän hikikarpaloa 

pukkaa. Ehkä helpotuksesta. 

Iloista naurua 

Itkunaurua  

jokin on hullunkurista tai "huh huh". hauskaa mutta 

jotenkin kuumottavaa/hikoiluttavaa. tai hauskaa 

mutta hiukan noloa.  

Joku on naurettavaa ja huvittavaa, ehkä hieman 

noloakin. Ei kuitenkaan pahantahtoista naureskelua. 

Kiusallista, noloa, hauskaa, mokasin 

Lempiemojejani. Ainakin yksi merkitys on että olipa 

tiukka tai nolo tilanne mutta nyt naurattaa. Käytän 

myös jos liittyy johonkin yhdessä tiedettyyn 

omalaatuiseen persoonaan, lapsen ylitiukkaan 

kouluun, omaan sekoiluuni kun yritän liikaa. Käytän 

yleisesti ottaen tätä paljon silloin kun tilanne on 

vähän niinkuin itku-nauru, mutta lisämausteella 

”huh-huh”. Mutta myös aika synonyyminä. Tuo 

tippa tekee siitä musta vaan sympaattisemman. Nyt 

kun etsin hyvää esimerkkiä huomasin että myös noin 

parikymppiset tyttäreni käyttävät tätä jonkin verran 

ja tulkitsen näin.  

Nauraa (kylmän)hiki otsalle kihoten. Käytän viestiä 

usein, kun jonkun jutun kertominen melkein 

nolottaa. 

Nauraa hiki hatussa 

Nauraa hiki päässä 

Nauraa hiki päässä. 

Nauraa hiukan huvittuneena tai jopa nolostuneena 

Nauraa katketakseen 

nauraa vedet silmissä 

Nauraa vedet silmissä 

Nauraa, niin että hiottaa 

Nauramista ja hienoista tuskailua samaan aikaan  

Nauramista vähän pilke silmäkulmassa, ettei tiedä 

pitäisikö itkeä vai nauraa 

Nauran niin että hiki valuu, ”kohtalaista naurua” 

nauran omalle kömpelyydelleni, noloudelleni tai 

hölmöydelleni 

Nauran vedet silmissä 

Naurattaa 

Naurattaa ja samalla mahdollisesti hieman hävettää; 

itseironiaa 

Naurattaa ja vähän hikoiluttaa, selvisin jostain 

hankalasta. 

Naurattaa jonkin verran, muttei niin hysteerisesti 

kuin itkunauruhymiön kanssa. Saatan nauraa myös 

lämpimän ironisesti itselleni.  

Naurattaa niin että hiki lentää  

Naurattaa niin että hiki roiskuu 

Naurattaa, hikipisara viittaa nolouteen tai tukalaa 

tilanteeseen mikä voi olla itseironistakin, "selvisinpä 

siitäkin" tai " jestas miten pöljä voi ihminen (=minä 
itse) olla" 

Naurattaa,hyvä juttu 

Nauru tuskanhien päälle 

Nauru, kuuma 

Naurua hiki hatussa 

Naurua ja iloa 

Naurua niin, että melkein itkettää.  

Naurua, ehkä hieman nolostuttavaa (itsensä tai 

muiden puolesta) 

Ootpa tosi hauska. Tai sit mä olen. Kun ei naurata 

kamalasti, mutta huvittaa silti. Usein myös sellainen 

tilanteesta huvittuminen. 

Sellasta phew-naurua.  

Snadisti tuskaa tuottaa, mut silti naurattaa 

Tilannetta/asiaa, joka on ollut sillä hetkellä kiperä 

mutta kuitenkin loppupeleissä hauska.  

Tosi vaikea selittää, vaikka käytän tätä todella 

paljon. Sanoisin, että tarkoittaa naurua/vitsailua 

hieman tukalassa tilanteessa tai jonkinlaisella 

"twistillä".  

Tragikoominen tai helpottunut 

Tuskaisen hupaisaa 

Tuskaista/kiusallista naurua  

Yksi monista nauruhymiöistä. Ei yleensä pilkallinen, 

vaan käytetään kun on aidosti hauskaa, jopa niin että 

menee naurukyyneleet silmiin. 

 

hikoilu (33) 

 

Hiki 

Hiki 

Hiki otsalla hirnumista. 

Hiki otsalla. 

Hiki otsassa 
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Hiki päässä nauramista, helpottunutta naurahdusta 

esim. kiusallisen tai jännittävän asian jälkeen,  myös 

kevyempi ”huh, hehe”. 

Hiki tuli mutta hauskaa oli. 

Hikinaurua 

Hikinen homma 

Hikinen homma mutta onnistuin 

Hikipäässä naurua 

Hikipäässä-nauru, aika monikäyttöinen, voi liittää 

esim. hauskaan, vähän noloon juttuun, pyyntöön, 

ehdotukseen, tai jos on vaikka vähän myöhässä  

Hikisenhauska 

Hikoilua. Ensin raadetaan, sitten kova työ palkitaan. 

Pääsin pälkähästä. 

huh helpotus, tai sitten voi käyttää myös 

merkityksessä naurattaa vaikka hikeä pukkaa / 

pakkohan tälle on nauraa 

Hymyilee, ja vähän hikeä pukkaa otsalle. Tämän 

turvin voi vitsailla tai varovasti ehdotella jotain, 

josta voi perääntyä, tyyliin "se oli vain ehdotus, en 

ollut itsekään tosissani".  

Hymyilyttää nauruksi asti, että vähän hikikarpaloa 

pukkaa. Ehkä helpotuksesta. 

Iloa ja onnistumista työssä, urheilussa tms hikeä 

vaativassa  
Iloista, helpotuksen hikeä. 

Kylmähiki, epämukava, hämmennys 

Nauraa (kylmän)hiki otsalle kihoten. Käytän viestiä 

usein, kun jonkun jutun kertominen melkein 

nolottaa. 

Nauraa hiki hatussa 

Nauraa hiki päässä 

Nauraa hiki päässä. 

Nauraa, niin että hiottaa 

Nauran niin että hiki valuu, ”kohtalaista naurua” 

Naurattaa ja vähän hikoiluttaa, selvisin jostain 

hankalasta. 

Naurattaa niin että hiki lentää  

Naurattaa niin että hiki roiskuu 

Nauru tuskanhien päälle 

Nauru, kuuma 

Naurua hiki hatussa 

Tuli hiki - syystä tai toisesta 

 

helpotus (26) 

 

"Väsynyt mutta onnellinen ", eli esimerkiksi joku 

tiukka tehtävä takana, josta kuitenkin selvitty 

Hauska juttu, johon liittyy huh huh -ajatus. 

Helpottunut 

Helpottunut nauru 

Helpotusnauru 

Hiki päässä nauramista, helpottunutta naurahdusta 

esim. kiusallisen tai jännittävän asian jälkeen,  myös 

kevyempi ”huh, hehe”. 

Hikinen homma mutta onnistuin 

Hikoilua. Ensin raadetaan, sitten kova työ palkitaan. 

Pääsin pälkähästä. 

huh helpotus, tai sitten voi käyttää myös 

merkityksessä naurattaa vaikka hikeä pukkaa / 

pakkohan tälle on nauraa 

Huh huh 

Huh huh, kävipä tuuri, olipa täpärällä tms 

Huh huh. 

Huh, helpottunut naurahdus 

Huh, hyvin selvitty. 

Hymyilyttää nauruksi asti, että vähän hikikarpaloa 

pukkaa. Ehkä helpotuksesta. 

Ikäänkuin helpotus asiasta, joka olis voinut tosi 

pahasti pieleen. Mutta päättyikin onnekkaasti.Ja 

usein koominen tilanne. 

Iloinen, huojentunut 

Iloista, helpotuksen hikeä. 

jokin on hullunkurista tai "huh huh". hauskaa mutta 

jotenkin kuumottavaa/hikoiluttavaa. tai hauskaa 

mutta hiukan noloa. 

Joku asia jännittää hyvällä tavalla tai on jännittänyt 

ja sitten onnistunut 

Lempiemojejani. Ainakin yksi merkitys on että olipa 

tiukka tai nolo tilanne mutta nyt naurattaa. Käytän 

myös jos liittyy johonkin yhdessä tiedettyyn 

omalaatuiseen persoonaan, lapsen ylitiukkaan 

kouluun, omaan sekoiluuni kun yritän liikaa. Käytän 
yleisesti ottaen tätä paljon silloin kun tilanne on 

vähän niinkuin itku-nauru, mutta lisämausteella 

”huh-huh”. Mutta myös aika synonyyminä. Tuo 

tippa tekee siitä musta vaan sympaattisemman. Nyt 

kun etsin hyvää esimerkkiä huomasin että myös noin 

parikymppiset tyttäreni käyttävät tätä jonkin verran 

ja tulkitsen näin. 

Läheltä piti 

Naurattaa ja vähän hikoiluttaa, selvisin jostain 

hankalasta. 

Naurattaa, hikipisara viittaa nolouteen tai tukalaa 

tilanteeseen mikä voi olla itseironistakin, "selvisinpä 

siitäkin" tai " jestas miten pöljä voi ihminen (=minä 

itse) olla" 

Tragikoominen tai helpottunut 

Yleensä itseironiaa tai helpottuneisuutta. Käytän sitä 

esim. jos kerron jostain usein toistuvasta mokastani, 

jonka tein taas. Tai jos pääsin kiperästä tilanteesta 

kuin koira veräjästä. 

 

nolostuminen (19) 

 

(Hyväntahtoista) naureskelua joko itselle tai muille 

ihmisille. Mukana ripaus noloutta. 

Hieman kiusallista tilannetta, lievästi kiusaantunutta 

oloa, nolostumista. 

Hikipäässä-nauru, aika monikäyttöinen, voi liittää 

esim. hauskaan, vähän noloon juttuun, pyyntöön, 

ehdotukseen, tai jos on vaikka vähän myöhässä  

Huvittavaa, mutta vähän huolettaa/nolottaakin. 

jokin on hullunkurista tai "huh huh". hauskaa mutta 

jotenkin kuumottavaa/hikoiluttavaa. tai hauskaa 

mutta hiukan noloa.  

Joku on naurettavaa ja huvittavaa, ehkä hieman 

noloakin. Ei kuitenkaan pahantahtoista naureskelua. 
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Kiusallista, noloa, hauskaa, mokasin 

Lempiemojejani. Ainakin yksi merkitys on että olipa 

tiukka tai nolo tilanne mutta nyt naurattaa. Käytän 

myös jos liittyy johonkin yhdessä tiedettyyn 

omalaatuiseen persoonaan, lapsen ylitiukkaan 

kouluun, omaan sekoiluuni kun yritän liikaa. Käytän 

yleisesti ottaen tätä paljon silloin kun tilanne on 

vähän niinkuin itku-nauru, mutta lisämausteella 

”huh-huh”. Mutta myös aika synonyyminä. Tuo 

tippa tekee siitä musta vaan sympaattisemman. Nyt 

kun etsin hyvää esimerkkiä huomasin että myös noin 

parikymppiset tyttäreni käyttävät tätä jonkin verran 

ja tulkitsen näin.  

Lievästi nolo, myötähäpeä naurahdus  

Nauraa (kylmän)hiki otsalle kihoten. Käytän viestiä 

usein, kun jonkun jutun kertominen melkein 

nolottaa. 

Nauraa hiukan huvittuneena tai jopa nolostuneena 

Naurattaa ja samalla mahdollisesti hieman hävettää; 

itseironiaa 

Naurattaa, hikipisara viittaa nolouteen tai tukalaa 

tilanteeseen mikä voi olla itseironistakin, "selvisinpä 

siitäkin" tai " jestas miten pöljä voi ihminen (=minä 

itse) olla" 

Naurua, ehkä hieman nolostuttavaa (itsensä tai 
muiden puolesta) 

Nolo 

Nolous/myötähäpeä lähinnä positiivisessa mielessä. 

Noloutta, oman mokan tunnustamista tai toisen 

mokan osoittamista mahdollisimman ystävällisesti. 

Paljastan jotain vähän noloa, mutta kerron samalla, 

etten suhtaudu itseeni liian vakavasti. 

Tilanteessa on ollut jotain noloa, arkaluonteista tai 

pelottavaa.  

 

vastoinkäyminen (18) 

 

Huh, vähän meni pieleen, mutta naurattaa silti. 

Huolellista sekoilua, juuri selvinnyt mokailustaan, 

kaikenlaista hämmentävää puuhaa 

jokin on hullunkurista tai "huh huh". hauskaa mutta 

jotenkin kuumottavaa/hikoiluttavaa. tai hauskaa 

mutta hiukan noloa. 

Jokin on ollut haastavaa mutta yleisvire on silti 

positiivinen. 

Kiusallista, noloa, hauskaa, mokasin 

Lempiemojejani. Ainakin yksi merkitys on että olipa 

tiukka tai nolo tilanne mutta nyt naurattaa. Käytän 

myös jos liittyy johonkin yhdessä tiedettyyn 

omalaatuiseen persoonaan, lapsen ylitiukkaan 

kouluun, omaan sekoiluuni kun yritän liikaa. Käytän 

yleisesti ottaen tätä paljon silloin kun tilanne on 

vähän niinkuin itku-nauru, mutta lisämausteella 

”huh-huh”. Mutta myös aika synonyyminä. Tuo 

tippa tekee siitä musta vaan sympaattisemman. Nyt 

kun etsin hyvää esimerkkiä huomasin että myös noin 

parikymppiset tyttäreni käyttävät tätä jonkin verran 

ja tulkitsen näin. 

Nauramista ja hienoista tuskailua samaan aikaan 

nauran omalle kömpelyydelleni, noloudelleni tai 

hölmöydelleni 

Naurattaa jonkin verran, muttei niin hysteerisesti 

kuin itkunauruhymiön kanssa. Saatan nauraa myös 

lämpimän ironisesti itselleni. 

Naurattaa, hikipisara viittaa nolouteen tai tukalaa 

tilanteeseen mikä voi olla itseironistakin, "selvisinpä 

siitäkin" tai " jestas miten pöljä voi ihminen (=minä 

itse) olla" 

Noloutta, oman mokan tunnustamista tai toisen 

mokan osoittamista mahdollisimman ystävällisesti. 

Olipa rankkaa. 

Snadisti tuskaa tuottaa, mut silti naurattaa 

Tilannetta/asiaa, joka on ollut sillä hetkellä kiperä 

mutta kuitenkin loppupeleissä hauska. 

Tosi vaikea selittää, vaikka käytän tätä todella 

paljon. Sanoisin, että tarkoittaa naurua/vitsailua 

hieman tukalassa tilanteessa tai jonkinlaisella 

"twistillä". 

Tuskaisen hupaisaa 

Tuskaista/kiusallista naurua 

Yleensä itseironiaa tai helpottuneisuutta. Käytän sitä 

esim. jos kerron jostain usein toistuvasta mokastani, 

jonka tein taas. Tai jos pääsin kiperästä tilanteesta 

kuin koira veräjästä. 
 

kiusallisuus (6) 

 

Hieman kiusallista tilannetta, lievästi kiusaantunutta 

oloa, nolostumista. 

Hieman noloa oloa, mutta positiivinen vire 

Hiki päässä nauramista, helpottunutta naurahdusta 

esim. kiusallisen tai jännittävän asian jälkeen,  myös 

kevyempi ”huh, hehe”. 

Kiusallista, noloa, hauskaa, mokasin 

Kylmähiki, epämukava, hämmennys 

Tuskaista/kiusallista naurua  

 

hermostuneisuus (4) 

 

Hermonauru 

Hermostunutta tai hieman epävarmaa naurua 

jokin on hullunkurista tai "huh huh". hauskaa mutta 

jotenkin kuumottavaa/hikoiluttavaa. tai hauskaa 

mutta hiukan noloa.  

Stressaantunut mutta hyvällä tuulella 

 

itkeminen (4) 

 

Itkeä ilosta 

Itkunaurua  

Nauramista vähän pilke silmäkulmassa, ettei tiedä 

pitäisikö itkeä vai nauraa 

Naurua niin, että melkein itkettää.  

 

muut (4) 

 

Hymyilee, ja vähän hikeä pukkaa otsalle. Tämän 

turvin voi vitsailla tai varovasti ehdotella jotain, 
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josta voi perääntyä, tyyliin "se oli vain ehdotus, en 

ollut itsekään tosissani".  

Tilanteessa on ollut jotain noloa, arkaluonteista tai 

pelottavaa.  

Väsyttää 

 

autenttiset viestit: lukiolaiset 

 

(sori säätö)        -- > yritimme sopia asioista mutta en 

osannut päättää taikka selittää asiaani selvästi 

 

joo huomasin just         --- > huomasin viestin vähän 

myöhässä ja asia oli vähän kiirreellinen 

 

esim. äikän kokeesta 8+  emoji 

 

- Heii muistaisitko tuoda mulle sen kirjan tänää? 

 

- Muistaks mitä tapahtu eilen? 

 

"En oo kyllä pitänyt aiemmin siitä, mutta noi bileet 

nosti sen osakkeita        " 

Kyseessä oli keskustelu Big Brother -asukkaista 

 

käytiin mäkkärissä 
 

"Muista tulla lauantaina!" 

"Eiks se ollu perjantaina?" 

"Aa joo sori        " 

 

”En ehdikkään kolmeksi sinne, tulen vähän 

myöhässä        ” puhuin vuokrahevoseni omistajalle, 

meidän piti nähdä kolmelta 

 

”mul on keskiviikkona mun tyhjä palkki, joten tää ei 

hirveesti haittaa mua        ” 

 

               , käytin emojia keskustelussa jossa kaverini 

oli lähettänyt ryhmään ”omituisen” videon, jonka 

hän oli löytänyt tiktokista. 

 

        kun kaverini kehuin jotain tiettyä henkilöä mutta 

mielestäni tämä henkilö ei ollut makuuni 

 

Aijjaa, hauska haha         

 

Eikait tuo nyt niin vakavaa ole         

 

esim. "mekko myynnissä, heräteostos mutta ei ole 

tullut käyttöä *emoji*" 

 

Esim. Mulla jäi päähine kotiin (emoji perään). 

Keskustelussa oli päähine oli unohtunut ja kyse oli 

hieman kiusallisesta tilanteesta. 

 

hahah unohin ottaa sun paidan mukaan  

 

Hei oisko sulla näyttää niitä muistiinpanoja viime 

tunnilta? 

 

Joo o         

 

Laittanut äidille kyseisen emojin kun menojen 

aikataulu venyi 

 

Meni nimet sekaisin         

 

Miks mul kesti nii kaua älyy         

 

Moi, miten pitkäks aikaa mun ois hyvä tulla huomen 

treeneihi? Ja ooks saanu siltä fyssarilta selkeet ohjeet 

siitä mitä mun pitäis tehä, ku oon ollu ite vähän 

hukassa niiden ohjeiden kaa.         

 

Mul on huomenna 4 koetta (emoji) 

 

Oho anteeks ymmärsin vaan väärin (emoji) 

 

Oliks jotain asiaa? En kuullut soittoa         

 

oliks tänään nyt siis ihan normisti 19.30 paikalla?         

 

Omg sori ymmärsin viestisi väärin lol (emoji)  

 

Onko yöllisistä puuhista morkkis         
 

Samaan aikaan tulis bussikin, eli oottelen täällä         

 

Tai siis pakko vaan varmistaa, että onhan se oikeesti 

digikirja         

(Keskustelussa pohdittiin kurssikirjavalintoja ja 

mietittiin väärän kirja hankkimisen mahdollisuutta.) 

 

unohin keittää kahvin         

 

vitut 

 

voi ei mitä nyt tehdään         

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

Ratsu vaihtui pyytämättä ja yllättäen viime tipassa, 

ja sitten sitä mentiikin aika haipakkaa          

 

"Kesäsäät Kanadassa        ". Keskustelu liittyi 

erityisen vaihteleviin kesäsäihin.  

 

"Kuka tietää missä me ollaan mihinki aikaan        " 

(kätköilysuunnittelua) 

 

"Sain homman hoidettua, ei ollut vaikeeta        " 

 

"Tai no, nostin toki hillittömän aspakokemuksen 

esiin hyvin haastavien asiakkaiden kanssa        " 

Kyseessä keskustelu CV:n tekemisestä ja millaista 

tietoa siinä on tuonut esiin. 

 

"Toivottavasti sä et oo vamma-kammoinen        " 

Viesti sen jälkeen, kun olin lähettänyt kuvia 

jalkavammastani 
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"Tuli mieleen et saadaanko ängetä teille kylään 

silloin?         Vai onko teillä jo vieraita?", tässä kysyin 

kaverilta saadaanko majoittua heillä pikkujoulujen 

aikaan. 

 

"Tässä piristykseksi kissavideo: tällaisista puuhista 

yllätin Misun eilen [emoji]". Kissa oli hypännyt 

pöydälle ja joi vesikannusta. 

 

"Vielä tansseissa. Ihan ok.  Katsoin Instasta 

Elokapinan meininkiä Manskulla ja harkitsin lähteä 

sinne. Sit tajusin, että oon yksityisautolla, enkä taida 

kehdata        "   

 

”         koittakaa selvitä hengissä. Joku toinen kerta sit. 

     ” 

Kaveri perui kylään tulon yllättäneen krapulan takia. 

 

”Kaks häviöö ekassa turnauksessa        ” kerroin 

kaverille mikä tilanne oli mobiilipelissä.  Olin siis 

saanut 2/4 häviötä jo ekana päivänä. Huh! 

 

”Me laulettiin tätä aina päiväkodissa               ” 

(keskustelua lastenlaulusta, jota nykyään tuskin 
päiväkodeissa lauletaan) 

 

Ai kamala! 

 

Avaimet löytyi metrin päästä kotiovelta.         

 

Hm, toisaalta loogista! Mul on joskus ollu kun näkee 

oikein komean miehen ni sellanen et en oo ihan 

varma haluunko olla sen kanssa vai itse olla se mies 

[kyseinen emoji] 

 

Huh         -aikuisen lapsen patteri vuoti, saivat vuodon 

tukittua ja hitonmoisen sotkun aikaan 

 

Jep, mulla kans noita päiviä         

 

Johnny Logan tulee TAAS Suomeen (Porvooseen) 
        
 

Joo ois kiva et ehtisin vielä Jyväskylään oikealla 

junalla... Viimeksi tein vikan pätkän sellasella 

pikkuprutkulla ja olin Jyväskylässä vasta puol 

kahden aikaan aamulla          

Vr- yhteisellä matkalla, matkan kesto liki 6 tuntia. 

 

Juostiin bussin perässä                

 

Katselin tuota sviittiä ja s-etukortilla se olisi 237 e 
        
(Maksoi aika paljon) 

 

Kaveri: Joko työhakemus lähti?      minä: ei         

 

Kerroin että lähdin kotoa eriparikengissä ja 

huomasin sen vasta keskustassa kun tulin ulos 

bussista 

 

Kiitos paljon! Ja onnea Sarille      ja onnea Sinille 

    ! Jos nyt pysyin laskuissa!         40h valvomisen 

jälkeen viestiketjun selaaminen vähän haastavaa. 

 

Kiitos vielä eilisestä, kyllä oli hauskaa        . 

Tsemppiä tenttiin ja tulevaan työviikkoon. 

 

Koronatestitulos tuli, nega         

 

Käytätkö sä instagrammia? Mä sain nakiks olla yks 

nuorisovastaanoton insta-vastaavista. Ikinä en oo ko 

sovellusta käyttänyt                . Tarttee varmaan eka ite 

opetella käyttään sitä. 

 

Luulin just et         tarkoittaa et "nauraa hiki päässä". 
        
 

Melko tasaista vääntöä oli suurimman osan ajasta. 

Lahdella oli jopa enemmän vetoja kuin meillä. 

Meidän veska onnistui toista paremmin ja meidän 

hyökkääjät pisti omista paikoista tehokkaammin 

sisään         

 

Mä odotan päikkäriaikaa jo nyt, niin pääsen nukkuu 
        
 

Ok         tell me if you need help with car. It's empty 

now         Liittyy autottoman kaverin muuttoon ja 

siihen, että autoni on yleensä täynnä romua, mutta 

nyt siisti, tyhjä ja käyttökelo myös muuttoavuksi. 

 

Olin töissä poniajelulla, meinasin pudota kärryltä         

 

Ostin uuden sohvankin. Just sain kaupaksi meidän 

vanhan. 

 

Ostinpas taas verhot. Mutku halvalla sai. (Tähän 

sitten hymiö, jota täti ei tieteenkään koneella osaa 

laittaa.) -Tämä emoji löytyy yleensä viesteistä, joissa 

raportoin tuikitarpeellisia kirppisostoksiani. 

 

Sain vanhan valokuvan viestissä. "Onko tää lukiossa 

otettu? Vaikea sanoa, koska ollaan niin iättömiä        "  

 

Sori, lupasin antaa sulle sen mekon mut en enää 

löydä sitä.         

 

Työhaastis onnistuneesti ohi! 

 

Tässä lähipäiviltä kaksi viestiä, jotka lähetin 

siskoilleni ja joiden molempien lopuksi laitoin 

kyseisen emojin: 

"Mä laitan viestiä siitä (junan saapumisajasta), nyt 

pitää pakata ettei myöhästytä koko junasta! EMOJI" 

(en saa emojia tähän tietokoneella) 
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"Meillä on tää juna, mikä kiertää ympäri Suomen 

EMOJI" (kyseisellä junavuorolla matka-aika n. 5 h, 

kun normaalisti 3,5 - 4 h) 

 

Whatsapp tyttären kanssa. Olen lähettänyt kuvan 

jossa näkyy taustalla kirjasarja. Tytär: Ai noi 4 

paksua kirjaa Minä: Viisi         

 

Ystäväni näytti kutomansa ”sukat”, en voinut katsoa 

niitä nauramatta. Tuli ihan hiki otsalle. 
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Liite 3: Hienoisesti hymyilevät kasvot 

 

 
 
vastaukset: lukioikäiset 

 

ärsytys (34) 

 

Emoji on ärsyyntynyt ja passiivis agressiivinen  

Emojilla ilmaistaan iloisuutta, mutta silti 

käyttäessäni juuri tätä emojia saatan vaikka riidan 

päätteeksi olla kuitenkin suuttunut vielä jostain tai 

jotain on jäänyt hampaan koloon. Tätä käytetään 

myös kun ei haluta vaikuttaa yli-innostuneilta vaikka 

sitä oikeasti ollaan. 

Haista vittu 

joko pienesti iloinen emoji tai "kettuileva" emoji 

joku asia ärsyttää, ja haluan näyttää sen mutta se ei 

muka haittaa. Tai olen loukkaantunut ja esitän ettei 

se haittaa 

Kyseessä on emoji, jota käytetään kuvaamaan 

ärsyyntyneisyyttä tai sitten tuolla emojilla ärsytetään 

toista. 

käytän tätä emojia jos joku ihminen ärsyttää mua  

lievä vitutus 

Lievästi vittuuntunut 

Neutraali, mahdollisesti hieman v*ttuuntunut 

passiivisagressiivinen hymynaama. Olet ainakin 

vihainen jos käytät tätä 

piilo vitutus  

piilovittuileva/se kun vituttaa 

piilovittuilua 

riippuu minkä ikäiselle tai kenelle puhuu, jos oman 

ikäisille niin jos joku ärsyttää tosi paljon mutta 

vanhemmille ihmisille se on varmaan vaan pieni 

hymyhkö 

sellane vituttaa tai sellane mitä käytetään kun 

tekstaan vanhemmille (yleisimmin sellae 

piilovittuilu) 

syvällä sisällä piilevä viha, tai 40+ vuotiaiden 

käyttämänä normaali hymynaama 

Tämän emojin pistää silloin kun haluaa sanoo kiltisti 

että vituttaa 

Vittumainen hymy 

vittuuntunut 

vittuuntunut 

vittuuntunut 

vittuuntunut 

Vittuuntunut emoji 

vittuuntunut hymy "jahas" 

vittuuntunut hymy / sarkastinen hymy 

vittuuntunut sarkastisesti ilonen 

vituttaa 

Vituttaa muttet viitsi sanoa sitä 

vähä  semmone joopa joo meininki et.  

vähä semmone niiku joopa joo 

Ärsyntyynyt hymy, käytetään kun puhuu jostakin 

todella ärsyttävästä 

ärsyyntynyt hymy 

ärsyyntynyttä, turhautunutta 

 

hymy (21) 

 

:) mutta emojina, tulee vähän passiivin 

aggressiivisena toisin kuin :) 

emoji hymyilee, ilmaisee iloisuutta 

Emoji tarkoittaa mielestäni pientä viatonta hymyä. 

Hymy 

hymy, mutta sellainen piilovittuilu. boomerit (~50v 

käyttää tavallisena hymynä) 

Hymy, vaikka jokin on vialla 

Hymyile nätisti mutta ei ole oikeasti iloinen 

Hymyilevä emoji 

Hymyily, mutta saattaa tarkoittaa ettei kaikki 

välttämättä hyvin 

ihan vaan hymy emoji 

mieto, tavallinen hymy emoji 

neutraalia hymyä 

Neutraalia tai hieman iloista olo tilaa 

Perus hymy 
perus hymy  

perus hymy kun ei keksi muuta 

Se hymyilee  

Sellainen ihan kiltti hymy. 

tarkoittaa pientä salaperäistä hymyä tai sitten vähän 

ujoa fiilistä 

ujo hymy  

Vastine perinteiselle ":)" -hymiölle. Nuoriso ei käytä 

ainakaan omassa lähipiirissä. 

 

iloisuus (18) 

 

emoji hymyilee, ilmaisee iloisuutta 

Emoji joka kuvaa tyytyväisyyttä 

Emoji tarkoittaa iloa mutta siinä haiskahtaa myös 

tekohymy. (Teeskentelee olevansa iloinen) 

Emojilla ilmaistaan iloisuutta, mutta silti 

käyttäessäni juuri tätä emojia saatan vaikka riidan 

päätteeksi olla kuitenkin suuttunut vielä jostain tai 

jotain on jäänyt hampaan koloon. Tätä käytetään 

myös kun ei haluta vaikuttaa yli-innostuneilta vaikka 

sitä oikeasti ollaan. 

hauskaa/hyvällä tuulella(käytän välillä itse myös 

sarkastisessa merkityksessä) 

Hieman iloista 

Iloinen 

Iloinen, voi olla myös sarkastinen tai passiivis-

aggresiivinen 

Iloinen/tyytyväinen, kuitenkin hillitysti 

Iloista 

Iloista 

iloista 

joko pienesti iloinen emoji tai "kettuileva" emoji 

kiltti/iloinen 

Perus hyvällä mielellä 
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Perus hyväntuulinen lisä neutraalin viestin loppuun 

Tämä kuvaa ihmistä, joka on tyytyväinen kaikkeen 

ympärillä olevaan. Ja myös jos kysyy jonkun 

kysymyksen, niin voi käyttää kyseistä emojia. 

voi olla hyvin ivallinenkin ja käyttää sarkastisesti. 

Tosin monesti tarkoittaa ihan vain positiivista asiaa. 

 

sarkastisuus (15) 

 

Emoji on sarkastinen hymy, josta voi saada helposti 

vanhempien keskuudessa väärän käsityksen. Itse en 

ikinä käyttäisi emojia missään tilanteessa, sillä 

nuorten keskuudessa tämä emoji on negatiivisessa 

valossa mielestäni. 

hauskaa/hyvällä tuulella(käytän välillä itse myös 

sarkastisessa merkityksessä) 

Iloinen, voi olla myös sarkastinen tai passiivis-

aggresiivinen 

Mielestäni tämä on hyvä vastine "ok"-ilmaukselle. 

Mikään ei siis ole erityisen huonosti eikä hyvin. Tätä 

voi käyttää myös sarkastisesti. 

Sarkastinen hymy 

Sarkastinen hymy 

sarkastinen hymy 

sarkastinen hymy 
sarkastinen hymy. 

tosi kiva (sarkasmilla) 

Vanhempien ihmisten kielessä pelkkä hymiö. 

Nuorilla sarkastinen hymy.  

vittuuntunut hymy / sarkastinen hymy 

vittuuntunut sarkastisesti ilonen 

voi olla hyvin ivallinenkin ja käyttää sarkastisesti. 

Tosin monesti tarkoittaa ihan vain positiivista asiaa. 

voi vittu, aina sarkastisesti käytetty 

 

tekohymy (15) 

 

Emoji tarkoittaa iloa mutta siinä haiskahtaa myös 

tekohymy. (Teeskentelee olevansa iloinen) 

Feikkihymy 

Hymy, vaikka jokin on vialla 

Hymyile nätisti mutta ei ole oikeasti iloinen 

Hymyily, mutta saattaa tarkoittaa ettei kaikki 

välttämättä hyvin 

joku asia ärsyttää, ja haluan näyttää sen mutta se ei 

muka haittaa. Tai olen loukkaantunut ja esitän ettei 

se haittaa 

Kaikki on "ihan fine" (ei oikeesti oo) 

mielestäni emoji kuvaa pientä ärsytystä (vitutusta), 

mutta lähettäjä silti yrittää esittää, että häntä ei ärsytä 

Neutraaliksi tarkoitettu hymy kätkee taakseen 

joukon piilomerkityksiä ja kätkettyjä tunteita. 

Tunteet, joita hymy peittää alleen ovat nimenomaan 

negatiivisia ja usein liitettävissä tunteeseen elämään 

kyllästymisestä.  

ns feikki hymy 

passiivis-agressiivinen epäystävällinen hymyily 

sellane hymy et sä kuolet sisäl 

Tekohymy 

tekohymy --> yrittää esittää, että kaikki on hyvin 

Vituttaa muttet viitsi sanoa sitä 

 

passiivis-aggressiivisuus (11) 

 

:) mutta emojina, tulee vähän passiivin 

aggressiivisena toisin kuin :) 

Emoji on ärsyyntynyt ja passiivis agressiivinen  

Erittäin passiivisagressiivinen, fiilis, kun sanot 

jonkun asian olevan sulle okei, mutta sisäisesti 

kuolet 

hymy, mutta sellainen piilovittuilu. boomerit (~50v 

käyttää tavallisena hymynä) 

Iloinen, voi olla myös sarkastinen tai passiivis-

aggresiivinen 

passiivis agressiivinen 

passiivis-agressiivinen epäystävällinen hymyily 

Passiivis-agressiivinen hymy 

passiivisaggressiivinen hymy 

passiivisagressiivinen hymynaama. Olet ainakin 

vihainen jos käytät tätä 

Passive angressive naama 

 

monitulkintaisuus (7) 

 

hymy, mutta sellainen piilovittuilu. boomerit (~50v 
käyttää tavallisena hymynä) 

Kiusallinen hymynaama, jota käytän harvoin. Mutta 

esim. pomolle viestiä lähettäessä tämä toimii perus 

asiallisena emojina. 

riippuu minkä ikäiselle tai kenelle puhuu, jos oman 

ikäisille niin jos joku ärsyttää tosi paljon mutta 

vanhemmille ihmisille se on varmaan vaan pieni 

hymyhkö 

sellane vituttaa tai sellane mitä käytetään kun 

tekstaan vanhemmille (yleisimmin sellae 

piilovittuilu) 

syvällä sisällä piilevä viha, tai 40+ vuotiaiden 

käyttämänä normaali hymynaama 

Vanhempien ihmisten kielessä pelkkä hymiö. 

Nuorilla sarkastinen hymy.  

Vastine perinteiselle ":)" -hymiölle. Nuoriso ei käytä 

ainakaan omassa lähipiirissä. 

 

kiusallisuus (7) 

 

”help me” hymyilee mutta sisäisesti awkward 

en tiiä pitäiskö hymyillä vai ei 

epämukava olo. hide the pain 

Hieman hämillään 

Kiusallinen hymynaama, jota käytän harvoin. Mutta 

esim. pomolle viestiä lähettäessä tämä toimii perus 

asiallisena emojina. 

kiusallinen tilanne 

Olen epävakaassa tunnetilassa nähdessäsi kyseisen 

viestin. 

 

ok (3) 

 

Aight 

Ait 
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Mielestäni tämä on hyvä vastine "ok"-ilmaukselle. 

Mikään ei siis ole erityisen huonosti eikä hyvin. Tätä 

voi käyttää myös sarkastisesti. 

 

neutraalius (3) 

 

It describes expressionless face. 

Neutraali, mahdollisesti hieman v*ttuuntunut 

se kaikista tavallisin ja tylsin ilme 

 

muut (8) 

 

"Are you serious" 

Emojilla ilmaistaan iloisuutta, mutta silti 

käyttäessäni juuri tätä emojia saatan vaikka riidan 

päätteeksi olla kuitenkin suuttunut vielä jostain tai 

jotain on jäänyt hampaan koloon. Tätä käytetään 

myös kun ei haluta vaikuttaa yli-innostuneilta vaikka 

sitä oikeasti ollaan. 

En ole varma/en osaa selittää 

Kiva tietää emoji 

tarkoittaa pientä salaperäistä hymyä tai sitten vähän 

ujoa fiilistä 

Tyhjää tuijotusta 

Tämä kuvaa ihmistä, joka on tyytyväinen kaikkeen 
ympärillä olevaan. Ja myös jos kysyy jonkun 

kysymyksen, niin voi käyttää kyseistä emojia. 

ujo hymy  

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

hymy (59) 

 

"normi"hymy, ystävällinen hymy 

”Kaupankassahymy” 

Empaattinen hymy 

Epävarmanpuoleinen hymy 

Hieman hymyilyttää 

Hienoinen hymy, kiva fiilis 

Hymiö eli hyvä mieli jostakin.  

Hymy 

Hymy 

Hymy 

Hymy 

hymy 

Hymy 

Hymy 

Hymy, neutraali 

Hymy, pidättäytyväinen 

Hymy, sellainen tyytyväinen, tyyni hymy. 

hymy. positiivisen tunteen ilmaisu mutta hyvin 

neutraalilla tavalla. kun esim. haluaa ilmaista ei niin 

tutulle että omien sanojen takana on ystävällinen 

tarkoitus. 

Hymy. Tätä käytän eniten 

Hymyilyä 

Hymynaama 

Hymynaama. Ystävällinen ja iloinen. 

Hymyä 

Hymyä, ystävällisyyttä 

Hyväntahtoinen hymy 

Ihan perus, hymy 

Kiva! Aika neutraali, pieni hymy. 

Kohtelias hymy, "is ok". Kaikki chillisti. Tätä 

käytetään vähän vieraampien kanssa ja asiallisissa 

keskusteluissa ilmaisemaan rauhaa. 

Kohtelias perushymy. Ei juuri erehtymisen 

mahdollisuutta, paitsi teinien kanssa viestitellessä.  

Lempeä hymy 

lowkey vähän positiivinen hymy, basic 

Myönteinen suhtautuminen, hymy 

Neutraali hymy  

Neutraali hymy   

Neutraali hymy - harvoin käytetty. Tarkoitus tällöin 

korostaa viestin ystävällistä sävyä.  

Perus hymy 

Perus-hymiö. Olipa kiva juttu. 

Perushymiö, iloinen/tyytyväinen, vahvistamaan 

ystävällistä sävyä (olen kuullut että käytetään myös 

käänteisessä merkityksessä passiivis-agressiivisesti) 

Perushymiö. Kaikki hyvin. Aika neutraali tapa 

pehmentää viestiä. 

Perushymy 

Perushymy 

Perushymy, ei kovin iloinen. Olisin vähän 
hämmästynyt jos saisin kaverilta vastauksena tämän. 

Onko se vihainen? 

Perushymy, haluaa osoittaa, että sanoo asian hyvää 

tarkoittaen. Tai myönteinen reaktio toisen viestiin. 

Perushymy, joka sopii melkein mihin tahansa 

positiiviseen tilanteeseen  

Perushymy, positiivinen ok 

Perushymy, superneutraali, hieman kulunut 

käytössä, turvallinen käyttää vieraahkoille ihmisille 

varmistamaan että tajuavat sävyn oikein, tutuille 

siinä saattaa olla jopa ironinen sävy, voi käyttää kun 

ei oikein tiedä mitä vastaisi 

Perushymy, vähän vaisu tai neutraalin ystävällinen. 

Perushymy. Aikojen alussa oli tavallaan ainoa 

hymynaama, mutta nykyään käyttö on jäänyt koska 

tähän suhtaudutaan enemmän "vittuiluna" 

Perushyny, neutraali positiivisen reaktion ilmaus.  

Smiley. Tykkäämistä tai/ja iloa. 

Tavallinen hymy, joka vain osoittaa lempeyttä ja 

painottaa positiivista viestiä. 

Tavallinen hymy. Käytetään yleensä kun halutaan 

lisätä pieni ystävällinen hymy muuten tavalliseen 

kommenttiin. 

tavallinen hymyilevä ystävällinen ilme 

Tilanne/asia, johon reagoidaan kohteliaalla 

neutraalilta hymyllä.  

Vaisu  ystävällissävyinen hymy. 

Vieno hymy 

Ystävällinen hymy 

Ystävällinen suhtautuminen, neutraalihko 

hymähdys, asia sanotaan hymyillen. 

Ystävällinen tsemppaava hymy, jollekulle 

vieraammalle ihmiselle 

 

iloisuus (19) 



12 

 

 

Hymiö eli hyvä mieli jostakin.  

Hyvä mieli, iloinen. Käytän sitä harvoin, yleensä 

ilmaisemaan, että ilahduin toisen viestistä (joko sen 

sisällöstä tai ylipäätään viestin saamisesta - että 

toinen on ajatellut minua).  

Ihan ok, perus-iloinen 

Iloinen 

Iloinen perusnaama. Hyväntahtoinen. Ei taka-

ajatuksia. Tai näin käytän itse. Luulen että olen 

kuullut että tätä käytetään jotenkin ivallisestikin. 

Iloinen, myönteinen. 

Iloinen, tyytyväinen  

Iloinen, tyytyväinen.  Ei mitenkään riemusta repeä.  

Iloinen. 

Perushymiö, iloinen/tyytyväinen, vahvistamaan 

ystävällistä sävyä (olen kuullut että käytetään myös 

käänteisessä merkityksessä passiivis-agressiivisesti) 

Perustyytyväinen, positiivinen muttei mikään 

yltiöihana 

Perustyytyväinen, viestiä pehmentävä, haluaa 

ilmaista ettei ole liian vaativa. 

Pientä iloa tai ystävällisyyttä. 

Smiley. Tykkäämistä tai/ja iloa. 

Suht'koht iloinen 
Tyytyväisyys/ilo 

Tyytyväisyyttä ja iloa.Käy myös tevhdyksen 

loppuun ikäänkuin "keventämään viestiä. 

Tyytyväisyyttä. 

Tyytyväisyyttä. 

 

hyväntahtoisuus (19) 

 

Hyväntahtoisuutta. 

Ikä- ja tilannesidonnainen: hyväntahtoinen hymy tai 

sarkastinen hymy, "vittuilu" 

Iloinen, myönteinen. 

Iloinen perusnaama. Hyväntahtoinen. Ei taka-

ajatuksia. Tai näin käytän itse. Luulen että olen 

kuullut että tätä käytetään jotenkin ivallisestikin. 

Myönteinen suhtautuminen, hymy 

Perus positiivinen, tilanne ok 

Perushymiö, iloinen/tyytyväinen, vahvistamaan 

ystävällistä sävyä (olen kuullut että käytetään myös 

käänteisessä merkityksessä passiivis-agressiivisesti) 

Perushymy, haluaa osoittaa, että sanoo asian hyvää 

tarkoittaen. Tai myönteinen reaktio toisen viestiin. 

Positiivinen 

Positiivinen, mutta ei ylenpalttisen. Ehkä jopa 

neutraali. 

Positiivista suhtautumista tai tyytyväisyyttä 

Positiivisuus, lieventää sanottua, viestii omasta 

positiivisesta asenteesta. 

Tarkoitukseni on ystävällinen.  

Tavallinen hymy, joka vain osoittaa lempeyttä ja 

painottaa positiivista viestiä. 

Ystävällinen 

Ystävällinen hymy 

Ystävällinen suhtautuminen, neutraalihko 

hymähdys, asia sanotaan hymyillen. 

Ystävällinen tsemppaava hymy, jollekulle 

vieraammalle ihmiselle 

Ystävällisyyden tai tyytyväisyyden osoitus. 

Peruspositiivinen merkki. Ei suurta tunnelatausta. 

 

neutraalius (18) 

 

Ei juuri mitään. Pakkoemoji, jos emojia pitää 

käyttää. Jopa vähän passiivis-aggressiivinen. 

Hymy, neutraali 

hymy. positiivisen tunteen ilmaisu mutta hyvin 

neutraalilla tavalla. kun esim. haluaa ilmaista ei niin 

tutulle että omien sanojen takana on ystävällinen 

tarkoitus. 

Joko neutraalia "tämä viesti on positiivinen" tai 

(piilo)vit... kiukuttelevaa "jahas, teeskentelen nyt 

pitäväni asiasta, vaikka olen täysin toista mieltä. 

Yksi monitulkinnallisista emojeista ja siksi en tätä 

kovin usein käytä. 

Kiva! Aika neutraali, pieni hymy. 

lowkey vähän positiivinen hymy, basic 

Melko neutraali olotila 

Neutraali hymy  

Neutraali hymy   

Neutraali hymy - harvoin käytetty. Tarkoitus tällöin 
korostaa viestin ystävällistä sävyä.  

Perushymiö. Kaikki hyvin. Aika neutraali tapa 

pehmentää viestiä. 

Perushymy, superneutraali, hieman kulunut 

käytössä, turvallinen käyttää vieraahkoille ihmisille 

varmistamaan että tajuavat sävyn oikein, tutuille 

siinä saattaa olla jopa ironinen sävy, voi käyttää kun 

ei oikein tiedä mitä vastaisi 

Perushymy, vähän vaisu tai neutraalin ystävällinen. 

Perushyny, neutraali positiivisen reaktion ilmaus.  

Tilanne/asia, johon reagoidaan kohteliaalla 

neutraalilta hymyllä.  

Vähän kuin piste, ei mitään suurempaa merkitystä. 

