
     

   

 

 

 

 

 

 

”LYDIA LYKKI LUJASTI HÄMEENLINNAN LADULLA” 

Naisiin ja miehiin viittaaminen Helsingin Sanomien urheilu-uutisten 

otsikoissa vuosina 1950–2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
Pro gradu -tutkielma  

        Marika Karhunpesä 

Helsingin yliopisto 

Suomen kieli 

Lokakuu 2012 



Sisällys 

 

1 JOHDANTO ...................................................................................................................... 1 

 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS ................................................... 3 

2.1 Kriittinen diskurssintutkimus .................................................................................... 3 

2.2 Kielen ja sukupuolen tutkimus ja feministinen kielentutkimus ................................ 5 

2.3 Nimistöntutkimus ...................................................................................................... 7 

2.4 Aiempaa tutkimusta ................................................................................................ 11 

 

3 AINEISTON KERUUN JA ANALYSOINNIN MENETELMÄT ............................. 14 

3.1 Kvantitatiiviset menetelmät kriittisessä diskurssintutkimuksessa .......................... 14 

3.2 Aineiston keruu otantaa käyttäen ............................................................................ 14 

3.3 Nimeämiskäytänteet urheilu-uutisten uutisteksteissä ja muissa uutisissa .............. 17 

3.4 Neksusmalli ............................................................................................................. 17 

 

4 NIMEÄMISKÄYTÄNTEIDEN KONTEKSTIT ......................................................... 21 

4.1 Naisen yhteiskunnallinen asema ............................................................................. 21 

4.1.1 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 1950 Suomessa .......................... 21 

4.1.2 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 1970 Suomessa .......................... 23 

4.1.3 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 1990 Suomessa .......................... 24 

4.1.4 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 2010 Suomessa .......................... 25 

4.1.5 Yhteenveto naisen yhteiskunnallisen aseman muutoksesta........................ 27 

4.2 Lajikonteksti ........................................................................................................... 28 

4.2.1 Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikko tekstilajina .......................... 28 

4.2.1.1 Helsingin Sanomat ......................................................................... 28 

4.2.1.2 Uutinen ........................................................................................... 29 



4.2.1.3 Urheilu-uutinen .............................................................................. 30 

4.2.1.4 Otsikko ........................................................................................... 31 

4.2.2 Lajikonteksti eri vuosina ............................................................................ 32 

4.2.2.1 Lajikonteksti vuonna 1950 ............................................................. 32 

4.2.2.1.1 Otsikkokäytänteet................................................................. 32 

4.2.2.1.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta.................................. 33 

4.2.2.2 Lajikonteksti vuonna 1970 ............................................................. 34 

4.2.2.2.1 Otsikkokäytänteet................................................................. 34 

4.2.2.2.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta.................................. 35 

4.2.2.3 Lajikonteksti vuonna 1990 ............................................................. 37 

4.2.2.3.1 Otsikkokäytänteet................................................................. 37 

4.2.2.3.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta.................................. 37 

4.2.2.4 Lajikonteksti vuonna 2010 ............................................................. 38 

4.2.2.4.1 Otsikkokäytänteet................................................................. 38 

4.2.2.4.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta.................................. 39 

4.2.2.5 Yhteenveto lajikontekstin muutoksesta ......................................... 40 

4.2.2.5.1 Muutokset otsikkokäytänteissä ............................................ 40 

4.2.2.5.2 Tekstilajin muutokset sukupuolinäkökulmasta .................... 40 

 

5 NIMEÄMISKÄYTÄNTEIDEN MUUTTUMINEN HELSINGIN SANOMIEN 

URHEILU-UUTISTEN OTSIKOISSA ............................................................................ 42 

5.1 Nimeämiskäytänteet vuonna 1950 .......................................................................... 45 

5.1.1 Sukunimi ..................................................................................................... 46 

5.1.2 Etunimi ....................................................................................................... 50 

5.1.3 Etu- ja sukunimi ......................................................................................... 53 

5.1.4 Epävirallinen lisänimi ................................................................................. 56 

5.1.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite ........................................................ 58 



5.1.6 Muut nimikemääritteet ............................................................................... 59 

5.1.7 Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa ............................. 60 

5.2 Nimeämiskäytänteet vuonna 1970 .......................................................................... 62 

5.2.1 Sukunimi ..................................................................................................... 62 

5.2.2 Etunimi ....................................................................................................... 65 

5.2.3 Etu- ja sukunimi ......................................................................................... 68 

5.2.4 Epävirallinen lisänimi ................................................................................. 69 

5.2.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite ........................................................ 71 

5.2.6 Muut nimikemääritteet ............................................................................... 73 

5.2.7 Vuoden 1970 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa ............................. 75 

5.3 Nimeämiskäytänteet vuonna 1990 .......................................................................... 77 

5.3.1 Sukunimi ..................................................................................................... 77 

5.3.2 Etunimi ....................................................................................................... 79 

5.3.3 Etu- ja sukunimi ......................................................................................... 81 

5.3.4 Epävirallinen lisänimi ................................................................................. 82 

5.3.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite ........................................................ 82 

5.3.6 Muut nimikemääritteet ............................................................................... 84 

5.3.7 Vuoden 1990 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa ............................. 86 

5.4 Nimeämiskäytänteet vuonna 2010 .......................................................................... 88 

5.4.1 Sukunimi ..................................................................................................... 89 

5.4.2 Etunimi ....................................................................................................... 91 

5.4.3 Etu- ja sukunimi ......................................................................................... 94 

5.4.4 Epävirallinen lisänimi ................................................................................. 96 

5.4.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite ........................................................ 97 

5.4.6 Muut nimikemääritteet ............................................................................... 98 

5.4.7 Vuoden 2010 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa ........................... 100 

5.5 Tärkeimmät nimeämiskäytänteissä tapahtuneet muutokset .................................. 101 



5.6 Henkilömäärän vaikutus tilastoon ......................................................................... 103 

5.7 Nimeämiskäytänteiden vaikutus kielenulkoiseen todellisuuteen .......................... 106 

 

6. LOPUKSI……………………………………………………………………………..109 

 

LÄHTEET ........................................................................................................................ 111 

LIITTEET 1‒4 

 

 



1 JOHDANTO 

 

Kielen ja sukupuolen välinen suhde on kiinnostanut minua jo pitkään.  Keväällä 2009, jol-

loin ensimmäistä kertaa mietin mahdollista pro gradu -työn aihetta, huomioni kiinnittyi 

Metro-lehdessä julkaistuun seuraavanlaiseen uutiseen: 

 

[ – ] Fordilla on entuudestaan neljä lasta aikaisemmasta avioliitostaan ja hän on isä-

hahmo myös Calistan 8-vuotiaalle adoptiopojalle Liamille. (Metro 12.5.2009) 

 

Ford viittaa tässä näyttelijä Harrison Fordiin ja Calista näyttelijä Calista Flockhartiin. Tä-

mä uutinen havainnollistaa sitä kielen ja sukupuolen tutkimuksessa usein havaittua seikkaa 

(ks. esim. Romaine 1999: 125), että naisiin viitataan pelkällä etunimellä useammin kuin 

miehiin, joihin taas naisia useammin viitataan pelkällä sukunimellä. Kun pro gradu -työn 

aiheen valinta tuli ajankohtaiseksi, päätin tutkia juuri näitä nimeämiskäytänteitä. Kuten 

edellä oleva katkelma Metro-lehden uutisesta osoittaa, tiedotusvälineissä viitataan naisiin 

ja miehiin nimien tasolla usein eri tavoin, ja halusin tutkia, löytäisinkö tällaista epäsym-

metristä viittaustapaa myös Suomen laajalevikkisimmästä päivälehdestä eli Helsingin Sa-

nomista.  

Kielen ja sukupuolen tutkimuksen alalla ei juuri ole tutkittu kielenkäytön muuttumis-

ta (Bucholtz 2003: 53), ja halusinkin ottaa tutkimukseen mukaan myös tämän perspektiivin 

ja tutkia tämänhetkisen tilanteen lisäksi myös sitä, millä tavalla naisiin ja miehiin viittaa-

minen on Helsingin Sanomissa muuttunut viime vuosikymmenten aikana. Aineiston kerä-

sin vuosien 1950, 1970, 1990 ja 2010 Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoista. Tut-

kimuskysymykset, joihin tämä pro gradu -työ pyrkii vastaamaan, ovat siis seuraavat:  

 

1. Viitataanko tämän päivän Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa miehiin 

pelkällä sukunimellä useammin kuin naisiin? 

 

2. Millaisia muutoksia naisiin ja miehiin viittaamisessa on Helsingin Sanomien ur-

heilu-uutisten otsikoissa tapahtunut vuosien 1950 ja 2010 välisenä aikana? 

 

Työni lukeutuu erilaisista valtahierarkioista kiinnostuneen kriittisen diskurssintutki-

muksen piiriin. Kriittisessä diskurssintutkimuksessa keskeisenä ajatuksena on, että kielen-

käytöllä on vaikutusvaltaa. Se valtahierarkia, joka tämän työn kannalta on olennainen, on 
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sukupuolten välinen hierarkia, ja kriittisen diskurssintutkimuksen ohella työhöni keskeises-

ti vaikuttava tutkimustraditio onkin kielen ja sukupuolen tutkimus. Kolmas tutkimussuun-

taus, jota työssäni hyödynnän, on nimistöntutkimus. 

Työ etenee seuraavalla tavalla: Luvussa 2 esittelen työn teoreettisen viitekehyksen eli 

käyn läpi kriittisen diskurssintutkimuksen, kielen ja sukupuolen tutkimuksen ja nimistön-

tutkimuksen niitä periaatteita, jotka tämän työn kannalta ovat keskeisiä. Luvun 2 lopussa 

esittelen aikaisempaa tutkimusta. Yhdistän tässä työssä sekä kvantitatiivisia että kvalitatii-

visia menetelmiä, ja nämä menetelmät esittelen luvussa 3. Keskeisenä kontekstina ni-

meämiskäytänteiden taustalla näen tekstilajin ja naisten nimeämiskäytänteiden osalta myös 

naisen yhteiskunnallisen aseman. Näitä konteksteja tarkastelen luvussa 4. Luku 5 on ana-

lyysiluku, jossa esittelen Helsingin Sanomien vuosien 1950, 1970, 1990 ja 2010 ni-

meämiskäytänteitä ja pohdin edellisessä luvussa esittelemieni kontekstien yhteyttä näihin 

käytänteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Luku 6 on yhteenvetoluku.    
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä luvussa esittelen työni teoreettisen viitekehyksen. Ensimmäisenä käyn läpi kriittistä 

diskurssintutkimusta ja sen jälkeen kielen ja sukupuolen tutkimusta. Nimistöntutkimusta 

käsittelen näiden jälkeen. Luvun lopussa esittelen aikaisempaa tutkimusta.   

 

2.1 Kriittinen diskurssintutkimus 

 

Diskurssintutkimuksen keskeisen peruslähtökohdan mukaan kielenkäyttö on aina paitsi 

kielellistä myös sosiaalista toimintaa. Sen lisäksi, että kieli on kieliopin sääntöjen mukai-

sesti järjestynyttä, se järjestyy myös diskursiivisten ja sosiaalisten normien ja arvojen mu-

kaan. Kieltä tutkimalla opitaan siis aina jotakin myös sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja 

kulttuurista. (Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 13.) Myös nimeämiskäytänteet, joihin tämä 

tutkimus keskittyy, ovat osa kulttuurisia käytänteitä, ja ne kertovat meille jotakin siitä yh-

teiskunnasta, jonka osa ne ovat. 

Diskurssintutkimus on monitieteinen tieteenala, joka tarkastelee kielenkäytön ja sosi-

aalisen toiminnan välistä suhdetta (Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 7). Kielenkäytön ja yh-

teiskunnan välinen suhde on aina dialektinen: kieli kertoo meille ympäröivän yhteiskunnan 

normeista ja rakenteista, mutta samanaikaisesti kielellisillä valinnoilla on valtaa vaikuttaa 

niihin ja myös muuttaa niitä (ks. mts. 20, Paltridge 2006: 1, 179). Sen lisäksi, että ni-

meämiskäytänteet voivat kertoa meille jotakin ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista, 

ne voivat omalta osaltaan myös vaikuttaa meitä ympäröivään todellisuuteen ja siihen, mil-

laisena tuo todellisuus meille hahmottuu. Jos esimerkiksi pelkän etunimen käyttö institu-

tionaalisessa kielenkäytössä implikoi yleensä alhaisempaa yhteiskunnallista asemaa kuin 

vaikkapa pelkän sukunimen käyttö, voidaan näillä nimeämiskäytänteillä edelleen vahvistaa 

tuota mielikuvaa ja sitä kautta myös meitä ympäröivää todellisuutta.    

Diskurssintutkimuksessa kieltä ei tutkita kontekstistaan irrallaan, sillä merkitys syn-

tyy aina kontekstissa. Kielen järjestelmän ohella konteksti sanelee sen, millä tavalla kieltä 

on mahdollista missäkin yhteydessä käyttää. Konteksti onkin diskurssintutkimuksessa kes-

keinen teoretisoinnin ja analyysin kohde ja väline. Käsitteenä konteksti on laaja-alainen, ja 

sillä voidaan viitata hyvin eritasoisiin ilmiöihin kuten asiayhteyteen tai yhteiskunnalliseen 
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tilaan. Nämä eritasoiset kontekstit ovat samanaikaisesti läsnä vaikuttamassa merkityksen 

muodostumiseen. (Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 28–31.)  

Edellä esitellyt periaatteet eli kielenkäytön ja yhteiskunnan välinen dialektinen suhde 

sekä kontekstin keskeisyys pätevät myös diskurssintutkimuksen kriittisessä suuntauksessa. 

Kriittinen diskurssintutkimus keskittyy kuitenkin muuta diskurssintutkimusta enemmän 

nimenomaan valtahierarkioiden paljastamiseen. Kieltä tutkimalla on mahdollista paljastaa 

niitä käytänteitä, joiden avulla valtasuhteita luodaan ja ylläpidetään. Näiden käytänteiden 

paljastaminen ei kuitenkaan ole tutkimuksen ainoa päämäärä. Kriittisen teorian, jota kriitti-

nen diskurssintutkimus myös edustaa, perimmäisenä tarkoituksena on yhteiskunnallisten 

epäkohtien korjaaminen. Ensimmäinen askel epätasa-arvoisten käytänteiden korjaamiseen 

on näiden käytänteiden tiedostaminen, ja tällaisen tietoisuuden lisääminen on kriittisen 

diskurssintutkimuksen tavoite. Kriittisyys tarkoittaa myös sitä, että tutkijan tulee pohtia 

omia motiivejaan tutkimuksen tekoon ja tuoda ne myös julki. (ks. Wodak ja Meyer 2009: 

2–7.) Tästä(kin) syystä olen jo johdannossa kertonut, mistä syistä olen tutkimusaiheeni 

valinnut. Ensimmäinen tutkimuskysymys myös paljastaa taustaoletukseni: kun lähdin ke-

räämään aineistoa, oletukseni oli, että miehiin vielä nykyäänkin viitataan Helsingin Sano-

mien urheilu-uutisten otsikoissa pelkällä sukunimellä naisia useammin. Taustaoletuksiani 

valotan myös luvun 2.3. lopussa.   

Kriittisen diskurssintutkimuksen perinteessä termillä diskurssi on kaksi eri merkitys-

tä. Yksiköllisenä ja yleisenä käsitteenä diskurssi se viittaa kielenkäyttöön sosiaalisena toi-

mintana. Se pitää siis sisällään kaiken sen kielellisen ja semioottisen toiminnan, joka ra-

kentuu sosiaalisten ehtojen puitteissa ja jolla on sosiaalisia seurauksia. Kieli on tämän nä-

kemyksen mukaan sosiaalisen toiminnan resurssi. Monikollinen ja spesifi käsite diskurssit 

taas viittaa sellaiseen kiteytyneeseen merkityksellistämisen tapaan, jonka kaikki kieliyhtei-

sön jäsenet tunnistavat. (Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 26–27.) Monikollinen tarkoittaa 

tässä yhteydessä sitä, että on olemassa monia erilaisia diskursseja. Esimerkki tällaisesta 

kiteytyneestä merkityksellistämisen tavasta eli diskurssista on muun muassa tämän työn 

kannalta keskeinen urheiludiskurssi. Urheiludiskurssia käsittelen enemmän alaluvussa 

4.2.1.3, jossa tarkastelen urheilu-uutisia tekstilajina.    

Kriittinen diskurssintutkimus, kuten muukaan diskurssintutkimus, ei ole teoreettisesti 

eikä metodologisesti yhtenäinen tutkimussuuntaus eikä pyri sellainen olemaankaan. Nor-

man Fairclough ja Ruth Wodak (1997: 280) ovat luonnehtineet kriittistä diskurssintutki-

musta eräänlaiseksi sosiaalisesti sitoutuneeksi tieteelliseksi ajatusmalliksi, ja Teun A. van 
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Dijk (1993: 131), kolmas kriittisen diskurssintutkimuksen keskeinen vaikuttaja, on määri-

tellyt sen tutkimusta ohjaavaksi näkökulmaksi. 

 

2.2 Kielen ja sukupuolen tutkimus ja feministinen kielentutkimus 

 

Tämä tutkimus kuuluu sukupuolentutkimuksen piiriin. Suomalaisissa yliopistoissa suku-

puolentutkimusta on tehty ja opetettu naistutkimuksen nimellä usean vuosikymmenen ajan. 

Viime vuosina naistutkimuksen rinnalla on alettu käyttää termiä sukupuolentutkimus, ja 

näyttää siltä, että se on myös vakiintumassa oppiainetta kuvaavaksi kattokäsitteeksi. Suku-

puolentutkimus tarkastelee sukupuoleen liittyviä ilmiöitä moni- ja poikkitieteellisesti. (Ju-

vonen – Rossi – Saresma 2010: 9, 12, 16.) Tämä tutkimus on kielitieteellinen, ja sen voikin 

sukupuolentutkimuksen sisällä tarkentaa kielen ja sukupuolen tutkimukseksi. Englanninkie-

lisessä tutkimustraditiossa kielen ja sukupuolen välisen suhteen tutkimuksesta käytetään 

usein termiä language and gender research. Termi kielen ja sukupuolen tutkimus on näin 

ollen sekä suora suomennos englanninkielisestä vastineestaan että linjassa oppiaineen kat-

tokäsitteen sukupuolentutkimus kanssa. Nimitys on tietenkin siinä mielessä harhaanjohtava, 

että kysymys ei ole kielen ja sukupuolen tutkimisesta, vaan nimenomaan niiden välisen 

suhteen tutkimuksesta. Pidän nimitystä kuitenkin käyttökelpoisena viittaamaan kaikkeen 

siihen tutkimukseen, joka tavalla tai toisella käsittelee kielen ja sukupuolen välistä yhteyttä.   

Kielen ja sukupuolen tutkimus on englanninkielistä vastinettaan language and gender 

research epätarkempi siinä, että toisen aallon feminismin
1
 tunnetuksi tekemä sex/gender-

jaottelu ei siinä tule ilmi, sillä suomen kielessä sekä sex että gender käännetään yleensä 

sukupuoleksi. Sex/gender-jaottelussa sex viittaa biologiseen sukupuoleen eli niihin anato-

mis-fysiologisiin eroihin, jotka erottavat sukupuolet toisistaan. Gender taas viittaa sosiaali-

seen sukupuoleen, joka on historiallisesti ja kulttuurisesti tuotettu. (ks. esim. Koivunen ja 

Liljeström 1996: 15.) Vaikka myös nimeämiskäytänteet, joihin tämä tutkimus keskittyy, 

ovat omalta osaltaan rakentamassa sosiaalista sukupuolta eli genderiä, en katso tarpeelli-

seksi tässä tutkimuksessa puhua erikseen sosiaalisesta tai biologisesta sukupuolesta.  

Suomenkielisessä tutkimustraditiossa on perinteisen naistutkimuksen rinnalla toisi-

naan käytetty nimitystä feministinen tutkimus, joka käsitteenä tuo paremmin esille sen, että 

                                                 
1
 Feminismin historia jaetaan usein niin sanottuihin aaltoihin. Ensimmäiseksi aalloksi nimitetään 1800-

luvulla alkanutta liberaalifeminismiä, jonka tavoitteena oli osoittaa, että naiset ovat yhtä kykeneviä yhteis-

kunnalliseen toimintaan kuin miehetkin. Toiseksi aalloksi nimitetään erityisesti 1960- ja 1970-lukujen radi-

kaaleja naisliikkeitä, joiden edustajat painottivat naisten arvoa tai jopa paremmuutta miehiin nähden. Kol-

manneksi aalloksi taas nimitetään 1980-luvulta lähtien muotoutunutta monien erojen feminismiä. (ks. esim. 

Rossi 2010: 25.)   
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tutkiminen on aina myös poliittinen teko, jonka tavoitteena on epäoikeudenmukaiseksi 

koetun asiaintilan muuttaminen (Juvonen – Rossi – Saresma 2010: 11). Tässä mielessä 

feministinen tutkimus muistuttaa läheisesti kriittistä diskurssintutkimusta. Kielentutkija 

Michelle M. Lazar toteaakin, että feministisellä kielentutkimuksella on paljon yhteistä 

kriittisen diskurssintutkimuksen kanssa, sillä ne kumpikin tarkastelevat kriittisestä perspek-

tiivistä epätasa-arvoisia sosiaalisia rakenteita, joita ylläpidetään kielen avulla. Niiden 

kummankin tavoitteena on myös yhteiskunnallinen muutos. Tästä syystä feministisessä 

kielentutkimuksessa onkin usein hyödynnetty kriittisen diskurssintutkimuksen viitekehystä 

ilman, että tutkimusta on eksplisiittisesti nimetty feministiseksi tutkimukseksi. Valtasuhteet, 

joihin kriittisessä diskurssintutkimuksessa yleensä keskitytään, ovat kuitenkin usein hyvin 

erityyppisiä kuin sukupuolten väliset valtasuhteet, joihin feministinen kielentutkimus kes-

kittyy. Tästä syystä kriittisen diskurssintutkimuksen viitekehyksen sisällä onkin tärkeää 

tuoda esille, että kyse on nimenomaan feministisestä tutkimuksesta. (Lazar 2005: 1–3.) 

Penelope Eckert on verrannut sukupuolten välistä valtasuhdetta muihin eri ryhmien välisiin 

valtasuhteisiin seuraavalla tavalla: 

 

Whereas the power relations between men and women are similar to those between 

dominated and subordinated classes and ethnic groups, the day to day context in 

which these power relations are played out is quite different. It is not a cultural norm 

for each working class individual to be paired up for life with a member of the mid-

dle class or for every black person to be so paired up for life with a white person. 

However, our traditional gender ideology dictates just this kind of relationship be-

tween men and women. (Eckert 1989: 253–254.) 

 

Kielen ja sukupuolen tutkimuksen ja feministisen kielentutkimuksen saralla on usein 

todettu se seikka, että eri kielissä mies esitetään yleensä tunnusmerkittömänä muotona ja 

nainen tunnusmerkkisenä. Mies on ikään kuin ihmisen prototyyppi tai normi ja nainen 

poikkeus tuosta normista. (ks. Engelberg 2010: 167, Romaine 1999: 130, Tyysteri 2011: 

162.) Suomen kielen sukupuolittuneisuutta tutkinut Mila Engelberg toteaa miehen aseman 

ihmisen käsitteellisenä ja semanttisena prototyyppinä näkyvän muun muassa siinä, että 

monet periaatteessa sukupuolineutraalit ihmisen nimitykset ovat todellisuudessa piilomas-

kuliinisia (Engelberg 2010: 167). Piilomaskuliinisuus tarkoittaa sitä, että näennäisestä 

neutraaliudestaan huolimatta tietty ihmisen nimitys tulkitaan mieheen viittaavaksi. Engel-

berg (2001: 23) onkin tutkimuksissaan havainnut, että muun muassa ihminen tulkitaan 

huomattavasti useammin mieheen kuin naiseen viittaavaksi. Myös hän-pronominin tarkoite 

tulkitaan mieheksi huomattavasti useammin kuin naiseksi sellaisessa kontekstissa, jossa 
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sukupuoli ei ole tiedossa (Engelberg 2011: 21). Suzanne Romaine (1999: 71) toteaakin, 

että ihminen oletetaan mieheksi, jos ei toisin ilmoiteta.  

Piilomaskuliinisuuden lisäksi on olemassa myös piilofeminiinisiä ihmisen nimityksiä. 

Esimerkiksi sihteeri on näennäisesti sukupuolineutraali, mutta sen tarkoite oletetaan nai-

seksi useammin kuin mieheksi. Huomionarvoista on kuitenkin se, että piilofeminiinisyys 

selittyy kielenulkoisella todellisuudella toisin kuin piilomaskuliinisuus. Suurin osa sihtee-

reistä on ihmisten arkikokemuksen perusteella naisia, jolloin sihteeri oletetaan helpommin 

naiseksi kuin mieheksi. Piilomaskuliinisuus sen sijaan ei selity kielenulkoisella todellisuu-

della. Se, että ihminen tai hän tulkitaan useimmiten mieheksi, johtuu jonkinlaisesta 

mies=ihminen-vinoumasta, jossa ihmisen prototyypiksi hahmotetaan mies. (ks. Engelberg 

2001: 23 ja Engelberg 2011: 30.) Piilomaskuliinisuuden syyksi on arveltu muun muassa 

sitä, että miehistä puhutaan ja kirjoitetaan huomattavasti enemmän kuin naisista, ja se, mis-

tä enemmän lukee ja kuulee puhuttavan, nousee myös helpommin mieleen (ks. Romaine 

1999: 108, 236, Engelberg 2001: 33). 

Esittelin johdannossa katkelman Metro-lehdessä julkaistusta uutisesta, jossa Calista 

Flockhartiin oli viitattu pelkällä etunimellä ja Harrison Fordiin pelkällä sukunimellä.
2
 Etu-

nimeä voi pitää sukupuolinäkökulmasta tunnusmerkkisenä nimityksenä, sillä se ilmaisee 

kohteensa sukupuolen. Sukunimi sen sijaan on tässä mielessä tunnusmerkitön, sillä henki-

lön sukupuoli ei siitä käy ilmi. Koska kuitenkin tutkimuksissa on havaittu, että ihminen ja 

hän ovat näennäisestä neutraaliudestaan tai tunnusmerkittömyydestään huolimatta piilo-

maskuliinisia, voidaan hyvällä syyllä olettaa myös sukunimien olevan samalla tavoin pii-

lomaskuliinisia. Se, että pelkällä sukunimellä on perinteisesti viitattu – ja edelleen monissa 

yhteyksissä viitataan – useammin miehiin kuin naisiin, saattaakin siis ainakin osittain selit-

tyä sillä, että sukunimet ovat ihmisen tavoin piilomaskuliinisia. 

 

2.3 Nimistöntutkimus 

 

Nimistöntutkimuksen eli onomastiikan tutkimuskohteena ovat erisnimet eli proprit. Nimis-

töntutkimuksen eri tutkimuslinjoista tämä työ sijoittuu lähinnä nimien käyttöön ja variaati-

oon keskittyvän sosiolingvistisen nimistöntutkimuksen eli sosio-onomastiikan kentälle. 

                                                 
2
 Sukupuoli ei useinkaan ole ainoa tekijä viittauserojen taustalla. Tässä tapauksessa näyttäisi kuitenkin siltä, 

että eroa selittää nimenomaan sukupuoli, eikä esimerkiksi yhteiskunnallinen asema, sillä Flockhart ja Ford 

ovat kumpikin näyttelijöitä. Saattaa kuitenkin olla, että viittauseron taustalla vaikuttaa sukupuolen lisäksi 

myös esimerkiksi se, että Ford on Flockhartia huomattavasti vanhempi ja ehkä myös näyttelijänä arvostetum-

pi. Sukupuolen kietoutumista yhteiskunnalliseen asemaan käsittelen tässä työssä myöhemmin muun muassa 

luvussa 3.4 sekä analyysiluvussa 5.    



  8 

Henkilönnimet muodostavat henkilönnimisysteemin, johon puolestaan kuuluu useita 

eri alasysteemejä. Tällaisia alasysteemejä ovat esimerkiksi eurooppalaisten kielten etu- ja 

sukunimisysteemit. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 2008: 163.) Seuraavaksi tarkastelen 

eurooppalaisen ja suomalaisen sukunimisysteemin kehittymistä ja sitä, millä tavoin naisten 

sukunimikäytänteet ovat poikenneet miesten vastaavista käytänteistä. Tämän jälkeen tar-

kastelen Helsingin Sanomien nimeämiskäytänteitä yleisesti.   

Nimistön muuttuminen kristillisperäiseksi johti keskiajan Euroopassa siihen, että ni-

mien määrä väheni radikaalisti, jolloin samannimisyys lisääntyi. Yksinimisyyteen perustu-

va nimisysteemi ei varsinkaan kaupungeissa enää riittänyt ihmisten identifioitiin. Tämä 

johti keskiajan Euroopassa henkilönnimistön murrokseen, joka taas lopulta johti nykyisen-

kaltaisen sukunimisysteemin muodostumiseen. Perinnölliset sukunimet olivat tarpeen pe-

riytyvien yhteiskunnallisten ja taloudellisten oikeuksien osoittamisessa, ja niiden ensim-

mäisiä omaksujia olivat yleensä aateliset, joiden piiristä käytäntö vähitellen levisi muihin 

kansanosiin. (Ainiala ym. 2008: 200–201.) 

Myös Suomessa modernin sukunimisysteemin muotoutuminen alkoi aatelistosta. Aa-

teliston parista periytyvien sukunimien käyttö levisi muihin kansanosiin, ja 1800-luvulta 

alkaen sukunimien käyttö yleistyi myös maaseudun asukkaiden keskuudessa. Itäisen Suo-

men kaski- ja eränkäyntikulttuurin alueella oli kuitenkin läntisestä Suomesta poiketen jo 

keskiajalla käytössä vakiintunut periytyvien lisänimien eli sukunimien systeemi, joka ei 

ollut syntynyt Ruotsin vallan vaikutuksesta. Modernin sukunimisysteemin omaksumispro-

sessi kesti Suomessa vuosisatoja, ja vuonna 1921 voimaan tullut sukunimilaki, jonka mu-

kaan jokaisella Suomen kansalaisella tuli olla määrätty sukunimi, teki virallisen jo synty-

neestä sukunimijärjestelmästä. (Ainiala ym. 2008: 220–223.) Sukunimijärjestelmä ei kui-

tenkaan ollut kaikilta osin ennen tuota lakia täysin muotoutunut, sillä naisten sukunimikäy-

tänteissä oli vielä paljon horjuvuutta. Näitä käytänteitä tarkastelen seuraavaksi.  

Naisten sukunimikäytänteitä ja niiden muuttumista ei voi asiakirjoista seurata yhtä 

johdonmukaisesti kuin miesten. Ennen kirkonkirjojen aikaa useimpia kansannaisia ei kir-

jallisissa lähteissä mainittu nimeltä lainkaan, vaan heidät määriteltiin yleensä isänsä tai 

puolisonsa kautta. Myös kirkonkirjoissa on naisten merkitsemisessä enemmän puutteita 

kuin miesten merkitsemisessä. Periytyvän sukunimijärjestelmän piiriin kuuluvat naiset 

säilyttivät alkuun oman sukunimensä myös mennessään naimisiin. Itäisen Suomen kaski- 

ja eränkäyntikulttuurin alueilla käytettiin periytyvistä nen-loppuisista sukunimistä naisilla 

usein tar-loppuisia muotoja kuten esimerkiksi Heiskatar tai Korhotar. Naisen mennessä 

naimisiin tar ~ tär -pääte lisättiin naisen omaan, isältä perittyyn sukunimeen, ei aviomie-
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hen nimeen. Länsi-Suomessa tätä nimityyppiä sen sijaan ei esiintynyt. (Paikkala 2004: 

555−558.)  

Naisten nimeämiskäytänteet ovat usein heijastaneet naisen yhteiskunnallista asemaa 

(Brylla 1998: 240−241). Esimerkiksi vaimon kirjaaminen aviomiehen nimelle alkoi 1700-

luvulla eli aikakaudella, jolloin nainen alistettiin tiukemmin aviomiehen alaisuuteen. Tapa 

omaksuttiin ensimmäisenä Ranskassa, ja Suomeen tapa levisi vähitellen Ruotsin kautta. 

Muutos ei säätyläisten keskuudessa tapahtunut nopeasti, ja tavallisen kansan keskuudessa 

tapa yleistyi vielä hitaammin. Esimerkiksi Savosta löytyy ennen 1800-luvun puoliväliä 

vain muutamia tapauksia, joissa maalaisnaiselle on asiakirjoissa merkitty aviomiehen su-

kunimi. Sukunimen merkintätapa vaihteli myös sen mukaan, millaisesta asiakirjasta ja 

asiayhteydestä oli kyse. Vuonna 1921 voimaan tullut sukunimilaki ei vielä velvoittanut 

naista ottamaan miehensä sukunimeä, vaan ainoastaan antoi naiselle virallisen oikeuden 

miehen nimeen. Vuoden 1929 sukunimilaki sen sijaan velvoitti naisen naimisiin mennes-

sään ottamaan miehensä sukunimen joko sellaisenaan tai omaan sukunimeen yhdistettynä. 

Vasta vuonna 1985 laadittu sukunimilaki poisti miehen nimen käyttöpakon. (Paikkala 2004: 

559–562.)   

Naisten sukunimikäytäntö on siis koko periytyvän sukunimijärjestelmän ajan ollut 

horjuvampi kuin miesten nimikäytäntö. Tämä historia saattaakin sukunimien piilomasku-

liinisuuden lisäksi osaltaan selittää sitä, miksi miehiin on perinteisesti viitattu sukunimellä 

useammin kuin naisiin.
3
 Miehen sukunimi on ollut ikään kuin yksiselitteisempi ja myös 

pysyvämpi kuin naisen sukunimi. Vielä nykyäänkin valtaosa naisista ottaa miehen nimen 

mennessään naimisiin. Vuonna 2010 Suomessa lähes 69 prosenttia naisista vaihtoi naimi-

siin mennessään nimensä puolison nimeen ja noin 7 prosenttia naisista otti kaksoisnimen 

eli liitti miehen nimen oman nimensä perään (VRK: Puolisoiden sukunimivalinnat 1986–

1998 ja 2002–2011). Nämä luvut tuntuvat yllättävän suurilta ja kertovat siitä, kuinka pysy-

viä monet käytänteet ovat, kun ne kerran ovat vakiintuneet.
4
 

Johdannossa esitellyssä uutiskatkelmassa Calista Flockhartiin oli viitattu pelkällä 

etunimellä ja Harrison Fordiin pelkällä sukunimellä. Kielen ja sukupuolen tutkimuksen 

alalla on usein todettu, että aikuisiin naisiin viitataan tyttöinä huomattavasti useammin kuin 

                                                 
3
 Nämä tekijät voivat tietenkin myös olla yhteydessä toisiinsa, sillä sukunimet ovat saattaneet kehittyä piilo-

maskuliinisiksi sen seurauksena, että naisten sukunimikäytännöissä on ollut horjuvuutta miesten sukunimi-

käytäntöjä enemmän. Koska kuitenkin myös muut ihmisen nimitykset – kuten hän tai ihminen – on tutki-

muksissa havaittu piilomaskuliinisiksi, on varsin todennäköistä, että sukunimet olisivat piilomaskuliinisia, 

vaikka naisten ja miesten sukunimikäytänteiden historiassa ei olisikaan eroja. 
4
 Sukunimen valintaan avioitumisen yhteydessä vaikuttavia tekijöitä on vuonna 2011 valmistuneessa pro 

gradu -työssään tutkinut Elina Stormbom.    
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aikuisiin miehiin poikina (ks. esim. Eckert – McConnell-Ginet 2003: 242). Naisurheilijoi-

den representointia tutkinut Riitta Pirinen kutsuu tätä tytöttelyksi. Pirinen toteaa, että nais-

urheilijoihin viitataan lehdissä usein naisen iästä riippumatta muun muassa tyttöinä, tyttö-

sinä tai urheilijatyttöinä. (Pirinen 1995: 122.) Myös pelkällä etunimellä viittaamisen esi-

merkiksi sanomalehtiuutisissa voi nähdä osana tätä niin sanottua tytöttelyä. Eeva Maria 

Närhi kirjoittaa vuonna 1996 julkaistussa teoksessaan Suomalaista sukunimikäytäntöä seu-

raavasti: 

 

[ – ] Muutama vuosi sitten yleisönosastossa valitettiin, että miestoimittajat käyttävät 

naispoliitikoista pelkkiä etunimiä: Indira, Gro, Golda, samoin suomalaisista Marjat-

ta, Vappu. Sitä pidettiin väheksymisen merkkinä. Olisivatkohan asenteet muuttuneet: 

Margaret Thatcher esiintyy lehtien palstoilla enimmäkseen Thatcherina ja omista 

naisministereistämme käytetään julkisuudessa lähes poikkeuksetta koko nimeä: Ulla 

Puolanne, Helena Pesola, Anna-Liisa Kasurinen. [ – ] (Närhi 1996: 17–18.)   

  

Tekstistä ei käy ilmi, missä lehdessä tai lehdissä naispoliitikoista oli käytetty pelkkää etu-

nimeä. Helsingin Sanomien uutisteksteissä ei havaintojeni mukaan ole aikaisempina vuosi-

na viitattu pelkällä etunimellä naispoliitikkoihin, naisurheilijoihin kylläkin.
5
 

Tämän päivän Helsingin Sanomien uutisteksteissä nimeämiskäytänteet ovat hyvin 

yhtenäisiä; yleisenä käytäntönä on, että uutisteksteissä sekä naisiin että miehiin viitataan 

pelkällä sukunimellä sen jälkeen, kun heistä ensin on mainittu koko nimi. Suurin osa uutis-

teksteissä mainituista henkilöistä esiintyy lehdessä tietyn ammattiryhmän edustajina eli 

esimerkiksi urheilijoina, poliitikkoina, tietyn alan asiantuntijoina tai jonkin kulttuurialan 

edustajina. Pelkän sukunimen käyttö liittyykin usein tähän henkilön julkiseen rooliin. Esi-

merkiksi sisustusalan lehdissä, joita myös paljon luen, viitataan henkilöihin – sekä naisiin 

että miehiin – koko nimen mainitsemisen jälkeen pääsääntöisesti pelkällä etunimellä henki-

lön yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Pelkän etunimen käyttöä selittää se, että si-

sustuslehtien henkilöt esiintyvät lehdessä kotiaan sisustavina yksityishenkilöinä, eivät tie-

tyn ammattiryhmän edustajina. Myös Helsingin Sanomien uutisteksteissä saatetaan viitata 

henkilöihin pelkällä etunimellä silloin, kun kyseessä on yksityishenkilö. Näitä etunimiviit-

tauksia käsittelen enemmän luvussa 5.4.2. Seuraavassa Helsingin Sanomien Kulttuuri-

osiosta löytyvässä uutisessa kiteytyy se ero, joka sukunimen ja etunimen käytöllä usein on:    

 

 

                                                 
5
 Vuoden 2012 Helsingin Sanomissa havaitsin kuitenkin kolme uutisotsikkoa, joissa poliitikkoihin – kahteen 

naiseen ja yhteen mieheen – on viitattu pelkällä etunimellä. Käsittelen näitä tapauksia enemmän luvussa 5.4.2. 
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1) Näemme Kirstin, emme Paakkasta (10.12.2012
6
) 

 

Teksti kertoo Marimekon entisen toimitusjohtajan Kirsti Paakkasen juuri paljastetusta 

muotokuvasta, joka toimittajan mukaan tuo pikemminkin mieleen henkilön nimeltä Kirsti 

Paakkanen kuin toimitusjohtaja Kirsti Paakkasen. Muotokuvassa näkyy siis toimittajan 

mukaan Kirsti, ei Paakkanen. 

Helsingin Sanomissa mainituista henkilöistä suurin osa esiintyy lehdessä tietyn am-

mattiryhmän tai julkisen roolinsa edustajina, mikä myös tarkoittaa sitä, että uutistekstissä 

henkilöön viitataan koko nimen mainitsemisen jälkeen pääsääntöisesti pelkällä sukunimel-

lä. Vaikka yksityishenkilöihin saatetaan Helsingin Sanomissa viitata pelkällä etunimellä, 

myös heidän kohdallaan pelkän sukunimen käyttäminen etu- ja sukunimen mainitsemisen 

jälkeen on havaintojeni mukaan kuitenkin yleisempää. Koska uutistekstien nimeämiskäy-

tänteet ovat tämän päivän Helsingin Sanomissa hyvin yhtenäisiä, valitsin tutkimuskohteek-

seni otsikot. Uutistekstissä nimeämiskäytänteet ovat usein ikään kuin ennalta määrättyjä, 

kun taas otsikkotasolla toimittaja joutuu tekemään valinnan eri nimeämisvaihtoehtojen 

välillä. Käytännössä valinta tapahtuu usein sen välillä, viitataanko henkilöön otsikossa pel-

källä sukunimellä vai etu- ja sukunimellä, mutta myös etunimiä esiintyy otsikkotasolla 

jonkin verran. Lähtiessäni tekemään tätä tutkimusta oletukseni oli, että vuoden 2010 urhei-

lu-uutisten otsikoissa miehiin viitattaisiin naisia useammin pelkällä sukunimellä ja naisiin 

taas viitattaisiin miehiä useammin etu- ja sukunimellä. Aikaisempien vuosien – etenkin 

vuosien 1950 ja 1970 – urheilu-uutisten otsikoista taas uskoin löytäväni naisten kohdalta 

enemmän pelkkiä etunimiä kuin miesten kohdalta.  

