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Ukon jäljillä 
Tiina Aalto (Helsingin yliopisto) 
 
Esittelen tutkimustani Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä: Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä 
(2019). Tutkimuksen aineistona ovat paikannimet, joihin sisältyy leksikaalinen elementti ukko yleisimmin 
nominatiivi- tai genetiivimuotoisena määriteosana. Selvitän, millaisia ovat paikat, joihin näillä nimillä on 
viitattu, ja kuvaan paikkoja karttojen ja paikkatietoaineistojen avulla. Lisäksi olen pohtinut nimien taustaa eli 
nimeämisperusteita paikannimikokoelmiin tallennetun perimätiedon avulla.  Tutkimukseni perusteella ukko-
elementin sisältävät nimet muodostavat jatkumon, jossa nimeämisperusteena voi olla olla yhtä hyvin käsitys 
Ukosta mytologisena voimana, ukkosesta luonnonilmiönä tai kaskeamista harjoittaneesta esi-isästä.  
Posterissani esitän yhteenvedon käyttämistäni aineistoista ja menetelmistä sekä tärkeimmistä 
tutkimustuloksista. 
 
 
 
Tutustumista Tussunvaaraan: markkinointia rumilla paikannimillä 
Terhi Ainiala (Helsingin yliopisto) ja Paula Sjöblom (Turun yliopisto) 
 
Rumina ja hävyttöminä pidetyt paikannimet ovat säännöllisesti lehtien palstoilla. Varsinkin kesäisin, kun 
media kaipaa uutisaiheita ja ihmiset matkustelevat eri puolilla Suomea, tarjoutuvat tällaiset sopimattomat 
nimet hyväksi aiheeksi. Hävyttömät paikannimet saivat julkisuutta myös talvella 2019, kun vasta avattu 
digitaalinen nimipalvelu Nimisampo tarjosi toimittajille nopean pääsyn suomalaisen paikannimistön 
aarreaittaan. Helsingin Sanomissa 12.2.2019 julkaistussa Mikko-Pekka Heikkisen kirjoittamassa artikkelissa 
tuodaan esiin, että eniten tällaisia rivoja paikannimiä on Pohjois-Suomessa, mm. Kuusamossa. Kuusamon 
suosittu matkailukohde Ruka tarttui uutiseen ja sai siitä idean käyttää alueen paikannimistöä 
markkinoinnissaan. Kesän 2019 retket nimettiin railakkaasti rumien paikannimien mukaan: Tutustumista 
Tussunvaaraan, Metsäjoogaretki Pierumäelle, Kadota itsesi Kiimakankaalle ym. Retkiä markkinoiva 
verkkosivu otsikoitiin Maailman kauneimmat paikat ja rumimmat nimet. 
 
Tarkastelemme paikannimien hyödyntämistä Rukan Kesän markkinointisivuston teksteissä. Analyysi 
kohdistuu paitsi tapaan käyttää paikannimiä tunnelman ja mielikuvien rakentamiseen myös siihen, 
millaisessa roolissa paikannimet ovat retken kuvauksessa. Teoreettisina ja metodologisina lähtökohtinamme 
hyödynnämme mm. bränditutkimusta ja tekstianalyysia. 
 
 
 
Suomen venäjänkielisten etunimet 2000–2018 
Ksenia Eskola ja Lasse Hämäläinen (Helsingin yliopisto) 
 
Puhumme esitelmässämme Suomessa vuosina 2000–2018 syntyneiden venäjänkielisten henkilöiden 
saamista etunimistä. Ovatko nämä nimet tyypillisiä suomalaisia, venäläisiä nimiä vai jotakin muuta, esim. 
kansainvälisiä nimiä? Kuinka yleisiä nämä nimet ovat suomenkielisellä väestöllä, entä Venäjällä? Onko 
havaittavissa alueellista vaihtelua Suomen eri osissa? Onko nimivalinnoissa vaihtelua maan ja kaupungin 
välillä?  Tutkimusaineisto sisältää 872 pojannimeä ja 931 tytönnimeä, joista tarkastelemme sataa yleisintä 



ensimmäistä ja jälkimmäistä tytön- ja pojannimeä. Vertailemme niiden suosiota toisaalta samana vuosina 
Suomessa syntyneillä suomenkielisillä lapsilla ja toisaalta Venäjällä syntyneillä lapsilla. 
 