Ystävällinen suhtautuminen, neutraalihko 

hymähdys, asia sanotaan hymyillen. 

Ystävällisyyden tai tyytyväisyyden osoitus. 

Peruspositiivinen merkki. Ei suurta tunnelatausta. 

 

ok (20) 

 

Hyvä juttu. Ok. 

Ihan kiva 

Ihan ok 

Ihan ok, perus-iloinen 

Ihan ok. Neutraali ja asiallinen tuttaville tai 

tuntemattomille. 

Kaikki ok 

Kiva 

Kiva juttu, hyvä asia, 

Kiva juttu, hyvä homma. Käytetään pisteen paikalla, 

kun ei puhuta kovin tosissaan. 

Kiva! Aika neutraali, pieni hymy. 

Kiva, ok 
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Kohtelias hymy, "is ok". Kaikki chillisti. Tätä 

käytetään vähän vieraampien kanssa ja asiallisissa 

keskusteluissa ilmaisemaan rauhaa. 

Ok 

OK 

Ok, asiat hyvin 

Perus positiivinen, tilanne ok 

Perus-hymiö. Olipa kiva juttu. 

Perushymiö. Kaikki hyvin. Aika neutraali tapa 

pehmentää viestiä. 

Perushymy, positiivinen ok 

Smiley. Tykkäämistä tai/ja iloa. 

 

ärsytys (7) 

 

Ikä- ja tilannesidonnainen: hyväntahtoinen hymy tai 

sarkastinen hymy, "vittuilu" 

Joko neutraalia "tämä viesti on positiivinen" tai 

(piilo)vit... kiukuttelevaa "jahas, teeskentelen nyt 

pitäväni asiasta, vaikka olen täysin toista mieltä. 

Yksi monitulkinnallisista emojeista ja siksi en tätä 

kovin usein käytä. 

Perushymy, ei kovin iloinen. Olisin vähän 

hämmästynyt jos saisin kaverilta vastauksena tämän. 

Onko se vihainen? 
Perushymy. Aikojen alussa oli tavallaan ainoa 

hymynaama, mutta nykyään käyttö on jäänyt koska 

tähän suhtaudutaan enemmän "vittuiluna" 

Tämä on hankala emoji, koska jos tätä käyttää sen 

voi helposti tulkita myös sarkastiseksi ja 

välinpitämättömäksi, myös vinoiluksi. Toisaalta, jos 

esim. 70-vuotias isäni tätä käyttäisi niin hän varmaan 

käyttäisi tätä ihan vilpittömästi. Aika usein tätä 

käytetään vaan vinoiluun, eli suoraan kettuiluun. 

Omien parhaiden kavereiden kanssa en käytä tätä 

koskaan. 

Vittuiluhymiö. Tätä näkee enää harvoin muussa 

yhteydessä. Jotkut tosin käyttää edelleen normaalina 

hymiönä, joten riippuu lähettäjästä miten pitää 

tulkita. 

Vittuuntunut hymy 

 

sarkasmi (5) 

 

Hieman passiivis-aggressiivinen perushymy, ei ihan 

aito ilon osoitus, vaan käytettäväksi hieman 

sarkastisemmissa merkeissä.  

Ikä- ja tilannesidonnainen: hyväntahtoinen hymy tai 

sarkastinen hymy, "vittuilu" 

Perushymy, superneutraali, hieman kulunut 

käytössä, turvallinen käyttää vieraahkoille ihmisille 

varmistamaan että tajuavat sävyn oikein, tutuille 

siinä saattaa olla jopa ironinen sävy, voi käyttää kun 

ei oikein tiedä mitä vastaisi 

Tämä on hankala emoji, koska jos tätä käyttää sen 

voi helposti tulkita myös sarkastiseksi ja 

välinpitämättömäksi, myös vinoiluksi. Toisaalta, jos 

esim. 70-vuotias isäni tätä käyttäisi niin hän varmaan 

käyttäisi tätä ihan vilpittömästi. Aika usein tätä 

käytetään vaan vinoiluun, eli suoraan kettuiluun. 

Omien parhaiden kavereiden kanssa en käytä tätä 

koskaan. 

Tämän selkeämmin hymyilevät variantit toimivat 

vittuiluna, tämä varovainen yksilö pikemminkin 

sarkasmina jonkin mentyä pieleen. En juurikaan 

käytä. 

 

passiivis-aggressiivisuus (4) 

 

Ei juuri mitään. Pakkoemoji, jos emojia pitää 

käyttää. Jopa vähän passiivis-aggressiivinen. 

Hieman passiivis-aggressiivinen perushymy, ei ihan 

aito ilon osoitus, vaan käytettäväksi hieman 

sarkastisemmissa merkeissä.  

Passiivis-aggressiivinen hymy. Hyvä on sitten, 

vaikuttaa hyvältä      

Perushymiö, iloinen/tyytyväinen, vahvistamaan 

ystävällistä sävyä (olen kuullut että käytetään myös 

käänteisessä merkityksessä passiivis-agressiivisesti) 

 

monitulkintaisuus (3) 

 

Ikä- ja tilannesidonnainen: hyväntahtoinen hymy tai 

sarkastinen hymy, "vittuilu" 

Iloinen perusnaama. Hyväntahtoinen. Ei taka-
ajatuksia. Tai näin käytän itse. Luulen että olen 

kuullut että tätä käytetään jotenkin ivallisestikin. 

Kohtelias perushymy. Ei juuri erehtymisen 

mahdollisuutta, paitsi teinien kanssa viestitellessä.  

 

uhkaavuus (1) 

 

Lattea, creepy hymy. :) -hymiö on aidosti 

ystävällinen, mutta tämä emoji tuntuu jopa 

uhkaavalta. Sellainen "Tiedän, missä asut     " -

viesti sarjamurhaajalta. 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"joku sanoo jotain vituttavaa" vastaus "no sepä kiva" 

ja emoji perään 

 

"kaikki on kai hyvin (emoji)" 

 

"okei kiitos tiedosta" 

 

"Tosi kivaa             " 

 

"Kiitos kun olet taas myöhässä             " 

 

”Ok     ” 

 

Aha, no ei sit tarvi nähä jos et haluu      

 

Aight 

 

Ait     

 

Eli et tuu tänää (emoji) 
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Emojin voi lisätä ihan normaalin viestin perään, jotta 

viestistä saa mukavamman näköisen 

 

En mä tarvii mitää apua      

 

En ole käyttänyt 

 

For example, I use this emoji when I have very 

troublesome homework, and tell my friend about it.  

 

helvetti (emoji) 

 

jos joku ärsyttä mus keskustelus saatan laittaa tän 

 

jos olen vittuuntunut 

 

kiitos      

 

Kuka varasti mun brewing stand minessä      

 

kun vastailen aikuisille nätisti 

 

Käytän virallisemmissa viesteissä jos kyseessä 

esimerkiksi pomo tai kaukaisempi sukulainen, 

mutten muuten yleinsä. 
 

Milloin tulet kotiin?  

Moi, mitä A-stemmalle kuuluu, ootko ehtinyt 

tekeen? Mä pystyn myös väsää sen jos sulla kiireitä! 
     
 

okei, kiitos silti!     

 

Okei      

 

olen koira :) 

 

Olen vastannut äidilleni tämän emojin juuri "ok"-

ilmauksen korvaajana 

 

olisi kiva tulla käymään  

 

ompas ihan hiton kiva      

 

Sarkastisissa viesteissä tai jos vittuilen tai olen 

vittuuntunut johonkin.  

 

Sillonku joku ignooraa niin tää laitetaan 

vastaukseksi siihen 

 

tosi kiva       

 

Voi laittaa silloin jos kaveri ehdottaa jotain mutta et 

tykkää ideasta 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Eiku Espoossa, Tapiolassa. Riippuu paljon siitäkin 

saako kaveri auton vai joudutaanko julkisilla 

sompailee. Ymmärrän      Onneks se on kohta ohi. 

Laita viestiä, jos jaksat mennä sinne ni katotaan 

ehinkö sinne     " Keskustelun aiheena illan 

suunnitelmat sekä tenttistressi. 

 

"Kiitos kutsusta,nähdään silloin     ". 

 

"No ehkä pidetään sitten se 11:30. Pystyn kyllä 

sumplimaan työt     " Oli keskusteltu 

lounastapaamisen ajankohdasta. Minulle olisi 

paremmin sopinut myöhempi aika, mutta muille se 

oli huono, joten pysyttiin alkuperäisessä. 

 

"Oli kiva nähdä ☺ 

 

"Tosi hienoa, että käsittelet tuota aihetta ja otat 

moninaisuuden huomioon! Kysy ihmeessä, jos 

mietit jotain tiettyä termiä tms. Autan mielelläni 

    " Tässä ystäväni on kysynyt minulta neuvoa ja 

ilmaisen ilahtumistani siitä, että hän arvostaa 

osaamistani.  

 

”Huomenna ei onneksi kello soi.     ” 

 

”Parhaimmillaankin munien tuotanto liikkuu vain 

kymmenissä munissa per päivä.     ” Asiakas kysyi 
kananmunien tarjoamisesta paikalliseen 

lähiruokarinkiin. Vastasin hänelle kohteliaasti 

kieltäytyen ja selittäen, että meillä on vain pieni 

kotitarvekanala eikä sen tuotanto ihan riitä reko-

myyntiin. 

 

(Käytän harvoin, lähinnä töissä ja silloin kun en 

halua paljastaa että oikeasti avvk) 

 

             Vastaukseni tyttärelle joka kertoi 

päivästään joka oli mennyt hyvin. 

 

Ai niin sellanen ilmoitusasia tuli mieleen, et mulla 

on keskiviikkona lääkäri klo 12:30, osallistun tietysti 

sen mitä kerkiin :) Mutta ohjaajille tiedoksi. 

 

Eka yö mökillä      

 

Emojia? En koskaan. ASCII-versiota vaikka missä 

n. 1989 alkaen, yleensä merkkinä siitä, että pidän 

viestistä. 

 

En juurikaan käytä tätä, vaikuttaa kylmältä itselle 

 

En käytä juurikaan. Jos haluan olla 

keskustelukumppanille vittumainen, laitan tämän 

 

Hello     what is in pizza inferno? Ihan vaan hyvän 

mielen tervehdys viestin alkuun. 

 

Jollekin neutraalille taholle laittaisin vastausta 

keventämään, esim. lapsen puheterapeutille tai 

vanhemmalle sukulaiselle. (Huom. 40 ja 60-

vuotiaiden välillä on iso ero digimaailmassa...) 
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Kaveri ehdotti tapaamista saaressa. Vastasin: Mä 

tuun ikävä kyllä perjantaina jo pois      oon sopinut 

jo menoja illalle, niin lähden aikaisin. Tuu torstaina 

töiden jälkeen      

 

Kerroin kaverille koronatestin tuloksen: "Ei koronaa 

    " 

 

Kiitos       

 

Käytän tätä aika harvoin, kun on niin neutraali. 

Enemmän käytän hymyä, jolla punaiset posket. Se 

on selvästi lämpimämpi ja myönteisempi.  

 

Käytän tätä eniten itsenäisenä viestinä, kun haluan 

reagoida nopeasti, mutta ei ole mahdollisuutta 

kirjoittaa pitkää viestiä. 

 

Käytän usein selventämään ikään kuin 

kasvonilmeellä, että olen hyvällä mielellä tämän 

asian suhteen ja että sanomaani ei esim. sisälly 

piilomerkityksenä sarkasmia. "Ei haittaa, nähdään 

toisen kerran." Toisessa yhteydessä voisin kyllä 

nimenoman sarkastisessakin yhteydessä käyttää. 

 
Minkä tahansa positiivisen viestin yhteydessä.  

 

Minkälainen olisi Tuiren aikataulu perjantaina? 

Käykös teille muuten la tai su? Mulla on niinä 

päivinä pelkkää vapaata. Perjantaina vähän liikun 

ympäriinsä, joten siksi tarkka aikataulu olis tarpeen. 

     (Aikataulun sopimista) 

 

Mukavia syyspäiviä      

 

No tuu sit kun ehdit, täällä se sua oottelee      [kaveri 

oli tulossa hakemaan takkia, jonka annoin] 

 

Ok, kiitos!      

 

Ok, nähdään silloin! (Työkaverin kanssa sovittiin 

tapaanimen) 

 

Oli kiva että otit yhteyttä. 

 

Onpa kaunis nimi       kommentoin ystäväni 

tyttöystävän etunimeä 

 

Sulla on aina paljon kaikkea kivaa. 

 

Tapaamisehdotukseen: Sopii ja tuo emoji 

 

Tytär lähetti kuvan Whatsapp-perheryhmään autosta 

jonka oli saanut. Vastaan viestillä Minä: Jannan auto 

     (Nimi edellä muutettu, viestissä ei ole ironiaa 

vaikka auto on mun nimissäni) Toinen esimerkki: 

Tytär lähettää ensin kysymyksen perheryhmään 

miten yksi tehtävä lasketaan, isänsä vinkkaa 

eteenpäin, myöhemmin tytär lähettää ratkaisun. 

Kommentoin: Mainiota! Hyvä Mia / Toinen viesti 

perään: Luulisin siis et oikein       (Taas esimerkissä 

nimi muutettu) 

 

Työkaveri: "Jep, kuten aiemmin totesin 

:slightly_smiling_face: ".  

 

Tämä perushymiö on jäänyt mulla aikalailla 

unholaan, enemmän käytän nykyään vahvemmin 

tunnelatautuneita hymiöitä  

 

Tätä käytän säännöllisesti ilmaistakseni ystävällistä 

asennetta viestissä. 

 

Vastoinkäymisen kohdatessa "No mutta sepä kiva"  

 

Yleisesti käytän normikeskustelussa 
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Liite 4: Hymyilevät kasvot ja sädekehä 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

hyvän tekeminen (31) 

 

"hihii", positiivinen, esim tehnyt jotain hyvää tai 

sarkastisesti käytettynä tehnyt jotakin 

negatiivispainoitteista kuten haukkuu jotain ja laittaa 

tämän sarkastisesti 

Emoji tarkoittaa esim. henkilöä, joka on toiminut 

erittäin hienosti "Jeesuksen oppien mukaan", ehkä 

jopa naurettavankin hyvin ja sitä saatetaan käyttää 

sarkastisessa mielessä ja sen avulla voi härnätä 

toista. 

Emojilla yritetään ilmaista omaa hyvää tahtoaan. Jos 

joku kiittää sinua hyvästä teosta, voi tällä helposti 

vastata. 

Enkeli, hyvät mielessä 

esim. kuvailtaessa sitä, miten on tehnyt jonkin hyvän 

asian, voi olla sarkastisessa merkityksessä 

että joku on kirjottanu sust jotai kivaa ja sit toi on 

semmonen että oletpa kiva kun kehuit minua. 

halu korostaa omaa hyvyyttään ja omia hyviä 

tekojaan, pyrkimys nostaa itseään leikkimielisesti 

jalustalle muihin nähden  

Hyviä aikeita, voidaan myös käyttää ironisessa 

merkityksessä. 

hyvyyttä, viattomuutta 

Hyväkäytöksisyyttä tai että teki jonkin asian oikein. 

Hyväntahtoinen, kiltti 

hyväntahtoisuutta 

Hyvää mieltä jonkin hyvän teon jälkeen 

joku pyytää esim palvelusta tai tekee toiselle 

palveluksen 

Jos joku on tehnyt jonkin hyvän teon. 

Jotain hyvää käytöstä, en tiedä yhtään. 

jotain sanotaan hyvällä, ehkä vähän tekopyhä 

Kiltti, hyväntahtoinen 

Kuvaa hyvyyttä 

Kuvaa kiltteyttä tai kun sanoo kohteliaisuuksia voi 

käyttää tätä 

Mielestäni emoji tarkoittaa että viestin lähettäjä 

esittää viatonta tai muuten vaan hyvää ihmistä 

olen toiminut oikein tai tehny jotain kunnian arvoista 

On iloinen ja hyvällä tuulella sekä on kun on 

ystävälinen 

on tosissaan asiasta tarkoittaa hyvää 

Perusmerkityksessään tämä viittaa hyvyyteen ja 

hyväntekoon, mutta yleisesti tätä käytetään myös ns. 

tekopyhyyden merkitsemiseen 

Se että laitta viestin joka on hyvämielinen ei pahalla  

Tarkoittaa hyvää/positiivinen/tehnyt jtn hyvää 

Tekee jotain hyvää 

toi on vähä sellane kiitos tai sillai, että jos joku on 

sanonu tai tehny jotai kivaa sulle nii sit voi  käyttää 

tota 

Voi ilmasta tehneensä jotain hyvää. Se voi ilmaista 

myös vastakohtaa??? 

ystävällinen emoji kaikille 

 

sarkastisuus (18) 

 

"hihii", positiivinen, esim tehnyt jotain hyvää tai 

sarkastisesti käytettynä tehnyt jotakin 

negatiivispainoitteista kuten haukkuu jotain ja laittaa 

tämän sarkastisesti 

Emoji tarkoittaa esim. henkilöä, joka on toiminut 

erittäin hienosti "Jeesuksen oppien mukaan", ehkä 

jopa naurettavankin hyvin ja sitä saatetaan käyttää 

sarkastisessa mielessä ja sen avulla voi härnätä 

toista. 

Enkelin vastakohtaa tai kun esittää enkeliä esim. 

Enhän minä koskaan joisi alkoholia              

esim. kuvailtaessa sitä, miten on tehnyt jonkin hyvän 

asian, voi olla sarkastisessa merkityksessä 

Hyviä aikeita, voidaan myös käyttää ironisessa 

merkityksessä. 

I use this emoji when I want to say something funny. 
Because the face is smiling, I use this when I say 

something not pleasant and make a gap between the 

text and emoji. It's like a "fake smiling". 

iloista ja ei rauhaa haluavaa 

Jos on kiltti tai sarkastisessa mielessä eli jos on 

tehnyt jotain pahaa niin voi käyttää tätä 

käytetään usein sarkastisesti eli jos oot tehny vaikka 

jotain laitonta niin laitat enkeliemojin 

Sanon tai teen jotakin kiellettyä tai tuhmaa 

sarkastinen ystävällisyys/liioiteltu hyvyys, tai jotain 

täysin päinvastaista idk 

Sarkastisesti kiltti 

se kun on tehnyt jotain pahaa mutta käyttää tätä 

emojia viestin lopussa 

Viattomuutta. Tätä emojia käytän aina ironisesti ja 

vitsailevasti. 

viittaa viattomuuteen, käytetään yleensä sarkastisesti 

vilpitön tai vaan sarkastisesti käytetty jonkun 

huonon asian yhteydessä 

Voi ilmasta tehneensä jotain hyvää. Se voi ilmaista 

myös vastakohtaa??? 

Voi olla esim että on tehnyt jotain mitä ei ehkä olisi 

pitänyt, silloin käyttää tai jotain 

 

viattomuus (17) 

 

"syytön" 

”En ole tehnyt mitään pahaa” 

”Olen synnitön” 

Emoji tarkoittaa mielestäni viatonta henkilöä 

hyvyyttä, viattomuutta 

jos käyttää tätä emojia minusta se kertoo 

viattomuudesta ja antaa todella positiivisia viboja. 

Mielestäni emoji tarkoittaa että viestin lähettäjä 

esittää viatonta tai muuten vaan hyvää ihmistä 
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Olen syytön 

Olen syytön  

on kiltti ja sellanen enkelimäinen tai esim. syytön 

Synnitön 

Viaton 

viattomuutta 

Viattomuutta. Tätä emojia käytän aina ironisesti ja 

vitsailevasti. 

viittaa viattomuuteen, käytetään yleensä sarkastisesti 

vilpitön 

vilpitön tai vaan sarkastisesti käytetty jonkun 

huonon asian yhteydessä 

 

kiltteys (15) 

 

Hyväntahtoinen, kiltti 

jos on kiltti 

Jos on kiltti tai sarkastisessa mielessä eli jos on 

tehnyt jotain pahaa niin voi käyttää tätä 

jos sanoo vaikka kiitos niin ton voi lisätä siihen 

perään, kiltti emoji 

kiltti 

kiltti 

kiltti henkilö 

Kiltti mutta naurettava 
kiltti persoona eli enkeli 

Kiltti, hyväntahtoinen 

Kilttiä 

Kilttiä ja iloista 

Kuvaa kiltteyttä tai kun sanoo kohteliaisuuksia voi 

käyttää tätä 

on kiltti ja sellanen enkelimäinen tai esim. syytön 

pyhimystä ja kilttiä 

 

enkeli; pyhimys (12) 

 

"pyhimys" 

Enkeli 

enkeli  

Enkeli hymy- Jos kysyn, vaikka palvelusta tai haluan 

vastata kiitos leikkisällä tavalla. 

Enkeli, hyvät mielessä 

enkelimainen 

enkelimäinen käytös  

kertoo että olisi enkelimäine  

kiltti persoona eli enkeli 

on kiltti ja sellanen enkelimäinen tai esim. syytön 

pyhimystä ja kilttiä 

pyhää tai enkeli 

 

ärsyttäminen (9) 

 

"hihii", positiivinen, esim tehnyt jotain hyvää tai 

sarkastisesti käytettynä tehnyt jotakin 

negatiivispainoitteista kuten haukkuu jotain ja laittaa 

tämän sarkastisesti 

Emoji on sopiva silloin kuin jotakuta ärsyttää sinä ja 

käytät tänä siina konsteptissa että olen ihan ihana 

ihminen. 

Emoji tarkoittaa esim. henkilöä, joka on toiminut 

erittäin hienosti "Jeesuksen oppien mukaan", ehkä 

jopa naurettavankin hyvin ja sitä saatetaan käyttää 

sarkastisessa mielessä ja sen avulla voi härnätä 

toista. 

Joku on vihanen sulle, mutta ei sano sitä ääneen 

käytettään usein hyvän tahtoisessa vittuilussa. En 

osaa kuvailla tarkasti mitä tarkoittaa. 

tää on tosi vittuileva wannabe enkeli 

tääki vähä piilovittuilua 

vibing, joko on ylpeä jostain tai on ilkikurinen 

Vittuilevalla tavalla ylpeilyä. 

 

tyytyväisyys (8) 

 

hyvin tyytyväinen ja onnellinen emoji 

iloinen, kiitollinen 

iloista ja ei rauhaa haluavaa 

iloisuutta tai kiitollisuutta jostakin 

Kilttiä ja iloista 

Olen iloinen, enkä yhtään horny 

Olen iloinen, onnellinen kun näit kyseisen viestin. 

On iloinen ja hyvällä tuulella sekä on kun on 

ystävälinen 

 
tekopyhyys (5) 

 

jotain sanotaan hyvällä, ehkä vähän tekopyhä 

Perusmerkityksessään tämä viittaa hyvyyteen ja 

hyväntekoon, mutta yleisesti tätä käytetään myös ns. 

tekopyhyyden merkitsemiseen 

selane mitä käyteään kun tekstataan vanhemmille 

ihmisille tai kun halutaan luoda itsestä tekopyhä 

kuva 

Tekopyhää 

Tekopyhää 

 

ylpeys (5) 

 

hehee olen ylpeä itsestäni. katsokaa kuinka hyvin 

meni 

Hieman omahyväinen, muiden yläpuolella oleva 

vibing, joko on ylpeä jostain tai on ilkikurinen 

Vittuilevalla tavalla ylpeilyä. 

ylpeää 

 

pyytäminen (4) 

 

joku pyytää esim palvelusta tai tekee toiselle 

palveluksen 

jooko, voisinko 

Pliiiiiis 

tää auttaa suostuttelemaan äitiä johonkin jos laittaa 

ton kysymyksen perään 

 

muut (8) 

 

en oikein tiedä 

Helpottunut 
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Itse käytän        ja       vaihdellen että viesti ei näytä 

tylsältä 

Jos haluaa vaikuttaa tosi mukavalta ja emojin saaja 

saa kuvan, että lähettäjä saattaa mielistellä ja 

tahallaan yrittää olla mahdollisimman kiva. 

jos on jotain söpöä niin silloin ihmiset käyttävät tätä 

emojia 

lellitty 

liiallista yritystä olla ystävällinen 

Rehellistä 

semmoinen sweet henkilö 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

sarkastisuus (43) 

 

"Mitään pahaa en ole ikinä tehnyt - paitsi että olen." 

/ Tiedän että tämä oli vähän kyseenalaista, mutta en 

pahalla. 

"Pyhimyksen"kehää kun on tehnyt vähän muuta ... 

"olen ihan viaton" (yleensä sarkastisesti tai muutoin 

vitsaillen, ei vaikavissaan) 

"Olen viaton", sisältää ehkä hiemsn sarkasmia 

”En oo tehny mittään pahhaa” 

”Olen syytön”, pilke silmäkulmassa. Joko sen 
jälkeen kun on kertonut tehneensä jotakin 

tuomittavaa tai sitten aivan muussa yhteydessä.  

Ai kun olen/olet kiltti. Ehkä vähän ironinen, ainakin 

itsestä puhuessa. Voi tarkoittaa tekopyhääkin. Tai 

sellainen "en se minä ollut, se oli Pirkka" - tyylinen, 

sori mokasin mutta en ota siitä vastuuta. 

En minä ole mitään tehnyt, feikkiviaton, en se minä 

ollut. 

En se minä ollut! Tai että sanoja tekeytyy 

viattomaksi, vaikka ehkä tietää, ettei kaikki mennyt 

niin kuin piti. 

Enkeli, tätä vois käyttää vaikka silloin kun vakuuttaa 

vastaavansa ilman mitään taka-ajatuksia, mutta 

kääntyy helposti ironiseksi 

Enkelihymiö. Eli jos haluaa korostaa että on tehnyt 

jotain hyvää tai omaa jonkin hyvän piirteen, yleensä 

tosin sarkastisessa mielessä. Vaikka "mähän en 

koskaan juo" ja perään enkelihymiö. 

Esittää kilttiä vaikka on ehkä joku taka-ajatus 

He he, en tehnyt mitään…. Vähän kuin valehtelisi ja 

pitäisi sormia ristissä selän takana.  

Herranenkeli tai en ole tehnyt mitään kujeilevassa 

mielessä 

Hyväntahtoista kujeilua 

Hyvää omatuntoa, sitä että on muka täysin viattomin 

tarkoitusperin liikkeellä vaikkei oikeasti olisikaan 

ihan niin enkelimäinen. 

Ironisesti korostaa omaa "hyvyyttä", jotkut käyttää 

uskonnollisesti. 

Ironisesti: olen enkeli. 

Joku on tehnyt jotakin oikein, ollut hyveellinen. 

Lähinnä kai voisi käyttää itsestä ironisesti tai vähän 

vitsillä. En ole käyttänyt. 

Leikin olevani tosi pyhä tyyppi.  

Olen pyhimys /tekopyhä/ leikin enkeliä, vaikka 

toimin päinvastoin. 

Olen viaton, pyhimysmäinen, ehkä vähän 

sarkastisuutta mukana. 

Olevinaan viaton 

Omaa viattomuutta, hyvän tekemistä. En itse käytä 

tätä koskaan, liian korni. Paitsi ehkä läppänä: 

"Minähän se olin, joka oksensin nurkkaan       " 

Pois se minusta, hihi. Vihjaileva, flirttaava, muka-

viaton 

Pyhimys, sekä se räppäri mutta myös "en se minä 

ollut" -tyylinen. Omtentor puhtaana. 

Pyhimyskehä pään päällä, aika vitsikäs, kerroin 

valkoisen valheen tai tein jotain "hyvää" mutta en 

halua kehuskella sillä liikaa, nauran itselleni 

Sarkastinen "olen ihan viaton tähän asiaan".  

Sädekehä pään päällä, muka-kiltti vaikka tehnyt 

tuhmuuksia 

teeskentelee viatonta kun on tehnyt tai sanonut jotain 

"tuhmaa" tai ilkikurista (ei mitään todella pahaa) 

Teeskentelen viatonta 

Tein hyvästi, holy, usein käytetty ironisesti tai 

passiivisagressivisesti 

Tekopyhyyttä. Voi käyttää myös itseironisesti. 

Tekopyhää ilkikurisella tavalla. Olen mukamas 
viaton, vaikka en oikeasti ole.  

Tilannetta/asiaa, joka on tyyliin ”tarkoitus pyhittää 

keinot”. Tai tilannetta/asiaa, jota tekee 

kiillottaakseen omaa hyvää tuntoa. 

Tällä on monia merkityksiä. Tätä emojia 

käytettäessä ollaan vipittömin aikein liikkeellä, eli ei 

ole tarkoitus loukata ketään. Välillä myös, jos haluaa 

kunniaa jostain hommasta itselleen. Välillä voi 

tietysti käyttää jossain huijauksen tiimoilla. 

Viaton hymy, joko oikeasti puhtaalla sädekehällä tai 

sit enseminäollut-sädekehä. Riippuu kontekstista.  

Viaton, oikeasti tai sarkastisesti / Pyhimys  

Viattomuus, aito tai teeskennelty kontekstin mukaan 

Viattomuus/mitään en oo tehnyt (esim. jonkun 

kyseenalaisen kommentin tms. jälkeen). 

Viattomuutta. Tosin käytän tätä aina käänteisesti. 

Esim. flirttailevassa viestittelyssä tai viitatessani 

johonkin paheeseeni / guilty pleasureeni 

Vitsinä käyttäny,että olen niinku enkeli kun hyvän 

työn tehnyt tai sanonut 

Vähän teennäinen kiltteys/"pyhyys" 

 

viattomuus (31) 

 

Hyväntekijä, vilpittömyyttä, tuottaa iloa ilman 

tausta-ajatuksia  

"Viaton" 

”Enkelimäinen”/oikeamielinen (omasta mielestä) 

En minä mitään tehnyt! 

En se minä ollut 

En se minä ollut! Tai että sanoja tekeytyy 

viattomaksi, vaikka ehkä tietää, ettei kaikki mennyt 

niin kuin piti. 
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Hihii, ihan viaton olen (myös vaatimattomuutta "ole 

hyvä"). Tämä on hankala, kyn näyttää joissain 

paikoussa enemmän häpeilevältä/surulliselta. 

Hyvää omatuntoa, sitä että on muka täysin viattomin 

tarkoitusperin liikkeellä vaikkei oikeasti olisikaan 

ihan niin enkelimäinen. 

Kuvastaa synnittömyyttä. On enkeli/viaton 

Mukava, hyvänsydämisyys, vilpittömyys 

Olen syytön 

Olen viaton 

Olen viaton / hyvä ihminen 

Olen viaton, pyhimysmäinen, ehkä vähän 

sarkastisuutta mukana. 

Olen viaton. 

Olen vilpitön, rehellinen 

Omaa viattomuutta, hyvän tekemistä. En itse käytä 

tätä koskaan, liian korni. Paitsi ehkä läppänä: 

"Minähän se olin, joka oksensin nurkkaan       " 

Tällä on monia merkityksiä. Tätä emojia 

käytettäessä ollaan vipittömin aikein liikkeellä, eli ei 

ole tarkoitus loukata ketään. Välillä myös, jos haluaa 

kunniaa jostain hommasta itselleen. Välillä voi 

tietysti käyttää jossain huijauksen tiimoilla. 

Viaton 

Viaton 
Viaton  

Viaton hymy, joko oikeasti puhtaalla sädekehällä tai 

sit enseminäollut-sädekehä. Riippuu kontekstista.  

Viaton, oikeasti tai sarkastisesti / Pyhimys  

Viaton, pyhä, enkelimäinen 

viaton, vaatimaton. käytän yleensä keventämään 

omakehua. 

Viattomuus, aito tai teeskennelty kontekstin mukaan 

Viattomuus/mitään en oo tehnyt (esim. jonkun 

kyseenalaisen kommentin tms. jälkeen). 

Viattomuutta. Nolostumista 

Viattomuutta. Tosin käytän tätä aina käänteisesti. 

Esim. flirttailevassa viestittelyssä tai viitatessani 

johonkin paheeseeni / guilty pleasureeni 

Viattomuutta. Voi käyttää pyytäessään palvelusta tai 

korostaessaan omaa erinomaisuuttaan. 

Vähän syyntakeeton pahimmassa tapauksessa, 

viaton 

 

enkeli; pyhimys (29) 

 

”Pyhimys-olo”, kun on  tehnyt jotain hyvää ja 

pyyteetöntä tai kuvitellut tekevänsä. 

Enkeli 

Enkeli tms. pelastava hahmo. Käytetään esim. kun 

joku on tehnyt kauniin teon, josta haluaa tekijää 

huomioida. 

Enkeli, tätä vois käyttää vaikka silloin kun vakuuttaa 

vastaavansa ilman mitään taka-ajatuksia, mutta 

kääntyy helposti ironiseksi 

Enkelihymiö. Eli jos haluaa korostaa että on tehnyt 

jotain hyvää tai omaa jonkin hyvän piirteen, yleensä 

tosin sarkastisessa mielessä. Vaikka "mähän en 

koskaan juo" ja perään enkelihymiö. 

Herranenkeli tai en ole tehnyt mitään kujeilevassa 

mielessä 

Holier that thou. 

Ironisesti korostaa omaa "hyvyyttä", jotkut käyttää 

uskonnollisesti. 

Kiltti, hyvä, enkeli tai tekopyhä. 

Kuvastaa synnittömyyttä. On enkeli/viaton 

Minua saa kehua ja kiittää, olen lähes pyhimys 

Olen viaton, pyhimysmäinen, ehkä vähän 

sarkastisuutta mukana. 

Olla kiltisti, en ole tehnyt mitään pahaa ns. pyhimys 

Pyhimys 

Pyhimys 

Pyhimys 

Pyhimys, hyväntahtoinen 

Pyhimys, pyrkimys hyvään 

Pyhimys, sekä se räppäri mutta myös "en se minä 

ollut" -tyylinen. Omtentor puhtaana. 

Pyhimys, siunattu, tekopyhä 

Pyhimys. 

Pyhimys. Hyvän tekijä. 

Pyhimyskehä pään päällä, aika vitsikäs, kerroin 

valkoisen valheen tai tein jotain "hyvää" mutta en 

halua kehuskella sillä liikaa, nauran itselleni 

Pyhimysmäisyyttä, kiltteyttä, oman hyvän 
toiminnan korostamista.  

Viaton, oikeasti tai sarkastisesti / Pyhimys  

Viaton, pyhä, enkelimäinen 

Viittaa pyhimysmäiseen hyvyyteen 

Vitsinä käyttäny,että olen niinku enkeli kun hyvän 

työn tehnyt tai sanonut 

Vähän teennäinen kiltteys/"pyhyys" 

 

hyvän tekeminen (27) 

 

”Pyhimys-olo”, kun on  tehnyt jotain hyvää ja 

pyyteetöntä tai kuvitellut tekevänsä. 

Enkeli tms. pelastava hahmo. Käytetään esim. kun 

joku on tehnyt kauniin teon, josta haluaa tekijää 

huomioida. 

Enkeli, tätä vois käyttää vaikka silloin kun vakuuttaa 

vastaavansa ilman mitään taka-ajatuksia, mutta 

kääntyy helposti ironiseksi 

Enkelihymiö. Eli jos haluaa korostaa että on tehnyt 

jotain hyvää tai omaa jonkin hyvän piirteen, yleensä 

tosin sarkastisessa mielessä. Vaikka "mähän en 

koskaan juo" ja perään enkelihymiö. 

Hyvä teko 

Hyvällä tarkoituksella 

Hyväntahtoinen hymy 

Joku on tehnyt jotakin oikein, ollut hyveellinen. 

Lähinnä kai voisi käyttää itsestä ironisesti tai vähän 

vitsillä. En ole käyttänyt. 

Kiltti, hyvä, enkeli tai tekopyhä. 

Olen tehnyt jotain hyvää, olen hyvä ihminen 

Olla kiltisti, en ole tehnyt mitään pahaa ns. pyhimys 

Omaa viattomuutta, hyvän tekemistä. En itse käytä 

tätä koskaan, liian korni. Paitsi ehkä läppänä: 

"Minähän se olin, joka oksensin nurkkaan       " 

On tullut tehtyä jotain kunnollista. 
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Pyhimys, hyväntahtoinen 

Pyhimys, pyrkimys hyvään 

Pyhimys. Hyvän tekijä. 

Pyhimysmäisyyttä, kiltteyttä, oman hyvän 

toiminnan korostamista.  

Sädekehä pään päällä, olin niin tunnollinen ja tein 

kaikki oikein 

Sädekehän arvoinen teko, on tehnyt jotain hyvin tai 

kunnollisesti  

Tein hyvän työn 

Tein hyvästi, holy, usein käytetty ironisesti tai 

passiivisagressivisesti 

Tein/teit jotain hyvää. 

Tyytyväisyyttä omaan toimintaan  

viaton, vaatimaton. käytän yleensä keventämään 

omakehua. 

Viattomuutta. Voi käyttää pyytäessään palvelusta tai 

korostaessaan omaa erinomaisuuttaan. 

Vähän mie oo hyvä 

Vitsinä käyttäny,että olen niinku enkeli kun hyvän 

työn tehnyt tai sanonut 

 

tekopyhyys (11) 

 

Ai kun olen/olet kiltti. Ehkä vähän ironinen, ainakin 
itsestä puhuessa. Voi tarkoittaa tekopyhääkin. Tai 

sellainen "en se minä ollut, se oli Pirkka" - tyylinen, 

sori mokasin mutta en ota siitä vastuuta. 

Kiltti, hyvä, enkeli tai tekopyhä. 

Olen pyhimys /tekopyhä/ leikin enkeliä, vaikka 

toimin päinvastoin. 

Pienesti tekopyhä, tehty jotain synninpäästöhommia 

Pyhimys, siunattu, tekopyhä 

Tekopyhyyttä 

Tekopyhyyttä. Voi käyttää myös itseironisesti. 

tekopyhä hymy, eli kun joku kertoo esimerkiksi 

töpänneensä pahasti, niin tuon voi laittaa mikäli 

hymyilyttää, vaikka itse on tehnyt aivan samoin 

Tekopyhä, hurskastelija, valkoinen valhe 

Tekopyhää ilkikurisella tavalla. Olen mukamas 

viaton, vaikka en oikeasti ole.  

Vitsillä tekopyhä 

 

kiltteys (7) 

 

"Olen kiltti", käyttäytyy kunnollisesti 

"Olen viaton", sisältää ehkä hiemsn sarkasmia 

"Olinpas minä kiltti, eikö vaan." 

Ai kun olen/olet kiltti. Ehkä vähän ironinen, ainakin 

itsestä puhuessa. Voi tarkoittaa tekopyhääkin. Tai 

sellainen "en se minä ollut, se oli Pirkka" - tyylinen, 

sori mokasin mutta en ota siitä vastuuta. 

Kiltti, hyvä, enkeli tai tekopyhä. 

Kilttiä hymyä 

Vähän teennäinen kiltteys/"pyhyys" 

 

muut (8) 

 

En käytä tätä emojia, ja minusta sitä on vaikea 

tulkita. 

Kiitollinen 

Kiittävä tai jossakin määrin ylistävä. Riippuu kovin 

paljon kontekstista 

Olen "syyllinen"  tähän kivaan asiaan  

Olen aika sankari 

Sanon jotain ilman taka-ajatuksia tai olen tietoisesti 

sinisilmäinen jonkin asian suhteen. 

Toimii vastauksena jonkun paheksuntaan. Tai jos 

jokin on vähän outoa mutta sympaattista. 

Uskollinen 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

Mäpä tein sen jo        

 

Sanoin opelle, että mä olen jo tehnyt kaikki tehtävät 

(emoji), mut en oikeesti oo edes alottanut 

 

"syötkö sä taas mäkki ruokaa??" 

"Eeeeeeeeei enhä mä sellasta koskaa" vaikka syön 

mäkki ruokaa 

 

Voiko - tulla meille tänään? 

 

koe valmis meni hyvin        
 

haluatko tutustua muhun 

 

Heii haluisitko tulla auttaa "piip" jutussa tänää? 

 

hihii           ✨ 

 

Isi voiks laittaa rahaa, mun pitää käydä 

tankkaa                    

 

jos olen ollut kiltti 

 

Jos olen tehnyt jonkun asian hyvin tai onnistunut. 

 

kiitoss        --> en ole itse käyttänyt mutta kaverit 

käyttänyt kiitoksena esim palveluksesta 

kun myyn vaatteitani netissä ja vastailen heille  

 

Luotin siihen että palauttaisi sen (emoji)  

 

Mä sain tästä kokeesta kympin *insert emoji here*, 

mites sä? 

 

"Mä tiiän (emoji)  

Keskustelussa oli kyse siitä että joku vihasi että 

minulla oli mennyt matikan lasku oikein koska 

väiteltiin siitä päiuvällä ja kun saatiin kokeet takaisin 

nähtiin että minä olin oikeassa" 

 

sulla on kiva paita  

 

Tottakai voin auttaa        
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voi käyttää yhteysessä "Moi miten menee" täysin 

tuntemattomalle jotta vaikuttaisi mahdollisimman 

kivalle 

 

voisinko pliis mennä        

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"      jonkun kattoikkunan hyttysverkolla vois 

kehittää... Suomessa nyt ei niin kauaa oo niin suuria 

helteitä, etteikö jotain keksis       " (sain villin 

reissupakuidean) käytän usein myös "ole hyvä"- 

sijasta, kun joku kiittää/kehuu 

 

"Eli                                                                       joo, en mäkään eli       " 

Puhuttaessa mitä viikonloppuna tehdään ja omasta 

rahatilanteesta. 

 

"No ethän sä sille voi mitään jos tulee 

äkkisairastuminen :innocent:" Kaveri ei halunnut 

osallistua juhliin, niin laitoin viestiä että voi keksiä 

vaikka jonkun sairauden itselleen. 

 

"Saatoin viedä työpaikalle herkkuja" 

 
"Tarvinko mä lisää kenkiä?            " + kuva kengistä. 

Tässä olen löytänyt kirpparilta hienot kengät, jotka 

minun tekisi mieli ostaa, mutta minulla on jo 

hirveästi kenkiä. Yritän vitsillä löytää oikeutusta 

vielä yksien kenkien ostolle.  

 

Arvaapa huviksesi mitä touhuan         

 

En juuri käytä tätä, koska en ole siitä varma. Jos 

käyttäisin, ajattelisin tulkinnan olevan 

päinvastainen. Eli en tehnyt sitä.        tein kuitenkin. 

 

En juurikaan käytä tätä emojia.        

 

Humble brag -tyyppiseen flexausviestiin voisin 

laittaa ironisesti. 

 

Join sun saunajuomat        

 

Jos sä jaksat vaikka hakea?        (Kumpi hakee lapsen 

päiväkodista) 

 

Keskusteltiin ryhmässä kun kaveri etsi asuntoa. 

Minä: osta meidän, mä haluun kerrostaloon! 

Kaveri (tietäen että tässä on koko rivitalon remontit 

vähän vaiheessa, kun ei saada aikaan eikä muita 

kiinnosta): Onko se remppahuoleton        

Minä: Toki, ketään ei tunnu huolettavan        

 

Kysyivät tyhmiä! Syytön minä olen!  

 

Lähinnä silloin kun on tehnyt jotain hyvää muille, 

saanut jonkun iloiseksi, enemmän ollut käytössä 

facen päivityksissä minulla  

 

Mua kans aina harmittaa ihan hirveesti, jos joudun 

oleen töistä pois muutaman päivän            . 

 

Oi kiitos! Sulla enemmän silmää näille ku mulla        

 

Olenkin tässä siivoillut koko aamun muiden 

toipuessa        

 

Olin niin reipas! Siivosin, pyykkäsin ja luin kaikki 

saapuneet sähköpostit. 

 

Perusvastaus mulla moneen. mm. perheryhmässä 

viestittelyyn, kirkon töissä kun olen. 

 

Pitää olla ihmisiksi       Juhlat, joissa pitäisi 

käyttäytyä hyvin. 

 

Tossa mietittiin Ellin kanssa että jos se ei leipoiskaan 

vaan sä toisit meille jotkut herkkuset Villa 

Marengista tai Laurellilta?        

 

Vastapuoli kommentoi:” Naiset osaa kyllä pehmittää 

miehet                   ” ja kommentoin siihen pelkällä 

hymiöllä       . 

 
Viesti, jossa väite omasta hyvyydestä 

 

Viittasin omaan ammattiini joka liittyy kirkolliseen 

toimintaan 
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Liite 5: Hassuttelevat kasvot 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

hassuttelu (29) 

 

"goofy, crackhead" 

Emoji tarkoittaa mielestäni hullunkurisuutta ja 

leikittelyä. 

Freaky vibes 

goofy (mut silleen et yrittää olla hauska mut ei oo) 

Hassutteleva 

hassutteleva, välillä myös korjaava 

hauskaa tai hullunkurista 

hullu/hassu 

Hullunkurinen hetki 

Hullutella, bailata, olla vähän hullu hyvällä tavalla 

Hulluttelu emoji josta tulee mieleen, että vain keski-

ikäiset käyttävät ja silloinkin väärässä 

asiayhteydessä 

Hulluttelua?? Käytän tätäkin vain ironisesti ja 

heittääkseni pientä pilkkaa ihmisistä jotka yrittävät 

liian paljon olla hauskoja. 

höpsö, dumb 

ilmentää hulluttelevaa asennetta ja positiivisesti 

virittäytynyttä energiaa 

ironisessa tai epäironisessa mielessä hullutteleva 

It is the face when a person really enjoy something 

and becomes a bit silly. 

Joko pelleilee tai ehdottaa jotain, joka on jo aika 

kreisiä, tai kuvailee vaikka millaidta oli 

jotain hassua/goofy  

pelleilevä emoji, sulla on tosi hauskaa  

Pelleilyä ja hauskuttelua 

Se pelleilee  

Se tarkoittaa hulluttelua 

Sekalaista, höpsöä 

sekavaa ja hassua 

Seko ja hupaileva. Voi käyttää läppää heitettäessä 

sellanen hupsutteleva ja hauska 

sellanen sarkastinen emoji jos joku tekee jotain 

yliampuvan hassua 

Yleisesti vaan irvistystä tai jotain hullunkurista. 

ylivedettyä hulluttelua 

 

hulluus; siisteys (28) 

 

"goofy, crackhead" 

Aika cringe ja käytetään sarkastisesti esim. I'm such 

a crackhead              

Emojilla voidaan vahvistaa jonkin "hullun" asian 

arvoa, hullu voi tarkoittaa nuorison keskuudessa 

siistiä.  