 

2.4 Aiempaa tutkimusta 

 

Helsingin Sanomien otsikkokieltä on aikaisemmin tutkittu eri näkökulmista. Tuula Nurmi-

nen on pro gradu -työssään (1994) tutkinut Päivälehden ja Helsingin Sanomien pääuutissi-

vujen otsikkokieltä ja otsikkokielessä tapahtuneita muutoksia aikavälillä 1890−1990. An-

na-Mari Koskelo taas on pro gradu -työssään vertaillut Helsingin Sanomien otsikointikäy-

tänteitä Ilta-Sanomien ja Iltalehden otsikointikäytänteisiin. Tutkimusaineisto on kerätty 

Ruokolahden leijonaa koskevista uutisista, ja Koskelo toteaa, että aihetta käsitellessään 

                                                 
6
 Kaikki esimerkit tästä alkaen ovat Helsingin Sanomista, joten en mainitse esimerkeissä lehden  nimeä erik-

seen. 
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Ilta-Sanomat ja Iltalehti ikään kuin kertoivat tarinaa, kun taas Helsingin Sanomat välitti 

uutisia. (Koskelo 1995: 109.)     

Kari Koljonen on tutkinut Helsingin Sanomien urheilujournalismia ja siinä vuosien 

1973 ja 1998 välillä tapahtuneita muutoksia. Koljonen toteaa, että 1970-luvun alussa Hel-

singin Sanomien urheilujournalismi oli melko puhtaasti erikoisjournalismia, ja toimituksen 

rekrytointiperusteissa toimittajan urheilutiedot nähtiin tärkeämpinä kuin tämän journalisti-

set taidot. 1990-luvulla Helsingin Sanomien urheilujournalismi sen sijaan oli lähempänä 

journalismin yleisiä päämääriä ja ihanteita. (Koljonen 2000: 124.)  

Naisurheilijoiden saamaa palstatilaa tai lähetysaikaa eri tiedotusvälineissä sekä nais-

urheilijoiden repserentointia on tutkittu paljon. Useissa eri maissa tehdyt tutkimukset osoit-

tavat yksiselitteisesti, että naisten urheilusta uutisoidaan huomattavasti vähemmän kuin 

miesten urheilusta. Tutkimukset myös osoittavat, että naisurheilijoihin viitataan usein hy-

vin eri tavalla kuin miesurheilijoihin. Naisista käytetään huomattavasti miehiä useammin 

pelkkää etunimeä, ja aikuisiin naisiin viitataan usein tyttöinä, kun taas miehiin ei juuri kos-

kaan viitata poikina. Naisten urheilusaavutuksia myös usein vähätellään, ja heidän ulkonä-

köään kommentoidaan huomattavasti useammin kuin miesurheilijoiden ulkonäköä. (Bern-

stein 2002: 416−421.)  

Suomessa naisurheilijoiden representointia on tutkinut Riitta Pirinen
7
. Pirisen aineis-

to koostuu sekä naistenlehti- että sanomalehtiteksteistä, muun muassa Helsingin Sanomissa 

julkaistuista uutisista. Pirinen toteaa aineistonsa perusteella, että naiset toisaalta represen-

toidaan hyviksi urheilijoiksi tai jopa urheilusankareiksi, mutta toisaalta naisten urheilemis-

ta myös trivialisoidaan ja marginalisoidaan monin eri tavoin. Kuten jo luvussa 2.3 tuli ilmi, 

Pirinen toteaa aineistonsa perusteella, että naisurheilijoihin viitataan lehdissä usein naisen 

iästä riippumatta muun muassa tyttöinä, tyttösinä tai urheilijatyttöinä. (Pirinen 1995: 122, 

Pirinen 2006: 59.)    

Taina Naumanen on pro gradu -työssään tutkinut henkilöihin viittaamista suomen 

kielessä. Naumanen tutkii niitä keinoja, joita puhuja käyttää viitatessaan poissaolevaan 

henkilöön nimellä. Naumasen aineisto koostuu spontaaneista keskusteluista sekä murre-

haastatteluista. Naumanen toteaa keskusteluaineistonsa perusteella, että mieheen viitataan 

pelkällä sukunimellä huomattavasti useammin kuin naiseen. Myös aineiston murreoppailla 

                                                 
7
 Viittaan tässä tutkimuksessa henkilöihin pelkällä sukunimellä vain silloin, kun henkilön etu- ja sukunimi 

esiintyy sukunimen välittömässä läheisyydessä ja lukijalle on selvää, keneen sukunimi viittaa. Tästä syystä 

mainitsen tässä Pirisen etunimen uudelleen, vaikka olen jo maininnut hänet edellisessä luvussa.  
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pelkät sukunimet viittasivat poikkeuksetta miehiin, kun taas naisista käytettiin enimmäk-

seen pelkkää etunimeä. (Naumanen 1992: 90.) 

Jonita Siivonen on tutkinut naisiin ja miehiin viittaamista sanomalehtiuutisissa. Sii-

vosen aineisto koostuu 60:stä Huvudsstadsbladetissa ja Västra Nylandissa vuonna 1990 

julkaistusta uutisartikkelista, jotka on sisällön perusteella jaettu poliittisiin ja ei-poliittisiin. 

Urheilu-uutisia aineistoon ei kuulu. Siivonen havaitsi tutkimuksessaan, että ei-poliittisissa 

uutisissa erot viittaustavoissa olivat naisten ja miesten välillä suuret: naisiin viitattiin usein 

pelkällä etunimellä ja miehiin pelkällä sukunimellä. Naisista pelkkää sukunimeä käytettiin 

erittäin harvoin. Poliittisissa uutisissa ero naisten ja miesten välillä kuitenkin kaventui, 

vaikka myös niissä miehiin viitattiin selkeästi useammin pelkällä sukunimellä kuin naisiin. 

Huomionarvoista on, että myös poliittisista uutisista löytyi yksi etunimimaininta: yhdessä 

Huvudsstadsbladetin uutistekstissä Margaret Thatcheriin on viitattu Maggiena. (Siivonen 

1994: 40.)  

Tämä tutkimus sivuaa aiheeltaan monia aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Tiedossani 

ei kuitenkaan ole yhtään tutkimusta, jossa nimeämiskäytänteiden muuttumista systemaatti-

sesti tarkasteltaisiin. Kuten jo johdannossa tuli esille, kielen ja sukupuolen tutkimuksen 

alalla kielen ja kielenkäytön muuttumista on ylipäätään tutkittu hyvin vähän, ja tämän tut-

kimuksen yhtenä tarkoituksena onkin tuoda alalle uutta tietoa kielenkäytön muuttumisesta.        
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3 AINEISTON KERUUN JA ANALYSOINNIN MENETELMÄT  

 

Tässä luvussa käsittelen niitä menetelmiä, joilla olen aineiston kerännyt ja joiden avulla 

aineistoa analysoin. Luvun aluksi tarkastelen kvantitatiivisten menetelmien käyttöä kriitti-

sessä diskurssintutkimuksessa, minkä jälkeen esittelen kvantitatiivisiin menetelmiin kuulu-

van otannan, jonka avulla tämän tutkimuksen aineisto on kerätty. Nostan analyysissani 

esille myös varsinaisen aineiston ulkopuolisia tapauksia, ja tätä käsittelen otantamenetel-

män esittelyn jälkeen. Luvun lopuksi esittelen neksusmallin, jonka avulla analysoin kerää-

määni aineistoa.   

 

3.1 Kvantitatiiviset menetelmät kriittisessä diskurssintutkimuksessa 

 

Kvantitatiivisten menetelmien käyttö ei perinteisesti ole kriittisen diskurssintutkimuksen 

parissa ollut yleistä, sillä kriittinen diskurssintutkimus kuten diskurssintutkimus ylipäätään 

on luonteeltaan vahvasti laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jonka tavoitteena on tut-

kittavan ilmiön laadun eikä määrän kuvaus. Kuten Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen 

(2009: 140) toteavat, laadullinen kuvaus voi olla yhtä tarkkaa ja merkittävää kuin määrälli-

nen eli kvantitatiivinenkin kuvaus. Kriittinen diskurssintutkimus on kuitenkin saanut osak-

seen huomattavaa kritiikkiä, ja sitä on usein syytetty muun muassa tutkittavien aineistojen 

ja esimerkkien tarkoitushakuisesta valinnasta. Yksi kriittisen diskurssintutkimuksen tämän 

hetken suurista haasteista onkin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten metodien tehokkaampi 

yhdistäminen. Tällöin voidaan paremmin välttää tilanne, jossa tutkija tulee valinneeksi 

analyysinsa kohteiksi vain sellaisia esimerkkejä, jotka parhaiten tukevat hänen ennakko-

oletuksiaan. (Wodak ja Meyer 2009: 11.) Tässä tutkimuksessa hyödynnänkin sekä kvanti-

tatiivisia että kvalitatiivisia metodeja. Seuraavaksi esittelen kvantitatiivisiin menetelmiin 

kuuluvan otannan, jonka avulla olen aineiston kerännyt.   

  

3.2 Aineiston keruu otantaa käyttäen 

 

Otanta tarkoittaa havaintoyksiköiden poimimista perusjoukosta. Tämän tutkimuksen osalta 

perusjoukkoa edustavat kaikkien tutkimieni vuosien urheilu-uutisten otsikoissa esiintyvät 

nimet. Havaintoyksikkö taas on jokainen noista yksittäisistä nimistä. Luotettavimman tut-
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kimustuloksen saisi tutkimalla kaikki havaintoyksiköt eli kunkin vuoden kaikkien urheilu-

uutisten otsikoiden nimet. Tämä ei kuitenkaan ajankäytön puolesta ole mahdollista, eikä se 

välttämättä olisi järkevääkään. (ks. esim. Alkula – Pöntinen – Ylöstalo 2002: 106–107.) 

Otoskokoa pohtiessani päädyin siihen, että 100 havaintoyksikköä eli nimeä kummankin 

sukupuolen osalta kultakin vuodelta on tämän tutkimuksen puitteissa sopiva otos. Tämä 

tarkoittaa yhteensä 200 nimeä vuotta kohti ja 800 nimeä koko tutkimuksen osalta. Tämän-

kokoinen aineisto oli ajankäytön puolesta mahdollinen kerätä, ja uskon sen myös olevan 

tarpeeksi suuri, jotta sen pohjalta voi tehdä yleistyksiä. 

Olen rajannut tutkimukseni urheilu-uutisten otsikoihin, eli en tutki urheilusivuilla 

olevien muunlaisten juttutyyppien otsikoissa esiintyviä nimiä. Urheilusivuilta löytyy myös 

muun muassa urheilua käsitteleviä kolumneja ja uutisanalyyseja, mutta nämä olen rajannut 

tutkimukseni ulkopuolelle, jotta aineisto pysyisi mahdollisimman yhtenäisenä. 

Aineiston keräämisen aloitin kunkin vuoden – 1950, 1970, 1990 ja 2010 − ensim-

mäisestä lehdestä, joka kaikkina tutkiminani vuosina oli 2. tammikuuta. Kävin lehtiä järjes-

tyksessä läpi niin kauan, että olin saanut aineiston kerättyä eli löytänyt urheilu-uutisten 

otsikoista 100 naisen nimeä ja vastaavasti 100 miehen nimeä. Tämä tarkoittaa yhteensä 

200 nimeä kultakin tutkimaltani vuodelta. Otsikoita ei kuitenkaan ole 200:a kultakin vuo-

delta, sillä joukossa on myös sellaisia otsikoita, jotka sisältävät useamman kuin yhden ni-

men. 

Aloitin aineiston keräämisen kunkin vuoden ensimmäisestä lehdestä, koska en tien-

nyt, kuinka monen kuukauden lehdet minun olisi käytävä läpi aineiston kokoamiseksi ja 

halusin rajata aineiston kunkin vuoden sisälle. Esimerkiksi vuoden 1970 naisten nimien 

kohdalla lehtiä oli käytävä läpi vuoden alusta kesäkuulle saakka, ennen kuin 100 nimeä oli 

koossa. Miesten nimien aineisto sen sijaan oli jokaisen vuoden kohdalla koossa ennen 

tammikuun 15. päivän lehteä.  

Aineisto on kerätty ns. pääotsikkokokonaisuuksista. Pääotsikkokokonaisuudeksi kut-

sun pääotsikkoa ja sen ympärillä mahdollisesti olevia muita otsikoita eli alaotsikkoa tai 

alaotsikoita tai pääotsikon yläpuolella olevaa esiriviä. Väliotsikoita en sen sijaan ole otta-

nut mukaan tutkimukseen, sillä väliotsikot eroavat pääotsikkokokonaisuuden otsikoista 

siinä, että niissä esiintyvät nimet on uutistekstissä usein jo ennen kyseistä väliotsikkoa 

mainittu, jolloin kyseessä ei ole nimen ensimaininta kyseisessä uutisessa. Jotta aineisto 

olisi mahdollisimman yhtenäinen, on tärkeää, että kaikki aineiston nimet ovat kyseisten 

nimien ensimainintoja kussakin uutisessa. On toki mahdollista, että myös pääotsikkokoko-

naisuudessa viitataan nimellä samaan henkilöön useammin kuin kerran, esimerkiksi siten, 
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että ensimmäinen nimiviittaus on pääotsikossa ja toinen alaotsikossa. Tämä on kuitenkin 

harvinaista, ja omassa aineistossani tällaisia tapauksia ei ole lainkaan.  

200 nimeä kultakin vuodelta ei tarkoita sitä, että henkilöitä, joihin nimet viittaavat, 

olisi kunkin vuoden osalta 200, sillä otsikoissa esiintyy paljon samoja henkilöitä. Miesten 

osalta koko tutkimukseen sisältyvät 400 nimeä jakautuvat 313 henkilön kesken, ja naisten 

osalta 400 nimeä puolestaan jakautuvat 207 naisen kesken. Naisten kohdalla hajonta on 

kaikkina tutkiminani vuosina pienempi eli kunakin vuonna aineiston 100 nimeä jakautuvat 

huomattavasti pienemmän joukon kesken kuin miesten kohdalla. Samaan henkilöön ei kui-

tenkaan välttämättä viitata eri otsikoissa samalla tavoin, vaan nimeämiskäytäntö saattaa 

yhdenkin henkilön kohdalla olla hyvin kirjavaa. Näin ollen on perusteltua koota aineisto 

100 ensimmäisestä naisen ja vastaavasti 100 ensimmäisestä miehen nimestä riippumatta 

siitä, kuinka moneen henkilöön nämä nimet viittaavat. Se, että nimien ja henkilöiden lu-

kumäärien suhde vaihtelee paljonkin vuodesta ja sukupuolesta riippuen, ei kuitenkaan voi 

olla vaikuttamatta tilastoon. Tästä syystä esitän erikseen myös tilaston, jossa yksi nimi vas-

taa yhtä henkilöä. Pienimmillään, vuoden 1950 naisten kohdalla, aineiston 100 nimeä ja-

kautuvat 32 henkilön kesken. Tästä syystä esitän kunkin vuoden ja kummankin sukupuolen 

kohdalla 100 nimen tilaston lisäksi myös 32 nimen tilaston, johon olen jokaisesta henkilös-

tä ottanut mukaan ainoastaan ensimmäisen aineiston otsikoista löytyvän nimiviittauksen. 

32 nimen tilastossa yksi nimi siis vastaa yhtä henkilöä.   

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lähinnä naisiin ja miehiin – siis ai-

kuisiin – viittaamista, olen rajannut lapset tutkimuksen ulkopuolelle. Yleisesti ottaen urhei-

lu-uutisten otsikoissa ei juuri ole lapsia, mutta vuoden 1970 naisten aineiston kohdalla lap-

sia on useampia, jolloin heidän ottamisensa mukaan olisi myös tilastollisesti merkittävää. 

Aikavälillä 2.1.−2.6., jolta vuoden 1970 aineisto on naisten osalta kerätty, löytyy yhteensä 

yhdeksän 4–12-vuotiasta tyttöä. Näitä yhdeksää tyttöä en ole ottanut mukaan tilastoon. 13- 

tai 14-vuotiaita otsikoissa ei tutkimanani ajanjaksona minkään vuoden kohdalla olekaan.
8
 

15−16-vuotiaita on aineistossa muutama, ja nostan näitä tapauksia analyysissa esille erik-

seen.   

 

 

 

                                                 
8
 On tietenkin mahdollista, että aineistosta löytyy joku tähän ikäluokkaan kuuluva henkilö, jonka ikää ei 

uutisessa ole kerrottu. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, sillä näin nuorten henkilöiden kohdalla ikä 

yleensä mainitaan uutistekstissä.  
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3.3 Nimeämiskäytänteet urheilu-uutisten uutisteksteissä ja muissa uutisissa 

 

Urheilu-uutisten otsikot ja niistä kerätyt nimet muodostavat varsinaisen aineistoni. Vertai-

len kuitenkin näiden otsikoiden nimeämiskäytänteitä myös niiden uutistekstien nimeämis-

käytänteisiin, joiden osana otsikot ovat, mikä tarkoittaa sitä, että olen lukenut kaikki aineis-

ton otsikoihin liittyvät uutistekstit. Aineiston nimet on kerätty 681 pääotsikkokokonaisuu-

desta, joten myös uutistekstejä, joiden nimeämiskäytänteisiin otsikoiden nimeämiskäytän-

teitä vertailen, on 681 kappaletta. Vaikka otsikot ja niissä esiintyvät nimet muodostavat 

varsinaisen aineistoni, puhun silti − silloin kun sekaantumisen vaaraa on − aineiston otsi-

koista ja aineiston uutisteksteistä.  

Sen lisäksi, että vertaan otsikoiden nimeämiskäytänteitä niiden alla olevien uutisteks-

tien nimeämiskäytänteisiin, nostan analyysissani esille myös muihin kuin urheilu-uutisiin 

liittyvien otsikoiden ja uutistekstien nimeämiskäytänteitä, joita olen Helsingin Sanomista 

havainnut. Aineiston ulkopuolelta löytyvien tapausten satunnaisessa esille nostamisessa on 

tietenkin vaarana sortua juuri siihen, mistä kriittistä diskurssintutkimusta usein syytetään 

eli esimerkkien tarkoitushakuiseen valikoimiseen. Olen kuitenkin parhaani mukaan yrittä-

nyt välttää tätä, ja nostan esille sekä omia hypoteesejani tukevia että niitä vastaan puhuvia 

tapauksia, joita olen aineiston ulkopuolelta havainnut. Aineiston ulkopuoliset tapaukset 

eivät välttämättä ole samalta vuodelta kuin itse aineisto. Esimerkiksi vuoden 2010 kohdalla 

esittelen myös vuosien 2011 ja 2012 Helsingin Sanomista havaitsemiani tapauksia.   

 

3.4 Neksusmalli 

 

Kuten jo tuli esille, diskurssintutkimuksessa keskeisenä lähtökohtana on, että merkitys syn-

tyy kontekstissa. Uutisotsikoiden tai uutistekstien nimeämiskäytänteitä ei siis ole mielekäs-

tä tutkia kontekstista irrallaan. Tutkijan on kuitenkin jollakin tavalla rajattava ne kontekstit, 

joita hän tutkii. Kontekstien tutkimiseen onkin diskurssintutkimuksen piirissä kehitetty 

erilaisia malleja. Ron Scollonin ja Suzie Wong Scollonin kehittelemässä neksusmallissa
9
 

(engl. nexus analysis) tulee hyvin esille se diskurssintutkimuksen keskeinen perusajatus, 

että eri kontekstit ovat yhtä aikaa läsnä jokaisessa kielenkäyttötilanteessa. Scollon ja Wong 

Scollon (2004: 18−20) näkevät sosiaalisen toiminnan – ja kielenkäytön sen mukana – ole-

van kolmen erilaisen kontekstin neksuksessa eli risteymässä. Nämä kolme kontekstia ovat:  

                                                 
9
 Suomennan englanninkielisen termin nexus analysis mieluummin neksusmalliksi kuin neksusanalyysiksi, 

sillä näen, että kyseessä on konkreettinen malli, jonka avulla aineistoa voi analysoida.     
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• diskurssin paikka (engl. discourses in place)  

• vuorovaikutusjärjestys (engl. interaction order)  

• historiallinen ulottuvuus (engl. historical body).  

 

Scollon ja Wong Scollon ovat soveltaneet neksusmallia erilaisten vuorovaikutustilanteiden 

analysoimiseen, mutta katson sen soveltuvan myös nimeämiskäytänteiden tutkimiseen.  

Vuorovaikutustilanteessa diskurssin paikka tarkoittaa sitä välitöntä ympäröivää kon-

tekstia, joka määrittelee sen, millaiseksi toiminta järjestyy. Esimerkiksi perinteisessä yli-

opisto-opetuksessa diskurssin paikkaa luonnehtii vaikkapa se, että diskurssi määräytyy 

ennakkoon laaditun suunnitelman mukaan ja aiheet valitsee opettaja. Arvostelu taas suori-

tetaan yleensä kirjallisten töiden, tenttivastausten ja osallistumisaktiivisuuden perusteella. 

Diskurssin paikka on siis se konkreettinen toiminta, joka vuorovaikutustilanteeseen liittyy 

ja jonka mukaan se jäsentyy. (Scollon ja Wong Scollon 2004: 14, 43−46.)  

Tämän tutkimuksen kohdalla diskurssin paikaksi hahmottuu luontevasti tekstilaji eli 

genre. Tutkimani nimeämiskäytänteet ovat konkreettisesti osa tiettyä tekstilajia eli sanoma-

lehden urheilu-uutista ja sen otsikkoa. Eri tekstilajit rakentuvat erilaisten diskursiivisten 

käytänteiden varaan (Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 35) samalla tavoin kuin vaikkapa 

luokkahuonevuorovaikutus rakentuu tietynlaisten käytänteiden varaan. Tekstilaji määrää 

hyvin pitkälle sen, miten kieltä on mahdollista käyttää ja on siis keskeinen konteksti, kun 

tutkitaan nimeämiskäytänteitä. Se, mikä on mahdollinen nimeämiskäytäntö yhdessä teksti-

lajissa, ei ole sitä toisessa.  

Vuorovaikutusjärjestyksellä taas tarkoitetaan niitä sosiaalisia sääntöjä, joiden mu-

kaan toiminta jäsentyy. Esimerkiksi luokkahuoneessa tai luentosalissa tapahtuvan vuoro-

vaikutuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että opettaja ohjaa vuorovaikutusta ja esimerkik-

si päättää siitä, kuka puheenvuoron milloinkin saa. Vuorovaikutusjärjestys viittaa siis 

muun muassa siihen hierarkkiseen järjestykseen, joka määrää sen, millainen vuorovaikutus 

tilanteessa on mahdollinen. Perinteisessä yliopisto-opetuksessa hierarkkinen asetelma nä-

kyy myös esimerkiksi siten, että opettaja yleensä on luentosalin edessä opiskelijoista eril-

lään, kun taas opiskelijat istuvat lähellä toisiaan. (Scollon ja Wong Scollon 2004: 13, 

39−43.)  

Omaan tutkimukseeni sovellettuna vuorovaikutusjärjestys liittyy sukupuoleen, sillä – 

kuten jo on tullut esille – sukupuoli vaikuttaa usein keskeisesti siihen, kuinka henkilöön 

viitataan. Näen, että keskeinen konteksti sen taustalla kuinka naisiin sanomalehtiteksteissä 
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viitataan, on naisen yhteiskunnallinen asema. Naisten nimeämiskäytänteet ovat usein hei-

jastaneet naisen yhteiskunnallista asemaa (Brylla 1998: 240−241), ja yhteiskunnallisessa 

asemassa tapahtuneen muutoksen voi olettaa näkyvän myös nimeämiskäytänteissä.  

Kolmas keskeinen konteksti neksusmallissa on historiallinen ulottuvuus. Vuorovai-

kutustilanteessa historiallinen ulottuvuus tarkoittaa kaikkien toimintaan osallistujien omaa 

taustaa ja historiaa, joka myös aina vaikuttaa siihen, millaiseksi toiminta muodostuu. Esi-

merkiksi opetustilanteessa toimintaa osaltaan muokkaa muun muassa se, kuinka paljon 

opettajalla on kokemusta opettamastaan aiheesta tai kuinka paljon opiskelijat aiheesta tie-

tävät. (Scollon ja Wong Scollon 2004: 13, 46–49.)  

Omassa tutkimuksessani historiallinen ulottuvuus on läsnä vielä selkeämmin kuin 

Scollonin ja Wong Scollonin vuorovaikutukseen liittyvissä tutkimuksissa. Koska tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on nykyisten nimeämiskäytänteiden lisäksi selvittää nimeämis-

käytänteissä tapahtuneita muutoksia, muodostaa historiallinen ulottuvuus lähtökohdan ko-

ko tutkimukselle. Historiallinen ulottuvuus on lisäksi päällekkäinen muiden keskeisten 

kontekstien eli tekstilajin ja naisen yhteiskunnallisen aseman kanssa. Kuvio 1 havainnollis-

taa diskurssintutkimuksen neksusmallia. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Diskurssintutkimuksen neksusmalli. (mukaillen Pietikäinen ja Mäntynen 2009: 

38)   

Ajallinen  

ulottuvuus 

Helsingin Sanomissa 

esiintyvät nimet 

Tekstilaji 

 

Naisen 

yhteis-

kunnallinen 

asema 

 



  20 

Kuviossa 1 tulee hyvin esille se, kuinka eri kontekstit ovat kielenkäyttötilanteessa yhtäai-

kaisesti läsnä ja vaikuttavat toisiinsa. Musta piste havainnollistaa neksusta eli tähän tutki-

mukseen sovellettuna Helsingin Sanomissa esiintyviä nimiä. Neksusmalli havainnollistaa 

tässä yhteydessä nimenomaan naisten nimeämiskäytänteisiin vaikuttavia tekijöitä ja neksus 

siis Helsingin Sanomissa esiintyviä naisten nimiä. Miesten nimeämiskäytänteisiin vaikut-

tavia neksusmallin mukaisia konteksteja ovat lähinnä tekstilaji sekä ajallinen ulottuvuus. 

Myös miehen yhteiskunnallista asemaa voi pitää yhtenä tekijänä, joka vaikuttaa siihen, 

kuinka miehiin viitataan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin verrata naisten 

nimeämiskäytänteitä miesten vastaaviin käytänteisiin, enkä siksi tässä yhteydessä keskity 

enempää siihen, mitkä tekijät miesten nimeämiskäytänteisiin mahdollisesti vaikuttavat.   

 

 

 

 



  21 

4 NIMEÄMISKÄYTÄNTEIDEN KONTEKSTIT  

 

Tässä luvussa tarkastelen neksusmallin havainnollistamia konteksteja, joiden katson ni-

meämiskäytänteiden taustalla vaikuttavan. Aloitan kontekstien tarkastelun neksusmallin 

vuorovaikutusjärjestyksestä, joka tähän tutkimukseen sovellettuna on naisen yhteiskunnal-

linen asema. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan neksusmallin diskurssin paikkaa eli 

lajikontekstia. Neksusmallin ajallinen ulottuvuus läpäisee nämä kontekstit, sillä tarkastelen 

sekä naisen yhteiskunnallista asemaa että tekstilajia kunkin tähän tutkimukseen sisältyvän 

vuoden kohdalla.   

 

4.1 Naisen yhteiskunnallinen asema 

 

Elina Haavio-Mannila on vuonna 1968 julkaistussa klassikkoteoksessaan Suomalainen 

nainen ja mies nähnyt naisen yhteiskunnallisen aseman koostuvan neljästä eri osa-alueesta 

eli oikeudellisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta, ja poliittisesta asemasta (ks. Haavio-

Mannila 1968: 4–12). Tarkastelen seuraavaksi naisen yhteiskunnallista asemaa kunakin 

vuonna näiden eri osa-alueiden kautta. Oikeudelliseen asemaan liittyen nostan kunkin vuo-

den kohdalla esille naisen asemaan vaikuttavia lainsäädännöllisiä tekijöitä. Sosiaaliseen 

asemaan liittyen taas tarkastelen muun muassa naisten ja miesten koulutustasoa sekä nais-

ten ja miesten osuuksia joissakin korkeaa koulutusta vaativissa ammattiryhmissä. Naisten 

taloudellista asemaa tutkin vertailemalla naisten ja miesten keskimääräisiä ansiotuloja sekä 

sitä, mikä on naisten osuus palkansaajista kyseisenä vuonna. Poliittista asemaa taas tarkas-

telen sen kautta, mikä on naisten osuus kansanedustajista ja ministereistä kunakin vuonna.         

 

4.1.1 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 1950 Suomessa  

 

Suomi oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa edelläkävijä naisten emansipaatioon 

liittyvissä asioissa, ja Suomen naiset saivatkin äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa 

vuonna 1906. Tämän jälkeen kiinnostus naisten ja miesten roolijaon ongelmiin kuitenkin 

väheni, ja tasa-arvokysymyksistä vaiettiin lähes 1960-luvulle saakka. Toisen maailmanso-

dan jälkeistä aikaa onkin pidetty naisen aseman suhteen jopa taantumuksellisena ajanjak-
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sona. Yhteiskunnallinen keskustelu tasa-arvokysymyksistä alkoi Suomessa uudelleen vasta 

1960-luvulla. (Mickwitz 2008a: 11−12.)  

Naisten oikeudellinen asema ei vuonna 1950 ollut yhdenmukainen miesten oikeudel-

lisen aseman kanssa, vaan lainsäädännössä oli useita epätasa-arvoa ylläpitäviä säädöksiä, 

joista käyn tässä läpi muutamia. Vuonna 1926 voimaan tulleessa laissa oli määrätty, että 

miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia valtion virkoja tai muita julkisia virkoja hakiessaan. La-

ki antoi kuitenkin mahdollisuuden tästä periaatteesta poikkeamiseen, mikäli tietty virka 

katsottiin jommallekummalle sukupuolelle paremmin soveltuvaksi. Esimerkiksi sellaisia 

työtehtäviä, joissa valvottiin yleistä lakia ja järjestystä, saivat yleensä hoitaa vain miehet. 

Naisilla ei siis ollut asiaa poliisinvirkoihin tai tullivirkailijoiksi. Nainen ei myöskään voinut 

hoitaa maaherran tai nimismiehen tehtäviä. (ks. Rotkirch 2008: 93−94.)  

Naisten taloudellista asemaa leimasi avoin syrjintä, sillä yleisenä käytäntönä oli tuol-

loin, että palkka perustui työntekijän sukupuoleen riippumatta siitä, oliko työnantajana 

yksityinen taho, valtio vai kunta. Esimerkiksi valtion virkoihin oli määritelty eri palkka-

luokat naisille ja miehille. (ks. Rotkirch 2008: 89.) Naisten osuus tulonsaajista oli vuonna 

1950 noin 30 prosenttia (Haavio-Mannila 1968: 57), ja naisten keskimääräiset vuositulot 

63 prosenttia miesten tuloista (mts. 275). 

Kansainvälisesti katsottuna naisten koulutustaso on Suomessa ollut korkea pitkään. 

Jo vuodesta 1930 saakka naiset ovat miehiä useammin käyneet enemmän kuin pelkän kan-

sakoulun. Kun katsotaan koko väestöä, ylioppilastutkinto oli vuonna 1950 miehillä hieman 

yleisempi kuin naisilla, mutta nuorimmassa ikäluokassa ylioppilastutkinto oli naisilla jo 

hieman yleisempi. (Haavio-Mannila 1968: 43−45.)   

Sellaiset virat ja toimet, joihin korkeinta koulutusta vaaditaan, olivat suurimmaksi 

osaksi miesten hallussa. Esimerkiksi lääkäreistä oli naisia vain noin 20 prosenttia, ja lain-

opillisen työn harjoittajien kohdalla naisten osuus oli alle 5 prosenttia. Hammaslääkäreistä 

sen sijaan oli jo vuonna 1950 suurin osa – 77 prosenttia − naisia. (SVT: Väestönlaskenta 

1995: 96–97.)  

Myös poliittisessa päätöksenteossa naisten osuus oli pieni. Vuonna 1948 valitussa 

eduskunnassa naisten osuus oli vain 12 prosenttia (Haavio-Mannila 1968: 82). Fagerhol-

min hallituksessa, joka toimi vuosina 1948−1950, työskenteli sen toimikaudella kaikkiaan 

18 ministeriä. Heidän joukossaan oli vain yksi nainen eli sosiaaliministerinä toiminut Tyy-

ne Leivo-Larsson. Fagerholmin hallitusta seurasi neljä Kekkosen hallitusta, ja vain yhdessä 

niistä oli naisministeri. (Valtioneuvosto: Suomen hallitukset.)  
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4.1.2 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 1970 Suomessa  

 

Keskustelu naisen yhteiskunnallisesta asemasta ja sukupuolirooleista oli alkanut Suomessa 

1960-luvun puolivälissä. Yksi tärkeä tasa-arvokeskustelun herättäjä oli vuonna 1966 perus-

tettu Yhdistys 9, jonka päämääränä oli muuttaa yhteiskunnassa vallitsevaa sukupuolten 

työnjakoa oikeudenmukaisemmaksi. (Mickwitz 2008b: 25−34.) Viisi vuotta kestäneen 

toimintansa aikana yhdistys onnistui herättämään laajan keskustelun sukupuolirooleista ja 

tasa-arvosta suomalaisessa yhteiskunnassa (mts. 54–55). Yhdistys 9:n vaikutusta tutkinut 

Anne Maria Holli (1990: 70) on kuvannut yhdistystä liikkeeksi, joka suureksi osaksi mää-

ritteli ne vaatimukset ja tavoitteet, joista joitakin vuosia myöhemmin tuli osa valtiollista 

tasa-arvopolitiikkaa.  

Joitakin parannuksia naisen asemaan oli kuitenkin tehty jo ennen varsinaisen tasa-

arvokeskustelun heräämistä. Esimerkiksi valtion virkojen ja muiden julkisten virkojen ha-

kuehtoja oli vuonna 1961 uudistettu, mikä avasi naisille pääsyn moniin uusiin virkoihin. 

Laissa oli kuitenkin vielä rajoituksia, jotka eväsivät naisten pääsyn tiettyihin virkoihin. 

Esimerkiksi maaherraksi ei naista voitu nimittää. Viimeiset rajoitukset naisten nimittämi-

sestä valtion virkoihin poistettiin vasta vuonna 1975. (ks. Rotkirch 2008: 93–94.)  

Vuoteen 1970 tultaessa ylioppilastutkinto oli jo koko väestön keskuudessa naisilla 

yleisempi kuin miehillä; naisten osuus ylioppilastutkinnon suorittaneista oli 55 prosenttia 

(SVT: Väestönlaskenta 1995: 173). Naisten osuus alemman tai ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittaneesta väestöstä oli vuonna 1970 noin puolet. Lisensiaatin- tai tohtorintut-

kinnon suorittaneista sen sijaan vain 14 prosenttia oli naisia. (Niemi 2012.
10

)  

Naisten ja miesten työvoimaosuuksien ero pieneni Suomessa voimakkaasti 1960- ja 

1970-luvuilla. Vielä 1960-luvulla naiset olivat muodostaneet eräänlaisen työvoimareservin, 

joka tuli mukaan työmarkkinoille työllisyystilanteen ollessa hyvä, mutta vetäytyi työvoi-

masta työllisyystilanteen heiketessä. 1970-luvulla naiset kuitenkin tulivat työmarkkinoille 

jäädäkseen. Vuoteen 1970 tultaessa naisten osuus kaikista palkansaajista oli noussut 44 

prosenttiin. (Kolehmainen 1999: 64.) 

Naisten palkkauskysymyksessä tasa-arvo oli 20 vuodessa siltä osin edistynyt, että 

erilliset palkkaluokat naisille ja miehille oli lakkautettu (Rotkirch 2008: 88). Erillisten 

                                                 
10

 Lukumäärät korkeakoulututkinnon sekä tutkijakoulutuksen (lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon) suoritta-
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kanssa.       



  24 

palkkaluokkien poistuminen ei kuitenkaan tarkoittanut, että naisten ansiot suhteessa mies-

ten ansioihin olisivat nousseet vuodesta 1950. Vuonna 1970 naisten keskimääräinen vuosi-

palkka oli edelleen vain 64 prosenttia miesten palkoista (Kolehmainen 1999: 309). Naisten 

pienemmät palkat selittyvät osittain sillä, että naisvaltaiset alat ovat perinteisesti heikom-

min palkattuja kuin miesvaltaiset alat. Sirpa Kolehmainen (1999: 22) toteaakin, että naisten 

töiden aliarvostaminen on juurtunut syvälle kaikkiin yhteiskuntajärjestelmiin ja kulttuurei-

hin.  

Johtotehtävissä toimivista ylemmistä toimihenkilöistä oli naisia vain 7 prosenttia 

(Kolehmainen 1999: 84). Naisten osuus lääkäreistä oli noussut 20 vuoden takaisesta tilan-

teesta seitsemällä prosenttiyksiköllä ja oli nyt 27 prosenttia. Lainopillisen työn tekijöiden 

kohdalla naisten osuus oli sen sijaan noussut suhteessa enemmän eli 4,5 prosentista 18 pro-

senttiin. (SVT: Väestönlaskenta 1995: 96−97.)    

Poliittisessa päätöksenteossa naisia oli 1970-luvun alussa mukana jonkin verran 

enemmän kuin kaksi vuosikymmentä aikaisemmin. Sekä vuonna 1970 että vuonna 1972 

valituissa eduskunnissa naisia oli kansanedustajista 21,5 prosenttia (SVT: Eduskuntavaalit 

1945–2003). 1950- ja 1960-luvuilla Suomessa toimi vielä useita hallituksia, joissa ei ollut 

yhtäkään naispuolista ministeriä. 1970-luvulta lähtien kaikissa Suomen hallituksissa on 

kuitenkin ollut ainakin yksi nainen. Naisten määrä ei 1970-luvun hallituksissa tosin ollut 

suuri, vaan vaihteli yhden ja kolmen välillä. (Valtioneuvosto: Suomen hallitukset.)  

 

4.1.3 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 1990 Suomessa  

 

1990-luvulle tultaessa naisen yhteiskunnallinen asema oli edelleen parantunut 20 vuoden 

takaisesta tilanteesta, ja ainakin muodollisesti Suomi oli jo varsin tasa-arvoinen maa. Laki 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta oli astunut voimaan vuonna 1987, ja samana vuonna oli 

perustettu myös tasa-arvovaltuutetun virka valvomaan lain toimeenpanoa. (ks. Mickwitz 

2008c: 214–215.)  

Lainsäädännöllisiä esteitä tasa-arvon tiellä ei vuonna 1990 juurikaan enää ollut. Nais-

ten pääsy pappisvirkaan oli saanut lainvoiman vuonna 1988, ja vuonna 1990 myös piis-

panvirka avautui naisille (ks. Mickwitz 2008c: 256). Sotilasura ei kuitenkaan vielä ollut 

naisille mahdollinen, sillä naisilla ei ollut oikeutta suorittaa asepalvelusta. 
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Naisten koulutustaso oli edelleen noussut, ja alemman tai ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittaneesta väestöstä oli nyt naisia 54 prosenttia. Lisensiaatin- tai tohtorintutkin-

non suorittaneista naisten osuus sen sijaan oli vain 21 prosenttia. (Niemi 2012.
11

)     

Monissa korkeaa koulutusta vaativissa ammattiryhmissä naisten osuus oli kasvanut 

merkittävästi vuodesta 1970. Johtotehtävissä toimivista ylemmistä toimihenkilöistä naisten 

osuus oli noussut seitsemästä prosentista 21 prosenttiin (Kolehmainen 1999: 84). Naisten 

osuus lääkäreistä taas oli noussut 27 prosentista 45 prosenttiin. Lainopillisen työn harjoitta-

jien kohdalla naisten osuus sen sijaan oli noussut 18 prosentista 35 prosenttiin. (SVT: Vä-

estönlaskenta 1995: 96–97.)  

Naisten osuus kaikista palkansaajista oli vuoteen 1990 tultaessa noussut puoleen 

(Kolehmainen 1999: 64).  Myös naisten palkkataso oli noussut jonkin verran 20 vuoden 

takaisesta tilanteesta, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Naisten keskimääräiset ansiot oli-

vat nyt 70 prosenttia miesten ansioista (mts. 309). 1970-luvulla naisvaltaisten ja miesval-

taisten alojen välisiä palkkaeroja kavennettiin niin sanotuissa matalapalkkaratkaisuissa, 

jossa naisvaltaisille matalapalkka-aloille suunnattiin hieman suuremmat palkankorotukset 

kuin muille aloille. 1980-luvun lopulla sukupuolten välisten palkkaerojen kaventuminen 

kuitenkin pysähtyi. (Martikainen 1996: 52.)   

1990-luvulle tultaessa naisten osuus poliittisista päättäjistä oli kasvanut selvästi. 

Vuosina 1970 ja 1972 valituissa eduskunnissa naisten osuus oli vain 21,5 prosenttia, kun 

vuoden 1991 eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi valituista 38,5 prosenttia oli naisia 

(SVT: Eduskuntavaalit 1945–2003). Myös naisten osuus ministereistä oli 20 vuodessa kas-

vanut. Vuosien 1987 ja 1991 välillä toimineessa Harri Holkerin hallituksessa työskenteli 

sen toimikaudella kaikkiaan 23 ministeriä, joista kuusi oli naisia. Holkerin hallitusta seu-

ranneessa Esko Ahon hallituksessa toimineista 27 ministeristä yhdeksän oli naisia. (Valtio-

neuvosto: Suomen hallitukset.)   

 

4.1.4 Naisen yhteiskunnallinen asema vuoden 2010 Suomessa  

 

Vuodesta 1990 vuoteen 2010 tultaessa voi niin sanotun lasikaton nähdä naisten kohdalla 

useilta osin rikkoutuneen. Vuonna 2000 Suomi sai ensimmäinen naispuolisen presidentin, 

kun Tarja Halonen valittiin tehtävään. Vuonna 2003 Suomessa valittiin pääministeriksi 

ensimmäistä kertaa nainen, ja Anneli Jäätteenmäen pari kuukautta kestäneen pääministeri-
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kauden ajan Suomessa oli nainen sekä presidenttinä että pääministerinä. Vuoden 2010 

syyskuussa Suomi sai myös ensimmäisen naispuolisen piispan, kun Irja Askola aloitti Hel-

singin hiippakunnan piispana. 