Suurin osa suomalaisista lapsista saa kaksi tai kolme etunimeä. Suomen venäjänkielisten kesken taas tilanne 
on erilainen, sillä 65 % syntyneistä on yksinimisiä. Venäjänkielisten jälkimmäisissä nimissä on muiden muun 
muassa patronyymeja, joita ei löydy suomenkielisten lasten jälkimmäisistä nimistä. Toisaalta venäjänkielisten 
lasten kesken suomalaisilla tavanomaisten i-, e- ja o-loppuisten nimien määrät ovat lähes olemattomat. 
Tyttöjen ja poikien nimissä on jonkin verran eroja, mikä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. 
 
 
 
Vesistönimistöä Viron–Latvian rajalla 
Mariko Faster (Võrun instituutti / Tarton yliopisto) 
 
Vesistönimistöä on Virossa tutkittu vähän ja pääasiallisesti on selvitetty yksittäisten nimien etymologiaa. 
Väitöskirjassani olen tutkinut yhden pitäjän kaikki vesistönimet etymologisesti. Selvitin vesistönimien 
kerrostumia, kielellistä alkuperää ja kielikontakteja sekä asutus- ja vesistönimien yhteyksiä. Lisäksi analysoin 
vesistönimistössä perusosina esiintyviä sanoja ja paikallisen murteen piirteitä nimissä, vähäisesti myös 
nimien katoamista ja säilymistä. Olen analysoinut myös termin vesistönimi sisältöä virossa ja naapurikielissä. 
  
Vesistönimiksi lasketaan Virossa (ja muuallakin) kaikki vettä sisältävien seisovien tai virtaavien vesistöjen ja 
niiden osien nimet, esim. järvi ja sen lahdet, kurkut, matalikot ym. Joukkoon ei lasketa esim. saaria, niemiä, 
kannaksia ynnä muita, jotka ovat maata. Myös soiden nimiä on tähän asti pidetty vesistöniminä ainakin 
määritelmän mukaisesti. Virossa nimien määrittelemisessä on voimakkaasti esillä maantieteellinen 
näkökulma. Suomessa taas on esillä nimenantajan näkökulma, joten esim. järvessä sijaitsevat saaret, niemet 
ja kannakset ym. lasketaan vesistönimiksi. Soiden nimet eivät ole vesistönimiä. 
  
Vesistönimet Harglan pitäjässä Viron-Latvian rajalla ovat enimmäkseen itämerensuomalaista alkuperää. 
Latvialaista vaikutusta huomaa nuoremmissa henkilö-, asutus- ja vesistönimissä. Tämä osoittaa ihmisten 
vaellusta ja kanssakäymistä kielirajasta huolimatta. Kuitenkin 12–18 % vesistönimien alkuperästä on 
selvittämättä, mikä voi kertoa tuntemattomasta kerroksesta itämerensuomalaisen nimikerrostuman alla. 
Siitä todistaa myös Koiva-joen (latviassa Gauja) nimi, joka Petri Kallion mukaan on itämerensuomeen lainattu 
balttilaisesta kantakielestä, johon se puolestaan on lainattu tuntematonta alkuperää olevasta 
indoeurooppalaisesta centum -kielestä. 
  
Koivan ja myös Valgan (kaupunki) (todennäköisesti sanasta volok ’taival’) nimille on vuosien kuluessa 
ehdotettu merkitykseksi useita itämerensuomalaisia sanoja, koska nimien kohteet sijaitsevat 
itämerensuomalaisten asuinalueilla. Latvialaiset nimistöntutkijat ovat suosineet balttilaisia selityksiä. 
 