Hullu 

HULLU 

hullu ehkä vähän kaksmielinen 

hullu emoji 

hullu emoji 

hullu fiilis, kännissä 

hullu/hassu 

Hullua 

hullun innoissaan jostain asiasta 

Hullutella, bailata, olla vähän hullu hyvällä tavalla 

Joko pelleilee tai ehdottaa jotain, joka on jo aika 

kreisiä, tai kuvailee vaikka millaidta oli 

joku on "crazyy" mut ironisesti  

Joku on ironisesti "hullu" 

Joku tekee jotain hullua/tyhmää 

Jonkinlainen synonyymi XD-ilmaisulle. Tarkemmin 

ehkä sellainen hieman sekava tai jopa puoliksi hullu 

jos on jotain hullua  

jotain kraisii menoo tai tehty jotain hulluu. 

Me CrAzY, mut ironisesti 

Pidät omaa viestiäsi tai toisen viestiä hulluna ja 

jännittävänä. 

sarkastinen, käytetään vaikka liioitellessa 

tapahtuman siistiyttä tms 

Se että you boooy is crazyyyyy 

tämä kuvasta hullut ajatukset 
Tämä viittaa sekavuuteen tai hulluuteen 

villi 

vitsailevaa, leikkisesti hullua 

 

sekavuus (23) 

 

että ihminen on tällä hetkellä sekaisin 

Halutaan kuvailla jotain asiaa sekopäiseksi.  

joku asian on kummallinen tai sitten käytettään myös 

jos on menossa jonnekkin juhlimaan.Myös vähän 

irvaileva 

Joku on sekaisin 

Joku sekoilee 

Jonkinlainen synonyymi XD-ilmaisulle. Tarkemmin 

ehkä sellainen hieman sekava tai jopa puoliksi hullu 

kertoo että on hauskaa tai on sekasin 

käytetään kun kuvataan ihmisryhmää joka yrittää 

olla tosi hauska ja ''seko'' 

Madness 

se kun joku on ihan "sekasin" mutta tällä emojilla 

pilkataan sitä 

sekaisin 

sekaisin 

sekavaa ja hassua 

Seko ja hupaileva. Voi käyttää läppää heitettäessä 

Sekoileva tai hyper aktiivista 

sekoilua 

Sekopäinen 

Sekopäinen  

Tämä viittaa sekavuuteen tai hulluuteen 

tätä olen nähnyt käytettävän kun halutaan ilmaista, 

että puhutaan sarkastisesti tai heitetään läppää tai jos 

joku asia on tosi seko 

tää on sillee niiku, jos haluu ilmottaa et on hyväl 

taval sekasi :) 
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vähän sekavaa tms 

vähän seko 

 

vitsailu; hauskuus (19) 

 

"hehe" 

asia tai teko on hauska  

hauska 

hauska asia/vitsi 

hauskaa tai hullunkurista 

hauskuutta 

hauskuuttelu emoji, keveyttämään jotain viestiä 

Hölmö/typerä mutta hauska juttu 

Jos sanot jonkun vitsin tai typerän asian sarkasmilla, 

niin käytät tätä 

kertoo että on hauskaa tai on sekasin 

käytetään kun kuvataan ihmisryhmää joka yrittää 

olla tosi hauska ja ''seko'' 

lol aika hauskaa 

Loool 

Naurua tai muuta hauskaa asiaa, myös voi käyttää 

pilkaten 

Olen niin "hassu" emoji, kun kerrottaan jonkinlaista 

tarinaa jostain ihmisestä joka luulee olevan kuten 

aiemminkin sanottu "hassu" 
sellane tää ei oo hauska juttu mut tällä enojista tästä 

tulee sellane hauska 

sellanen hupsutteleva ja hauska 

tätä olen nähnyt käytettävän kun halutaan ilmaista, 

että puhutaan sarkastisesti tai heitetään läppää tai jos 

joku asia on tosi seko 

vitsailevaa, leikkisesti hullua 

 

sarkastisuus (17) 

 

Aika cringe ja käytetään sarkastisesti esim. I'm such 

a crackhead              

Hulluttelu emoji josta tulee mieleen, että vain keski-

ikäiset käyttävät ja silloinkin väärässä 

asiayhteydessä 

Hulluttelua?? Käytän tätäkin vain ironisesti ja 

heittääkseni pientä pilkkaa ihmisistä jotka yrittävät 

liian paljon olla hauskoja. 

ironisessa tai epäironisessa mielessä hullutteleva 

joku on "crazyy" mut ironisesti  

Joku on ironisesti "hullu" 

jos en oo ihan tosissani jostain niin toi voi lievittää 

sitä tekstiä 

Jos sanot jonkun vitsin tai typerän asian sarkasmilla, 

niin käytät tätä 

keventää edeltävän lauseen totisuutta sekä ironisesti 

että tosissaan 

Käytetään sarkastisesti, kun puhutaan esim. pick me 

ihmisistä 

Me CrAzY, mut ironisesti 

Naurua tai muuta hauskaa asiaa, myös voi käyttää 

pilkaten 

sarkasmi 

sarkastinen, käytetään vaikka liioitellessa 

tapahtuman siistiyttä tms 

se kun joku on ihan "sekasin" mutta tällä emojilla 

pilkataan sitä 

sellanen sarkastinen emoji jos joku tekee jotain 

yliampuvan hassua 

tätä olen nähnyt käytettävän kun halutaan ilmaista, 

että puhutaan sarkastisesti tai heitetään läppää tai jos 

joku asia on tosi seko 

 

juhliminen; päihteiden käyttö (8) 

 

*tänään illal ihan hullut bileet* 

alkoholiin liittyvää esim bileet 

Ei tiedollisessa tilassa 

hullu fiilis, kännissä 

Hullutella, bailata, olla vähän hullu hyvällä tavalla 

joku asian on kummallinen tai sitten käytettään myös 

jos on menossa jonnekkin juhlimaan.Myös vähän 

irvaileva 

Känni emoji 

Kännissä 

 

typeryys (7) 

 

blääääh emoji vähän tollanen dum merkitys  

Emoji on käytössä siihen kun sanotaan että jokin 
tyhmä asia on tapahtumassa huomenna 

Hölmö/typerä mutta hauska juttu 

höpsö, dumb 

Joku tekee jotain hullua/tyhmää 

Jos sanot jonkun vitsin tai typerän asian sarkasmilla, 

niin käytät tätä 

Se kuvaa hölmöyttä 

 

muut (10) 

 

- 

en käytä tätä emojia niin en osaa sanoa 

En oikeen osaa selittää 

Hullaantunut 

jeee 

Käytetään yhteydessä, jossa keskustelun toinen 

osapuoli menee liian esim. seksuaalisesti rivoihin 

asioihin ja toinen yrittää hillitä keskustelua. 

yleensä käytän ku oon tehny jotai esim. nukkunu 

pommii tunnilta ja sit laitan viestii vqik äitille et 

”nukuin pommiin             ” 

yleensä tyttöjen keskuudessa käytetty emoji joka 

meinaa, että on tosi vapaa jne 

hyvää fiilistä  

Innostunut ja iloinen 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

sekavuus (50) 

 

Aivan sekaisin 

Crazy, sekaisin jostain 

Hassuttelua sekä kuvastaa sekopäistä olotilaa 

Hullu, höpsö, sekaisin 

hullunkurinen, sekopäinen 
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Hulluutta tai sekoilua. Joku asia vie hulluuden 

partaalle tai on hullun hommaa tehdä jotain tai jos 

oon sekoittanut asioita, unohdellut tms, käytän 

kyseistä hymiötä.  

Höpsähtänyt, pöljä (vaikka itse Pöljällä olenkin 

asunut) 

Ihan järjettömän pöhkö tai mahdoton juttu 

Ihan kaheli meininki. 

Ihan sekaisin. 

Ihan sekoa, hyvällä tavalla 

Jokin on sekavaa, outoa tai muuten vaan koomista 

tai käsittämätöntä. 

Kaheli 

Kahjo meininki’ 

Kreisi, sekaisin, villinä jostain 

LOL, sekaisin, örvellys 

Läheisten kesken käytössä. Oon ihan kaheli, kerron 

ystävälle miten hullun rakastunut olen ja tein just 

jotain ihan käsittämätöntä 

Mad. Vähän sekopäinen, hullu 

Olen iloisesti sekaisin / kreisi 

Olen vähän sekaisin. 

Olla sekaisin / hullutella 

On vähän "hullu" tai "sekava" olo 

Pöhköilyolo, kieli poskessa pelleilyä, myös 
osoittamaan omaa hassua sekoilua teoissa tai 

viesteissä, positiivinen emoji joka tapauksessa. 

Segopääääää - sekopäistä tilannetta kuvaava 

Sekaisin 

Sekaisin 

Sekaisin 

Sekaisin jostain  

Sekaisin kuin seinäkello  

Sekaisin, ehkä kännissä 

Sekaisin, huvittunut, outo 

Sekaisin, sekopää 

Sekaisin. 

Sekaisin. Hulluttelu. Väsynyt, yliväsynyt. 

Seko olo 

Sekoa meininkiä 

Sekoan hetkenä minä hyvänsä tai nyt meni hermot 

tähän touhuun 

Sekoboltsi. Oonpa hassu, pelleilen. 

sekoilua 

Sekoilua. 

Sekoilua. Täysin kieliposkessa kirjoitettua viestiä. 

Sekoilunaurua. On sanonut jotain typerää ja jäänyt 

siitä kiinni 

Sekopäinen mielentila. Tilanne tai vastaus tuntuu 

absurdilta.  

Sekopäistä, häiriintynyttä 

Sekopää 

Sekopää 

Sekopää. 

Seonnut, crazy, kännissä 

Sitä, että keskustelu on mennyt totaalisen sekavaksi 

ja on tapahtunut niin monta väärinymmärrystä, että 

kukaan ei pysy perässä. Yritys de-eskaloida 

väistämättömältä tuntuvaa flame waria. Voi käyttää 

ilmaisemaan myös omaa positiivista sekoilua: 

"Ostin markkinoilta viis kiloa villaa ja lampaan!       " 

Vitsi, vitsi TAI olen vähän hassu, höpsö, seko 

 

hassuttelu (33) 

 

"Hullu", hassutteleva, sekoboltsi 

Ehkä en ole käyttänyt, mutta ehkä "Näin hassu juttu 

todellakin, joo" tai "Eikö olekin hassua?" 

Hassu / Höpsö / Läpänheittonaama  

Hassusti meni 

Hassuttelu  

Hassuttelua sekä kuvastaa sekopäistä olotilaa 

Hullu, hupsu 

Hullu, höpsö, sekaisin 

Hullua, pöljää 

Hullun hassua 

hullunkurinen, sekopäinen 

hullunkurinen, vallaton 

Hullut  

Hullutellen 

Hullutteleva 

Hullutteleva, kreisi, merkkaamassa kökköä 

huumoria 

Hulluttelua 
Hulluttelua 

Hulluttelua, vitsailua 

Hupsu/pähkähullu 

Hupsua, hullua 

Jonkinlaista pöhköilyä, ehkä myös kieli poskesssa -

huumoria. En ole pahemmin käyttänyt tätä. 

Jos on tehnyt jotain hassua, "kreisiä", ja raportoi 

siitä. Niin siihen loppuun. 

Jos pitää jotain asiaa hulluna tai meneillään oleva 

tilanne on tiukka tai hassu. 

Pelleilyemoji 

Pelleilyä, läpän heittoa 

Pieleen meni. Hulluttelua. 

Sekaisin, huvittunut, outo 

Sekaisin. Hulluttelu. Väsynyt, yliväsynyt. 

Sekoboltsi. Oonpa hassu, pelleilen. 

Teen jotain hullutellen, tavanomaisesta 

käytöksestäni poikkeavaa. 

Vitsi, joku on hullunkurisesti, vinksin vonksin 

Vitsi, vitsi TAI olen vähän hassu, höpsö, seko 

 

hulluus (25) 

 

"Hullu", hassutteleva, sekoboltsi 

Crazy fiilis 

Crazy, sekaisin jostain 

Hullu, hupsu 

Hullu, höpsö, sekaisin 

Hullu, riehakas. Voisi käyttää vaikka vappuun tai 

muuhun iloisen ja villinpuoleisen juhlan yhteydessä, 

jolloin voi käyttäytyä vähän normaalia 

vapautuneemmin. Tai on sattunut jo käyttäytymään 

vähän riehakkaasti. 

Hullua, pöljää 

Hullun hassua 
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Hulluu 

Hulluus, mutta positiivisella tavalla 

Hulluutta tai sekoilua. Joku asia vie hulluuden 

partaalle tai on hullun hommaa tehdä jotain tai jos 

oon sekoittanut asioita, unohdellut tms, käytän 

kyseistä hymiötä.  

Hupsu/pähkähullu 

Hupsua, hullua 

Ihan hullu meno, sekoan, tämä on kaukana vakavasta 

Ihan hullua 

Jos olen ollut vallaton 

Jos pitää jotain asiaa hulluna tai meneillään oleva 

tilanne on tiukka tai hassu. 

Jotain hullua on tapahtunut, mutta ei kovin vakavaa 

Kreisi, sekaisin, villinä jostain 

Kreisii hei! 

Mad. Vähän sekopäinen, hullu 

Olen iloisesti sekaisin / kreisi 

Olla sekaisin / hullutella 

On vähän "hullu" tai "sekava" olo 

Seonnut, crazy, kännissä 

 

vitsailu; hauskuus (20) 

 

Asia on sanottu pilaillen 
En välttämättä ole tosissani 

Hulluttelua, vitsailua 

Höpöjuttu 

Jokin on sekavaa, outoa tai muuten vaan koomista 

tai käsittämätöntä. 

Jonkinlaista pöhköilyä, ehkä myös kieli poskesssa -

huumoria. En ole pahemmin käyttänyt tätä. 

Kieli poskella 

Kieli poskella. En ole täysin tosissani.  

Kieli poskessa, ei vakavasti otettavaksi 

Kieli poskessa, vitsailua etenkin aiheesta jonka 

todellisen tilan tietää 

Koomista - ootko tosissasi. Nyt meni överiksi 

LOL, sekaisin, örvellys 

Läpällä (ja ehkä kännissä, nykyään). 

Pelleilyä, läpän heittoa 

Pöhköilyolo, kieli poskessa pelleilyä, myös 

osoittamaan omaa hassua sekoilua teoissa tai 

viesteissä, positiivinen emoji joka tapauksessa. 

Sitä, että edellä sanottua ei ole tarkoitettu vakavasti 

otettavaksi. 

Sitä, että emojia edellä oleva juttu on kirjoitettu 

vähän kieli poskessa, pyörällä päästään. 

Vitsi, joku on hullunkurisesti, vinksin vonksin 

Vitsi, vitsi TAI olen vähän hassu, höpsö, seko 

Väsyhysteriaa ja irvailua 

 

juhliminen; päihteiden käyttö (6) 

 

Kännissä tai muuten sekaisin 

LOL, sekaisin, örvellys 

Läpällä (ja ehkä kännissä, nykyään). 

Pikku kekkulissa naurattaa 

Sekaisin, ehkä kännissä 

Seonnut, crazy, kännissä 

 

typeryys (3) 

 

Ding dong. Jotain älyvapaata (esim. toinen on 

sanonut jotain todella tyhmää provoa tai 

kommentoin tällä jotain somesta tai uutisista 

löytynyttä tyhmyyttä)  

Iloisesti pihalla asiasta  

Missään ei oo enää mitään järkeä, aivot ovat sulaneet 

ja valuneet korvista ulos, on kypsä lopettamaan 

kontekstissa olevan asian kanssa, vaikkei mitään 

ikävää olekaan sattunut.  

 

muut (6) 

 

Hervoton olo 

Hysteerinen 

Ihan rätti kaiken aherruksen jälkeen 

Meni vähän heikunkeikun, sinne päin. 

Tämmöstäkin sitte 

Tätä en käytä, mutta sellanen että joku asia on saanut 

pään pyörälle. Nään tätä usein siinä yhteydessä, että 

kerrotaan vaikka miten paljon tenttiin on luettavaa 

tai miten vaikea joku työtehtävä on ollut  

 
autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

Meillä on täällä tosi hauskaa! 

 

"crackhead energy" 

 

"I'm so quirky       !" 

 

"mun mielestä parempi näin (emoji perään)", kun on 

eri mieltä jonkun kanssa jostain asiasta, mutta ei 

halua näyttää omaa ärsyyntymistään 

 

esim. koti-illasta puhuessa "joo oli kyllä tosi hullu 

ilta *emoji*" 

 

hassuttelija  

 

Huomen meil on se koe (emoji) jee 

 

kun ystäväni ei ollut selvinpäin niin laitoin tämän 

hänelle  

 

käytän paljon 

 

käytän sarkastisesti välil 

 

läheks panee (emoji) 

 

Meet Mersun oikeudella vaan              

 

Mennääks tänää dokaa? 

 

Olen kännissää        

 

olipa villi päivä        
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Tänään on vetopäivä! 

 

Täst mä tykkään 

 

you're so quirky 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Ehkä se siis       " Puhuttaessa kaverin ehdottamasta 

elokuvasta ja olenko aikeissa katsoa sen. 

 

"En jaksa enää  

 

"Moikka! Illasta ainakin, luulen että päivällä viellä 

juostaan kaupoilla       " Keskustelu tapaamisen 

sopimisesta jouluostosten aikaan. 

 

"Mä haluun harjotella tätä puskaparkkeerausta ens 

kautta varten       " 

 

"No just                   Huomentapäivää, tää alkoikin 

vahvasti       " Vastasin tätä edeltävässä viestissä 

naapurille, että olen kohta kotona ja voin kaivaa 

yhden työkalun sille meidän varastosta. No, se 
työkalu oli jo niillä, jäänyt edellisviikolla. Alkoi siis 

vahvasti tämä päivä, en edes tiennyt missä 

omaisuuteni on.  

 

"Saa nähdä, millainen turbopäivä tulee tai 

kiipeilenkö kohta ihan seinille. Aamulla lääke ja nyt 

vedän vitamiinia ja kohta kahvia                             " Tässä 

ilmaisen emojeilla, että ennakoin, että kohta menee 

lujaa 

 

"Täällä on valokuvaussessio menossa       " Veljeni 

laittoi viestin minulle, että ottivat kuvia heidän 6 kk 

vauvastaan.  

 

”Ei ihme ettei se XXX oo käyny, kun en mä näemmä 

ollut muistanut varmistaa sille, että kalenteri on teillä 

haettavissa.                     Ei taas yllätä yhtään tämä 

sekoilu.” Kuvittelin ilmoittaneen asian kohteelle 

mutta enpä sitten ollutkaan muistanut sitä tehdä. 

 

”Muistan ***:n luimistelun ennen eräitäkin 

pikkujouluja, kun meiltä raahattiin minihellaa ja 

nunnapukuja yms. juhlapaikalle.        Ne ihan 

tavalliset pikkujoulut                       ” 

 

                                         omg mä niin eksyn sinne! 

Vastaukseni tyttäreltä saamiini ohjeisiin mistä hakea 

lapsenlapsi  

 

Dodih, odotamme jännityksellä näitä aikoja        

(kommenttina lasten uhma- ja hulinaikiin) 

 

Eeh... Tilasin sojua, sain tuopillisen        

 

En osaa sanoa tuohon mitään…        

 

Enää kolme tuntia hommia        

 

Heippa! Haluatko että olen esim. Takuusäätiöön 

yhteydessä mahd. aiesopimuksesta liittyen Stea -

hakemukseen? Ja olisiko sulla mielessä muita 

tahoja? Tuossa vanhassakaan sopparissa 

Takuusäätiön kanssa ei ole päivämääriä, voi käyttää 

sitä, jos lähtevät mukaan              Liittyy yhden melko 

suuritöisen hakemuksen kirjoittamiseen, jonka 

loppuun vieminen meni tietenkin viime tippaan. 

Huoh. Eli sekopäistä painamista viime metreille. 

 

Itseironia  

 

Ja sit kun et oo nukkunut pariin yöhön kuin 

muutaman tunnin [kyseinen emoji] 

 

Ja viime yö oli ensimmäinen ilman yösyöttöä                    

Olikohan joku tilapäinen häiriö        (Vauva ei 

herännyt yöllä syömään) 

 

Jep se on helppo sanoo muille ja vaikee noudattaa 

itse        

 
Kaupassa oli niin montaa eri suklaajätskiä, ostin 

kaikki! 

 

Kommenttina kavereille - ehkä enemmän juuri 

omista tekemisistä 

 

keskusteltiin väsyneenä tekemistäni mokista, 

kommentoin: Onneks on niin hyvät lääkkeet että 

lähinnä naurattaa         (Tämä ei toimisi, jos kaveri ei 

tietäisi että väsymykseen vaikuttaa onnettomuudesta 

seurannut kipu, johon on kunnon kipulääkitys.) 

 

Lapsi riehuu, itse en ole nukkunut, vedän tänään 

presentaation 100 hengelle, hyvin menee... 

 

Mä pikkelöin kasviksia ja tein kranssin        

 

Puujalkavitsin yhteydessä 

 

Saatan tilata pizzaa ja pastaa        ts. Teen ihan mitä 

huvittaa, jos ihan villiksi heittäydyn. 

 

Terveiset täält      pöpiläst 
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Liite 6: Kasvot ilman suuta 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

sanattomuus (60) 

 

"ei mitään sanottavaa" vastaa oikeassa elämässä 

samaa ilmettä 

"oops" ... silloin kun on sanaton 

ei mitään sanottavaa 

Ei mitään sanottavaa 

ei mitään sanottavaa/järkytys 

Ei ole sanottavaa tai haluaa olla hiljaa 

Ei osaa sanoa mitään tai menee sanattomaksi 

ei puhu/ei kommentoi 

ei tiedä mitä sanoa 

Ei tiedä mitä sanoa. "oho" 

Ei vastausta. Sanaton. Joku tilanne mistä tekisi mieli 

sanoa jotain, mutta ei sano. Juoruja. 

Emoji tarkoittaa mielestäni sanomattomuutta. Eli 

tilannetta, jossa tilanteelle ei löydy sanoja.  

Emoji tarkoittaa sanattomuutta.  

En tiedä mitä sanoa 

Epäröivä vaikka kysymyksestä tai ettei tiedä mitä 

sanoa 

Että on sanaton/pettynyt/ tai jotain. 

hiljaisuutta tai sensuroitua 

Hämmennystä, sanattomuutta 

Jos jokin asia yllättää, eikä keksi mitään sanottavaa, 

voit tätä emojia käyttää. Tällä on myös ns. 

sanattomuuden merkitys 

jos on sanaton jostain asiasta niin voi käyttää tätä 

Jää hiljaisena 

Kun et tiedä mitä sanoa  

kun joku sanoo jotain tyhmää mihin sul ei oo enään 

vastausta 

Kun olet sanaton 

mykkä 

olet sanaton. Usein käytetään jos joku sanoo jotain 

mihin et halua vastata. Tai sitten jos olet tehnyt jotain 

outoa/kyseenalaista. 

Olet ujostunut lähettämästäsi viestistä tai toisen 

viestistä. Voit olla myös sanaton-tunnetilassa. 

olla hiljaa, ei sanottavaa 

on jäänyt sanattomaksi 

sanaton 

sanaton 

sanaton 

Sanaton 

sanaton 

Sanaton 

sanaton 

Sanaton 

sanaton  

sanaton, 

sanaton, ei osaa vastata mitään asiaan. 

Sanaton, ei osaa vastata, kysymys mitä luultavimmin 

myös epäsovelias. 

sanaton, en kommentoi 

Sanaton, reaktio ylilyövään viestiin 

sanaton/ärsyynytynyt/ hämmentynyt 

Sanatonta, ei tiedä miten reagoida 

sanattomaksi vetää 

sanattoman järkyttynyt/tms tunne 

sanattomuus 

Sanattomuutta 

sanattomuutta 

Sellaista äimistynytttä, sanatonta 

sellane mitä käytetään kun ei oo yksin kertaisesti 

mitään sanottavaa. 

Sitä ettei tiedä mitä sanoa. 

Sitä kun jokin vetää sanattomaksi 

tulee mieleen että käyttää silloin kun ei ole vastausta 

tai ei halua vastausta 

tuli puhuttomaksi asiasta  

tuomitsevaa hiljaisuutta 

Tämä emojin kerto sanattomuudesta tai on liian 

ihmeissä 

Vähän sellainen, että mitä tuli tehtyä. "Hiljaiseksi 
vetää" käytännössä emojina. 

Ärsyttää, ei ilmettä koska ärsyttää sen verran, ei enää 

sanoja 

 

järkytys; hämmennys (21) 

 

ei mitään sanottavaa/järkytys 

Ei tiedä mitä sanoa. "oho" 

Että on sanaton/pettynyt/ tai jotain. 

Hämmennystä, sanattomuutta 

Hämmöstynyt? 

ihmettelevää 

Jos jokin asia yllättää, eikä keksi mitään sanottavaa, 

voit tätä emojia käyttää. Tällä on myös ns. 

sanattomuuden merkitys 

jos joku asia yllättää  

jos joku sanoo jotain outoo nii sit vastaan ton emojin  

järkyttynyt tai mykistynyt 

o ou tai "oh" hämmästynyt 

Omg...  

on ärsyyntynyt tai ei halu vastaa 

Oup... 

sanaton/ärsyynytynyt/ hämmentynyt 

sanattoman järkyttynyt/tms tunne 

Sellaista äimistynytttä, sanatonta 

Tämä emojin kerto sanattomuudesta tai on liian 

ihmeissä 

tämä tarkoittaa ihmettelevää 

wtf 

Ärsyttää, ei ilmettä koska ärsyttää sen verran, ei enää 

sanoja 

 

haluttomuus vastata (14) 
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'en voi kertoa' tai jos on sanonut vahingossa asian 

mitä ei saisi. 

Emojia käytetään, kun ei haluta kommentoida 

jotakin asiaa tai ollaan ehkä jopa loukkaantuneita. 

En aio sanoa mitään. Joku kysyy jotakin johon en 

aijo antaa vastausta 

en haluu sanoa 

en kommentoi 

en kommentoi 

En vastaa 

katse on mutta puhua ei halua  

käytän itse sitä jos minulla ei ole mielipidettä 

johonkin tai en halua kommentoida asiaan  

olet sanaton. Usein käytetään jos joku sanoo jotain 

mihin et halua vastata. Tai sitten jos olet tehnyt jotain 

outoa/kyseenalaista. 

on ärsyyntynyt tai ei halu vastaa 

sanaton, en kommentoi 

Tietynlainen ei kommenttia emoji.  

tulee mieleen että käyttää silloin kun ei ole vastausta 

tai ei halua vastausta 

 

virheen tekeminen (8) 

 

'en voi kertoa' tai jos on sanonut vahingossa asian 
mitä ei saisi. 

"oops" ... silloin kun on sanaton 

että jos on sanonu jotai ja jotku kommentoi siihen ni 

voi vastaa tolla emojilla että ei ois sanonu mitää. 

Hups, spilling the tea 

Jos on joskus vaikka vahingossa sanonu jotai, mitä 

ei ois pitäny nii sit voi koittaa selviytyy tolla  

kertoo jonkun asian jota ei kannattaisi sanoa 

olet sanaton. Usein käytetään jos joku sanoo jotain 

mihin et halua vastata. Tai sitten jos olet tehnyt jotain 

outoa/kyseenalaista. 

Vähän sellainen, että mitä tuli tehtyä. "Hiljaiseksi 

vetää" käytännössä emojina. 

 

tietämättömyys (7) 

 

Ei mielipidettä 

en osaa sanoa 

En tiedä 

en tiiä 

en tiiä mitä mieltä pitäisi olla 

jos ei oo mielipidettä 

käytän itse sitä jos minulla ei ole mielipidettä 

johonkin tai en halua kommentoida asiaan  

 

kiusallisuus (2) 

 

Joko kiusallinen tilanne tai joku, myös ehkä jo 

jonkin kiusallisen ajattelu 

kiusallinen fiilis, hiljaisuus 

 

muut (12) 

 

”Ei mitään lisättävää” 

Ei mitään. 

Ei hauskaa tai hieman kieltävää 

ei mitään en käytä ikinä sitä eikä kukaan muukaan 

käytä 

En käytä 

että ei ole suuta 

It is also expressionless face. 

sanon sulle tästä mut en tiiä tasan tarkkaan 

Sensuroitu 

Tuijottava 

tämä henkilö ei osaa päättää kumpaa puolta valitsee 

Tässä viestissä kirjoittaja pilkkaa vastaanottajaa 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

sanattomuus (63) 

 

”Olen sanaton.” Harmillinen olo, johon ei löydy 

sanoja. 

”Olen sanaton” Tai ”pysyn vaiti” 

Asia on mykistävää, ettei voi sanoa oikein mitään. 

Jonkun käytös esim. typerää tai itse tehnyt taas jotain 

hölmöä. En käytä koskaan. 

Ei mitään sanottavaa / huulet on sinetöity lupauksen 

päälle / ”pakko vaan hyväksyä ja olla hiljaa”. Taas 

kontekstista riippuvainen 
Ei mitään sanottavaa, salaisuus 

Ei mitään sanottavaa. 

Ei ole mitään sanottavaa 

Ei osaa vastata tai reagoida johonkin asiaan. En itse 

käytä tätä. 

Ei tiedä mitä pitäisi sanoa 

En sano mitään 

Hiljaisuutta 

Hämmennystä tai sanattomuutta. 

Ihan outo hymiö. Sanaton? 

Ihmettelen, järkytyn, olen sanaton 

Menin hiljaiseksi 

mykistynyt 

mykkä 

Mykkä 

Mykkä 

Mykkä, hämmentynyt 

Mykkä, pöyristynyt 

Mykkä, sanaton. 

Niin hämmästynyt ettei osaa sanoa mitään tai 

mokannut jossain 

Olen ihan sanaton 

Olen sanaton 

Olen sanaton 

Olen sanaton 

Olen sanaton 

olen sanaton 

Olen sanaton 

Olen sanaton / hävettää / myötähävettää / en edes 

osaa kommentoida  

Olen sanaton, en tiedä mitä vastata, kenties olen 

järkyttynyt 

Olen sanaton, toimintaan joka on poikkeavaa 

normaalista, mutta jota ei halua kommentoida. Usein 
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myös omasta odotustenvastaisesta toiminnasta 

merkkinä muille. Myös ihan hiljaisuudesta. 

Olen sanaton. En voi sanoa mitään. 

Olen sanaton/järkyttynyt, tai vaihtoehtoisesti  

vaikenen/en pukahda aiheesta. 

On niin tyrmistynyt ettei ole mitään sanottavaa 

Sanaton 

Sanaton 

Sanaton 

Sanaton 

Sanaton 

Sanaton 

Sanaton 

Sanaton ummikko 

Sanaton, ilmeetön, tunteeton 

Sanaton, joko järkytyksestä tai valintana / Hiljaa ja 

ihmeissään  

sanaton, mykistynyt 

Sanaton, pölmistynyt 

Sanaton. 

Sanaton. 

Sanaton. Ei tiedä mitä sanoisi 

Sanaton. Mitä ihmettä. 

Sanaton. Tätä en ole koskaan itse käyttänyt, mutta 

tulkitsisin näin. 
Sanaton. Vaikenen. En puhu enää 

Sanaton... järkyttynyt 

Sanattomuutta. 

Sanattomuutta.  

Tyhjyys, en tajuu, sanaton 

Tätä en ole koskaan itse käyttänyt mutta voisin 

tulkita sen, ettei jollekin asialle ole sanoja. 

Ujoutta, puhumattomuutta, outoutta 

Vetää sanattomaksi 

Voisiko olla: vetää sanattomaksi. Olen 

hämmästynyt? En ole itse käyttänyt. 

Wut? ("Että mitä että?!?" Tai "olen sanaton") 

 

järkytys; hämmennys (29) 

 

Asia on mykistävää, ettei voi sanoa oikein mitään. 

Jonkun käytös esim. typerää tai itse tehnyt taas jotain 

hölmöä. En käytä koskaan. 

En tajua mistään mitään, enkä oikeastaan haluakaan 

tajuta. Mieluiten olisin sanomatta mitään, mutta 

jostain syystä on pakko sanoa jotain. 

"Suomalaismiehet tekivät Hitler-tervehdyksiä 

keskitysleirissä     " Tilanteesta riippuen lievempi 

tai jyrkempi muoto facepalmista. 

Että täh 

Huolta, yllätystä, sitä ettei tiedä ihan miten itse tai 

muiden pitäisi reagoida. Jotain odottamatonta 

tapahtui. Myöskin "welp". Voi olla myös ns. 

jännäkakka, että nyt hermostuttaa. 

Hämmennystä tai sanattomuutta. 

Hämmentynyt, ihmettelevä, ymmyrkäinen 

hämmästynyt 

Ihmettelen, järkytyn, olen sanaton 

Ihmetys 

Mykkä, hämmentynyt 

Mykkä, pöyristynyt 

Mää ihmettelen kauhiasti 

Niin hämmästynyt ettei osaa sanoa mitään tai 

mokannut jossain 

Olen sanaton / hävettää / myötähävettää / en edes 

osaa kommentoida  

Olen sanaton, en tiedä mitä vastata, kenties olen 

järkyttynyt 

Olen sanaton/järkyttynyt, tai vaihtoehtoisesti  

vaikenen/en pukahda aiheesta. 

On niin tyrmistynyt ettei ole mitään sanottavaa 

outo, nolo, vaiettava juttu. esim. jonkun oudon 

tunnustuksen perään. 

Pettymys, hiljaisuus, hämmennys 

Really 

Sanaton, joko järkytyksestä tai valintana / Hiljaa ja 

ihmeissään  

Sanaton, pölmistynyt 

Sanaton. Mitä ihmettä. 

Silmät ymmyrkäisinä 

Suunnilleen samaa kuin kummasteleva hymiö, jossa 

on pyöreä suu. :o Käytetään kun on ilmennyt jotain 

hämmästyttävää. 

Totaalinen tyrmistys 

Voisiko olla: vetää sanattomaksi. Olen 
hämmästynyt? En ole itse käyttänyt. 

Wut? ("Että mitä että?!?" Tai "olen sanaton") 

Ymmyrkäinen olo 

 

haluttomuus vastata (17) 

 

Ei mitään sanottavaa / huulet on sinetöity lupauksen 

päälle / ”pakko vaan hyväksyä ja olla hiljaa”. Taas 

kontekstista riippuvainen 

Ei mitään sanottavaa, salaisuus 

en halua sanoa mitään. piilossa? 

En kommentoi, pidän mykkäkoulua, näkymätön  

En sano asiaan mielipidettäni.  

Halua vaieta asiasta. "En sano mitään" 

Hijanen, ei kommentoi 

Hiljaa. En voi kertoa.  

Hiljaisuus, mykkäkoulu, en kommentoi 

Itsesensuuria. Tekisi mieli sanoa jotain mutta jättää 

sanomatta. 

Olen sanaton, toimintaan joka on poikkeavaa 

normaalista, mutta jota ei halua kommentoida. Usein 

myös omasta odotustenvastaisesta toiminnasta 

merkkinä muille. Myös ihan hiljaisuudesta. 

Olen sanaton/järkyttynyt, tai vaihtoehtoisesti  

vaikenen/en pukahda aiheesta. 

Sanaton, joko järkytyksestä tai valintana / Hiljaa ja 

ihmeissään  

Tekisi mieli sanoa jotain mutta pidättäytyy. En 

käytä. 

Vaiennettu. En ole tätä käyttänyt, mutta tästä tulee 

mieleen Orjattaresi-sarjan kausi, jossa osalla 

orjattarilla oli suun peittävä kauluri (jo peitti yhteen 

rautarenkailla suljettu suu). Selkeästi negatiivinen 

sävy. 

Vaikenen asiasta. 
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Vaitioloa. 

 

tietämättömyys (10) 

 

??? 

”En nyt oikein tiedä mitä mieltä asiasta olen” 

Ei aavistustakaan 

En tiedä 

En tiedä 

En tiedä 

En tiedä 

en tiedä 

Sanaton. Ei tiedä mitä sanoisi 

Tyhjyys, en tajuu, sanaton 

 

neutraalius (4) 

 

Ei ilmettä 

Ei mitään reaktioita 

Ilmeettömyyttä, pokan pitämistä.  

Sanaton, ilmeetön, tunteeton 

 

virheen tekeminen (3) 

 

Asia on mykistävää, ettei voi sanoa oikein mitään. 
Jonkun käytös esim. typerää tai itse tehnyt taas jotain 

hölmöä. En käytä koskaan. 

Hups! 

Niin hämmästynyt ettei osaa sanoa mitään tai 

mokannut jossain 

 

muut (8) 

 

En käytä tätä emojia, enkä osaisi tulkita sitä. 

En käytä. En tiedä merkitystä. 

En puhu sinulle 

En tiedä tarkoitusta, en ole koskaan ennen nähnyt 

kyseistä emojia. 

En tiedä, en muista koskaan nähneeni. 

En tiedä. En käytä tätä emojia 

Noniin 

Ujoutta, puhumattomuutta, outoutta 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

*Käytän tätä emojis yleensä ilman mitään tekstiä 

mukaan* 

 

Aivan      

 

emt *insert emoji here* 

 

en tiedä mitä olisin voinu sanoa (emoji) 

 

mitä ihmettä      

 

mitä tohon nyt voisi sanoa  

 

no comment 

 

Oho 

 

Oho      

 

Olin vaa sillee "emoji" ku näin sen. 

 

Ööö mit 

 

Oon nyt vaa turpa kii      

 

"Viesti minulle: taas se tuure on kekkaloinut talosi 

edessä 

Vastaukseni viestiin:     " 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Juu, mä järkytyin jo sun eilisestä 

stressinpurkulistasta     " 

 

"Nää kokemukset tästä transferenssista on mun 

mielestä hirmuvaikeeta sanottaa      tai vaikka 

luulisin ymmärtäväni mistä on kyse  niin mun 

esimerkit ei varmaan oikeesti oo sitä      " Viestissä 

puhutaan koulutehtävän tekemisestä. 

 
Ai.      Laitoin tuon vastaukseksi perheemme 

ryhmään, kun tyttären ystävä teki jälleen kerran 

oharit tyttärellemme ja tytär ilmoitti, ettei ole 

menossa hänelle kylään. 

 

Jatkuu.. huonolla säkällä oksentelette viikon 

reissussa      

 

Lapsi lähetti koulusta viestin, että pääseekin jo 

kotiin: opettaja ei pitänytkään sovittua tuntia. 

Vastasin kyseisellä hymiöllä. 

 

Leeloo (kissa) aivasti sitten hitolliset räkäklimpit. 

     Se taitaa olla flunssassa. Paita päälle ja soppaa. 

 

Lupasin etten kerro      

 

Mitä tapahtui? 

 

Mitä täällä on tapahtunut [kyseinen emoji] 

 

Mä siis istun tässä perjantai-iltana sohvalla 

kattomassa telkkaa ja neulomassa       (en yleensä 

tee kumpaakaan) 

 

Olen sanaton tai vaiennettu. 
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Liite 7: Kasvot ylösalaisin 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

ärsytys; ahdistus (48) 

 

*näkee ärsyttävän tyypiin jossain ja hymyilee sille, 

koska katseet kohtaa* tai *voi vittu* 

ahdistunut hymy, sama kuin se oikein päin oleva 

hymy. 

Emoji tarkoittaa mielestäni ärsyyntymistä ja 

mököttämistä. Emojia voi käyttää esimerkiksi 

piilovittuiluun. 

En ole iloinen 

erittäin passiivisagressiivinen. Jos käytät tätä olet 

tosi vihainen sille toiselle mutta sanot silti ettet esim 

olisi 

haista extra iso vittu 

Haistattaa vitut, mutta ei voi sanoa sitä suoraan 

hauska / vittuileva 

I also use this when I want to tell my friends 

something troublesome that I have to do. 

jokin asia on epämiellyttävä  

Kaikki ei hyvin 

Kun vittuilee tai kun haluaa olla hauska 

kuvaa ärsyyntyneisyyttä 

mee pois en haluu puhuu ahistaa 

No tää on selkee joopa joo, mutta väärin päi 

Olet epävakaa tunnetilassa lähettämästäsi viestistä 

tai toisen viestistä. 

pienesti iloinen tai "kettuileva" emoji, sama kuin 

samanlaisella, joka on vain toisin päin 

piilovittuilua 

samaa, kuin toisinpäin oleva sama emoji. tämä emoji 

on vaan vielä enemmän vittuileva 

samantapainen merkitys kuin aiemmin esitellyllä 

neutraalilla hymyllä: ilme kätkee taakseen 

kyllästymisen ja negatiivista latausta 

Satyyri hymy. Itsensä pilkatessa, kun itse on ollut 

niin tyhmä, että joku vituttaa tai menee päin vittua. 

Se, että jokin ei mennyt putkeen. Tai jos henkilö 

kertoo asiat liian monimutkaisesti, voi tämän emojin 

vastata pelkästään. 

semmonen ärsyyntyneisyys ehkä 

Symboloi sellaista vitutuksen tai ärsyyntymisen, 

hämmentymisen läpi hymyilemistä. Voidaan myös 

käyttää passiivis-aggressiivisena silauksenia 

viestiin. 

turhautunutta, ärsyyntynyttä, lievästi vahvempi 

merkityis kuin oikeinpäin sama naama 

tämäkin kuvaa vitutusta 

tämänkin emoji jos joku ihminen on ärsyttävä 

tää on joopa joo, mutta väärinpäin 

tää on kans aika vittuileva hymy 

V*ittuuntunut, varsinkin jos niitä on monta 

peräkkäin 

Vittuilen sulle 

Vittuileva emoji 

Vittuileva hymy 

vittuileva tai kun vituttaa mut sitä ei voi näyttää 

vittuntunut sarkastinen ärsyyntynyt haluaa hakata 

toisen 

vittuuntuneisuus 

vittuuntunu  

vittuuntunut 

vittuuntunut mut väärinpäin 

vituttaa 

vituttaa 

vituttaa 

Vituttaa mut ei sano, tai taas vaihteeksi vaan ylpeilee 

jollain vituttavalla tavalla. 

vituttaa paljon 

Vitutusemoji 2 

ärsyttää 

ärsyttää, mutta silti yrittää hymyillä tilanteessa ja 

esittää että kaikki on hyvin 

Ärsyyntynyttä, mutta koska se on ylösalaisin, sillä 

pehmitetään viesti 

 
hymy; iloisuus (13) 

 

Hieman iloinen pienellä sarkasmilla 

Hymy, iloinen tai muuta. Ei paljoa eroa oikeinpäin 

olevaan, tuo vähän vaihtelua mutta ei tarkoita 

hirveästi eri asiaa. Ehkä vähän leikittelevämpi ja ei 

niin ”virallinen” 

hymyilevä mutta epäilee  

hymyä 

Hyväntuulinen lisä 

Iloinen 

Iloinen mut ei kuitenkaa 

Olet iloinen ja tuntuu että olisit väärinpäin. Kaikki 

on hassusti. 

On leikkisästi iloinen  

pienesti iloinen tai "kettuileva" emoji, sama kuin 

samanlaisella, joka on vain toisin päin 

positiivinen tarkoitus tai sitten tarkoittaa että kaikki 

ei mennyt ihan putkeen 

Väärinpäin hymyilevä??? Ehkä hieman vitsikäs tai 

kysyvä?? 

ärsyttää, mutta silti yrittää hymyillä tilanteessa ja 

esittää että kaikki on hyvin 

 

hassuttelu; hauskuus (13) 

 

en tiiä, ihan hauska lisä 

fiksu, ovela 

hassuttelu 

Hassuttelu hymyily 

hauska / vittuileva 

joku asia on hauska mutta silti outo tai loukkaava 

Kun vittuilee tai kun haluaa olla hauska 

Olet iloinen ja tuntuu että olisit väärinpäin. Kaikki 

on hassusti. 
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On leikkisästi iloinen  

Sekaisin olevaa 

tämä on aika lailla vähän hullunkurinen ujo ilme 

minusta 

vähän kuin :) mutta hullunkurinen/hassu 

Väärinpäin hymyilevä??? Ehkä hieman vitsikäs tai 

kysyvä?? 

 

sarkastisuus (9) 

 

Hieman iloinen pienellä sarkasmilla 

Sarkasmi 

sarkasmi, ironia 

sarkastinen 

Sarkastinen hymy 

sarkastisesti iloinen 

todella sarkastinen hymy 

Tämä emoji omaa lähes samanlaisen roolin kuin 

edellä mainittu oikeinpäin esiintyvä hymiö. 

Emojissa ei kuitenkaan mielestäni edes yritetä 

piilottaa sarkasmia. 

vittuntunut sarkastinen ärsyyntynyt haluaa hakata 

toisen 

 

neutraalius (6) 

 

Ei mielipidettä johonkin asiaan 

ei oikee mielipidettä 

Neutraali mielipide ja ei oikein kiinnosta.  

no juu ihan ok kivaa 

sellane iha semi kiva juttu mut k uitenki vähä niin ja 

näin 

tylsin ja kaikista tavallisin ilme, mutta muka 

hauskempi versio, koska väärinpäin 

 

 passiivis-aggressiivisuus (4) 

 

erittäin passiivisagressiivinen. Jos käytät tätä olet 

tosi vihainen sille toiselle mutta sanot silti ettet esim 

olisi 

Passiivis agressiivinen 

Passive angressive 2 

Symboloi sellaista vitutuksen tai ärsyyntymisen, 

hämmentymisen läpi hymyilemistä. Voidaan myös 

käyttää passiivis-aggressiivisena silauksenia 

viestiin. 