Vuonna 1990 ainoa lainsäädännöllinen este naisten työmahdollisuuksien kannalta oli 

se, että sotilasura ei ollut naisille mahdollinen, koska naisilla ei ollut oikeutta suorittaa ase-

palvelusta. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta oli kuitenkin tullut voimaan 

vuonna 1995, joten lainsäädännöllisiä esteitä naisten uramahdollisuuksien tiellä ei vuonna 

2010 enää ollut.  Lainsäädäntöön liittyvänä, naisten asemaa työmarkkinoilla heikentävänä 

seikkana voidaan kuitenkin pitää sitä, että perhevapaiden kustannusten maksajana on pel-

kästään naisen työnantaja.  

Naisten koulutustaso on 20 vuodessa edelleen noussut. Alemman tai ylemmän kor-

keakoulututkinnon suorittaneesta väestöstä oli vuonna 2010 naisia 57 prosenttia. Lisensiaa-

tin- tai tohtorintutkinnon suorittaneista sen sijaan 41 prosenttia oli naisia, eli kaikkein kor-

keimman koulutuksen suorittaneista enemmistö on edelleen miehiä. (Niemi 2012.
12

) Nais-

ten osuus lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon suorittaneista oli kuitenkin 20 vuodessa kasva-

nut 20 prosenttiyksikköä, mitä voidaan pitää merkittävänä kasvuna.  

Naisten koulutustason edelleen noustessa myös naisten osuus useissa korkeaa koulu-

tusta vaativissa ammattiryhmissä on noussut. Naisia on nyt lääkäreinä enemmän kuin mie-

hiä; vuonna 2009 naisten osuus lääkäreistä oli 58 prosenttia. Lainopillisista erityisasiantun-

tijoista sen sijaan oli naisia 48 prosenttia vuonna 2009. Naisten osuus johtajista vaihtelee 

suuresti riippuen siitä, onko kyse julkisesta vai yksityisestä sektorista. Vuonna 2009 nais-

ten osuus johtajista oli kuntasektorilla 56 prosenttia, mutta yksityisellä sektorilla vain 28 

prosenttia. (SVT: Työssäkäynti.) 

Vuonna 2010 naisten ansiot jäivät 82 prosenttiin miesten ansioista (SVT: Palkkara-

kenne 2010). Naiset ovat siirtyneet työelämässä yhä vaativampiin tehtäviin, mutta suku-

puolten välinen palkkaero elää siitä huolimatta sitkeästi. Vaativampiin tehtäviin siirryttäes-

sä palkka yleensä nousee, mutta tilastojen perusteella tällaista kehitystä ei naisilla ole kui-

tenkaan suoraan havaittavissa, eikä naisten ja miesten välisten ansioiden ero ole viime vuo-

sina kaventunut. (Idman 2011.)        

Naisten osuus kansanedustajista nousi ensimmäisen kerran yli 40 prosenttiin, kun 

vuoden 2007 eduskuntavaaleissa 84 naista valittiin eduskuntaan (SVT: Eduskuntavaalit 

2007). Myös naisten määrä hallituksessa on 20 vuodessa edelleen noussut. Suomi sai en-
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simmäisen naisenemmistöisen hallituksen, kun Matti Vanhasen vuonna 2007 muodostet-

tuun toiseen hallitukseen nimitettiin ministereiksi 12 naista ja kahdeksan miestä. Vanhasta 

seurasi pääministerinä Mari Kiviniemi, jonka vuoden ajan toimineessa hallituksessa myös 

oli naisenemmistö. (Valtioneuvosto: Suomen hallitukset.)  

 

4.1.5 Yhteenveto naisen yhteiskunnallisen aseman muutoksesta  

 

Naisen yhteiskunnallinen asema oli vuonna 1950 miehen asemaa heikompi kaikkien neljän 

osa-alueen eli oikeudellisen, taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen aseman kautta tarkas-

teltuna. Lainsäädännössä oli useita kohtia, jotka tekivät naisen oikeudellisen aseman mie-

hen asemaa heikommaksi. Naisten osuus useissa asiantuntija-ammateissa oli pieni, ja po-

liittisessa päätöksenteossa oli mukana vain vähän naisia. Esimerkiksi vuonna 1948 valitus-

sa eduskunnassa naisia oli vain 12 prosenttia. Naisten ansiotulot olivat miesten tuloja sel-

keästi pienemmät. Naisen yhteiskunnallisesta asemasta ei julkisesti juurikaan keskusteltu, 

ja toisen maailmansodan jälkeistä aikaa onkin naisen aseman suhteen pidetty jopa taantu-

muksellisena ajanjaksona. Naisten koulutustaso oli Suomessa kuitenkin kansainvälisesti 

katsottuna korkea jo 1950-luvulla.   

1970-luvulle tultaessa keskustelu naisen yhteiskunnallisesta asemasta oli alkanut, ja 

naisen asemassa oli tapahtunut useita parannuksia. Lainsäädännöstä oli poistettu useita 

epätasa-arvoa ylläpitäviä kohtia. Naisten koulutustaso oli edelleen noussut, ja vuonna 1970 

korkeakoulututkinnon suorittaneesta väestöstä jo puolet oli naisia. Naisten osuus työvoi-

masta oli 20 vuodessa kasvanut merkittävästi, ja monissa asiantuntija-ammateissa työsken-

teli nyt huomattavasti enemmän naisia kuin vuonna 1950. Poliittisessa päätöksenteossa 

naisten osuus oli kasvanut jonkin verran, mutta ei kuitenkaan merkittävästi, ja esimerkiksi 

kansanedustajista edelleen vain hieman yli viidennes oli naisia. Naisten ja miesten väliset 

tuloerot eivät myöskään olleet 20 vuodessa juuri kaventuneet.  

1990-luvulle tultaessa Suomi oli ainakin muodollisesti jo varsin tasa-arvoinen maa, 

eikä lainsäädännöllisiä esteitä tasa-arvon tiellä enää juurikaan ollut. Naisten koulutustaso 

oli edelleen kasvanut, ja korkeakoulutuksen suorittaneista oli nyt naisia yli puolet. Naisten 

osuus oli useissa asiantuntija-ammateissa kasvanut selkeästi 20 vuoden takaisesta tilantees-

ta, mutta johtotason tehtävissä naisia ei edelleenkään ollut paljon. Naisten ja miesten väli-

set tuloerot olivat kaventuneet jonkin verran. Poliittisessa päätöksenteossa oli 1990-luvulle 

tultaessa mukana huomattavasti enemmän naisia kuin 20 vuotta aikaisemmin, ja esimer-

kiksi vuoden 1991 eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi valituista 38,5 prosenttia oli naisia. 
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Vuoteen 2010 tultaessa naisen yhteiskunnallinen asema on edelleen noussut. Naisten 

osuus useissa asiantuntija-ammateissa on nyt suurempi kuin miesten osuus; esimerkiksi 

lääkäreistä oli vuonna 2009 naisia 58 prosenttia. Myös julkisen sektorin johtajista naisia on 

yli puolet. Yksityisellä sektorilla tilanne on kuitenkin toinen, ja siellä naisten osuus johta-

jista on vain hieman yli neljännes. Naisten osuus poliittisista päättäjistä on edelleen kasva-

nut 20 vuoden takaisesta tilanteesta, ja esimerkiksi vuonna 2011 eduskuntaan valituista 

42,5 prosenttia oli naisia. Naisten taloudellinen asema on edelleen miesten asemaa hei-

kompi, ja sukupuolten välinen palkkaero elää sitkeästi siitä huolimatta, että naiset ovat 

siirtyneet yhä vaativampiin tehtäviin.      

 

4.2 Lajikonteksti 

 

Seuraavaksi tarkastelen lajikontekstia eli neksusmallin diskurssin paikkaa. Aluksi esittelen 

Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikkoa tekstilajina yleisesti. Tämän jälkeen siirryn 

tarkastelemaan tekstilajiin liittyviä piirteitä kunkin tähän tutkimukseen kuuluvan vuoden 

kohdalla.  

 

4.2.1 Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikko tekstilajina 

 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoista, 

jotka voidaan nähdä osana useampaa tekstilajia. Keskeisiä genrejä tässä yhteydessä ovat 

sanomalehtiuutinen ja sen alalaji urheilu-uutinen. Näiden lisäksi myös otsikko on yksi 

tekstilajeista, joihin tämän tutkimuksen aineisto kuuluu. Käsittelen seuraavaksi näitä teksti-

lajeja eli sanomalehtiuutista, urheilu-uutista ja otsikkoa omissa alaluvuissaan. Aluksi esit-

telen kuitenkin tarkemmin Helsingin Sanomia, josta aineistoni on kerätty. Vaikka sanoma-

lehtiuutisen voi nähdä suhteellisen vakiintuneena tekstilajina, vaikuttaa tekstilajivalintoihin 

myös se konkreettinen lehti, jossa uutinen julkaistaan.  

 

4.2.1.1 Helsingin Sanomat 

Helsingin Sanomat on Suomen ja Pohjoismaiden laajalevikkisin päivälehti. Sen levikki oli 

vuonna 2010 noin 383 000 ja sunnuntailevikki noin 435 000 kappaletta. Lukijoita lehdellä 

oli vuonna 2010 keskimäärin 905 000. (Levikintarkastus Oy.) Helsingin Sanomia lukee siis 

lähes viidesosa suomalaisista, joten sillä on omalta osaltaan varsin suuri valta vaikuttaa 

ihmisten mielipiteisiin ja tietynlaisten asenteiden vahvistamiseen tai ylläpitämiseen.  
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Helsingin Sanomat alkoi vuonna 1914 ilmestyä seitsemänä päivänä viikossa aikai-

semman kuuden päivän sijaan, ja samana vuonna siitä tuli 28 000 kappaleen arkilevikillään 

Suomen suurin lehti (Päivälehti. Helsingin Sanomat 2003: 17, 26). Helsingin Sanomat on 

siis koko tähän tutkimukseen kuuluvan ajanjakson ajan ollut Suomen laajalevikkisin päivä-

lehti. 

Helsingin Sanomien edeltäjän Päivälehden sisällöksi määriteltiin vuonna 1891 muun 

muassa kansanopetuksen asia, raittiuskysymys, työväen asiat sekä naiskysymys
13

. Päiväleh-

ti oli myös ensimmäinen suomalainen lehti, joka kiinnitti toimitukseensa naisen. Suomen 

ensimmäinen naispuolinen filosofian tohtori Tekla Hultin työskenteli Päivälehden ulko-

maanosastossa vuosina 1892–1901. (Päivälehti. Helsingin Sanomat 2003: 9–10.) Helsingin 

Sanomat on siis jo historiansa alkuvaiheissa ollut lehti, jossa naisten asemasta ja tasa-

arvokysymyksistä on oltu kiinnostuneita.   

Ilta-Sanomat perustettiin Helsingin Sanomien iltapainokseksi vuonna 1932 Mäntsä-

län kapinan aikaan, kun lehdessä koettiin, ettei normaali lisälehti riittäisi uutisoimaan kai-

kesta kapinaan liittyvästä (Salokangas 1987: 379). Vielä ensimmäisenä tämän tutkimuksen 

piiriin kuuluvana vuonna eli vuonna 1950 Helsingin Sanomien toimitus oli pääosin yhtei-

nen Ilta-Sanomien kanssa (Lamminpää 2011
14

).    

 

4.2.1.2 Uutinen 

Suomalaista sanomalehtijournalismia ja sen kehitystä tutkinut Jyrki Pietilä käyttää genren 

sijaan nimitystä juttutyyppi kuvaamaan niitä erityyppisiä kirjoituksia, joita sanomalehdissä 

julkaistaan. Sanomalehden perusjuttutyyppeinä hän näkee uutisen, taustajutun, selostuksen, 

reportaasin, haastattelun, pääkirjoituksen ja pakinan, ja uutisen hän määrittelee perusjuttu-

tyyppien perusjuttutyypiksi ja sanomalehden peruskiveksi. (Pietilä 2008: 39−42.) Näistä 

perusjuttutyypeistä uutinen on kaikkein normi- ja sääntösidonnaisin (mts. 47). 

Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, milloin professionaali nykyuutinen ingresseineen 

on syntynyt, mutta tuoreimpien käsitysten mukaan sen ajatellaan vakiintuneen Yhdysval-

loissa aivan 1800-luvun lopussa (Pietilä 2008: 52). Suomen kielessä sana uutinen on esiin-

tynyt ensimmäistä kertaa merkityksessä ’uusi sanoma, kuuluminen’ vuonna 1835 Sanan 

Saattaja Wiipurista -lehdessä, ja lehdennimissä sana alkoi esiintyä 1800-luvun lopussa (mts. 

44). Nykyisenkaltainen ingressi tuli suomalaisiin sanomalehtiuutisiin kuitenkin vasta 1940- 

ja 1950-lukujen taitteessa eli muutaman vuosikymmenen viiveellä esimerkiksi Yhdysval-
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toihin verrattuna (mts. 47). Suomalainen sanomalehtiuutinen, jollaisia myös sanomaleh-

dessä julkaistut urheilu-uutiset ovat, on siis tämän tutkimuksen sisältämän ajanjakson alus-

ta saakka ollut jo monessa suhteessa vakiintunut. 

 

4.2.1.3 Urheilu-uutinen 

Urheilu-uutisista alettiin Suomen lehdistössä kiinnostua 1880-luvulla. Kun sanomalehdistö 

alkoi kaupallistua, urheilu-uutiset huomattiin tärkeäksi kilpailuvaltiksi, ja toimitustyön 

eriytyminen alkoikin monissa lehdissä juuri urheilutoimittajan vakanssin perustamisesta. 

(Pietilä 2008: 158.) Urheilun uutisarvoa lisäsivät 1920-luvulta lähtien suomalaisten hyvät 

suoritukset olympiakisoissa, ja urheilu-uutisten nopea ja näyttävä toimittaminen tuli lehden 

menestyksen kannalta yhä tärkeämmäksi. Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat veivätkin 

1950-luvulla lukijoita muilta lehdiltä nimenomaan hyvin toimitettujen urheilusivujensa 

ansiosta. (Salminen 1988: 258.) 

Urheilu-uutinen on omanlaisensa uutistyyppi, ja esimerkiksi Helsingin Sanomien ur-

heilujournalismia tutkinut Kari Koljonen (2000: 4) näkee urheilujournalismin sijoittuvan 

jonnekin viihteen ja journalismin välimaastoon. Uskon tämän tietynlaisen viihteenomai-

suuden olevan ainakin osittain seurausta siitä diskurssista, josta urheilu-uutiset pääasiassa 

ammentavat eli urheiludiskurssista. Urheiludiskurssi on yleisesti ottaen epämuodollisem-

paa kuin esimerkiksi poliittinen diskurssi, jota taas poliittisissa uutisissa hyödynnetään. 

Urheiludiskurssin epämuodollisuus vaikkapa poliittiseen diskurssiin verrattuna näkyy esi-

merkiksi siinä, että televisiotoimittajat poikkeuksetta sinuttelevat urheilijoita näitä haasta-

tellessaan, mutta useimmiten teitittelevät poliitikkoja, vaikka nämä olisivat suhteellisen 

nuoriakin.  

Helsingin Sanomien urheilu-uutisissa urheiludiskurssin epämuodollisuus näkyy 

muun muassa siten, että urheilijoihin saatetaan otsikoissa viitata pelkällä etunimellä toisin 

kuin vaikkapa poliitikkoihin. Poliitikkoihin saatetaan kyllä viitata pelkällä etunimellä esi-

merkiksi kolumneissa tai uutisanalyyseissä, joissa toimittaja tuo esille omia mielipiteitään 

ja joissa ei pyritä objektiivisuuteen samalla tavalla kuin uutisissa. Varsinaisissa uutisissa 

pelkän etunimen käyttäminen on poliitikkojen kohdalla kuitenkin erittäin harvinaista
15

. 

Urheilu-uutisten otsikot ovat myös humoristisia useammin kuin vaikkapa politiikkaan liit-

tyvät otsikoinnit.   

                                                 
15

 Jos olisin saanut tämän työn valmiiksi ennen kesää 2012, olisin tässä kohden todennut, että poliitikkoihin 

ei Helsingin Sanomien uutisotsikoissa koskaan viitata pelkällä etunimellä. Kuten jo aikaisemmin toin esille, 

kesän 2012 aikana havaitsin Helsingin Sanomissa kuitenkin kolme uutisotsikkoa, joissa poliitikkoihin viita-

taan pelkällä etunimellä. Käsittelen näitä tapauksia tarkemmin luvussa 5.4.2. 
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Tietynlaisen epämuodollisuuden lisäksi urheiludiskurssi on perinteisesti ollut – ja 

yhä pitkälti on – miehistä diskurssia. Urheilujournalismia tutkinut Seppo Pänkäläinen 

(1998a: 5) toteaa, että urheilujournalismi on miesvaltainen ala, joka käsittelee etupäässä 

miesten lajeja ja saavutuksia. Omassa tutkimuksessani tämä miesvaltaisuus tuli hyvin esille 

aineistonkeruuvaiheessa: kaikkina tutkiminani vuosina aineiston kerääminen oli naisten 

nimien kohdalla huomattavasti työläämpää kuin miesten nimien kohdalla, mikä johtui ni-

menomaan naisten vähyydestä urheilu-uutisten otsikoissa. Myös urheilutoimittajat ovat 

pääsääntöisesti olleet miehiä, ja naisia alkoi tulla alalle vasta 1970-luvulla (Pänkäläinen 

1998b: 53). Helsingin Sanomat oli tässä suhteessa kuitenkin hieman edellä yleistä kehitystä; 

Tellervo Ahonen palkattiin Helsingin Sanomien urheilutoimitukseen ensimmäisenä naise-

na vuonna 1963 (Koljonen 2000: 50). 

 

4.2.1.4 Otsikko 

Otsikko on omanlaisensa tekstilaji, ja se noudattaa omia vakiintuneita kielenkäytön tapo-

jaan. Kuten Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen toteavat, uutisotsikon tulee kertoa lukijalle 

olennainen, mutta sen on toisaalta myös oltava lyhyt. Suomenkielisissä otsikoissa käyte-

tään usein niin sanottuja minilauseita, joissa toimintaa ilmaistaan ilman verbiä. (Pietikäinen 

ja Mäntynen 2009: 43.) Tällaisesta minilauseesta on kysymys esimerkiksi seuraavassa, 

vuoden 1950 aineistosta olevassa otsikossa: 

 

2) Maire Arni Ranskan verkkopallokentille (13.3.1950) 

 

Uutinen kertoo tennispelaaja Maire Arnin tulevasta kilpailumatkasta. Otsikosta puuttuu 

verbi, mutta jokaiselle suomen kielen otsikkokäytänteitä tuntevalle on siitä huolimatta sel-

vää, mitä otsikossa halutaan sanoa. Vuoden 1950 Helsingin Sanomien urheilu-uutisen ot-

sikko saattoi myös olla seuraavanlainen:   

 

3) Eevi Huttunen 1.52,8 (13.3.1950) 

 

Uutisessa kerrotaan pikaluistelija Eevi Huttusen luistelemasta tuloksesta. Tällaisia otsikoita, 

joissa kerrotaan vain henkilön nimi ja hänen tekemänsä tulos, löytyy myös vuoden 1970 

urheilu-uutisista. Vuosien 1990 ja 2010 kohdalta niitä ei kuitenkaan enää löydy. Eri vuosi-

en urheilu-uutisten otsikot eroavat toisistaan myös esimerkiksi pituudeltaan. Jyrki Pietilä 

toteaakin, että lajit ovat journalismissa – kuten myös muilla aloilla – kulttuurin mukana 
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muuttuvia muotoja (Pietilä 2008: 35). Tämä pätee myös uutisotsikoihin. Seuraavaksi tar-

kastelenkin muun muassa sitä, millaisia Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikot ovat 

tähän tutkimukseen sisältyvinä vuosina olleet.   

 

4.2.2 Lajikonteksti eri vuosina 

 

Tarkastelen tekstilajia kunkin tähän tutkimukseen kuuluvan vuoden kohdalla kahdesta eri 

näkökulmasta. Ensin käyn läpi otsikkokäytänteitä konkreettisella tasolla. Tarkastelen siis 

sitä, onko pääotsikkokokonaisuuksissa alaotsikoita tai esirivejä ja kuinka pitkiä otsikot 

keskimäärin ovat. Tämän jälkeen tarkastelen tekstilajia sukupuolinäkökulmasta. Katson 

ensinnäkin sitä, millainen on naisten osuus Helsingin Sanomien toimituksen ja urheilutoi-

mituksen työntekijöistä kyseisenä vuonna. Lisäksi tarkastelen sitä, minkä verran naisia ja 

miehiä urheilu-uutisten otsikoissa on eli kuinka monta lehteä minun on kunkin vuoden 

kohdalla täytynyt käydä läpi aineiston keräämiseksi naisten ja vastaavasti miesten kohdalla. 

Tekstilajin tarkastelu sukupuolinäkökulmasta on osittain päällekkäinen toisen kontekstin 

eli naisen yhteiskunnallisen aseman kanssa, mutta kuten jo aikaisemmin on käynyt ilmi, 

kontekstit ovat usein päällekkäisiä eikä niitä voi tiukasti erotella toisistaan. Kaikilla teksti-

lajiin liittyvillä seikoilla, jotka nostan esille, ei välttämättä ole suoraa yhteyttä nimeämis-

käytänteisiin. Katson kuitenkin, että tekstilajiin liittyvät tekijät taustoittavat luvun 5 ana-

lyysia ja ovat siksi tässä yhteydessä tärkeitä. Luvussa 5 tarkastelen kunkin vuoden lopuksi 

sitä, mitkä tekstilajiin liittyvät tekijät mahdollisesti vaikuttavat kyseisen vuoden nimeämis-

käytänteiden taustalla.             

 

4.2.2.1 Lajikonteksti vuonna 1950 

 

4.2.2.1.1 Otsikkokäytänteet  

Sekä urheilu-uutisissa että muissa uutisissa on vuoden 1950 Helsingin Sanomissa pääotsi-

kon lisäksi usein monta alaotsikkoa, ja pääotsikkokokonaisuus saattaa olla hyvinkin pitkä. 

Omassa aineistossani pisin pääotsikkokokonaisuus vuodelta 1950 on seuraava, hiihtokil-

pailuista uutisoiva otsikko. Käytän tässä tutkimuksessa kursiivia havainnollistamaan alaot-

sikkoa.   
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4) Mora-Nisse maksoi kalavelkansa Ounasvaaralla 

Kuvaja taisteli pakkokaatumisestaan toivuttuaan Nissen
16

 tahdissa toiseksi – Ku-

ronen ja Rajala Lindgreniä parempia mäessä – Hasulle yhdistetyn pokaali – Vel-

loselle pikamatka – Kertulle naisten 10 km. Yleisöennätys hiihtokautemme päättä-

jäisissä                 (27.3.1950) 

 

 

Näin pitkät otsikoinnit ovat kuitenkin poikkeuksellisia, ja valtaosassa alaotsikollisia uutisia 

alaotsikoita on vain yksi. Suurin osa otsikoista koostuu kuitenkin vain yhdestä pääotsikosta, 

joka puolestaan saattoi olla hyvinkin lyhyt. Kaksisanaiset otsikot – kuten seuraava hiihtäjä 

Kerttu Pehkosen yllättävästä häviöstä uutisoiva otsikko − eivät olleet harvinaisia: 

 

5) Kertun yllätyshäviö (3.4.1950) 

 

Tällaisia kaksisanaisia otsikoita on vuoden 1950 aineistossa yhteensä 15 kappaletta. Kuten 

jo kävi ilmi, vuoden 1950 Helsingin Sanomien urheilu-uutisen otsikko saattoi sisältää vain 

henkilön nimen ja tämän tekemän tuloksen. Seuraavassa otsikossa viitataan norjalaiseen 

luistelijaan Hjalmar Anderseniin ja hänen luistelemaansa aikaan: 

 

6) Andersen 4.58,0 (2.1.1950) 

 

Tällaisia otsikoita, joissa on ainoastaan henkilön nimi ja urheilutulos, on vuoden 1950 ai-

neistossa kuusi. 

Liitteessä 1 on esimerkkejä vuoden 1950 Helsingin Sanomien urheilu-uutisista.   

 

4.2.2.1.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta  

Vuonna 1950 Helsingin Sanomien toimitus oli pääosin yhteinen Ilta-Sanomien kanssa. 

Toimituksessa työskenteli tuolloin yhteensä 78 henkilöä, joista 17 oli naisia. Tämä tarkoit-

taa sitä, että naisten osuus lehden toimituksessa työskennelleistä oli 22 prosenttia. Urheilu-

                                                 
16

 Kuten aikaisemmin toin esille, samassa pääotsikkokokonaisuudessa mainitaan vain hyvin harvoin sama 

henkilö nimeltä kaksi kertaa. Tällaisia tapauksia kuitenkin löytyy, ja tämä on yksi niistä: alaotsikon Nisse ja 

pääotsikon Mora-Nisse viittaavat kumpikin ruotsalaiseen hiihtäjä Nils Karlssoniin. Miesten aineiston osalta 

tämä otsikkokokonaisuus ei kuitenkaan sisälly aineistooni, sillä 100 miehen nimeä tuli vuoden 1950 kohdalla 

täyteen 12.1. Otsikko kuuluu aineistoon siksi, että alaotsikosta viitataan hiihtäjä Kerttu Pehkoseen. Koska 

miesten aineisto tässä vaiheessa on jo tullut täyteen, minun ei ole tarvinnut ottaa kantaa siihen, kuinka käsi-

tellä tapausta, jossa samaan henkilöön viitataan otsikossa nimeltä useammin kuin kerran, jolloin toinen ni-

mistä ei olekaan nimen ensimaininta kyseisessä uutisessa.    
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toimituksessa taas työskenteli seitsemän toimittajaa ja seitsemän vakinaista avustajaa, jotka 

kaikki olivat miehiä. (Lamminpää 2011.
17

)  

Vuoden 1950 kohdalla 100 miehen nimen keräämiseksi urheilu-uutisten otsikoista 

lehtiä oli käytävä läpi kymmenen eli lehdet aikaväliltä 2.1.−12.1.1950
18

. Naisten kohdalla 

vuoden 1950 aineiston keräämiseksi täytyi lehtiä käydä läpi yli yhdeksän kertaa enemmän 

kuin miesten nimien keräämiseksi. 100 naisen nimeä oli koossa, kun Helsingin Sanomia oli 

käyty läpi 93 kappaletta. Tämä tarkoittaa lehtiä aikaväliltä 2.1.−6.4.1950. Tälle aikavälille 

mahtuu 49 lehteä – eli yli puolet läpi käydyistä lehdistä – joiden urheilu-uutisten otsikoissa 

ei mainita nimeltä yhtäkään naista.  

Vuoden 1950 aineiston 100 miehen nimeä jakautuvat 81 miehen kesken. Miehiä, jot-

ka esiintyvät aineistossa useammin kuin kerran, on 13. Suurin osa heistä on aineistossa 

kahdesti, mutta juoksija Viljo Heino on aineistossa kuusi kertaa ja nyrkkeilijä Elis Ask ja 

yhdistetyn Heikki Hasu kumpikin kolme kertaa.   

Vuoden 1950 aineiston 100 naisen nimeä jakautuvat 32 naisen kesken, mikä tarkoit-

taa sitä, että samat henkilöt esiintyvät otsikoissa huomattavasti useammin kuin miesten 

kohdalla. Näistä 32 naisesta 18 henkilöä eli yli puolet on aineistossa useammin kuin kerran. 

Huomattavasti muita useammin aineistossa esiintyvät tennispelaaja Maire Arni ja hiihtäjä 

Kerttu Pehkonen: Arni 16 ja Pehkonen 14 kertaa. Taitoluistelija Leena Pietilä on aineistos-

sa seitsemän kertaa ja pikaluistelija Eevi Huttunen sekä hiihtäjä Tyyne Wideman kumpikin 

kuusi kertaa.   

 

4.2.2.2 Lajikonteksti vuonna 1970 

 

4.2.2.2.1 Otsikkokäytänteet  

Vain harvoissa pääotsikkokokonaisuuksissa on nyt alaotsikko toisin kuin vuoden 1950 

Helsingin Sanomissa. Alaotsikon sijaan monissa uutisissa on toinen pääotsikko eli ylem-

män pääotsikon alapuolelle samankokoisilla kirjaimilla ja samanlaisella kirjasintyypillä 

painettu otsikko, joka alkaa samalta tasolta ylemmän otsikon kanssa.  Lisäksi monissa uu-

tisotsikoissa on nyt esirivi eli pääotsikon yläpuolelle pienemmällä painettu teksti, joka toi-

mii eräänlaisena johdatuksena pääotsikolle. Osassa urheilu-uutisia on sekä esirivi että kaksi 

pääotsikkoa. Näin on esimerkiksi seuraavassa pääotsikkokokonaisuudessa. Käytän tässä 

tutkimuksessa kursiivia havainnollistamaan alaotsikoiden lisäksi myös esirivejä.   

                                                 
17

 Tiedot saatu Päivälehden arkiston tutkija Kyösti Lamminpäältä, henkilökohtainen sähköposti.   
18

 Helsingin Sanomat ei ilmestynyt 7.1.1950.  
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7) Pikaluistelun kotirataottelu 

Ylivoimaa ja tasaväkisyyttä 

Anneli Repola poikien luokkaa (20.2.1970) 

 

Osa esiriveistä on painettu samankokoisilla kirjaimilla kuin pääotsikkokin, jolloin vain 

kirjasintyyppi erottaa esirivin pääotsikosta. 

Valtaosa pääotsikkokokonaisuuksista koostuu vain yhdestä pääotsikosta, ja otsikot 

saattavat edelleen olla hyvin lyhyitä, kuten seuraavasta, jääkiekkoilija Matti Murron pelivi-

reen löytymisestä kertovasta otsikosta näkyy: 

 

8) Murto löysi (8.1.1970) 

 

Tällaisia kaksisanaisia otsikoita on vuoden 1970 aineistossa viisi. Kaksisanaiset otsikot 

ovat siis 20 vuodessa muuttuneet harvinaisemmiksi, sillä vuoden 1950 aineistossa niitä oli 

15. Myös otsikot, joissa kerrotaan ainoastaan henkilön nimi sekä hänen tekemänsä urheilu-

tulos, ovat vähentyneet vuodesta 1950.  

Sen lisäksi, että erittäin lyhyet otsikot ovat harvinaistuneet, erittäin pitkät otsikot ovat 

kokonaan kadonneet. Vuoden 1950 aineiston pisin pääotsikkokokonaisuus sisälsi pääotsi-

kon lisäksi kuusi toisistaan ajatusviivalla tai pisteellä erotettua alaotsikkoa, kun taas vuo-

den 1970 pisimmät otsikkokokonaisuudet sisältävät yhden esirivin ja kaksi pääotsikkoa. 

Liitteessä 2 on esimerkkejä vuoden 1970 Helsingin Sanomien urheilu-uutisista.   

 

4.2.2.2.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta 

Helsingin Sanomien toimittajamääriä ei vuodelta 1970 ole mahdollista saada. Vuotta 1970 

lähin vuosi, jolta sekä toimittajien määrä että naisten osuus toimittajista on saatavissa, on 

vuosi 1963. Helsingin Sanomia toimitti tuolloin kaikkiaan 124 henkilöä, joista 41 oli naisia. 

Naisten osuus toimituksen työntekijöistä oli vuonna 1963 siis 33 prosenttia, mikä on 11 

prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1950. Vuoden 1963 alkaessa urheilutoimitukses-

sa työskenteli yhdeksän miestoimittajaa. (Lamminpää 2011.
19

)  

Kuten jo aikaisemmin tuli esille, vuoden 1963 aikana Helsingin Sanomat palkkasi 

urheilutoimitukseen naisen ensimmäisenä suomalaisena sanomalehtenä. Tellervo Ahonen 

työskenteli urheilutoimituksessa kaksi vuotta. Ahosta seurasi Marjukka Luomala, joka 

myös työskenteli urheilutoimituksessa vain parin vuoden ajan. Ensimmäinen pitkän uran 

                                                 
19

 Tiedot saatu Päivälehden arkiston tutkija Kyösti Lamminpäältä, henkilökohtainen sähköposti.    
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urheilutoimittajana Helsingin Sanomissa tehnyt nainen oli Marjut Svahn, jonka pesti urhei-

lutoimittajana kesti vuodesta 1968 vuoteen 1985. Tähän tutkimukseen kuuluvan vuoden 

1970 aikana Helsingin Sanomien urheilutoimituksessa työskenteli siis yksi nainen. Vuo-

desta 1974 naisten määrä kaksinkertaistui, kun urheilutoimittajana aloitti Reetta Meriläinen. 

(Koljonen 2000: 50.)   

Vuoden 1970 kohdalla aineisto eli 100 nimeä oli miesten osalta koossa, kun lehtiä oli 

käyty läpi 10 kappaletta eli lehdet aikaväliltä 2.1.−12.1.1970
20

. Lehtiä oli siis käytävä läpi 

sama määrä kuin vuoden 1950 miesten aineiston kohdalla. Naisten kohdalla sen sijaan oli 

100 nimen kokoamiseksi käytävä läpi 145 lehteä. Tämä tarkoittaa lehtiä aikaväliltä 

2.1.−2.6.1970, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuoden 1950 kohdalla, jolloin lehtiä 

oli käytävä läpi 93 kappaletta. Aikavälillä 2.1.−2.6.1970, jolta naisten aineisto on kerätty, 

on useita ajanjaksoja, joissa urheilu-uutisten otsikoissa ei ole viikkoon tai yli viikkoon 

mainittu nimeltä yhtäkään naista tai tyttöä. 145 lehdestä, jotka naisten aineiston keräämi-

seksi on käyty läpi, 76 eli yli puolet on sellaisia, joiden urheilu-uutisten otsikoissa ei maini-

ta nimeltä yhtäkään naista.  

Kuten jo aikaisemmin tuli esille, vuosi 1970 poikkeaa siinä mielessä muista tutkimis-

tani vuosista, että urheilu-uutisten otsikoissa on tutkimanani ajanjaksona useita lapsia. Ai-

kavälillä 2.1.−2.6., jolta aineisto naisten osalta on kerätty, löytyy yhteensä yhdeksän 12-

vuotiasta tai sitä nuorempaa tyttöä, joihin on urheilu-uutisten otsikoissa viitattu nimellä. 

Kuten jo kävi ilmi, en ole ottanut näitä yhdeksää tyttöä mukaan tilastoon. Naissukupuolen 

näkyvyyttä nämä tytötkin kuitenkin lisäävät. Jos olisin ottanut heidät mukaan aineistoon, 

100 nimen keräämiseksi olisi täytynyt käydä 145 lehden sijaan 127 lehteä, mikä on silti 

huomattavasti enemmän kuin vuoden 1950 kohdalla, jolloin lehtiä täytyi käydä läpi 93 

kappaletta.   

Vuoden 1970 aineiston 100 miehen nimeä jakautuvat 76 miehen kesken, eli hajonta 

on samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 1950 kohdalla, jolloin aineiston 100 nimeä jakau-

tuivat 81 miehen kesken. Vuoden 1970 aineistossa useammin kuin kerran on yhteensä 14 

henkilöä. Eniten esiintymiä on hiihtäjä Kalevi Laurilalla, joka on aineistossa viisi kertaa. 

Neljään kertaan aineistossa esiintyvät luistelija Kimmo Koskinen, hiihtäjä Raimo Lehtinen 

sekä tšekkoslovakialainen mäkihyppääjä Jiri Raska. 

Naisten aineiston 100 nimeä jakautuvat 56 naisen kesken. Hajonta on siis suurempi 

kuin vuoden 1950 aineistossa, jossa 100 nimeä jakautui 32 naisen kesken. 56 naisesta 17 

                                                 
20

 Helsingin Sanomat ei ilmestynyt 7.1.1970.  
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on aineistossa useammin kuin kerran. Eniten esiintymiä on hiihtäjä Marjatta Kajosmaalla, 

joka on aineistossa 12 kertaa. Uimarit Marjatta Hara ja Eva Sigg ovat kumpikin aineistossa 

kuudesti ja saksalainen taitoluistelija Gabriele Seyfert viisi kertaa. 

 

4.2.2.3 Lajikonteksti vuonna 1990 

 

4.2.2.3.1 Otsikkokäytänteet  

Toisin kuin vuoden 1970 Helsingin Sanomissa, pääotsikkokokonaisuudet, jotka koostuvat 

kahdesta pääotsikosta, ovat nyt harvinaisia. Vuoden 1990 aineistosta tällaisia tapauksia 

löytyy ainoastaan yksi. Kaikissa muissa aineiston tapauksissa pääotsikoita on vain yksi, ja 

pääotsikko eroaa kokonsa puolesta selkeästi mahdollisesta alaotsikosta tai esirivistä toisin 

kuin vuoden 1970 Helsingin Sanomissa. Alaotsikot ovat vuoden 1990 urheilu-uutisissa 

suhteellisen yleisiä, ja myös esirivejä on jonkin verran.  

Pisin otsikkokokonaisuus vuoden 1990 aineistossa on aineiston ainoa kaksi pääotsik-

koa sisältävä tapaus. Kahden pääotsikon lisäksi tässä mäkiviikon kisasta uutisoivassa otsi-

kossa on myös alaotsikko:    

 

9) Thoma mäkiviikon ykkönen 

Suomalaisten nousu epäonnistui 

Oikukas luonnonmäki pudotti Nikkolan ja Laakkosen, Jez paras ”Bissenissä” 

             (7.1.1990) 

 

Hyvin lyhyet otsikot ovat vuoteen 1990 tultaessa edelleen vähentyneet. Kaksisanaisia otsi-

koita on vuoden 1990 aineistossa kaksi, kun niitä vuoden 1970 aineistossa oli viisi ja vuo-

den 1950 aineistossa 15. Otsikoita, joissa näkyy vain henkilön nimi ja hänen tekemänsä 

urheilutulos, ei vuoden 1990 aineistossa ole aikaisemmista vuosista poiketen enää lainkaan. 

Liitteessä 3 on esimerkkejä vuoden 1990 Helsingin Sanomien urheilu-uutisista.   

 

4.2.2.3.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta 

Helsingin Sanomien toimituksessa työskenteli vuoden 1990 alkaessa yhteensä 372 henki-

löä. Heistä 214 oli miehiä ja 158 naisia. (HS 29.12.1989: C5−C6.
21

) Tämä tarkoittaa sitä, 

että naisten osuus toimituksen työntekijöistä oli 42 prosenttia.  

Urheilutoimituksen parissa työskenteli vuoden 1990 alkaessa kaikkiaan 17 henkilöä, 

joista kaksi oli naisia (HS 29.12.1989: C5). Naisten osuus urheilutoimittajista oli siis noin 
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 Helsingin Sanomien koko toimitus on esitelty lehdessä.   
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12 prosenttia eli huomattavasti pienempi kuin naisten osuus muista toimittajista. Naiset 

eivät myöskään vielä vuoteen 1990 tultaessa olleet tulleet Helsingin Sanomien urheilutoi-

mitukseen jäädäkseen, sillä 1990-luvun lopulla oli ajanjakso, jolloin urheilutoimituksessa 

työskenteli jälleen vain miehiä (Koljonen 2000: 50).    

Vuoden 1990 kohdalla 100 miehen nimen löytämiseksi urheilu-uutisten otsikoista 

täytyi käydä läpi kuusi lehteä eli lehdet aikaväliltä 2.1.−7.1.1990. 100 naisen nimen löytä-

miseksi urheilu-uutisten otsikoista täytyi vuoden 1990 kohdalla käydä läpi 42 lehteä eli 

lehdet aikaväliltä 2.1.−12.2.1990, mikä tarkoittaa sitä, että lehtiä oli käytävä läpi seitsemän 

kertaa enemmän kuin miesten aineiston keräämiseksi. Edellisten tutkimukseen kuuluvien 

vuosien tapaan ajanjaksolta, jolta aineisto on kerätty, löytyy lehtiä, joiden urheilu-uutisten 

otsikoissa ei ole nimeltä mainittu yhtään naista. Nyt tällaiset lehdet ovat kuitenkin vähem-

mistönä toisin kuin aikaisempina vuosina. Niistä 42 lehdestä, jotka aineiston keräämiseksi 

on käyty läpi, 12 on sellaisia, joiden urheilu-uutisten otsikoissa ei nimeltä mainittuja naisia 

löydy.            

Miesten aineiston 100 nimeä jakautuvat 77 miehen kesken, eli hajonta on samaa suu-

ruusluokkaa kuin aikaisempinakin tutkimukseen kuuluvina vuosina. Henkilöitä, jotka 

esiintyvät aineistossa useammin kuin kerran, on 14. Suurin osa heistä on aineistossa kaksi 

tai kolme kertaa, mutta purjehtija Markku Wiikeri ja saksalainen mäkihyppääjä Dieter 

Thoma ovat aineistossa kumpikin neljä kertaa.  

Naisten aineiston 100 nimeä puolestaan jakautuvat 67 naisen kesken, kun luku vuon-

na 1970 oli 56. Vuoden 1950 aineiston kohdalla vastaava luku sen sijaan oli 32, eli urheilu-

uutisten otsikoihin ovat nyt päässeet useammat naiset kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 

1990 aineistosta löytyvistä 67 naisesta 21 esiintyy aineistossa useammin kuin kerran – suu-

rin osa heistä kaksi tai kolme kertaa. Neljästi vuoden 1990 aineistossa ovat hiihtäjät Pirkko 

Määttä ja Tuulikki Pyykkönen sekä saksalainen tennispelaaja Steffi Graf. 

 

4.2.2.4 Lajikonteksti vuonna 2010 

 

4.2.2.4.1 Otsikkokäytänteet  

Alaotsikot ja esirivit ovat vuoden 2010 Helsingin Sanomien uutisissa hyvin harvinaisia. 