 
 
Piispanpöytää etsimässä: Avaimia varhaiskeskiaikaisten piispojen palkkatilojen identifioimiseen 
Johanna Halonen (Oulun yliopisto) 
 
Tässä esitelmässäni pyrin löytämään sekä varhaisiin piispoihin ja kirkolliseen maanomistukseen viittaavaa 
paikannimiaineistoa että kielenulkoisia perusteita, joiden avulla paikannimistön antama kuva mahdollisesta 
varhaiskeskiaikaisesta piispanpöydästä eli tuomiokirkon papiston palkkatiloista olisi varmennettavissa. Pyrin 
kartoittamaan paikannimien lisäksi siis myös mm. arkeologisia, maantieteellisiä ja kameraalisia piirteitä, jotka 
tukisivat käsitystä kyseisten paikkojen kuulumisesta varhaiskeskiaikaiseen piispanpöytään. Etsin ensinnäkin 
paikannimijälkiä kolmesta ns. kansleripiispasta, ennen piispantehtäväänsä Ruotsin kuninkaan kanslereina 
toimineista Berosta, Ragvalduksesta ja Catilluksesta, jotka toimivat piispoina nykyisen Suomen alueella 
ennen varsinaisen Turun hiippakunnan perustamista tai sen perustamisvaiheessa 1200-luvun puolivälistä 



vuosisadan loppuun. Heidän maaomistuksistaan ei ole jäänyt kirjallisia dokumentteja Kuusiston piispanlinnan 
ja Turun tuomiokirkon arkistojen tuhouduttua tulipaloissa vuonna 1318. Ainoastaan Catilluksen ruotsalaiselle 
luostarille Lenan pitäjässä sijainneesta maatilasta on säilynyt lahjoituskirja (DF 167, FMU I: 167) sekä tieto 
siitä, että 1280-luvulla järjestettiin erillinen arkkihiippakunnan tarkastus, jonka tuloksena Catilluksen ja 
ilmeisesti myös hänen edeltäjiensä hankkima koko maaomaisuus sekä niillä käydyt maakaupat oli peruttava 
(DF 179, FMU I: 179, REA 15). Kartoitan paikannimistöstä erityisesti sellaisia asutusnimiä, joihin sisältyy jokin 
Beroon, Ragvaldukseen tai Catillukseen mahdollisesti viittaava hypokorismi. Näiden vieraskielisten piispojen 
nimet ovat vääntyneet suomalaisen väestön suussa moniin eri asuihin. Piispa Bero on nähtävästi tunnettu 
kansanomaisesti ainakin nimillä Pero, Piiro, Pörö (kummitus), Perho, Pörhö ja Pieru. Piispa Ragvaldus on 
useimmiten tunnettu asuissa Rauko tai Rauvo. Piispa Catilluksesta on käytetty mm. asuja Kattelus, Kattilus, 
Kattila, Katila, Katti, Kettu ja Kättylä. Samat henkilönnimet voivat esiintyä suomalaisessa paikannimistössä 
muutenkin, mutta piispanpöytään viittaavien, hypokorismin sisältävien paikannimien läheisyydessä on muita 
paikannimiä, jotka viittaavat papistoon, kirkkoon, Turun tuomiokirkkoon, raamatullisiin paikannimiin 
(erityisesti Kaanaa ja Betlehem) tai pakanallisiin kulttipaikkoihin. Monet näistä paikoista ovat vanhoja 
kantataloja tai rekisterikyliä keskiaikaisen tai myös myöhemmän kirkkorakennuksen lähistöllä. Monien 
suomalaisen kristinuskon varhaisvaiheista kertovien tarinoiden mukaan pyhät miehet olisivat saapuneet 
ensimmäisenä nykyisen Uudenkaupungin alueelle Kalantiin, Sirppujokilaaksoon. Samoin on väitetty, että 
ensimmäinen ristiretki olisi tehty Uuteenkaupunkiin kuuluvan Kalannin Männäisiin keskiaikaisen kivikirkon 
lähettyville, Männäisten koskien luo. Sirppujoen yläjuoksulla nykyisen Laitilan alueella oli jo varhaiskeskiajalla 
neljä seurakuntaa: Kodjala, Soukainen-Valko, Laitila ja Untamala. Kalannissa on merkkejä ainakin 
Catilluksesta ja hänen palvelijastaan Gudmundista, Laitilan puolella taas Ragvalduksesta. Tarkemmaksi 
tutkimuskohteeksi olenkin tähän esitelmään valinnut tämän vakkasuomalaisen Sirppujokilaakson valuma-
alueen. 
 