 

tekohymy (4) 

 

feikki hymy 

feikki iloinen 

Iloinen mut ei kuitenkaa 

Piilottaa kivun 

 

virheen tekeminen (4) 

 

Epäonnistumiseen liittyvä emoji. 

Kaaduin 

positiivinen tarkoitus tai sitten tarkoittaa että kaikki 

ei mennyt ihan putkeen 

Se, että jokin ei mennyt putkeen. Tai jos henkilö 

kertoo asiat liian monimutkaisesti, voi tämän emojin 

vastata pelkästään. 

 

muut (19) 

 

- 

"this is fine" -liekkimeemi 

austraalialaista 

en käytä tätäkään ikinä 

en oikein tiedä 

en osaa sanoa 

En tiedä  

Huoleton 

Ihmettelee 

kiusallinen tilanne 

Käytän tätä melkeen kaikissa mun viesteissä jotta se 

ei vaikuta blandilta.  

Perus hymiötä mutta se on jostain päätetty kääntää. 

pää väärinpäin 

sama kuin oikein päin oleva 

tee niinkuin haluut 

Tämä viittaa myös yllättyneisyyteen tai ihmettelyyn 

Tämän voi liitttää jokaisen viestin perään 

jos haluaa oudossa tilanteessa hyvää ilmapiiriä yllä 
Kun halutaan pitää yllä positiivista ilmapiiriä tai 

piristää toista, mutta toisenlaisen hymynaaman 

laittaminen olisi julmaa esim. jos kaverin koira on 

kuollut, voidaan laittaa "No se eli kuitenkin pitkän ja 

hyvän elämän" ja perään tämä emoji. 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

hassuttelu; hauskuus (46) 

 

"Olen erilainen nuori hahhaa." En käytä. 

Hassu 

Hassu viesti 

Hassu, ding-dong 

Hassua 

Hassun hauska 

Hassutteleva hymy 

Hassuttelu vitsihymiö. 

Hassuttelua 

Hassuttelua 

Hauska juttu, vaikka ehkä toisin odottaisi.  

heikun keikun 

Hii! / Hip hei! / Kepeää hassuttelua / Kurkkaa 

ylhäältä alas ja hymyilee / Roikottaa päätä sohvalta 

tai sängyltä, ja hymyilee  

Hilpeä ja riehakas, kujeileva. Käyttäisin silloin, kun 

livetilanteessa virnistäisin pienen vitsin jälkeen. 

Hilpeä nauruhymiö, korvaa perinteisen hymyemojin 

jonka käyttö tuntuisi ironiselta tai epäaidolta 

Hullunkurinen tilanne. Tässä voi miettiä menikö 

tilanne ihan juuri niin kuin oli ajalteltu, tai sitten 

tilanteessa on ollut kommelluksia. 

Hullunkurista  



33 

 

Hupsista keikkaa. Eli vähän yllättynyttä tai tahatonta 

sattumusta, joka on kuitenkin harmiton ja ehkä jopa 

hauska. 

Hupsuttelu 

Huvittuneisuutta, pientä pelleilyä.  

Höpsö/iloinen 

Höpsösti, mutta hyvin 

Ilkikurinen,  tai iloinen mutta ei viitsi aina käyttää 

perushymiötä 

Ironisesti hupsu, tapahtui jotain ei toivottavaa mutta 

ei hirveää. 

Jotain hassua, ei niin vakavaa, ystävällisesti, väärin- 

tai oikeinpäin. 

Kaikki on heikunkeikun, päälaellaan; hullunkurinen 

juttu 

Kujeileva,  

Kukkuuu 

Leikittelevä 

Leikkisyyttä 

Leikkisyyttä 

No sellainen hilpeä iloinen. Ei ironiaa, 

hyväntahtoinen. Ehkä en ole ihan varma mitä tällä 

haluan viestittää. Käytän joskus harvoin tavallisen 

hymynaaman sijasta. Kai siinä on jokin hupsutteleva 

vivahde. 
Nyt en kyllä osaa selittää tarkoitusta. Ehkä jotenkin 

vinksallaan hyväntuulinen..? 

Peru hymy vähän vitsikkäällä tvistillä 

Perus-hymiö mutta twistillä. Sopii kaikkeen, etenkin 

jos oot mä. 

ROFL 

Sellaista käänteisellä tavalla hauskaa. Sanoin 

tarkoituksella jotain ristiriitaista.  

Totta toinen puoli, tää on vähän hassu juttu 

Tämä on vähän samanlainen merkitykseltään kuin 

edellä ollut pyörällä päästään -emoji. Vähän 

leikillisempi vain. 

Tätä Käytän. Iloinen ja vitsikäs. 

vallaton meininki mutta kiva tunnelma 

Vekkuli 

vinkeä/veikeä hymiö - ei niin tylsä :).  vrt :) ja (: mut 

sama merkitys. 

Vähän pöljä fiilis positiivisesti 

Vähän sekavan tilanteen jälkeen hyvä fiilis 

Vähän sellainen ”Joopa joo (hymyillen)”, käytän tosi 

vähän itse koska sisältää mielestäni piiloagressiota. 

Elekielessä vastaava voisi olla huskaista hymyillen 

tai nauraen kädellä jolloin mitätöi toisen sanomisen. 

Toisaalta joskus tällä voi tarkoittaa myös sellaista 

hieman sekavaa tilannetta jossa ei itsekään ole varma 

tunteesta. 

 

hymy; iloisuus (20) 

 

En oikein tiedä. Käytän tätä hyvin harvoin. Ehkä 

jonkinlaista hämmennystä tai vinoa hymyä.  

Hii! / Hip hei! / Kepeää hassuttelua / Kurkkaa 

ylhäältä alas ja hymyilee / Roikottaa päätä sohvalta 

tai sängyltä, ja hymyilee  

hymy 

Hymy 

Hymy edelliseen kommenttiin, toisaalta tauko 

Hymy peppuun?  

Hymy väärinpäin, sarkasmi 

Hymyä. En ole varma onko mielestäni erillistä 

merkitystä kuin vastaavalla oikein päin olevalla 

hymyllä… 

Höpsö/iloinen 

Ilkikurinen,  tai iloinen mutta ei viitsi aina käyttää 

perushymiötä 

Ilo. Ei monitulkintainen kuten :) 

Leikkisä hymy  

No sellainen hilpeä iloinen. Ei ironiaa, 

hyväntahtoinen. Ehkä en ole ihan varma mitä tällä 

haluan viestittää. Käytän joskus harvoin tavallisen 

hymynaaman sijasta. Kai siinä on jokin hupsutteleva 

vivahde. 

Onnesta sekaisin 

Peru hymy vähän vitsikkäällä tvistillä 

Pientä arkipäivän vitsiä tai tilanteen kevennystä. 

Positiivisen viestin kepeämpi hymy. Käytän myös 

vaihtoehtona ns. toiston välttämisenä, jos on pitkä 

keskustelu, jossa hymyjä on jo ollut paljon. 

Tätä Käytän. Iloinen ja vitsikäs. 

Vähän sellainen ”Joopa joo (hymyillen)”, käytän tosi 
vähän itse koska sisältää mielestäni piiloagressiota. 

Elekielessä vastaava voisi olla huskaista hymyillen 

tai nauraen kädellä jolloin mitätöi toisen sanomisen. 

Toisaalta joskus tällä voi tarkoittaa myös sellaista 

hieman sekavaa tilannetta jossa ei itsekään ole varma 

tunteesta. 

Ylösalainen smiley. 

 

sarkastisuus (15) 

 

alleviivattu sarkasmi 

Hymy väärinpäin, sarkasmi 

ironiaa 

Ironiaa, sarkasmia. Mielen muuttamista. 

Ironinen hymy, oikeasti ei huvita lainkaan. Pieniin 

vastoinkäymisiin. "Koiralla on taas ripuli     " 

Ironisesti hupsu, tapahtui jotain ei toivottavaa mutta 

ei hirveää. 

Ironista, käännettyä merkitystä, merkityksellä 

leikkivää tai kieroa huumoria 

Naurattaisi, jos ei vituttaisi -emoji. Sanoo jotain ja 

tarkoittaa päinvastaista. Käytetään puhuttaessa 

jonkun toisen hölmöilystä.  

Sarkasmia / ironiaa tms. eli vaihtaa viestin 

merkityksen päinvastaiseksi, tai taivastelee jonkun 

itsestäänselvyyden tekemistä julkiseksi. 

Sarkastinen hymy 

sarkastinen tai ironinen hymy, kun sanoo että joku 

asia on hauska mutta se ei oikeasti ole sitä yhtään 

Turhautunut, Ironinen 

Tätä en myöskään tiedä, vaikka silloin tällöin on 

tullut vastaan. Tuntuu olevan jonkinlainen 

sarkastinen hymyn osoitus  

Vittu mitä paskaa, ironinen ahdistus 
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Vähän sarkastinen perushyny, ”näinhän se 

valitettavasti on” 

 

päinvastaisuus; nurinkurisuus (14) 

 

Asiat ovat päälaellaan. 

Asiat voi olla tai tehdä toisin päin tai päinvastoin 

Ehkä sitä käytetään kun on ollut jotain nurinkurista, 

kun ei oikein olisi sopivaa hymyillä mutta ei näyttää 

surulliseltakaan eikä hämmästyneeltäkään jne., 

mutta kun jonkinlainen hymiö on silti tarpeen. 

Jokin asia on aivan päälaellaan. 

jokin asia oon päälaellaan. 

Jotain nurinkurista on tapahtunut. 

Kaikki on heikunkeikun, päälaellaan; hullunkurinen 

juttu 

Nurinkurinen fiilis 

Nurinkurista asiaa/tilannetta.. vitsailua 

Nurinkurisuutta hyvässä hengessä  

Oon vähän yllättynyt, asiat kääntyivät 

päinvastaiseksi 

Päälaelleen 

Sanoma päinvastaisessa merkityksessä. 

Sellaista käänteisellä tavalla hauskaa. Sanoin 

tarkoituksella jotain ristiriitaista.  
 

virheen tekeminen (8) 

 

"Hupsheijaa", näinkin voi käydä 

Ei menny ihan ku Strömsössä, mut meni kummiskin 

Hullunkurinen tilanne. Tässä voi miettiä menikö 

tilanne ihan juuri niin kuin oli ajalteltu, tai sitten 

tilanteessa on ollut kommelluksia. 

Hups 

Hupsista keikkaa. Eli vähän yllättynyttä tai tahatonta 

sattumusta, joka on kuitenkin harmiton ja ehkä jopa 

hauska. 

Naurattaisi, jos ei vituttaisi -emoji. Sanoo jotain ja 

tarkoittaa päinvastaista. Käytetään puhuttaessa 

jonkun toisen hölmöilystä.  

No tämä meni nyt aivan perseelleen 

Perushymyä vielä astetta sarkastisempi ja 

ilmiselvempi passiivis-aggressiivisuuden ilmaus, 

tässä on jo jokin mennyt selkeästi pieleen, mutta 

itsehillintä ei mene, vaan hymyilemme asian läpi. 

 

ärsytys; hämmennys (7) 

 

"tosi kiva" 

En oikein tiedä. Käytän tätä hyvin harvoin. Ehkä 

jonkinlaista hämmennystä tai vinoa hymyä.  

Naama väärinpäin eli vittuiluhymy 

Naurattaisi, jos ei vituttaisi -emoji. Sanoo jotain ja 

tarkoittaa päinvastaista. Käytetään puhuttaessa 

jonkun toisen hölmöilystä.  

Turhautunut, Ironinen 

Vittu mitä paskaa, ironinen ahdistus 

Vähän sellainen ”Joopa joo (hymyillen)”, käytän tosi 

vähän itse koska sisältää mielestäni piiloagressiota. 

Elekielessä vastaava voisi olla huskaista hymyillen 

tai nauraen kädellä jolloin mitätöi toisen sanomisen. 

Toisaalta joskus tällä voi tarkoittaa myös sellaista 

hieman sekavaa tilannetta jossa ei itsekään ole varma 

tunteesta. 

 

ok; hyvä (4) 

 

Hyvä juttu 

Kivakiva 

Ok 

OK. Vähän pöljästi OK. 

 

muut (13) 

 

- 

??? 

Ei mitään hajua 

Ei mitään, en mä tällästä käytä…. 

En keksinyt parempaakaan vastausta. 

En käytä tätä emojia, ja minusta se on 

vaikeatulkintainen. Miksi ei voisi käyttää oikein päin 

olevaa versiota? 

En käytä tätä, sillä en ymmärrä tätä 

En tiedä. 

Kaikki käy 
Oletko nyt ihan varma? 

Tein jotain tavatonta 

Yritän olla erikoinen ja emoji on väärin päin, heh heh 

Ystävällinen mutta eri mieltä. En halua kiistellä, 

vaikka en hyväksy. 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

- Siis niin kiva ku unohin laturin himaa ja meil alkais 

koe ""emoji" 

 

- Siis tekis mieli hirttää itteni kattoo 

 

"Hei tota en muista mitä vastasit sillon tunnil...     " 

 

"Lensin tänään sitten tangon yli pyörällä ja sain 

aivotärähdyksen, hyvin meni 

taas                         " 

 

Jos joku asia mennyt huonosti olen liittänyt tämän 

perään. 

 

käytän tätä emojia kun haluan saadaan kertoma 

kaverille että olen iloinen a saada hänetkin iloiseksi 

 

Mut hänhän vaati seuraamuksia eikä 

anteeksipyyntöjä      

 

onko toi oikeesti sun  

 

Onneks kokeeseen on aikaa            (kokeeseen ei 

ollut aikaa) 

 

rikoin mun puhelimen (emoji) 
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semmosta se 

 

vittuilu emoji, ei käytetä positiivisesti 

 

voi vittu      

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

Olisi pitänyt luottaa omiin vaistoihin. Kolme 

suhdetta, kolme pettäjää      

 

Huomenna nähdään     ☺ 

 

"No sittenpä kävi tb-asiassakin ihan tuuri, kun eivät 

jääneet     " 

 

"Päivä meni ihan ookoosti :upside_down_face:", 

työkaveri kysyi miten meni tiimipäivä. 

 

"Tein jo     " Whatsapp-ryhmän luomisesta kyse. 

 

” Mut entä jos onki kieli poskella ?     ” 

 

”Pikkukakkonen on tietenkin 

Pikkukolmonen...ohjelmassa juodaan vain pieniä 
kolmostuoppeja. Mitenniin taas lähti 

lapasesta              ” 

 

Ahaa.      

Kysyin tyttäreltäni, onko isi hereillä. Vastaus ei 

selvästikään miellyttänyt minua. 

 

Ei mitään järkeä 

 

Kerroin lapsen synttäreistä ja miten lapset riekkuivat 

mutta oli kivaa 

 

Käytän moneen, mm. jos perheryhmässä "epäillään 

mun juttuja" 

 

Käytän näköjääm yleensä tätä emojia vain 

sellaisenaan ilman sanoja, joten konteksteja on 

vaikea selittää 

 

Mitä tehtäisiin? Voidaan tehdä niin tai näin on 

    tulkinta. Tai toisinpäin.  

 

Moi rakas 

 

Mulle käy kyllä! (Kun sovitaan tapaamisaikaa 

kavereiden kanssa) 

 

Mutta sinne vaan burnouttaamaan ettet vaan 

jämähdä kotiisi, kyllä se työkyvyttömyys aina 

etätyön voittaa [kyseinen emoji] 

 

Mä voisin vaihtaa sun kanssa ja olla 2 viikkoa 

ylimääräisellä lomalla      (Korona-ajan mahdollisia 

lomautuksia) 

 

Olen käyttänyt emojia viesteissä, joissa on ollut 

tavoitteena kepeä tunnelma 

 

Ostin niitä vihreitä sipsejä. Ne oli kirjaimellisesti 

vihreitä. 

 

Tytär ennen koetta: Se koe on varmaan just niinku 

mulle tehty        

Minä:      

Tytär: Kiva meni ihan huonosti toi koe         

(Tiedettiin pelätä että koe on vaikea) 

 

täällä me ollaan sitten kaikki tälleen 

puoliluvattomasti nukuttu      

 

Viime aikoina tätä on käytetty 40-55-vuotiaiden 

naisten ryhmässä kommentoidessa hesarin 

loputtomia juttuja arkisten asioiden tekemisestä 

*oikein* ja muita oletko aina tehnyt asian x väärin.  

 

Voi tsiisus, nyt on muuten hesarissakin kerrottu, 

miten peilit pitää puhdistaa      

 

Joo, seiskaluokkalainen kyseli innoissaan milloin se 

koulu alkaa       
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Liite 8: Silmät ymmyrkäisinä 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

ärsyyntyminen (44) 

 

Daa 

emoji kuvaa mielestäni sanaa "duh" 

HUOH. Turhautumista, ei kiinnosta. Silmien 

pyöräytys. 

"just joo" 

ei kiinnosta 

et nyt ihan tiiä. nojoo 

jos jokin asia ärsyttää tai ei jaksa jonkun ihmisen 

toimintaa tai on kyllästynyt johonkin. 

jos joku sanoo jotain ärsyttävää ja katon sitä tollee 

ku menee hermot 

ku oon vähä ärsyyntyny nii laitan ton 

kun joku sanoo jotain turhauttavaa 

Kun olet kyllästynyt/vittuuntunut/turhautunut 

johonkin 

kuvastaa turhautuneisuutta 

Kyllästyny tai ärsyyntynyt 

Loukkaantunut 

Menee hermot, kun ihmiset ei voi vaan tehdä 

helppoa päätöstä 

nuoriso slangilla ”daa“ tai ”eks muka tajuu“ ihan 

perus silmien pyörittely emoji 

on kyllästynyt tai pettynyt sekä vihainen 

On turhautunut johonkin asiaan 

sarkastinen ärsyyntynyt 

se kuvaa turhautuneisuutta 

sellanen et mulle riitti ja pyörittelee silmii, vähä 

vittuileva 

Silmien pyörittely, turhautuminen 

taas vituttaa tai sit sellanen "no daa" 

Turhaunut / pettynyt 

Turhautuminen 

Turhautuminen ja silmien pyörittely 

turhautuminen käsiteltävää aihetta kohtaan 

turhautuminen, ärsyttää (toki huumorimielessäkin) 

turhautumut 

Turhautunut 

Turhautunut 

turhautunut 

Turhautunut 

turhautunut tai ärsyyntynyt 

turhautunutta silmien pyörittelyä 

Tää on niiku REAL joopa joo :D 

tää on niiku real joopa joo :D 

vaihtelee, jos joku asia ehkä vähän ärsyttää tai jotain 

vituttaa, mikään ei ole hyvin 

Vituttaa, pettymys. Suunnitelmat uusiksi 

ärsyttäääää 

ärsyyntynyt  

ärsyyntynyt emoji 

 

kyllästyminen (29) 

 

Emoji kuvastaa kyllästyneisyyttä.  

itse käytän tätä emojia aina vitsillä, eli jos joku 

kaveri sanoo jotain loukkavaa vitsillä tai haukkuu 

niin vastaan tuolla. Tai sitten jos joku käy hermoille 

jos joku on itseensä selvää 

jos jokin asia ärsyttää tai ei jaksa jonkun ihmisen 

toimintaa tai on kyllästynyt johonkin. 

jos joku valehtelee niin silloin yleensä vastataan tällä 

ja se tarkoittaa että toinen tietää totuuden ja sitten 

toinen kertoo totuuden 

just se ilme kun miettii vaan että mitä vittua joku 

siinä vieressä selittää eikä jaksais kuunnella. Se what 

the fuck ilme 

korvaa lauseen: "etkö oikeesti tajua" 

Kun joku sanoo jotakin mikä ei selvästikkään ole 

totta 

Kun olet kyllästynyt/vittuuntunut/turhautunut 

johonkin 

Kyllästyny tai ärsyyntynyt 

Kyllästynyt tai sellainen "No joo tottakai ugh" ilme. 
Käytän tätä aika usein jos joku sattuu puhumaan 

ilmiselviä asioita. 

Kyllästynyt, pettynyt mutta ei yllättynyt 

Kyllästynyt/ei jaksaisi jotain yhtään, myös 

mahdollisesti silmien pyörittely, sillä toi on lähin 

mahdollisuus siihen, jos joku pelleilee tai muuta 

Käytetään kun on kyllästynyt johonkin 

Mielestäsi toisen lähettämä viesti on dramaattinen 

tai et ole samaa mieltä hänen kanssaan. 

niin varmaan semmoinen emoji 

on kyllästynyt tai pettynyt sekä vihainen 

Pettymystä, tylsyyttä, halveksuntaa 

Pettynyt/kiusallinen 

sarkastisessa mielessä silloin, kun joutuu tekemään 

jotain vaikka "ei haluaisi" 

semmone "jahas" 

Silmien pyörittelyä tai tylsistymistä 

silmien pyörittelyä vähän sellanen "jaahas" 

Silmien pyörittäminen, ei kiinnosta asia jne 

sitä että ei olla samaa mieltä tai että aisa on vähän 

outo tai ei haluta kertoa omaa mielipidettä vaikka 

sellainen olisi 

Toinen tekee jotain tyhmää 

Turhaunut / pettynyt 

Tätä käytetään kun ketään ei kiinnosta tai kun juttu 

menee yli. 

Vituttaa, pettymys. Suunnitelmat uusiksi 

 

silmien pyörittely (14) 

 

"Im not looking", silmien pyörittely 

"no just" "niinpä" "ööö..." vähän kuin silmien 

pyörittely 

eyeroll 
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HUOH. Turhautumista, ei kiinnosta. Silmien 

pyöräytys. 

Kyllästynyt/ei jaksaisi jotain yhtään, myös 

mahdollisesti silmien pyörittely, sillä toi on lähin 

mahdollisuus siihen, jos joku pelleilee tai muuta 

nuoriso slangilla ”daa“ tai ”eks muka tajuu“ ihan 

perus silmien pyörittely emoji 

sellanen et mulle riitti ja pyörittelee silmii, vähä 

vittuileva 

Silmien pyörittely, turhautuminen 

Silmien pyörittelyä tai tylsistymistä 

silmien pyörittelyä vähän sellanen "jaahas" 

Silmien pyörittäminen, ei kiinnosta asia jne 

Silmien pyöritys 

Turhautuminen ja silmien pyörittely 

turhautunutta silmien pyörittelyä 

 

hämmennys (14) 

 

"mitähä tähänki nyt sanois"  ( yleensä ku joku kertoo 

sellase omg asian joka ei oikeesti oo omg asia) 

"no just" "niinpä" "ööö..." vähän kuin silmien 

pyörittely 

"Omg oikeestikko" 

bruh.  
Emoji tarkoittaa mielestäni reaktiota, jossa 

ihmetellään toisen ihmisen tai ihmisten toimintaa ja 

pidetään sitä typeränä. 

epäuskoisuus 

Joko "en se ollut minä" tai "omg, sheesh" 

joku vähän epäonnistui tai sitten ihmettelä tarkoitus 

katsoo jotain kummaksuen/ inholla 

omg 

on sillein et häh tai hämmentynyt 

pientä hämmennystä tavallaan 

Yikes 

öö ok 

 

häpeä; nolostuminen (9) 

 

Hieman alaskatsova tai häpeävä 

Häpeä ja ujo 

It means jealous or a bit embarrassing. 

Jos on tehnyt jotain väärää tai pahaa tai jos on eri 

mieltä jostain mutta on vain hiljaa. 

nolo  

noloa 

nolostunut emoji, voi liittää myös viestiin, jossa 

kokee myötähäpeää 

Pettynyt/kiusallinen 

Sitä kun joku on kirjoittanut jotain epäsopivaa 

 

sarkastisuus (5) 

 

Sarkastinen 

Sarkastinen huijaus 

Sarkastinen huijaus.  

sarkastinen ärsyyntynyt 

sarkastisessa mielessä silloin, kun joutuu tekemään 

jotain vaikka "ei haluaisi" 

 

viattomuus (3) 

 

Joko "en se ollut minä" tai "omg, sheesh" 

Tämä kuvaa viattomuutta tai tietämättömyyttä 

yrität vaikuttaa syyttömältä 

 

muut (9) 

 

haluun pois tästä tilanteesta tai no höh 

Jumala ei pidä minusta. 

kato yllä oleva teksti siinä o vastaus/asia 

katse ylös / tietää mitä tekee mutta ei halua sanoa  

kun halutaan sanoa tietty 

Kun halutaan sulkea silmät joltain asialta tai välttää 

kiinni jääminen, mutta kuitenkin halutaan jollain 

tasolla jäädä kiinni/että asiasta kyseltäisiin lisää. 

ofc, tietysti 

tavallaan huono asia 

tottelevaisuutta 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

hämmennys (43) 

 

Arkuutta, epäileväisyyttä. 

Arveluttava olo, joku asia ei ole sitä miltä se näyttää, 

silmien pyöritys 

Ei voi olla totta 

Ei voi olla totta, uskomatonta 

Ei voi olla totta! 

En tiedä. Siis että tuo on "en tiedä", tai "oli vähän 

outoa" 

Epäilevä, epävarma 

Epäuskoista/pöyristynyttä silmien pyörittelyä [ei 

kyllä mielestäni kovin hyvä kuva tähän] 

Fiilis: ei voi olla totta, anna mun kaikki kestää. Ei 

kiva! 

Hupsista 

Hämmentynyt, ei tiedä mitä sanoa 

Hämmentynyt. 

Hämmentynyt/harmistunut/yllättynyt. Tilanne, 

johon liittyy jotain ei niin mukavaa  

Ihmettelen 

Ihmettelen, tyrmistynyttä ihmettelyä, en kestä 

noidan muiden juttuja enää 

Ihmettelyä ja tilanteen taivastelua. 

Ihmettelyä. Onkohan asia näin / kuulostaa oudolta  

Ihmetys ja kummaksunta 

Kummastelen ihmisten käyttäytymistä tai ilmiötä 

Käsittämätöntä/en ymmärrä (tilanteessa, jossa esim. 

joku julkisuudenhenkilö tai yhteinen tuttava on 

tehnyt tai sanonut jotain käsittämätöntä). 

No tämä on usein aika selvä käytössä mutta miten 

selittäisi? Joku sanoo jotain typerää tai muuta mitä 

voi hyvällä syyllä kyseenalaistaa. Myös omasta tai 

muiden toiminnasta. Oliko järkeä? Ei kuitenkaan 

mukana suuttumusta tai mitenkään sarkastisen 

ilkeästi. Lapset käyttävät välillä facepalmin kanssa. 

Joskus ehkä enempi vain ihmettelevästi.  
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O ou. 

O-ou! Mitä tuossa ylhäällä oikein lukee? Mitä tuli 

sanotuksi? Samaa sarjaa kuin karjakon 

silmienpyöritys Iltalypsy-ohjelmassa. Mutta ei ihan 

niin voimakas kuin tuijotus-emoji. 

Oh Dear. 

Oikeasti? Oletko tosissasi? Voi elämä... 

Oletko tosissasi? 

Omg 

Ou nou. Noloa. En voi uskoa sitä. 

Silmien pyörittelyä vastaava hymiö, "voi hyvänen 

aika, et oo tosissas". 

Silmien pyörittelyä. asiaa/tilannetta, jota ei oikein 

jaksa ymmärtää. 

Silmien pyörittelyä. Hämmästelee jonkun henkilön 

käytöstä tai uutista tms.  

Silmien pyörittämistä, epäuskoa 

Tietämätön ja vähän pihalla 

Tyrmistynyt 

TÄH MITÄ HÄ 

Tätä käytettäessä tympii tai ihmetyttää jonkun 

käytös. 

Upss. 

Voi hyvä tavaton. Pitikö sattua! 

Voi hyvänen aika  
Vähän mietteliäs, viitaten edelliseen keskusteluun 

Wtf 

Ymmällään tai ei ymmärrä, mistä kysymys. Voi 

osoittaa myös, että pitää jonkun tekoa tai sanoja 

älyttöminä. 

Ymmällään. 

 

kyllästyminen (38) 

 

"Hohhoijaa, mitä tuo oikein kuvittelee", 

"tyhmempää en ole kuullut", pyöritellään silmiä... 

"Hohhoijjaa", "huoh" 

"Niinpä tietenkin."  

"No niin varmaan" 

”Hohhoijaa” - joku tyhmä asia mitä joku on sanonut 

ja kerrot siitä jollekin muulle joka on samaa mieltä 

kuin sinä ite 

”Voi jestas” 

Blaah!!! (Silmien pyörittelyä) 

Daa! / Mitä v***ua nyt taas. / En jaksa. Ei kiinnosta.  

Facepalmia lievempi, kyseenalaistaa jonkun ihmisen 

tai ryhmän tekemisten järkevyyden. Voi käyttää 

luontevammin läheisistä ihmisistä kuin facepalmia 

tai vastaavia. Ilmaisee kuitenkin kärsivällisyyttä. 

"Isä yritti taas taskuparkkeerata, eikä onnistunut 

     " 

Hoh hoijaa. Taas tällaista. 

hohhoijaa 

Hohhoijaa, just joo, plääh, äh  

Hohhoijaa, todella typerää. Silmien pyörittelyä ja 

olen todellakin eri mieltä. Jos joku on niin 

uskomattoman typerä, ettei hänelle kannata edes 

tuhlata selittämiseen käytettyä aikaa... 

Huoh, ei oikein nappaa. Katse ylöspäin.  

Huoh, taas tätä, ei oilein kestäisi 

Huoh/mitä ihmettä nyt taas. Ei juurikaan ole itsellä 

käytössä. 

Huokaus, silmien pyörittely, kommenttina johonkin 

älyttömään juttuun johon on vaikea keksiä mitään 

sanottavaa 

Huokaus, silmien pyöritys 

Jep jep, juupa juu, silmien pyörittely 

Joopa joo 

Just joo. Tai hohhoijaa.  

kaikkea sitä pitääkin kestään, onko tää tosissaan tän 

kaa, herrajestas, daah, turhautminen, ei kai nyt 

sentää vielä näinki 

Kyllästynyt, silmien pyöräytys 

No tämä on usein aika selvä käytössä mutta miten 

selittäisi? Joku sanoo jotain typerää tai muuta mitä 

voi hyvällä syyllä kyseenalaistaa. Myös omasta tai 

muiden toiminnasta. Oliko järkeä? Ei kuitenkaan 

mukana suuttumusta tai mitenkään sarkastisen 

ilkeästi. Lapset käyttävät välillä facepalmin kanssa. 

Joskus ehkä enempi vain ihmettelevästi.  

Onks pakko jos ei tahdo 

Paheksuva 

Silmien pyörittely, avoin paheksunta, pettymys 

Silmien pyörittely, kuvastaa pöyristystä, ihmettelyä  

Silmien pyörittelyä väheksyvästi 
Silmien pyörittelyä, tympääntynyt huokaus, 

”vittumikäidiootti”, sopii parhaiten sarkastisen 

kommentin oheen tai kyllästyneen ”arvasin, että taas 

näin” -olon kuvaksi. 

Silmien pyörittelyä. asiaa/tilannetta, jota ei oikein 

jaksa ymmärtää. 

Silmien pyörittelyä. Jos tässä olisi ääni, se olisi syvä 

huokaus. 

Silmien pyöritys, "huoh" 

Silmien pyöräyttämistä ja typeryyteen (omaan tai 

muiden) väsähtämistä. "No niimpä tietysti." -

huokaisu. 

taivastelee 

Tätä käytettäessä tympii tai ihmetyttää jonkun 

käytös. 

Usen itselle, mutta myös muille: ei voi olla noin 

tyhmä, silmienpyörittelyä, no jo on vaikeaa, 

hankalaa 

Voi hohhoi  

 

silmien pyörittely (34) 

 

"Hohhoijaa, mitä tuo oikein kuvittelee", 

"tyhmempää en ole kuullut", pyöritellään silmiä... 

”Silmämunien pyöritys” 

Arveluttava olo, joku asia ei ole sitä miltä se näyttää, 

silmien pyöritys 

Blaah!!! (Silmien pyörittelyä) 

Epäuskoista/pöyristynyttä silmien pyörittelyä [ei 

kyllä mielestäni kovin hyvä kuva tähän] 

Hohhoijaa, todella typerää. Silmien pyörittelyä ja 

olen todellakin eri mieltä. Jos joku on niin 

uskomattoman typerä, ettei hänelle kannata edes 

tuhlata selittämiseen käytettyä aikaa... 
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Huokaus, silmien pyörittely, kommenttina johonkin 

älyttömään juttuun johon on vaikea keksiä mitään 

sanottavaa 

Huokaus, silmien pyöritys 

Jep jep, juupa juu, silmien pyörittely 

Kyllästynyt, silmien pyöräytys 

Rolling eyes, dough, ei oo kiva juttu 

Silmien pyörittely 

Silmien pyörittely 

Silmien pyörittely, avoin paheksunta, pettymys 

silmien pyörittely, jokin on älytöntä. 

negatiivissävyinen 

Silmien pyörittely, kuvastaa pöyristystä, ihmettelyä  

Silmien pyörittelyä 

Silmien pyörittelyä vastaava hymiö, "voi hyvänen 

aika, et oo tosissas". 

Silmien pyörittelyä väheksyvästi 

Silmien pyörittelyä, huoh, taas tätä 

Silmien pyörittelyä, syystä tai toisesta / Tyhmyyden 

päivittelyä / Voi taivas! / (Katsoo ylöspäin)  

Silmien pyörittelyä, tympääntynyt huokaus, 

”vittumikäidiootti”, sopii parhaiten sarkastisen 

kommentin oheen tai kyllästyneen ”arvasin, että taas 

näin” -olon kuvaksi. 

Silmien pyörittelyä. asiaa/tilannetta, jota ei oikein 
jaksa ymmärtää. 

Silmien pyörittelyä. Hämmästelee jonkun henkilön 

käytöstä tai uutista tms.  

Silmien pyörittelyä. Jos tässä olisi ääni, se olisi syvä 

huokaus. 

Silmien pyörittämistä, epäuskoa 

Silmien pyöritys 

Silmien pyöritys -hymiö. Tätä käytetään ku joku asia 

ärsyttää. Ei niinkään harmita, vaan ärsyttää. Jos joku 

tulis kadulla mulle juttelemaan Jeesuksesta, niin 

varmaan käyttäisin tätä hymiötä jos kavereille 

asiasta kertoisin. 

Silmien pyöritys, "huoh" 

Silmien pyöräyttelyä 

Silmien pyöräyttämistä ja typeryyteen (omaan tai 

muiden) väsähtämistä. "No niimpä tietysti." -

huokaisu. 

silmienpyörittely 

silmienpyöritys, jep jep.. 

Usen itselle, mutta myös muille: ei voi olla noin 

tyhmä, silmienpyörittelyä, no jo on vaikeaa, 

hankalaa 

 

ärsyyntyminen (10) 

 

”Just joo.” 

Daa! / Mitä v***ua nyt taas. / En jaksa. Ei kiinnosta.  

Hohhoijaa, todella typerää. Silmien pyörittelyä ja 

olen todellakin eri mieltä. Jos joku on niin 

uskomattoman typerä, ettei hänelle kannata edes 

tuhlata selittämiseen käytettyä aikaa... 

Huono mieli tai joku on mennyt pieleen 

kaikkea sitä pitääkin kestään, onko tää tosissaan tän 

kaa, herrajestas, daah, turhautminen, ei kai nyt 

sentää vielä näinki 

Katso yläpuolelta. Onko ne idiootteja? En tajua! 

Voiko joku oikeasti olla tota mieltä?!? 

No voi herrran tähden 

No voi vittu ny taas miten typerää  

Silmien pyöritys -hymiö. Tätä käytetään ku joku asia 

ärsyttää. Ei niinkään harmita, vaan ärsyttää. Jos joku 

tulis kadulla mulle juttelemaan Jeesuksesta, niin 

varmaan käyttäisin tätä hymiötä jos kavereille 

asiasta kertoisin. 

Toinen kirjottanu jotakin mielestäni vähän typerää 

 

häpeä; nolostuminen (8) 

 

Nolo, myötähäpeä, niinhän sä luulet 

Nolo, pahoillaan 

Noloo tai tyhmää 

Nolooo! Älä viitti!!!i 

Nolostuminen 

Noloutta, päivittelyä 

Olen nolo TAI Joku toinen on toiminut nolosti 

Ou nou. Noloa. En voi uskoa sitä. 

 

viattomuus (2) 

 

"En yhtään tiedä mistä puhutaan" tai "En se minä 
ollut" 

Minäkö 

 

muut (2) 

 

Tarkoittaa ettei tiedä 

Toiminnan kyseenalaistamista 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"Huoh, miks teit taas noin...           " 

 

"mua vaan vaivaa niin paljon hevoskulttuurissa 

normalisoitu väkivalta             " 

 

"nojoo kai mä voin auttaa sua siinä tehtävässä 

*emoji*" , vaikka auttaminen ei haittaa oikeasti 

ollenkaan 

 

Aijaa       

 

ei tarvii jos ei haluu       

 

En uskalla esiintyä 

 

Hyvin menee       

 

ihan sama            

 

Jaha, ovat hukanneet mun tuntilistan riparilta joten 

ei oo vielä tässä kuussa tulossa palkka.       

 

joojoo  

 

Joopa joo. 
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metros taas epäsäännölliset vuorovälit       

 

Miks teit taas mulle tollee 

 

No niinpä tietysti 

 

noonni             , eräs tuntemani henkilö oli juuri 

ostanut aivan hirveästi mansikoita, vaikka niitä olisi 

minjn mielestä tarvinnyt siiyä ehkä puolet  

 

Se oli taas sanonut musta näin 

 

Smh etkö osaa       

 

tyttöystävä: "vähänkö mä oon ruma" 

"ETKÄ OO STFU" ja emoji 

 

Vastaan pelkkiä emojeita jos, joku joku asia oli niin 

tyhmästi sanottu, että ärsyttää. 

- Huoh "emoji" 

 

äiti laittaa tän mulle kun on pettyny muhun tai 

näsäviisastelen.  

 
ööööö no jooo 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Eikö se oo ihan peruskausi...         koska niitä 

vinkujiahan riittää vuoden läpeensä      " 

 

"Joo, no sehän silloin kun oltiin toimistolla valitti, 

jos joku puhui puhelimeen siinä työpisteellä, mut 

itse puhui puhelimeen :face_with_rolling_eyes:  

säännöt ei katso koske kaikkia" 

 

"No just joo"  

 

"Ollaan tulossa sinnepäin. K on tosi kärttyinen      " 

Ilmaisen turhautuneisuutta / harmia 

 

”Saa nähdä, mistä muualta löytyy.      ” Löysin 

tuntemattoman tuoman isohkon roskan minun 

maalle piilotettuna ja ihmettelin asiaa kaverin 

kanssa. Hymiö kertoo, etten ymmärrä, miksi joku 

tekee moista.. 

 

(Lähetän kuvan metron sisältä ulos Whatsapp-

ryhmään) 

Minä: Hitto 

Minä: Yhtäkkiä havahduin kuulutukseen ”olemme 

kääntöraiteella” 

Minä: Täällähän sitä ollaan nyt 

Minä:       

 

[Olin vitkutellut hommaa päiväkausia, lopulta tein 

sen tunnissa aivan viime tingassa] : Lähinnä otti 

päähän miksi se oli muka niin vaikeaa eilen ja 

toissapäivänä ja ennen sitä       

 

Meillä teki jo toinen lapsi kasvion, mutta 

milloikohan minä saisin aikaan opetella ne kasvien 

nimet       

 

      Mitä mä just luin? 

 

En itse käytä joku nuorempi tinderheila lienee 

käyttänyt... 

 

En löytänyt esimerkkiä, mutta voisin käyttää, jos 

puhutaan jonkun keskustelun ulkopuolella olevan 

pöljäilyistä. Viesti voisi olla tyyliin "just joo, ei 

sitten muuta keksinyt" tjsp 

 

Etkö sä vieläkään ole tyhjentänyt tiskikonetta 

 

Hohhelihei       (Alkon "9 minuuttia myöhemmin" -

kampanja) 

 

Just joo 

 

Kun olen jostain asiasta eri mieltä ja esim. jaan 

jonkun linkin jossa mielestäni joku aivan typerä 

mielipide. 
 

Käytiin Jannen kans eka kertaa yhdessä 

koronatestissä. Ihanan romanttista!            

 

Lapseni voisi lähettää tämän kommentiksi minulle 

 

Luulin, että joku puhui tästä asiasta, mutta hän olikin 

puhunut jostain ihan muusta       olin vähän hölmö. 

 

Mulla jää paremminkin kokonaan vastaamatta 

sellaisiin mihin tämä olisi kohdillaan  

 

Ne ei oo vieläkään ilmoittanut mitään siitä       

 

Noi veso-aiheet oli kyllä anteeksi vaan niin 

booooring       En löytänyt mitään itseä kiinnostavaa. 

(Koulun veso-päiviin liittyvistä luennoista) 

 

Näitkö koronakeskustelun       

 

Oli kyllä taas sellainen mielipide että [kyseinen 

emoji] (Konteksti: kyseinen mielipide oli niin typerä 

ettei siihen viitsinyt alkaa edes naputella vasta-

argumenttia.) 

 

Omg 

 

Sattunut jotain negatiivista 

 

Se sakemanni kävi vielä tuon jack russelinkin päälle 

myöhemmin. Hieno ongelmakoira jo siitä nähtävästi 

tulossa      . Keskustelusta koirakurssilta 

 

Siis en varmaan oo tehny       

 



41 

 

Sä et ehkä kerro sun yksityiselämästä netissä, mutta 

xxxxx kertoo kyllä       (viestiä "poikaystävälle", 

joka jäi kiinni kaksoiselämästä rysän päältä) 

 

Toi ukkeli on niin sekaisin       Videopätkä Donald 

Trumpista horisemassa typeryyksiä. 

 

Tätä käytän säännöllisesti, ilmaisee turhautumista, 

"tällaista tämä taas on" -fiilistä. 

 

Vaatimus olis se 4, josta muut tekee sen 2-3 

päivässä, mulla 5-6 koko ajan       (Kyse työhön 

liittyvästä keskustelusta) 

 

Viikonlopun kahvikutsut peruttu, ****** on 

kuumetta        
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Liite 9: Cowboyn pää 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

hauskuus; iloisuus (40) 

 

All good, chill 

cowboy, hauska tyyppi 

Emoji tarkoittaa mielestäni hauskuutta ja 

leikkimielisyyttä. 

hatulla ei ole mitään vaikutusta emojin 

merkitykseen, hyvän mielen emoji 

hauskuutta 

hilpeä veikkonen 

howdy tai jonkun vitsikkään lauseen perään 

hupi/villiys 

hymy vaan, semmonen minkö voi laittaa oikeastaan 

mihin vaan iloiseen (tai neutraaliin viestiin 

keventämään tunnelmaa) 

Hyvän tuulinen lisä 

hyvänmielen emoji, jonka liittää helposti viestin 

perään ilman sen isompaa ajattelua. 

Hyväntuulinen lisä 

Ihan vaan hauska emoji 

iloinen 

Iloinen 

Iloinen 

Iloinen  

iloinen with a twist 

iloinen, mahdollisesti teennäisesti 

Iloinen, tässä myös vain vähän erilaisuutta ja 

vaihtelua, ei hirveän erikoista tarkoitusta. Joskus 

ehkä sellainen, että on vaikka tehnyt jotain tyhmää 

itse, sillä silmät ovat tuollaiset ja tulee sellainen 

tunne siitä 

iloista cowboyta 

Iloista ja elämästä nauttivaa ihmistä 

Iloista ja hauskaa 

Iloisuutta, mutta käytetään joskus "ironisella" tavalla 

Jokin asia on hyvä/hauska/ tekee iloiseksi 

Jokin hauskaa 

Jokin on hauskaa, kivaa 

Joko hyvää meininkiä tai hymiötä jolla on hattu. 

jollain on tosi hauskaa ehkä nauttinut jotai päihdettä 

Kesällä, kun on oikein iloinen ja ulkoilee, voi käyttää 

tätä emojia. 

kuvaa iloisuutta 

käytetään asioiden sujuessa hyvin: positiivinen 

lataus 

onnellinen, seikkailunhaluisuus 

outo versio hymynaama emojista 

positiivinen tarkoitus pelkästään 

se tarkoittaa muille nauravaa emojia 

tosi hauskaa, hyvä fiilis 

tää meinaa et nyt on hyvä päivä 

tää meinaa sitä, että nyt on hyväpäivä ja on hyvä 

meininki 

yksi oma lemppari emoji hassu cowboy en oikein 

osaa sanoa sille tarkoitusta, koska käytän sitä vähän 

joka väliin 

 

huudahdus; innostus (16) 

 

"jiihaa" 

hehe, yeehaw 

Howdy 

howdy tai jonkun vitsikkään lauseen perään 

hupi/villiys 

innoissaan jostain 

innostunut 

Innostunut 

JES 

jiihaa, joku on hauskaa oikeasti jos puhutaan esim. 

tulevista illanistujaisista tai sarkastinen jiihaa esim. 

töissä vielä viisi tuntia  

lets go nyt tulee olee kivaa 

onnellinen, seikkailunhaluisuus 

yeehaw 
YEEHAW 

yeehaw cowboy bang bang 

yeehaw dead inside 

 

cowboy (12) 

 

Cowboy 

cowboy 

Cowboy 

cowboy  

cowboy vibes, chill 

cowboy, hauska tyyppi 

En ole kovin varma mitä emoji tarkoittaa. 

Cowboyta? En käytä emojia 

En osaa sanoa tästä emojista mitään muuta kun 

cowboy. 

iloista cowboyta 

Se ei merkitse mulle mitään. Ehkä jos puhutaan 

jostai cowboystä nii tota voi käyttää?? 

yeehaw cowboy bang bang 

yksi oma lemppari emoji hassu cowboy en oikein 

osaa sanoa sille tarkoitusta, koska käytän sitä vähän 

joka väliin 

 

villiys; outous (9) 

 

Crazy 

joku on todella kummallinen tai tehnyt jotain tyhmää 

(hyvällä tavalla tyhmää) 

Kun on tehnyt jotain typerää/villiä voi tämän laittaa. 