Vuoden 2010 aineisto on kerätty 179 pääotsikkokokonaisuudesta, ja näistä vain kuudessa 

on joko alaotsikko tai esirivi. Vuoden 2010 aineiston pisin pääotsikkokokonaisuus on yksi 

näistä harvoista esirivin sisältämistä tapauksista: 
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10) Uran paras pujottelusijoitus palkitsi maailmancupin finaalipaikalla  

Sanni Leinonen löysi fiiliksen (18.1.2010) 

 

Vuoden 2010 aineiston lyhyimmät otsikot ovat kahden sanan mittaisia. Seuraavassa uuti-

soidaan hiihtäjä Riikka Sarasojan hyvin menneestä kilpailusta: 

 

11) Sarasojalla sensaatiofiilis (10.1.2010) 

 

Tällaisia kaksisanaisia otsikoita on vuoden 2010 aineistossa kaikkiaan kolme, eli ne ovat 

yhtä harvinaisia kuin 20 vuotta aikaisemminkin. Otsikoita, joissa on vain henkilön nimi 

sekä hänen tekemänsä urheilutulos, ei vuoden 2010 aineistossa – kuten ei vuoden 1990 

aineistossakaan – ole lainkaan.  

Liitteessä 4 on esimerkkejä vuoden 2010 Helsingin Sanomien urheilu-uutisista.    

 

4.2.2.4.2 Lajikonteksti sukupuolinäkökulmasta  

Helsingin Sanomien toimituksessa työskenteli vuoden 2010 alkaessa 323 henkilöä, joista 

164 oli miehiä ja 159 naisia. Urheilutoimittajia lehdessä oli 14, ja heistä kaksi oli naisia. 

(Laine 2012.
22

) Naisten osuus lehden toimituksessa työskennelleistä oli siis vuoteen 2010 

tultaessa kasvanut 49 prosenttiin. Urheilutoimitus oli kuitenkin edelleen hyvin miehinen 

areena.   

Vuoden 2010 kohdalla 100 miehen nimen keräämiseksi täytyi käydä läpi 12 lehteä 

eli lehdet aikaväliltä 2.1.−13.1.2010. Naisten kohdalla 100 nimen keräämiseksi täytyi käy-

dä läpi 54 lehteä eli lehdet aikaväliltä 2.1.−24.2.2010. Lehtiä oli siis käytävä läpi yli neljä 

kertaa enemmän kuin miesten aineiston keräämiseksi. Helsingin Sanomissa oli vuonna 

2010 edelleen sellaisia numeroita, joiden urheilu-uutisten otsikoista ei löydy yhtään naisen 

nimeä. Aikavälillä, jolta aineisto on kerätty, on tällaisia lehtiä 10.  

Miesten kohdalla aineiston 100 nimeä jakautuvat 79 henkilön kesken, eli hajonta on 

samaa suuruusluokkaa kuin aikaisempinakin vuosina. Useammin kuin kerran aineistossa 

esiintyy kaikkiaan 13 miestä, joista suurin osa on aineistossa kahdesti. Hiihtäjä Matti 

Heikkinen esiintyy aineistossa kuitenkin kuudesti ja mäkihyppääjä Janne Ahonen sekä 

italialainen Formula 1 -tallipäällikkö Flavio Briatore kumpikin neljä kertaa. 

Vuoden 2010 aineiston 100 naisen nimeä jakautuvat 52 naisen kesken, mikä on vä-

hemmän kuin vuosien 1990 ja 1970 kohdalla. Vuodesta 1950 lähtienhän eri naisten määrä 
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aineistossa nousi tasaisesti vuoteen 1990 saakka, mikä tarkoittaa sitä, että yhä useampi 

nainen pääsi urheilu-uutisten otsikoihin. Vuoden 2010 aineistossa nimien jakautuminen eri 

naisten kesken on kuitenkin pienentynyt, eli samat henkilöt esiintyvät aineistossa useam-

min kuin kahtena aikaisempana tutkimukseen kuuluvana vuonna. Aineiston 52 naisesta 17 

esiintyy aineistossa useammin kuin kerran. Eniten esiintymiä on hiihtäjä Aino-Kaisa Saari-

sella, joka on aineistossa 15 kertaa. Seuraavaksi eniten esiintymiä on hiihtäjä Virpi Kuitu-

sella, joka on aineistossa kuusi kertaa. Viidesti aineistossa esiintyvät taitoluistelija Laura 

Lepistö ja alppihiihtäjä Tanja Poutiainen.     

 

4.2.2.5 Yhteenveto lajikontekstin muutoksesta 

 

4.2.2.5.1 Muutokset otsikkokäytänteissä 

Vuoden 1950 Helsingin Sanomissa otsikkokäytänteet olivat vielä vakiintumattomia, ja 

urheilu-uutisen pääotsikkokokonaisuus saattoi sisältää jopa kuusi alaotsikkoa. Toisaalta 

otsikko saattoi myös olla hyvin lyhyt; lyhimmillään se sisälsi vain henkilön sukunimen ja 

hänen tekemänsä tuloksen.  

Vuoteen 1970 tultaessa Helsingin Sanomien otsikkokäytänteet olivat yhdenmukais-

tuneet. Todella pitkät, useita alaotsikoita sisältävät pääotsikkokokonaisuudet olivat kadon-

neet kokonaan, ja hyvin lyhyet otsikot olivat muuttuneet harvinaisemmiksi. Pääotsikkoko-

konaisuus saattoi nyt koostua kahdesta samankokoisesta ja samanlaisella kirjasintyypillä 

painetusta pääotsikosta. Osassa pääotsikkokokonaisuuksia oli lisäksi esirivi eli pääotsikon 

yläpuolelle pienemmällä painettu otsikko, joka toimi eräänlaisena johdatuksena pääotsikol-

le. Esirivit eivät kuitenkaan aina selkeästi erottuneet kokonsa puolesta pääotsikosta.  

1990-luvulle tultaessa otsikkokäytänteet olivat edelleen yhdenmukaistuneet. Pääot-

sikko erottui nyt kokonsa puolesta selkeästi mahdollisesta esirivistä tai alaotsikosta. Todel-

la lyhyet otsikot olivat entisestään harvinaistuneet. Otsikoita, joissa on vain henkilön nimi 

ja hänen tekemänsä tulos, ei vuoden 1990 aineistossa ole enää lainkaan. 

Vuoteen 2010 tultaessa alaotsikot ja esirivit olivat Helsingin Sanomissa muuttuneet 

harvinaisiksi, ja vuoden 2010 aineiston otsikoista vain muutamassa on joko esirivi tai ala-

otsikko. Todella lyhyet otsikot olivat yhtä harvinaisia kuin 20 vuotta aikaisemminkin.  

 

4.2.2.5.2 Tekstilajin muutokset sukupuolinäkökulmasta 

Vuonna 1950 Helsingin Sanomien toimitus oli hyvin miesvaltainen; toimittajista oli naisia 

vain 22 prosenttia. Urheilutoimituksessa sen sijaan ei työskennellyt yhtään naista. Vuoden 
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1970 tietoja toimittajien lukumäärästä ei ole saatavissa, mutta vuonna 1963 naisten osuus 

Helsingin Sanomien toimittajista oli 33 prosenttia, joten vuonna 1970 sen voi olettaa olleen 

jonkin verran suurempi. Urheilutoimituksessa työskenteli vuonna 1970 yksi nainen. Vuo-

teen 1990 tultaessa naisten osuus Helsingin Sanomien toimittajista oli kasvanut 42 prosent-

tiin, ja urheilutoimittajina työskenteli kaksi naista. Naiset eivät kuitenkaan olleet vielä tul-

leet Helsingin Sanomien urheilutoimitukseen jäädäkseen, sillä 1990-luvun lopulla oli ajan-

jakso, jolloin urheilutoimituksessa työskenteli jälleen vain miehiä. Vuoteen 2010 tultaessa 

naisten osuus Helsingin Sanomien toimituksen henkilöstöstä oli kasvanut 49 prosenttiin. 

Urheilutoimitus sen sijaan oli edelleen hyvin miesvaltainen, sillä vain kaksi urheilutoimit-

tajaa 14:stä oli naisia.  

100 miehen nimen kokoamiseksi Helsingin Sanomia oli vuodesta riippuen käytävä 

läpi 6−12 kappaletta. Naisten nimien kohdalla 100 nimeä oli koossa, kun lehtiä oli käyty 

läpi vuodesta riippuen 42−145 kappaletta. Tämä vahvistaa eri tutkimuksissa usein todettua 

seikkaa, että naiset pääsevät urheilu-uutisiin huomattavasti miehiä harvemmin. Vielä vuo-

den 2010 kohdalla lehtiä oli naisten aineiston keräämiseksi käytävä läpi yli neljä kertaa 

enemmän kuin miesten aineiston keräämiseksi. Naisten määrä urheilu-uutisten otsikoissa ei 

myöskään noussut tasaisesti, vaan vuoden 1970 Helsingin Sanomien urheilu-uutisissa on 

naisia selkeästi vähemmän kuin vuonna 1950.  

Miesten kohdalla aineiston 100 nimeä jakautuvat vuodesta riippuen 76−81 miehen 

kesken. Naisten kohdalla hajonta on paljon suurempi; aineiston 100 nimeä jakautuvat vuo-

desta riippuen 32−67 naisen kesken. Eri miesten määrä urheilu-uutisten otsikoissa on siis 

suunnilleen vakio, kun taas naisten kohdalla eri henkilöiden lukumäärä urheilu-uutisissa on 

riippuvainen siitä, kuinka moni nainen kyseisenä ajanjaksona sattuu menestymään urhei-

lussa.          
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5 NIMEÄMISKÄYTÄNTEIDEN MUUTTUMINEN HELSINGIN SANOMIEN 

URHEILU-UUTISTEN OTSIKOISSA  

 

Tässä luvussa analysoin sitä, kuinka nimeämiskäytänteet ovat Helsingin Sanomien urheilu-

uutisten otsikoissa muuttuneet viimeisen 60 vuoden aikana. Aloitan analyysin vuodesta 

1950 ja etenen siitä aikajärjestyksessä vuoteen 2010. Havainnollistan nimeämiskäytänteitä 

pylväskaaviolla, johon olen valinnut seuraavat kategoriat:   

 

 sukunimi,  

 etunimi,  

 etu- ja sukunimi,  

 epävirallinen lisänimi,  

 siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite.   

 

Kategoriaan sukunimi kuuluvat luonnollisesti kaikki tapaukset, joissa henkilöön on otsi-

kossa viitattu pelkkää sukunimeä käyttäen. Tämän lisäksi olen yhdistänyt kategoriaan ta-

paukset, joissa henkilöstä käytetään sukunimen lisäksi etunimen ensimmäistä kirjainta tai 

etunimien ensimmäisiä kirjaimia. Esimerkiksi seuraavan otsikon viittaus sveitsiläiseen 

hiihtäjä Alfons Supersaxoon on tilastoitu sukunimi-kategoriaan:   

 

12) A. Supersaxo voitti Sveitsin MM-karsinnan (12.1.1950) 

 

Tällaisia tapauksia löytyy koko aineiston otsikoista ainoastaan neljä. Ne kaikki ovat vuo-

den 1950 miesten nimien aineistosta. 

Kategoriassa etu- ja sukunimi ovat kaikki tapaukset, joissa henkilöstä on otsikossa 

mainittu sekä etu- että sukunimi ja kategoriassa etunimi ne tapaukset, joissa henkilöön on 

viitattu pelkällä etunimellä. Kategorioihin etu- ja sukunimi ja etunimi kuuluu myös jonkin 

verran tapauksia, joissa etunimi ei ole henkilön virallinen etunimi vaan epävirallinen lisä-

nimi. Kategoriat ovat siis joiltakin osin päällekkäisiä, mitä selvennän seuraavassa lisää.      

Lisänimiä ovat kaikki yksilöihin viittaavat nimet, jotka eivät ole virallisia etunimiä. 

Lisänimet voivat puolestaan olla joko virallisia − kuten sukunimet − tai epävirallisia. Epä-

viralliset lisänimet taas jaetaan primaareihin ja sekundaareihin lisänimiin. Sekundaari lisä-
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nimi on sellainen epävirallinen lisänimi, joka pohjautuu kokonaan tai osittain henkilön vi-

ralliseen etu- tai sukunimeen. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 2008: 174.) Tällaisesta on 

kyse esimerkiksi seuraavassa otsikossa: 

 

13) ”Iso-Irina” heitti 60,70 (23.4.1970) 

 

 Otsikossa viitataan neuvostoliittolaiseen kiekonheittäjä Irina Solontsovaan, ja sekundaa-

riksi lisänimen tekee juuri se, että sen osana on henkilön virallinen etunimi Irina.  

Primaari lisänimi taas on sellainen, joka ei pohjaudu henkilön virallisiin nimiin (Ai-

niala ym. 2008: 174). Tällaisesta primaarista lisänimestä on kyse seuraavassa otsikossa: 

 

14) Krokotiili vasta kolmas Parana-joella (8.1.1970) 

 

Krokotiili viittaa tässä Niilin Krokotiilina tunnettuun egyptiläiseen uimari Latif Abou Hei-

fiin, eli epävirallinen lisänimi ei ole millään tavoin muodostettu henkilön virallisen nimen 

pohjalta. Puhekielessä tällaisia epävirallisia lisänimiä kuten Krokotiili ja Iso-Irina kutsu-

taan usein lempinimiksi. Nimistöntutkimuksessa lempinimi on kuitenkin määritelty epävi-

ralliseksi lisänimeksi, joka heijastaa myönteisiä tunteita nimenkantajaa kohtaan (Ainiala 

ym. 2008: 174). Lempinimi on siis yksi epävirallisen lisänimen alalajeista. Tästä syystä 

käytän tässä tutkimuksessa lempinimen sijaan ylemmän tason termiä epävirallinen lisänimi, 

jolloin minun ei tarvitse ottaa kantaa esimerkiksi siihen, millaisia tunteita kyseinen lisänimi 

mahdollisesti heijastaa.  

Kuten jo mainitsin, kategoria epävirallinen lisänimi on joissakin tapauksissa päällek-

käinen kategorioiden etunimi ja etu- ja sukunimi kanssa. Aineistossani esiintyy jonkin ver-

ran nimiä, jotka eivät ole henkilöiden virallisia etunimiä, mutta joita en kuitenkaan ole lis-

tannut kategoriaan epävirallinen lisänimi. Esimerkiksi seuraavassa kahdessa otsikossa ole-

vat etunimet eivät ole henkilöiden virallisia etunimiä vaan epävirallisia lisänimiä, mutta 

löytyvät silti kategorioista etu- ja sukunimi ja etunimi:  

 

15) Debbie Meyers
23

 kärsi tappion (9.1.1970) 

16) Ranskattarien rintama sortui Betsyn vauhtiin (15.2.1970) 

 

                                                 
23

 Meyerin sukunimi on otsikossa virheellisesti muodossa Meyers. Uutistekstissä nimi on kuitenkin kirjoitettu 

oikein.  
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Esimerkissä 15 yhdysvaltalaiseen uimari Deborah Meyeriin
24

 on viitattu epävirallisella 

lisänimellä Debbie sekä sukunimellä. Esimerkissä 16 kanadalaiseen alppihiihtäjä Elisabeth 

Cliffordiin
25

 taas on viitattu pelkästään etunimestä muodostetulla epävirallisella lisänimellä. 

Vaikka kummankin henkilön kohdalla on käytetty epävirallista lisänimeä, on tämän tutki-

muksen tutkimuskysymysten kannalta kuitenkin oleellisempi tieto se, onko henkilöstä tässä 

yhteydessä käytetty pelkkää etunimeä – vaikkakin epävirallista sellaista – vai etu- ja suku-

nimeä. Tästä syystä Debbie Meyer löytyy kategoriasta etu- ja sukunimi ja Betsy kategorias-

ta etunimi.   

Lisäksi aineistossa on etunimiä, joista on mahdoton tietää, ovatko ne virallisia etuni-

miä vai eivät. Esimerkkien 15 ja 16 Debbie ja Betsy on helppo arvata epävirallisiksi li-

sänimiksi – vaikka ne toki voisivat myös olla virallisia etunimiä – mutta esimerkiksi tšek-

koslovakialaisen taitoluistelija Aja Vrzáňován etunimeä Aja en ainakaan itse olisi arvannut 

epäviralliseksi lisänimeksi, jos en olisi etsinyt henkilöstä tietoa internetin hakukoneella. 

Google-haku kuitenkin paljasti Vrzáňován virallisen etunimen olevan Alena (ks. esim. Wi-

kipedia: Alena Vrzáňová). Vrzáňován kaltaisten henkilöiden lisäksi aineisto sisältää kui-

tenkin myös sellaisten vähemmän tunnettujen henkilöiden nimiä, joista on hyvin vaikea tai 

jopa mahdoton löytää mitään tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että useiden henkilöiden etuni-

mistä on mahdoton sanoa, ovatko ne virallisia nimiä vai eivät. Myös tästä syystä edellisen-

kaltaiset nimet on syytä listata kategorioihin etunimi tai etu- ja sukunimi riippuen siitä, 

mainitaanko henkilöstä pelkkä etunimestä muodostettu epävirallinen lisänimi vai sen lisäk-

si myös sukunimi.  

Viides pylväskaaviossa oleva kategoria on siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite. 

Tässä kategoriassa ovat tapaukset, joissa henkilöstä on nimen edellä mainittu siviilisäädyn 

ilmaiseva substantiivimäärite rouva tai neiti. Aineiston otsikoista löytyy siviilisäätyä ilmai-

sevien substantiivimääritteiden lisäksi myös muunlaisia erisnimien edellä olevia luokittele-

via substantiiveja, joista tässä tutkimuksessa käytän Isoa suomen kielioppia (ISK § 599) 

seuraten termiä nimikemäärite. Pylväskaaviossa olen kuitenkin erottanut omaksi kategori-

akseen ainoastaan siviilisäätyä ilmaisevat nimikemääritteet rouva ja neiti. Olen tehnyt näin 

siitä huolimatta, että nämä nimikemääritteet ovat aineistossani hyvin harvinaisia: vuoden 

2010 aineiston otsikoissa niitä ei ole lainkaan, ja aikaisempien vuosien aineistojen kohdalla 

niitä löytyy vain yksi kultakin vuodelta. Olen tapausten vähyydestä huolimatta erottanut ne 
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 Virallinen etunimi Deborah, katso esim. Wikipedia: Debbie Meyer.   
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 Virallinen etunimi Elisabeth, katso esim. Wikipedia: Betsy Clifford.  
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omaksi kategoriakseen, koska niitä ei voi luontevasti yhdistää muihin kategorioihin. Olisi 

harhaanjohtavaa luokitella esimerkiksi vuoden 1950 aineiston otsikoissa esiintyvä rva 

Broman sukunimiin, kun sukunimi-kategorian tarkoituksena on havainnoida sitä, missä 

määrin naisiin ja miehiin on eri vuosina viitattu sukunimellä ilman, että henkilön sukupuo-

len paljastava etunimi on mainittu. Tässä tapauksessahan siviilisäädyn ilmaiseva nimike-

määrite toimii kuten etunimi, sillä se ilmaisee henkilön sukupuolen. Muiden nimikemäärit-

teiden kohdalla tällaista ongelmaa ei sen sijaan ole.
26

 Seuraavan esimerkin tapaus kuuluu 

siis luontevasti sukunimi-kategoriaan, sillä nyrkkeilijä Elis Askiin on siinä viitattu nimike-

määritteen lisäksi pelkällä sukunimellä:  

 

17) Mestari Ask tänään messuhallin kehässä (9.1.1950) 

 

Vaikka en ole pylväskaavioon erotellut muita kuin siviilisäädyn ilmaisevia nimike-

määritteitä, nostan analyysissa myös muut aineiston otsikoista löytyvät nimikemääritteet 

erikseen esille. Käyn nämä nimikemääritteet läpi kunkin vuoden kohdalla sen jälkeen, kun 

olen ensin käsitellyt kaikki pylväskaavion kategoriat. Teen tämän sen vuoksi, että siinä, 

voiko nimikemäärite – siis muu kuin siviilisäätyä ilmaiseva − yhdistyä pelkkään su-

kunimeen vai ilmoitetaanko aina myös henkilön etunimi, tapahtuu naisten kohdalla muu-

toksia vuoteen 2010 tultaessa. 

Sen jälkeen, kun olen kunkin vuoden kohdalla käynyt läpi eri nimikategoriat, pohdin 

sitä, kuinka luvussa neljä esittelemäni kontekstit mahdollisesti vaikuttavat kyseisen vuoden 

nimeämiskäytänteisiin.  

 

5.1 Nimeämiskäytänteet vuonna 1950  

 

Kaaviossa 1 näkyy, kuinka vuoden 1950 aineiston 100 miehen nimeä ja vastaavasti 100 

naisen nimeä jakautuvat eri kategorioihin. Siviilisäätyä ilmaisevien nimikemääritteiden 

kategoria on pylväskaaviossa tilan säästämiseksi nimellä siviilisääty. Kaaviossa näkyy 

myös erikseen se, minkä aikavälin lehdet ja kuinka monta lehteä aineiston kokoamiseksi 

on kummankin sukupuolen kohdalla käyty läpi.  

                                                 
26

 On tosin mahdollista, että myös muut kuin siviilisäätyä ilmaisevat nimikemääritteet ilmaisevat henkilön 

sukupuolen. Tällaisia nimikemääritteitä ovat esimerkiksi laulajatar, lentoemäntä ja stuertti. Myös nämä 

nimikemääritteet toimivat tällöin etunimen tavoin ja ilmaisevat henkilön sukupuolen.  



  46 

Kaavio 1. Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet.
27

  

 

 

Kuten kaaviosta näkyy, vuoden 1950 Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa mie-

hiin on yleisimmin viitattu pelkällä sukunimellä ja naisiin etu- ja sukunimellä. Seuraavaksi 

käyn yksitellen läpi kaikki kategoriat.   

 

5.1.1 Sukunimi 

 

Miehiin on vuoden 1950 aineistossa viitattu useimmiten pelkällä sukunimellä. Pelkkää 

sukunimeä on käytetty 65 kertaa 100:sta. Näihin 65 tapaukseen sisältyy neljä tapausta, 

joissa henkilöstä on sukunimen lisäksi mainittu myös etunimen ensimmäinen kirjain. 

Huomionarvoista on, että miesten kohdalla suuressa osassa uutisia etunimi ei käy ilmi 

myöskään uutistekstistä, vaan henkilöön viitataan koko uutisessa pelkällä sukunimellä tai 

etunimen ensimmäisellä kirjaimella ja sukunimellä. Sellaisia tapauksia, joissa miehen etu-

nimi ei käy koko uutisesta ilmi lainkaan, on vuoden 1950 aineistossa 18 eli lähes viides-

osa
28

. Tämä tukee sitä aikaisemmin esittämääni oletusta, että sukunimet ovat monien mui-

den ihmiseen viittaavien nimitysten tavoin piilomaskuliinisia. Urheilijan sukupuoli käy 

uutisesta kuitenkin ilmi joko urheilulajista tai kilpakumppaneiden nimistä. Se, ettei miehen 

                                                 
27

 Päädyin esittämään miesten nimeämiskäytänteitä kuvaavat pylväät vasemmalla puolella, koska vertaan 

tässä tutkimuksessa naisten nimeämiskäytänteitä miesten vastaaviin. Myös pylväiden väritys on selkeyden 

vuoksi perinteisten konventioiden mukainen.   
28

 Seitsemässä näistä etunimen ensimmäinen kirjain käy kuitenkin ilmi joko otsikosta, uutistekstistä tai uutis-

tekstin perässä olevasta tulosluettelosta. (Helsingin Sanomien vuoden 1950 urheilu-uutisissa oli varsin taval-

lista, että otsikossa mainittuun henkilöön ei varsinaisessa uutistekstissä viitata lainkaan, vaan henkilön nimi 

esiintyy otsikon lisäksi ainoastaan uutistekstin yhteydessä olevassa tulosluettelossa.) 

 

65 

2 

31 

2 8 
22 

68 

1 1 

Sukunimi Etunimi Etu- ja sukunimi Epävirallinen
lisänimi

Siviilisääty

Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet 
urheilu-uutisten otsikoissa 

Miehet   (2.1.–12.1. = 10 lehteä) Naiset   (2.1.–6.4. = 93 lehteä) 
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etunimeä mainita koko uutisessa lainkaan, on vuoden 1950 Helsingin Sanomissa yleistä 

myös poliittisten päättäjien kohdalla.    

Naisiin on vuoden 1950 aineistossa viitattu pelkällä sukunimellä kahdeksan kertaa. 

Käytäntö oli siis uutisotsikoissa mahdollinen – joskin harvinainen – jo tuolloin.  

Ulkomaalaisiin naisiin on hieman useammin kuin suomalaisiin viitattu pelkällä su-

kunimellä: viidessä tapauksessa kahdeksasta on kyseessä ulkomaalainen henkilö. Tämä ei 

vielä itsessään ole merkittävä ero, mutta kun katsotaan näitä otsikkoja tarkemmin, voidaan 

niiden välillä havaita eroja. Alla näkyvät kaikki vuoden 1950 aineiston kahdeksan otsikkoa, 

joissa naisiin on viitattu pelkällä sukunimellä. Esimerkeissä 18–20 on kyseessä suomalai-

nen nainen ja esimerkeissä 21–25 ulkomaalainen. Naisiin viittaavat sukunimet on lihavoitu.  

  

18) Pietilä ja Tuulos toisena PM-ylioppilaskilpailuissa (12.2.1950) 

19) Mestaruus Forsman & Arnille (10.3.1950) 

20) Jalkasen tytöt 55 kiloisiksi 

Tahko taannut näin jenkeille 

Lentokulut pienenevät puoleen? (31.3.1950) 

21) Vrzáňoválla niukka johto kaunoluistelussa (19.2.1950) 

Leena Pietilä 13:s 

 

22) Vrzáňová ja Kiraly kaunoluistelun EM:t (20.2.1950) 

Kalle Tuulos 6:s ja Leena Pietilä 13:s 

 

23) Thorvaldsen luisteli naisten ME:n 1500 m (26.2.1950) 

24) Maire Arni voitti helposti Hollannin Bronszin 6–1, 6–1 (1.4.1950) 

25) Fannyn ME nurin – Jackson juoksi 10,7 (1.4.1950) 

 

Esimerkissä 18 on kysymys kahdesta luistelijasta eli Leena Pietilästä ja Kalle Tuuloksesta 

ja esimerkissä 19 taas kahdesta tennispelaajasta eli Pentti Forsmanista ja Maire Arnista. 

Kummassakin on kyseessä rinnastus, ja on mahdollista, että naisiin on näissä otsikoissa 

viitattu pelkällä sukunimellä symmetrian vuoksi eli siksi, että myös miehistä mainitaan 

pelkkä sukunimi. Esimerkin 19 tapauksessa on lisäksi kyseessä sekanelinpeli, eli Pentti 

Forsman ja Maire Arni pelaavat yhdessä toista paria vastaan. Myös tämä saattaa olla yksi 

syy sen taustalla, että heihin viitataan otsikossa symmetrisellä tavalla.   
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Esimerkissä 20 viitataan Hilma Jalkaseen ja hänen valmentamiinsa voimistelijoihin, 

jotka ovat lähdössä esiintymään Yhdysvaltoihin ja joiden lentolipuista lentoyhtiö on luvan-

nut antaa alennusta, mikäli kukaan heistä ei paina yli 55 kiloa. Jalkasen tytöt on sanaliitto, 

ja uutinen koskee nimenomaan valmennettavia voimistelijoita eikä niinkään Hilma Jalkas-

ta
29

 itseään. Jalkaseen viitataan myös kolmessa muussa aineiston otsikossa, mutta niissä 

hänestä mainitaan sekä etu- että sukunimi. Vuoden 1950 aineiston otsikoista ei siis löydy 

yhtään sellaista tapausta, jossa suomalaiseen naiseen viitattaisiin pelkällä sukunimellä sil-

loin, kun henkilöön viittaava nimi on otsikossa ilman rinnastusta tai ilman, että se on osana 

sanaliittoa
30

. Ulkomaalaisten naisurheilijoiden kohdalla kuitenkin neljässä tapauksessa 

(esimerkit 21 ja 23−25) viidestä henkilöön on viitattu pelkällä sukunimellä, vaikka kysees-

sä ei ole rinnastus eikä nimi ole sanaliiton osana. Vain esimerkissä 22 on kyseessä rinnas-

tus. Sukunimiviittaukset ovat kuitenkin myös ulkomaalaisten naisten kohdalla vähemmis-

tössä: naisten aineiston 100 nimestä 20:ssä on kyseessä ulkomaalainen henkilö ja vain 

näissä viidessä heihin on viitattu pelkällä sukunimellä.  

Huomionarvoista on myös se, että neljässä niistä kahdeksasta tapauksesta, joissa nai-

seen on otsikoissa viitattu pelkällä sukunimellä, sukupuoli käy muulla tavoin ilmi jo otsi-

kosta. Tšekkoslovakialaisen taitoluistelija Aja Vrzáňován (esimerkki 21), hollantilaisen 

tennispelaaja neiti Bronszin
31

 (esimerkki 24) ja australialaisen juoksija Marjorie Jacksonin 

(esimerkki 25) sukupuoli käy otsikosta ilmi siitä, että heidän kilpakumppaneihinsa on vii-

tattu sukupuolen paljastavalla etu- ja sukunimen yhdistelmällä tai pelkällä etunimellä. Nor-

jalaisen pikaluistelija Randi Thorvaldsenin (esimerkki 23) sukupuoli taas tulee otsikossa 

ilmi siitä, että hänen kerrotaan luistelleen nimenomaan naisten ME:n. 

Kuten jo kävi ilmi, miesten kohdalla lähes viidesosassa aineiston nimistä henkilön 

etunimi ei käy koko uutisesta ilmi lainkaan. Naisten kohdalla tällaisia tapauksia on vuoden 

1950 aineistossa yksi. Kyseessä on esimerkissä 21 esiintyvä Aja Vrzáňová, johon uutis-

tekstissä viitataan Vrzáňována, ja tulosluettelossa A. Vrzáňována. Henkilön sukupuoli käy 

kuitenkin ilmi jo otsikosta, jossa kilpakumppani Leena Pietilästä mainitaan myös etunimi.  

                                                 
29

 Kun analysoin sitä, kuinka henkilöihin Helsingin Sanomissa viitataan, mainitsen henkilöiden etunimen 

mieluummin liian usein kuin liian harvoin, jotta lukijalle on aina selvää, kenestä on kyse ja onko kyseessä 

nainen vai mies.  
30

 Myös joidenkin urheilu-uutisten ulkopuolisten uutistekstien kohdalla tein havainnon, että naisen nimen 

ollessa sanaliiton osana nimi on yleisemmin pelkkä sukunimi kuin silloin, kun nimi on itsenäisen lauseenjä-

senen asemassa. Esimerkiksi joissakin Ingrid Bergmanista kertovissa uutisteksteissä Bergmaniin on muuten 

viitattu systemaattisesti etu- ja sukunimellä ja ainoastaan Bergmanin filmit -tyyppisissä tapauksissa pelkällä 

sukunimellä.  
31

 Etunimi ei käy myöskään uutistekstistä ilmi, vaan henkilöön viitataan neiti Broszina. Otsikossa sukunimi 

on muodossa Bronsz ja uutistekstissä muodossa Brosz.   
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   Se, että naisiin otsikoissa viitataan satunnaisesti pelkällä sukunimellä, ei rajoitu ur-

heilu-uutisiin. Kulttuurielämän edustajiin viitataan otsikkotasolla useimmiten etu- ja suku-

nimellä, mutta esimerkiksi Greta Garbosta mainitaan seuraavassa otsikossa pelkkä suku-

nimi: 

 

26) Garbokin Djurgårdenin messuille Ruotsissa? (3.2.1950) 

 

Uutistekstissä Garboon viitataan nimellä vain kerran, ja hänestä mainitaan sekä etu- että 

sukunimi. 

Aikaisemmin esittelemissäni rinnastustapauksissa oli käytetty symmetristä viittaus-

tapaa eli nais- ja miesurheilijaan on kumpaankin viitattu pelkällä sukunimellä. Vuonna 

1950 tällaisissa rinnastuksissa käytettiin kuitenkin yleisemmin epäsymmetristä viittausta-

paa. Aineiston otsikoissa yleisin epäsymmetrinen viittaus on sellainen, jossa mieheen on 

viitattu pelkällä sukunimellä ja naiseen etu- ja sukunimellä. Esimerkiksi seuraavassa otsi-

kossa, jossa mainitaan pikaluistelijat Heikki Mehto ja Margit Laakso, on mieheen viitattu 

pelkällä sukunimellä ja naiseen etu- ja sukunimellä: 

 

27) Mehto ja Margit Laakso rikkoivat ennätyksiä (21.1.1950) 

 

Vuoden 1950 aineistosta löytyy lisäksi kaksi otsikkoa, joissa naiseen on viitattu pelkällä 

etunimellä ja mieheen pelkällä sukunimellä. Seuraavassa alaotsikossa kyseessä ovat hiihtä-

jät Kerttu Pehkonen ja Eeti Nieminen: 

  

28) Östersundin vaatii voimasäännöstelyä 

Kerttu ja Nieminen osasivat (19.3.1950) 

 

Myös uutistekstissä Kerttu Pehkoseen viitataan enimmäkseen pelkällä etunimellä. Eeti 

Niemiseen viitataan nimellä vain kerran, ja hänestä mainitaan sekä etu- että sukunimi.  

Epäsymmetriset rinnastukset eivät rajoitu urheiluotsikoihin, vaan niitä löytyy myös 

muista otsikoista. Näin on esimerkiksi seuraavassa pääuutissivun otsikossa, jossa uutisoi-

daan näyttelijä Ingrid Bergmanin ja elokuvaohjaaja Roberto Rossellinin naimisiin-

menoaikeista: 

 

29) Ingrid ja Rossellini saavat vielä odottaa (14.2.1950)  
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5.1.2 Etunimi 

 

Naisiin on aineiston otsikoissa viitattu pelkällä etunimellä yli viidesosassa tapauksista eli 

22 tapauksessa 100:sta. Näyttää siltä, että yksi tekijä sen taustalla, käytetäänkö naisesta 

pelkkää etunimeä vai ei, on urheilulaji: aineiston 22 etunimiviittauksesta 14:ssä on kysees-

sä hiihtäjä. Eniten etunimiviittauksia on hiihtäjä Kerttu Pehkosella, johon on viitattu pel-

källä etunimellä kahdeksassa niistä 14 otsikosta, joissa hän esiintyy. Etunimiviittauksia 

löytyy myös kolmen muun naishiihtäjän kohdalta. Vuoden 1950 aineiston otsikoista löytyy 

myös naishiihtäjiä, joiden kohdalla etunimiviittauksia ei ole, mutta he ovat kaikki sellaisia, 

jotka esiintyvät aineistossa vain kerran. Toisin sanoen kaikkiin naishiihtäjiin, jotka ovat 

aineiston otsikoissa useammin kuin kerran, on ainakin kerran viitattu pelkällä etunimellä. 

Hiihto on varmastikin nähty eräänlaisena koko kansan lajina, jolloin myös lajin urheilijat 

ovat saattaneet tuntua ikään kuin läheisemmiltä, mikä taas näkyy uutisissa etunimiviittauk-

sina. Hiihdon parista on myös tämän työn nimeksi valitsemani uutisotsikko: 

 

30) Lydia lykki lujasti Hämeenlinnan ladulla (20.2.1950) 

 

Pelkän etunimen käyttöön on tässä Lydia Videmanista uutisoivassa otsikossa saattanut 

vaikuttaa sekin, että ilman sukunimeä otsikon sanat ovat paremmin alkusoinnussa keske-

nään, mikä saa otsikon kuulostamaan lähestulkoon runolliselta. Toinen otsikko, jossa voi 

nähdä tällaista alkusoinnuilla leikittelyä, on seuraava, Lydia Videmanin kaksossiskosta 

hiihtäjä Tyyne Videmanista uutisoiva otsikko: 

 

31) Tyyne tuli takaisin (2.2.1950) 

 

On tietenkin mahdotonta varmaksi sanoa, että näissä kahdessa edellä mainitussa otsikossa 

sukunimi olisi jätetty pois nimenomaan alkusoinnun tavoittelun vuoksi. Urheilu-uutinen ja 

sen otsikko on tekstilajina kuitenkin tarjonnut toimittajille mahdollisuuden tällaiseen suku-

nimen pois jättämiseen.  

Suomalaisista naisista on hiihtäjien lisäksi etunimellä viitattu aineiston otsikoissa 

myös pujottelija Maija Savolaiseen ja tennispelaaja Maire Arniin. Savolainen mainitaan 

otsikoista kahdessa, ja toisessa niistä häneen on viitattu pelkällä etunimellä ja toisessa etu- 

ja sukunimellä. Maire Arni taas esiintyy aineiston otsikoista 16:ssa, joista valtaosassa hä-
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neen viitataan etu- ja sukunimellä. Vain seuraavissa kahdessa otsikossa häneen on viitattu 

pelkällä etunimellä: 

  

32) Maire murskaa Rivierallakin (30.3.1950) 

33) Maire pudotti sveitsittären Monte Carlossa (5.4.1950) 

 

Toisin kuin suurimmassa osassa muita otsikoita, joissa Arni mainitaan, näissä kahdessa 

uutisoidaan otteluista, jotka pelataan Suomen rajojen ulkopuolella. Pelkän etunimen käytön 

voi nähdä korostavan henkilön tuttuutta ja läheisyyttä; Rivieralla ja Monte Carlossa Maire 

Arni on Suomen edustajana ikään kuin yksi meistä. Tämän lisäksi esimerkin 32 otsikossa 

voi jälleen nähdä myös alkusoinnuilla leikittelyä. Miesten kohdalla vastaavanlaisesta tapa-

uksesta, jossa pelkän etunimen käytöllä korostetaan henkilön tuttuutta tai läheisyyttä, näyt-

täisi olevan kysymys seuraavassa, varsinaisen aineiston ulkopuolelta olevassa Mika Walta-

rista uutisoivassa otsikossa: 

  

34) ”Onkohan Mikalla mahdollisuuksia?” 

Kansalaiset jakavat Nobelin kirjallisuuspalkintoa (22.1.1950)  

 

Waltariin viitataan muissa näkemissäni otsikoissa joko pelkällä sukunimellä tai etu- ja su-

kunimellä. Tämä otsikko on hänen kohdallaan poikkeuksellinen, ja siinä näyttäisi olevan 

kyse samanlaisesta henkilön tuttuuden tai läheisyyden korostamisesta kuin esimerkeissä 32 

ja 33, joissa Maire Arniin on viitattu pelkällä etunimellä. Mika Waltari on suomalaisena 

ikään kuin yksi meistä toisin kuin suurin osa muista kirjailijoista, joita voidaan pitää mah-

dollisina Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajina.  

Ulkomaalaisiin naisiin on vuoden 1950 aineiston otsikoissa viitattu etunimellä viisi 

kertaa: 

 

35) Fannylle vastus 

Austraalian Marjorie 100 j:lla ME 10,8 (5.1.1950) 

 

36) Fannyn ME nurin  

Jackson juoksi 10,7 (1.4.1950) 

 

37) Aja johtaa (8.3.1950) 

 

38) Aja Amerikkaan (15.3.1950) 
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Esimerkkien 35 ja 36 Fanny viittaa hollantilaiseen pikajuoksija Fanny Blankers-Koeniin ja 

esimerkin 35 Marjorie australialaiseen pikajuoksija Marjorie Jacksoniin. Esimerkkien 37 ja 

38 Aja taas viittaa tšekkoslovakialaiseen taitoluistelija Aja Vrzáňováan. Suomalaisiin nais-

luistelijoihin ei ole vuoden 1950 aineiston otsikoissa tai uutisteksteissä kertaakaan viitattu 

pelkällä etunimellä, joten pelkän etunimen käyttö Aja Vrzáňován kohdalla on siinä mieles-

sä poikkeuksellinen. Saattaakin olla, että nämä uutiset otsikoineen on käännetty suomeksi 

ulkomaalaisista uutisista. Fanny Blankers-Koeniin ja Marjorie Jacksoniin kohdistuvia etu-

nimiviittauksia ei sen sijaan voi verrata vastaaviin suomalaisista urheilijoista kertoviin uu-

tisiin, sillä vuoden 1950 aineistossa ei ole lainkaan suomalaisia naisjuoksijoita. Fanny 

Blankers-Koenin kohdalla pelkän etunimen käyttö kertoo todennäköisesti ainakin siitä, että 

hän on ollut suuren yleisön tuntema. Blankers-Koen oli vuoden 1948 Lontoon olympialai-

sissa voittanut neljä kultamitalia, mikä teki hänestä ensimmäisen neljä olympiakultaa voit-

taneen naisurheilijan (ks. Wikipedia: Fanny Blankers-Koen).  

Miehiin on vuoden 1950 aineiston otsikoissa viitattu etunimellä kaksi kertaa. Väliot-

sikkotasolla käytäntö näyttäisi olevan jonkin verran yleisempi, ja jos olisin ottanut tilastoon 

mukaan väliotsikot, olisi luku suurempi. Aineiston otsikot, joissa miehiin on viitattu pel-

källä etunimellä, ovat seuraavat:  

  

39) Jukka pani tuulemaan (8.1.1950) 

40) Joen vasen puri (11.1.1950) 

 

Esimerkissä 39 viitataan Ilveksen jääkiekkoilija Jukka Vuolioon ja esimerkissä 40 yhdys-

valtalaiseen nyrkkeilijä Joe Louisiin. Kumpikin otsikoista on humoristinen, ja juuri tämä 

humoristisuus saattaa osaltaan selittää etunimen käytön.  