 
 
 
Käyttäjänimet sosiaalisessa mediassa 
Lasse Hämäläinen (Helsingin yliopisto) 
 
Käyttäjänimiä on tutkittu jo melko runsaasti ns. perinteisissä verkkoyhteisöissä, joissa käyttäjät eivät tunne 
toistensa henkilöllisyyttä (esim. Hämäläinen 2019). Sen sijaan sosiaalisen mediassa – jossa käyttäjät tuntevat 
toistensa henkilöllisyyden – esiintyviä käyttäjänimiä ei ole toistaiseksi tutkittu juuri lainkaan. 
 
Tässä esitelmässä esittelen suunnitteilla olevaa post doc -tutkimushankettani, jonka tavoitteena on 
kartoittaa monipuolisesti sosiaalisen median käyttäjänimistöä. Hankkeessa tutkitaan käyttäjänimien 
valintaperusteita, niiden merkitystä käyttäjilleen sekä nimien käyttöä verkkokeskusteluissa ja erilaisissa 
journalistisissa teksteissä. Hankkeen pääasiallisina aineistolähteinä toimivat Twitter, Instagram ja Youtube, 
tämän hetken kenties merkittävimmät sosiaalisen median palvelut. Tutkimusaineistoja hankitaan sekä 
erilaisia verkossa esiintyviä tekstejä keräämällä että sosiaalisen median käyttäjiä haastattelemalla. 
 
Koska tutkimushanke on vasta suunnitteluvaiheessa, varsinaisia tutkimustuloksia ei voida vielä esittää. Pyrin 
kuitenkin kertomaan joitakin alustavia havaintoja hankkeen osatutkimusten mahdollisista tuloksista. 
 
Lähdeviite: 
Hämäläinen, Lasse 2019: Nimet verkossa. Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen 
minigolfpelin radannimistä. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301762 
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Jalankulku- ja pyöräteiden nimet Helsingissä 
Hanna Ikonen (Helsingin kaupunki) 
 
Liikenneverkosto on olennainen osa kaupunkia ja se muuttuu kaiken aikaa. Pyöräilyyn ja jalankulkuun on 
viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota kaupunkisuunnittelussa. Pyöräily- ja jalankulkuteille on 
annettu Helsingissä noin 1 100 nimeä. Vanhimmat nimet ovat 1950-luvulta. Nimien perusosista kaikkein 
eniten käytetyin on polku. Muita perusosia ovat esim. tie, raitti, kuja ja kulku. Tarkoituksenani on selvittää, 
kuinka eri perusosia on käytetty ja mitä perusosa kertoo nimetyn kohteen luonteesta ja asemasta 
liikenneverkostossa. 
 
 
 
Tšekin germaaniset etunimet 
Outi Leskelä (Helsingin yliopisto) 
 
Germaaniset etunimet ovat tulleet Tšekkiin useassa aallossa viimeisen tuhannen vuoden aikana, ensin 900-
luvulta alkaen pieninä määrinä aatelisten, ritareiden ja papiston mukana, sitten vuosina 1250–1350 
suurempina määrinä saksalaisten levittäytyessä itään. Samaan aikaan tosin suuri osa germaanisia nimiä 
vaihtui uusiin pyhimysnimiin. Keskiajalla saapuneet nimet kotiutuivat ja mukautuivat kieleen. Osa näistä 
nimistä on yhä käytössä perusniminä, mutta moni nimi katosi käytöstä ja jäi elämään vain suku- ja 
paikannimissä. Germaaniset nimet olivat kuitenkin tärkeä osa nimistöä myös seuraavina vuosisatoina. 
Yksittäisiä germaanisia muotinimiä nousi muun muassa kirjallisuudesta sekä uskonnosta. 
 