Olet villillä päällä vähän niin kuin ratsastaisit villissä 

lännessä. 

outo versio hymynaama emojista 

seikkailija   
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Sitä että heitetään ohjat käsistä ja mennään vähän 

villimmin. 

Tämä viittaa tilanteeseen, jossa vastapuoli 

käyttäytyy tilanteeseen nähden oudosti tai 

yllättävästi 

vähän sellanen pelle tyyppi 

 

monikäyttöisyys (5) 

 

hymy vaan, semmonen minkö voi laittaa oikeastaan 

mihin vaan iloiseen (tai neutraaliin viestiin 

keventämään tunnelmaa) 

hyvänmielen emoji, jonka liittää helposti viestin 

perään ilman sen isompaa ajattelua. 

semmone vammane emoji mitä voi vaa spämmiä 

huvikseen 

voi laittaa muuten vaan kaverille viestin perään 

yksi oma lemppari emoji hassu cowboy en oikein 

osaa sanoa sille tarkoitusta, koska käytän sitä vähän 

joka väliin 

 

huomionhakuisuus (3) 

 

Hei kaikki haluan huomiota cowboy hatun avulla 

vaikka en ole koskaan nähnytkään hevosta. 
Kun näsäviisastelen tai sanon jotain "hauskaa". 

Yritän olla hauska ja erilainen. 

sellane haluan olla mukamas hauska ja omaperäinen 

kättämällä tätä vaikka oikeesti oon saman lainen kun 

kaikki muut  

 

muut (27) 

 

- 

'wtf'' 

Asia ukko 

camboy tyyli 

Dead inside, the light inside of me is dying 

Ei mitään tietoa. 

Ei mitään.  

en käytä 

En käytä kyseistä emojia 

en käytä tätä mut kai piilovittuilua 

En osaa sanoa. 

en tiedä 

Hieno hattu 

I don't use this emoji that much. 

kanisteri merkki 

lil nas x 

lil nas x 

maniaa 

meemi 

muuten vaan aika turha emoji 

nyt en kyllä osaa 

Ooksä ihan varma? (korrektoiva ihminen), hömelön 

ihmisen emoji. 

Sarkasmia 

Sellaista "ei saatana" -tunnetta, jota voisi myös 

ilmaista lainausmerkkien sisään laitetulla :D -

hymiöllä. 

silleen wtf 

silloin kun ei ole mitään hajua mistään tai kun 

ärsyttää joku ihminen 

tänään vedetään perseet 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

cowboy; villi länsi (28) 

 

Aina valmis cowboy. (En käytä) 

Cowboy 

cowboy 

Cowboy  

Cowboy hymyilee, tapahtuu jotain villiä ja uutta 

Cowboy jiiiihaaaass 

Cowboy tai joku muu? 

Cowboy, teemabileet. 

Cowboy? en käytä. 

Cowboy..?! En tiedä merkitystä, en käytä 

en tiedä, en koskaan käytä. cowboy? 

Hymyilevä cowboy eli rento fiilis. 

Iloista länkkäriä/ karjaihmistä 

Jihaa, hauskaa lännen tyyliin 

Jihaa! Länkkärinaurua 

Jii-haa! Villinlännen menoa tai Indiana Jones 
Lehmipoika, maalainen 

Lennokas nauru, cowboy, rehvakas 

Länkkärihahmo 

Lännen meininki, vähän hassuttelua pehmentämään  

esim. sarkastista viestiä  

Lännenhattu-/ länkkärifiilis. 

Mid-Western smiley. 

Naurava cowboy 

Olen juntti amerikasta 

Tulee mieleen villi länsi. En ole paljon käyttänyt. 

Ehkä joskus jos vaikka katsonut jonkun lännen 

leffan tai tehnyt jotain  muuta länkkäreihin viittaavaa 

Tätä en ole kovin usein edes nähnyt käytettävän, 

mutta stetson vie ajatukset länkkärimeininkiin, ehkä 

hillbilly-tyyppinen sivumerkitys (tosin liian iloinen 

tähän) 

Tää on itselle vieras, en muista käyttäneeni itse tai 

nähneeni muiden käyttävän, ellei sitten tosi rajatussa 

kontekstissa tyyliin "Ajattelin katsoa viikonloppuna 

pelkkiä länkkäreitä       "  tai "Olen lähössä Texasiin 

      " Tuo tosiaan mieleen lähinnä Amerikan Villin 

Lännen. 

Villi cowboy          

 

hauskuus; iloisuus (26) 

 

"jotain iloista" 

Cowboy hymyilee, tapahtuu jotain villiä ja uutta 

En käytä - naurava tyyppi  

Hassuttelujuhla 

hauskaa menoa, rodeo? Käsitys et joktut käyttää tätä 

basic hymiönä joka ei oo tylsä, mä preferoin (: 

Hilpeää meininkiä, tai reippautta. Itse käytän hyvin 

harvoin jos koskaan. Joskus, jos keskustellaan 
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hatuista tätä voi käyttää. Kerran olen käyttänyt, kun 

sanoin että laitetaan asia mietintämyssyyn. 

Hopi hurraa iloinen 

Hymyilevä cowboy eli rento fiilis. 

Hyvin menee 

Hyväntahtoinen hölmö / Amerikkalainen / Kerroin 

tässä juuri huonon vitsin, ja nyt odotan innolla ja 

optimistisesti positiivisia reaktioita..  

Ilahtuminen. Hattu ei merkitse tässä itselleni juuri 

mitään.  

Iloa, maalaisjärkeä, voi toisille ehkä heittää juntinkin 

kuvan  

Iloinen hattupää (tähän voisin nyt laittaa sellaisen 

nauravan emojien). Ei oikeasti minkäänlaista 

ajatusta tarkoituksesta.  

Iloinen mutta lännenhatulla.  

Iloinen, hassuttelu 

Iloista länkkäriä/ karjaihmistä 

Iloisuutta. Hattu on vain somiste, jos ei halua käyttää 

tavallista nauruhymiötä 

Jihaa, hauskaa lännen tyyliin 

Jiihaa! Retee, hyvä meininki, ylitsepursuava, 

amerikkalainen, voi olla myös naureskella Amerikan 

meiningille 

Lennokas nauru, cowboy, rehvakas 
Lännen meininki, vähän hassuttelua pehmentämään  

esim. sarkastista viestiä  

Nauraa hirnuen 

naurattaa 

Naurava cowboy 

Naurua. En tiedä tuoko cowboy-hattu erityistä 

lisämerkitystä  

Olisikohan hiukan rehvakasta hyväntuulisuutta, 

"nytpä mennään". Ilman hattuahan tuo tarkoittaisi 

toisinaan reipasta hyväntuulisuutta, toisinaan naurua 

(jos tuo merkki tulee kun kirjoittaa merkin :D ). 

 

huudahdus; innostus (17) 

 

”Jee” 

country-meininki, hii haa! 

Cowboy jiiiihaaaass 

Hopi hurraa iloinen 

innolla ratsaille, jihuu (?) (kuvaannollisesti) 

Innostunut, en osaa ajatella hatulle sen kummempaa 

merkitystä. Hattuhymiö ei tuttu.  

Jihaa, hauskaa lännen tyyliin 

Jihaa! 

Jihaa! Länkkärinaurua 

Jihaa! Stetson päähän ja menoksi. 

Jii-haa! Villinlännen menoa tai Indiana Jones 

Jiihaa 

Jiihaa! Retee, hyvä meininki, ylitsepursuava, 

amerikkalainen, voi olla myös naureskella Amerikan 

meiningille 

Jiihaa.  

Juhlatuulella? 

Oujee! Valmiina ratsaille ja hommiin 

Yee-haw! Tätä voisi käyttää jonkun USA:n 

etelävaltioissa asuvan kanssa kyseisen 

huudahduksen tilalla. 

 

villiys; seikkailullisuus (11) 

 

Aivot narikkaan ja kohti uusia seikkailuja 

Cowboy hymyilee, tapahtuu jotain villiä ja uutta 

En ole törmännyt tähän. Ehkä jotain kreisiä, 

länkkärimäistä hulluttelua? 

En tiedä, olisko jotain hulvatonta villin lännen 

menoa? En osaa käyttää tätä, kun merkitys ei ole 

minulle selvä. 

Näin mennään 

Reipas, railakas 

Riehakas 

Riehakas ja vitsikäs 

Taas mennään! 

Valmiina laukkaamaan paikalle 

Villi cowboy          

 

maalaisuus; junttius (8) 

 

Iloa, maalaisjärkeä, voi toisille ehkä heittää juntinkin 

kuvan  
Juntti 

Juntti 

Landepaukku, maajussi. 

Lehmipoika, maalainen 

Maalaismeininkiä (en ole käyttänyt) 

Olen juntti amerikasta 

Tätä en ole kovin usein edes nähnyt käytettävän, 

mutta stetson vie ajatukset länkkärimeininkiin, ehkä 

hillbilly-tyyppinen sivumerkitys (tosin liian iloinen 

tähän) 

 

rentous (6) 

 

Hymyilevä cowboy eli rento fiilis. 

Jiihaa! Retee, hyvä meininki, ylitsepursuava, 

amerikkalainen, voi olla myös naureskella Amerikan 

meiningille 

Rento naureskelu 

Retee 

Reteä ja vähän macho ilo 

Reteää riemukkuutta 

 

rehvakkuus (6) 

 

Hyväntahtoinen hölmö / Amerikkalainen / Kerroin 

tässä juuri huonon vitsin, ja nyt odotan innolla ja 

optimistisesti positiivisia reaktioita..  

Levee, leuhka, ylimielinen 

Lennokas nauru, cowboy, rehvakas 

Olisikohan hiukan rehvakasta hyväntuulisuutta, 

"nytpä mennään". Ilman hattuahan tuo tarkoittaisi 

toisinaan reipasta hyväntuulisuutta, toisinaan naurua 

(jos tuo merkki tulee kun kirjoittaa merkin :D ). 

rehvakas meininki 

Rehvakas. 
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muut (28) 

 

- 

? 

(En osaa sanoa) 

(Merkitys jäänyt epäselväksi) 

Ei hajua, ei ole tuttu 

Ei mitään . 

Ei mitään hajua 

Ei mitään hajua, ei kuulu arkikäyttöön omassa eikä 

lähipiirissä.  

En käytä 

En käytä tätä  

En käytä, en tiedä merkitystä. 

En oikein tiedä. En käytä tätä emojia 

En tiedä 

En tiedä 

En tiedä mitä tämä tarkoittaa, en koskaan käytä tätä  

En tiedä, en koskaan käytä tällaista. 

En tunne enkä käytä. 

Enpäs tiedä….Indiana Jones? 

Jaa-a, en käytä enkä muista koskaan nähneeni 

keskustelussa. Jos vaikka Texasissa kävisin niin 

voisin laittaa terkkuviestin perään  
Joku hullu rivitanssija.... (en oo koskaan käyttänyt 

tätä) 

kulkuri 

Käyttääkö joku tätä? Kontekstin avulla varmaan 

voisi tulkita; yksinään ei tarkoita oikein mitään. 

Markku  

Markku auttaa 

Naamiaisbileitä  

Olisko onnekas, rikastunut? En ole käyttänyt. 

Texas Pete 

Tämä emoji liittyisi johonkin selvään kontekstiin. En 

itse keksi, missä tilanteessa tätä käyttäisin. 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"JIIhaa "emoji" 

 

Tänää kanat radalle yeehaw 

 

Jouduin jättää auton stockan hallii        mut haluuks 

tul vaik vastaa toho Artekille jos oot jo valmis tai 

lähistöl? 

 

Kiitos 

 

käytän paljon 

 

mitä hittoa sä nyt taas selität? 

 

oon jotenki pettyny ku odotukset: gay cowboys just 

vibing yeehaw                   ystäväni katsoi leffan 

brokeback mountain leffan kertoi ajatuksiaan 

 

ota ällää oot ihan keijo muutenki 

 

tänää ryyppäämään  

 

tänään rokataan 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Ostin uuden kun vanhat ei oikeastaan mahtuneet 

edes päähän          nyt mahtuu       " Olimme lähdössä 

lomamatkalle, ja ostin itselleni uuden hellehatun. 

 

en ole käyttänyt, lapsi käyttää joskus, oletan että 

hyvin ja reteästi menee silloin :D 

 

En ole tainnut käyttää, mutta voisin käyttää 

paikoissa, joihin laitan tämän: :D  

 

Osallistuin puutyökurssille!  
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Liite 10: Hymyilevät kasvot, joilla on 

aurinkolasit 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

siisteys (67) 

 

'cool'' kukaan ei kyl käytä tätä tosissaan 

”cool“ 

Asia on siistiä 

Cool 

cool 

cool 

Cool 

cool 

cool 

cool 

cool 

cool 

cool hehe silloin kun on voiton fiilis 

cool  

Cool  

Cool  

cool eli siisti asia 

cool emoji 

cool emoji 

cool emoji kaikki on hyvin 

cool olo tai kun jotain kivaa on tapahtumassa 

cool siisti kato mua 

cool stuff 

Cool tai että on tehnyt jonkun  asian hyvin tai on 

hyvä siinä 

Cool voi käyttää esim kun flexaa 

Cool- Kiva- Siistii- Aurinkolasit 

cool, chill. joku on tosi cool 

Cool, itsevsrma 

cool, siistii 

cool, yleensä viitaten itseensä, mutta kukaan ei enää 

käytä tätä  

coooooooool 

Emoji tarkoittaa "siisteyttä" (vrt. sanaa "cool" 

englannin kielellä).  

Emoji tarkoittaa coolia ja itsevarmaa. 

hahaa cool! 

huoleton, cool, rento 

Itsevarmaa tai coolia 

Jokin asia menee tosi hyvin tau on cool 

jokin asia siisti 

Jokin on siistiä  

Jokin tekee/ on tehnyt jotain 'coolia'. Yleisimmin 

käytetään ironisesti 

joku asia on tosi siisti tai kiva 

joku on super cool. käytetään läpällä 

Kun joku/jokin on coolia (sarkastisesti tai ei) 

kun olet omasta mielestä siisti, tai jos onnistuu 

jossain 

Kun ollaan cooleja ja ollaan onnistuttu jossain 

asiassa tai on hyvä fiilis. 

Kun on hoitanut jonkun asian hyvin niin voi olla cool 

;) 

kun on ylpeä jostain tekemästään, on "cool" 

Nice, cool 

Olen cool 

sarkastinen coolius tjsp 

se kuvaa "siisteyttä" 

semi neutraali tarkoitus, ehkä samanlainen kun 

peukku emoji mutta siistimpi koska sillä on 

aurinkolasit. 

semmone cool olo 

siisti lievästi sarkastisesti 

siisti silmälasi-ihminen 

Siisti tai "cool" 

siistii/ high life 

Sinulla on cool/chill tunnetila lähettämästäsi 

viestistä tai toisen viestistä 

Super cool bro 

Tarkoittaa coolia tai siistiä 

tosi cool 
tosi super cool (erittäin sarkastisesti) 

Tämä on tyypillinen esimerkki "cooliudesta" tai 

jostakin saavutuksesta 

tää on sellane cool 

Viittaa joko omaan itseen tai johonkin toiseen 

”siistinä” usein voi olla vitsillä tai muuten vain 

kehumisena 

vähän jälkeen jäänyt emoji jota ennen käytettiin kun 

oli muka niin cool tai tehnyt muka jotain tosi coolia 

ylpeä itsestään "cool" olo 

 

onnistuminen; tyytyväisyys (19) 

 

boss move #yolo 

cool hehe silloin kun on voiton fiilis 

Cool tai että on tehnyt jonkun  asian hyvin tai on 

hyvä siinä 

Emoji kuvaa mielestäni voittaja fiilistä 

Hyvin menee 

Jokin asia menee tosi hyvin tau on cool 

Jos on onnistunut jossain hyvin ja 

menestyksekkäästi, tämä emoji kuvaa sitä tunnetta. 

jotain along the lines of ”mun idea oli loistava” tai 

jotain sinnepäin 

Just deal with it 

Kerranki onnistut elämässä ja kaveri ei 

kun olet omasta mielestä siisti, tai jos onnistuu 

jossain 

Kun ollaan cooleja ja ollaan onnistuttu jossain 

asiassa tai on hyvä fiilis. 

Kun on hoitanut jonkun asian hyvin niin voi olla cool 

;) 

Käytän kun oon onnistunut jossain 

ny o tulossa hyvä viikon loppu  
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Sellaista "boss move" -tunnetilaa tai sellaisen 

ilmaisemista 

tyytyväinen omaan suoritukseensa, ylpeä itsestään 

tyytyväisyys itseä ja omaa toimintaa kohtaan, oman 

toiminnan ironinen kehuminen 

Tämä on tyypillinen esimerkki "cooliudesta" tai 

jostakin saavutuksesta 

 

itsevarmuus; huomionhakuisuus (17) 

 

Cool voi käyttää esim kun flexaa 

cool siisti kato mua 

Cool, itsevsrma 

Emoji tarkoittaa coolia ja itsevarmaa. 

et jos haluu jotenki flexaa jollai vaik et ”tänää koulu 

loppu jo 12          ” 

I use this when I want to boast of what I did. 

Itsevarmaa tai coolia 

kova ukko 

like a boss 

Päälikkö fiilis. 

swag 

Swag B) käytän tätä emojia jos kehuskelen jotain tai 

jos olen jostain ylpeä. 

swag fiilis 
tää meinaa et jep tiiän oon paras 

tää meinaa, että mä oon paras ja mä tiiän sen 

Vittu mä oon boss.  

Ylpeys ja flexaus 

 

ylpeys (8) 

 

jos on ylpeä itsestään niin laittaa tämän 

jos oon ylpeä jostain 

kun on ylpeä jostain tekemästään, on "cool" 

Swag B) käytän tätä emojia jos kehuskelen jotain tai 

jos olen jostain ylpeä. 

tyytyväinen omaan suoritukseensa, ylpeä itsestään 

Ylpeys ja flexaus 

ylpeä 

ylpeä itsestään "cool" olo 

 

nauraminen; iloisuus (6) 

 

cool hehe silloin kun on voiton fiilis 

hahaa cool! 

Iloista 

Kuvastaa hyvää fiilistä ja iloa 

on iloinen ja loman tuulella 

virnuileva emoji, käytössä myös sarkastisesti. badass 

 

rentous (4) 

 

Että on huoletonta ja chilliä 

cool, chill. joku on tosi cool 

huoleton, cool, rento 

Sinulla on cool/chill tunnetila lähettämästäsi 

viestistä tai toisen viestistä 

 

aurinkolasien käyttäminen (4) 

 

Aurinkolasillinen tyyppi 

Cool- Kiva- Siistii- Aurinkolasit 

Ostin Ray-Banit 

semi neutraali tarkoitus, ehkä samanlainen kun 

peukku emoji mutta siistimpi koska sillä on 

aurinkolasit. 

 

muut (5) 

 

en osaa selittää 

jou emoji  

Mun iskä käyttää tätä mä en 

Nice man 

parempi ku perus hymyilevä emoji 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

siisteys (62) 

 

"Cool!" 

"Cool", "siistii". Käytän aika usein, silloin kun joku 

tai minä itse on suorittanut jotain hyvin. 

"Olen cool" tai "huomasin viestisi ja pidän sitä ihan 

hyvänä"  
”Cool” tai aurinkoinen sää 

Aurinkolasit päässä, on cool.  

Aurinkolasit. Käytän yhdessä rock-käden kanssa 

korostamaan jotain hienoa ja räheetä asiaa. 

Käytetään myös aurinkoisten säiden toiveissa, loma-

ajatuksissa ja ”coolien” juttujen hymyemojina. 

Cool 

Cool 

cool 

Cool 

Cool 

Cool 

Cool 

Cool 

Cool 

Cool 

Cool 

Cool 

cool 

Cool  

Cool / Hyvä meininki / Lomafiilis. Ei siis välttämättä 

tarkoita, että aurinko paistaisi, vaikka voi tarkoittaa 

sitäkin. 

cool hymy 

cool hymy tai sitten ihan vaan että aurinkoista on 

Cool ja siisti fiilis 

Cool meininki 

cool strory bro 

Cool TAI Aurinkoa ja lämpöä 

Cool tai oikeasti aurinkoista 

Cool tilanne tai tyyppi, kesä 

Cool-fiilis, tyytyväisyyttä itseen 

Cool-hymiö! Tätä käytän paljon. Yleensä siinä 

yhteydessä jos on tapahtunut jotain kivaa tai jos oon 

saanut jostain hyvää palautetta. Tää on jotenkin 
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voimakkaampi ku pelkkä hymy-hymiö. Ehkä 

yleensä kuvastaa tietynlaista ylpeyden tunnetta. 

Cool, hyvä meininki, loma 

Cool, ihan viileesti vaan 

Cool, letkeää oloa esim.  lomalla 

cool, leuhkakin, mutta aika neutraali, suht 

perusemoji 

Cool, olenpas hyvä 

Cool, rento 

Cool, tyytyväinen edellä mainittuun asiaan tai 

kommenttiin 

Cool, tyytyväinen itseensä, tulipahan viimein tehtyä  

cool, viilee, style. Mut vähän liikaa esittäen ja 

pousaten. Aiempi rodeo on ehkä enemmän cool, 

riippuu kontekstista 

Cool! Hienoa, tyylikästä ja Mahtavaa! 

Cool! Voi käyttää myös itseironisena tai jopa itsensä 

kehumiseen. 

Cool. Lomafiilis. Rento ote. 

Cool. Otan rauhallisesti, vaikka maailma romahtaisi.  

Coolina mennään 

Coolisti 

Coolisti OK 

Cooliutta, aitoa tai ironista 

Cooliutta, salaperäisyyttä 
Elvis (asenne, ei henkilö) / Cool / Oman elämänsä 

julkkis / Sanoi tai teki jotain provosoivaa, ja 

piiloutuu nyt muikeana aurinkolasien taakse, 

odottamaan reaktiota.. / Lomafiilis (yhdistelmänä 

muiden emojien kanssa, kuten palmu, aurinko ja 

drinkki)  

Homma hoidettu. Minä osaan. Tajuan, olen cool.  

Ikään kuin coolilla tavalla piiloutuu aurinkolasien 

taakse. On lohkaissut jotain sarkastista.  

Joku juttu on ”cool”, hoitui tyylikkäästi, 

onnistuneesti. 

Joku on todella siistiä. Ottaa iisisti. 

Jos onnistunut jossain ja on tosi cool siitä. Joskus 

harvoin käytetään myös siitä että on lämmintä ja 

aurinkoista. En ole juuri käyttänyt. Lapset käyttävät 

eniten onnistumisten yhteydessä. 

Myhäilevä hymy, omakehu, cool 

Olen cool, esitän coolia 

Olen cool, I rest my case. 

Olen cool, tein jotain siistiä 

Oon cool! (Tehnyt jotain etevää) 

Tälläkin monta merkitystä. Esim. Vastauksessa voi 

esittää tyytyväisyyttään tai hyväksyntää aiheeseen, 

tai olla coolina jossain tilanteessa.  

Viileästi hymyillen 

 

aurinkoisuus; loma; kesä (37) 

 

”Cool” tai aurinkoinen sää 

Auringonottoa, kesää, kesäilmettä, aurinkoista säätä 

Aurinko häikäisee 

Aurinko paistaa  

Aurinko paistaa ja on lomatyytyväisyys, 

Aurinkolasillinen hymy/ itsevarmuus 

Aurinkolasit päässä, on cool.  

Aurinkolasit. Käytän yhdessä rock-käden kanssa 

korostamaan jotain hienoa ja räheetä asiaa. 

Käytetään myös aurinkoisten säiden toiveissa, loma-

ajatuksissa ja ”coolien” juttujen hymyemojina. 

Aurinkoooooo 

cool hymy tai sitten ihan vaan että aurinkoista on 

Cool TAI Aurinkoa ja lämpöä 

Cool tai oikeasti aurinkoista 

Cool tilanne tai tyyppi, kesä 

Cool, hyvä meininki, loma 

Cool, letkeää oloa esim.  lomalla 

Cool. Lomafiilis. Rento ote. 

Elvis (asenne, ei henkilö) / Cool / Oman elämänsä 

julkkis / Sanoi tai teki jotain provosoivaa, ja 

piiloutuu nyt muikeana aurinkolasien taakse, 

odottamaan reaktiota.. / Lomafiilis (yhdistelmänä 

muiden emojien kanssa, kuten palmu, aurinko ja 

drinkki)  

Hyvä fiilis, lomatunnelma 

Hyvää kesä-/aurinkoista lomaa 

Häikäisee, kesämeininki, lomamood, haluan pysyä 

vähän salaperäisenä 

Iloinen mutta arskoilla. Lomafiilis. 

Iloista asiaa, joka liittyy kesään, aurinkoon tai 

lomaan  
Itsevarma hymy, trust me, I know what I'm doin! 

Oon ylpeä itsestäni. Kesällä voi käyttää myös ihan 

perus hymy aurinkolaseilla 

Jees meininki, aurinko paistelee. 

Jos onnistunut jossain ja on tosi cool siitä. Joskus 

harvoin käytetään myös siitä että on lämmintä ja 

aurinkoista. En ole juuri käyttänyt. Lapset käyttävät 

eniten onnistumisten yhteydessä. 

Kaksi merkitystä, toinen viittaa kesään ja aurinkoon, 

toinen yleiseen cooliuteen tai onnistumiseen (vrt 

aurinkolasi-shibe-doggo). Vrt. "Kiva kun on kesä! 

     " tai "Meikä muuten nettosi osakekaupoilla / 

voitti lotossa / sai uuden duunin      ". 

Kesä, nautinto 

Lomafiilis / Katoan tummien lasieni taakse eli 

haluan paeta vastuuta 

Lomafiilis tai Stara-fiilis. Tilanne jossa käyttää 

aurinkolaseja. 

Lomafiilistä 

Lomahommia, toisaalta vähän sellanen 

hmmm,saapas nähdä- vihjaus 

Lomalla 

Lomalla 

Lomalla. 

Lomatunnelmissa / terassilla 

Olen tyytyväinen/lomafiilis 

Säteilevä, lomaileva 

 

onnistuminen; tyytyväisyys (19) 

 

"Cool", "siistii". Käytän aika usein, silloin kun joku 

tai minä itse on suorittanut jotain hyvin. 

Cool-fiilis, tyytyväisyyttä itseen 

Cool-hymiö! Tätä käytän paljon. Yleensä siinä 

yhteydessä jos on tapahtunut jotain kivaa tai jos oon 
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saanut jostain hyvää palautetta. Tää on jotenkin 

voimakkaampi ku pelkkä hymy-hymiö. Ehkä 

yleensä kuvastaa tietynlaista ylpeyden tunnetta. 

Cool, tyytyväinen edellä mainittuun asiaan tai 

kommenttiin 

Cool, tyytyväinen itseensä, tulipahan viimein tehtyä  

Homma hoidettu. Minä osaan. Tajuan, olen cool.  

hyvin menee 

Itseensä tyytyväinen, onnistuminen, menestyminen. 

Käytän tätä esim. peleissä, kun olen voitolla / saanut 

paremman tuloksen kuin toinen. Tai onnittelemaan 

toista, jos hän on pärjännyt / saavuttanut jotain  

Joku juttu on ”cool”, hoitui tyylikkäästi, 

onnistuneesti. 

Jos onnistunut jossain ja on tosi cool siitä. Joskus 

harvoin käytetään myös siitä että on lämmintä ja 

aurinkoista. En ole juuri käyttänyt. Lapset käyttävät 

eniten onnistumisten yhteydessä. 

Kaikki hyvin ja tyytyväinen olo -hymy. 

Kaksi merkitystä, toinen viittaa kesään ja aurinkoon, 

toinen yleiseen cooliuteen tai onnistumiseen (vrt 

aurinkolasi-shibe-doggo). Vrt. "Kiva kun on kesä! 

     " tai "Meikä muuten nettosi osakekaupoilla / 

voitti lotossa / sai uuden duunin      ". 

Myhäilen tyytyväisenä 
Olen tyytyväinen/lomafiilis 

Säteilevä, lomaileva 

Tyylikkäästi toimittu 

Tyytyväisyys itseeni. Humoristinen leuhkintaemoji. 

Tälläkin monta merkitystä. Esim. Vastauksessa voi 

esittää tyytyväisyyttään tai hyväksyntää aiheeseen, 

tai olla coolina jossain tilanteessa.  

Tätä olen suoraan sanottuna välillä ihmetellyt. Osa 

tuntuu käyttävän emojia silloin kun seuraa jotain 

somekeskustelua aiheesta ikääm kuin ulkopuolisena 

tarkkailijana vierestä. Osa osoittaa vain olevansa 

kedkusteluun tyytyväinen. 

 

iloisuus (10) 

 

Cool / Hyvä meininki / Lomafiilis. Ei siis välttämättä 

tarkoita, että aurinko paistaisi, vaikka voi tarkoittaa 

sitäkin. 

Cool, hyvä meininki, loma 

Cool, letkeää oloa esim.  lomalla 

Hyvä fiilis, lomatunnelma 

Hyvä meininki 

Hyvällä tuulella, jotain mukavaa. 

Iloinen mutta arskoilla. Lomafiilis. 

Iloista asiaa, joka liittyy kesään, aurinkoon tai 

lomaan  

Jees meininki, aurinko paistelee. 

Myhäilevä hymy, omakehu, cool 

 

itsevarmuus; huomionhakuisuus (9) 

 

"Nyt menee hyvin". "Kattokaa, mitä tein!" 

Positiivista elbailua. :D 

Aurinkolasillinen hymy/ itsevarmuus 

Cool, olenpas hyvä 

Cool! Voi käyttää myös itseironisena tai jopa itsensä 

kehumiseen. 

Elvis (asenne, ei henkilö) / Cool / Oman elämänsä 

julkkis / Sanoi tai teki jotain provosoivaa, ja 

piiloutuu nyt muikeana aurinkolasien taakse, 

odottamaan reaktiota.. / Lomafiilis (yhdistelmänä 

muiden emojien kanssa, kuten palmu, aurinko ja 

drinkki)  

Itsevarma hymy, trust me, I know what I'm doin! 

Oon ylpeä itsestäni. Kesällä voi käyttää myös ihan 

perus hymy aurinkolaseilla 

Kun tietää, että on tehnyt tai sanonut jotain nasevaa 

(mutta ehkä vähän noloa/härskiä/kaksimielistä, ja on 

silti tyytyväinen murjaisuunsa). 

Käytetään kun tiedetään oman mielipiteen olevan 

jollain tapaa ristiriitainen mutta halutaan kuitenkin 

seistä sen takana. 

Like a boss, tyytyväinen itseeni  

 

ylpeys (7) 

 

Cool-hymiö! Tätä käytän paljon. Yleensä siinä 

yhteydessä jos on tapahtunut jotain kivaa tai jos oon 

saanut jostain hyvää palautetta. Tää on jotenkin 

voimakkaampi ku pelkkä hymy-hymiö. Ehkä 
yleensä kuvastaa tietynlaista ylpeyden tunnetta. 

cool, leuhkakin, mutta aika neutraali, suht 

perusemoji 

Itsevarma hymy, trust me, I know what I'm doin! 

Oon ylpeä itsestäni. Kesällä voi käyttää myös ihan 

perus hymy aurinkolaseilla 

Lesoilua. 

Myhäilevä hymy, omakehu, cool 

Paistattelen omahyväisyydessä 

Tyytyväisyys itseeni. Humoristinen leuhkintaemoji. 

 

kujeilu (4) 

 

Myhäilen tyytyväisenä 

Myhäilevä hymy, omakehu, cool 

Kujeilen  

Oveluudet mielessä 

 

muut (4) 

 

En käytä tätä, ja en osaa sanoa, että mitä 

aurinkolasien lisääminen oikeastaan tuottaa tähän 

hymiöön lisää. 

Life is tough  

Puolisalaa tässä vonkaan 

Smiley tummat lasit silmillä. 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"nykyää mä geimaan vaa star stablee      " 

 

”Parkkeerasin äsken Audin taskuparkkiin      ” 

 

Cool 
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cool       

 

kaverini kertoi minulle että hän ole minulle 

kateellinen kun pääsin kaksi tuntia normaalia 

aikasemmin kotiin ja vastasin "mäkin olisin 

kateellinen (emoji)" 

 

Kun huomasin olevani suvun pisin "Arvaa kuka on 

suvun pisin" ja emoji 

 

Kyllä minä Mikkelin aisemat tunnistan       

 

Laitan sähköpostiin dw       

 

Mennääks tänää biitsille       

 

Mut mul on mobiilidata ni sähköjen katkeeminen ei 

estä mua       

 

Käsien huolellinen pesu on tehokas tapa suojautua 

mikrobitartunnoilta       

 

Nauttii lomast "emoji" 

 

Nice       
 

Nähäänkö tänään 

 

Näinhän se on       (keskustelusta, jossa perusteltiin, 

miksi Android on muita käyttöjärjestelmiä parempi) 

 

ok boss 

 

Ole hyvä 

 

ostin uudet kengät 

 

Pääsin just pois            

 

tai vaik ne tuliski ovelle ni enhä mä siel koton oo       

 

Tein kaksi maalia pelissä!     

 

Sain kokeesta 10! 

 

tänää pelaa allnighterit  

 

vedin just 60kg penkist -emoji 

 

vähänkö hyvä       

 

yes i am older have some respect            --> kaveri 

käytti ja kinastelimme jostain asiasta 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Eikä, niin siiistii!!! Ihanaa lomaa      " 

 

"Etappi: ekaa kertaa mun autoilu-uran aikana 

nopeusrajoitus oli 120                 " Olin juuri saanut 

ajokortin (sain sen yli nelikymppisenä) ja tässä 

flexasin, kun olin päässyt laillisesti ajamaan kovaa.  

 

"Joo, sähän taisit heittää myös et mennäänkö katsoo 

tota Hesaan. Vois olla kiva ohjelma      " Pohdittiin 

puolison kanssa lomaohjelmaa. 

 

"Macgyveröintiä luonnonhelmassa      " (kätköilyyn 

liittyen) 

 

"Se kuulostaa oikein hyvältä, niin mäkin meinaan 

tehä kuhan saa sen alustuksen pakettiin niin sit 

               " Keskustelu tentin ja koulutehtävien 

valmiiksi saamisen jälkeisestä rentoutumisesta. 

 

"Täälläkin on ollut lunta sen verran, että meillä on 

autossa kaksi talvirengasta [hymiö]." Olimme 

kiireessä ehtineet vaihtaa autoon talvirenkaat vain 

eteen, mutta lunta oli jo maassa.  

 

”           Ja jos sää vaan sallii, niin eiköhän sitä 

mereenkin ole pulahdettava...suoraan terassilta, 

kurjaa⛱” (tulevan loman fiilistelyä) 

 
              
 
"Buhuu mitkä maisemat       (Kaveri lomalla 

Kreikassa)" 

 

En ole huomenna töissä, vaan minulla on 

lomapäivä       

 

Enjoy                          

 

Ja sit vihdoin aurinkoon       

 

Jos joku on kehunut minua jostain ja olen itsekin sitä 

mieltä, voin vastata tällä emojilla. Joskus olen 

käyttänyt myös ihan konkreettisesti niin että olen 

ollut jossain arskat päässä auringossa.  

 

Joskus kesäaikaan saatan käyttää osana useamman 

emojin sarjaa, esim. aurinko, juoma + tämä 

 

Keskustelua "kunnon ihmisistä" influenseteitä ja 

"elämänhallinnan merkeistä" vähän kieli poskella. 

Virnuiltiin että ei oo tuorepuuroja aamuisin, mutta 

minä vastasin: Mulla oli se tuorepuuro. Elämä 

hallinnassa       

 

Kesälomalla ainakin käyttänyt 

 

Mukavia pelejä Espanjaan!       Lomamatkalle 

lähtijälle 

 

Mutta jotain vaatteita heittelin kassiin eilen ja tein 

maahantuloilmoitukset Espanjaan tänään aamulla. 

Että kai me sit huomenna päästää lähtemään       

 

Mä niin läpäisin mun ajokokeen. 
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Mä oisin ton viimeisen lauseen kannalla. Vielä ei ole 

kukaan varsinaisesti kieltänyt tekemästä omalla 

tavalla.       

 

"Näytteenotto tuntu hassulta, ei oikeastaan edes 

epämukavalta. Hoitajan mukaan mulla on hyvä 

nenä.              Tulokset on tullu viime aikoina alle 

vuorokaudessa." Viestini perheelle, kun olin käynyt 

ensimmäisessä koronatestissäni. 

 

Olen onnitellut kaveria kesällä tai toivottanut hyvää 

lomaa ja yhtenä monista on tämä emoji ollut mukana 

 

Olen varmaan viimeksi käyttänyt jonkun siivous tms 

facepäivityksen kohdalla  

 

Oon tainnu sanoa mun uusista hienoista sohvista että 

rakastan niitä, vaikka ehkä se on hiukan vahva 

ilmaisu. Mutta ne on joka tapauksessa äärimmäisen 

tyylikkäät [kyseinen emoji] mukavat ja kätevät. 

 

Saatan olla lomalla       

 

Sain tosi hyvää palautetta siitä tehtävästä       
 

Tiedän        

 

Usein kesälomaviesteissä 

 

Veistelin ajankuluks tämmöset, ja polttokolvaan 

näitä just        
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Liite 11: Hymyilevät kasvot, joilla on 

silmälasit 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

nörtti; hikipinko (59) 

 

Ei tätä emojii voi käyttää. Ehkä joku ironinen 

nörttivertauskuva 

Emoji esittää nörttiä 

emoji kuvaa nörttiä. en käytä emojia 

Emojista tulee mieleen sana "nörtti". Asioiden 

kertominen, jotka henkilö kokee jotenkin 

nörttimäiseksi, voidaan vahvistaa käyttämällä tätä 

emojia. Tätä voisi myös käyttää halveksuvalla 

tavalla vastaamalla jollekulle tietyssä tilanteessa. 

että toinen ihminen on nörtti. ja se lukee 13 viikkoo 

ennen kokeisii vaikka vois tulla kavereitten kaa ulos 

hikari, hikipinko, nörtti, nelisilmä 

hikke 

hikke  

hikke eli nörtti 

hikke ja kiltti 

iha selkee lukutoukka/nörtti 

Iloinen mutta ehkä vähän nörttimäinen 

joku on todella hikke 

Joku pätee tai on tosi hyvä jossain, nörtti? 

jos joku nörtti sanoo esim että 1+1+x==5 niin siihen 

joku ei nörtti vastaa siihen että "1+1+x==5"(emoji) 

jos käyttää on nörtti eikä kukaan tätä käytä 

kun esittää fiksua tai sanoo jotain erittäin nörttiä 

Mä oon luku toukka ja oon hyvä koulus 

neroa tai nörttiä 

Nörtti 

nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

nörtti 

Nörtti 

nörtti 

nörtti 

Nörtti 

nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

nörtti 

nörtti 

nörtti  

Nörtti  

nörtti emoji 

nörtti emoji, voisin ehkä käyttää tätä kun tiedän 

jotakin mitä keskiverto ihminen ei tiedä 

nörtti tai näsäviisas 

nörtti tai vaa silmälasit 

nörtti, asiantuntija 

Nörtti, kaikkitietävä 

nörtti, koulu suorituksen yhteydessä 

nörtti, näsäviisas 

Nörtti, ootko ihan varma? mitä selität hölmö, 

näsäviisas. 

nörttiä 

Nörttiä 

nörttiä tai hyvää esim. koulussa 

Nörttiä. 

Nörttiä/näsäviisasta 

Pilkun viilamista tai liiallista "nörtteilyä" 

se ois koe viikon valmistautumista ja lukemista 

semmone hikke emoji ite en kyl käytä 

Smartass/hikke 

turhaa nörtteilyä 

Tämä emoji on sopiva silloin kun on hikke olo. Eli 

sai vaikka juuri hyvän arvosanan kokeesta 

 

viisaus (20) 
 

En tiedä, viisasta ehkä 

fiksu 

Fiksu  

fiksuuden korostaminen joko suorassa tai ironisessa 

merkityksessä 

Joku pätee tai on tosi hyvä jossain, nörtti? 

jos viesti liittyy viisauteen tai osaamiseen ja on 

positiivinen niin tämä emoji hyvä.  

kaikkitietävyyttä, näsäviisautta 

kuvaa viisaita ihmisiä ??! 

neroa tai nörttiä 

nyt meni liian fiksuks 

nörtti emoji, voisin ehkä käyttää tätä kun tiedän 

jotakin mitä keskiverto ihminen ei tiedä 

nörtti, asiantuntija 

Nörtti, kaikkitietävä 

Opiskeluun liittyvä, viitataan jonkin henkilön 

fiksuuteen 

Sinulla on nero olo toisen lähettämästä viestistä tai 

omasta. Tällä emojilla voit myös näsäviisastella. 

tietää jostaki 

Tulee mieleen joku, joka on esim opiskellut todella 

paljon, ei hirveän negatiivinen kuotenkaan 

Tätä käytetään usein kuvaamaan "minäpäs tiedän 

tämän" -keskustelussa. Yleensä viittaa siis jonkin 

nippelitiedon tietämykseen. 

Viisas 

Viisasta 

 

viisastelu (17) 

 

Joku pätee tai on tosi hyvä jossain, nörtti? 

jos jostai pätee nii voi laittaa ton siihe perää 

kaikkitietävyyttä, näsäviisautta 
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kun esittää fiksua tai sanoo jotain erittäin nörttiä 

Näsäviisas 

näsäviisaus 

nörtti tai näsäviisas 

nörtti, näsäviisas 

Nörtti, ootko ihan varma? mitä selität hölmö, 

näsäviisas. 

Nörttiä/näsäviisasta 

Pilkun viilamista tai liiallista "nörtteilyä" 

pilkunviilaaja tai muuten vaan viisastelija 

Sinulla on nero olo toisen lähettämästä viestistä tai 

omasta. Tällä emojilla voit myös näsäviisastella. 

Sitä, että "olen oikeassa" 

Smartass/hikke 

Vitun pätijä.  

vähän sellaista tärkeilevää tai jotain vastaavaa, en 

käytä 

 

haukkuminen (5) 

 

Emojista tulee mieleen sana "nörtti". Asioiden 

kertominen, jotka henkilö kokee jotenkin 

nörttimäiseksi, voidaan vahvistaa käyttämällä tätä 

emojia. Tätä voisi myös käyttää halveksuvalla 

tavalla vastaamalla jollekulle tietyssä tilanteessa. 
luuseri tai ottaa kaikki tosissaan 

oot vitun luuseri 

vammainen 

Vitun pätijä.  

 

hassuttelu; iloisuus (4) 

 

:) eri tyylillä 

Hassutteleva 

Höpsö 

Iloinen mutta ehkä vähän nörttimäinen 

 

yleisemoji (3) 

 

en osaa sanoa kun en käytö, varmaan vaan turha 

emoji jonka voi muuten vaan lisätä viestiin ilman ett 

se tarkoittaa mitään 

En tiiä mitä pitäis vastata ni laitan tän emojin 

No en oikein käytä tätä emojia, jos käytän niin ihan 

randomisti vaan piristämään keskustelua. Ei mun 

mielestä tarkota mitään.  

 

muut (11) 

 

- 

.....en tiedä 

Ei mitään tietoa. 

en käytä 

en tiiä 

I don't use this emoji again. 

joku jäi vähän tekemättä tai sit vähän simmönen 

sympaattinen 

Kun halutaan leikkiä tyhmää. 

mulkkaava katse  

sarkastinen 

söpö emoji 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

nörtti; hikipinko (78) 

 

Ehkä itseironinen Olen vähän nörtti -hymiö. En 

käytä itse. 

En ikinä käyttäisi, minusta tämä pilkkaa nörttejä. 

Ehkä itseironisena justjust hyväksyttävä 

En ole varma. Nörtti. 

Fiksu/nörtti tietää.  

Hei oon nörtti, mut kivalla tavalla 

Hikari 

Hikari, hikke 

Hönö tai nörtti fiilis tai tilanne 

hönö, nörtti. Luen jotain kirjaa ja nörttään 

tietokoneella, koodaan, tjsp. geekkii kiinnostusta 

/tekemistä/syventymistä johonkin 

Innokas opiskelija/työntekijä (kuvastaa ehkä eniten 

tilannetta, jossa teet innokkaasti jotain 

hyödyllistä/sivistävää). 

itseironia omaa nörttiyttä kohtaan 

Jonkinlainen nörtti-emoji. En käytä tätä emojia. 

Korkeintaan sellaisissa yhteyksissä, joissa puhutaan 
kirjaimellisesti silmälaseista.  

Lukutoukka 

Mä tiesin! Nörtti olo 

Nörtisti OK 

Nörtteilyä edellä mainitussa kommentissa 

Nörtteilyä tai oman alan hifistelyä. Positiivisesti. 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti 

Nörtti  

Nörtti  

Nörtti  

Nörtti (nörtit rulaa!) 

Nörtti (nörttikulttuurin laajimmassa merkityksessä); 

esim. keskimääräistä pedantimman tai harvinaista 

asiantuntemusta edustavan huomion yhteydessä 

Nörtti / tietoviisas / besserwisser 
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Nörtti ja ylpeä siitä - yleensä tämä täydentää viestin, 

jossa on voinut blastata onnellisesti jotain todella 

obskyyriä nippelitietoa sitä arvostavalle yleisölle. 

Tai yleisölle, jolla ei ole mitään hajua kuinka arkinen 

viittaus Star Trekiin yllättäen veikin tietoiskuun 

oikeasta avaruustieteestä. 

Nörtti juttuja 

Nörtti-hymiö! En ihan hirveesti käytä, mutta joskus. 

Sopii esimerkiksi sellaisiin yhteyksiin ku "hei mä 

päätin pyrkiä oikikseen"  

nörtti, besservisser 

Nörtti, mutta positiivisessa mielessä. Esim. kun joku 

neuvoo digiasioissa, kiitän tällä ja sanoilla. Käytän 

itsestäni ironisesti, jos viesti tuntuu liian pätemiseltä, 

ilmaisemaan ymmärtäväni oman nörtteilyn ja 

lukutoukkuuden. Ilmaisee viestissä joskus myös 

asiantuntijuutta ja älyä. 