Väliotsikoiden lisäksi myös uutisteksteistä ja aineiston ulkopuolisista otsikoista löy-

tyy miesten kohdalta etunimiviittauksia. Kuten jo tuli esille, naisten kohdalla suurin osa 

etunimiviittausten kohteista on hiihtäjiä. Miesten kohdalla etunimiviittaukset sen sijaan 

jakautuvat tasaisemmin eri urheilulajien edustajien kesken. Tämä selittyy varmasti pitkälti 

sillä, että miesten aineiston nimet jakautuvat huomattavasti useamman henkilön kesken 

kuin naisten aineiston nimet, jolloin myös urheilulajeja sisältyy aineistoon enemmän. Useat 

lajit ovat lisäksi sellaisia, joissa naiset eivät 1950-luvulla kilpailleet lainkaan. Kun katso-

taan sekä aineistosta löytyviä että aineiston ulkopuolelle jääviä tapauksia, ne urheilulajit, 
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joiden edustajista löytyy miesten kohdalla etunimiviittauksia, ovat jääkiekko, nyrkkeily, 

hiihto, yhdistetty, mäkihyppy, tennis ja juoksu.  

Etunimien käyttö ei myöskään miesten kohdalla rajoitu pelkästään otsikkotasolle, 

vaan myös uutistekstissä saatetaan urheilijaan viitata pelkällä etunimellä. Seuraavassa var-

sinaisen aineiston ulkopuolelle jäävässä otsikossa uutisoidaan Heikki Hasun Lake Placi-

din -matkaa varten antamista sormenjälkinäytteistä:    

 

41) Heikin sormenjäljet talletettiin jo eilen (13.1.1950) 

 

Varsinaisessa uutistekstissä kerrotaan Hasun lisäksi myös mäkihyppääjä Lasse Johans-

sonista. Heistä kummastakin mainitaan tekstissä ensin etu- ja sukunimi, minkä jälkeen Ha-

suun viitataan tekstissä systemaattisesti pelkällä etunimellä ja Johanssoniin pelkällä suku-

nimellä. 

 

5.1.3 Etu- ja sukunimi 

 

Selkeästi yleisin tapa viitata naisiin Helsingin Sanomien vuoden 1950 urheilu-uutisten ot-

sikoissa on etu- ja sukunimen yhdistelmä; 68 tapauksessa 100:sta naisiin on viitattu tällä 

tavoin. Suurimpaan osaan niistä naisista, jotka löytyvät aineiston otsikoissa vain kerran, 

viitataan otsikossa etu- ja sukunimellä. Näyttää kuitenkin siltä, että koko nimen eli etu- ja 

sukunimen käyttö on tavallinen tapa viitata naisiin myös siinä tapauksessa, että he ovat 

otsikoissa usein ja nimen voidaan näin ollen ajatella olevan suurelle yleisölle tuttu. Esi-

merkiksi tennispelaaja Maire Arni mainitaan aineiston otsikoissa 16 kertaa ja niistä valta-

osassa eli 13:ssa häneen on viitattu etu- ja sukunimellä.  

Maire Arnin lisäksi suhteellisen usein otsikoissa on toinenkin tennispelaajanainen eli 

Ebba Hirn. Hän on aineiston otsikoista viidessä, ja kaikissa näissä häneen on viitattu etu- ja 

sukunimellä. Varsinaisissa uutisteksteissä Arniin ja Hirniin on viitattu joko koko nimellä, 

pelkällä sukunimellä tai rouva Arnina ja rouva Hirninä. Pelkällä etunimellä heihin ei uutis-

teksteissä ole viitattu kertaakaan toisin kuin useisiin hiihtäjänaisiin. Se, että Maire Arnin ja 

Ebba Hirnin kohdalla ei uutisteksteistä löydy etunimiviittauksia
32

, näyttäisi liittyvän pi-

kemminkin heidän edustamaansa urheilulajiin eli tennikseen kuin esimerkiksi heidän sivii-

lisäätyynsä, sillä myöskään naimattomiin tennispelaajanaisiin ei ole aineiston uutisteksteis-

                                                 
32

 Maire Arniin viitataan kuitenkin kahdessa otsikossa pelkällä etunimellä, kuten edellisessä alaluvussa kävi 

ilmi.  
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sä – otsikoissa heitä ei olekaan − viitattu kertaakaan pelkällä etunimellä. Heihin on viitattu 

joko etu- ja sukunimellä tai sukunimeen yhdistetyllä nimikemääritteellä neiti.  

Urheilulajin vaikutusta nimeämiskäytänteisiin puoltaa myös se, että esimerkiksi tai-

toluistelija Leena Pietilään ja pikaluistelija Eevi Huttuseen, jotka kumpikin mainitaan ai-

neiston otsikoissa useaan kertaan, viitataan systemaattisesti etu- ja sukunimellä toisin kuin 

hiihtäjänaisiin. Eevi Huttunen esiintyy aineiston otsikoissa seitsemän kertaa ja taitoluisteli-

ja Leena Pietilä kuusi kertaa. Lukuun ottamatta esimerkin 18 rinnastustapausta, jossa Pieti-

lään on viitattu pelkällä sukunimellä, Eevi Huttusesta ja Leena Pietilästä mainitaan otsi-

koissa aina sekä etu- että sukunimi. Pietilään tai Huttuseen ei myöskään varsinaisessa uu-

tistekstissä viitata kertaakaan pelkällä etunimellä, vaan heistä mainitaan uutisteksteissä 

systemaattisesti sekä etu- että sukunimi. Koska he esiintyvät aineiston otsikoissa suhteelli-

sen usein, Huttunen siis seitsemän ja Pietilä kuusi kertaa, heidän vähäinen näkyvyytensä ei 

näyttäisi selittävän toistuvaa koko nimen käyttöä esimerkiksi pelkän etunimen sijaan. 

Myös sellaisissa uutisteksteissä, joissa Eevi Huttunen tai Leena Pietilä mainitaan nimeltä 

useaan kertaan, heistä mainitaan aina sekä etu- että sukunimi. Ainoastaan tulosluettelossa 

heihin saatetaan viitata pelkällä sukunimellä.  

Kun lähdin tutkimaan sitä, keihin kaikkiin urheilu-uutisissa on viitattu pelkällä etu-

nimellä, yksi oletukseni oli, että naimattomiin naisiin viitattaisiin mahdollisesti etunimellä 

useammin kuin naimisissa oleviin. Suurin osa naishiihtäjistä, joihin on vuoden 1950 aineis-

tossa viitattu etunimellä, olikin tuolloin naimattomia
33

, mutta samoin olivat myös luistelijat 

Eevi Huttunen
34

 ja Leena Pietilä
35

, joihin taas ei ole viitattu etunimillä kertaakaan. Kuten 

jo kävi ilmi, myöskään naimattomiin tennispelaajanaisiin ei ole vuoden 1950 aineistossa 

kertaakaan viitattu pelkällä etunimellä. Näyttääkin siltä, että ainoaksi viittaustapojen eroja 

selittäväksi tekijäksi jää nimenomaan urheilulaji, eli siinä missä naishiihtäjiin on usein vii-

tattu pelkällä etunimellä, naisluistelijoihin ja -tennispelaajiin on viitattu etu- ja sukunimellä. 

 Miehiin on vuoden 1950 aineistossa viitattu etu- ja sukunimellä 31 kertaa 100:sta eli 

huomattavasti harvemmin kuin naisiin. Tämä on merkittävää, kun ottaa huomioon, että 

aineiston 100 nimeä jakautuvat 81 miehen kesken, kun taas naisten kohdalla vastaava luku 

on 32. Otsikoihin päässeissä miehissä on siis todennäköisesti huomattavasti enemmän suu-

                                                 
33

 Pelkällä etunimellä on viitattu Kerttu Pehkoseen, Tyyne Videmaniin, Lydia Videmaniin ja Heli Kilpivir-

taan. Wikipedia-artikkeleiden mukaan Kerttu Pehkosen (Wikipedia: Kerttu Pesonen), Tyyne Videmanin 

(Wikipedia: Tyyne Wideman) ja Lydia Videmanin (Wikipedia: Lydia Wideman-Lehtonen) vuoden 1950 

Helsingin Sanomissa mainitut sukunimet ovat heidän tyttönimiään, mistä voi päätellä heidän olleen tuolloin 

naimattomia. (Sukunimi Wideman esiintyy vuoden 1950 Helsingin Sanomissa muodossa Videman.) Hiihtäjä 

Heli Kilpivirrasta sen sijaan ei löydy tietoja.    
34

 Tieto saatu Eevi Huttusen serkulta Pekka Ikäheimolta, henkilökohtainen puhelinkeskustelu.  
35

 Tieto saatu Rauman Urheilijat ry:n sihteeri Arja Laineelta, henkilökohtainen sähköposti.   
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relle yleisölle tuntemattomia nimiä kuin otsikoihin päässeissä naisissa. Onkin todennäköis-

tä, että myös miehiin, joiden ei voi olettaa olleen lukijoiden tuntemia, on saatettu viitata 

pelkällä sukunimellä. Miehen etunimen mainitseminen ei vuoden 1950 Helsingin Sanomi-

en uutisissa ollut muutenkaan välttämätöntä; kuten sukunimien kohdalla kävi ilmi, miesten 

aineiston 100 tapauksesta 18:ssa henkilön etunimi ei käy uutisesta ilmi lainkaan. 

Vaikka voidaankin olettaa, että myös suurelle yleisölle tuntemattomiin miehiin on 

saatettu viitata pelkällä sukunimellä, mainitaan miehestä kuitenkin toisinaan etu- ja suku-

nimi, kun lukijoiden ei uskota henkilöä tuntevan ja hänet halutaan ikään kuin esitellä luki-

joille. Tällaisesta näyttäisi olevan kyse muun muassa seuraavassa otsikossa: 

 

42) Tommy McGovern Askin seuraava (8.1.1950)  

 

Uutisessa kerrotaan tulevasta nyrkkeilyottelusta, jossa suomalainen Elis Ask kohtaa Lon-

toon Empress Hallissa lontoolaisen Tommy McGovernin. Askin voi olettaa olleen lukijoil-

le tuttu; hän esiintyy aineiston otsikoissa kolmesti ja myös aineiston ulkopuolella usein. 

McGovern todennäköisesti ei ollut suomalaisten lukijoiden tuntema, ja otsikossa hänestä 

mainitaankin sukunimen lisäksi myös etunimi. Toisaalta aineistosta löytyy myös juuri 

päinvastainen tapaus, jossa lukijoille oletettavasti tutuimpaan henkilöön – myös tässä tapa-

uksessa Elis Askiin ‒ on viitattu etu- ja sukunimellä ja muihin sukunimellä: 

 

43) Elis Ask tyrmäsi Benatarin  

Hansen löi Minetin ko. ‒ 

Purho kangistunut ja voimaton (10.1.1950)  

 

Elis Ask on todennäköisesti ollut suomalaisille lukijoille tutumpi kuin ranskalainen Andre 

Benatar, tanskalainen Martin Hansen tai italialainen Adolfo Minetti. Tästä huolimatta As-

kista on sukunimen lisäksi mainittu myös etunimi, kun taas muihin nyrkkeilijöihin on vii-

tattu pelkällä sukunimellä. Yksi syy tähän saattaa olla Askin lyhyt, vain kolme kirjainta 

sisältävä sukunimi.    

Kuten tuli esille, naisiin on vuoden 1950 Helsingin Sanomissa viitattu usein etu- ja 

sukunimellä, vaikka he esiintyisivät otsikoissa usein ja heidän voisi ajatella olevan lukijoil-

le tuttuja. Miesten kohdalla tällainen usein toistuva etu- ja sukunimen mainitseminen on 

harvinaista. Yhdistetyn hiihtäjä Heikki Hasuun on kuitenkin viitattu etu- ja sukunimellä 

kaikissa kolmessa aineiston otsikossa, joissa hän esiintyy: 
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44) Heikki Hasun varma voitto yhdistetyn hiihdossa Lahdessa  

Paavo Korhonen yllätyskakkonen (8.1.1950)  

 

45) Heikki Hasu tehnyt jo 2500 km lenkkitaipaleen (8.1.1950) 

 

46) Lahden mäenlaskumaine säilyi 

Kuronen mieskohtainen voittaja, Matti Pietikäinen neljäs, Heikki Hasu yhdiste-

tyssä ylivoimainen (9.1.1950)   

 

Koko nimen käyttöä ei näissä otsikoissa varmastikaan selitä se, että Hasu olisi lukijoille 

tuntematon ja hänestä haluttaisiin siksi mainita myös etunimi. Hasu oli muun muassa 

vuonna 1948 voittanut yhdistetyn olympiakultaa (ks. Wikipedia: Heikki Hasu), ja hän to-

dennäköisesti oli suuren yleisön tuntema. Etu- ja sukunimen käyttöä otsikoissa saattaisi 

ehkä selittää nimien äänneasu. Etunimien kohdalla oli jo puhetta alkusoinnun käyttämises-

tä otsikoissa, ja tässä saattaa olla kyseessä samantapainen ilmiö. Myös sukunimen lyhyys 

saattaa olla yksi syy sen taustalla, että otsikoissa mainitaan myös etunimi. Aineiston ulko-

puolelta löytyy kuitenkin sekä otsikoita, joissa Heikki Hasuun on viitattu pelkällä etuni-

mellä että otsikoita, joissa hänestä mainitaan vain sukunimi.  

 

 5.1.4 Epävirallinen lisänimi 

 

Vuoden 1950 aineistosta löytyy kolme epäviralliseksi lisänimeksi luokittelemaani nimeä. 

Kahdessa niistä on kyseessä miesurheilija ja yhdessä naisurheilija. Kaikki kolme epäviral-

lista lisänimeä ovat sekundaareja lisänimiä, eli ne pohjautuvat kokonaan tai osittain henki-

lön viralliseen etu- tai sukunimeen. Miesurheilijoista käytetyissä lisänimissä on kuitenkin 

myös primaari alkuosa, joka ei pohjaudu henkilön viralliseen nimeen:   

 

47) Mora-Nisse vedossa (2.1.1950) 

48) Tennis-Nisse saapuu (4.1.1950) 

 

Esimerkin 47 Mora-Nisse viittaa ruotsalaiseen Moran kunnasta kotoisin olevaan hiihtäjä 

Nils Karlssoniin, josta yleisesti käytettiin epävirallista lisänimeä Mora-Nisse. Varsinaisen 

aineiston otsikoissa Nils Karlsson esiintyy vain kerran, mutta aineiston ulkopuolella näin 

kaksi muuta otsikkoa, joissa uutisoitiin Karlssonista ja niissä kummassakin häneen viitat-
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tiin Mora-Nissenä. Siihen, että Mora-Nisse on Karlssonin vakiintunut lisänimi, viittaa näi-

den edellä mainittujen nimiviittausten lisäksi myös se, että Wikipedia-artikkelissa maini-

taan Karlssonin kohdalla (Wikipedia: Nils Karlsson) epävirallinen lisänimi Mora-Nisse.   

Esimerkin 48 Tennis-Nisse taas viittaa ruotsalaiseen tennispelaaja Nils Rohlssoniin. 

Rohlssonista uutisoidaan myös toisessa aineiston otsikossa, mutta siinä häneen viitataan 

pelkällä sukunimellä eikä epävirallista lisänimeä mainita myöskään uutisteksteissä toisin 

kuin Mora-Nissen kohdalla. Saattaakin olla, että suomalaiset urheilutoimittajat ovat muo-

dostaneet nimen Tennis-Nisse analogisesti Mora-Nissen pohjalta. Siihen, että Tennis-Nisse 

ei ole Rohlssonin vakiintunut lisänimi, näyttäisi viittaavan myös se, että henkilöstä kerto-

vassa Wikipedia-artikkelissa (Wikipedia: Nils Rohlsson) ei tätä epävirallista lisänimeä 

mainita lainkaan.  

Vuoden 1950 aineiston otsikoissa hiihtäjä Kerttu Pehkonen on ainoa nainen, johon 

on viitattu epävirallisella lempinimellä:  

 

49) Pehkos-Kerttu jo vetovireessään (16.1.1950) 

 

Nimi pohjautuu täysin henkilön viralliseen etu- ja sukunimeen ja on lyhenne vieläkin ylei-

sesti käytetystä Pehkosen Kerttu -tyyppisestä nimenkäyttötavasta. Olen luokitellut Pehkos-

Kertun epäviralliseksi lisänimeksi juuri sen takia, että se on nimen lyhennetty muoto. Ai-

neiston ulkopuolelta vuoden 1952 Helsingin Sanomista löytyy myös toinen urheiluotsikko, 

jossa samanlaista muotoa on käytetty hiihtäjä Siiri Rantasesta:    

 

50) Rantas-Siiri ja Naapuri kiireisiä Hyvinkäällä (11.2.1952)   

 

Näiden muotojen käytön – sekä pidemmän Pehkosen Kerttu -tyyppisen muodon että ly-

hemmän Pehkos-Kerttu-tyyppisen muodon − voi nähdä korostavan epämuodollista suhtau-

tumista henkilöön (ks. esim. Tikkala 2008: 117). Tällaisen muodon käyttö tuntuukin ole-

van yhteneväinen sen kanssa, että naishiihtäjiin on vuoden 1950 aineistossa viitattu huo-

mattavan usein pelkällä etunimellä, joka myös on epämuodollinen viittaustapa. Aineistossa 

ei ole yhtään otsikkoa, jossa miesurheilijaan olisi viitattu Pehkos-Kerttu-tyyppisellä muo-

dolla, enkä huomannut tällaista myöskään aineiston ulkopuolisissa otsikoissa. Yhdessä 

aineiston ulkopuolisessa uutistekstissä hiihtäjä Pekka Vanniseen on kuitenkin viitattu tällä 

tavoin Vannis-Pekkana.  
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5.1.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite  

 

Vuoden 1950 aineiston otsikoista löytyy yksi tapaus, jossa naiseen on viitattu siviilisäätyä 

ilmaisevalla nimikemääritteellä ja nimellä:  

   

51) Harkimo ja rva Broman voittivat loppuottelut (30.1.1950) 

 

Tennispelaaja Ery Bromanista käytetty nimikemäärite rouva on vuoden 1950 aineiston 

otsikoissa ainoa laatuaan. Aineiston uutisteksteissä määritteellä rouva on kuitenkin viitattu 

myös tennispelaaja Maire Arniin ja Ebba Hirniin. Nimikemääritettä neiti ei aineiston otsi-

koista löydy, mutta uutisteksteissä sitä on käytetty seitsemän tennispelaajan kohdalla.  

Muiden kuin urheilu-uutisten otsikoissa siviilisäätyä ilmaisevien nimikemääritteiden 

käyttö on yleisempää. Tammikuun 1950 Helsingin Sanomissa tällainen nimikemäärite löy-

tyy neljästä urheilusivujen ulkopuolisesta otsikosta: 

 

52) Rouva Tshiangaishek ennustaa sissisodan alkua (9.1.1950) 

53) Rouva Peron sairaana (10.1.1950) 

54) Arvokas kuvakudos rouva Paasikivelle (13.1.1950) 

55) Yskivät silmälasit ja viheltävä merkki 

Rouva Åkerblom luki ”luonnonmuistia” täydelle katsomolle (16.1.1950)  

 

Esimerkkien 52–54 tapaukset viittaavat poliittisten päättäjien puolisoihin: rouva Tshian-

gaishek Kiinan tasavallan presidentti Tšiang Kai-šekin
36

 puolisoon, rouva Peron Argentii-

nan presidentin ja rouva Paasikivi Suomen presidentin puolisoon. Esimerkin 55 rouva 

Åkerblom taas viittaa ruotsalaiseen meedio Lily Åkerblomiin. Sekä näiden esimerkkien että 

uutisteksteissä esiintyvien tapausten perusteella voi sanoa, että nimikemääritteillä rouva ja 

neiti on vuoden 1950 Helsingin Sanomissa yleensä viitattu ylempien yhteiskuntaluokkien 

naisiin. Se, että tennispelaajiin on muista urheilijoista poiketen viitattu näillä nimikemäärit-

teillä, näyttää siis viittaavan siihen, että tennis on nähty jonkinlaisena eliitin urheilulajina.   

 

  

                                                 
36

 Nimen nykyinen kirjoitusasu (Wikipedia: Tšiang Kai-šek).  
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5.1.6 Muut nimikemääritteet  

 

Siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen lisäksi vuoden 1950 aineiston otsikoista löytyy 

yksi tapaus, jossa naisesta on käytetty nimikemääritettä:   

 

 

56) Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton jäsenmäärä lähes 50.000 

Puheenjohtajaksi edelleen tri Kaarina Kari (13.3.1950) 

 

 

Nimikemääritteen tri lisäksi Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton puheenjohtaja Kaarina 

Karista mainitaan otsikossa myös etunimi. Vuoden 1950 aineiston otsikoissa ei näin ollen 

ole yhtään tapausta, jossa naiseen olisi viitattu nimikemääritteen ja pelkän sukunimen yh-

distelmällä siten, että sukupuoli ei kävisi ilmi.  

Miehistä on vuoden 1950 aineiston otsikoissa käytetty nimikemääritettä neljässä ot-

sikossa:   

 

57) Min. de Fiqueiredo onnitteli Heinoa (4.1.1950) 

58) Juniori Saarinen Kouvolan mäessä 55 m (8.1.1950) 

59) Mestari Ask tänään messuhallin kehässä (9.1.1950)  

60) Mestarimeloja Ville Hämäläinen kuollut? (6.1.1950) 

 

Esimerkeissä 57–59 on nimikemääritteellä ja pelkällä sukunimellä viitattu brasilialaiseen 

ministeri C.M. de Fiqueiredoon, mäkihyppääjä Tauno Saariseen ja nyrkkeilijä Elis Askiin. 

Ainoastaan esimerkin 60 meloja Ville Hämäläisestä on otsikossa mainittu nimikemäärit-

teen ja sukunimen lisäksi myös etunimi. Tämä saattaa osittain selittyä sillä, että Hämäläi-

nen ei ole ollut suurelle yleisölle tuttu nimi. Toisaalta koko nimen esiin tuominen saattaa 

tässä yhteydessä liittyä myös otsikon aiheeseen eli siihen, että kyseisen henkilön epäillään 

hukkuneen.  

Tarkoitukseni ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole analysoida sen enempää sitä, miksi 

osaan miehistä on otsikoissa viitattu nimikemääritteen lisäksi pelkällä sukunimellä, kun 

taas yhdestä on mainittu myös etunimi. Tässä yhteydessä olennaista on tuoda esille se 

seikka, että vuoden 1950 Helsingin Sanomissa miehiin saatettiin viitata nimikemääritteen 

ja pelkän sukunimen yhdistelmällä, kun taas naisten kohdalla tällaisia tapauksia ei otsikois-
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ta löydy. Vaikka naisiin siis saatettiin vuoden 1950 Helsingin Sanomien otsikoissa viitata 

pelkällä sukunimellä, ei aineiston otsikoista tai aineiston ulkopuolisista otsikoista löydy 

yhtään tapausta, jossa naiseen olisi viitattu muun kuin siviilisäätyä ilmaisevan nimikemää-

ritteen ja pelkän sukunimen yhdistelmällä. Uutistekstissä naiseen saatetaan kyllä viitata 

muun kuin siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen ja sukunimen yhdistelmällä silloin, 

kun kyseessä ei ole ensimaininta ja lukijoille on jo selvää, että viittauskohde on nainen. 

 

5.1.7 Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa 

 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, millä tavalla naisen yhteiskunnallinen asema ja lajikonteksti 

mahdollisesti vaikuttavat vuoden 1950 nimeämiskäytänteisiin. Keskityn tässä yhteydessä 

yleisimpiin nimeämisvaihtoehtoihin eli etunimellä, sukunimellä ja etu- ja sukunimellä viit-

taamiseen. Aluksi esitän uudelleen kaavion 1, jossa vuoden 1950 aineiston nimien jakau-

tuminen eri kategorioihin näkyy:  

 

Kaavio 1. Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet.     

 

 

Urheilu-uutinen on tekstilaji, jossa sekä naisiin että miehiin on perinteisesti saatettu viitata 

pelkällä etunimellä. Kuten aikaisemmin toin esille, näen tämän olevan seurausta muun 

muassa siitä, että urheiludiskurssi, jota urheilu-uutisissa hyödynnetään, on epämuodolli-

sempaa kuin vaikkapa poliittinen diskurssi. Tekstilaji ei kuitenkaan selitä sitä, että naisiin 

on vuoden 1950 otsikoissa viitattu pelkällä etunimellä yli 10 kertaa useammin kuin miehiin. 

Yksi merkittävä tekijä sen taustalla, että naisiin on viitattu pelkällä etunimellä huomatta-

vasti miehiä useammin, löytyy varsin todennäköisesti yhteiskunnalliseen asemaan liittyvis-

65 

2 

31 

2 8 
22 

68 

1 1 

Sukunimi Etunimi Etu- ja sukunimi Epävirallinen
lisänimi

Siviilisääty

Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet 
urheilu-uutisten otsikoissa 

Miehet   (2.1.–12.1. = 10 lehteä) Naiset   (2.1.–6.4. = 93 lehteä) 
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tä eroista. Naisen yhteiskunnallinen asema oli vuonna 1950 huomattavasti miesten asemaa 

heikompi. Nimistöntutkimuksen piirissä on todettu, että naisen yhteiskunnallinen asema 

heijastuu usein naisten nimeämiskäytänteisiin (ks. Brylla 1998: 240−241). Uutistekstissä 

pelkän etunimen voikin epämuodollisen suhtautumisen ohella nähdä heijastavan yhteis-

kunnallista asemaa. Esimerkiksi korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa oleviin naisiin 

kuten poliittisiin päättäjiin – joita tosin ei vuoden 1950 Helsingin Sanomissa ole paljon – ei 

ole viitattu pelkällä etunimellä.  

Miehiin on vuoden 1950 aineistossa viitattu pelkällä sukunimellä 65 kertaa 100:sta. 

Myös naisiin saatettiin vuoden 1950 Helsingin Sanomissa viitata pelkällä sukunimellä: 

aineistossa näin on tehty kahdeksan kertaa. Selkeästi yleisin tapa viitata naisiin on kuiten-

kin etu- ja sukunimen yhdistelmä, jolla naisiin on aineistossa viitattu 68 kertaa. Esitin tässä 

työssä aikaisemmin, että sukunimet ovat monien muiden ihmisen nimitysten lailla piilo-

maskuliinisia, mikä saattaa osaltaan selittää sitä, että miehiin on perinteisesti viitattu pel-

källä sukunimellä naisia useammin. Sukunimi on siinä mielessä tunnusmerkitön, että se ei 

ilmaise kohteensa sukupuolta toisin kuin etunimi. Vuoden 1950 nimeämiskäytänteet näyt-

tävätkin olevan linjassa sen jo aikaisemmin esille tuomani seikan kanssa, että miehiin viita-

taan eri kielissä usein tunnusmerkittömällä muodolla ja naisiin tunnusmerkkisellä. Se, että 

naisiin on vuonna 1950 viitattu yleisimmin etu- ja sukunimellä ja miehiin pelkällä sukuni-

mellä, ei välttämättä ole suoraa seurausta yhteiskunnalliseen asemaan liittyvistä eroista. 

Kuten seuraavassa luvussa tulen näyttämään, pelkän sukunimen käyttäminen kuitenkin 

yleistyy naisten kohdalla moninkertaisesti vuoteen 1970 tultaessa, ja tämän kehityksen 

näen tekstilajin kehityksen ohella liittyvän naisen yhteiskunnallisen aseman nousuun.  

Yhteiskunnallisen aseman ohella toinen nimeämiskäytänteisiin vaikuttava konteksti 

on tekstilaji. Vuoden 1950 Helsingin Sanomissa otsikkokäytänteet olivat vielä vakiintu-

mattomia. Urheilu-uutisen otsikko saattoi lyhimmillään sisältää vain henkilön sukunimen 

ja hänen tekemänsä tuloksen. Toisaalta taas otsikko saattoi olla hyvinkin pitkä ja sisältää 

jopa kuusi alaotsikkoa. Otsikkokäytänteiden vakiintumattomuus heijastuu myös nimeämis-

käytänteisiin, eli myöskään henkilöihin viittaamisessa ei noudatettu mitään tiettyä kaavaa, 

vaan viittaustavat olivat hyvin kirjavat. Henkilöihin viitattiin todennäköisesti pitkälti sa-

moin kuin heihin myös muussa kielenkäytössä olisi viitattu, eli esimerkiksi naisiin huomat-

tavasti miehiä useammin pelkällä etunimellä. Miesten kohdalla sen sijaan oli suhteellisen 

yleistä, ettei etunimi käynyt koko uutisesta lainkaan ilmi. 
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5.2 Nimeämiskäytänteet vuonna 1970  

 

Kaaviossa 2 näkyy, kuinka vuoden 1970 aineiston 100 miehen nimeä ja vastaavasti 100 

naisen nimeä jakautuvat eri kategorioihin. Kaaviossa näkyy myös erikseen se, minkä aika-

välin lehdet ja kuinka monta lehteä aineiston kokoamiseen on käyty läpi. 

 

Kaavio 2. Vuoden 1970 nimeämiskäytänteet.  

 
 

 

Naisiin ja miehiin viittaaminen Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa ei enää eroa 

toisistaan yhtä paljon kuin 20 vuotta aikaisemmin. Naisiin viitataan nyt sukunimellä huo-

mattavasti useammin kuin vuonna 1950 ja vastaavasti pelkällä etunimellä viittaaminen on 

vähentynyt. Seuraavaksi käyn yksitellen läpi kaikki kategoriat.  

 

5.2.1 Sukunimi 

 

Vuoden 1970 aineistossa miehiin on viitattu pelkällä sukunimellä 54 kertaa. Pelkällä suku-

nimellä viittaaminen on siis miesten kohdalla vähentynyt jonkin verran vuodesta 1950, 

jolloin miehiin oli viitattu pelkällä sukunimellä 65 kertaa. Myös uutistekstien nimeämis-

käytänteissä on tapahtunut muutoksia vuoteen 1950 verrattuna: vuoden 1970 aineiston uu-

tisteksteistä ei löydy enää yhtään tapausta, jossa henkilön etunimi ei kävisi uutisesta ilmi 

lainkaan, mikä vielä vuoden 1950 Helsingin Sanomissa oli miesten kohdalla suhteellisen 

yleistä. 

Naisten kohdalla pelkän sukunimen käytössä on tapahtunut merkittävä muutos vuo-

teen 1950 verrattuna. Kun vuoden 1950 aineiston otsikoissa naisiin oli viitattu ainoastaan 

54 

2 

40 

4 

39 

6 

52 

2 1 

Sukunimi Etunimi Etu- ja sukunimi Epävirallinen
lisänimi

Siviilisääty

Vuoden 1970 nimeämiskäytänteet 
urheilu-uutisten otsikoissa 

Miehet   (2.1.–12.1. = 10 lehteä) Naiset   (2.1.–2.6. = 145 lehteä) 



  63 

kahdeksan kertaa pelkällä sukunimellä, on määrä vuoden 1970 aineistossa lähes viisinker-

tainen, ja naisiin on nyt viitattu pelkällä sukunimellä 39 kertaa 100:sta. Suurimmassa osas-

sa otsikoita, joissa naisiin on viitattu pelkällä sukunimellä, henkilön sukupuoli ei myöskään 

käy muulla tavalla otsikosta ilmi. Vuoden 1950 kohdallahan puolessa niistä otsikoista, 

joissa naisiin oli pelkällä sukunimellä viitattu, otsikosta kävi muulla tavalla ilmi, että ky-

seessä on nainen.    

Huomionarvoista on myös se, että niinkin nuoreen henkilöön kuin 16-vuotiaaseen 

uimari Pirkko Apposeen on viitattu otsikossa pelkällä sukunimellä. Apponen esiintyy otsi-

koista kolmessa, joista yhdessä häneen on viitattu koko nimellä ja seuraavissa kahdessa 

pelkällä sukunimellä:   

  

61) Sivuköydet lisäsivät Apposelle kymmenyksiä (19.5.1970) 

62) Barcelonan EM-uinnit Apposen toivelistalla (29.5.1970) 

 

Varsinaisissa uutisteksteissä sukunimiviittauksia on kuitenkin hyvin vähän. Esimerkin 61 

otsikkoon liittyvässä uutistekstissä Pirkko Apponen mainitaan nimeltä yhteensä neljä ker-

taa: häneen on kolmesti viitattu etu- ja sukunimellä ja vain kerran pelkällä sukunimellä. 

Esimerkkiin 62 liittyvässä uutisessa Apposeen viitataan pääotsikon lisäksi nimellä yhteen-

sä kahdeksan kertaa. Näistä kahdeksasta viittauksesta ainoastaan väliotsikossa häneen on 

viitattu pelkällä sukunimellä. Uutistekstissä ja ingressissä pelkkää sukunimeä ei ole käytet-

ty lainkaan. Sen sijaan Apposeen on viitattu neljä kertaa Pirkko Apposena, kaksi kertaa 

Pirkkona ja kerran ”Pikenä”
37

. Se, että henkilöön on viitattu pelkällä sukunimellä lähinnä 

pääotsikoissa ja väliotsikossa, viittaa siihen, että pelkän sukunimen käyttö on naisten koh-

dalla 1970-luvulle tultaessa yleistynyt uutiskielessä nimenomaan otsikkotason käytänteeksi. 

Vuoden 1970 aineistosta löytyy useita sellaisia tapauksia, joissa naiseen on otsikossa viitat-

tu pelkällä sukunimellä, mutta uutistekstissä ei useista nimiviittauksista
38

 huolimatta ole 

kertaakaan käytetty pelkkää sukunimeä. 

Myös miesten kohdalla urheilu-uutisista löytyy tapauksia, joissa henkilöstä mainitaan 

otsikossa pelkkä sukunimi, mutta uutistekstissä henkilöön ei useista nimiviittauksista huo-

limatta viitata kertaakaan pelkällä sukunimellä. Miesten kohdalla tällaiset tapaukset, joissa 

henkilöön ei ole viitattu tekstissä lainkaan pelkällä sukunimellä, ovat kuitenkin huomatta-

                                                 
37

 Nimi esiintyy uutistekstissä lainausmerkkien kanssa. 
38

 Nimiviittauksella tarkoitan sitä, että henkilöön on viitattu nimellä eikä esimerkiksi pronominilla hän.  
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vasti harvinaisempia kuin naisten kohdalla. Tässä yhteydessä on mielekästä tarkastella 

sellaisia tapauksia, joissa nimiviittauksia on uutistekstissä vähintään kaksi, sillä jos henki-

löön viitataan uutistekstissä vain kerran, se on vuoden 1970 aineiston uutisteksteissä yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta etu- ja sukunimen yhdistelmä. Naisten aineiston 100 nimestä 

63 on tapauksia, joissa nimi toistuu otsikkoon liittyvässä uutistekstissä vähintään kaksi 

kertaa. Näistä 63 tapauksesta 29:ssä eli 46 prosentissa naiseen ei ole kertaakaan viitattu 

pelkällä sukunimellä. Miesten aineiston 100 nimestä 71 on tapauksia, joissa nimi toistuu 

uutistekstissä vähintään kahdesti. Näistä 71 tapauksesta ainoastaan vain 10:ssä eli 14 pro-

sentissa ei ole lainkaan sukunimiviittauksia. Naisten kohdalla on siis huomattavasti ylei-

sempää kuin miesten kohdalla, että henkilöön ei useista nimiviittauksista huolimatta viitata 

uutistekstissä kertaakaan pelkällä sukunimellä. Tämä vahvistaa jo esittämääni oletusta, että 

pelkkä sukunimi on 1970-luvulle tultaessa yleistynyt naisten kohdalla nimenomaan otsik-

kotason käytänteenä.           

Miesten kohdalla tapaukset, joissa sukunimiviittauksia ei uutistekstissä useista nimi-

viittauksista huolimatta ole lainkaan, ovat harvinaisia. Useissa niistä tapauksista, joissa 

sukunimiviittauksia on, ne ovat kuitenkin vähemmistössä, eli mieheen saatetaan viitata 

esimerkiksi kolme kertaa etu- ja sukunimellä ja kerran pelkällä sukunimellä. Mitä korke-

ammassa asemassa henkilö on, sitä varmemmin häneen viitataan etu- ja sukunimen mainit-

semisen jälkeen systemaattisesti pelkällä sukunimellä. Tämä tulee selkeästi esiin muun 

muassa seuraavien henkilöiden kohdalla:  

 

63) Tapio palvelukseen maaliskuun alussa (2.1.1970) 

64) Honkajuuri: Kanada haukkuu väärää puuta (5.1.1970) 

65) Lindblad: Kukaan ei uskalla lähteä Kanadaan (9.1.1970) 

 

Esimerkin 63 Tapio viittaa Suomen painiliiton päävalmentaja Eero Tapioon, esimerkin 64 

Honkajuuri kansainvälisen Olympiakomitean jäsen vuorineuvos Paavo Honkajuureen ja 

esimerkin 65 Lindblad Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja Kansainvälisen jääkiekko-

liiton johtokunnan jäsen Harry Lindbladiin. Heistä kaikista mainitaan joko uutistekstissä 

tai ingressissä ensin tittelin lisäksi etu- ja sukunimi, minkä jälkeen heihin viitataan syste-

maattisesti pelkällä sukunimellä: Tapioon kuusi kertaa, Honkajuureen viisi kertaa ja Lind-

bladiin yhdeksän kertaa. Henkilön yhteiskunnallinen asema vaikuttaa siis selkeästi viittaus-

tapoihin myös yhden genren eli urheilu-uutisten sisällä. Myös miespuolisiin poliittisiin 
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päättäjiin viitataan vuoden 1970 Helsingin Sanomissa ensimaininnan jälkeen yleensä sys-

temaattisesti pelkällä sukunimellä.  

 

5.2.2 Etunimi 

 

Pelkällä etunimellä viittaaminen urheilu-uutisten otsikoissa on naisten kohdalla vähentynyt 

merkittävästi vuodesta 1950. Vuoden 1970 aineistossa naisiin on viitattu pelkällä etunimel-

lä kuusi kertaa, kun vastaava luku vuoden 1950 aineistossa oli 22. Lisäksi kaikki kuusi 

etunimeä viittaavat eri henkilöihin, kun taas vuoden 1950 aineistossa esimerkiksi hiihtäjä 

Kerttu Pehkoseen viitattiin kahdeksan kertaa 14:stä pelkällä etunimellä. Vuoden 1970 ai-

neistossa on useita naisia, jotka mainitaan otsikoissa useammin kuin kerran, mutta yhteen-

kään heistä ei viitata otsikkotasolla pelkällä etunimellä useammin kuin kerran. Näyttää siis 

siltä, että pelkän etunimen käyttö on 20 vuodessa muuttunut satunnaisemmaksi. Etunimellä 

on viitattu neljään ulkomaalaiseen ja kahteen suomalaiseen naiseen. Suomalaiset naiset, 

joihin etunimellä on aineiston otsikoissa viitattu, ovat seuraavat:  

 

66) Birgitta pääsi jatkoon (22.1.1970)  

67) Salainen agentti leimasi suksensa Marjatan nimellä (21.2.1970)  

 

Esimerkin 66 Birgitta viittaa tennispelaaja Birgitta Lindströmiin. Vuoden 1950 kohdalla 

esitin, että tennis on todennäköisesti nähty jonkinlaisena eliitin urheilulajina, koska tennis-

pelaajiin viitattiin usein rouvina tai neiteinä. Myös etunimiviittaukset olivat heidän kohdal-

laan poikkeuksellisia. Koska vuoden 1970 aineiston harvoista etunimiviittauksista yksi on 

tennispelaaja, näyttäisi siltä, että tennistä ei enää nähdä samanlaisena eliittilajina kuin 20 

vuotta aikaisemmin.  

Esimerkin 67 Marjatta viittaa hiihtäjä Marjatta Kajosmaahan. Kuten vuoden 1950 

aineiston analyysistä kävi ilmi, naisten kohdalla hiihtäjiin viitattiin tuolloin sekä otsikoissa 

että uutistekstissä pelkällä etunimellä useammin kuin muihin urheilijoihin. Vuoden 1970 

otsikoissa tällaista ei enää ole havaittavissa, sillä Marjatta Kajosmaa on hiihtäjistä ainoa, 

johon on otsikoissa viitattu pelkällä etunimellä. Myös Kajosmaan kohdalla pelkän etuni-

men käyttö otsikossa on poikkeuksellinen. Kajosmaa esiintyy aineiston otsikoista yhteensä 

12:ssa, mutta esimerkin 67 otsikko on ainoa, jossa häneen on viitattu pelkällä etunimellä.  
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Vaikka urheilu-uutisten otsikoissa ei vuoden 1970 kohdalla naishiihtäjiin ole enää 

viitattu pelkällä etunimellä useammin kuin muihin naisurheilijoihin, on tällainen tendenssi 

kuitenkin edelleen havaittavissa uutistekstien kohdalla. Kahdeksassa niistä 12 uutistekstistä, 

joissa Marjatta Kajosmaasta kerrotaan, häneen viitataan ainakin kerran pelkällä etunimellä. 

Esimerkiksi uimari Eva Siggiin, joka on otsikoissa kuudesti, ei otsikoissa eikä uutisteks-

teissä viitata kertaakaan pelkällä etunimellä. Se, että Kajosmaahan viitataan teksteissä 

usein pelkällä etunimellä, mutta Siggiin ei kertaakaan, ei selity henkilöiden iällä tai sivii-

lisäädyllä: Sigg oli tuohon aikaan 19-vuotias ja Kajosmaa 32-vuotias ja naimisissa. Erot 

siinä, kuinka Marjatta Kajosmaahan ja Eva Siggiin on viitattu, eivät kuitenkaan välttämättä 

selity urheilulajilla, sillä useimpien vuoden 1970 aineistosta löytyvien naishiihtäjien koh-

dalta etunimiviittauksia ei löydy.  

