
Tausta

• Liikkeen kielentämisen typologia (esim. Talmy 2000) 

perustuu eroille liikkeen väylän (Path) ilmaisussa: 

verbikehyskielet (verb framed, VF) ilmaisevat liikkeen 

väylän ensisijaisesti pääverbissä, satelliittikehyskielet 

(satellite-framed, SF) pääverbin ulkopuolella

• SF-kielissä pääverbi ilmaisee tyypillisesti liikkumisen 

tavan (Manner), esim. juosta, hiipiä, hyppelehtiä

• Slobinin (2006) manner salience: kielet jatkumolla 

sen mukaan, kuinka paljon ja yksityiskohtaisesti 

niissä ilmaistaan liikkeen tapaa

Aineisto ja metodi

• Elisitointi mahdollistaa systemaattisen vertailun 

kielten, puhujayksilöiden ja stimulusten välillä

• Trajectoire -videosarja (Ishibashi ym. 2006): 76 

videonpätkää, joista 55:ssä translokatiivista, 

paikanmuutokseen johtavaa liikettä

• Koehenkilöinä 50 aikuisnatiivia (mediaani-ikä 26)

• Vertailuaineistona Frog stories -kielennöksiä

(Pajunen 2020; Pasanen & Pakkala-Weckström 2008)

Tavan ilmaisu suomen liikeilmauksissa

• Tapaverbit hallitsevat suomen aineistoa, 74 %:ssa 

kielennöksistä mukana tapaverbi (vrt. ruotsi 85 %, 

saksa 75 %; Fagard ym. 2017)

• Tapaverbien tyypillisyys kuitenkin vaihtelee eri 

muuttujien mukaan, esim.:

• Tavan korosteisuus (Fagard ym. 2017): korosteinen 

tapa kielennetään hyvin todennäköisesti: 

hyppääminen 99 %, juokseminen 92 % vs. 

käveleminen 68 %

• Liikeradan tyyppi: esim. väylän KESKIVAIHE (Nainen 

kävelee tien yli): 81 % vs. Väylän ALUN rajanylitys 

(Poika astelee ulos luolasta): 37 % tapaverbejä

Vertailussa narratiiviaineisto

• 39 kielennöstä Frog stories -kuvakirjaelisitaation

kuvasta, jossa pöllö lennähtää puunkolosta (Pajunen 

2020: 27 hlöä; Pasanen & Pakkala-Weckström 2008: 

12 hlöä)

• Suomessa tapaverbejä 54 %, tyypillisissä 

germaanisissa SF-kielissä (Slobin 2006) selvästi 

vähemmän (17–32 %)

• Suomi sijoittuu seriaaliverbirakenteita käyttävien 

mandariinikiinan (40 %) ja thain (59 %) väliin 

• Suomessa ensisijaisesti deskriptiiviverbejä, esim. 

lehahtaa, putkahtaa, pöllähtää

• Väylän ALUN rajanylitys ei tässä tapauksessa tuota 

vahvaa deiksiksen ilmaisua toisin kuin germaanisissa 

kielissä ja suomen Trajectoire-aineistossa

Päätelmiä

• Elisitaatio on keino saavuttaa systemaattisesti 

verrattavaa aineistoa, mutta on huomioitava eri 

muuttujien vaikutus

• Yksittäisen kielen sisälläkin kielennösstrategia

vaihtelee tilanteittain, esim. Trajectoire-datassa 

väylän ALUN rajanylitystilanteet poikkeavat muista

• Keruutyökalun ja tehtävänannon vaikutus 

huomioitava (esim. video vs. kuva; kuvakulmien 

vaikutus; ihminen vs. eläin; narratiivi vs. neutraali 

lyhyt kuvaus)
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