Nörtti, ns. opiskelijamoodi 

Nörtti, älykkö 

Nörtti. 

Nörtti. 

Nörtti.  

Nörtti. Faktantarkistusta.  

Nörtti. Jos selittää tosissaan jotain ja laittaa tämän 

loppuun, ei voida syyttää besserwisseroinnista. 
Nörtti. Kuvaa tilannetta jossa joku tai itse toimii 

kuten nörtti. Siis on kiinnostunut vaikkapa 

tietotekniikasta, peleistä tms. 

nörtti. käytän kun juttelen opiskelusta tai 

lukemisesta, tai pätiessäni. 

Nörtti. Nörttinä. Olen tutkinut ja päätynyt tähän 

lopputulemaan ja haluan ilmaista sen hassusti. 

Nörttifiilis. On saanut jotain tehtyä tai mopo lähtee 

ihan kunnolla käsistä jonkun asian suhteen. 

Perehtyneisyyttä asiaan.  

Nörttihommia 

Nörttihymiö. 

Nörttimeininkiä 

Nörttimäistä touhua 

Nörttinaama, tällä voi kertoa jos on hirveästi esim. 

töitä (tietokonehommia) tai sitten joku työkaveri 

tulee pätemään omilla tiedoillaan. "Taas toi pätee 

      " 

Nörttiyttä 

Nörttiyttä, nokkeluutta 

Nörttiä, pikkutarkkaa knoppitietoa tai jollekin asialle 

vinoilua. 

Nörtähtävä ilo 

Olen nörtti 

Olen nörtti, nörttimeininki, kirjaviisas 

Olin nörtti, käyttäydyin nörtisti 

On nörttäillyt jotain. Vaikka leiponut pullaa. 

Opiskella/lukea 

Positiivinen nörttijuttu 

Positiivinen viittaus nörttiyteen itsen tai toisen 

kohdalla, joko teknologiaan tai johonkin pitkälle 

vietyyn harrastukseen liittyen 

Silmälasit, nörtti. 

Tietokonenörtti tai tv:n orja. Käytän jos olen 

tuijottanut telkkaria tai tehnyt jotain 

kirjoitushommia 

Tätä en muista juuri nähneeni, mutts mieleen tulee 

näsäviisaus, erinomsisuudella rehentely, nörttiys. 

 

viisaus (22) 

 

Fiksu, viisastelija 

Fiksu/nörtti tietää.  

Kirjaviisas, ahkera 

Neropatti  

Neropatti. 

Nörtti (nörttikulttuurin laajimmassa merkityksessä); 

esim. keskimääräistä pedantimman tai harvinaista 

asiantuntemusta edustavan huomion yhteydessä 

Nörtti / tietoviisas / besserwisser 

Nörtti ja ylpeä siitä - yleensä tämä täydentää viestin, 

jossa on voinut blastata onnellisesti jotain todella 

obskyyriä nippelitietoa sitä arvostavalle yleisölle. 

Tai yleisölle, jolla ei ole mitään hajua kuinka arkinen 

viittaus Star Trekiin yllättäen veikin tietoiskuun 

oikeasta avaruustieteestä. 

Nörtti, mutta positiivisessa mielessä. Esim. kun joku 

neuvoo digiasioissa, kiitän tällä ja sanoilla. Käytän 
itsestäni ironisesti, jos viesti tuntuu liian pätemiseltä, 

ilmaisemaan ymmärtäväni oman nörtteilyn ja 

lukutoukkuuden. Ilmaisee viestissä joskus myös 

asiantuntijuutta ja älyä. 

Nörtti, älykkö 

Nörtti. Faktantarkistusta.  

Nörttifiilis. On saanut jotain tehtyä tai mopo lähtee 

ihan kunnolla käsistä jonkun asian suhteen. 

Perehtyneisyyttä asiaan.  

Nörttiyttä, nokkeluutta 

Nörttiä, pikkutarkkaa knoppitietoa tai jollekin asialle 

vinoilua. 

Olen nero 

Olen nörtti, nörttimeininki, kirjaviisas 

Olenpas/oletpas fiksu tai hampaisiin liittyvä 

keskustelu 

Pätevä, jonkun kirjallisen tms tehtävän valmiiksi 

saanut 

Tiedän, tietoa löytyy, viisautta 

Tietäväinen, hassutteleva  

Viisaasti sanottu, tehty. 

Älykkö, näppärä 

 

viisastelu (17) 

 

Fiksu, viisastelija 

Humoristinen besserwisseröinti. Lähettäjä tietää 

itsekin puuttuvansa pikkuasiaan, mutta tekee sen 

silti. 

Neropatti  

Neropatti. 

Näsäviisas, pikkuvanha 

Näsäviisas? 

Näsäviisas(?) 

Nörtti / tietoviisas / besserwisser 
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nörtti, besservisser 

Nörtti, mutta positiivisessa mielessä. Esim. kun joku 

neuvoo digiasioissa, kiitän tällä ja sanoilla. Käytän 

itsestäni ironisesti, jos viesti tuntuu liian pätemiseltä, 

ilmaisemaan ymmärtäväni oman nörtteilyn ja 

lukutoukkuuden. Ilmaisee viestissä joskus myös 

asiantuntijuutta ja älyä. 

Nörtti. Jos selittää tosissaan jotain ja laittaa tämän 

loppuun, ei voida syyttää besserwisseroinnista. 

nörtti. käytän kun juttelen opiskelusta tai 

lukemisesta, tai pätiessäni. 

Nörttinaama, tällä voi kertoa jos on hirveästi esim. 

töitä (tietokonehommia) tai sitten joku työkaveri 

tulee pätemään omilla tiedoillaan. "Taas toi pätee 

      " 

Pilkun viilaaja 

pilkunviilaaja 

Tätä en muista juuri nähneeni, mutts mieleen tulee 

näsäviisaus, erinomsisuudella rehentely, nörttiys. 

Voi käyttää itseironisesti, kun tarkentaa jotain asioita 

tai korjaa muiden virheitä. "Laosin pääkaupunki ei 

ole Luang Prabang vaan Vientiane       "; "Voikukan 

tieteellinen nimihän on Tussilago farfara       " Vähän 

anteeksipyytelevä, ilmaisee sitä, että itekin tietää nyt 

viilaavansa pilkkua. 
 

hassuttelu; iloisuus (3) 

 

Austin Powers -hymy 

hymyä 

Tietäväinen, hassutteleva  

 

muut (10) 

 

- 

En käytä tätä 

En muista edes nähneeni. 

En ole koskaan käyttänyt tätä. Mikä lienee? 

En ole nähnyt koskaan, mutta olisiko se tyhmäksi 

tekeytymistä, tai jännityksesä odottamista. 

En tiedä 

En tiedä. 

Opetan, selitän, neuvon 

Rainman  

Työn sankaria 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"ismo alanko on parempi kun kanye"        

 

"kiva (emoji perään)", vaikka asia ei olisi ollut kiva 

 

"no itseasiassa nyt on vasta vappuaatto       " 

 

"Se on kylläkin ranska pienellä kirjaimella, eikä 

Ranska kun puhutaan kielestä             " 

 

en muista milloin viimeksi käyttänyt 

 

En ole käyttänyt 

 

ku kaveri saa kokeesta 10 ja alkaa flexaa niin vastaan 

tolla 

 

käytän paljon 

 

luin 2 asti yöllä koulujuttuja  

 

Mul onhyvä opiskelu mood        

 

Nörtti 

 

Omg älä oo rasisti        

 

oot niin fiksu 

 

Sain hyvää työskentelyä tunnilta 

 

Se on kyl keskiviikkon eikä torstaina "emoji" 

 

Voitko heittää mut huomenna Viikkiin 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Kaikki koulutehtävät hyväksytysti läpi       " 
 

"Mun tarvii kattoo sitä geokarttaa uudemman kerran, 

oon fiksoitunu niihin traileihin       " 

 

"Sain sovittua juuri tälle viikolle kaikki asiakkaiden 

haastattelut. Tänään ensimmäinen, jännää!       " 

Tämä liittyi oman gradun tekemiseen. 

 

"Säädin juuri uuden puhelimeni käyttökuntoon" 

 

"Toki, mikäs tässä. yhellä silmällä tenttiin lukua, 

toisella huomiseen tehtävään valmistautumista ja 

kolmannella prosessitehtävää       " Opiskeluista 

puhuttaessa. 

 

”ja hakemassa kirjastosta vuoden lainat, ennen kuin 

kirjaston rajoitettu toiminta alkaa huomenna       ” 

 

Ei kovin usein käytetty, löysin vain: Sain sen 

skannerin vihdoinkin toimimaan, piti asentaa joku 

ajuri        

 

En juurikaan käytä, kun en ole ihan varma. Ehkä 

joskus. Pakko tehdä töitä nyt        

 

Ensimmäinen koeviikko alkoi lukiolaisella 

                          Mummille viesti lapsenlapsen asioista. 

 

Jussi teki oikein lausekkeen!        (Perheryhmässä 

eräs matemaattinen pulma) 

 

Ilonalle on vihdoin puhjennut toinen yläetuhammas! 
       
 

Korjasin pesukoneen. 
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Kun olen jakanut jotain tietoa, kommentoinut esim 

lakiasiaa tai oman erikoisalan asiaa kaverille  

Tämä ehkä näsäviisaampana tai varman tiedon 

merkkinä ollut minulla käytössä 

 

Käytän tätä vähän persoonallisesti myös miehestäni 

koska hän on nörtti, tilanteissa joissa hän on esillä. 

En niinkään itsestäni. Esim: 

Mies: Tänään toimistolle ekan kerran elokuun 2020 

jälkeen 

Minä: Woua 

Minä:           

Minä: Vai        

 

Marvelin leffoissa tää pistää aina silmään        

 

Me ei varmaan haluttu silloin, että sä kuulet siitä.        

Viesti tyttärelle, joka mietti, miksei ollut aikanaan 

kuullut eräästä lähiseudullamme tapahtuneesta 

rikoksesta. 

 

Mut ei se ränni tos vaihees mitään luulis tekevän        

 

Voisin käyttää kun kerron että olen urakoinut jotain 
kirjallista asiaa töissä innoissani.  
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Liite 12: Anova 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

söpöys (50) 

 

aaawww olet söpö tai että surullista kuulla 

aaawww söpö tai sitte et olipa surullista kuulla tai 

sitte, että ai aikuisten oikeesti 

aaw, ujo, kun haluat jotain käytät tätä emojia 

aaww-emoji, käytetään, kun joku on tehnyt tai 

sanonut jotain söpöä 

Anteeks tai söpöillessä 

awww  

ekana voi tulla mieleen että tämä emoji on 

surullinen, mutta oikeasti tarkoitetaan että joku on 

söpö tai suloinen 

Emoji kuvaa mielestäni sanaa "pliis" tai söpöä  

haluu olla söpö 

Huomiota hakevat kissansilmät tai söpöä 

ihastunut/liikuttunut (esim suloiseen eläimeen) 

Itkeminen tai joku on söpöä 

Jokin on söpöä tai ihanaa tai voi olla myös surullista, 

voi välillä antaa empatiaa simlä paremmin kuin vain 

tekstillä 

joko reaktio johonkin söpöön tai ironisen ja ei-

ironisen rajalla oleva itsen söpöksi tekeminen emojia 

käyttämällä (mitä????) 

joku sanoo sulle jotain tosi kivaa tai kilttiä nii voit 

vastata tolla emojilla. Tai joku on vaikka söpö tai 

suloinen 

jos joku on todella söpöä tai sarkastisesti kun joku 

ärsyttää esim. joku ärsyttävä sanoo ettei koskaan saa 

kavereita "no voi eiii (emoji)" 

jos näkee jonkun söpön kuvan vaikka nii laittaa tän 

Koiranpentuilme 

Koiransilmät 

kun alkaa itkettää "please" kun näkee jotain söpöä 

kun haluut olla cute 

kun jokin on suloinen 

kun jokin on söpöä tai ihanaa 

Monia tarkoituksia: esimerkiksi jos näkee jotain 

söpöä, jos haluaa osoittaa kiitollisuutta tai 

myötämielisyyttä jollekulle, ja sellaista yleistä 

"vooooi"-tunnetta 

pahoittelu emoji, anteeksi pyyntö tai söpöily emoji 

pelokas ja semmoinen että on toisen puolesta 

harmissaan tai semmoinen aww 

pick me/ joku sanoi jotain söpöä 

pliiiis (käytän tätä kun oikeesti haluun jotain äitiltä 

tai kun kaveri tekee/sanoo jtn kivaa/söpöö musta) 

simp 

Pliiis, Jooko- Kun yrittää olla söpö 

reaktio suloiseen, hellyttävään tai muutoin 

sympaattiseen tapaukseen 

Sinä säälit sitä henkilöä kenelle puhut tai itseäsi. 

Tämä on myös söpöyden-emoji. 

sitä että joku "masentunut" hakee huomiota tällä 

emojilla. sitä voi käyttää myös jos näkee jotain 

todella söpöä  

Surullisuutta tai söpöyttä 

söpö 

söpö 

Söpö 

SÖPÖ SÖPÖT ASIAT KUN IHMISET KEHUU 

NIIN VASTAA TÄLLÄ EMOJILLA 

söpö, surullinen  

söpöily 

söpöyttä, voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa 

yritetään tavallaan saada oma tahto läpi 

Söpöä ja liikuttunutta  

söpöööö tai sit manipulative sub 

tarkoittaa syvästi pahoillaan olemista tai että jokin 

on söpö tai ujoutta kuvataan  

uwu owo  

Uwu söpö (en itse käyttäisi muuten kun sarkastisesti 

jos käyttää on cringe) 

Vaikee selittää       , puppy eyes 
voi eiii kui söpöö!!! kato mäki haluun tälläsen! 

Ylisuloinen epämielyttävällä 

tavalla=huomionhakuinen/pick me 

yrittää olla söpö tai sellanen pick me (monet nuoret 

vihaa tät emojia) 

yritystä saavuttaa oma paha-aikeinen juoni söpöyden 

kautta 

 

surullisuus (29) 

 

ekana voi tulla mieleen että tämä emoji on 

surullinen, mutta oikeasti tarkoitetaan että joku on 

söpö tai suloinen 

Emoji kuvaa surua tai pettymystä 

Esittää surullista 

ikävöintiä ja sääliä 

Itkeminen tai joku on söpöä 

Jokin asia on surullinen tai mahdollisesti hellyyttävä 

Jokin on söpöä tai ihanaa tai voi olla myös surullista, 

voi välillä antaa empatiaa simlä paremmin kuin vain 

tekstillä 

jos laittaa vanhemmalle niin voi olla oikeasti 

surullinen mutta jos oman ikäiselle niin toi on vaan 

semmonen mitä laitetaan jos joku on ”surullista”  

kaksi merkitystä: joku on todella pahoillaan tai 

ahdistunut jostakin asiasta TAI joku käyttää sitä 

vitsaillakseen 

kun alkaa itkettää "please" kun näkee jotain söpöä 

Missing something or someone. Or when I extol 

friends. 

Onneton tai huomiota hakeva 

riippuu mihin tarkoitukseen käytät surullinen tai 

ilosta tulee kyyneleet 

Sad 

Se että se on surullinen  
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semmonen yhyy emoji, tätä voi käyttää jos on 

pahamieli tai sit vaan sarkastisesti 

sitä että joku "masentunut" hakee huomiota tällä 

emojilla. sitä voi käyttää myös jos näkee jotain 

todella söpöä  

surullinen  

Surullinen, aneleva 

surullinen, anova 

surullinen, myötätuntoinen 

surullinen, säälivä 

surullinen/jooko 

Surullisen tai säälimisen esittämistä. Käytän yleensä 

sarkastisesti. 

Surullista ja toivovaa 

Surullisuutta tai söpöyttä 

söpö, surullinen  

Tarkoittaa että on surullinen jonkun puolesta tai että 

joku asia on surullista 

Tämä kuvastaa surullisuutta tai jotain yllättävää 

elämänmuutosta, joka ei ole niin positiivinen 

 

anelu; pyytäminen (28) 

 

"pliis" 

aaw, ujo, kun haluat jotain käytät tätä emojia 
Aneleva 

Aneleva  

anelu sarkastisesti 

Emoji kuvaa mielestäni sanaa "pliis" tai söpöä  

Emojilla yritetään vahvistaa pyynnön hyväksymistä. 

Esim. jos pyydät jotain, voit lisätä emojin 

kysymyksen perään. 

Kerjäävä emoji jolla haetaan empatiaa tai sääliä tai 

palveluksia 

kun alkaa itkettää "please" kun näkee jotain söpöä 

kun halutaan jotain niin tätä käytetään. Tiedän että 

moni mies käyttää tätä kun haluaa naiselta/nuorelta 

jotain (mm: seksiä tai paljastavia kuvia) 

Lokki, ei lokki vaan lokki 

Ole kiltti  

Pliiiiiisssss 

pliiiis (käytän tätä kun oikeesti haluun jotain äitiltä 

tai kun kaveri tekee/sanoo jtn kivaa/söpöö musta) 

simp 

Pliiis, Jooko- Kun yrittää olla söpö 

pliis emoji 

pliis, oo kiltti 

Pliis? 

Pwease, pyyntö tai säälipisteiden keräys 

Pyydät jotain sun kaverilta 

Saisinko pliis? 

Surullinen, aneleva 

surullinen, anova 

surullinen/jooko 

Surullista ja toivovaa 

söpöyttä, voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa 

yritetään tavallaan saada oma tahto läpi 

Vihaan tätä emojia. Se tarkoittaa anelevaa ja jotkut 

ylikäyttävät koko emojin täysin. 

voi eiii kui söpöö!!! kato mäki haluun tälläsen! 

 

huomionhakuisuus (16) 

 

haluaa huomiota 

Huomiota hakevat kissansilmät tai söpöä 

jos laittaa vanhemmalle niin voi olla oikeasti 

surullinen mutta jos oman ikäiselle niin toi on vaan 

semmonen mitä laitetaan jos joku on ”surullista”  

Kerjäävä emoji jolla haetaan empatiaa tai sääliä tai 

palveluksia 

Onneton tai huomiota hakeva 

pick me 

pick me/ joku sanoi jotain söpöä 

pliiiis (käytän tätä kun oikeesti haluun jotain äitiltä 

tai kun kaveri tekee/sanoo jtn kivaa/söpöö musta) 

simp 

simp emoji 

sitä että joku "masentunut" hakee huomiota tällä 

emojilla. sitä voi käyttää myös jos näkee jotain 

todella söpöä  

Surullisen tai säälimisen esittämistä. Käytän yleensä 

sarkastisesti. 

söpöööö tai sit manipulative sub 

Ylisuloinen epämielyttävällä 

tavalla=huomionhakuinen/pick me 
yrittää olla olle semmone pick me ja moni ei tykkää 

tästä tai käyttää sarkastisesti 

yrittää olla söpö tai sellanen pick me (monet nuoret 

vihaa tät emojia) 

yritystä saavuttaa oma paha-aikeinen juoni söpöyden 

kautta 

 

myötätunto; sääli (14) 

 

aaawww olet söpö tai että surullista kuulla 

aaawww söpö tai sitte et olipa surullista kuulla tai 

sitte, että ai aikuisten oikeesti 

ikävöintiä ja sääliä 

Jokin on söpöä tai ihanaa tai voi olla myös surullista, 

voi välillä antaa empatiaa simlä paremmin kuin vain 

tekstillä 

Jos jokin on omasta mielestä sympaattista, tai jos 

imitoidaan joitakin ihmisiä 

Kun säälitään jotain, yleensä eläintä. 

pelokas ja semmoinen että on toisen puolesta 

harmissaan tai semmoinen aww 

Sinä säälit sitä henkilöä kenelle puhut tai itseäsi. 

Tämä on myös söpöyden-emoji. 

surullinen, myötätuntoinen 

surullinen, säälivä 

Surullisen tai säälimisen esittämistä. Käytän yleensä 

sarkastisesti. 

säälittää, mutta se on vähän vitsillä samalla en osaa 

selittää 

Tarkoittaa että on surullinen jonkun puolesta tai että 

joku asia on surullista 

tarkoittaa syvästi pahoillaan olemista tai että jokin 

on söpö tai ujoutta kuvataan  

 

liikutus (7) 
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ihastunut/liikuttunut (esim suloiseen eläimeen) 

Jokin asia on surullinen tai mahdollisesti hellyyttävä 

joku sanoo sulle jotain tosi kivaa tai kilttiä nii voit 

vastata tolla emojilla. Tai joku on vaikka söpö tai 

suloinen 

liikuttunut 

riippuu mihin tarkoitukseen käytät surullinen tai 

ilosta tulee kyyneleet 

SÖPÖ SÖPÖT ASIAT KUN IHMISET KEHUU 

NIIN VASTAA TÄLLÄ EMOJILLA 

Söpöä ja liikuttunutta  

 

anteeksipyytäminen; -antaminen (5) 

 

Anteeks tai söpöillessä 

en ole käyttäny mutta ehkä anteeksi annossa voisin 

käyttäää 

kaksi merkitystä: joku on todella pahoillaan tai 

ahdistunut jostakin asiasta TAI joku käyttää sitä 

vitsaillakseen 

On pahoilla omasta virheitä ja pyytä anteeksi 

pahoittelu emoji, anteeksi pyyntö tai söpöily emoji 

 

ärsyttäminen (3) 

 

joku asian on tosi surullinen tai sitten semmoisen 

viestin mukaan jos toista vähätellään 

jos joku on todella söpöä tai sarkastisesti kun joku 

ärsyttää esim. joku ärsyttävä sanoo ettei koskaan saa 

kavereita "no voi eiii (emoji)" 

piilovittuilu emoji 

 

ujous (3) 

 

aaw, ujo, kun haluat jotain käytät tätä emojia 

pelokas ja semmoinen että on toisen puolesta 

harmissaan tai semmoinen aww 

tarkoittaa syvästi pahoillaan olemista tai että jokin 

on söpö tai ujoutta kuvataan  

 

ihailu (3) 

 

Ihaileva emoji 

Missing something or someone. Or when I extol 

friends. 

Monia tarkoituksia: esimerkiksi jos näkee jotain 

söpöä, jos haluaa osoittaa kiitollisuutta tai 

myötämielisyyttä jollekulle, ja sellaista yleistä 

"vooooi"-tunnetta 

 

muut (5) 

 

- 

En tiedä 

käytän sarkastisesti 

Muruuuu 

Vedonlyöntitappioita 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

surullisuus (78) 

 

Alakuloa tai surua 

Alakuloinen  

alkamassa itkeä tai suree jotain mikä on juuri 

tapahtumassa, erityisesti fiktiossa 

Anova katse. Tätä käytämme perheen kesken kun 

halutaan jotain joltain ”pleaseeeeee….” Tai joskus 

kun joku surettaa/koskettaa 

Anova, surullinen (esim. jotain on evätty 

lähettäjältä) 

Ehkä joku surullinen ilmaus? 

En käytä, mutta selvästi osoittaa myötätunnon 

värittämää surua. Eli jos on pahoillaan, että jollekin 

on käynyt jotain ikävää.  

Epätoivoisen surullinen 

Harmitus/pettymys 

Huolestunut ja vähän ehkä surullinen 

Huolestunut jostain tai surullinen ”itkun partaalla” 

Huolestunut, suru 

Hämmentyneen suruisa 

Hämmentyneen surullinen  

Hätääntynyt tyyppi,  

Ihan just itkettää 
Ikävöivä, surullinen, myötätunto 

Itkettää, tunteellinen 

Kaiho, suru, tuska, haikeus 

Miltei kyyneliin liikuttuminen, hyvin suuri suru tai 

ikävä tilanne 

Murhe 

Oi voi, itkettää 

Paha mieli. Liikuttunut. Kyyneleet silmissä otan 

osaa. Surullinen ja hämmentynyt 

Pahoillaan. 

Pelonsekainen suru 

Pliis, jooko tai toisaalta varsinkin kaverien 

käyttämänä surku, myötätuntoitku. Myös voi ei, 

onpa supersöpö, mutta lähinnä viesteilyssä 

lukioikäisen lapsen kanssa 

Sad face 

Snif 

Surkea olo, itkettää, reaktiona ilmaisee sääliä ja 

myötätuntoa 

Surku, säälyitku 

Surku! Välitöntä surua ja myötätuntoa, kun kuulen 

esim. toiselle tapahtuneesta huonosta uutisesta. 

suru 

Suru epäonnistumisesta, ei ihan itkua vaativaa surua 

vasn juuri epäonnistumisen tai myöhästymisen 

kohdalla  

suru, empatia toisen harmin äärellä 

Suru, järkytys 

Suru. 

Suru. Mukana hiven katumusta tai myötätuntoa. 

Paha mieli. 

Surua ja ahdistusta. 

Surua ja harmia, yleensä myötätunnolla tai 

empatialla varusetettuna. "Mulla on surku" tai viesti 



60 

 

voi ilmaista myötätuntoa toisen huonoihin 

kuulumisiin. 

Surua tai anomista 

Surua, kaihoa, niin söpöä että sattuu 

Surua, mahdollisesti surullinen pyyntö 

Surua, tätä käytettäessä on oikeasti pahoillaan 

jostain. 

Suruhätä 

Suruinen 

Surullinen 

Surullinen 

Surullinen 

Surullinen 

Surullinen 

Surullinen 

Surullinen  

Surullinen  

Surullinen / liikuttunut / kosteat silmät (ei 

varsinaisesti kyyneleet) 

Surullinen toisen puolesta 

Surullinen,  otan osaa  

surullinen, hätää kärsimässä 

Surullinen, itkettää, vastauksena johonkin ei niin 

kivaan mitä toinen lähettää, vaikka joku video jossa 

jotakuta sattuu, joka on toisen mielestä hauska, niin 
tällä voi osoittaa, että itse kokee empatiaa tms 

Surullinen, itkevä 

Surullinen, itku kurkussa,  tunnen empatiaa esim. 

vastauksena kaverin ahdinkoon  

Surullinen, itkuinen. Voi käyttää osoittamaan myös 

myötätuntoa. 

surullinen, itkuun purskahtamaisillaan 

Surullinen, pettynyt 

Surullinen, pettynyt, loukkaantunut. 

Surullinen, pyytävä 

Surullinen,sympatiaa surulliseen asiaan 

surullinen. myötätuntoemoji 

Surullisen myötätuntoinen 

Surullista 

Surullista  

Surullista, oon surullinen sun puolesta. 

Sydäntä riipivän hellyyttävä / Mutta, mutta.. / 

Väpättävä alahuuli, melkein itku tulossa / Ilmeeni 

eläinvideomaratonin aikana / Anova / Positiivisesti 

syyllistävä  

Todella surullinen emoji. Silmät kyyneliä täynnä, 

pakahtunut paha mieli. 

Tuli suru 

Viattomuutta, itkuun purskahtamista 

Voi ei, miten surullista, ei voi olla totta 

Voi ei. Otan osaa. Surullisen liikuttavaa. 

Yksi monista vakavista surullisista hymiöistä. "Voi 

ei, miten surullista." Juuri tämän näköistä en taida 

olla koskaan nähnyt.  

 

myötätunto; sääli (37) 

 

En käytä, mutta selvästi osoittaa myötätunnon 

värittämää surua. Eli jos on pahoillaan, että jollekin 

on käynyt jotain ikävää.  

Huolestunut. Säälivä. 

Ikävöivä, surullinen, myötätunto 

Ilmaisee tukea toiselle, surua tai huolestumista - ei 

kerro omasta surusta tai huolesta. "Ikävä kuulla, että 

oot kipeä       " mutta ei näin: "mulla on kamala olo 

      ". 

Lohduton/olen pahoillani tai järkyttynyt (tulee usein 

käytettyä kun toinen on kertonut jotain ikävää tai 

negatiivista). 

Myötätuntoinen 

Paha mieli. Liikuttunut. Kyyneleet silmissä otan 

osaa. Surullinen ja hämmentynyt 

Pettymys, huoli. Empatiaa jos toiselle. 

Pliis, jooko tai toisaalta varsinkin kaverien 

käyttämänä surku, myötätuntoitku. Myös voi ei, 

onpa supersöpö, mutta lähinnä viesteilyssä 

lukioikäisen lapsen kanssa 

Surkea olo, itkettää, reaktiona ilmaisee sääliä ja 

myötätuntoa 

Surku, säälyitku 

Surku! Välitöntä surua ja myötätuntoa, kun kuulen 

esim. toiselle tapahtuneesta huonosta uutisesta. 

suru, empatia toisen harmin äärellä 

Suru. Mukana hiven katumusta tai myötätuntoa. 

Paha mieli. 
Surua ja harmia, yleensä myötätunnolla tai 

empatialla varusetettuna. "Mulla on surku" tai viesti 

voi ilmaista myötätuntoa toisen huonoihin 

kuulumisiin. 

Surullinen toisen puolesta 

Surullinen,  otan osaa  

Surullinen, itkettää, vastauksena johonkin ei niin 

kivaan mitä toinen lähettää, vaikka joku video jossa 

jotakuta sattuu, joka on toisen mielestä hauska, niin 

tällä voi osoittaa, että itse kokee empatiaa tms 

Surullinen, itku kurkussa,  tunnen empatiaa esim. 

vastauksena kaverin ahdinkoon  

Surullinen, itkuinen. Voi käyttää osoittamaan myös 

myötätuntoa. 

Surullinen,sympatiaa surulliseen asiaan 

surullinen. myötätuntoemoji 

Surullisen myötätuntoinen 

Surullista, oon surullinen sun puolesta. 

Voi ei 

Voi ei 

Voi ei 

Voi ei, harmitus, myötätunto 

Voi ei, hätääntynyt 

Voi ei, miten surullista, ei voi olla totta 

Voi ei! (Huolestunut) 

Voi ei! Sympatiat ovat puolellasi. Oon tosi 

pahoillani. / Miulle tuli tosi paha mieli jostain ja 

tarvitsen lohdutusta.  

Voi ei. Olla pahoillaan. Myötätuntoa. 

Voi ei. Otan osaa. Surullisen liikuttavaa. 

Voi ei… 

Voi parka! 

Voi surkeus 

 

huolestuneisuus (10) 
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Huolestunut 

Huolestunut ja vähän ehkä surullinen 

Huolestunut jostain tai surullinen ”itkun partaalla” 

Huolestunut, suru 

Huolestunut. Säälivä. 

Huolissaan 

Huolissani olen 

Tuskainen/huolestunut 

Voi ei! (Huolestunut) 

Yllättynyt, huolestunut 

 

anelu; pyytäminen (9) 

 

Anova katse. Tätä käytämme perheen kesken kun 

halutaan jotain joltain ”pleaseeeeee….” Tai joskus 

kun joku surettaa/koskettaa 

Anova, surullinen (esim. jotain on evätty 

lähettäjältä) 

Itsesääli, säälin kerjääminen, aneleminen, jonkin 

asian kerjääminen toiselta (huumoritvistillä)  

Pliis, jooko tai toisaalta varsinkin kaverien 

käyttämänä surku, myötätuntoitku. Myös voi ei, 

onpa supersöpö, mutta lähinnä viesteilyssä 

lukioikäisen lapsen kanssa 
Surua tai anomista 

Surua, mahdollisesti surullinen pyyntö 

Surullinen, pyytävä 

Sydäntä riipivän hellyyttävä / Mutta, mutta.. / 

Väpättävä alahuuli, melkein itku tulossa / Ilmeeni 

eläinvideomaratonin aikana / Anova / Positiivisesti 

syyllistävä  

voitasko vähän, pliis, tahdon, pantasko, kiihottunut 

 

liikutus (6) 

 

Liikutuin syystä tai toisesta 

Miltei kyyneliin liikuttuminen, hyvin suuri suru tai 

ikävä tilanne 

Paha mieli. Liikuttunut. Kyyneleet silmissä otan 

osaa. Surullinen ja hämmentynyt 

Surullinen / liikuttunut / kosteat silmät (ei 

varsinaisesti kyyneleet) 

Sydäntä riipivän hellyyttävä / Mutta, mutta.. / 

Väpättävä alahuuli, melkein itku tulossa / Ilmeeni 

eläinvideomaratonin aikana / Anova / Positiivisesti 

syyllistävä  

Voi ei. Otan osaa. Surullisen liikuttavaa. 

 

pettyminen (4) 

 

Harmitus/pettymys 

Pettymys, huoli. Empatiaa jos toiselle. 

Surullinen, pettynyt 

Surullinen, pettynyt, loukkaantunut. 

 

ahdistus (3) 

 

Ahdistunut. 

Nyt ahdistaa  

Surua ja ahdistusta. 

 

söpöys (3) 

 

Jokin on söpöä. 

Pliis, jooko tai toisaalta varsinkin kaverien 

käyttämänä surku, myötätuntoitku. Myös voi ei, 

onpa supersöpö, mutta lähinnä viesteilyssä 

lukioikäisen lapsen kanssa 

Surua, kaihoa, niin söpöä että sattuu 

 

muut (3) 

 

en tiedä 

Omg 

Rasittunut 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"Voitko pliis tulla tänään keskustaan?             " 

 

”Voitko tuoda mulle kaupasta jotain       ” 

 

awwwww 

 
esim kumppani voi laittaa emojin seuraavan fraasin 

perään " ootpa tos kuvassa tosi söpö (ja tähän perään 

emoji) 

 

"esim. ""voisitko tuoda mulle tuon kirjan (emoji)"" 

tai  

""Julia tuli mun luokse ja anto mulle tikkarin, kun se 

tiesi että mulla on huono päivä (emoji)""" 

 

Halusiks tehä jotai tänää? 

 

"Joku sanoo minulle jotain kilttiä. 

tyttöystävä käyttäytyy söpösti" 

 

jos jonkun lemmikki on söpö laitan ton 

 

Kiitti jäätelöst                    

 

kun pyydän kaverilta anteeksi niin käytän tätä 

emojia 

 

looks so pretty        --> kaveri käytti kun lähetin 

kuvan 

 

Mommy, sorry mommy? 

 

Nähdessäni jotain söpöä 

 

Oikeestii en haluu              

 

ompa söpö        

 

Oot söpö        

 

Pliiiiiis voitko laittaa ne viime tunnin materiaalit :c? 
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pliiis        

 

Pls pääsenkö (pleading eyes)  

 

söpö eläin ni käytän 

 

telkkarissa on nokkaeläinvauvoja              

 

toi on söpöä 

 

vastaan jonkun  

 

viesti äitille; noin 15min niin kotona. anteeks kun 

meni myöhään nyt aika vaan venähti                    

anteeksi      

 

Voi ei, oletpas ihana! 

 

voitko tulla munkaa syömää pliis 

 

Voitko tuua suklaata kaupasta 

 

ämkään en syönyt aamuapala tarviin 1croisantti filip 

saanko sen        
 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Mega peruttu            " 

 

Ei kai susta nyt tunnu et pilasin ton        (tein asian 

tyttären pyynnöstä ja raportointiin tuli hieman 

ristiriitainen vastaus niin varmistin. Asia oli hänelle 

erityisen tärkeä) 

 

En mä pääsekään lauantaina saunomaan 

 

Harmittaa puolestasi, kun et saanut sitä paikkaa        

olisit ansainnut sen! 

 

He started lifting his leg! Looks still a bit awkward 

but it’s unmistakable. Our little boy is becoming a 

man        

 

Ikävä sinua        

 

Kaveri kertoi joutuneensa lopettamaan kissansa: 

"      " 

 

Lapsi kiirehtinyt turhaan kouluun ajoissa koska eka 

tunti peruttu. 

Lapsi: Oon ihan super väsyny 

Minä:        

 

Lapsi on käyttänyt yleensä jos koe mennyt huonosti 

ja kerran kun kyseli, onko kotona mitään ruokaa. 

 

Liikaa töitä 

 

Mulla on ihan valtava ikävä sua jo nyt        

 

Niinpä niin. Nuorena sitä naureskeli aikuisille, jotka 

huokailivat ajan kulkua. Missä ihmeen välissä musta 

on tullut aikuisen äiti?        Viesti tädilleni. 

 

Pohdin voinko lähteä työmatkalle, kun lapsi oli juuri 

käynyt koronatestissä eikä tulos ollut tullut ennen 

junan lähtöä: Mun kakkosrokotuksesta on kuitenkin 

jo 1,5 kk        

 

Lapsi oli törppöillyt, mutta kertoi siitä tosi hauskasti. 

Minä: Saanhan mä kertoo tosta Nn:lle ku toi 

kuulostaa siltä että se osais olla myötätuntoinen        

 

Samainen lukiolainen laittoi kuvan 

kissanpennustaan. Minä: Voi apua miten ihana, 

toinen on ihan vauva vielä        

 

Terveydelliset haasteet 

 

toisen ikävään tapahtumaan kommentin perään        

 

Toivotaan todellakin, että noi auttaa!       (Lääkkeet 

johonkin sairauteen) 

 
Vastauksena kaverille, joka on kertonut jostain 

vaikeasta asiasta ja haluan osoittaa empatiaa ja 

jonkin verran myös yllätystä tilanteesta. 

 

Voi ei.       (vastaus viestiin, jossa kaveri kertoo 

polven loukkaantumisesta) 

 

Voi pientä.        (sairaasta koirasta)  
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Liite 13: Ääneen itkevät kasvot 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

itkeminen (49) 

 

"voi eiiiiii" oikeasti itkettää 

Emoji kuvaa itkemistä tai surua 

hirveä itkukohtaus 

Huutoitkua 

isoa itkua 

itkee 

Itkee koska joku asia on huonosti 

itkee kovaan ääneen, ahdistus, tuska, kaikki on 

perseestä 

itkee, tosi surullinen 

itkee/ nauraa ihan sikana/ nauraa iloisesti/ 

Itkeminen 

Itkemistä 

itkemistä 

Itkemistä 

itkemistä tai nauramista  

Itkemistä tai surua 

Itkemistä, tai silloin kun tekee mieli itkeä. 

itken' 

Itket voimakkaasti tai naurat voimakkaasti. 

Itkettää mut ei oikeesti 

itkettää vaik ei itketä mut joskus sillo ku itkettää 

oikeestikki 

itkettää. Käytetään jos jollekkin käy vaikka jotain 

noloa. Ei ole enää niin paljon suruun viittaava esim 

jos joku kuolee niin ei käytetä tota paitsi jos haluaa 

sarkastisesti itekä 

Itkevä 

Itkevä emoji jota voi myös käyttää ironisessa 

mielessä 

itkevä emoji, joko surun- tai ilonkyyneleet 

itkevä tai paljon naurava emoji 

Itkevä, ehkä surullinen 

Itku emoji 

itku emoji kuten huomaa 

Itku tai suru/epäonnistuminen, myös voi olla etyei 

vaan vaikka halua jotain, eikä sitä tarkoiteta 

pelkästään itkuna vaan negatiivisena tunteena jostain 

asiastq, ei esim halua tehdä jotain koulussa tai muuta 

itku tai yltiöpäinen nauraminen 

itku, harmitus 

Itku, surullinen 

itku/nauru tai itkunauru 

Itkua 

itkua 

itkua ja harmitusta 

itkukohtaus 

itkunauraa tai itkeä riippuu tilanteesta 

Jokin itkettää ja naurattaa samaan aikaan 

jokin itkettää mutta naurattaa 

Joko jotain negatiivista mistä voi tirauttaa pari 

kyyneltä tai jotain hauskaa tai söpöä 

Joko, ihan sika hauskaa tai itken 

kovaa itkua 

Ku itkee tai itku nauraa liikaaa 

Kun tekee mieli itkeä 

Käytetään joko oikeassa merkityksessä eli 

kuvaamaan itkua, tai sitten suurta määrää naurua niin 

että vedet valuvat silmistä 

Laughing or crying, kukaan ei tiiä 

Se itkee  

 

nauraminen (44) 

 

Tää laitetaan tän:          perään 

Emojia käytetään hauskoissa tilanteissa ja se 

tarkoittaa sitä, että itkettää samalla kun naurattaa. 

harvoin käytän tätä silloin kun itken vaan yleensä 

tämäkin tarkoittaa vitsillä itkemistä tai sitten jos 

jokin on hauskaa 

hauska 

Hauska  

Hysteerinen nauru. tuohon lisätään yleensä vielä 
pääkallo emoji niin se kuvaa ''kuolen nauruun'' 

itkee/ nauraa ihan sikana/ nauraa iloisesti/ 

itkemistä tai nauramista  

Itket voimakkaasti tai naurat voimakkaasti. 

itkevä emoji, joko surun- tai ilonkyyneleet 

itkevä tai paljon naurava emoji 

itku tai yltiöpäinen nauraminen 

itku/nauru tai itkunauru 

itkua meinaa mutta tätä emojia käytetään melkeen 

aina sarkastisiin tarkoituksiin hehe 

itkunauraa tai itkeä riippuu tilanteesta 

itkunauru emoji 

Jokin itkettää ja naurattaa samaan aikaan 

jokin itkettää mutta naurattaa 

Joko jotain negatiivista mistä voi tirauttaa pari 

kyyneltä tai jotain hauskaa tai söpöä 

Joko vitun hauska juttu tai oikeesti jotain surullista 

Joko, ihan sika hauskaa tai itken 

joku asia on hauska, käytetään usein pääkallo emojin 

kanssa 

Jos jokin asia naurattaa ärsyttävän paljon ja kokee 

asian liian hauskasti, että tulee itkua. 

Ku itkee tai itku nauraa liikaaa 

Kuolen nauruu 

Käytetään joko oikeassa merkityksessä eli 

kuvaamaan itkua, tai sitten suurta määrää naurua niin 

että vedet valuvat silmistä 

Laughing or crying, kukaan ei tiiä 

naura/itku mut ei surullisis tilanteis 

nauraa tosi paljon 

nauraaa 

nauramine tai itkemine mutta ei surullisuuden takia 

Nauraminen 

Nauramista niin paljon että itkettää 
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nauramista tai itkemistä. Tilanteissa, joissa jokin 

saisi esim. itkunauramaan 

NAURATTA LIIKAA 

NAURATTAA ETTÄ ITKETTÄÄ 

naurua 

Nauruitkevää emojia. Käytän tätä jos pitää reagoida 

johonkin nauravasti. 

reaktio ikävään tapahtumaan, joka kuitenkaan ei ole 

traaginen, vaan negatiivisuudestaan huolimatta 

melko arkinen (Käytetään usein yhdessä muiden 

emojien, kuten         -emojin kanssa, jolloin 

voidaankin surkuttelun sijaan korostaa tapahtuman 

hauskuutta.) 

Riippuu tilanteesta mutta yleensä se meinaa että itket 

koska naurat niin paljon 

sellane ku haluun humoristisella tavalla laittaa 

itkunauru(        ) emojin niin laitan tän        emoji on 

uusi         emoji 

suru tai harmitus, ei kovin vakava, voi tarkoittaa 

myös tosi kovaa nauramista. 

Surua ja kaipuuta, harmitusta. Yhdistettynä 

sydämen/muun vastaavan kanssa jonkin 

äärimmäisen söpön näkemistä, tai ilosta itkemistä 

Täysiä nauramista. Tämä emoji on mun mielestä 

parempi kun se perus itkunauru hymiö, jota nykyään 
käytetään vaan sarkastisesti. Tää on semmonen 

emoji että jos tätä käyttää jonkun surullisen asian 

yhteydessä se kuulostaa sarkastiselta tai on vaan 

loukkaavaa. 

 

surullisuus (30) 

 

Emoji ilmaisee surua. 

Emoji kuvaa itkemistä tai surua 

itkee kovaan ääneen, ahdistus, tuska, kaikki on 

perseestä 

itkee, tosi surullinen 

Itkemistä tai surua 

itkevä emoji, joko surun- tai ilonkyyneleet 

Itkevä, ehkä surullinen 

Itku tai suru/epäonnistuminen, myös voi olla etyei 

vaan vaikka halua jotain, eikä sitä tarkoiteta 

pelkästään itkuna vaan negatiivisena tunteena jostain 

asiastq, ei esim halua tehdä jotain koulussa tai muuta 

itku, harmitus 

Itku, surullinen 

itkua ja harmitusta 

Joko vitun hauska juttu tai oikeesti jotain surullista 

myötähäpeä/suru 

NO tää meinaa et nyt on tosi huono päivä tai et niiku 

jotai oikeest surullist on tapahtunu  

sad  

silloiku harmittaa tai joku surullisen asian tuominen 

esille 

Surevaa ja liikuttunutta 

suru tai harmitus, ei kovin vakava, voi tarkoittaa 

myös tosi kovaa nauramista. 

Suru, pettynys 

Surua ja kaipuuta, harmitusta. Yhdistettynä 

sydämen/muun vastaavan kanssa jonkin 

äärimmäisen söpön näkemistä, tai ilosta itkemistä 

Surullinen 

surullinen 

surullinen 

surullinen emoji, voidaan käyttää myös vähän 

sarkastisesti 

Surullista tai jotain negatiivista tilaa merkkaava 

Surullista, epätoivoista, nöyryyttävää 

The face when something sad happened. 

todella surullinen 

Tämä viittaa yleensä surullisuuteen tai johonkin 

isoon menetykseen elämässä 

tää on semmone et on tapahtunu jotai hyvin surullista 

tai on huono pv 

 

sarkastisuus (11) 

 

Itkettää mut ei oikeesti 

itkettää vaik ei itketä mut joskus sillo ku itkettää 

oikeestikki 

itkettää. Käytetään jos jollekkin käy vaikka jotain 

noloa. Ei ole enää niin paljon suruun viittaava esim 

jos joku kuolee niin ei käytetä tota paitsi jos haluaa 
sarkastisesti itekä 

Itkevä emoji jota voi myös käyttää ironisessa 

mielessä 

naura/itku mut ei surullisis tilanteis 

nauramine tai itkemine mutta ei surullisuuden takia 

reaktio ikävään tapahtumaan, joka kuitenkaan ei ole 

traaginen, vaan negatiivisuudestaan huolimatta 

melko arkinen (Käytetään usein yhdessä muiden 

emojien, kuten         -emojin kanssa, jolloin 

voidaankin surkuttelun sijaan korostaa tapahtuman 

hauskuutta.) 

sarkastisesti käytän jos jotain vähä huonoa tai 

ärsyttävää tapahtuu 

semmone että on sarkastisesti surullinen 

suru sarkastisesti 

surullinen emoji, voidaan käyttää myös vähän 

sarkastisesti 

 

muut (10) 

 

EI oo kivaaa. Ikävä on suuri 

Ei voi olla todellista.  

joku asia meni ohi tai ei oo nähnyt jotain pitkään 

aikaan. Jotain ei muistanut 

joku yllättävä äsyttävä asia tapahtuu kuten tunnin 

piteneminen, "eiiii" 

Jotain tosi huonoa tapahtui 

Myötähäpeä 

Oikeesti, älä jaksa, hermo menee, luovuttaminen. 