Ulkomaalaiset naiset, joihin vuoden 1970 aineiston otsikoissa on viitattu pelkällä 

etunimellä, ovat seuraavat:  

 

68) Debbie jäi taas jälkeen (15.1.1970) 

69) Oleg
39

 ja Ludmila eivät luistele Leningradissa (29.1.1970) 

70) Ranskattarien rintama sortui Betsyn vauhtiin (15.2.1970) 

71) Sata miljoonaa liiraa vuodessa…   

Luigi ”Gigi” Riva on tunnetumpi kuin Sophia (24.4.1970) 

 

Esimerkin 68 Debbie viittaa yhdysvaltalaiseen uimari Debbie Meyeriin, esimerkin 69 

Ludmila neuvostoliittolaiseen taitoluistelija Ludmila Belousovaan ja esimerkin 70 Betsy 

kanadalaiseen alppihiihtäjä Betsy Cliffordiin. Debbie Meyerin ja Betsy Cliffordin kohdalla 

pelkän etunimen käyttöä otsikossa saattaa selittää ikä: Cliffordin iäksi kerrotaan uutisteks-

tissä 16, ja myös Meyer oli tuolloin vasta 17-vuotias (ks. Wikipedia: Debbie Meyer). Nel-

jäs ulkomaalainen nainen, johon on otsikoissa viitattu pelkällä etunimellä, on italialainen 

näyttelijä Sophia Loren, johon esimerkin 71 Sophia siis viittaa. Kaikista kuudesta naisesta, 

joihin on vuoden 1970 aineiston otsikoissa viitattu pelkällä etunimellä, Marjatta Kajosmaa 

on ainoa, jonka kohdalta myös kyseiseen otsikkoon liittyvästä uutistekstistä löytyy etuni-

miviittaus. Muiden naisurheilijoiden kohdalla uutisteksteistä kyllä löytyy satunnaisesti 

etunimiviittauksia, mutta näistä kuudesta tapauksesta, joissa henkilöön on otsikossa viitattu 

                                                 
39

 Miesten aineisto on tässä vaiheessa tullut jo täyteen, joten tämä etunimiviittaus ei näy miesten tilastossa.  
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pelkällä etunimellä, ainoastaan Marjatta Kajosmaahan viitataan myös uutistekstissä pelkäl-

lä etunimellä. 

Vuoteen 1970 tultaessa otsikot, joissa naisiin ja miehiin on viitattu eri tavalla, ovat 

huomattavasti vähentyneet vuodesta 1950. Esimerkki 71, jossa Sophia Loreniin on viitattu 

pelkällä etunimellä ja jalkapalloilija Luigi Rivaan koko nimellä, on yksi harvoista aineiston 

otsikoista, joissa naiseen ja mieheen on viitattu epäsymmetrisellä tavalla. Vuoden 1970 

aineistossa on yhteensä 11 otsikkoa, joissa viitataan nimellä sekä naiseen että mieheen tai 

naisiin ja miehiin. Kolmessa näistä 11 otsikosta viittaus on epäsymmetrinen. Vuoden 1950 

aineistossa oli 14 sellaista otsikkoa, joissa viitattiin nimeltä sekä naisiin että miehiin, ja 

12:ssä niistä naisiin viitattiin eri tavalla kuin miehiin.  

Miehiin on vuoden 1970 aineiston otsikoissa viitattu etunimellä kaksi kertaa, ja 

kummassakin tapauksessa on kyseessä jääkiekkoilija Lalli Partinen:  

 

 

72) Hölmistynyt Honken AIK:n ainoa väriläiskä 

Vain Lalli sai kiekon Kaukokiikarin taakse (3.1.1970) 

73) Illan tyrmääjäkuninkaat: Jylhä, Kaukokari, Lalli (9.1.1970) 

 

Kummassakin otsikkokokonaisuudessa mainitaan myös kaksi muuta jääkiekkoilijaa, mutta 

Lalli Partinen on henkilöistä ainoa, johon on viitattu pelkällä etunimellä. Esimerkissä 72 

kahteen muuhun jääkiekkoilijaan on viitattu epävirallisella lisänimellä ja esimerkissä 73 

muihin on viitattu pelkällä sukunimellä. Etunimen käyttö Partisen kohdalla saattaa johtua 

nimen harvinaisuudesta. Vuosien 1940–1959 välillä, johon myös Partisen syntymävuosi 

osuu (ks. Wikipedia: Lalli Partinen), on Suomessa annettu nimi Lalli vain kymmenelle 

pojalle (VRK: Nimipalvelu). Harvinaisuutensa vuoksi nimi tuo lisäksi mieleen talonpoika 

Lallin tarinan, mikä saattaa myös olla yksi tekijä pelkän etunimen käytön taustalla.  

Vaikka Partinen on ainoa miesurheilija, johon vuoden 1970 aineiston otsikoissa on 

viitattu pelkällä etunimellä, löytyy uutisteksteistä sekä varsinaisen aineiston ulkopuolelle 

jäävistä otsikoista myös muita miesurheilijoita, joihin on viitattu pelkällä etunimellä. Mies-

ten kohdalla etunimien määrä on vuoden 1970 aineiston otsikoissa kaksi eli juuri sama 

kuin myös vuoden 1950 kohdalla. Aineiston ulkopuolelta löytyvien tapausten perusteella 

näyttää kuitenkin siltä, että pelkällä etunimellä viittaaminen on vuoteen 1970 tultaessa 

muuttunut harvinaisemmaksi myös miesten kohdalla. 
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Sen lisäksi, että naisiin on viitattu vuoden 1970 aineiston otsikoissa pelkällä etuni-

mellä kolme kertaa useammin kuin miehiin, on naisten kohdalla huomattavasti miehiä hel-

pompi löytää etunimiviittauksia myös urheilu-uutisten ulkopuolisista otsikoista. Tapauksia, 

joissa naiseen on viitattu pelkällä etunimellä ja mieheen pelkällä sukunimellä, löytyy vuo-

den 1970 Helsingin Sanomista edelleen, vaikka epäsymmetrinen viittaaminen onkin vuo-

desta 1950 vähentynyt. Seuraavaan otsikkoon liittyvässä uutistekstissä viitataan naiseen ja 

mieheen eri tavoin:   

 

74) Yksinsoutaja haluaa nyt naisen mukaan (9.1.1970)   

 

Uutistekstissä kerrotaan englantilaisesta John Fairfaxista, joka suunnittelee Tyynenmeren 

yli soutamista. Mukaansa Fairfax aikoo ottaa lontoolaisen sihteerin Sylvia Marrettin. 

Kummastakin henkilöstä mainitaan ensin koko nimi, minkä jälkeen mieheen viitataan pel-

källä sukunimellä ja naiseen pelkällä etunimellä.  

 

5.2.3 Etu- ja sukunimi  

 

Naisten kohdalla yleisin viittaustapa otsikkotasolla on vuonna 1970 edelleen etu- ja suku-

nimen yhdistelmä; 52 tapauksessa 100:sta naisiin on viitattu näin. Sekä etu- että sukunimen 

maininta otsikossa ei kuitenkaan ole naisten kohdalla enää niin yleistä kuin 20 vuotta ai-

kaisemmin, jolloin vastaava luku oli 68.  

Vuoden 1970 Helsingin Sanomissa saatetaan edelleen viitata etu- ja sukunimellä 

myös naisiin, jotka ovat otsikoissa suhteellisen usein ja joiden voi ajatella olevan lukijoi-

den tuntemia. Esimerkiksi itäsaksalainen taitoluistelija Gabriele Seyfert esiintyy aineiston 

otsikoissa viisi kertaa, ja niissä kaikissa hänestä mainitaan sekä etu- että sukunimi: 

 

75) Häikäisevä Gabriele Seyfert Helsinkiin (12.1.1970) 

76) Gabriele Seyfert mestari (7.2.1970) 

77) Gabriele Seyfert hyvissä asemissa kuvioiden jälkeen (7.3.1970) 

78) Gabriele Seyfert – kultatyttö 

”Lahjat eivät yksin riitä mestaruuden voittamiseen” (9.3.1070) 

 

79) Gaby Seyfert vetäytyy pois (13.5.1970) 
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Esimerkeissä 75–78 Seyfertiin on viitattu etu- ja sukunimellä ja esimerkissä 79 etunimestä 

muodostetulla epävirallisella lisänimellä ja sukunimellä. Vaikka Seyfert siis esiintyy ai-

neistossa näinkin monta kertaa, häneen ei ole kertaakaan viitattu pelkällä sukunimellä. Se, 

että Seyfert esiintyy aineiston otsikoissa viisi kertaa, ei tosin tarkoita, että hän olisi otsi-

koissa jatkuvasti. Kuten otsikoiden päivämääristä käy ilmi, nämä viisi otsikkoa uutisineen 

on julkaistu Helsingin Sanomissa aikavälillä 12.1.–13.5.1970. Gabriele Seyfertin voisi kui-

tenkin olettaa olleen tuttu nimi lukijoille, sillä hän oli jo ennen vuotta 1970 voittanut nais-

ten yksinluistelussa maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan-mestaruutta sekä saavuttanut 

olympiahopeaa (ks. Wikipedia: Gabriele Seyfert).  

Seyfertin lisäksi vuoden 1970 aineistossa on viisi naista, jotka esiintyvät otsikoissa 

neljä kertaa tai useammin. He ovat hiihtäjä Marjatta Kajosmaa, uimarit Marjatta Hara ja 

Eva Sigg, tennispelaaja Birgitta Lindström ja pikaluistelija Tuula Vilkas. Kaikkien näiden 

urheilijoiden kohdalta otsikoista löytyy etu- ja sukunimiviittausten lisäksi myös sukunimi-

viittauksia toisin kuin Gabriele Seyfertin kohdalta. Seyfert on näistä urheilijoista ainoa, 

joka ei ole suomalainen. Saattaakin olla, että osa uutisista, joissa Seyfert esiintyy, on kään-

netty suomeksi jonkin ulkomaalaisen uutistoimiston uutisesta ja nimeämiskäytänteissä on 

seurattu alkuperäisen uutisen mallia.  

Vuoden 1970 aineiston otsikoissa miehiin on viitattu etu- ja sukunimellä 40 kertaa 

100:sta. Etu- ja sukunimellä viittaaminen on aineiston perusteella siis lisääntynyt vuodesta 

1950, jolloin vastaava luku oli 30. Uskoisin tämän viittaavan siihen, että vuoteen 1970 tul-

taessa lukijoille tuntemattomiin miehiin viitataan useammin koko nimellä kuin 20 vuotta 

aikaisemmin.  

 

5.2.4 Epävirallinen lisänimi 

 

Epävirallisiksi lisänimiksi kategorioimiani nimiä on vuoden 1970 aineistossa yhteensä 

kuusi; neljässä niistä on kyseessä mies ja kahdessa nainen. Miesten epävirallisista lisäni-

mistä seuraavat kaksi ovat primaareja, eli ne eivät pohjaudu henkilön viralliseen etu- tai 

sukunimeen:  

 

80) Ei vihjeitä ”Timpelle” (2.1.1979) 

81) Krokotiili vasta kolmas Parana-joella (8.1.1970) 
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Esimerkin 80 Timppe viittaa jääpallovalmentaja Reino Arvolaan, johon varsinaisessa uutis-

tekstissä viitataan Reino ”Timppe” Arvolana. Lisänimi ei pohjaudu Reino Arvolan viralli-

siin nimiin, sillä Arvolan viralliset etunimet ovat Reino Lassi
40

. Esimerkin 81 Krokotiili 

viittaa Niilin Krokotiilina (engl. Crocodile of the Nile) tunnettuun egyptiläiseen uimari 

Abdul Latif Abu Heifiin, eli lisänimeä ei ole muodostettu henkilön virallisen nimen pohjal-

ta.  

Kaksi muuta vuoden 1970 aineistosta löytyvää miehestä käytettyä epävirallista lisä-

nimeä ovat sekundaareja lisänimiä, sillä ne on selkeästi muodostettu henkilöiden su-

kunimien pohjalta: 

 

82) Hölmistynyt Honken AIK:n ainoa väriläiskä 

Vain Lalli sai kiekon Kaukokiikarin taakse (3.1.1970) 

 

Honken viittaa ruotsalaiseen jääkiekkoilija Leif Holmqvistiin ja Kaukokiikari suomalaiseen 

jääkiekkoilija Mauri Kaukokariin. Uutistekstissä lisänimet on erotettu muusta nimestä lai-

nausmerkeillä, eli Kaukokariin viitataan Mauri ”Kaukokiikari” Kaukokarina ja Holmqvis-

tiin Leif ”Honken” Holmqvistina. Otsikoissa lisänimiä ei kuitenkaan ole korostettu laina-

usmerkeillä toisin kuin esimerkin 80 Reino Arvolaan viittaava ”Timppe”. Saattaakin olla, 

että otsikossa lainausmerkeillä on Arvolan lisänimen Timpen kohdalla korostettu lisänimen 

primaaria luonnetta. 

Näiden neljän aineiston otsikoista löytyvän tapauksen lisäksi epävirallisella lisäni-

mellä on aineiston uutisteksteissä sekä aineiston ulkopuolelle jäävissä otsikoissa viitattu 

useisiin miehiin. Näyttääkin siltä, että epäviralliset lisänimet ovat miesten kohdalla yleisty-

neet vuodesta 1950. Epävirallisilla lisänimillä on viitattu vuoden 1970 Helsingin Sanomis-

sa selkeästi useammin miehiin kuin naisiin. 

Naisten kohdalla epävirallisia lisänimiä on vuoden 1970 aineiston otsikoissa kaksi. 

Kummassakin lisänimessä on primaari alkuosa, joka ei pohjaudu henkilön viralliseen etu- 

tai sukunimeen:   

 

 

 

 

                                                 
40

 Tieto saatu jääpalloseura Botnia-69:n perustajajäsen Pekka Anttiselta, henkilökohtainen sähköposti. Antti-

nen oli tiedustellut asiaa Reino Arvolalta itseltään sen jälkeen, kun oli saanut minulta asiaa koskevan sähkö-

postin.   
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83) Mitä menneistä, rieha Kajosmaan hopeasta 

Sata suudelmaa minuutissa – kohteena mestari-Oljunina (19.2.1970)  

 

84) ”Iso-Irina” heitti 60,70 (23.4.1970) 

 

Esimerkin 83 mestari-Oljunina viittaa neuvostoliittolaiseen hiihtäjään Alevtina Oljuninaan. 

Lisänimen tapauksesta tekee se, että nimikemäärite on yhdistetty sukunimeen viivalla, jol-

loin kyseessä on yksi sana. Olen luokitellut tapauksen lisänimeksi siitä huolimatta, että 

alkuosa mestari on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella. Esimerkin 84 Iso-Irina taas viittaa 

neuvostoliittolaiseen keihäänheittäjään Irina Solontsovaan. Solontsovan lisänimelle anne-

taan selitys uutistekstissä, jossa hänen kerrotaan olevan 181 senttimetriä pitkä ja painavan 

79 kiloa. Naisten kohdalla epävirallista lisänimeä on uutistekstissä käytetty ainoastaan 

Pirkko Apposesta, johon on kerran viitattu Pikenä.  

 

5.2.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite  

 

Vuoden 1970 aineiston otsikoista löytyy vuoden 1950 tavoin yksi tapaus, jossa naiseen on 

viitattu siviilisäädyn ilmaisevan nimikemääritteen ja nimen yhdistelmällä:  

 

85) Onni ei jättänyt neiti Fortunaa (5.4.1970) 

 

Uutisessa kerrotaan yhdysvaltalaisen alppihiihtäjä Rose Fortunan voitokkaasta kilpailusta. 

Nimikemäärite neiti yhdistettynä urheilijan sukunimeen Fortuna sekä otsikon ensimmäi-

seen sanaan onni muodostaa humoristisen, onnettareen viittaavan sanaleikin. Myös uutis-

tekstissä Fortunasta mainitaan neljästä kilpakumppanista poiketen nimen lisäksi myös ni-

mikemäärite neiti.  

Vaikka siviilisäädyn ilmaisevia nimikemääritteitä neiti tai rouva ei vuoden 1970 ai-

neiston otsikoissa ole muita, on niitä aineiston uutisteksteissä kuitenkin jonkin verran käy-

tetty. Esimerkiksi hiihtäjä Marjatta Kajosmaan kohdalta löytyy kolmesta eri uutisesta rou-

va Kajosmaa -viittauksia. Seuraavassa uutistekstissä myös Kajosmaan kilpakumppaneihin 

on viitattu neiteinä ja rouvina: 
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86) Täydet pisteet lehdistön ristitulessa mutta … 

Kajosmaa viihtyy paremmin ladulla kuin tentittävänä 

Rouvat osoittautuivat naisten pitemmällä matkalla neitejä paremmiksi. 

Kultaa rouva Oljunina, hopeaa rouva Kajosmaa ja pronssia neiti Kula-

kova. Rouvat tuntuvat olevan mustasukkaisia neitien latumenestykselle. 

He tulivat ryminällä sen jälkeen, kun maanantaina vitosella neidit olivat 

paistatelleet mitalipallilla päivää menestyksen loisteessa. [ – ] (19.2.1970)   

 

Vuoden 1950 aineiston uutisteksteissä määritteillä rouva ja neiti viitattiin lähinnä tennispe-

laajiin. Yhteenkään hiihtäjään ei vuoden 1950 aineistossa tai aineiston ulkopuolella havait-

semissani tapauksissa viitattu rouvina tai neiteinä, ja siinä mielessä tämä esimerkin 86 uu-

tisteksti tuntuu hyvin erilaiselta kuin vuoden 1950 uutiset naishiihtäjistä. Esimerkissä 86 

näkyvän uutistekstin sävy on humoristinen toisin kuin vuoden 1950 uutistekstit, joissa ten-

nispelaajiin viitattiin määritteillä rouva tai neiti. Vuoden 1970 uutisteksteissä siviilisäätyä 

ilmaisevia nimikemääritteitä ei enää käytetä tennispelaajista. Siinä missä rouva- ja neiti-

viittaukset tuntuivat tennispelaajien kohdalla jollakin tavalla korostavan henkilöiden yh-

teiskunnallista asemaa tai ehkä kaupunkilaisuutta, tuovat ne tähän hiihtäjistä uutisoivaan 

tekstiin humoristisen sävyn. Humoristisuus syntyy varmastikin siitä, että vuoden 1970 Hel-

singin Sanomissa urheilijoista – myöskään tennispelaajista – ei enää yleisesti käytetä sivii-

lisäätyä ilmaisevia nimikemääritteitä ja siitä, ettei näitä nimikemääritteitä ylipäätään ole 

perinteisesti käytetty hiihtäjistä. 

Humoristisen käytön lisäksi siviilisäätyä ilmaisevia nimikemääritteitä saatetaan vuo-

den 1970 Helsingin Sanomien urheilu-uutisissa käyttää silloin, kun haluaan korostaa urhei-

lijan olevan perheellinen. Näin on esimerkiksi seuraavassa hiihtäjä Marjatta Kajosmaasta 

kertovassa uutistekstissä: 

 

 

87) Perhe ratkaisee Kajosmaan uran (31.3.1970) 

[ – ] Ensi kaudesta ei rouva Kajosmaa uskaltanut luvata mitään. Kotona 

Vehkalahdella on perhe, jota pitäisi myös ehtiä hoitamaan. [ – ] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Urheilu-uutisissa siviilisäätyä ilmaisevat nimikemääritteet ovat siis harvinaisia, ja niitä 

käytetään joko humoristisesti tai urheilijan perheellisyyden korostamiseksi. Urheilu-

uutisten ulkopuolella siviilisäätyä ilmaisevia nimikemääritteitä käytetään kuitenkin vuoden 

1970 Helsingin Sanomissa yleisesti. Vaikuttaa myös siltä, että niiden käyttö on vuodesta 

1950 yleistynyt. Vuoden 1950 Helsingin Sanomissa siviilisäätyä ilmaisevia nimikemäärit-
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teitä käytettiin havaintojeni mukaan enimmäkseen ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvista 

naisista, kun taas vuoden 1970 Helsingin Sanomissa myös niin sanottuihin tavallisiin per-

heenäiteihin saatetaan viitata nimikemääritteellä rouva. Vuoden 1970 Helsingin Sanomissa 

myös esimerkiksi poliittisiin päättäjiin saatetaan viitata siviilisäätyä ilmaisevalla nimike-

määritteellä: 

 

88) McCarthy tapasi rouva Binhin (13.1.1970) 

 

Rouva Binhi viittaa Etelä-Vietnamin väliaikaisen vallankumoushallituksen pääneuvottelija 

Nguyen Thi Binhiin ja McCarthy yhdysvaltalaiseen senaattori Eugene McCarthyyn. Myös 

Israelin pääministeri Golda Meiriin viitataan näkemässäni uutistekstissä systemaattisesti 

rouva Meirinä. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, vuoden 1950 Helsingin Sanomissa poliittis-

ten päättäjien vaimoihin viitattiin yleisesti nimikemääritteellä rouva. Niistä harvoista nais-

poliitikoista, joista vuoden 1950 Helsingin Sanomissa uutisoitiin, ei havaintojeni mukaan 

kuitenkaan käytetty siviilisäätyä ilmaisevia nimikemääritteitä.   

 

5.2.6 Muut nimikemääritteet  

 

Vuoden 1970 aineiston otsikoista ei naisten kohdalta löydy muita nimikemääritteitä kuin 

edellisessä alaluvussa esitelty neiti Fortuna. Myös miesten kohdalta nimikemääritteitä löy-

tyy aineiston otsikoista vain yksi:  

   

89) Leijonajohtaja Olli Pulkkanen: 

Pelaajien innostus vaarassa pudota (5.1.1970) 

 

 

Olli Pulkkaseen on nimikemääritteen lisäksi viitattu etu- ja sukunimellä. Vuoden 1970 ai-

neiston otsikoissa ei näin ollen ole miesten kohdalla yhtään tapausta, jossa nimikemäärite 

yhdistyisi pelkkään sukunimeen. Aineiston ulkopuolelta tällaisia tapauksia kuitenkin mies-

ten kohdalta löytyy:  

 

90) ME pakenee Lahdenrantaa 

Uusi tähti Aleksejev nosti 595 (26.1.1970)  
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Otsikon Aleksejev viittaa painonnoston raskaansarjan maailmanennätyksen tehneeseen 

Neuvostoliiton Vasili Aleksejeviin. Myös urheilu-uutisten ulkopuolelta on helppo löytää 

otsikkotasolta tapauksia, joissa mieheen on viitattu nimikemääritteellä ja pelkällä sukuni-

mellä. Seuraava uutinen löytyy Kotimaa-osiosta: 

 

91) Ministeri Virolainen: 

Keskustapuoluetta turha odottaa romutustyöhön (8.1.1970)  

 

Keskustapuolueen puheenjohtajaan, ministeri Johannes Virolaiseen viitataan otsikossa ni-

mikemääritteen ja sukunimen yhdistelmällä, ja miespoliitikoista on vuoden 1970 Helsingin 

Sanomien uutisotsikoista helppo löytää vastaavanlaisia tapauksia. Naisten kohdalla en sen 

sijaan havainnut vuoden 1970 Helsingin Sanomissa yhtään tapausta, jossa henkilöön olisi 

otsikossa viitattu muun kuin siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen ja pelkän sukuni-

men yhdistelmällä. Naisia, etenkin poliittisia päättäjiä, on vuoden 1970 Helsingin Sanomi-

en otsikoista vaikea löytää. Niiden harvojen naispoliitikkojen kohdalla, jotka uutisotsikois-

ta löytyvät ja joihin on viitattu nimikemääritteellä, tuo nimikemäärite on siviilisäätyä il-

maiseva rouva kuten edellisen alaluvun esimerkissä 88 tai henkilöstä mainitaan otsikossa 

myös etunimi:   

 

92) Pääministeri Golda Meir: 

Ilmaiskut jatkuvat kunnes aselepolinjat rauhoittuvat (10.2.1970) 

 

Vaikuttaa siltä, että nimikemääritteen ja pelkän sukunimen yhdistelmä pääministeri Meir 

ei vuoden 1970 Helsingin Sanomissa ollut edelleenkään naisten kohdalla mahdollinen 

vaihtoehto. Vaikka pelkällä sukunimellä viittaaminen onkin vuoteen 1970 tultaessa naisten 

kohdalla yleistynyt huomattavasti, en havainnut yhtään tapausta, jossa naiseen olisi otsi-

kossa viitattu muun kuin siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen ja pelkän sukunimen 

yhdistelmällä. Tämä tuntuisi viittaavan siihen, että pääministeri Meir -tyyppinen rakenne 

on vielä piilomaskuliinisempi kuin pelkkä sukunimi. Mielenkiintoista on, että aineiston 

otsikoista löytyy kuitenkin hiihtäjä Alevtina Oljuninaan viittaava tapaus mestari-Oljunina, 

jonka olen luokitellut epäviralliseksi lisänimeksi. Koska näyttää siltä, että vuoden 1970 

Helsingin Sanomissa naiseen ei ole viitattu nimikemääritteen ja pelkän sukunimen yhdis-

telmällä, herääkin kysymys, tekeekö yhdysviiva rakenteesta vähemmän piilomaskuliinisen. 

Ehkä Alevtina Oljuninaan on otsikossa viitattu mestari-Oljuninana eikä mestari Oljunina-
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na juuri siitä syystä, että edellinen vaihtoehto on vähemmän piilomaskuliininen kuin jäl-

kimmäinen.  

 

5.2.7 Vuoden 1970 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa 

 

Seuraavaksi pohdin sitä, millä tavalla naisen yhteiskunnallinen asema ja tekstilaji mahdol-

lisesti vaikuttavat vuoden 1970 nimeämiskäytänteisiin. Tarkastelen tässä yhteydessä lähin-

nä sukunimellä, etunimellä ja etu- ja sukunimellä viittaamista. Ensimmäiseksi esitän uudel-

leen kaavion 2, jossa vuoden 1970 aineiston nimien jakautuminen eri kategorioihin näkyy.  

 

Kaavio 2. Vuoden 1970 nimeämiskäytänteet. 

 

 

Merkittävin muutos, joka vuodesta 1950 vuoteen 1970 tultaessa on tapahtunut, liittyy pel-

kän sukunimen käytön yleistymiseen naisten kohdalla. Naisiin on viitattu pelkällä sukuni-

mellä 39 kertaa 100:sta, kun vastaava luku vuoden 1950 kohdalla oli kahdeksan. Samaan 

aikaan pelkän etunimen käyttö on naisten kohdalla muuttunut huomattavasti harvinaisem-

maksi: etunimiä löytyy vuoden 1970 aineistosta kuusi, kun niitä vuoden 1950 aineistossa 

oli 22. Norman Fairclough (1997: 83) toteaa, että tiedotusvälineiden tekstit ovat yhteiskun-

nallisten muutosten herkkiä mittareita, ja tämän tutkimuksen aineisto näyttäisikin tukevan 

tätä toteamusta. Naisen yhteiskunnallinen asema oli vuoteen 1970 tultaessa noussut julki-

seen keskusteluun, ja naisen asemassa oli vuoden 1950 jälkeen tapahtunut useita parannuk-

sia. Tämä yhteiskunnallisessa asemassa tapahtunut muutos on hyvin todennäköisesti yksi 

54 
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Sukunimi Etunimi Etu- ja sukunimi Epävirallinen
lisänimi

Siviilisääty

Vuoden 1970 nimeämiskäytänteet 
urheilu-uutisten otsikoissa 

Miehet   (2.1.–12.1. = 10 lehteä) Naiset   (2.1.–2.6. = 145 lehteä) 



  76 

keskeinen tekijä sen taustalla, että pelkällä sukunimellä viittaaminen lähes viisinkertaistui 

naisten kohdalla vuosien 1950 ja 1970 välisenä aikana. 

Pelkän sukunimen käytön ja yhteiskunnallisen aseman välistä yhteyttä puoltaa myös 

se, että urheilu-uutisissa mieheen on koko nimen mainitsemisen jälkeen viitattu pelkällä 

sukunimellä sitä varmemmin mitä korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa hän on. 

Kuten luvussa 5.2.1 tuli esille, urheilu-uutisissa henkilöihin viitattiin vuonna 1970 usein 

hyvin kirjavalla tavalla. Samaan henkilöön saatettiin viitata uutistekstissä koko nimellä, 

sukunimellä, etunimellä ja epävirallisella lisänimellä. Niin sanottuja tavallisia urheilijoita 

korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa oleviin miehiin sen sijaan viitattiin koko ni-

men mainitsemisen jälkeen systemaattisesti pelkällä sukunimellä myös urheilu-uutisissa.  

Joissakin sanomalehdissä muutos naisiin viittaamisessa tapahtui asiasta tehdyn pää-

töksen seurauksena. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa Washington Post -lehdessä päätettiin 

vuonna 1978, että uutisteksteissä sekä naisiin että miehiin tulee koko nimen mainitsemisen 

jälkeen viitata pelkällä sukunimellä (Romaine 1999: 311). Helsingin Sanomien urheilu-

osaston esimiehenä vuosina 1970−1991 toiminut Juhani Syvänen
41

 kuitenkin toteaa, että 

Helsingin Sanomissa toimittajille ei annettu nimeämiskäytänteisiin liittyviä ohjeita. Viit-

taaminen naisiin pelkällä sukunimellä lisääntyi siis Helsingin Sanomissa vuosien 1950 ja 

1970 välisenä aikana moninkertaisesti ilman ylhäältäpäin tulevaa ohjausta.       

Naisen yhteiskunnallisen aseman nousun ohella tekstilajissa tapahtunut kehitys on 

todennäköinen tekijä, joka nimeämiskäytänteiden muutokseen vaikutti. Helsingin Sanomi-

en otsikkokäytänteet yhdenmukaistuivat vuodesta 1950 vuoteen 1970 tultaessa. Hyvin ly-

hyet otsikot muuttuivat harvinaisemmiksi, ja useita ala-otsikoita sisältävät pääotsikkoko-

konaisuudet katosivat kokonaan. Otsikkokäytänteiden yhdenmukaistuessa myös niiden 

nimeämiskäytänteet yhdenmukaistuivat, eikä naisiin ja miehiin viittaaminen eronnut enää 

toisistaan yhtä paljon kuin 20 vuotta aikaisemmin. Myös Helsingin Sanomien entinen pää-

toimittaja Reetta Meriläinen
42

 toteaa, että pelkän sukunimen käytön lisääntymisen taustalla 

saattoi olla paitsi tasa-arvoajatus myös sisältötekniset syyt: pelkkää sukunimeä käyttämällä 

otsikoista saadaan napakampia kuin jos niissä mainitaan sekä etu- että sukunimi. Uutisteks-

teihin sen sijaan ei tällaista vaatimusta liity, ja pelkällä sukunimellä viittaaminen olikin 

naisten kohdalla vuoteen 1970 tultaessa yleistynyt nimenomaan otsikkotason käytänteenä. 

Nykyään naisiin viitataan institutionaalisessa kielenkäytössä yleisesti pelkällä sukunimellä, 

ja saattaakin olla, että tämä käytänne levisi muuhun kielenkäyttöön juuri otsikoista.  

                                                 
41

 Henkilökohtainen sähköposti.  
42

 Henkilökohtainen sähköposti.  
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Nimeämiskäytänteiden yhdenmukaistuminen vuosien 1950 ja 1970 välisenä aikana 

tulee esille myös aineiston uutisteksteissä. Vuonna 1950 oli suhteellisen yleistä, että mie-

hen etunimi ei käynyt lainkaan ilmi koko uutisesta, mutta vuoden 1970 aineiston uutisteks-

teistä tällaisia tapauksia ei enää löydy. 

 

5.3 Nimeämiskäytänteet vuonna 1990  

 

Kaaviossa 3 näkyy, kuinka vuoden 1990 aineiston 100 miehen nimeä ja vastaavasti 100 

naisen nimeä jakautuvat eri kategorioihin. Kaaviossa näkyy myös erikseen se, minkä aika-

välin lehdet ja kuinka monta lehteä aineiston kokoamiseen on käyty läpi.   

 

Kaavio 3. Vuoden 1990 nimeämiskäytänteet.  

 

 

Vuoteen 1990 tultaessa pelkällä sukunimellä viittaaminen on Helsingin Sanomien urheilu-

uutisten otsikoissa muuttunut tavallisimmaksi viittaustavaksi myös naisten kohdalla. Etu-

nimiä tai epävirallisia lisänimiä ei aineiston otsikoissa ole naisten eikä miesten kohdalla 

lainkaan. Käyn kummatkin kategoriat kuitenkin analyysissani läpi, ja tuon esille näihin 

kategorioihin liittyviä tapauksia, joita aineiston uutisteksteistä tai aineiston ulkopuolelta 

löytyy.  

 

5.3.1 Sukunimi 

 

Miehiin on vuoden 1990 aineistossa viitattu pelkällä sukunimellä 71 kertaa, mikä on 

enemmän kuin vuosien 1950 ja 1970 kohdalla. Vuoteen 1970 tultaessahan pelkällä suku-
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nimellä viittaaminen oli miesten kohdalla vähentynyt vuodesta 1950, ja aineiston otsikoista 

54:ssä miehiin oli vuonna 1970 viitattu pelkällä sukunimellä. Nyt pelkällä sukunimellä 

viittaaminen näyttää taas lisääntyneen. Kysymys ei todennäköisesti ole siitä, että aineistos-

sa esiintyvien miesten joukossa olisi nyt enemmän suuren yleisön tuntemia henkilöitä, jol-

loin heistä ei tästä syystä tarvitsisi mainita otsikoissa kuin pelkkä sukunimi. Vuoden 1990 

aineiston 100 nimeä jakautuvat 77 henkilön kesken, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin 

aikaisempinakin tutkimukseen sisältyvinä vuosina. En pidä todennäköisenä sitä, että näi-

den 77 henkilön joukossa olisi merkittävästi enemmän suurelle yleisölle tuttuja nimiä kuin 

vuoden 1970 aineistoon sisältyvän 76 miehen joukossa. Pikemminkin uskon kyseen olevan 

siitä, että vuoteen 1990 tultaessa pelkän sukunimen käyttö on jälleen yleistynyt otsikkota-

son käytänteenä ja myös miehiin, jotka eivät välttämättä ole lukijoiden tuntemia, viitataan 

nyt useammin pelkällä sukunimellä kuin vuonna 1970. 

Pelkällä sukunimellä viittaaminen on vuoteen 1990 tultaessa edelleen yleistynyt 

myös naisten kohdalla. Naisiin on nyt viitattu pelkällä sukunimellä 58 kertaa 100:sta, kun 

vastaava luku vuoden 1970 aineiston kohdalla oli 39. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkän su-

kunimen käyttö on nyt myös naisten kohdalla tavallisin viittaustapa Helsingin Sanomien 

urheilu-uutisten otsikoissa. Vuoden 1990 kohdalla aineiston 100 nimeä jakautuvat 67 nai-

sen kesken, kun vastaava luku vuoden 1970 kohdalla oli 56. Aineiston perusteella näyttää 

siis siltä, että vuonna 1990 urheilu-uutisten otsikoihin on päässyt useampi nainen kuin ai-

kaisempina tutkimukseen kuuluvina vuosina. Tämä todennäköisesti tarkoittaa myös sitä, 

että otsikoihin on päässyt enemmän sellaisia naisia, jotka eivät ole suuren yleisön tuntemia. 

Se, että pelkällä sukunimellä viittaaminen otsikoissa on samanaikaisesti lisääntynyt, näyt-

täisi viittaavan siihen, että pelkän sukunimen käyttö on yleistynyt otsikkotason käytänteenä 

myös sellaisten naisten kohdalla, jotka eivät välttämättä ole kovin tunnettuja.  

Sen lisäksi, että pelkän sukunimen käyttö on vuoteen 1990 tultaessa yleistynyt otsik-

kotasolla sekä naisten että miesten kohdalla, on pelkällä sukunimellä viittaaminen yleisty-

nyt myös uutisteksteissä. Sekä naisiin että miehiin viitataan urheilu-uutisissa nyt muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta pelkällä sukunimellä sen jälkeen, kun heistä on ensin mainittu 

tekstissä koko nimi. Vielä vuonna 1970 henkilöihin viitattiin urheilu-uutisissa hyvin kirja-

valla tavalla, ja yhteen henkilöön saatettiin samassa tekstissä viitata etunimellä, sukunimel-

lä, etu- ja sukunimellä ja epävirallisella lisänimellä. Varsinkin naisten kohdalla oli vielä 

vuonna 1970 yleistä, että uutistekstissä ei useista nimiviittauksista huolimatta ollut lain-

kaan sukunimiviittauksia.     
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5.3.2 Etunimi  

 

Vuoden 1990 aineiston otsikoissa ei pelkällä etunimellä ole kertaakaan viitattu yhteenkään 

nais- eikä miesurheilijaan. Aineistosta löytyy kuitenkin seuraava otsikko, joka naisten osal-

ta sisältyy aineiston 100 nimeen, mutta miesten osalta ei, koska miesten 100 nimen aineisto 

on jo aikaisemmin tullut täyteen:  

 

93) Kirvesniemi hallitsi taktiikan 

Rouva Marja-Liisan johtama latupartio avasi pisimmät laskut ja Harri hiihti 

mestariksi (28.1.1990) 

 

Hiihtäjä Marja-Liisa Kirvesniemeen on viitattu siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen 

ja pelkän etunimen yhdistelmällä. Tapaus on siis kategoriassa siviilisäätyä ilmaiseva nimi-

kemäärite, ja käsittelen sitä tarkemmin alaluvussa 5.3.5. Hiihtäjä Harri Kirvesniemeen taas 

on alaotsikossa viitattu pelkällä etunimellä. Pääotsikon Kirvesniemi viittaa myös Harri 

Kirvesniemeen. Muita etunimiä ei aineiston otsikoista löydy, enkä havainnut niitä myös-

kään aineiston ulkopuolelle jäävissä urheilu-uutisten otsikoissa. Nyrkkeilijä Mike Tysoniin 

on tosin yhden kolumnin otsikossa viitattu pelkällä etunimellä. Kuten jo on käynyt ilmi, 

kolumni kuitenkin eroaa uutisesta tekstilajina, sillä kolumnissa toimittaja tuo avoimesti 

esille omia mielipiteitään toisin kuin uutistekstissä.  

Myös aineiston uutisteksteissä pelkät etunimiviittaukset ovat harvinaisia. Aineiston 

uutisteksteissä on viitattu pelkällä etunimellä kahteen naiseen eli juoksija Tuija Helander-

Kuusistoon ja australialaiseen uimari Haylay Lewisiin. Helander-Kuusistoon on otsikossa 

viitattu pelkällä sukunimellä, mutta uutistekstissä häneen viitataan enimmäkseen pelkällä 

etunimellä. Haylay Lewisiin taas on otsikossa viitattu koko nimellä ja uutistekstissä etu- ja 

sukunimen mainitsemisen jälkeen kerran pelkällä sukunimellä ja kerran pelkällä etunimellä. 

Pelkän etunimen käyttöä saattaa Haylay Lewisin tapauksessa selittää hänen ikänsä, sillä 

hän oli tuolloin 15-vuotias. Miesten aineistossa ei näin nuoria henkilöitä ole, mutta aineis-

ton ulkopuolella havaitsin kolme 15-vuotiaasta Jani Sievisestä kertovaa uutista, ja Sievisen 

kohdalta etunimiviittauksia ei löydy. Vuoden 1990 Helsingin Sanomien urheilu-uutisissa 

etunimellä viittaaminen on siis kaikkiaan hyvin harvinaista.  

Urheilu-uutisten ulkopuolelta on vuoden 1990 Helsingin Sanomista kuitenkin helppo 

löytää tapauksia, joissa naiseen on otsikossa viitattu pelkällä etunimellä. Seuraava uutinen 

löytyy Lauantai-osiosta:  
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94) Sirpa tutkii työkseen juhlia (6.1.1990)  

 

Otsikon Sirpa viittaa Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksella assistenttina toimivaan 

Sirpa Karjalaiseen, joka on yksi kolmesta Uusi ajantieto -teoksen tekijästä. Pitkässä uutis-

tekstissä Karjalaiseen ei kuitenkaan ole viitattu kertaakaan pelkällä etunimellä, vaan lähes 

poikkeuksetta etu- ja sukunimellä. Lisäksi häneen on kerran viitattu assistentti Karjalaise-

na ja kerran rouva Karjalaisena. Etunimellä on otsikossa viitattu myös esimerkiksi 70 

vuotta täyttävään teatterineuvos Sylvi Saloseen. Seuraava otsikko löytyy Tänään-osiosta:   

 

95) Sylvi rakastaa yhä vain elämää, samppanjaa, nostalgisia lauluja (1.3.1990)  

 

Salosen kohdalla etunimiviittauksia löytyy myös uutistekstistä.  

Sirpa Karjalaisen ja Sylvi Salosen lisäksi tammi- ja helmikuun Helsingin Sanomista 

löytyy useita naisia, joihin on viitattu otsikossa – ja usein myös uutistekstissä – pelkällä 

etunimellä. Miesten kohdalla en aikaisemmin esitellyn Harrin lisäksi havainnut vuoden 

1990 tammi- ja helmikuun Helsingin Sanomissa yhtään uutisotsikkoa, jossa henkilöön olisi 

viitattu pelkällä etunimellä. Vaikka Helsingin Sanomien urheilu-uutisten nimeämiskäytän-

teet ovat vuoteen 1990 tultaessa suhteellisen tasa-arvoisia, Helsingin Sanomien monissa 

muissa uutis- tai juttutyypeissä näkyvät kuitenkin vielä perinteiset nimeämiskäytänteet. 

Myös Jonita Siivonen (1994: 40) on havainnut, että erojen suuruus naisiin ja miehiin viit-

taamisessa vaihtelee uutistyypistä riippuen. Vuoden 1990 Huvudstadsbladetissa ja Västra 

Nylandissa nimeämiskäytänteiden erot olivat suurimmat ei-poliittisissa uutisissa, kun taas 

poliittisissa uutisissa erot naisiin ja miehiin viittaamisessa kaventuivat. Urheilu-uutisia Sii-

vosen aineistossa ei ole. (mts. 40.) Näyttääkin siltä, että perinteisissä miehisissä genreissä 

kuten urheilu-uutisissa ja poliittisissa uutisissa naisiin on muita uutis- ja juttutyyppejä ai-

kaisemmin alettu viitata samalla tavalla kuin miehiin.  

Vuoden 1990 Helsingin Sanomista löytyy urheilu-uutisten ulkopuolelta myös tapa-

uksia, joissa naisiin ja miehiin on viitattu epäsymmetrisellä tavalla. Seuraavassa otsikossa 

ja otsikkoon liittyvässä uutistekstissä naiseen on viitattu pelkällä etunimellä, kun taas uutis-

tekstissä mainittuihin miehiin on viitattu pelkällä sukunimellä:  

 

96) Pamela ja päätoimittajat (2.2.1990)  
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Uutisessa kerrotaan Lontoossa käydystä oikeudenkäynnistä, jossa käsiteltiin Sunday Tele-

graphin päätoimittaja Penegrine Worsthornen kirjoittamaa halventavaa pääkirjoitusta Sun-

day Timesin päätoimittaja Andrew Neilistä. Neil seurusteli Pamela Bordesin kanssa, ja 

Bordesin paljastuttua puhelintytöksi Worsthorne nimitti lehtensä pääkirjoituksessa Neiliä 

playboyksi, joka juoksee huonojen naisten perässä. Kuten esimerkistä 96 näkyy, Bordesiin 

viitataan otsikossa pelkällä etunimellä. Tekstissä hänestä mainitaan kerran koko nimi, mut-

ta sen jälkeen häneen viitataan systemaattisesti pelkällä etunimellä, minkä lisäksi häneen 

viitataan myös neitokaisena. Worsthornesta ja Neilistä mainitaan tekstissä koko nimet, 

minkä jälkeen heistä käytetään pelkkiä sukunimiä. Nimeämiskäytänteiden eroa selittää 

sukupuolen lisäksi todennäköisesti myös henkilöiden sosioekonominen tausta; Penegrine 

Worsthorne ja Andrew Neil ovat arvostettujen sanomalehtien päätoimittajia, kun taas Pa-

mela Bordes toimii uutisen mukaan puhelintyttönä.                 

 

5.3.3 Etu- ja sukunimi 

 

Vuoden 1990 aineistossa naisiin on viitattu etu- ja sukunimellä 41 kertaa 100:sta. Toisin 

kuin aikaisempina vuosina etu- ja sukunimen yhdistelmä ei siis ole enää yleisin tapa viitata 

naisurheilijoihin.  

Vuoden 1990 Helsingin Sanomista löytyy kuitenkin edelleen tapauksia, joissa nai-

seen on otsikoissa viitattu etu- ja sukunimellä, vaikka hän esiintyisi lehdessä usein. Juoksi-

ja Sisko Hanhijoki on aineiston otsikoista kolmessa, ja kaikissa niissä häneen on viitattu 

etu- ja sukunimellä: 

 

97) Sisko Hanhijoki juoksi 200 metrillä Pohjoismaiden halliennätyksen (5.2.1990) 

98) Sisko Hanhijoki juoksi 60 metrillä Suomen ennätyksen 7,20 (12.2.1990) 

99) Sisko Hanhijoki rikkoi Suomen ennätyksen kahdesti (12.2.1990) 

 

Hanhijoen kohdalla etunimen mainitseminen otsikossa ei voi selittyä sillä, että hän olisi 

lukijoille tuntematon ja etunimi siksi haluttaisiin mainita myös otsikossa. Hanhijoki oli 

1980-luvulla voittanut useita Suomen-mestaruuksia (ks. Wikipedia: Sisko Hanhijoki), ja 

hänen voi olettaa olleen vuoden 1990 Helsingin Sanomien lukijoille tuttu nimi. Huomion-

arvoista on, että myös kahdessa saman lehden otsikossa (esimerkit 98 ja 99) Hanhijokeen 

on viitattu etu- ja sukunimellä. Uutisteksteissä Hanhijokeen on kuitenkin viitattu etu- ja 
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sukunimen mainitsemisen jälkeen pelkällä sukunimellä. Hanhijoen lisäksi keneenkään toi-

seen urheilijaan ei ole viitattu aineiston otsikoissa etu- ja sukunimellä kolmea kertaa, mutta 

viiteen eri naiseen on viitattu kahdesti etu- ja sukunimellä.  

Miehiin on vuoden 1990 aineistossa viitattu etu- ja sukunimellä 29 kertaa 100:sta, 

kun vastaava luku vuoden 1970 aineiston otsikoissa oli 40. Kuten jo sukunimien kohdalla 

toin esille, uskon tämän johtuvan lähinnä siitä, että myös vähemmän tunnettuihin miehiin 

viitataan nyt useammin pelkällä sukunimellä kuin vuonna 1970.  

Vuoden 1990 miesten aineistossa on 14 henkilöä, jotka esiintyvät aineiston otsikoissa 

useammin kuin kerran. Näistä 14 miehestä yhteen eli saksalaiseen mäkihyppääjä Jens 

Weissflogiin on kahdesti viitattu etu- ja sukunimellä. Muihin 13:een on viitattu joko pel-

kästään sukunimellä tai kerran etu- ja sukunimellä.  

     

5.3.4 Epävirallinen lisänimi 

 

Aineiston otsikoiden lisäksi myöskään aineiston uutisteksteistä ei vuoden 1990 kohdalla 

löydy epävirallisia lisänimiä. Aineiston ulkopuolelta löytyy kuitenkin yksi tapaus, jossa 

esteratsastaja Anne-Marie Kynsilehtoon on viitattu epävirallisen lisänimen ja sukunimen 

yhdistelmällä: 

 

100) Mirri Kynsilehto ratsasti neljä sijoitusta Floridassa (26.2.1990) 

 

Myös uutistekstissä Kynsilehtoon viitataan virallisen etunimen ja sukunimen mainitsemi-

sen jälkeen Mirri Kynsilehtona. Tämän jälkeen häneen viitataan kaksi kertaa pelkällä su-

kunimellä. 

Epävirallisten lisänimien käyttäminen urheilu-uutisissa on siis huomattavasti vähen-

tynyt 20 vuodessa. Vuoden 1970 aineiston otsikoissa miehiin oli viitattu neljä kertaa epävi-

rallisella lisänimellä ja naisiin kaksi kertaa, minkä lisäksi epävirallisia lisänimiä löytyi 

miesten kohdalta paljon myös uutisteksteistä ja aineiston ulkopuolisista otsikoista. 

  

5.3.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite 

 

Vuoden 1990 aineiston otsikoista löytyy edellisten vuosien tavoin yksi tapaus, jossa nai-

seen on viitattu siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen ja nimen yhdistelmällä. Tämä 

tapaus on jo etunimien kohdalla esitelty:   
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101) Kirvesniemi hallitsi taktiikan 

Rouva Marja-Liisan johtama latupartio avasi pisimmät laskut ja Harri hiihti 

mestariksi (28.1.1990) 

 

Kuten jo tuli esille, pääotsikon Kirvesniemi viittaa hiihtäjä Harri Kirvesniemeen. Alaotsi-

kossa taas mainitaan sekä Marja-Liisa Kirvesniemi että Harri Kirvesniemi. Heihin kum-

paankin viitataan etunimellä, mutta Marja-Liisa Kirvesniemen etunimen eteen on lisätty 

siviilisäädyn ilmoittama nimikemäärite rouva, joka vuoden 1990 urheilu-uutisissa on hyvin 

poikkeuksellinen. Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite Marja-Liisan edessä korostaa sitä, 

että kyseessä on pääotsikossa mainitun Harri Kirvesniemen puoliso. Poikkeuksellisuudes-

saan nimikemäärite on myös humoristinen. Humoristisuutta lisää edelleen se, että nimike-

määrite yhdistyy pelkkään etunimeen. Vuoden 1970 uutisteksteissä nimikemääritettä rouva 

käytettiin urheilijoiden kohdalla yleensä joko humoristisesti tai vaihtoehtoisesti korosta-

maan urheilijoiden perheyhteyttä. Tässä tapauksessa näyttäisi olevan kyseessä kumpikin 

käyttötarkoitus samanaikaisesti.    

Vuoden 1970 aineiston uutisteksteissä ei kertaakaan ole käytetty nimikemääritteitä 

rouva tai neiti. Yhdessä aineiston ulkopuolisessa urheilu-uutisessa havaitsin kuitenkin ta-

pauksen, jossa nimikemääritettä rouva on käytetty. Kyseessä ei kuitenkaan ole urheilija, 

vaan urheilijan sukulainen:  

 

102) Tysonin isosisko kuoli sydänkohtaukseen (24.2.1990) 

Ammattinyrkkeilijä Mike Tysonin 24-vuotias sisar kuoli ilmeisesti sydän-

kohtaukseen keskiviikkona New Yorkissa. Liikalihavuudesta kärsineen noin 

150-kiloisen rouva Denise Andersonin löysi kuolleena kotoaan tämän 

aviomies. [ – ]  

 

Nimikemääritettä rouva käytetään tässä yhteydessä ehkä sen seikan selittämiseksi, että 

Tysonilla ja hänen siskollaan on eri sukunimet. Se, että Denise Anderson oli naimisissa, 

selviää tosin muutenkin uutistekstistä, jonka mukaan hänet löysi aviomies. 

Siviilisäätyä ilmaisevien nimikemääritteiden käyttö on Helsingin Sanomissa kaiken 

kaikkiaan vähentynyt huomattavasti 20 vuodessa. Esimerkiksi poliittisista päättäjistä ei 

enää käytetä nimikemääritettä rouva toisin kuin vuoden 1970 Helsingin Sanomissa. Poliit-

tisten päättäjien puolisoista tätä nimikemääritettä sen sijaan käytetään vuoden 1990 Hel-

singin Sanomissa edelleen yleisesti. 
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5.3.6 Muut nimikemääritteet  

 

Siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen lisäksi naisiin on vuoden 1990 aineiston otsi-

koissa viitattu nimikemääritteellä viisi kertaa:                                                                                               

 

103) Pikaluistelija Karin Kanian dopingpuheet tutkitaan (20.1.1990) 

104) Koulutyttö Hayley Lewis, 15, ui Aucklandissa viisi mestaruutta (31.1.1990) 

105) Maailmanmestari Maria Walliser lopettaa alppihiihtouransa (5.2.1990) 

106) Helsinkiläisyllättäjä Hanne Lahtinen ei itse yllättynyt 

”Vielä en ole edes kunnossa” (11.2.1990)   

 

107) Lajivalmentaja Riikka Rissanen uskoo suojatteihinsa:  

Naisalppinisti ensi vuonna mitaleille arvokisoissa (12.2.1990)     

 

Kuten esimerkeistä näkyy, kaikissa näissä tapauksissa henkilöstä mainitaan nimikemäärit-

teen ja sukunimen lisäksi myös etunimi, ja ne kaikki onkin tilastoitu kategoriaan etu- ja 

sukunimi.  

Miesten kohdalla nimikemääritettä on vuoden 1990 aineiston otsikoissa käytetty 

kahdeksan kertaa:  

  

108) Risto Laakkonen on valmis taistelemaan mäkiviikon voitosta  

Tyylitaituri Jens Weissflog hallitsi parhaiten Garmischin hermopelin (2.1.1990)  

 

109) Maalivahti Kari Takko huolissaan kohtalostaan (2.1.1990) 

 

 

110) Kuopus Kozlov herätti Neuvostoliiton  

Puolustuksen unohtaneet tshekit karahtivat karille nuorten MM-jääkiekossa  

         (3.1.1990) 

111) Puolustaja Olsson Ruotsin tehomies (4.1.1990) 

 

112) Korpraali Nikkola otti komennon  

Innsbruckin pudotuspelin voitto heltisi mittamiesten epäröinnistä huolimatta  

         (5.1.1990) 

113) Tshekki Stavjana ei saa pelata Suomessa (5.1.1990) 

114) Maalivahti Fisetille kehut (5.1.1990) 

115) Maalivahti Uronen pohjusti ilotulituksen (7.1.1990)    
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Kuten esimerkeistä näkyy, vain kahdessa tapauksessa eli esimerkeissä 108 ja 109 miehestä 

on nimikemääritteen ja sukunimen lisäksi mainittu myös etunimi. Muista kuudesta, eli 

esimerkkien 110−115 neuvostoliittolaisesta jääkiekkoilija Vjatsheslav Kozlovista, ruotsa-

laisesta jääkiekkoilija Mattias Olssonista, mäkihyppääjä Ari-Pekka Nikkolasta, tšekkiläi-

sestä jääkiekkoilija Antonin Stavjanasta, kanadalaisesta jääkiekkoilija Stephane Fisetistä ja 

jääkiekkoilija Jarmo Urosesta etunimiä ei otsikoissa ole mainittu, vaan heihin viitataan 

nimikemääritteellä ja pelkällä sukunimellä.  

Se, että naisista – toisin kuin miehistä – mainitaan otsikoissa nimikemääritteen ja su-

kunimen lisäksi poikkeuksetta myös etunimi, ei varmastikaan johdu siitä, että kaikki esi-

merkeissä 103–107 näkyvät naiset olisivat vähemmän tunnettuja kuin esimerkkien 

110−115 miehet ja heistä täytyisi siksi mainita otsikossa myös etunimi. Naisista esimerkik-

si sveitsiläinen alppihiihtäjä Maria Walliser (esimerkki 105) on todennäköisesti vuonna 

1990 ollut tuttu nimi suurelle yleisölle, sillä hän oli urallaan voittanut muun muassa kolme 

maailmanmestaruutta ja saavuttanut 25 maailmancupin osakilpailuvoittoa (ks. Wikipedia: 

Maria Walliser). Se, että hänestä siitä huolimatta mainitaan otsikossa etunimi toisin kuin 

esimerkkien 110–115 miehistä, näyttäisi viittaavan siihen, että nimikemäärite yhdistyneenä 

pelkkään sukunimeen ei vuonna 1990 ollut edelleenkään vakiintunut tavaksi, jolla naisur-

heilijoihin – tai naisiin ylipäätään – viitattiin. 

Myös urheilu-uutisten ulkopuolelta on helppo löytää tapauksia, joissa mieheen on ot-

sikossa viitattu nimikemääritteellä ja pelkällä sukunimellä. Esimerkiksi poliittisiin päättä-

jiin on usein viitattu tällä tavoin: 

 

116) Presidentti Koivisto vastaa arvostelijoilleen: 

Inhimillistä armahduslinjaa voidaan tarvittaessa koventaa (27.1.1990) 

 

Mauno Koiviston kohdalla kaikille lukijoille on ilman etunimen mainitsemistakin selvää, 

keneen otsikossa viitataan. Nimikemääritteellä ja sukunimellä on toisinaan kuitenkin viitat-

tu myös miehiin, joiden ei voi olettaa olevan kaikkien tuntemia: 

 

117) Turun kaupunginlakimies Saari taulujupakasta: 

”Taideteos oli kaupungin omistama irtain esine” (24.1.1990) 

 

Turun kaupunginlakimies Iiro Saari ei todennäköisesti suurimmalle osalle Helsingin Sa-

nomien lukijoista ollut vuonna 1990 tuttu nimi, mutta silti hänestä ei nimikemääritteen ja 

sukunimen lisäksi ole otsikossa mainittu etunimeä. 
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Naispoliitikkoihin viitataan otsikoissa lähes poikkeuksetta joko etu- ja sukunimellä 

tai pelkällä sukunimellä. Vuoden 1990 Helsingin Sanomia täytyi käydä läpi vuoden en-

simmäisestä lehdestä 21:nteen helmikuuta, ennen kuin löytyi tapaus, jossa naiseen on otsi-

kossa – kaikki lehden otsikot mukaan luettuina – viitattu nimikemääritteellä ja pelkällä 

sukunimellä: 

 

118) Ministeri Puolanne: 

Tullausmaksun viivästyskorosta ei armoa (21.2.1990) 

 

Ministeri Puolanne viittaa valtiovarainministeri Ulla Puolanteeseen. Se, että kyseessä on 

nainen, tulee kuitenkin uutisesta ilmi jo ensivilkaisulla, sillä tekstin vieressä on Puolanteen 

kuva ja kuvan alla teksti Ulla Puolanne. Vaikuttaakin siltä, että nimikemääritteen ja pelkän 

sukunimen yhdistelmällä on vuoden 1990 Helsingin Sanomissa viitattu naisiin vain sellai-

sissa tapauksissa, joissa lukijoille muulla tavoin tehdään selväksi, että kyseessä on nainen. 

Tämän hypoteesin vahvistamiseksi 1990-luvun Helsingin Sanomia olisi tutkittava enem-

män. Aineisto on kuitenkin tarpeeksi laaja, jotta voidaan vetää se johtopäätös, että nimi-

kemääritteen ja pelkän sukunimen yhdistelmällä ei ainakaan yleisesti ole vuoden 1990 

Helsingin Sanomissa viitattu otsikkotasolla naisiin. Kuten jo aikaisempien vuosien analyy-

sissa tuli esille, ministeri Puolanne -tyyppinen rakenne on todennäköisesti vielä piilomas-

kuliinisempi kuin ministeri tai Puolanne yksinään. Uutistekstissä naiseen saatetaan kyllä 

tällaisella rakenteella viitata silloin, kun kyseessä ei ole ensimaininta ja lukijoille on jo 

selvää, että viittauskohde on nainen.   

 

5.3.7 Vuoden 1990 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa 

 

Tässä luvussa pohdin sitä, millä tavalla naisen yhteiskunnallinen asema ja tekstilajikäytän-

teet mahdollisesti vaikuttavat vuoden 1990 nimeämiskäytänteisiin ja niissä tapahtuneisiin 

muutoksiin. Tarkastelen yleisimpiä nimeämiskäytänteitä eli sukunimellä ja etu- ja sukuni-

mellä viittaamista. Ensimmäiseksi esitän uudelleen kaavion 3, jossa vuoden 1990 aineiston 

nimien jakautuminen eri kategorioihin näkyy. 
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Kaavio 3. Vuoden 1990 nimeämiskäytänteet.   

 

 

Pelkän sukunimen käyttö on naisten kohdalla edelleen yleistynyt vuodesta 1970: naisiin on 

viitattu 58 kertaa 100:sta pelkällä sukunimellä, kun vastaava luku vuoden 1970 kohdalla 

oli 39. Etunimiä ei vuoden 1990 aineistossa ole enää lainkaan, kun niitä vuoden 1970 ai-

neistossa oli naisten kohdalla kuusi. Naisen yhteiskunnallisessa asemassa tapahtui monia 

parannuksia vuosien 1970 ja 1990 välisenä aikana, ja tämä yhteiskunnallisessa asemassa 

tapahtunut muutos on todennäköisesti edelleen yksi nimeämiskäytänteiden muutoksen 

taustalla vaikuttava tekijä.    

Helsingin Sanomien otsikkokäytänteet yhdenmukaistuivat edelleen vuosien 1970 ja 

1990 välisenä aikana. Esimerkiksi hyvin lyhyet, vain henkilön nimen ja hänen tekemänsä 

tuloksen sisältävät otsikot olivat vuoteen 1990 tultaessa kokonaan kadonneet. Vuoden 

1990 Helsingin Sanomissa pääotsikko myös erottui kokonsa ja kirjasintyyppinsä puolesta 

selkeästi mahdollisesta alaotsikosta ja esirivistä toisin kuin vuoden 1970 kohdalla. Tämä 

otsikkokäytänteiden yleinen yhdenmukaistuminen on todennäköisesti yksi tekijä sen taus-

talla, että myös nimeämiskäytänteet vuosien 1970 ja 1990 välisenä aikana edelleen yhden-

mukaistuivat.  

Naisten lisäksi pelkän sukunimen käyttö urheilu-uutisten otsikoissa lisääntyi vuosien 

1970 ja 1990 välisenä aikana myös miesten kohdalla. Miehiin on vuoden 1990 aineistossa 

viitattu pelkällä sukunimellä 71 kertaa 100:sta, kun vastaava luku vuoden 1970 kohdalla 

oli 54. Kuten jo toin esille, en pidä todennäköisenä sitä, että vuoden 1990 aineistossa olisi 

näin paljon enemmän suurelle yleisölle tuttuja nimiä kuin vuoden 1970 aineistossa, jolloin 

heistä ei sen vuoksi tarvitsisi mainita otsikossa kuin sukunimi. Pikemminkin uskon, että 

kyse on tekstilajikäytänteisiin liittyvästä seikasta. Saattaakin olla, että pelkän sukunimen 

71 
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29 
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58 

0 

41 
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Sukunimi Etunimi Etu- ja sukunimi Epävirallinen
lisänimi
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Vuoden 1990 nimeämiskäytänteet 
urheilu-uutisten otsikoissa 

Miehet   (2.1.–7.1. = 6 lehteä) Naiset   (2.1.–12.2. = 42 lehteä) 
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käytön lisääntymiseen on myös naisten kohdalla vaikuttanut yhteiskunnallisessa asemassa 

tapahtunutta muutosta enemmän se, että pelkän sukunimen käyttö on otsikkokäytänteiden 

konventionaalistuessa lisääntynyt.  

Tekstilajin konventionaalistuminen näkyy myös uutistekstien nimeämiskäytänteissä. 

Vuoteen 1970 tultaessa pelkän sukunimen käyttäminen oli naisten kohdalla yleistynyt ni-

menomaan otsikkotason käytänteenä, kun taas uutistekstissä naiseen ei välttämättä viitattu 

pelkällä sukunimellä useista nimiviittauksista huolimatta kertaakaan. Vuoden 1970 urhei-

lu-uutisissa sekä naisiin että miehiin saatettiin samassa uutistekstissä myös viitata useilla 

eri tavoilla. Vuoteen 1990 tultaessa uutistekstien nimeämiskäytänteet yhdenmukaistuivat, 

ja henkilöihin viitattiin etu- ja sukunimen mainitsemisen jälkeen pääasiassa pelkällä suku-

nimellä. Tämä saattaa liittyä myös urheilutoimituksessa tapahtuneeseen muutokseen. Kari 

Koljonen (2000: 124) toteaa, että 1970-luvun alussa Helsingin Sanomien urheilujournalis-

mi oli melko puhtaasti erikoisjournalismia, ja toimituksen rekrytointiperusteissa toimittajan 

urheilutiedot nähtiin tärkeämpinä kuin tämän journalistiset taidot. 1990-luvulla Helsingin 

Sanomien urheilujournalismi sen sijaan oli lähempänä journalismin yleisiä päämääriä ja 

ihanteita. (mts. 124.)  

Aineiston uutisteksteistä löytyy naisten kohdalta kuitenkin myös tapauksia, joissa 

henkilöön on viitattu pelkällä etunimellä. Lisäksi urheilu-uutisten ulkopuolelta on vuoden 

1990 Helsingin Sanomista helppo löytää otsikoita, joissa naiseen on viitattu pelkällä etu-

nimellä. Kuten jo toin esille, näyttää siltä, että naisten nimeämiskäytänteet ovat muuttuneet 

miesten nimeämiskäytänteitä vastaaviksi niin sanotuissa miehisissä uutistyypeissä – kuten 

urheilu-uutisissa tai poliittisissa uutisissa – muita uutis- ja juttutyyppejä aikaisemmin. 

 

5.4 Nimeämiskäytänteet vuonna 2010  

 

Kaaviossa 4 näkyy, kuinka vuoden 2010 aineiston 100 miehen nimeä ja vastaavasti 100 

naisen nimeä jakautuvat eri kategorioihin. Kaaviossa näkyy myös erikseen se, minkä aika-

välin lehdet ja kuinka monta lehteä aineiston keräämiseksi on kummankin sukupuolen 

kohdalla käyty läpi.  

 

 

 

 

 



  89 

Kaavio 4. Vuoden 2010 nimeämiskäytänteet.  

 
 

 

Vuoden 2010 kohdalla naisiin on nyt ensimmäistä kertaa tähän tutkimukseen kuuluvan 

ajanjakson aikana viitattu Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa pelkällä sukuni-

mellä useammin kuin miehiin. Käyn seuraavaksi läpi kategoriat yksi kerrallaan.    

 

5.4.1 Sukunimi 

 

Vuoteen 2010 tultaessa pelkällä sukunimellä viittaaminen on naisten kohdalla edelleen 

lisääntynyt – naisiin on aineistossa viitattu pelkällä sukunimellä 84 kertaa 100:sta, kun 

vastaava luku vuonna 1990 oli 58. Luku on nyt myös ensimmäistä kertaa suurempi kuin 

miesten kohdalla; miehiin on aineiston otsikoissa viitattu pelkällä sukunimellä 69 kertaa. 

Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 1990 kohdalla, jolloin miehiin oli viitattu 

pelkällä sukunimellä 71 kertaa 100:sta. 

Se, että naisiin on otsikoissa viitattu pelkällä sukunimellä selvästi useammin kuin 

miehiin, johtuu osittain siitä, että naisten kohdalla otsikoissa toistuvat useammin samat 

nimet kuin miesten kohdalla. Kuten jo tuli esille, hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen esiintyy 

aineistossa 15 kertaa, millä luonnollisesti on vaikutusta tilastoon. Saariseen on aineiston 

otsikoissa viitattu kerran etu- ja sukunimellä ja 14 kertaa pelkällä sukunimellä. Toisaalta 

myös suurimpaan osaan niistä naisista, jotka esiintyvät aineiston otsikoissa vain kerran, on 

viitattu pelkällä sukunimellä. Tämä kertoo varmastikin siitä, että ne naiset, jotka urheilu-

uutisten otsikoihin pääsevät, ovat usein suurelle yleisölle tuttuja nimiä, jolloin heistä ei 

otsikossa tarvitse mainita muuta kuin sukunimi.  
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   Helsingin Sanomissa viitattiin aikaisempina vuosina usein epäsymmetrisellä tavalla 

naisiin ja miehiin. Tämä epäsymmetrinen viittaaminen tarkoitti aikaisempien tähän tutki-

mukseen kuuluvien vuosien kohdalla sitä, että naiseen oli viitattu pelkällä etunimellä tai 

etu- ja sukunimellä ja mieheen pelkällä sukunimellä. Vuoden 2010 kohdalta sen sijaan 

löytyy epäsymmetristä viittaamista, jossa naiseen on viitattu pelkällä sukunimellä ja mie-

heen koko nimellä: 

 

119) Tony Halmeen äiti kanteli Hazardin kolumnista JSN:oon (19.1.2010)  

 

Otsikko viittaa nyrkkeilijä Tony Halmetta koskevaan, Kaarina Hazardin kirjoittamaan ko-

lumniin. Halmeeseen on viitattu otsikossa koko nimellä, kun taas Hazardista on mainittu 

pelkkä sukunimi. Aikaisempien vuosien kohdalla en havainnut yhtään tällaista otsikkoa, 

jossa naiseen olisi viitattu pelkällä sukunimellä ja miehestä olisi mainittu etu- ja sukunimi.  

2010-luvun Helsingin Sanomissa pelkällä sukunimellä viitataan usein myös lapsiin. 

Aineiston ulkopuolelta havaitsin kaikkiaan yhdeksän tapausta, joissa 10-vuotiaaseen tai 

sitä nuorempaan lapseen on uutistekstissä viitattu pelkällä sukunimellä sen jälkeen, kun 

hänestä on ensin mainittu koko nimi. Näistä yhdeksästä lapsesta viisi on tyttöjä ja neljä 

poikia. Uutistekstit, joissa lapsiin on viitattu pelkällä sukunimellä, löytyvät Helsingin Sa-

nomien Kotimaa-, Kaupunki-, Urheilu- ja Kulttuuri-osioista. Nuorin sukunimiviittauksen 

kohde on 5-vuotias poika. Uutinen on Kaupunki-osiossa, ja siinä kerrotaan päiväkotilapsi-

en rakentamasta lumimuseosta: 

 

120) Jakomäkeen tuli oma Guggenheimin museo (15.2.2012) 

[ – ] Viisivuotias Samuel Mäki haluaisi museosta toiminnallisemman paikan. 

Hän tahtoisi, että museolla olisi sarvet, ja sisällä voisi olla lattialuukkuansoja ja 

formularata. Myös pelottavat haamupatsaat olisivat hienoja. Vieressä nyökytte-

levä Jere Villanen, 5, toivoisi haamujen lisäksi Batman-patsaita. Villanen ker-

too, että päivä on ollut ”hirveen hauska”. [ – ]                             

 

Nuorin tyttö, johon pelkällä sukunimellä viitataan, on 7-vuotias esikoululainen. Uutinen 

löytyy urheilusivuilta, ja siinä kerrotaan, kuinka Ruoholahden lastentalon esikouluryhmä 

on tullut Hartwall-areenalle katsomaan Kanadan ja Valko-Venäjän välistä jääkiekko-

ottelua. Adetta Vuoren ikä selviää uutistekstin aikaisemmasta kohdasta.  
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121) Kanada voitti pelin, Valko-Venäjä tyttöjen suosion (16.5.2012) 

[ – ] Adetta Vuorta kuitenkin hieman harmittaa: ”Olen kyllästynyt siihen, että 

Kanada aina voittaa.” Lapset arvelevat, että Kanadan voi voittaa vain Suomi tai 

Yhdysvallat. Ottelun päättyessä fanit lähtevät takaisin tarhaan. Kaikki vaikutta-

vat tyytyväisiltä pelikokemukseen. ”Jääkiekko-ottelu oli tosi jännittävä ja hyvä”, 

sanoo Emma Tavi. ”Ihan ok”, summaa Vuori. [ – ]   

 

Pelkän sukunimen käyttäminen tuntuu erikoiselta, kun on kyse näin pienistä lapsista. On 

vaikea kuvitella mitään muuta yhteyttä, jossa lapsiin viitattaisiin pelkällä sukunimellä. Nä-

kisinkin, että tässä on kyse eräänlaisesta hyperkorrektiudesta. Hyperkorrektius tarkoittaa 

liioitellun tai virheellisen korrektia (Punttila 1990: 18). Perinteisesti termillä on viitattu 

fonologisiin ilmiöihin, ja esimerkiksi Kielitieteen ja fonetiikan terminologiaa -teoksessa 

(Hakulinen – Ojanen 1970: 93) hyperkorrektius määritelläänkin seuraavasti: ”sanan ään-

täminen oikeata muotoa tavoitellen tahattoman virheellisesti”. Virheellisesti äännettyjen 

muotojen lisäksi hyperkorrektiutena pidetään usein myös muunlaisia kieliopin vastaisia 

muotoja, jotka ovat seurausta oikean muodon tavoittelusta. Esimerkiksi hiljattain Anni 

Swanin Iris rukassa havaitsemaani lausetta ”Pojat olivat kutsutut nimipäiville” voi pitää 

hyperkorrektiutena, sillä verbin kongruenssilla on tavoiteltu kirjakielen mukaista muotoa. 

Pojat on kuitenkin kyseisen passiivilauseen objekti eikä subjekti, eikä verbi suomen kieles-

sä kongruoi objektin kanssa, jolloin lause on virheellinen.  

Kieliopin sääntöjen vastaiset muodot tai virheellisesti äännetyt muodot ovat tietenkin 

eri tason ilmiöitä kuin pelkän sukunimen käyttäminen lapsista. Pelkällä sukunimellä viit-

taaminen ei ole suomen kieliopin sääntöjen vastaista, mutta sitä voi pitää kielenkäytön 

konventioiden vastaisena. Toimittaja on sisäistänyt uutiskielen nimeämiskäytänteet, joiden 

mukaan henkilöihin ensimaininnan jälkeen viitataan uutistekstissä pelkällä sukunimellä. 

Tasa-arvoisen nimeämisen tavoittelussa on kuitenkin menty ikään kuin liian pitkälle, jol-

loin lopputulos ei enää kuulosta korrektilta vaan liioitellun tai virheellisen korrektilta. Saat-

taa tietenkin olla, että käytäntö ajan myötä yleistyy ja on tulevaisuudessa normaali käytän-

tö myös lasten kohdalla.  

 

5.4.2 Etunimi 

 

Vuoden 2010 aineiston otsikoista löytyy jälleen etunimiä toisin kuin vuoden 1990 kohdalla. 

Pelkällä etunimellä on viitattu yhteen mieheen ja yhteen naiseen:  
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122) Vihdoinkin, Johnny (4.1.2010) 

123) Yu-na uhkaa jättää muut asemalle (10.2.2010) 

 

Esimerkin 122 Johnny viittaa yhdysvaltalaiseen yhdistetyn hiihtäjä Johnny Spillaneen, joka 

jo vuonna 2003 voitti lajin maailmanmestaruuden, mutta onnistui vasta nyt voittamaan 

maailmancupin osakilpailun ehdittyään osallistua kaikkiaan 130 osakilpailuun. Esimerkin 

123 Yu-na taas viittaa eteläkorealaiseen taitoluistelija Kim Yu-naan, joka Vancouverin 

olympialaisissa on lajinsa ylivoimainen ennakkosuosikki. Eteläkorealaisessa nimisystee-

missä henkilön sukunimi ilmoitetaan ennen etunimeä (ks. esim. Ainiala ym. 2008: 187), 

joten Yu-na on Kim Yu-nan etunimi. Koska etunimi Yu-na muistuttaa suomen kielen subs-

tantiivia juna, muodostaa pelkän etunimen käyttö tässä yhteydessä hauskan sanaleikin. 

Uutistekstin alussa Kimiin viitataan etu- ja sukunimellä ja sen jälkeen useaan kertaan pel-

källä sukunimellä Kim. Koko nimi toistetaan taas lopussa – todennäköisesti siksi, että vä-

lissä mainitaan useita muita taitoluistelijoita.  

Myös aineiston ulkopuolelta löytyy satunnaisesti tapauksia, joissa henkilöön on ur-

heilu-uutisen otsikossa viitattu pelkällä etunimellä. Pelkän etunimen käyttö on urheilu-

uutisissa selkeästi otsikkotason käytäntö, ja uutisteksteissä henkilöihin viitataan koko ni-

men mainitsemisen jälkeen lähes poikkeuksetta pelkällä sukunimellä. Havaitsin tästä vain 

yhden poikkeuksen: Vasaloppet-hiihtoon osallistuneen Cambridgen herttuatar Catherinen 

siskoon Pippa Middletoniin viitataan otsikon lisäksi pelkällä etunimellä myös uutistekstis-

sä. Ennen etunimiviittausta Middleton esitellään tekstissä julkkiskaunotar Pippa Middle-

toniksi, ja etunimen käyttöä uutistekstissä selittää todennäköisesti juuri tuo julkkiskaunotta-

ren rooli. Middleton ei kuitenkaan esiinny uutisessa yksityishenkilönä vaan julkisen roolin-

sa edustajana, joten etunimiviittaus uutistekstissä on poikkeuksellinen.  

Pelkän etunimen käyttäminen otsikkotasolla ei rajoitu urheilu-uutisiin, vaan esimer-

kiksi Kulttuuri- ja Radio & Televisio -osioissa viitataan julkisuuden henkilöihin uutisotsi-

koissa satunnaisesti pelkällä etunimellä. Myös niissä pelkän etunimen käyttäminen on sel-

keästi otsikkotason käytäntö, ja henkilöihin viitataan uutistekstissä koko nimen mainitse-

misen jälkeen pääsääntöisesti pelkällä sukunimellä. 

Jos olisin saanut tämän tutkielman valmiiksi ennen kesää 2012, olisin tässä kohden 

todennut, että poliittisiin päättäjiin ei Helsingin Sanomien uutisotsikoissa koskaan viitata 

pelkällä etunimellä. Kolumneissa, uutisanalyyseissä tai muissa toimittajan omia mielipitei-

tä esiin tuovissa juttutyypeissä näin kyllä saatetaan tehdä, mutta uutisotsikoista en uskonut 
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tällaisia tapauksia löytäväni. Touko- ja kesäkuun 2012 Helsingin Sanomista löytyy kuiten-

kin kolme otsikkoa, joissa poliittisiin päättäjiin on viitattu etunimillä:  

 

124) Joka maailmankolkan Hillary (3.5.2012) 

125) Hillary, Erkki ja seitsemän suomalaisnaista (28.6.2012) 

126) Argentiinan punainen Cristina (5.6.2012)  

 

Esimerkkien 124 ja 125 Hillary viittaa Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clintoniin. Esi-

merkin 124 uutistekstissä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka useassa maassa Clinton on 

ulkoministerikautensa aikana vieraillut. Otsikosta tulee mieleen sanonta ”joka paikan höy-

lä”, ja saattaa olla, että otsikossa juuri tätä tavoitellaankin ja on siitä syystä käytetty pelk-

kää höylän kanssa samalla kirjaimella alkavaa etunimeä. Esimerkissä 125 on pelkällä etu-

nimellä Clintonin lisäksi viitattu Suomen ulkoministeri Erkki Tuomiojaan. Uutinen liittyy 

Clintonin Suomen-vierailuun, ja samalla sivulla on useita Clintonin vierailuun liittyviä 

uutisia. Myös uutistekstissä henkilöihin viitataan pelkillä etunimillä:  

 

127) Se lounas oli naisvaltainen: Erkki, Ritva, Tarja, Elina, Kirsti, Katja, Anu, 

Anna, Pamela ja Hillary istuivat valtioneuvoston juhlatilan toisessa kerroksessa 

ja söivät kalaa. [ ‒ ] 

 

Kyseessä on Tuomioajan isännöimä lounas, jolle on Clintonin lisäksi kutsuttu seitsemän 

suomalaisdiplomaattia, jotka kaikki ovat naisia. Uutisen aiheena on Clintonin rooli naisten 

oikeuksien puolustajana, ja Suomea Clinton kertookin pitävänsä tasa-arvon mallimaana. 

Etunimiä käytetään uutistekstissä todennäköisesti korostamaan henkilöiden sukupuolta. 

Vaikka otsikossa ja uutistekstissä on viitattu pelkällä etunimellä myös mieheen eli Erkki 

Tuomiojaan, saattaa olla, että etunimiviittaukset ikään kuin mahdollistaa tässä yhteydessä 

se, että uutisessa pääosassa on nainen eli Hillary Clinton.     

Myös esimerkissä 126 etunimeä on käytetty naispoliitikosta eli Argentiinan presi-

dentti Cristina Fernández de Kirchneristä. Syy pelkän etunimen käytölle otsikossa käy ilmi 

uutistekstistä, jossa kerrotaan argentiinalaisten kutsuvan presidenttiään pelkällä etunimellä.  

Yhteistä kaikille tässä alaluvussa esittelemilleni tapauksille, joissa henkilöön on otsi-

kossa viitattu pelkällä etunimellä, on se, että etunimellä viittaaminen on nimenomaan ot-

sikkotason käytäntö. Uutistekstissä näihin urheilijoihin, kulttuurialan vaikuttajiin ja poliit-

tisiin päättäjiin viitataan koko nimen mainitsemisen jälkeen pelkällä sukunimellä. Poikke-
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uksena tästä ovat tosin etunimiviittaus Pippa Middletonin kohdalla sekä esimerkissä 127 

näkyvän uutistekstin etunimet. Helsingin Sanomista löytyy kuitenkin eri juttutyypeistä – 

myös uutisista – tapauksia, joissa henkilöstä on tekstissä systemaattisesti käytetty pelkkää 

etunimeä. Etunimeä saatetaan käyttää henkilöistä, jotka eivät esiinny jutussa julkisen roo-

linsa edustajina ‒ kuten urheilijoina, poliitikkoina tai kulttuurialojen edustajina ‒ vaan yk-

sityishenkilöinä. Seuraava Kotimaa-osion uutinen on esimerkki tällaisesta:  

 

128) Aina isänpäivä (13.11.2011) 

 

Uutisessa kerrotaan isien ja lasten muodostamien perheiden hieman lisääntyneen 2000-

luvulla, ja aihetta käsitellään esimerkkitapauksen avulla. Uutistekstissä kerrotaan 28-

vuotiaasta kolmen lapsen yksinhuoltajaisä Veli-Matti Merikosta, johon etu- ja sukunimen 

mainitsemisen jälkeen viitataan systemaattisesti Veli-Mattina. Pelkän etunimen käyttämi-

nen tuo henkilön tässä yhteydessä ikään kuin lähemmäksi lukijaa.  

Helsingin Sanomien uutisissa ja muissa juttutyypeissä ei kuitenkaan aina viitata hen-

kilöihin pelkällä etunimellä, vaikka nämä eivät esiintyisikään jutussa julkisen roolinsa tai 

jonkin ammattiryhmän edustajina. Havaintojeni mukaan yleisempi käytäntö Helsingin Sa-

nomissa on viitata henkilöön koko nimen mainitsemisen jälkeen pelkällä sukunimellä 

myös silloin, kun tämä esiintyy jutussa yksityishenkilönä. Se, että aikuisiin kuitenkin sa-

tunnaisesti viitataan joko otsikossa tai tekstissä pelkällä etunimellä, asettaa vielä erikoi-

sempaan valoon sen, että pieniin lapsiin usein viitataan lehdessä pelkällä sukunimellä. 

 

5.4.3 Etu- ja sukunimi 

 

Samalla kun pelkällä sukunimellä viittaaminen otsikoissa on naisten kohdalla huomatta-

vasti lisääntynyt 20 vuodessa, on etu- ja sukunimellä viittaaminen vastaavasti vähentynyt. 

Vuoden 2010 aineistossa naisiin on viitattu etu- ja sukunimellä vain 14 kertaa 100:sta. 

Vuoden 1990 aineiston otsikoissa oli kaikkiaan kuusi naista, joihin oli viitattu useammin 

kuin kerran etu- ja sukunimellä. Vuoden 2010 aineistossa on yhteensä 17 naista, jotka 

esiintyvät aineistossa useammin kuin kerran, mutta vain yhteen heistä on useammin kuin 

kerran viitattu etu- ja sukunimellä:    

 

129) Anu Niemiselle tappio Malesiassa (21.1.2010) 
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130) Anu Nieminen ei osallistu SM-kisoihin (6.2.2010)  

 

Sulkapalloilija Anu Niemiseen viitataan sekä näissä kahdessa aineiston otsikossa että ai-

neiston ulkopuolella havaitsemissani otsikoissa etu- ja sukunimellä. Niemisen aviomies 

tennispelaaja Jarkko Nieminen esiintyy myös vuoden 2010 aineiston otsikoissa kahdesti, ja 

häneen viitataan niistä kummassakin pelkällä sukunimellä. Myös aineiston ulkopuolella 

näkemissäni otsikoista Jarkko Niemiseen on lähes aina viitattu pelkällä sukunimellä. Näyt-

tääkin siltä, että Niemisen pariskunnasta pelkkä sukunimi otsikkotasolla on ikään kuin va-

rattu Jarkko Niemiselle. Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clintoniin sen sijaan viitataan 

Helsingin Sanomien uutisotsikoissa pääsääntöisesti pelkällä sukunimellä, vaikka hänen 

miehensä Bill Clinton on myös julkisuuden henkilö. Hillary Clinton esiintyy otsikoissa 

nykyään huomattavasti useammin kuin Bill Clinton, ja eräänlainen oikeus pelkkään su-

kunimeen otsikkotasolla näyttääkin siirtyneen Hillary Clintonille.   