Omg!  

Suuria vedonlyöntitappioita 

taas riippuen iästä, vanhemmille oikeasti surullinen, 

nuoremmille jos vaikka on tehnyt jotain noloa niin 

voi lisätä perään 
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vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

itkeminen (75) 

 

"Huutoitkua". Jos on kyseessä jokin tosi surullinen 

juttu 

"Vuolaasti itkevä", tosi surullinen olo. 

Byääh, draamaitku 

BYÄÄÄ!!! Todella surullinen/pettynyt (en käyttäisi 

kuitenkaan oikeissa tragedioissa kuten vakava 

sairastuminen, onnettomuus tai kuolema) 

Byääää! Hanat auki itken täällä. Huutoitkua. 

Dramaattinen vollotus. Käyttäjä tietää itsekin 

ylireagoivansa, mutta haluaa vetää asian yli. Yleensä 

humoristinen. 

Harmia ja pettymystä. Väsymystä - en jaksa, en 

halua, mutta täytyy tehdä vaikka sitten itkien ja 

potkien.  

Huuto itku 

Huuto itkua, tosi surullinen 

Huutoitku, mutta mahdollisesti tietoisesti 

ylireagoiden siihen, mitä on tapahtunut 

Huutoitkua 

Huutonaurua / itkettää 

Iso suru/itku 
itkee 

itkee kovasti, paljon kyyneliä 

Itkee silmänsä päästä 

itkee silmät päästään 

Itkee suoraa kurkkua, todella tuskainen. Ei 

kuitenkaan välttämättä surusta. 

Itkee valtoimenaan 

itkee valtoimenaan, vähän teatraalinen ehkä , ei 

varsinaisesti surun ilmaisu vaan sellainen "voi ei, ei 

ole kauramaitoa" -tyyppinen, hieman ehkä ironinen. 

Itkee vuolaasti - suuri suru 

Itkee vuolaasti, todella todella surullinen. Voi toki 

käyttää myös ironisesti "voi kyynel". 

Itkee vuolaasti, tosi surullinen, joku asia harmittaa 

isosti  

Itkemistä.  

Itken silmät päästäni/huutoitkua (esim. 

myötähäpeästä). 

Itken vuolaasti 

Itken vuolaasti 

Itken vuolaasti, epätoivoisesti 

Itkettää 

Itkettää (isosti) 

Itkettää joko hyvässä tai pahassa  

Itkettää, itkin kunnolla. 

itkevä. erityisesti liikutuksesta. tyyliin kommentttina 

jollekin "ryysyistä rikkauksiin" -eläinvideolle 

Itkeä 

Itkeä, vollottaa, tuntea syvästi 

Itku 

Itku 

Itku parku.  

Itku-, harmitus 

Itku, joku suryllinen asia tai tapahtuma 

Itku, suru 

Itku, suru 

Itkua 

Itkua 

Itkua  

Itkua, liikutusta 

Itkua, nuorilla tosin käsittääkseni korvannut 

itkunauruemojin, joka on cringe 

Itkua, silloin kun aihe ei ole kuitenkaan 

haudanvakava. En käyttäisi juuri tämän näköistä kun 

joku on kuollut tai jokin on mennyt tosi pahasti. 

Itkua, surua 

itkua, surullinen 

Itkuvirtaa..pettymystä 

Järkyttynyttä itkua. Sydäntäsärkevää 

Katastrofia. Itekettää ihan hirveästi 

Kunnon itku 

kyyneleet valuu surusta niagaran lailla 

Möllöitku 

Naama märkänä itku 

Nyt pääsi itku, todella surullista  

Onnellisuudesta itkemistä 

Todella surullista, huutoitkua, voi käyttää myös 

liioitellusti: yhyy, miksi teit tämän minulle "muka-

loukkaantunut" jostain mutta ei kuitenkaan 

todellisuudessa 
Tosi surullinen, itkee 

Täyttä parkua, miksi kaikki menee päin p:tä, myös 

ison surun merkkinä - aivan  lähimmäisen 

poismenon,eron tms merkkinä 

Tää on sellanen huutoitku-hymiö. Jos ei oo 

ainoastaan surullinen, vaan haluaa osoittaa että on 

ihan kamalaa. Tätä ei mun mielestä juurikaan käytetä 

sarkastisessa mielessä.  

ugly crying 

Vesiputouksen lailla itkevä emoji. Kun jokin on 

kovin väärin ja surullista. 

Vollottavaa itkua. 

Vuolas itku 

Vuolas itku 

Vuolas itku 

Vuolas itku, kaikista surullisin 

Vuolas itku, yleensä liikutuksesta (suruitkuun sopii 

paremmin toinen emoji)  

Vuolas ja dramaattinen itku, kevyt ”byhyy, en saanut 

karkkia” -olo tai jos vaikka reality-tv-ohjelmassa 

lemppari putoaa pois. Ei vakavaa itkua, jos viesti 

muutoin höpöhöpöä, mutta tekstistä riippuen 

ymmärrän myös oikeana isona itkuna ja suurena 

murhetunteena. 

Vuolasta itkemistä, nyt on jotain huonosti ilman 

ironiaa 

Vuolasta itkua (voi käyttää myös sarkastisessa 

mielessä, mutta myös tosissaan) 

Yhyy. 

 

surullisuus (46) 

 

"Huutoitkua". Jos on kyseessä jokin tosi surullinen 

juttu 

"Vuolaasti itkevä", tosi surullinen olo. 
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BYÄÄÄ!!! Todella surullinen/pettynyt (en käyttäisi 

kuitenkaan oikeissa tragedioissa kuten vakava 

sairastuminen, onnettomuus tai kuolema) 

Erittäin surullinen 

Erittäin surullinen juttu 

Harmia ja pettymystä. Väsymystä - en jaksa, en 

halua, mutta täytyy tehdä vaikka sitten itkien ja 

potkien.  

Huuto itkua, tosi surullinen 

Iso murhe, suru 

Iso pettymys, ikävä. On käytetty mun mielestä 

yleensä todellisesta tunteesta. Joskus liioitellenkin. 

Jos on vaan vaikka tylsää istua luokassa kun voisi 

tehdä muutakin. Kerran näin tyttärellä myös 

tilanteessa jossa oli ikävöinyt jotakuta ja helpottui 

kun se otti yhteyttä. Noin parikymppiset tyttäreni 

käyttävät, itse harvoin. Temperamenttiselle nuorelle 

naiselle sopiva tunteenpurkaus. 

Iso suru/itku 

Itkee vuolaasti, todella todella surullinen. Voi toki 

käyttää myös ironisesti "voi kyynel". 

Itkee vuolaasti, tosi surullinen, joku asia harmittaa 

isosti  

Itku-, harmitus 

Itku, joku suryllinen asia tai tapahtuma 
Itku, suru 

Itku, suru 

Itkua, surua 

itkua, surullinen 

Itkuvirtaa..pettymystä 

Kauhean surullinen 

Liioitellun dramaattinen surureaktio, kun surun 

tunne on todella voimakas. Saattaa kuitenkin liittyä 

myös johonkin hyvin pieneen arkipäivän asiaan.  

Lohdutonta surua. 

meni pieleen, voi ei, surullista, usein näitä on monta 

ja sävy on runsaasti liioitteleva tai ironinen.  

Nyt pääsi itku, todella surullista  

On todella pettynyt tai pahoillaan jostain tilanteesta. 

Pettymys/suru 

Riippuu henkilöstä tarkoittaako tämä aitoa surua. 

Itse käytän kyynelversiota. 

Suru 

Suru, liikutus 

Surullinen (mielestäni tämä "itkee vesiputouksena" 

tarkoittaa "todella surullinen", mutta on kärsinyt 

inflaation) 

Suuri suru 

Suuri suru ja pettymys 

Todella surullinen ja järkyttynyt jostain 

Todella surullista  

Todella surullista, huutoitkua, voi käyttää myös 

liioitellusti: yhyy, miksi teit tämän minulle "muka-

loukkaantunut" jostain mutta ei kuitenkaan 

todellisuudessa 

Tosi kurjaa 

Tosi surullinen  

Tosi surullinen  

Tosi surullinen, itkee 

Täyttä parkua, miksi kaikki menee päin p:tä, myös 

ison surun merkkinä - aivan  lähimmäisen 

poismenon,eron tms merkkinä 

Valtava suru / pettymys / liikutus, jos yhdistää 

värilliseen sydämeen  

Vesiputouksen lailla itkevä emoji. Kun jokin on 

kovin väärin ja surullista. 

Vuolas itku, kaikista surullisin 

Vuolas ja dramaattinen itku, kevyt ”byhyy, en saanut 

karkkia” -olo tai jos vaikka reality-tv-ohjelmassa 

lemppari putoaa pois. Ei vakavaa itkua, jos viesti 

muutoin höpöhöpöä, mutta tekstistä riippuen 

ymmärrän myös oikeana isona itkuna ja suurena 

murhetunteena. 

Yhyy, itkua, surua, why oh why  

Ylimitoitettu surun ilmaisu, jota käytetään suht 

pienien asioiden suremiseen. "Lempikahvilani 

lopetti        " käy, mutta ei "isäni kuoli        " Voi 

ilmaista sekä omaa tunnetta että tukea toiselle, mutta 

ei tosiaan sovi ns. oikeiden ja isojen surujen 

ilmaisuun. 

 

liioiteltu itkeminen (12) 

 

Byääh. Jonkin asian perään itkeminen liioitellusti. Ei 
suru, vaan harmitus. Yleensä ei oikeasti kauhean 

tärkeä asia. Vaikkapa  rahanmeno tai jonkin asian 

kadottaminen, tai että ei ole onnistunut saamaan 

lippuja johonkin esitykseen.  

Dramaattinen vollotus. Käyttäjä tietää itsekin 

ylireagoivansa, mutta haluaa vetää asian yli. Yleensä 

humoristinen. 

Huutoitku, mutta mahdollisesti tietoisesti 

ylireagoiden siihen, mitä on tapahtunut 

Iso pettymys, ikävä. On käytetty mun mielestä 

yleensä todellisesta tunteesta. Joskus liioitellenkin. 

Jos on vaan vaikka tylsää istua luokassa kun voisi 

tehdä muutakin. Kerran näin tyttärellä myös 

tilanteessa jossa oli ikävöinyt jotakuta ja helpottui 

kun se otti yhteyttä. Noin parikymppiset tyttäreni 

käyttävät, itse harvoin. Temperamenttiselle nuorelle 

naiselle sopiva tunteenpurkaus. 

itkee valtoimenaan, vähän teatraalinen ehkä , ei 

varsinaisesti surun ilmaisu vaan sellainen "voi ei, ei 

ole kauramaitoa" -tyyppinen, hieman ehkä ironinen. 

Itkua, silloin kun aihe ei ole kuitenkaan 

haudanvakava. En käyttäisi juuri tämän näköistä kun 

joku on kuollut tai jokin on mennyt tosi pahasti. 

Liioitellun dramaattinen surureaktio, kun surun 

tunne on todella voimakas. Saattaa kuitenkin liittyä 

myös johonkin hyvin pieneen arkipäivän asiaan.  

Liioiteltu 

meni pieleen, voi ei, surullista, usein näitä on monta 

ja sävy on runsaasti liioitteleva tai ironinen.  

Todella surullista, huutoitkua, voi käyttää myös 

liioitellusti: yhyy, miksi teit tämän minulle "muka-

loukkaantunut" jostain mutta ei kuitenkaan 

todellisuudessa 

Vuolas ja dramaattinen itku, kevyt ”byhyy, en saanut 

karkkia” -olo tai jos vaikka reality-tv-ohjelmassa 
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lemppari putoaa pois. Ei vakavaa itkua, jos viesti 

muutoin höpöhöpöä, mutta tekstistä riippuen 

ymmärrän myös oikeana isona itkuna ja suurena 

murhetunteena. 

Ylimitoitettu surun ilmaisu, jota käytetään suht 

pienien asioiden suremiseen. "Lempikahvilani 

lopetti        " käy, mutta ei "isäni kuoli        " Voi 

ilmaista sekä omaa tunnetta että tukea toiselle, mutta 

ei tosiaan sovi ns. oikeiden ja isojen surujen 

ilmaisuun. 

 

liikutus (9) 

 

En kestä, liikuttavaa, ihanaa, koskettavaa 

Iso pettymys, ikävä. On käytetty mun mielestä 

yleensä todellisesta tunteesta. Joskus liioitellenkin. 

Jos on vaan vaikka tylsää istua luokassa kun voisi 

tehdä muutakin. Kerran näin tyttärellä myös 

tilanteessa jossa oli ikävöinyt jotakuta ja helpottui 

kun se otti yhteyttä. Noin parikymppiset tyttäreni 

käyttävät, itse harvoin. Temperamenttiselle nuorelle 

naiselle sopiva tunteenpurkaus. 

itkevä. erityisesti liikutuksesta. tyyliin kommentttina 

jollekin "ryysyistä rikkauksiin" -eläinvideolle 

Itkua, liikutusta 
Liikuttuminen 

Onnellisuudesta itkemistä 

Suru, liikutus 

Valtava suru / pettymys / liikutus, jos yhdistää 

värilliseen sydämeen  

Vuolas itku, yleensä liikutuksesta (suruitkuun sopii 

paremmin toinen emoji)  

 

sarkastisuus (4) 

 

Itkee vuolaasti, todella todella surullinen. Voi toki 

käyttää myös ironisesti "voi kyynel". 

Itkettää joko hyvässä tai pahassa  

meni pieleen, voi ei, surullista, usein näitä on monta 

ja sävy on runsaasti liioitteleva tai ironinen.  

Vuolasta itkua (voi käyttää myös sarkastisessa 

mielessä, mutta myös tosissaan) 

 

muut (6) 

 

En kestä! Ihan hirveetä draamaa. Olen murskana. 

Huutonaurua / itkettää 

Jos on sattunut jotain todella ikävää. 

Kaikki on pilalla. 

Lol 

Sympatiaa tosi paljon jonkun takia 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

mulla on tänään kemiaa koulussa (emoji perään) 

 

Eikai se oikeesti sanonu noin         (vitun hauska juttu) 

 

(Puhutaan kissasta) Meillä on jo yks pörrö         

 

             ihanalta näyttää! Mulla ekat 

diplomitreenit takana, mun bändi on niin upea 

            kaikki on hirmu taitavia 

 
                
 

                     olis kyllä niin ihanaa olla siellä 

 

depressed 

 

EI VITTU                                                            

 

eiii  

 

esim "ja sitten kaaduin rappusissa (emoji)" 

 

Joni                            🦮🦮🦮🦮 

 

jos joku sano vitsi  

 

jos naurattaa toosi paljon ni käytän tai jos itken 

leikisti  

 

Jos on pahamieli ja asiat menevät päin vittua 

 

Kaadoin mun mehulasin mun sänkyy 

 

kaveri jakaa meemin. jostakin syystä tuntuu että tää 

emoji toimis vaa tietynlaisiin meemeihin 

nauruemojina 

 

Käytän tätä emojia kun valitan kaverille 

 

miten sä jaksat? :'( 

 

miten voit onnistuu                

 

OMG 

 

Omg eih! (emoji)  

 

Oon niin rikki, itken! 

 

Se ei varmaan enää haluu nähä mua 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Hui, tsemppii!      Täällä vika kertauspvä, 

huomenna pitäis mennä linjaan        " Keskustelua 

paluusta hetkellisesti vanhaan työhön. 

 

"Huomasin just, että korvikseni on mennyt rikki ja 

pudonnut tällä reissulla        " 

 

"Kiva just tänä juhlavuonna        " (korona pilasi 

matkasuunnitelmat) 

 

"Kurjaa että ahdistuit siitä tosi paljon, ei ollu 

tarkoitus        " 
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"Sillähän kävi niinkin ikävästi kun se on nyt 

ensimmäistä kertaa elämässään työttömänä, niin se 

ei ollut jotenkin tajunnut Kelalle et se työttömyys 

ilmoitus tms. pitää käydä uudelleen aktivoimassa, et 

se eka työttömyys oli vaan maalis-heinäkuulle 

rekisteröity tms, niin sit se sai elokuussa jotenkin tosi 

vähän rahaa, sit se tajus heti et ei prkl se ei ollut 

muistanut sitä aktivoida :sob: " > Kaverin 

työttömyysasioita. 

  

”Mut mennyt on hän. Liian lyhyt tarina 

tuli.                     ” Kerroin kaverille tärkeän eläimen 

kuolemasta. 

 

                                (Reaktioni suloiseen 

lemmikkivideoon) 

 

En yleensä käytä tätä missään oikeasti vakavassa ja 

surullisessa tilanteessa, vaan silloin tulee käytettyä 

kyynel silmässä -emojeita. Tätä tulee käytettyä 

enemmän pienemmissä harmittavissa tilanteissa. 

Esim. luulin että kotona oli karkkia ja karkkipussi 

olikin tyhjä. 

 

esim. kun suklaa olikin loppu 
 

I'm sorry for you                

 

Isi jaksoi katsoa vaan kaks jaksoa Sex Educationia! 

        Mutta huomenna jatketaan! Hyvää yötä 

nuppuset! (Viesti poissa kotoa olleille tyttärille.) 

 

Jättiliikutusitku esim. johonkin biisiin tai muuhun 

koskettavaan asiaan tai esim. artikkeliin. Myös ihan 

todellisen itkukohtauksen kuvaus, olen tosi 

surullinen. 

 

Laitoin kaverille söpön kuvan, johon hän vastasi, 

että ”voi ei, liian söpöä!” ja itse vastasin siihen: eikö 

olekin!         

 

Laittaisin jos saisin jostain maagisesti ylimääräiset 

neljä tonnia         

 

Lapsi täytti 18, viesti sille: En nää sua enää 

Wilmassa tai nettipankissa         

 

Tätiryhmälle: Aloin kuunnella kirjaa ZZ ja ekasta 

puolestatoista tunnista varmaan tunnin oon itkenyt 
               
 

Meidän lento peruuntui         

 

Missä mäkin oon onnistunut? Yhtikäs missään! 

(tähän sit vollotus). Käytetty, kun tuskailin yhden 

hakemuksen kanssa.  

 

Mullaki tulee rahaa vasta pe         

 

Nouuuuuuuuu                                     vastauksena 

tyttären lähettämään linkkiin jossa kerrottiin lempi 

puutarhakauppamme sulkemisesta 

 

Potilaat on se, mikä auttaa jaksamaan työssä. Se kun 

voi oikeasti tehdä maailmasta edes hieman 

paremman toisille, kun työllä ja omilla sanoilla on 

merkitystä. "Jos jotain hyvää, niin ainakin sä," sanoi 

potilas tänään lähtiessään.         

 

Sen lauluesitys oli niiiiiiiin ihana 

 

Tyttäreni käyttää tätä paljon. Olen tulkinnut sen 

itkuparkuksi. Minun täytyy perua työvuoro, koska 

olen taas kio         

 

Tässä teillekin ajankohtainen kappale                

(Ekaluokan aloittaville suunnattu kappale, viesti 

lähetetty vanhemmille) 

 

Tää on jotenkin ihan hirveetä. Miten sokeita ja 

kuuroja ne oikein on?         (Keiino ei voittanut 2021 

Norjan karsintoja) 

 

Voi ei               tsemppiä      Kaverille sattui 
onnettomuus.  
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Liite 14: Pääkallo 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

nauraminen; hauskuus (47) 

 

"i'm dead" käytetään kun jokin on tosi hauskaa 

"kill me please" "hahahahhahahahah" käytän itse 

ainakun oikeasti naurattaa tai kun puhutaan 

tilanteessta josta en oikeasti pidä 

"nauran itseni kuolleeksi" 

             =naurukuolema 

Asia oli tappavan hauska- Mustaa huumoria 

Dry keskustelu, lmao, agreed, nolo asia agreed, 

miten sä voit sanoo noin? 

död, dead, kuolettavan hauskaa 

Hauska 

I'm laughing myself dead 

Joku asia on mennyt yli, joko humoristisella tavalla 

tai tyrmistyttävällä tavalla 

joku hauska juttu 

Joku heitti hyvää läppää 

joku kertoo jonkun hauskan jutun tai juorun  

jos on joku todella hauska/tyhmä juttu 

jotain hauskaa meemeilyä 

jotain uskomattoman kauheeta mut koomisessa 

kontekstissa 

Kun jotain hauskaa tai noloa on tapahtunut käytän 

kyseistä emojia.  

kun kuolet/kuolit nauruun tai sit et mut hupaisaa oli 

Kun on joku cringe juttu ja häpee silmät pääst. tai sit 

just liitetään itkuemojiin nii se tarkottaa nauramist 

kuolee nauruun 

Kuolemaa, tarkemmin naurusta kuolemaa 

Kuolen nauruun 

kuolen nauruun 

kuolen nauruun 

kuolettavien hauskojen juttujen perässä näkee 

yleensä 

käytetään myös tilanteissa, joissa on jokin hauska 

asia 

Mielestäni jos jokin asia on erittäin hauska, ihmiset 

laittavat tämän emojin. 

nauraa niin että melkein kuolee  

nauraa todi paljo 

nauraa viel enemmän 

nauraminen 

NAURATTAA ETTÄ KUOLETTAA 

NAURATTAA LIIKAA ET KUOLEE 

nauru 

nauru/ dying of laughter 

naurua 

nauruemoji 

Nauruun kuollutta tai emojia voi käyttää jos joku on 

mokannut pahasti. 

Niin hauskaa että kuolin 

olet kuollut nauruun 

toimii samalla tavalla kuin nauru emoji 

Tätä emojia käytän jos joku on niin väärässä tai 

hauska etten voi ilmaista sitä millään muulla tavalla. 

Tätä voi käyttää itku emojin kanssa ja tarkoittaa 

myös nauramista. Tää tarkoittaa enemmän ehkä 

sellasta "eivittu..." nauramista. 

tätäkin käytän aina kun jokin asia on todella hauska 

ja se naurattaa niinkuin "kuoliaaksi" 

uusi itkunauru emoji. Joku asia on erittäin hauska.  

Vähän sama kun          

Äärettömän hauskaa, yleensä käytetään 

mustassahuumorissa 

 

kuolema (28) 

 

dead 

dead emoji 

död, dead, kuolettavan hauskaa 

emoji kuvaa kuolemaa 

joku todella idioottimainen tai ärsyttävä asia 

tapahtuu, dead, ei näin 
kuolema 

kuolema 

kuolema 

Kuolema 

kuolema  

Kuolema tai joku muu huono juttu 

kuolema tai vaan pääkallo 

Kuolema, sos hätä 

kuolemaa 

Kuolemaa 

Kuolemaa, tarkemmin naurusta kuolemaa 

Kuolemaa, tylsyyttä,  

kuolet. Joudut vaikka tekemään jotain kauheaa. 

Voidaan käyttää myös esim jos teet jotain noloa 

kuollu, jotain pahaa tapahtu 

kuollut 

Kuollut, ehkä voi olla niin väsynyt että ”kuolleen 

näköinen” mutta myös siihen, ettei jokin kiinnosta 

tai innosta 

kuollut, yleensä samassa merkityksessä kuin rip 

nuorison kielessä 

oot kuollu 

Sinä tai toinen osapuoli viestinnässä on ns. dead. 

tarkoittaa että jossain tulee kuolema. Esim. 

urheilussa jos joku aikoo taklata jonkun niin tätä 

käytetään 

tarkoittaa pelkkää pääkalloa tai kuolemista 

Tämä viittaa yleensä johonkin vakavaan asiaan. Tätä 

voidaan siis käyttää viestissä kuvastamassa 

voimakeinoa tai tämä voi tarkoittaa myös 

kuolemaakin. 

uhkauksissa tai joku o kuollu 

 

hämmennys; järkytys (14) 
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Dry keskustelu, lmao, agreed, nolo asia agreed, 

miten sä voit sanoo noin? 

ei saatana 

jokin asia ei voi olla todellista 

Joku asia on mennyt yli, joko humoristisella tavalla 

tai tyrmistyttävällä tavalla 

Joku tekee jotain tyhmää ja oot shokissa 

joku todella idioottimainen tai ärsyttävä asia 

tapahtuu, dead, ei näin 

Jotai pahaa on tapahtuku tai  

Jotain huonoa on tapahtunut 

jotain uskomattoman kauheeta mut koomisessa 

kontekstissa 

Kuolema, sos hätä 

Omg!!  

Reaktio ylilyövään, "offensive" viestiin 

sitä kun jokin asia menee yli eikä jää mitään 

sanottavaa 

voi ei 

 

negatiivisuus (13) 

 

Erittäin suuri bruh moment 

Ihan surkea juttu 

Jos ei pidä yhtään jostain asiasta  
jos joku kertoo huonon vitsin ja se ei naurata yhtää 

ni tää on se vastaus. ja että no shit sherlock 

Jos joku kertoo oikeesti huonon vitsin nii tää on 

vastaus tai sitte et no shit sherlock 

Kuolema tai joku muu huono juttu 

Kuolemaa, tylsyyttä,  

kuvaa ei mielekästä tilannetta 

mä tuun niin kuolee 

Nyt kävi huonosti.  

tilanteen ikävyyden kuvaaminen, negatiivisten 

tunteiden ilmentäminen  

Tämä viittaa yleensä johonkin vakavaan asiaan. Tätä 

voidaan siis käyttää viestissä kuvastamassa 

voimakeinoa tai tämä voi tarkoittaa myös 

kuolemaakin. 

Tätä emojia käytän jos joku on niin väärässä tai 

hauska etten voi ilmaista sitä millään muulla tavalla. 

 

nolous (9) 

 

"kill me please" "hahahahhahahahah" käytän itse 

ainakun oikeasti naurattaa tai kun puhutaan 

tilanteessta josta en oikeasti pidä 

Dry keskustelu, lmao, agreed, nolo asia agreed, 

miten sä voit sanoo noin? 

jos on tapahtunut jostain todella noloa jollekkin  

Kun jotain hauskaa tai noloa on tapahtunut käytän 

kyseistä emojia.  

Kun on joku cringe juttu ja häpee silmät pääst. tai sit 

just liitetään itkuemojiin nii se tarkottaa nauramist 

kuolet. Joudut vaikka tekemään jotain kauheaa. 

Voidaan käyttää myös esim jos teet jotain noloa 

käytetään puhuttaessa esim. asiasta, jota ei halua 

tehdä, myötähäpeästä tms 

Nauruun kuollutta tai emojia voi käyttää jos joku on 

mokannut pahasti. 

taas jos on noloa niin ton voi lisätä viestin perään (tai 

tää + se itkunaama) 

 

pääkallo; luuranko (5) 

 

Luuranko ehkä se tarkoittaa pelkoa  

Pääkallo 

pääkallo 

pääkallo, vaarallinen 

tarkoittaa pelkkää pääkalloa tai kuolemista 

 

uhkaavuus (4) 

 

Jokin asia on uhka 

Luuranko ehkä se tarkoittaa pelkoa  

pääkallo, vaarallinen 

uhkauksissa tai joku o kuollu 

 

muut (6) 

 

en osaa selittää 

en osaa selittää mutta ei liity mitenkään  kuolemaan 

Ensimmäisenä tulee mieleen sana "Hah". Halutaan 
kiusata kaveria, kun on itse onnistunut. 

I  don't use this emoji again. 

Kun jokin asia yritetään saada sarkastiseksi 

Todella vakavia vedonlyöntitappioita 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

kuolema (37) 

 

dead, kuolema. Siis et se jotain tapahtu ja oon siitä 

kuollut, shokeeraantunut. Voi olla huono tai hyvä - 

yleensä myötähäpeä, joskus nauranut ittensä 

kuoliaaksi 

En tiedä. Kuolemaa tuo pääkallo yleensä tarkoittaa. 

Mutta voisin ehkä käyttää jossain hullussa 

tarkoituksessa ”se parhaiten nauraa, joka viimeksi 

nauraa”.  

Jaa, varmaan kuolemaa. En ole koskaan käyttänyt. 

Jotain kuolemaan liittyvää, ei välttämättä surullisella 

tavalla.  

kuolema 

Kuolema 

Kuolema 

Kuolema 

Kuolema 

kuolema 

Kuolema 

Kuolema 

Kuolema 

Kuolema (kuvaannollisesti), joko jonkin ikävän 

asian vuoksi tai vaihtoehtoisesti on kuoltu nauruun, 

jos emojia edeltävä teksti viittaa johonkin hauskaan 

asiaan. 

Kuolema / Day of the dead / Hallowe'en 

(yhdistelmänä muiden emojien kanssa, kuten 
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kurpitsa, kummitus, lepakko, hämähäkin seitti, jne.) 

/ Kuolemalla uhkaus / Liika laihdutus / Paha krapula  

Kuolema, halloween, kauhu, yms 

Kuolema, halloween, pelottelu, kalma 

kuolema, halloweween 

Kuolema, kauhu, pelottavaa 

kuolema? en käytä. 

Kuolema. 

Kuolema. 

Kuolema/mustaa huumoria. 

Kuolemaa, kuollutta 

Kuolemaa, tai vaihtoehtoisesti sillä voidaan viitata 

esimerkiksi metallimusiikkiin tai goottiestetiikkaan 

Kuoleman oma 

Kuolemanhymy. Pahaenteinen hymy. 

Kuollut 

Kuollut, kuolema 

Pääkallo, kuolema 

Pääkallo, kuolema 

Pääkallo, kuolema, ehkä myös merirosvolipun tai 

death metalin symbolina (itse käytän myös 

"luurangon" merkityksessä). 

pääkallo, kuolema, myrkyllinen 

Pääkallo, kuolema, synkkä asia, loppu 

Riippuu todella paljon kontekstista. Ehkä 
ensimmäiseksi tulee mieleen sarkastinen "rip"-

merkitys. 

Rip 

You are ded 

 

pelottavuus; kauhu (20) 

 

”Gauheeta” 

dead, kuolema. Siis et se jotain tapahtu ja oon siitä 

kuollut, shokeeraantunut. Voi olla huono tai hyvä - 

yleensä myötähäpeä, joskus nauranut ittensä 

kuoliaaksi 

Ehkä karmivaa tilannetta? En käytä tätä koskaan. En 

löytänyt yhtään viestiä, jossa olisin tätä käyttänyt. 

En kestä/kuolen nauruun, häpeään tms. Kertoo 

jossakin tilanteessa myös kauhistumisesta. 

Halloween. Kauhuleffafiilistelyä. Pelottelua.  

Horror 

Hui 

Hyytävän kamalaa TAI Pelottelupila 

Jaa-a, en muista koskaan nähneeni eikä oikeestaan 

tuo hirveesti mitään mieleen. Ehkä jos kirjoittaa 

viestin kauhuleffasta? 

Kamala, karsea, pelottava 

Kauhua 

Kuolema, halloween, kauhu, yms 

Kuolema, halloween, pelottelu, kalma 

Kuolema, kauhu, pelottavaa 

Kuvittaa jotain kauhuun liittyvää lausetta, esim. 

halutaan kuvata Halloweenia tms. 

Myrkyn lykkäs, karmivaa, kauheaa  

Pelko. 

Pelottavaa, tuonelameininki. 

Pelottelu, ei kuitenkaan kuolema (ku ei oo sääriluut 

alla ristissä) Joku hurja juttu, säikyttely, 

Halloweenin hengessä 

Tätäkäön en juuri muista nähneeni. Kammottava, 

karmiva. 

 

halloween (18) 

 

En osaa sanoa. Tulee mieleen jokin Halloween. En 

käyttäisi tosielämästä kertovista kuolintapauksista 

keskusteltaessa 

Halloween 

Halloween 

Halloween lähestyy  

Halloween? Uhkaus? 

Halloween. Kauhuleffafiilistelyä. Pelottelua.  

Iloinen mutta halloween-twistillä. 

Kun tod menee pahasti pieleen, ehkä halloween ajan 

hupimerkkinäkin voisi mennä - riippuu 

asiayhteydestä 

Kuolema / Day of the dead / Hallowe'en 

(yhdistelmänä muiden emojien kanssa, kuten 

kurpitsa, kummitus, lepakko, hämähäkin seitti, jne.) 

/ Kuolemalla uhkaus / Liika laihdutus / Paha krapula  

Kuolema, halloween, kauhu, yms 
Kuolema, halloween, pelottelu, kalma 

kuolema, halloweween 

Kuvittaa jotain kauhuun liittyvää lausetta, esim. 

halutaan kuvata Halloweenia tms. 

Pelottelu, ei kuitenkaan kuolema (ku ei oo sääriluut 

alla ristissä) Joku hurja juttu, säikyttely, 

Halloweenin hengessä 

Pääkallo vain, jota käytän harvoin ja vain harvoille 

johonkin heavy metal -juttuihin tai halloweenin 

aikaan. 

Pääkallo. Halloween,  

Tulkitsisin joko Halloween-ajan perusemojiksi tai 

vain joksikin hulluttelukokeiluksi. En tulkitsisi 

negatiiviseksi. 

Vaikkapa Halloween-bileitä 

 

pääkallo; luuranko (18) 

 

en tiedä, tai siis tiedän että tuo on pääkallo, mutta en 

osaisi käyttää 

Pääkallo 

Pääkallo 

Pääkallo 

Pääkallo - en juuri käytä.  

Pääkallo se näkyisi olevan 

Pääkallo vain, jota käytän harvoin ja vain harvoille 

johonkin heavy metal -juttuihin tai halloweenin 

aikaan. 

Pääkallo, kuolema 

Pääkallo, kuolema 

Pääkallo, kuolema, ehkä myös merirosvolipun tai 

death metalin symbolina (itse käytän myös 

"luurangon" merkityksessä). 

pääkallo, kuolema, myrkyllinen 

Pääkallo, kuolema, synkkä asia, loppu 



72 

 

pääkallo, kuvaa että käyttäjä ironisesti sanoo 

olevansa totaalisen eri mieltä asiasta tai on todella 

vihamielinen 

Pääkallo, vaara, huomio.  

Pääkallo. Ei tarkoita mitään keskustelussa. 

Pääkallo. En tiedä miten tuota itse käyttäisin 

Pääkallo. Halloween,  

Pääkalloa 

 

negatiivisuus (14) 

 

Ei hyvää seuraa 

En tiedä! Vihainen, torjuva emoji, kieltäytyy 

kommunikoimasta, tunteeni ovat kuolleet tai en 

halua avautua yhtään, painu helvettiin ja jätä mut 

rauhaan???  

Hyytävän kamalaa TAI Pelottelupila 

Ilmaisee vaaraa, usein humoristisesti, mutta voi 

ilmaista myös ärtymystä tai kiukkua, jolloin viesti on 

suht vakava. Voi varoittaa muita tai kertoa siitä, että 

itse tunnistaa vaaran. "Älä syö tuntemattomia sieniä 

     " "Meinasin kokeilla uusia sieniä      " "Jospa ei 

puhuttas enää politiikasta      ". 

Korostaa jonkin asian olevan todella karua. 

Kuolema (kuvaannollisesti), joko jonkin ikävän 
asian vuoksi tai vaihtoehtoisesti on kuoltu nauruun, 

jos emojia edeltävä teksti viittaa johonkin hauskaan 

asiaan. 

Kun tod menee pahasti pieleen, ehkä halloween ajan 

hupimerkkinäkin voisi mennä - riippuu 

asiayhteydestä 

Olen tehnyt/sanonut jotain pahaa 

Pääkallo, kuolema, synkkä asia, loppu 

pääkallo, kuvaa että käyttäjä ironisesti sanoo 

olevansa totaalisen eri mieltä asiasta tai on todella 

vihamielinen 

Superääliömäistä, ehkä vaarallista 

Tylsistyy kuollakseen... 

Vaaraa, murhetta, pahaa hajua tai makua. Uhittelua 

ja varoitusta yhtä aikaa. Harvakseltaan käytetty. 

 

nauraminen; hauskuus (10) 

 

dead, kuolema. Siis et se jotain tapahtu ja oon siitä 

kuollut, shokeeraantunut. Voi olla huono tai hyvä - 

yleensä myötähäpeä, joskus nauranut ittensä 

kuoliaaksi 

En kestä/kuolen nauruun, häpeään tms. Kertoo 

jossakin tilanteessa myös kauhistumisesta. 

Kun tod menee pahasti pieleen, ehkä halloween ajan 

hupimerkkinäkin voisi mennä - riippuu 

asiayhteydestä 

Kuolema (kuvaannollisesti), joko jonkin ikävän 

asian vuoksi tai vaihtoehtoisesti on kuoltu nauruun, 

jos emojia edeltävä teksti viittaa johonkin hauskaan 

asiaan. 

Kuolema/mustaa huumoria. 

Mustaa huumoria 

Mustaa huumoria. Naurua.  

Nauraa niin että kuolee, tämän luin jostain jutusta, ja 

joskus läpällä sitä käytin.  

Tosi mustaa huumoria 

Tulkitsisin joko Halloween-ajan perusemojiksi tai 

vain joksikin hulluttelukokeiluksi. En tulkitsisi 

negatiiviseksi. 

 

uhkaavuus; vaara (10) 

 

Anarkia, vaara 

Halloween? Uhkaus? 

Hengenvaara,  

Ilmaisee vaaraa, usein humoristisesti, mutta voi 

ilmaista myös ärtymystä tai kiukkua, jolloin viesti on 

suht vakava. Voi varoittaa muita tai kertoa siitä, että 

itse tunnistaa vaaran. "Älä syö tuntemattomia sieniä 

     " "Meinasin kokeilla uusia sieniä      " "Jospa ei 

puhuttas enää politiikasta      ". 

Kuolema / Day of the dead / Hallowe'en 

(yhdistelmänä muiden emojien kanssa, kuten 

kurpitsa, kummitus, lepakko, hämähäkin seitti, jne.) 

/ Kuolemalla uhkaus / Liika laihdutus / Paha krapula  

Kuolo korjaa/vaarallista touhua (leikkisämmin 

"listin sut") 

Superääliömäistä, ehkä vaarallista 
Vaaraa, murhetta, pahaa hajua tai makua. Uhittelua 

ja varoitusta yhtä aikaa. Harvakseltaan käytetty. 

Vaarallinen 

Varoitus vaarallisesta tilanteesta?? En tiedä 

 

myrkyllisyys (4) 

 

Myrkyllinen 

Myrkyn lykkäs, karmivaa, kauheaa  

pääkallo, kuolema, myrkyllinen 

Toksinen, myrkyllinen. 

 

metallimusiikki (3) 

 

Kuolemaa, tai vaihtoehtoisesti sillä voidaan viitata 

esimerkiksi metallimusiikkiin tai goottiestetiikkaan 

Pääkallo vain, jota käytän harvoin ja vain harvoille 

johonkin heavy metal -juttuihin tai halloweenin 

aikaan. 

Pääkallo, kuolema, ehkä myös merirosvolipun tai 

death metalin symbolina (itse käytän myös 

"luurangon" merkityksessä). 

 

sarkasmi (3) 

 

Käyttäisin itse tätä luultavasti sarkastisesti 

pääkallo, kuvaa että käyttäjä ironisesti sanoo 

olevansa totaalisen eri mieltä asiasta tai on todella 

vihamielinen 

Riippuu todella paljon kontekstista. Ehkä 

ensimmäiseksi tulee mieleen sarkastinen "rip"-

merkitys. 

 

muut (12) 
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-  

?? 

(En käytä, merkitys jäänyt epäselväksi) 

Ei käytössä, ei tarkoita mitään. 

Ei mitään? 

En käytä tätä 

En lähde arvailemaan. En käytä, enkä ole koskaan 

saanut viestiä, jossa olisi tämä. 

En tiedä 

En tiedä mitä tämä tarkoittaa, en koskaan käytä tätä, 

enkä oikein edes tiedä missä käyttäisin sitä. 

en tiedä, tai siis tiedän että tuo on pääkallo, mutta en 

osaisi käyttää 

En tiedä. En käytä tätä emojia 

Ikivanha 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

-se kaatu eile pihalla 

-ei vittu       

 

"Mulla on koulua keskiviikkoisin neljään KOKO 

vuoden ajan *pääkalloemoji*" 

 

"Onnistuin kaatumaan taas rappusissa (emoji)" 
 

apua, tuleeks seki sinne            

 

EN VOI USKOA, ETTÄ VALEHTELIT SINUN 

ÄITILLESI. OLET KUOLLUT :D (pääkalloemoji 

tähän) 

 

esim. Ahahhaahahahha                 

 

jos joku laittaa jotain sopimatonta niin laitan ton 

 

Jos vaikka ärsyttävä ihminen tulee puhumaan sinulle 

ja alkaa kertoa kaikenlaista josta et ole kiinnostunut 

ja haluaisit vain lähteä pois tilanteesta ja laittaa 

kaverille viestiä ''vitsi se tuli taas selittää jotain 

turhaa *pääkalloemoji*'' 

 

koulu aamut on kuolema  

 

kun nään jonkun henkilön josta en pidä 

 

käytän jos toinen on ärsyttävä ni vastaan vaan näin 

sarkastisesti:) 

 

Miksi sä teit noin       

 

Mostly used by girls sooo... I dunno. 

 

mul on tunti 11:10-11:25       

 

Mutsi raivoo       

 

Ouuu paha       

 

Tavallaan haluankin takaisin, mutta en oota sitä 

stressin määrää       (keskustelusta, jossa mietittiin 

koulun alkamista loman lähestyessä loppuaan) 

 

tämä toimii vielä harvempiin osiin meemeistä 

nauruemojina 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

"Onko kellään teistä flunssaa?                    " 

 

En ole koskaan käyttänyt tätä. Ehkä johonkin 

Halloween viestiin voisi.  

 

en ole käyttänyt. Eipä kun olen, halloween-juhlien 

yhteydessä hämähäkinverkkojen ja kurpitsojen 

yhteydessä! En kuitenkaan kuvaamaan mitään 

tunnetilaa.  

 

Hyvää halloweenia 

 

Kerra kommentoin tällä yhtä heavy metal-lehmä 

videota  
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Liite 15: Yhteen puristetut kädet 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

rukoileminen (42) 

 

"toivotaan toivotaan parasta" 

Amen 

ei-kristillistä rukoilua 

Emoji kuvaa rukousta tai rukoilua 

Helpotus, rukous, i rest my case 

hiljennytään rukoukseen tai hyvä me 

Joidenkin mielestä tuo on ylävitonen, mutta minä 

olen ajatelluy sitä yleensä sellaisena melkein 

rukoiluasentona, jolla voi esim kiittää toista jos tekee 

jotain kivaa 

joko rukous tai "high five", kauhee ristiriita 

kiitos, rukoileva 

kiität tai rukoilet 

Kun vitsaillaan Jeesuksella/viitataan ehkä 

rukoilemiseen 

Olen aina olettanut, että tämä kuvastaa 

jonkinnäköistä uskonnollista rukoilua. 

praying 

Praying hands 

rukoileminen tai palvominen, mutta monille selvisi 

vasta lähi aikoina, että se tarkoittaakin yläfemmaa 

rukoilemista 

Rukoilemista 

rukoilet tai pyydät 

Rukoilet toisen tai itsesi puolesta. 

rukoileva 

Rukoileva 

Rukoileva 

rukoileva emoji ja kiitos emoji 

rukoileva ja kiitollinen 

rukoilevat kädet 

Rukoilla 

Rukoilu 

rukoilu 

rukoilu ei uskonnollisesti 

rukoilu mut ei uskonnollisesti 

rukoilu tai ylävitonen 

Rukoilua 

Rukoilua 

rukoilua tai ylävitosta 

rukoiluemoji 

Rukous 

Rukous tai ylävitonen 

sellane ruokoilu (käytän yleensä kun pyydän jotain 

äitiltä) 

taputtaa tai kiittää tai rukoilla 

tiedän että se tarkoittaa oikeasti että kaksi ihmistä 

antaa ylävitosen mutta minulle se merkitsee 

enemmän rukoilua 

Uskoa tai rukousta 

Ylävitonen tai rukous mahdollisest 

 

kiittäminen; kiitollisuus (33) 

 

"jooko" tai "kiitos" 

Anteeksipyytävää tai kiittävää 

camoon pliis tai ihan vitun iso kiitos 

Hyvää merkitsevä tai kun on kiitollinen jostain 

jes, kiitos 

Joidenkin mielestä tuo on ylävitonen, mutta minä 

olen ajatelluy sitä yleensä sellaisena melkein 

rukoiluasentona, jolla voi esim kiittää toista jos tekee 

jotain kivaa 

jos vaikka sanoo kiitos niin voi laittaa ton siijen 

perään sillee jes  

kiitollinen emoji 

kiitollisuus: kiitoksen osoittaminen toisen tekemää 

palvelusta kohtaan, pyynnön pukeminen 

pehmeämpään ja ystävällisempään ulkoasuun 

kiitollisuutta 

Kiitollisuutta, erityisesti jos joku on nähnyt paljon 
vaivaa. 

kiitoooossss, usein kiitos sellaiselle kenen kanssa ei 

ole läheinen 

kiitos 

kiitos 

kiitos 

kiitos 

Kiitos 

Kiitos 

Kiitos 

KIITOS TUHANNESTI OON SULLE VELKAA 

kiitos, rukoileva 

kiitos/ kiitollinen 

kiität tai rukoilet 

kun ollaan silleen thank god 

Pliis tai kiitos Pyytää siis jotain tai kiittää 

rukoileva emoji ja kiitos emoji 

rukoileva ja kiitollinen 

semmone kiitos/arvostan 

taputtaa tai kiittää tai rukoilla 

toivoo tai kiittää 

Tätä käytetään yleensä kiittämisen yhteydessä 

osoittamaan kiitollisuutta. 