Miehiin on vuoden 2010 aineistossa viitattu etu- ja sukunimellä 29 kertaa 100:sta, eli 

luku on sama kuin vuoden 1990 kohdalla. Se, että miehiin on viitattu etu- ja sukunimellä 

selkeästi useammin kuin naisiin, kertoo siitä, että miesten kohdalla 100 nimen aineistoon 

mahtuu enemmän suurelle yleisölle tuntemattomia nimiä kuin naisten kohdalla. Se, että 

henkilöön otsikossa viitataan etu- ja sukunimellä, ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että hen-

kilö olisi suurelle yleisölle tuntematon nimi. Esimerkiksi jääkiekkoilija Teemu Seläntee-

seen on seuraavassa, aineiston ulkopuolelta löytyvässä tapauksessa viitattu koko nimellä: 

 

131) Teemu Selänne poltti hihansa (5.11.2011) 

 

Selänne on varmasti tuttu kaikille urheilua vähänkin seuraaville suomalaisille, mutta siitä 

huolimatta häneen on otsikossa viitattu koko nimellä. Se, että henkilö on suuren yleisön 

tuntema, ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että häneen aina viitattaisiin otsikkotasolla 

pelkällä sukunimellä. Esimerkissä 131 koko nimen käyttöä saattaa selittää esimerkiksi se, 

että Selännettä ei hiljattain ole mainittu Helsingin Sanomien urheilu-uutisissa tai uutisotsi-

koissa on vastikään esiintynyt joku toinen Selänne-niminen henkilö.      

Vaikka Helsingin Sanomien uutisteksteissä henkilöihin pääsääntöisesti viitataan ko-

ko nimen mainitsemisen jälkeen systemaattisesti pelkällä sukunimellä, löytyy lehdestä 

myös tapauksia, joissa henkilöstä mainitaan uutistekstissä koko nimi useampaan kertaan 

kuin pelkkä sukunimi. Tämä näyttäisi olevan yleisempää Kulttuuri-osion uutisissa kuin 

esimerkiksi urheilu-uutisissa. Havaintojeni mukaan käytäntö on myös yleisempi ulkomaa-
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laisten henkilöiden kuin suomalaisten kohdalla. Tämä saattaa selittyä nimien vierasperäi-

syydellä; jos pelkkä sukunimi ei suomalaisessa kontekstissa hahmotu selkeästi sukunimek-

si, voi koko nimen käyttäminen tuntua paremmalta vaihtoehdolta. 

 

5.4.4 Epävirallinen lisänimi 

 

Epävirallisten lisänimien kategoriasta löytyy vuoden 2010 kohdalla kaksi tapausta, joista 

toinen viittaa mieheen ja toinen naiseen. Kummassakin on kyseessä sekundaari lisänimi, 

sillä lisänimien pohjalla ovat henkilöiden viralliset sukunimet:  

 

132) Punainen Nortti sauhuaa ladulla (9.1.2010) 

133) Mestari-Kostner yltyi pohdiskeluun (24.1.2010) 

 

Esimerkin 132 Nortti viittaa norjalaiseen moninkertaiseen hiihdon maailmanmestariin Pet-

ter Northugiin. Adjektiivi punainen viittaa Northugin punaiseen hiihtoasuun ja vahvistaa 

sitä mielikuvaa, joka lisänimestä Nortti syntyy; tunnetaanhan oranssissa pakkauksessa 

myytävät North State -savukkeet kansanomaisemmin punaisena Norttina. Tätä mielikuvaa 

vahvistaa vielä otsikossa ja uutistekstissä käytetty verbi sauhuta. Sen jälkeen kun Northu-

gin epävirallinen lisänimi Nortti on uutistekstissä esitelty, häneen viitataan tekstissä syste-

maattisesti pelkällä sukunimellä.  

Esimerkin 133 mestari-Kostner viittaa italialaiseen taitoluistelija Carolina Kostneriin, 

joka on juuri voittanut taitoluistelun Euroopan-mestaruuden naisten yksinluistelussa. Epä-

viralliseksi lisänimeksi tapauksen tekee se, että nimikemäärite ja nimi on yhdistetty toisiin-

sa viivalla. Aineistosta löytyy myös toinen samanlainen tapaus eli vuoden 1970 aineiston 

mestari-Oljunina, jolla viitattiin neuvostoliittolaiseen hiihtäjä Alevtina Oljuninaan.    

Näiden kahden esimerkeissä 132 ja 133 esitellyn tapauksen lisäksi vuoden 2010 ai-

neiston otsikoista löytyy myös seuraava tapaus, jonka olen tilastoinut kategoriaan etu- ja 

sukunimi, sillä etunimeen pohjautuvan sekundaarin lisänimen lisäksi henkilöstä on otsikos-

sa mainittu myös sukunimi: 

 

134) ”Ninnu” Tikkinen unelmoi kiekkokullasta (16.2.2010) 
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Jääkiekkoilija Nina Tikkisen epävirallinen lisänimi on otsikossa lainausmerkeissä, mikä 

korostaa sitä, että kyseessä ei ole henkilön virallinen etunimi.  

Aineiston ulkopuolelta havaitsin myös useita tapauksia, joissa urheilijaan oli otsikos-

sa viitattu epävirallisella lisänimellä. Kaikissa tapauksissa oli kyseessä miesurheilija, ja 

näyttääkin siltä, että epävirallisilla lisänimillä viitataan edelleen miehiin useammin kuin 

naisiin. Vuoden 1990 aineistossa epävirallisia lisänimiä ei ollut lainkaan, mutta vuoden 

1970 Helsingin Sanomissa epävirallisia lisänimiä käytettiin selkeästi useammin miesten 

kuin naisten kohdalla. Toisin kuin vuoden 1970 kohdalla, epävirallisen lisänimen käyttö on 

nyt lähinnä otsikkotason käytänne aivan kuten pelkkä etunimikin. 

Aineiston ulkopuolelta, vuoden 2012 Helsingin Sanomien Ulkomaat-osiosta, löytyy 

myös uutisotsikko, jossa poliitikkoihin on viitattu epävirallisilla lisänimillä: 

 

137) Rokki-Romney ja Saarna-Santorum (29.2.2012) 

 

Rokki-Romney viittaa Mitt Romneyhin ja Saarna-Santorum Rick Santorumiin. Epäviralli-

silla lisänimillä viitataan näiden Yhdysvaltojen presidentinvaalien republikaaniehdokkaiksi 

pyrkivien erilaisiin vaalikampanjoihin. Aikaisempien vuosien Helsingin Sanomissa en ha-

vainnut tapauksia, joissa poliitikkoihin viitattaisiin epävirallisilla lisänimillä. Kuten aikai-

semmin toin esille, urheilu-uutiset ovat usein epämuodollisempia kuin vaikkapa poliittiset 

uutiset, mikä näkyy esimerkiksi juuri nimeämiskäytänteissä. Vuoden 2012 Helsingin Sa-

nomissa poliitikkoihin on uutisotsikoissa kuitenkin viitattu sekä epävirallisilla lisänimillä 

että pelkillä etunimillä, kuten luvussa 5.4.2 kävi ilmi. Tämä saattaa viitata siihen, että eri-

laisten uutistyyppien väliset erot ovat pienenemässä. Ehkä myös etunimiviittauksia Hillary 

Clintonin kohdalla selittää pikemminkin tekstilajin muutos yleisesti eikä niinkään suku-

puoli. 

 

5.4.5 Siviilisäätyä ilmaiseva nimikemäärite  

 

Siviilisäätyä ilmaisevia nimikemääritteitä rouva tai neiti ei vuoden 2010 aineiston otsikois-

sa ole lainkaan. Aineiston ulkopuolelta tällainen tapaus kuitenkin löytyy urheilu-uutisen 

otsikosta. Kyseessä ei kuitenkaan ole urheilija vaan urheilijan puoliso.  

 

136) Rouva Seikola lunasti lupauksensa (17.4.2012) 
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Otsikon rouva Seikola viittaa Pelicansin puolustaja Markus Seikolan vaimoon Hanna Sei-

kolaan, joka lauloi SM-liigan finaalisarjan avausottelun alkuseremoniassa Maamme-laulun, 

kuten oli edellisenä syksynä luvannut. Nimikemääritettä rouva on käytetty sen korostami-

seksi, että kyseessä on jääkiekkoilija Markus Seikolan puoliso.  

Myös Helsingin Sanomien uutisteksteistä löytyy edelleen satunnaisesti rouva-

viittauksia. Seuraava uutinen löytyy Kaupunki-osiosta: 

 

137) Bussien nykivä kyyti aiheuttaa vammoja päivittäin (30.12.2011)  

[ – ] Rouva Anu Kantokoski varmistelee lasten turvallisuutta bussimatkoilla 

Ansa Nuutilan, 9, ja Eino Nuutilan, 10, kanssa. Lapset tarttuvat vaikka äidin hi-

haan tai takinliepeeseen pysyäkseen pystyssä seisomapaikoilla. [ – ]  

 

Nimikemääritteen rouva käyttö tällaisessa ikään kuin neutraalissa yhteydessä, jossa ei esi-

merkiksi haluta korostaa sitä, että kyseessä on jonkun puoliso, tuntuu vuoden 2011 Helsin-

gin Sanomissa yllättävältä. Mielenkiintoista on myös se, että uutisessa on haastateltu myös 

vanhempia naisia, joihin ei kuitenkaan viitata rouvina. Anu Kantokoski ei varmastikaan 

ole kovin iäkäs, sillä hänellä on uutistekstin mukaan 9- ja 10-vuotiaat lapset. Uutisessa 

kerrotaan myös muun muassa 77-vuotiaasta Maj-Britt Karhusesta, johon viitataan koko 

nimen mainitsemisen jälkeen Karhusena. Sillä, että Kantokoskeen viitataan rouva Anu 

Kantokoskena, on ehkä haluttu korostaa hänen olevan perheenäiti. Saattaa myös olla, että 

nimikemääritteen käyttö johtuu osittain siitä syystä, että Kantokosken lapsilla on eri suku-

nimi kuin hänellä itsellään.   

 

5.4.6 Muut nimikemääritteet 

 

Vuoden 2010 aineiston otsikoissa miehiin on viitattu nimikemääritteen ja nimen yhdistel-

mällä kuusi kertaa:    

 

138) Dopingepäilty olympiavoittaja Hoffman lopettaa (2.1.2010) 

139) Konkari Viitakoski tiesi, miten nimen saa otsikkoon (3.1.2010) 

140) Päävalmentaja Väätäinen ei paina paniikkinappulaa (4.1.2010) 

141) Maalikuningas Rita palasi varjojen mailta (6.1.2010) 

142) Jääkiekkoilija Dahlman sai töitä nyt Kuopiosta (6.1.2010) 
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143) Maalivahti Tarkki nousi takaisin ykköseksi (8.1.2010) 

 

Yllä olevissa esimerkeissä nimikemääritteen ja sukunimen yhdistelmällä on viitattu suoma-

laisiin jääkiekkoilijoihin Vesa Viitakoskeen, Jani Ritaan, Toni Dahlmaniin ja Tuomas 

Tarkkiin. Nimikemääritteellä ja sukunimellä on niin ikään viitattu itävaltalaiseen hiihtäjä 

Christian Hoffmaniin sekä mäkihyppyvalmentaja Janne Väätäiseen. Vuoden 2010 aineis-

ton otsikoista ei siis löydy yhtään tapausta, jossa miehestä mainittaisiin nimikemääritteen 

ja sukunimen lisäksi myös etunimi.  

Naisiin on vuoden 2010 aineiston otsikoissa viitattu nimikemääritteen ja nimen yh-

distelmällä kaksi kertaa:  

 

144) Nettijulkaisu: Hiihtäjä Sidko kärähti dopingista (27.1.2010) 

145) Maajoukkuevahti Korpela Norjaan (28.1.2010) 

 

Esimerkin 144 hiihtäjä Sidko viittaa venäläiseen Alena Sidkoon ja esimerkin 145 maa-

joukkuevahti Korpela jalkapalloilija Tinja-Riikka Korpelaan. Toisin kuin aikaisempien 

vuosien kohdalla nyt myös naisiin on aineiston otsikoissa viitattu muun kuin siviilisäätyä 

ilmaisevan nimikemääritteen ja pelkän sukunimen yhdistelmällä. Vaikka pelkällä sukuni-

mellä viittaaminen oli jo vuoteen 1990 mennessä muuttunut yleisimmäksi viittaustavaksi 

urheilu-uutisten otsikoissa myös naisten kohdalla, ei aineiston otsikoista löytynyt yhtään 

tapausta, jossa naisesta ei nimikemääritteen ja sukunimen lisäksi olisi mainittu myös etu-

nimeä. Myös aineiston ulkopuolisista otsikoista tällaisen tapauksen löytäminen vuoden 

1990 Helsingin Sanomista oli lähes mahdotonta.  

Vuoteen 2010 tultaessa pelkän nimikemääritteen ja sukunimen käyttäminen on sel-

keästi vakiintunut tavaksi, jolla myös naisiin Helsingin Sanomien otsikoissa viitataan. Ur-

heilijoiden lisäksi myös poliittisiin päättäjiin viitataan nyt usein nimikemääritteen ja suku-

nimen yhdistelmällä myös naisten kohdalla. Seuraava otsikko löytyy heti vuoden 2010 

ensimmäisestä lehdestä:  

 

146) Ministeri Holmlund ei usko tapauksen kiristävän aselakia (2.1.2010)  

 

Kauppakeskus Sellon ampumistapaukseen liittyvän uutisen otsikossa sisäasiainministeri 

Anne Holmlundiin on viitattu ministeri Holmlundina. Vastaavanlaisia tapauksia, joissa 
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naispoliitikkoon on otsikossa viitattu nimikemääritteen ja pelkän sukunimen yhdistelmällä, 

löytyy vuoden 2010 tammikuun Helsingin Sanomista paljon.  

 

5.4.7 Vuoden 2010 nimeämiskäytänteet kontekstien valossa 

 

Seuraavaksi tarkastelen niitä tekijöitä, joiden näen Helsingin Sanomien vuoden 2010 ni-

meämiskäytänteisiin vaikuttavan. Tarkastelen tässä yhteydessä yleisimpiä nimeämiskäy-

tänteitä eli sukunimellä ja etu- ja sukunimellä viittaamista. Ensimmäiseksi esitän uudelleen 

kaavion 4, jossa vuoden 2010 aineiston nimien jakautuminen eri kategorioihin näkyy. 

 

Kaavio 4. Vuoden 2010 nimeämiskäytänteet.  

 

 

Jo vuoteen 1990 tultaessa pelkkä sukunimi oli Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsi-

koissa muuttunut yleisimmäksi tavaksi viitata naisiin. Vuoden 2010 aineistossa naisiin on 

kuitenkin ensimmäistä kertaa viitattu pelkällä sukunimellä useammin kuin miehiin: naisiin 

84 ja miehiin 69 kertaa 100:sta.  

Vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana naisen yhteiskunnallinen asema on edelleen 

noussut. Nimeämiskäytänteissä tapahtunut muutos liittyy todennäköisesti kuitenkin enem-

män tekstilajikäytänteisiin kuin yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneeseen muutokseen. 

Pelkällä sukunimellä viittaaminen oli Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa jo 

vuoteen 1990 tultaessa yleisin tapa viitata naisiin. Vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana 

tämä käytänne on edelleen konventionaalistunut. Myös uutisteksteissä nimeämiskäytänteet 

ovat nyt hyvin yhtenäisiä, ja henkilöihin viitataan joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ot-

tamatta systemaattisesti pelkällä sukunimellä koko nimen mainitsemisen jälkeen. Etunimiä 
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löytyy vuoden 2010 urheilu-uutisten otsikoista jonkin verran, mutta ne ovat nyt selkeästi 

otsikkotason käytänne.  

Se, että naisiin on vuoden 2010 aineistossa viitattu pelkällä sukunimellä selkeästi 

useammin kuin vuoden 1990 kohdalla, johtuu osittain siitä, että samat henkilöt esiintyvät 

vuoden 2010 aineistossa useammin kuin vuoden 1990 kohdalla. Toisaalta kuitenkin myös 

suurimpaan osaan niistä naisista, jotka esiintyvät vuoden 2010 aineistossa vain kerran, on 

viitattu pelkällä sukunimellä.   

Vaikka Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa ei vuonna 1990 enää viitattu 

pelkällä etunimellä naisiin, oli pelkän etunimen käyttö naisten kohdalla vielä tuolloin mui-

den uutis- ja juttutyyppien otsikoissa suhteellisen yleinen. Myös 2010-luvun Helsingin 

Sanomista löytyy urheilu-uutisten ulkopuolelta edelleen satunnaisesti etunimiä otsikkota-

solta. Nyt niitä löytyy kuitenkin sekä naisten että miesten kohdalta, eli naisiin ja miehiin 

viittaaminen on 20 vuoden takaisesta tilanteesta edelleen yhtenäistynyt. Naisen yhteiskun-

nallisessa asemassa tapahtunut muutos saattaa edelleen olla yksi tekijä tämän taustalla.  

 

5.5 Tärkeimmät nimeämiskäytänteissä tapahtuneet muutokset 

 

Kuten tässä luvussa on tullut esille, suurin nimeämiskäytänteissä tapahtunut muutos vuosi-

en 1950 ja 2010 välisenä aikana on se, että pelkällä sukunimellä viittaaminen on naisten 

kohdalla muuttunut harvinaisesta käytänteestä erittäin yleiseksi. Kaavio 5 havainnollistaa 

sitä muutosta, joka pelkällä sukunimellä viittaamisessa on Helsingin Sanomien urheilu-

uutisten otsikoissa tapahtunut. 

 

Kaavio 5. Muutokset sukunimellä viittaamisessa.  
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Miesten kohdalla pelkällä sukunimellä viittaamisessa ei Helsingin Sanomien urheilu-

uutisten otsikoissa ole 60 vuoden aikana tapahtunut kovin merkittäviä muutoksia. Su-

kunimiviittausten määrä vaihtelee miesten kohdalla 54:n ja 71:n välillä. Naisten kohdalla 

sitä vastoin muutos sukunimiviittausten määrässä on valtava ja nousee tasaisesti vuoden 

1950 kahdeksasta tapauksesta 84 tapaukseen vuoden 2010 otsikoissa. 

Samaan aikaan, kun pelkällä sukunimellä viittaaminen on naisten kohdalla yleistynyt, 

on pelkällä etunimellä viittaaminen urheilu-uutisten otsikoissa muuttunut naisten kohdalla 

suhteellisen yleisestä käytännöstä harvinaiseksi. Kaavio 6 havainnollistaa muutosta, joka 

pelkällä etunimellä viittaamisessa on tapahtunut.  

 

Kaavio 6. Muutokset etunimellä viittaamisessa. 

 

 

Urheilu-uutinen on tekstilaji, jossa myös miehiin on perinteisesti saatettu viitata pelkällä 

etunimellä. Etunimiviittaukset vaihtelevat miesten kohdalla eri vuosien aineistoissa nollan 

ja kahden välillä, eli mistään erityisen yleisestä käytännöstä ei kuitenkaan ole kyse. Naisiin 

sen sijaan on vuoden 1950 aineiston otsikoista 22:ssa eli yli viidesosassa viitattu pelkällä 

etunimellä. Vuoteen 1970 tultaessa etunimellä viittaaminen oli kuitenkin vähentynyt lähes 

neljäsosaan vuodesta 1950. Vuoden 1990 kohdalla pelkkiä etunimiä ei aineiston otsikoissa 

ole enää lainkaan
43

 ja vuoden 2010 kohdalta niitä löytyy yksi. 

Seuraavaksi tarkastelen sitä, millainen vaikutus tilastoon on sillä, että nimet jakautu-

vat epätasaisesti eri henkilömäärien kesken.  
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 Marja-Liisa Kirvesniemeen on tosin aineiston otsikoissa viitattu siviilisäätyä ilmaisevan nimikemääritteen 

ja etunimen yhdistelmällä, kuten jo aikaisemmin tuli esille.   
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5.6 Henkilömäärän vaikutus tilastoon 

 

Se, kuinka monen henkilön kesken aineiston 100 nimeä jakautuvat, vaihtelee suuresti riip-

puen vuodesta ja siitä, onko kyse naisista vai miehistä. Seuraava kaavio havainnollistaa sitä, 

kuinka monen henkilön kesken aineiston 100 nimeä kunakin vuonna ja kummankin suku-

puolen kohdalla jakautuvat:  

 

Kaavio 7. Aineiston 100 nimen jakautuminen eri henkilöiden kesken.     

 

 

Kuten kaaviosta näkyy, miesten kohdalla aineiston 100 nimeä jakautuvat jokaisena vuonna 

suunnilleen samankokoisen joukon kesken: pienimmillään miesten aineisto sisältää 76 

henkilöä ja enimmillään 81. Naisten kohdalla tilanne on toinen. Pienimmillään 100 nimeä 

jakautuvat 32:n ja enimmillään 67 henkilön kesken. Vuodesta 1950 vuoteen 1990 luku 

kasvaa tasaisesti, eli yhä useammat naiset pääsevät urheilu-uutisten otsikoihin. Pienimmil-

lään naisten ja miesten ero on vuoden 1990 aineistossa, jossa 100 nimeä jakautuvat naisten 

kohdalla 67:n ja miesten kohdalla 77 henkilön kesken. Vuoden 2010 kohdalla otsikoihin 

päässeiden naisten määrä on taas laskenut, ja aineiston 100 nimeä jakautuvat 52 naisen 

kesken. Tämä johtuu pitkälti siitä, että ajanjaksolle, jolta aineisto on kerätty, ajoittuvat sekä 

Tour de Skin maastohiihdon kilpailusarja että Vancouverin talviolympialaiset, joiden tii-

moilta hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen esiintyy aineistossa kaikkiaan 15 kertaa. Seuraavaksi 

eniten esiintymiä on hiihtäjä Virpi Kuitusella, joka on aineistossa kuusi kertaa. Vuoden 

1990 kohdallahan kukaan nainen ei esiintynyt aineiston otsikoissa useammin kuin neljästi. 

Nämä suuret vaihtelut henkilöiden määrässä kuvaavat hyvin sitä, kuinka naisten määrä 

81 
76 77 79 

32 

56 
67 

52 

1950 1970 1990 2010

Henkilöiden määrä aineistossa 

Miehet Naiset



  104 

urheilu-uutisissa riippuu siitä, kuinka moni nainen kyseisellä hetkellä sattuu menestymään 

kilpailuissa. Miesten määrä sen sijaan on vuodesta toiseen lähestulkoon vakio. 

Seuraavaksi tarkastelen sitä, miltä nimeämiskäytänteiden tilasto näyttää, kun nimien 

määrä ja henkilöiden määrä on sama eli yksi henkilö esiintyy tilastossa vain kerran. Pie-

nimmillään – vuoden 1950 naisten kohdalla – aineiston 100 nimeä jakautuvat 32 henkilön 

kesken. Tästä syystä esitänkin seuraavaksi kunkin vuoden ja kummankin sukupuolen osal-

ta 32 nimen tilaston, jossa on mukana 100 nimen aineiston 32 ensimmäistä henkilöä – ja 

vuoden 1950 naisten aineiston kaikki henkilöt.  

 

Kaavio 8. Nimeämiskäytänteet, kun yksi nimi vastaa yhtä henkilöä.  
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Tässä yhteydessä kiinnostavinta on tarkastella sukunimiviittauksissa tapahtunutta muutosta. 

Kuten kaaviosta 8 näkyy, naiset menevät sukunimiviittausten määrässä miesten ohi jo 

vuoden 1990 kohdalla. Vuoden 1990 Helsingin Sanomien 32:sta ensimmäiseksi urheilu-

uutisten otsikoissa mainitusta naisesta 20:een on viitattu pelkällä sukunimellä, kun 

vastaava luku miesten kohdalla on 19. Vuoden 2010 tilastossa ero naisten ja miesten välillä 

on odotetusti suurempi; 32:sta ensimmäiseksi mainitusta naisesta 26:een on viitattu 

pelkällä sukunimellä, kun vastaava luku miesten kohdalla on 20. 

Vuoden 2010 kohdalla naisten aineiston 100 nimestä 15:ssä oli kyseessä Aino-Kaisa 

Saarinen, johon viitattiin pelkällä sukunimellä 14 kertaa. Yhden henkilön esiintyminen 

tilastossa näin moneen kertaan vaikuttaa tilastojen vertailukelpoisuuteen. Edellä esitetty 32 

nimen tilasto vuodelta 2010 kuitenkin osoittaa, että naisiin edelleen viitataan selkeästi 

useammin pelkällä sukunimellä kuin miehiin silloinkin, kun yksi henkilö esiintyy tilastossa 

vain kerran. Tämä vahvistaa sitä jo todettua seikkaa, että naisten on huomattavasti miehiä 

vaikeampi päästä urheilu-uutisten otsikoihin tai urheilu-uutisiin ylipäätään. Otsikoihin 

pääsevistä naisista suurempi osa kuin miehistä on tuttuja nimiä, jolloin heistä ei otsikossa 

tarvitse mainita kuin sukunimi. 

Mielenkiintoista on, että jo vuoden 1990 kohdalla naisiin on 32 nimen tilastossa 

viitattu pelkällä sukunimellä hieman useammin kuin miehiin. Kuten vuoden 1990 

analyysista kävi ilmi, naisten kohdalla pelkän sukunimen käyttö ei vielä tuolloin ollut 

vakiintunut nykyiselle tasolleen, ja myös naisiin, jotka olivat aineiston otsikoissa usein ja 

joiden myös muuten voisi ajatella olleen suuren yleisön tuntemia, saatettiin otsikoissa 

toistuvasti viitata etu- ja sukunimellä. Se, että 32 nimen tilastossa naisiin silti vuoden 1990 

kohdalla on useammin kuin miehiin viitattu pelkällä sukunimellä, tukee edelleen sitä 

seikkaa, että naisten on miehiä vaikeampi päästä otsikoihin ja ne, jotka sinne pääsevät, ovat 
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miehiä useammin suurelle yleisölle tuttuja. Vaikka sukunimellä viittaaminen ei naisten 

kohdalla vuonna 1990 vielä ollut vakiintunut nykyiselle tasolleen, oli kuitenkin jo tuolloin 

yleistä, että tunnettuihin naisiin viitattiin Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa 

pelkällä sukunimellä.  

 

5.7 Nimeämiskäytänteiden vaikutus kielenulkoiseen todellisuuteen 

 

Diskurssintutkimuksen dialektisesta suhteesta olen tähän mennessä käsitellyt lähinnä sitä, 

kuinka ympäröivä maailma vaikuttaa kieleen eli mitkä tekijät nimeämiskäytänteiden ja 

niiden muutoksen taustalla vaikuttavat. Tässä luvussa tarkastelen tuon dialektisen suhteen 

toista puolta eli sitä, mitä vaikutuksia nimeämiskäytänteillä ja niissä tapahtuneilla muutok-

silla mahdollisesti on meitä ympäröivään todellisuuteen.  

Kun lähdin tekemään tätä tutkimusta, oletukseni oli, että naisiin vielä nykyäänkin vii-

tattaisiin Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa miehiä harvemmin pelkällä suku-

nimellä. Yllätyksekseni tulos olikin päinvastainen, ja naisiin viitataan otsikkotasolla miehiä 

useammin pelkällä sukunimellä. Kuten jo tuli esille, tämä on seurausta siitä, että naisten on 

miehiä vaikeampi päästä urheilu-uutisten otsikoihin ja ne naiset, jotka sinne pääsevät, ovat 

miehiä useammin suuren yleisön tuntemia, jolloin pelkkä sukunimi otsikossa riittää henki-

lön identifiointiin. Tästä huolimatta tulokset osoittavat selkeästi, että Helsingin Sanomien 

nimeämiskäytänteet ainakin urheilu-uutisten osalta ovat tasa-arvoisia.  

Jane Sunderland ja Lia Litosseli (2002: 32) toteavat, että epätasa-arvoisten käytäntei-

den esille tuominen ja tutkiminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on myös tuoda esille niitä 

käytänteitä, joiden kohdalla epätasa-arvoa ei ole havaittavissa. Tämän tutkimuksen aineisto 

havainnollistaakin hyvin sitä, kuinka epätasa-arvoisista nimeämiskäytänteistä on siirrytty 

kohti tasa-arvoisia nimeämiskäytänteitä. Epätasa-arvoiset käytänteet eivät tässä yhteydessä 

tarkoita sitä, että esimerkiksi vuosien 1950 ja 1970 urheilutoimittajat olisivat tarkoituksel-

lisesti halunneet ylläpitää epätasa-arvoa viittaamalla naisiin vaikkapa pelkällä etunimellä. 

Toimittajat ovat noudattaneet vallitsevia käytänteitä, ja pelkän sukunimen käyttämistä on 

naisten kohdalla saatettu pitää jopa epäkohteliaana. Lea Laitisen toimiessa Virittäjän pää-

toimittajana 1990-luvulla oli Virittäjän entinen päätoimittaja Terho Itkonen huomauttanut 

Laitiselle, että tämän käytäntö viitata lehdessä naisiin pelkällä sukunimellä on epäkohtelias 

kyseisiä naisia kohtaan.
44

 Epäsymmetriset viittaukset on siis saatettu nähdä tarkoituksen-

                                                 
44

 Henkilökohtainen tiedonanto Lea Laitiselta.  
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mukaisina ja luonnollisina. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että epäsymmetrinen viit-

taaminen saattaa omalta osaltaan auttaa ylläpitämään sukupuolten välistä epätasa-arvoa.  

Pelkkä sukunimi on tunnusmerkitön siinä mielessä, että siitä ei käy selville henkilön 

sukupuoli. Etu- ja sukunimen yhdistelmä taas on sukupuolen merkitsemisen kannalta tun-

nusmerkkinen. Mikäli naisiin yleisesti viitataan etu- ja sukunimellä tai etunimellä ja mie-

hiin pelkällä sukunimellä, saattaa se omalta osaltaan ylläpitää asetelmaa, jonka mukaan 

mies on ihmisen prototyyppi, jonka sukupuolta ei erikseen tarvitse ilmaista, kun taas nai-

nen on poikkeus tuosta ihmisen prototyypistä. 

On tietenkin mahdoton tietää varmaksi, miten suuri vaikutus sanomalehtien ni-

meämiskäytänteillä on joko epätasa-arvon ylläpitämiseen tai vastaavasti tasa-arvon edistä-

miseen. On kuitenkin perusteltua olettaa, että usein toistuvat epätasa-arvoiset tai vastaavas-

ti tasa-arvoiset nimeämiskäytänteet ovat omalta osaltaan mukana luomassa sitä mielikuvaa, 

joka meille esimerkiksi naisten tai miesten asiantuntijuudesta tai asemasta syntyy. Mitä 

enemmän lukijoita lehdellä on, sitä suurempi valta sillä asenteiden muokkaajana on. Tä-

män päivän Helsingin Sanomien nimeämiskäytänteitä voi yleisesti ottaen pitää tasa-

arvoisina, ja tämä toivottavasti omalta osaltaan edistää tasa-arvoa. 

Olen tässä tutkimuksessa keskittynyt nimeämiskäytänteiden tutkimiseen, ja muita 

mahdollisesti epätasa-arvoisia käytänteitä en ole tutkinut. Se, että nimeämiskäytänteet ovat 

tasa-arvoisia, ei tarkoita, että naisista ja miehistä uutisointi olisi kaikilta muiltakin osin 

tasa-arvoista. Vaikka esimerkiksi vuoteen 1990 tultaessa pelkän sukunimen käyttö oli jo 

muuttunut yleisimmäksi tavaksi viitata naisiin Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsi-

koissa ja urheilu-uutisten uutistekstitkin olivat nimeämiskäytänteiden osalta paria poikke-

usta lukuun ottamatta tasa-arvoisia, aikuisiin naisiin saatettiin silti viitata tyttöinä. Vielä 

2010-luvun Helsingin Sanomissa saatetaan viitata naispuoliseen hiihtäjään hiihtäjättärenä, 

minkä voi nähdä korostavan naisen toiseutta ja tunnusmerkkisyyttä tunnusmerkittömään 

hiihtäjään − eli siis mieheen − verrattuna. Erilaisilla sanavalinnoilla saatetaan myös vah-

vistaa tietynlaista mielikuvaa naisista tai miehistä. Esimerkiksi taitoluistelija Laura Lepis-

tön kerrotaan Vancouverin talviolympialaisissa päivittelevän kilpakumppaninsa vaikeaa 

elämäntilannetta. Verbin päivitellä käyttö saa henkilön kuulostamaan vähemmän vakavasti 

otettavalta urheilijalta, ja on vaikea kuvitella, että kyseistä verbiä käytettäisiin miehen koh-

dalla.  

Tasa-arvoiset nimeämiskäytänteet eivät siis tarkoita, että kieli olisi myös muilla ta-

voin tasa-arvoisten käytänteiden mukaista. Nimeämiskäytänteissä on lisäksi helppo nou-

dattaa tasa-arvoa varsinkin uutisteksteissä, joissa yleisenä käytäntönä on, että henkilöön 



  108 

ensin viitataan koko nimellä ja sen jälkeen pelkällä sukunimellä. Toimittajat noudattavat 

tätä käytäntöä sen verran mekaanisesti, että jopa pieniin lapsiin viitataan 2010-luvun Hel-

singin Sanomissa usein pelkällä sukunimellä.  

Mikäli sukunimet ovat piilomaskuliinisia, kuten oletan, niiden piilomaskuliinisuus 

tuskin tulee kuitenkaan poistumaan sillä, että naisiin institutionaalisessa kielessä yleisesti 

viitataan pelkällä sukunimellä. Koska myös esimerkiksi ihminen ja hän on tutkimuksissa 

todettu piilomaskuliinisiksi, ei piilomaskuliinisuuden syy selkeästikään ole siinä, että näitä 

nimityksiä käytettäisiin viittaamaan pääasiassa miehiin. Kuten jo aikaisemmin tuli esille, 

piilomaskuliinisuuden syyksi on arveltu muun muassa sitä, että miehistä puhutaan ja kirjoi-

tetaan huomattavasti enemmän kuin naisista, ja se, mistä enemmän lukee ja kuulee puhut-

tavan, nousee myös helpommin mieleen (ks. Romaine 1999: 108, 236). Jos tämä oletus 

pitää paikkansa, sukunimien piilomaskuliinisuus tulee poistumaan vain sitä kautta, että 

naiset saavat muun muassa tiedotusvälineissä huomattavasti nykyistä enemmän palstatilaa 

ja esitysaikaa.  
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6 LOPUKSI  

 

Olen tässä pro gradu -työssä tutkinut naisiin ja miehiin viittaamista vuosien 1950, 1970, 

1990 ja 2010 Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa. Kielen ja sukupuolen tutki-

muksen alalla on usein todettu, että naisiin viitataan pelkällä etunimellä useammin kuin 

miehiin, joihin taas naisia useammin viitataan pelkällä sukunimellä. Tämä tutkimus lähti 

liikkeelle kiinnostuksesta saada selville, löytyisikö Suomen suurimmasta päivälehdestä eli 

Helsingin Sanomista tällaisia epätasa-arvoisia nimeämiskäytänteitä. Lisäksi halusin tutkia 

sitä, kuinka nimeämiskäytänteet ovat viime vuosikymmenten aikana muuttuneet.  

Olen tässä tutkimuksessa esittänyt, että sukunimet ovat piilomaskuliinisia eli niiden 

tarkoite tulkitaan mieheksi huomattavasti useammin kuin naiseksi sellaisessa kontekstissa, 

jossa sukupuoli ei ole tiedossa. Sukunimien piilomaskuliinisuus saattaakin osittain selittää 

sitä, miksi miehiin on perinteisesti viitattu pelkällä sukunimellä naisia useammin. Yksi syy 

sukunimien mahdolliselle piilomaskuliinisuudelle saattaa löytyä periytyvän sukunimijär-

jestelmän historiasta: miesten kohdalla sukunimi on ollut yksiselitteisempi ja pysyvämpi 

kuin naisten kohdalla, ja vielä nykyäänkin suurin osa naisista ottaa naimisiin mennessään 

miehen sukunimen. Toisaalta kuitenkin myös monet muut ihmisen nimitykset on tutki-

muksissa todettu piilomaskuliinisiksi, joten on todennäköistä, että piilomaskuliinisuuden 

syyt ovat huomattavasti syvemmällä kuin sukunimikäytänteiden historiassa.  

Kun lähdin tekemään tätä tutkimusta, oletukseni oli, että Helsingin Sanomien otsi-

koissa vielä nykyäänkin viitattaisiin miehiin pelkällä sukunimellä useammin kuin naisiin.  

Tämä oletus osoittautui kuitenkin vääräksi; vuoden 2010 Helsingin Sanomien urheilu-

uutisten otsikoissa naisiin viitataan pelkällä sukunimellä selvästi useammin kuin miehiin. 

Tämä on seurausta siitä, että naisten on miehiä vaikeampi päästä urheilu-uutisten otsikoi-

hin. Ne naiset, jotka otsikoihin pääsevät, ovat miehiä useammin suuren yleisön tuntemia, 

jolloin identifiointiin riittää otsikkotasolla pelkkä sukunimi.  

Vuosien 1950 ja 2010 välisenä aikana pelkällä sukunimellä viittaaminen on naisten 

kohdalla muuttunut urheilu-uutisten otsikoissa harvinaisesta käytänteestä erittäin yleiseksi. 

Tärkeimpinä tekijöinä nimeämiskäytänteissä tapahtuneen muutoksen taustalla näen naisen 

yhteiskunnallisessa asemassa ja tekstilajissa tapahtuneet muutokset. Naisiin viittaaminen 

pelkällä sukunimellä on yleistynyt ja pelkällä etunimellä viittaaminen vähentynyt samaan 

tahtiin naisen yhteiskunnallisen aseman nousun kanssa. Yhteys nimeämiskäytänteiden ja 
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naisen yhteiskunnallisen aseman välillä ei kuitenkaan ole suora, eikä pelkällä sukunimellä 

viittaaminen ole naisten kohdalla nykyäänkään yleistä kaikissa yhteyksissä. Tekstilaji on se 

konteksti, jonka kautta nimeämiskäytänteet yhdistyvät laajempaan yhteiskunnalliseen kon-

tekstiin eli naisen yhteiskunnalliseen asemaan. Nimeämiskäytänteissä tapahtuneet muutok-

set kytkeytyvät otsikko- ja uutistekstikäytänteissä tapahtuneeseen yhdenmukaistumiskehi-

tykseen ja tekstilajin konventionaalistumiseen.  

Pelkällä sukunimellä viittaaminen oli naisten kohdalla yleistynyt vuoteen 1970 tulta-

essa otsikkotason käytänteeksi, ja vuoteen 1990 tultaessa myös uutisteksteissä naisiin ylei-

simmin viitattiin etu- ja sukunimen mainitsemisen jälkeen pelkällä sukunimellä. Uutisteks-

teissä tätä käytäntöä eli sukunimellä viittaamista koko nimen mainitsemisen jälkeen nouda-

tetaan tämän päivän Helsingin Sanomissa sen verran mekaanisesti, että myös pieniin lap-

siin viitataan usein pelkällä sukunimellä. 

Pelkällä sukunimellä viittaaminen oli naisten kohdalla muuttunut yleisimmäksi viit-

taustavaksi Helsingin Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa vuoteen 1990 tultaessa. Muu 

kuin sukupuolen ilmaiseva nimikemäärite yhdistyneenä pelkkään sukunimeen oli kuitenkin 

vielä tuolloin otsikkotasolla erittäin harvinainen. Vasta vuoden 2010 aineistosta löytyy 

myös naisten kohdalta tällaisia maajoukkuevahti Korpela -tyyppisiä tapauksia. Olen tässä 

tutkimuksessa esittänyt, että tällaiset nimikemääritteen ja sukunimen yhdistelmät ovat vielä 

piilomaskuliinisempia kuin pelkät sukunimet. Tämän rakenteen yleistyminen naisiin viit-

taamisessa tarjoaakin mielenkiintoisen jatkotutkimuskohteen.     

Nimeämiskäytänteet ovat omalta osaltaan luomassa tai vahvistamassa tietynlaista 

nais- ja mieskuvaa. Tämän päivän Helsingin Sanomien nimeämiskäytänteitä voi pitää tasa-

arvoisina, mikä toivottavasti omalta osaltaan edistää tasa-arvoa. Tasa-arvoiset nimeämis-

käytänteet eivät kuitenkaan ole tae siitä, että kielenkäyttö myös muilta osin olisi tasa-

arvoisten käytänteiden mukaista.  

Naisten näkyvyys − tai pikemminkin näkymättömyys − urheilu-uutisissa ei ollut tä-

män tutkimuksen aiheena, mutta nousi kuitenkin vahvasti esille heti aineistonkeruuvai-

heessa. Aineiston kerääminen oli naisten nimien kohdalla kaikkina tutkimukseen sisältyvi-

nä vuosina huomattavasti hitaampaa kuin miesten nimien kohdalla, mikä johtuu naisten 

vähyydestä urheilu-uutisten otsikoissa. Tämän tutkimuksen perusteella voikin todeta, että 

miehen asemaa ihmisen prototyyppinä ei enää ylläpidetä nimeämiskäytänteiden avulla, 

mutta sitä ylläpidetään antamalla miehille palstatilaa ja näkyvyyttä moninkertaisesti naisia 

enemmän.  
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