Tää on niikun sellanen pliis, jooko tai kiitos emoji.  

When I apologize, say thank you, or ask to do 

something to someone. 

 

pyytäminen; anelu (22) 

 

'ole kiltti'' ''pliis'' ''anteeks tosi paljon'' 

"jooko" tai "kiitos" 

"please" "sorry" 

"pliis" 

Anelua taas 

Anelus emoji eli Pleasee 
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camoon pliis tai ihan vitun iso kiitos 

Joko että jes tämä on tapahtumassa tai että sanoo 

pliis pliis 

joku toivoo jotain tai on tyytyväinen kun joku 

tapahtuu 

jos yritän pyytää tai kysyä jotain esim vanhemmilta 

kiitollisuus: kiitoksen osoittaminen toisen tekemää 

palvelusta kohtaan, pyynnön pukeminen 

pehmeämpään ja ystävällisempään ulkoasuun 

ku pyydän jotain nii käytän mut sarkastisesti 

Pliis tai kiitos Pyytää siis jotain tai kiittää 

Pyydät jotain 

rukoilet tai pyydät 

sellane ruokoilu (käytän yleensä kun pyydän jotain 

äitiltä) 

toivoo tai kiittää 

Toivovaa tai epätoivoista 

tää on "Pliiiiiiiiiiiiiiiiiiide mä pyydän" 

tää on että pyytää jotai että pliis voiks antaa jotai :D 

Tää on niikun sellanen pliis, jooko tai kiitos emoji.  

When I apologize, say thank you, or ask to do 

something to someone. 

 

yläviitonen (13) 

 

High five 

hiljennytään rukoukseen tai hyvä me 

joko rukous tai "high five", kauhee ristiriita 

joko se, että kaksi ihmistä läpyttää tai semmoinen 

rauha. 

kunnioitusta tai ylävitonen 

lyö ylävitosen 

rukoileminen tai palvominen, mutta monille selvisi 

vasta lähi aikoina, että se tarkoittaakin yläfemmaa 

rukoilu tai ylävitonen 

rukoilua tai ylävitosta 

Rukous tai ylävitonen 

ylä 5 

ylävitonen 

Ylävitonen tai rukous mahdollisest 

 

iloisuus; tyytyväisyys (6) 

 

Hyvää merkitsevä tai kun on kiitollinen jostain 

Joko että jes tämä on tapahtumassa tai että sanoo 

pliis pliis 

joku toivoo jotain tai on tyytyväinen kun joku 

tapahtuu 

kun joku on niin ihanaa että se on ihan 

jumalaista                    

Ollaan jees kimpassa.  

peace out. rentoa loppu päivää/viikkoa 

 

rauha (6) 

 

joko se, että kaksi ihmistä läpyttää tai semmoinen 

rauha.  

peace out. rentoa loppu päivää/viikkoa 

Rauha ja tasapino 

rauhaa ja rakkautta 

Rauhallista 

Sovintoa, rauhaa jne. 

 

siunattu (5) 

 

Blessed  

Jumala siunaa Knicksin playoffit  

kun joku on niin ihanaa että se on ihan 

jumalaista                    

tarkoittaa pyhää tai viatonta 

Too blessed to be stressed 

 

anteeksi pyytäminen (4) 

 

'ole kiltti'' ''pliis'' ''anteeks tosi paljon'' 

"please" "sorry" 

Anteeksipyytävää tai kiittävää 

When I apologize, say thank you, or ask to do 

something to someone. 

 

kunnioitus (4) 

 

kunnioitusta tai ylävitonen 

lyö ylävitosen 

respect 
semmone kiitos/arvostan 

 

muut (5) 

 

en tiiä 

Helpotus, rukous, i rest my case 

Joku suostuu sun ehdotukseen tai tarjoaa apua 

Kun olet samaa mieltä postauksen kanssa 

tarkoittaa pyhää tai viatonta 

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

kiittäminen; kiitollisuus (63) 

 

"kiitollinen-siunattu-onnellinen". Kiitos. Vaikka 

kädet kyllä voisivat olla myös rukoilevat kädet.  

Aamen, Kiitos 

Blessed / Tyytyväinen / Kiitollinen 

Itse olen käyttänyt tätä merkityksessä ”kiitän” mutta 

jotkut toivottavat tällä siunausta. Highfive-

merkitykseen en usko, se lienee urbaani legenda. 

Itse tulkitsen että on rukous tai pikemminkin thank 

God -tyyppinen kiitos yläkertaan. Kuulemma 

joidenkin mielestä high five, mutta on kyllä tosi 

löysä sellainen ;) 

Jonkun asian toivomista tai kiitosta 

Kaikilla väreillä sama: "pliiis?" Tai "kiitän" (kun 

joku tehnyt/luvannut palveluksen) 

Kiitollinen 

Kiitollinen 

Kiitollinen, siunattu, onnellinen by Kalevauva 

kiitollinen.  

Kiitollisuus 

Kiitollisuus 

Kiitollisuus, rukoileminen 
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Kiitollisuus, rukoilevat kädet 

Kiitollisuus. Ihanaa, kiitos, olen sulle tosi kiitollinen. 

Olen kiitollinen kaikesta upeasta mitä elämä on 

minulle tarjonnut blaa blaa. En halua ajatella 

rukouksena. Vähän ällöttävä emoji, en ikinä 

käyttäisi. 

Kiitollisuus. Rukous. / konteksti + tämä on high five! 

Kiitollisuutta 

Kiitollisuutta 

Kiitollisuutta 

Kiitollisuutta  

Kiitollisuutta. En käytä itse, koska koen alentavaksi. 

Kiitollisuutta. Pyyntöä.  

Kiitos 

Kiitos 

Kiitos 

Kiitos  

Kiitos sydämen pohjasta/ rukous, harras toive 

Kiitos sydämmestä, kiitollisuus 

Kiitos tai high 5 

Kiitos tai rukous. Ei omassa käytössä juuri koskaan. 

Emojeista joilla voi käyttää ihonväriä, suosin 

fiktiivistä keltaista. 

Kiitos tai sitten myös "please" henkinen pyyntö, 

joskus myös rukoillaan että jokin asia toimii tai 
tapahtuu. 

Kiitos, kiitollinen. Välillä tulee uskovaisvivahteita ja 

en itse käytä sen takia. 

Kiitos, kiitollisuus 

Kiitos, kiitollisuus 

Kiitos, kiitollisuus, nöyryys 

Kiitos, kiitollisuus. 

Kiitos, tai sitten namaste, joka on kohtelias 

keskustelun lopetus jooga-ym piireissä 

Kiitos! 

Kiitos. Kiitollinen.  

Kiitos. Kiitollisuus. Kiitollinen.  

Kiitos. Kiitos silloin kun luulet ettei pelkkä kiitos 

riitä. 

Kiitos. Käytän tätä emojia vain harvoin  

Kiitos/siunaus 

Kiitosta ja kumarrusta, joskus joillakin ihmisillä 

myös anteeksipyyntöä tai selittelyä. "En tarkoittanut 

sanoa pahasti      " "Sauna oli sopivan lämmin      " 

En itse käytä tätä koskaan, nyt kun ajattelen, niin 

käyttäisin itse pelkkää sydäntä monessa sellaisessa 

kontekstissa, joissa olen nähnyt muiden käyttävän 

tätä emojia. 

Kiittäminen, toisaalta voimakas pyytäminen, 

melkein rukoilu 

Kiittämistä 

kiittämistä, hyväksymistä, tsemppaamista, 

siunaamista 

Kunnioittava tervehdys, olisikohan intialainen tms. 

tapa liittää kädet tällä tvalla yhteen ja kumartaa. 

Käytetään myös kiittäessä jotain henkilöä. 

Luojan kiitos! Onneksi! Siunausta. Rukoilen 

puolestasi. Olet ajatuksissa. 

Luulin ennen että tämä on rukoilu, anelu (please) tai 

aasialainen kiitos, mutta ilmeisesti onkin high-five 

Minusta tämä on rukoiluemoji sekä myös "kiitos 

kaunis" -emoji. Olen kuullut, että osan mielestä tässä 

annetaan ns. ylävitoset, itse en näe hymiötä niin.  

nöyrä kiitos 

Olen kuullut että olisi oikeasti high five, mutta itse 

käytän merkityksessä kiitos / kiitollisuus, voisi 

tarkoittaa myös rukousta / rukoilemista / pyytämistä. 

Please, kiitos, kiitollinen, rukoilu, todella toiveikas 

Pretty please tai suurkiitos 

Pyyntö, kiitos, rukous 

Pyyntö, kiitos, rukous 

Rukoilua, myös kiitosta. 

Rukous, pyydän esirukousta, kiitos muistamisesta 

Terve, moi, kiitos, pliide. Arvostan huomiotanne, 

kiittimoikka ylikohteliaana maneerina 

Thank God - I hope so 

Voi tarkoittaa pyyntöä tai kiitosta. En käytä. 

 

rukoileminen (40) 

 

"kiitollinen-siunattu-onnellinen". Kiitos. Vaikka 

kädet kyllä voisivat olla myös rukoilevat kädet.  

Aamen, Kiitos 

anelu tai rukoilu 

Anelua, rukousta, pyyntöä. Ei missään nimessä 
high5. 

Anoa, rukoilla 

High five tai rukoilen (toinen vaihtoehto edellisen 

emojin rinnalle) 

High five, yläfemmat (Itse luulin ennen, että 

kyseessä on intialaistyyppinen käsien rukousasento, 

mutta (nuoremmat) kaverit käyttävät sitä pelkästään 

yläfemmana.) 

Itse tulkitsen että on rukous tai pikemminkin thank 

God -tyyppinen kiitos yläkertaan. Kuulemma 

joidenkin mielestä high five, mutta on kyllä tosi 

löysä sellainen ;) 

Joko rukoilla tai high five. 

Kiitollisuus, rukoileminen 

Kiitollisuus, rukoilevat kädet 

Kiitollisuus. Rukous. / konteksti + tämä on high five! 

Kiitos sydämen pohjasta/ rukous, harras toive 

Kiitos tai rukous. Ei omassa käytössä juuri koskaan. 

Emojeista joilla voi käyttää ihonväriä, suosin 

fiktiivistä keltaista. 

Kiitos tai sitten myös "please" henkinen pyyntö, 

joskus myös rukoillaan että jokin asia toimii tai 

tapahtuu. 

Kiittäminen, toisaalta voimakas pyytäminen, 

melkein rukoilu 

Kuulemma sen oli alunperin tarkoitus tarkoittaa 

"high five", mutta ihmiset käyttävät sitä 

pääsääntöisesti rukous-emojina. 

Luojan kiitos! Onneksi! Siunausta. Rukoilen 

puolestasi. Olet ajatuksissa. 

Luulin ennen että tämä on rukoilu, anelu (please) tai 

aasialainen kiitos, mutta ilmeisesti onkin high-five 

Minusta tämä on rukoiluemoji sekä myös "kiitos 

kaunis" -emoji. Olen kuullut, että osan mielestä tässä 

annetaan ns. ylävitoset, itse en näe hymiötä niin.  
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Olen kuullut että olisi oikeasti high five, mutta itse 

käytän merkityksessä kiitos / kiitollisuus, voisi 

tarkoittaa myös rukousta / rukoilemista / pyytämistä. 

Onnentoivottamista, rukoilua toisen onnistumisen 

tai selviämisen puolesta  

Please, kiitos, kiitollinen, rukoilu, todella toiveikas 

Pliis, rukoilla, toivoa 

Pyyntö, kiitos, rukous 

Rukoilen puolestasi  

Rukoilen tai toivon 

Rukoilla, pyytää hartaasti jotain joltain 

Rukoilu-hymiö. Käytän tätä joskus, jos kirjoitan 

todella toivovani jotain. Näen tätä myös kiitos-

ominaisuudessa, mutta itse en käytä niin. 

Rukoilu, pyyntö, toive 

Rukoilua, myös kiitosta. 

Rukous / Meditointi / Namaste / Ylävitonen  

Rukous, pyydän esirukousta, kiitos muistamisesta 

Rukous, pyyntö, toive 

Rukous, rukoilen puolestasi 

Rukous, toive 

Rukous. Toive. 

Rukousta. Voi käyttää vaikka jos anelee ystävältään 

jotain asiaa tai palvelusta tai keskustelee 

uskonnollisista aiheista 
Siunausta. Rukoilen 

Tota on käytetty mulle siunauksena, hyvän 

toivotuksena. Olen ehkä käyttänyt joskus samoin 

takaisin. En yleensä kyl käytä. Voisi kai tarkoittaa 

vähemmän uskonnollisestikin rukoilua. Luulen ettei 

ole sen oikea merkitys kuitenkaan… 

 

pyytäminen; anelu (22) 

 

anelu tai rukoilu 

Anelua, rukousta, pyyntöä. Ei missään nimessä 

high5. 

Kaikilla väreillä sama: "pliiis?" Tai "kiitän" (kun 

joku tehnyt/luvannut palveluksen) 

Kiitollisuutta. Pyyntöä.  

Kiitos tai sitten myös "please" henkinen pyyntö, 

joskus myös rukoillaan että jokin asia toimii tai 

tapahtuu. 

Kiittäminen, toisaalta voimakas pyytäminen, 

melkein rukoilu 

Luulin ennen että tämä on rukoilu, anelu (please) tai 

aasialainen kiitos, mutta ilmeisesti onkin high-five 

Olen kuullut että olisi oikeasti high five, mutta itse 

käytän merkityksessä kiitos / kiitollisuus, voisi 

tarkoittaa myös rukousta / rukoilemista / pyytämistä. 

Please 

please 

Please, kiitos, kiitollinen, rukoilu, todella toiveikas 

Pliis 

Pliis jooko 

Pliis, rukoilla, toivoa 

Pretty please tai suurkiitos 

Pyyntö 

Pyyntö, kiitos, rukous 

Rukoilla, pyytää hartaasti jotain joltain 

Rukoilu, pyyntö, toive 

Rukous, pyyntö, toive 

Rukousta. Voi käyttää vaikka jos anelee ystävältään 

jotain asiaa tai palvelusta tai keskustelee 

uskonnollisista aiheista 

Voi tarkoittaa pyyntöä tai kiitosta. En käytä. 

 

toivominen (17) 

 

harras toive 

Jonkun asian toivomista tai kiitosta 

Kiitos sydämen pohjasta/ rukous, harras toive 

Please, kiitos, kiitollinen, rukoilu, todella toiveikas 

Pliis, rukoilla, toivoa 

Rukoilen tai toivon 

Rukoilu-hymiö. Käytän tätä joskus, jos kirjoitan 

todella toivovani jotain. Näen tätä myös kiitos-

ominaisuudessa, mutta itse en käytä niin. 

Rukoilu, pyyntö, toive 

Rukous, pyyntö, toive 

Rukous, toive 

Rukous. Toive. 

Thank God - I hope so 

Toivoa hartaasti 

Toivoa parasta 
toivotaan parasta 

Toivotaan parasta 

Toivottavasti kaikki menee hyvin. 

 

siunattu; siunaus (15) 

 

"kiitollinen-siunattu-onnellinen". Kiitos. Vaikka 

kädet kyllä voisivat olla myös rukoilevat kädet.  

Armoa. 

Blessed / Tyytyväinen / Kiitollinen 

High five Olen nähnyt vain uskovaisten käyttävän 

merkityksessä "siunausta". Oikeasti en tiedä, mitä 

tarkoittaa. 

Itse olen käyttänyt tätä merkityksessä ”kiitän” mutta 

jotkut toivottavat tällä siunausta. Highfive-

merkitykseen en usko, se lienee urbaani legenda. 

Kiitollinen, siunattu, onnellinen by Kalevauva 

Kiitos/siunaus 

kiittämistä, hyväksymistä, tsemppaamista, 

siunaamista 

Luojan kiitos! Onneksi! Siunausta. Rukoilen 

puolestasi. Olet ajatuksissa. 

Siunattu, mukana täydestä sydämestä 

Siunaus 

Siunausta 

Siunausta. Rukoilen 

Tavallaan siunaus asialle. Vaikka jokin asia meni 

hyvin. 

Tota on käytetty mulle siunauksena, hyvän 

toivotuksena. Olen ehkä käyttänyt joskus samoin 

takaisin. En yleensä kyl käytä. Voisi kai tarkoittaa 

vähemmän uskonnollisestikin rukoilua. Luulen ettei 

ole sen oikea merkitys kuitenkaan… 

 

yläviitonen (12) 
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Hi 5 

High five 

High five Olen nähnyt vain uskovaisten käyttävän 

merkityksessä "siunausta". Oikeasti en tiedä, mitä 

tarkoittaa. 

High five tai rukoilen (toinen vaihtoehto edellisen 

emojin rinnalle) 

High five, yläfemmat (Itse luulin ennen, että 

kyseessä on intialaistyyppinen käsien rukousasento, 

mutta (nuoremmat) kaverit käyttävät sitä pelkästään 

yläfemmana.) 

Joko rukoilla tai high five. 

Kiitollisuus. Rukous. / konteksti + tämä on high five! 

Kiitos tai high 5 

Kuulemma sen oli alunperin tarkoitus tarkoittaa 

"high five", mutta ihmiset käyttävät sitä 

pääsääntöisesti rukous-emojina. 

Luulin ennen että tämä on rukoilu, anelu (please) tai 

aasialainen kiitos, mutta ilmeisesti onkin high-five 

Rukous / Meditointi / Namaste / Ylävitonen  

Yläfemma 

 

kunnioitus (4) 

 

Kiitos, tai sitten namaste, joka on kohtelias 

keskustelun lopetus jooga-ym piireissä 

Kunnioittava tervehdys, olisikohan intialainen tms. 

tapa liittää kädet tällä tvalla yhteen ja kumartaa. 

Käytetään myös kiittäessä jotain henkilöä. 

Namaste. 

Rukous / Meditointi / Namaste / Ylävitonen  

 

muut (4) 

 

En tiedä. 

Olet oikeassa, olen samaa mieltä. 

Terve, moi, kiitos, pliide. Arvostan huomiotanne, 

kiittimoikka ylikohteliaana maneerina 

Tiimityö, myös uskonnollinen viba 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

"Voisinko saada joltai kyydin karikselle?      " 

 

Ahh kiitos       

 

En tiedä, onko mulla avainta mukana, eli joku kotona 

klo 15 eteenpäin, kiitos!       

 

jes! me tehtiin se       

 

joku on tehnyt palveluksen 

 

jos pyytää jotain palvelusta toiselta tai annat anteeksi 

ja kaipaat armoa 

 

Kiitos tiedosta ystävä       

 

kiitos       

 

kunnioitan  

 

käytän tätä emojia kun pyydän kaverilta jotain 

 

Noniin! Pahoittelut että hetki tässä venähti. 

Kokonaisuus on oikein mainio, oikeastaan ainoa 

mitä tuli mieleen ois että saisko Hello:n 

miksauksesta vähän jousia esiin? Ymmärrän että voi 

olla haastava rasti kun alkuperäinen äänitys ei 

mikään laadukkain ja erottelevin ole. Yleisilme on 

todella hyvä! Ja Puurulalle vielä erityismaininta 

loistavista äänistä.       

 

Otan osaa mummisi puolesta 

 

PERIOD 

 

pliiss 

 

saanks 20e             

 

Tää biisi on niin hyvä (emoji) 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 
 

"Anna koiralle ruoka ja avaa taas telkkari ennenku 

lähet      " 

 

"Kerttu Kotakorven mukaan suurimmat ukkoset 

olisi tänään ja niiden kovimpien pitäisi väistyä 

juhannukseksi       " toivottiin hyvää juhannussäätä 

mökille. 

 

"Mitäs sille toiselle hakijalle tapahtu? Mut todella 

hienoo ja duunihan on siis plakkarissa                 " 

Tsemppiviesti ystävälle, että työpaikka on varmasti 

hänen. 

 

"Sain Susannalta tosi hyvän englannin kielisen 

käännöksen omasta tekstistä          auttoi tähän 

kohtaan valtavasti." Jälleen oli kauhea kiire ja sain 

apua. 

 

"Toivotaan parasta       Kyllä mä oon sitä mieltä, että 

kaikilla on kivempaa silloin, kun jokainen viettää 

osan arkipäivistä omissa menoissaan." Keskustelua 

koronakaranteenista lapsiperheessä 

 

”Toivotaan      ” 

 

                  (Kommentti, kun tutun lemmikki oli 

menossa leikkaukseen)  

 

Ajatuksin myötäeläen      . Työkaverini läheinen oli 

kuollut.  

 

En koskaan. Voisin käyttää tervehdyksenä sopivassa 

tilanteessa.  
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En käytä, koska en tiedä, kumpi veikkaamani 

merkitys on oikea. Saattaisi aiheuttaa suuria 

väärinymmärryksiä. 

 

Esim. kun pyytää jotakuta mukaansa jonneiin 

 

Et jos mahollista, niin tulkaa noutamaan mut sit 

kotoa asti       

 

Hei spostiin tuli lisätietoa risteilystä! Tulihan 

sullekin se?       (Toive, että toinenkin henkilö on 

päässyt risteilylle)" 

 

I wish we can make it       

 

Kiitos       

 

Kiitos sinulle       

 

Kiitos, ihana uutinen.       

 

Kyllä se siitä nousuun lähtee       

 

Käytän "pliis olisipa tämä ja tämä asia näin". Käytän 

myös kiittäessäni.  
 

Läheisille tai ystävälle mukana elämiselle 

 

Me mässäiltiin sukulaisten ja ystävien tuomia ruokia 
      
 

Oma vastaukseni moneen juttuun, kirkon töissä kun 

olen 

 

Ostin Torista huonekalun ja jouduin siirtämään 

hakua kahdesti. Kirjoitin viestin, jossa toivoin vielä 

mahdollisuutta saada kyseinen tuote ja kun se 

onnistui, vastasin kiitos ja lisäsin tämän emojin 

vahvistamaan kiitollisuuttani.  

 

Reaktiona hyviin uutisiin, joita on odotettu hartaasti.  

 

Se on tulos tai ulos joten       Kommentti 

perheryhmään koskien lätkän mm kisoja ja sen 

hetkistä Suomen peliä 

 

Toivotaan parasta       

 

"Usein tulee vaihdettua peruskeltaisesta 

vaaleanruskeaan 

 

Edellinen kerta varmaan kaverille tsemppiviestissä  

sairaalaan ennen operaatiota" 

 

Voitko tuua pitsaa?  
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Liite 16: Säihkeet 

 

 
 

vastaukset: lukioikäiset 

 

loistokkuus; kauneus (32) 

 

'aesthetic'' asia  

blin bling, fancy, upea (voidaan käyttää myös 

sarkastisissa tilaneissa) 

bling bling sellainen lisä viestiin 

Bling, jonkin asian korostus 

fancy asia  

fancy joku sana on vool 

Fancy tapa sanoa joku sana 

fancyyy 

Henkilökohtainen suosikkiemojini, joka ilmentää 

kauneutta, lempeyttä, onnea ja elämän pieniä iloja.  

hieno asia tai korostetaan asioita 

Hienoa/fiiniä 

hienostelu, kursivointi 

hienostelua 

ihku 

Joku asia on todella hieno ja tunnelmallinen. 

Jos joku asia on hieno tai fancy niin se korostaa sitä 

jos on jotain todella hienoa 

Jotai uutta ti hienoa, sarkasmi myös 

Jotain hienoa 

Jotain hienoa tai kallista 

kaikki on ihanaa kaunista glamouria 

Kaunis tai hohtaa 

Ku joku o hienoo tai uutta tai mahtista 

Loisteliaisuus 

loisto, hyvä lisä jos et keksi ig-stooriin mitään 

järkevää emojia 

Loistokas 

riippuu mihin käyttöön esimerkiksi kommentoit 

kaverin kuvaan ja tarkoittaa että tosi kaunis kuin 

tähti 

sparkle, asia on fancy, tai kiva tai sillee positiivinen, 

joskus voi käyttää muiden emojien kaa ironisesti  

sparkles, jokin on kivaa tai halutaan korostaa jotain  

Super fabulous 

Tämä on kullattu asia, soinnullisesti sanottava, 

tää on et joku on yhtä kaunis ku tähti 

 

korostus (26) 

 

Bling, jonkin asian korostus 

emoji, joka laitetaan sanan alkuun ja loppuun 

korostamaan sanaa. voidaan käyttää myös tähtenä 

Fancy tapa sanoa joku sana 

hieno asia tai korostetaan asioita 

hienostelu, kursivointi 

highlight 

itse käytän tätä jos haluan korostaa lauseessa jotain 

tiettyä tärkeetä/ihanaa sanaa/asiaa 

Jonkin asian korostamista. 

Jos halutaqn korostaa jotain sanaa 

Jos joku asia on hieno tai fancy niin se korostaa sitä 

jostain omista ongelmista heitetään läppää jos laittaa 

tän emojin molemmin puolin sitä sanaa esim 

*tähtiemoji* Masennus *tähtiemoji* 

korostetaan jotakin sanaa laittamalla tää emoji 

molemmille puolille 

Kun ✨korostetaan✨ jotain 

kun halutaan korostaa jotain asiaa 

käytetään humoristisena mielenä korostamalla 

tiettyä sanaa esim. ”No tottakai se oli ✨ytl✨” 

käytetään painotettavan sanan ympärillä, joko 

sarkastisesti tai iloisesti 

riippuu miten käyttää, jos on vaan lauseen perässä 

niin se on vaan semmonen lisä. sitte jos jonkun sanan 

ympäröi ✨tälleen✨ niin siinä voi vaan painottaa 

jotain sanaa, se voi lans yrittää piristää, vaikea pukea 

sanooksi 

sanan molemmilla puolilla käytettynä sanan ylös 

nostamista samalla tavalla kuin livenä jazz-hands 

sarkastinen korostus viestille 

sellane ihana juttu mitä halutaan korostaa 
sellanen hieno kimallus jota voi käyttää jos tekee 

jotain asiaa ¨.*erilailla*.¨ 

sparkles, jokin on kivaa tai halutaan korostaa jotain  

tähtitaivas tai semmoinen jos halutaan nostaa jokin 

sana esille niin laitetaan tuo ensiksi, sitten 

kirjoitetaan sana ja sen sanan perään uudestaan tuo 

emoji. 

Tähtiä tai kts. alla oleva esimerkki (kuvataan jotain 

hienoa) 

voi sanoo jotain vakavaa, mutta kun laittaa ton 

emojin molemmille puolille viestii ni sit se onki vaan 

läppää. 

Voi tarkoittaa esim. Sellaista arjen kimallusta ja 

säihkettä, mutta sillä voidaan myös ironisesti 

korostaa jonkin asian "ihanuutta", ks. esimerkki 

 

glitter; kimallus (14) 

 

Emoji kuvaa tähtiä tai glitteriä 

Glitter 

joku kimaltaa 

Kaunis tai hohtaa 

kimalle 

kimallusta tai puhtautta 

Kimaltava 

sellanen hieno kimallus jota voi käyttää jos tekee 

jotain asiaa ¨.*erilailla*.¨ 

Sparkle 

sparkle, asia on fancy, tai kiva tai sillee positiivinen, 

joskus voi käyttää muiden emojien kaa ironisesti  

sparkles, jokin on kivaa tai halutaan korostaa jotain  

Sparkly 

sädehtivä / säkenöivä 
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Voi tarkoittaa esim. Sellaista arjen kimallusta ja 

säihkettä, mutta sillä voidaan myös ironisesti 

korostaa jonkin asian "ihanuutta", ks. esimerkki 

 

sarkastisuus (13) 

 

blin bling, fancy, upea (voidaan käyttää myös 

sarkastisissa tilaneissa) 

joku on tehnyt jotain hyvää joko sarkastisesti tai 

sitten tosi tarkoituksena 

jostain omista ongelmista heitetään läppää jos laittaa 

tän emojin molemmin puolin sitä sanaa esim 

*tähtiemoji* Masennus *tähtiemoji* 

Jotai uutta ti hienoa, sarkasmi myös 

Kun sanoa jotain kamalaa, mutta tehdä siitä kivan 

kuulosen. Siteeraaminen. Lauseen kummallekkin 

puolelle. 

kun sanoo jotain sarkastista niin voi käyttää tota 

emojia 

käytetään painotettavan sanan ympärillä, joko 

sarkastisesti tai iloisesti 

sarkastinen korostus viestille 

sarkastisiin tarkoituksiin käytetty emoji ja sen käyttö 

oli vähän aikaa sitten trendi mutta ei enää 

sparkle, asia on fancy, tai kiva tai sillee positiivinen, 
joskus voi käyttää muiden emojien kaa ironisesti  

voi sanoo jotain vakavaa, mutta kun laittaa ton 

emojin molemmille puolille viestii ni sit se onki vaan 

läppää. 

Voi tarkoittaa esim. Sellaista arjen kimallusta ja 

säihkettä, mutta sillä voidaan myös ironisesti 

korostaa jonkin asian "ihanuutta", ks. esimerkki 

wauuuuuuuuuuuu tai sarkastinen 

 

tähti (11) 

 

Emoji kuvaa tähtiä tai glitteriä 

emoji, joka laitetaan sanan alkuun ja loppuun 

korostamaan sanaa. voidaan käyttää myös tähtenä 

riippuu mihin käyttöön esimerkiksi kommentoit 

kaverin kuvaan ja tarkoittaa että tosi kaunis kuin 

tähti 

star 

tähdet  

tähtitaivas tai semmoinen jos halutaan nostaa jokin 

sana esille niin laitetaan tuo ensiksi, sitten 

kirjoitetaan sana ja sen sanan perään uudestaan tuo 

emoji. 

tähtiä 

Tähtiä 

Tähtiä 

Tähtiä tai kts. alla oleva esimerkki (kuvataan jotain 

hienoa) 

tää on et joku on yhtä kaunis ku tähti 

 

positiivisuus (8) 

 

ajatellaan positiivisesti huonosta asiasta jos käyetään 

tota 

IHANAA OLEN ILOINEN TAI ONNELLINEN 

Jokin on siistiä tai kivaa, tai muuten vaan piristää 

jotain teksiä 

joku on tehnyt jotain hyvää joko sarkastisesti tai 

sitten tosi tarkoituksena 

riippuu miten käyttää, jos on vaan lauseen perässä 

niin se on vaan semmonen lisä. sitte jos jonkun sanan 

ympäröi ✨tälleen✨ niin siinä voi vaan painottaa 

jotain sanaa, se voi lans yrittää piristää, vaikea pukea 

sanooksi 

sellane ihana juttu mitä halutaan korostaa 

sparkle, asia on fancy, tai kiva tai sillee positiivinen, 

joskus voi käyttää muiden emojien kaa ironisesti  

When I want to say "congratulations" or praise 

friends or hope something. 

 

huudahdus (7) 

 

"tadaa"  

uulalaa 

vau 

vittu wau 

wau 

wauuuuuuuuuuuu tai sarkastinen 

Wow 

 
menestys; täydellisyys (7) 

 

Kun on menestynyt jossain  

menestynyt 

Olen voittanut merikorussa suuren opintokassan 

josta iloitsen 

Tämä viittaa yleensä rauhallisuuteen ja tietyllä 

tavalla myös täydellisyyteen 

täydellistä 

täydellisyyttä, asiat hyvin 

Voittoja 

 

yleisemoji (5) 

 

uuten vaan hieno ja sopii kontekstiin aina 

bling bling sellainen lisä viestiin 

Jokin on siistiä tai kivaa, tai muuten vaan piristää 

jotain teksiä 

loisto, hyvä lisä jos et keksi ig-stooriin mitään 

järkevää emojia 

riippuu miten käyttää, jos on vaan lauseen perässä 

niin se on vaan semmonen lisä. sitte jos jonkun sanan 

ympäröi ✨tälleen✨ niin siinä voi vaan painottaa 

jotain sanaa, se voi lans yrittää piristää, vaikea pukea 

sanooksi 

 

muut (15) 

 

- 

En käytä  

en osaa sanoa 

En osaa sanoa. 

en osaa selittää 

en osaa selittää lyhyesti :( 

En tiedä 
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entiiä 

Kun jotain ''cheesy'':ä asiaa sanotaan 

mennää yöllä jonnekki 

Nimien perässä ✨ 

Nosiis tää on Subaru 

pick me 

pick me 

Tällästä tänään.  

 

vastaukset: 40–60-vuotiaat 

 

loistokkuus; kauneus (42) 

 

Bling bling 

Bling bling TAI Kipinöi 

Bling bling, hieman ironista arjen kimallusta, 

äitiporukoissa myös siivouksen kehumisen 

yhteydessä 

Bling bling, voi käyttää missä yhteysessä vain 

bling, bling 

Blingbling, glitter välkkyy, juhlistetaan jotain, onpa 

loistavaa! 

Blingiä, joku asia on ekstrahieno 

Blingiä, nättiä, vaihtoehto sydämille 

Hienoa, loistavan upeaa 
Hienoa!, Loistavaa! 

Jokin on uutta ja hienoa. 

Joku asia on täyttä timanttia / tähtihetki 

Jotain hienoa / mahtavaa / upeaa 

Jotain upeaa, hienoa ja kiiltelevää. Shiny, kun 

puhutaan Pokemoneista. 

Loistaa 

Loistaa tähtien lailla 

Loistavaa 

Loistavaa!  

Loistavaa. Loistetta. Keijupölyä. Cool. 

Loistavaa/bileet tms. 

Luksusta 

Super! 

Säihkettä, loistavuutta, hyvää suoriutumista, juhlaa 

Säihkettä, mahtavuutta 

Säkenöi. On ilta. On jotain ihanaa.  

säteilyä, upeutta, maagista. liitän aina johonkin 

toiseen emojiin. 

Timanttista  

Tuiketta, täheteyttä, briljanttia asiaa korostamaan tai 

viestin koristeena käytetty emoji, joka on lähinnä 

enemmän kaunis kuin merkityksellinen. 

Tuikkivat tähdet, loistavaa 

Tähdet / Taivas / Kirkkaus / Puhtaus  

Tähdet, kimallus, hienoa, puhdas, uusi 

Tähdet, loistava 

Tähdet, loistavaa, hieno juttu, bling bling 

Tähtihetki, Superia! En itse käytä  

Tähtisadetta, juhlantuntua. Pidetään jotain 

loistavana. 

Tähtiä, wow, jotain tosi upeaa 

Upeaa, tähtien tuiketta. 

Upeeta mahtavaa 

Uusi upea kulkuneuvo 

Uutta, kirkasta, tähtiä, "huippuu" 

Vaikea määritellä. Bling bling? Nyt on jotain 

hienoa??? 

Viittaa hienouteen, sekä abstraktiin että 

konkreettiseen. Voi käyttää vastauksena jonkun 

uuteen vaatteeseen tai kampaukseen tms. tai kevyenä 

onnitteluna: "Sain ilmaisen lounaan!" "     " Ei 

yleensä käytetä oman tekemisen kehuskeluun, vaan 

muiden tekemisten hienouden ilmaisemiseen. 

 

tähti (41) 

 

En käytä enkä muista nähneeni. En tiedä missä 

tällasta käyttäis. Hieno tähtitaivas? 

Jaaha. Tähtiä, kimallusta. En ole käyttänyt. Voisin 

käyttää luovasti jossain yhteydessä mutta menisi 

varmaan väärin. Toivonpilkahduksena? Nyt katsoin 

että perhe-Whatsappissa on ollut kerran käytössä. 

Lapsi onnitteli isäänsä syntymäpäivänään. Muita 

emojeja samassa yhteydessä myös. 

Joulun tähdet tuikkivat, eli käytetään kun halutaan 

kuvata joulua tai muuta juhlavaa hetkeä. Harvoin 

olen nähnyt tekstien seassa. 

Shiny, tähtiä, ei mitään kummallisempaa merkitystä. 

Tuikkivat tähdet, loistavaa 
Tähdet 

Tähdet / Taivas / Kirkkaus / Puhtaus  

Tähdet hyvälle asialle 

Tähdet, kimallus, hienoa, puhdas, uusi 

Tähdet, loistava 

Tähdet, loistavaa, hieno juttu, bling bling 

Tähdet, tuikkiminen, metaforisesti lähinnä 

Tähteyttä,  parhautta 

Tähti 

Tähti 

Tähti?? 

Tähti. 

Tähtien loistetta, talviyö 

Tähtihetki 

Tähtihetki, Superia! En itse käytä  

Tähtiloistoa kaiketi?  

Tähtipölyä 

Tähtisadetta, juhlantuntua. Pidetään jotain 

loistavana. 

Tähtisädettä? 

Tähtitaivas, tähtien tuike 

Tähtityyppi 

Tähtiä 

Tähtiä 

Tähtiä tai kimallusta 

Tähtiä taivaalla 

Tähtiä, ei kummoisempaa merkitystä. 

Tähtiä, esim juhlan korostamiseen, onnitteluun 

Tähtiä, glitteriä, juhlia 

Tähtiä, kimalletta 

Tähtiä, säihkettä 

Tähtiä, wow, jotain tosi upeaa 

Tähtiä. Sparkle. Hyvä fiilis, taivaissa, onnea. En 

käytä. 

Upeaa, tähtien tuiketta. 
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Uutta, kirkasta, tähtiä, "huippuu" 

Yö 

Yöllistä tähtitaivasta 

 

glitter; kimallus (21) 

 

Blingbling, glitter välkkyy, juhlistetaan jotain, onpa 

loistavaa! 

Jaaha. Tähtiä, kimallusta. En ole käyttänyt. Voisin 

käyttää luovasti jossain yhteydessä mutta menisi 

varmaan väärin. Toivonpilkahduksena? Nyt katsoin 

että perhe-Whatsappissa on ollut kerran käytössä. 

Lapsi onnitteli isäänsä syntymäpäivänään. Muita 

emojeja samassa yhteydessä myös. 

Kiiltely, jokin asia on hohdokas 

kimalletta, pientä ylellisyyttä tai juhlaa 

Kimallusta, tähtipölyä 

Kuten eräässä ikonisessa sarjassa sanottaisiin: 

Shiny! Jokin on hienoa, nyt menee hyvin, tässä 

hommassa on säihkettä. Emojilla täydennetään 

hyviä uutisia, onnitteluja tai kehuja. 

Käyttäisin tätä kuvailemaan vaikkapa tilaisuuden 

glamour-pitoista luonnetta. 

Onnen toivotus, sparkles, tuike 

Shiny 
Shiny, tähtiä, ei mitään kummallisempaa merkitystä. 

Säihkettä 

Säihkettä, loistavuutta, hyvää suoriutumista, juhlaa 

Säihkettä, mahtavuutta 

Säkenöi. On ilta. On jotain ihanaa.  

säteilyä, upeutta, maagista. liitän aina johonkin 

toiseen emojiin. 

Tähdet, kimallus, hienoa, puhdas, uusi 

Tähtiä tai kimallusta 

Tähtiä, glitteriä, juhlia 

Tähtiä, kimalletta 

Tähtiä, säihkettä 

Tähtiä. Sparkle. Hyvä fiilis, taivaissa, onnea. En 

käytä. 

 

juhla; joulu (15) 

 

Blingbling, glitter välkkyy, juhlistetaan jotain, onpa 

loistavaa! 

Hurraa, juhlat! Tie tähtiin 

joulu 

Joulu 

Joulun aikaa 

Joulun tähdet tuikkivat, eli käytetään kun halutaan 

kuvata joulua tai muuta juhlavaa hetkeä. Harvoin 

olen nähnyt tekstien seassa. 

Juhlava asia 

Juhlavaa 

Juhlavuutta 

kimalletta, pientä ylellisyyttä tai juhlaa 

Todella mahtavaa onnistumista ”you are a 

superstar”, tai onnentoivotusta esim 

joulutoivotuksissa - riippuu minusta jälleen 

asiayhteydestä  

Tähtisadetta, juhlantuntua. Pidetään jotain 

loistavana. 

Tähtiä, esim juhlan korostamiseen, onnitteluun 

Tähtiä, glitteriä, juhlia 

Ärsyttävä mukapositiivinen emoji. Hihhuliemoji. 

Vain jouluun tai astronomiaan liittyviin sanoihin 

yhdistettynä ok piriste. Tästä saa todella nopeasti 

ähkyn, jota toinen osapuoli ei vain tajua. Jos 

kehtaisin, vastaisin pelkästään Daa!-emojilla. 

 

positiivisuus; kannustus (12) 

 

"Loistavaa", korostamaan hyvää vaikutelmaa 

Hienoa, loistavan upeaa 

Hienoa!, Loistavaa! 

Ihan huippua, superia 

Ihan tähtijuttu 

Jotain kivaa ja piristävää tiedossa 

Kuten eräässä ikonisessa sarjassa sanottaisiin: 

Shiny! Jokin on hienoa, nyt menee hyvin, tässä 

hommassa on säihkettä. Emojilla täydennetään 

hyviä uutisia, onnitteluja tai kehuja. 

Onneksi olkoon!  

Onnen toivotus, sparkles, tuike 

Otanosaa. Osan ottoni. 
Todella mahtavaa onnistumista ”you are a 

superstar”, tai onnentoivotusta esim 

joulutoivotuksissa - riippuu minusta jälleen 

asiayhteydestä  

Viittaa hienouteen, sekä abstraktiin että 

konkreettiseen. Voi käyttää vastauksena jonkun 

uuteen vaatteeseen tai kampaukseen tms. tai kevyenä 

onnitteluna: "Sain ilmaisen lounaan!" "     " Ei 

yleensä käytetä oman tekemisen kehuskeluun, vaan 

muiden tekemisten hienouden ilmaisemiseen. 

 

muut (8) 

 

... 

Ei tarkoita mitään ilman kontekstia. 

En käytä 

En käytä enkä muista nähneeni. En tiedä missä 

tällasta käyttäis. Hieno tähtitaivas? 

en tiedä 

En tiedä mitä näillä viestisi. 

Magiaa. Taikaa.  

ohi 

 

autenttiset viestit: lukioikäiset 

 

-_- 

 

:D 

 

Mä en *emoji* jaksa *emoji* enään 

 

Ei ollut ✨wow-efektiä✨ 

 

*Insert emoji here* I kinda like u *Insert emoji here* 
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✨alkoholi✨ 

 

✨Dixiin✨ 

 

✨elämä on✨ 

 

aion tyylii vaa ✨pelaa✨ tänää koko päivän 

 

en itse käytä 

 

I want to die 

 

Ihanaa, ihmeitä vaan tapahtuu ✨ (keskustelusta, 

jossa ystäväni kädelle oli keskellä merta yllättäen 

laskeutunut perhonen) 

 

Mä tykkään myös jotenkin tosi paljon tosta ekasta! 

Se sopii tohon kuvaan niin pehmeästi ✨ 

(keskustelusta, jossa mietittiin visuaalista ilmettä 

yhteiselle projektille) 

 

jotain hienoa, uutta, tärkeää 

 

käytetään lauseessa molemmin puolin 

 
Onneks on ✨asepalvelus✨ nii ei tarvi huolii 

välivuoden toimeentulost 

 

Ostin tänään ✨Guccin✨ laukun. 

 

Puhutaan siilistä: ✨Smol baby✨ 

 

Se oli *noloo* tai se on *pretty* 

 

se oli niin ✨taiteellisen✨ näköinen 

 

tähtiä katsoin yöllä  

 

Tätä on ✨porvoo✨ (=paska paikka) 

 

autenttiset viestit: 40–60-vuotiaat 

 

Oho, tuli ✨ Piplup. 

 

"Tää oli kyllä loistava. :sparkles:"  Kehuttiin tv-

sarjaa. 

 

”Hyvää joulua myös teille         ✨” 

 
✨    ✨ 
 

En juurikaan käytä. Johonkin juhlakutsuun  ehkä 

uskaltaisin tätä käyttää.  

 

"En ole käyttänyt. 

Koska tämä on viimeinen lomake, pyydän anteeksi 

sotkuisia vastauksiani. Osassa vastasin 

merkityksestä enemmän niin kuin missä 

merkityksessä itse käyttäisin, toisissa kohdissa yritin 

antaa ymmärtämäni tai arvailemani merkityksen." 

 

Hyvää yötä ✨ 

 

Ilta, yö 

 

Joulu tai synttäritoivotuksiisa varmaan viimeksi, tai 

vastauksena ko toivotukseen  

 

Kyllä nyt on puhdas koti! 

 

Käytän säännöllisesti, usein osana laajempaa emoji-

sarjaa. Tuo keskusteluun säkenöintiä, "tähtipölyä". 

sopii siksi melkein mihin tahansa keskusteluun :-D  

 

Käytän tätä emojia lähinnä Messengerissä toisen 

kommenteista tykkäämiseen, kun kyse on jostain 

tosi hienosta asiasta, josta hän kertoo. Eli en käytä 

tätä tekstissä enkä itsenäisenä kommenttina, vaan 

reaktiona 

 

Loppusilausta vaille     ✨ 

 

Mikä fiilis?         (muu ku väsynyt) Kiitos vielä 

eilisestä! ✨  

 
Nähdään sitten joku toinen päivä ✨ 

 

Onnitteluissa 

 

Onnitteluviesteissä 

 

Otan osaa ✨        ✨ (Kommentoin tutun läheisen 

kuolemaa.. Emojivalintana tähdet, kyyhky, ja tähdet, 

symboloimassa sielun vapautumista)  

 

Todella superjuttu 

 

Tänään on euroviisuklubin pikkujoulut! ✨ 

 

Vastauksena kaverin viestiin että osallistui yhteen 

gaalaan. Ps. tätä ei kysytty, mutta veikkaan että saat 

hyvin erilaisia vastauksia 40v. ihmisiltä kuin 60-

vuotiailta, joilla on myös hyvin erilainen tapa 

käyttää somea tai olla vuorovaikutuksessa ystävien 

kanssa. Kiva ja kiinnostava aihe, laitahan jakoon 

sitten tulokset! 
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