Toisen maailmansodan aikaisten kokemusten seurauksena germaanisten nimien käyttö väheni 
huomattavasti.   2000-luvulle tultaessa germaanisten nimien käyttö on yhä vähentynyt, etenkin nuoremmissa 
sukupolvissa. Vuonna 2009 Tšekissä oli käytössä 420 germaanista miesten ainoaa etunimeä ja 500 
germaanista naisten ainoaa etunimeä. Suurin osa nimistä on harvinaisia. 342 695 miehellä ja 119 558 naisella 
oli germaaninen nimi ainoana etunimenä. 2000-luvulla syntyneillä lapsilla on käytössä huomattavasti 
suppeampi germaanisten nimien repertoaari kuin koko väestöllä. Nimet ovat kansainvälisempiä, 
tšekkiläistyneitä nimiä käytetään vähemmän ja saksankielisiä tuskin lainkaan. Sattumanvaraiset germaaniset 
nimet voivat nousta suosituiksi, kuten tytöillä Ema ja Adéla. Huomattava germaanisten nimien keskittymä 
löytyy yhä Saksan ja Puolan raja-alueilta, jossa saksankielinen vähemmistö on perinteisesti asunut. Viisi 
yleisintä germaanista miesten ainoaa etunimeä vuonna 2009 olivat Karel, Oldřich, Rudolf, Jindřich ja Robert, 
ja naisten ainoaa etunimeä Adéla, Jindřiška, Vendula, Karla ja Hedvika. 
 
Saksalainen kulttuuri sekä Tšekin saksankielinen vähemmistö ovat vaikuttaneet voimakkaasti maan 
nimistöön. Saksankieliset muuttajat toivat maahan runsaasti germaanisia nimiä keskiajalla. Toisaalta nimiä 
myös lähti toisen maailmansodan jälkeisissä saksalaisten karkotuksissa, ja germaanisia nimiä karsastettiin 
sodan jälkeen. Samalla myös nimimuoti alkoi muuttua kansainvälisemmäksi ja yksilökeskeisemmäksi. Nimen 
germaanisuus on ollut vain poikkeuksellisesti syynä nimivalintaan ja suosituimpia nimiä ei edes mielletä 
germaanisiksi. Muuten germaanisia nimiä on valittu joko kulloisenkin hallitsijan, pyhimyksen tai muun 
esikuvan mukaan, suvun perinteenä etenkin aatelisten sekä saksankielisen väestön keskuudessa tai 
sattumanvaraisesti sopivan muodikkaana nimenä. 
 
 
 
Nimistöä Pähkinäsaaren ja Täyssinän rauhan rajojen eri puolilta 
Rantakaulio Timo (Helsingin yliopisto) 
 
Suomen alue on hyvin pitkään ollut jakautuneena itäiseen ja läntiseen osaan. Tässä tarkastelen nyt jaon 
heijastumista rautakauden lopussa sekä keski- ja uudella ajalla. Rautakauden lopulla Suomenlahden 
pohjoispuoli oli ilmeisesti jakautunut pienehköihin heimopohjaisiin yksiköihin.  Varsinais-Suomesta näyttää 



suuntautuneen eräilyä ja muuttoliikettä luoteeseen, ensin omaan ylämaahan, sitten Hämeen länsireunalle ja 
edelleen sisemmäskin Hämeeseen. 
 
Ilmeisesti ruotsalaisvalloituksen myötä sisämaan sekä rajaseutujen haltuunotto saa uutta vauhtia ja uutta 
varsinaissuomalaista ynnä hämäläistä nimistöä ilmestyy Päijänteen itäpuolellekin. Huomiota herättää 
levikkialueita jakava, kaakosta luoteeseen kulkeva linja, joka vaikuttaa alkuperäiseltä Pähkinäsaaren rauhan 
rajalinjalta. Se näkyy Saimaan vesistön keskiosassa hetimiten ylitetyn lännestä itään. Joko tämän 
asutusliikkeen seurauksena tai viimeistään sen aikana on perustettu Kyrönsalmeen ruotsalaisten linnoitus 
Olavin- eli Savonlinna. 
 
Nähtävästi varhaiskeskiaikaan sijoittuvat sisämaan asutuksen tiivistymisen aikaan osuvat nimilevikit 
Kymijoen suussa sekä Keski-Pohjanmaan rannikolla. Pähkinäsaaren rauhan rajalinja on eri osuuksiltaan varsin 
erilainen. Etelässä, Siestarjoelta Vuoksen yläjuoksulle asti, se muodostui varsin pysyväksi. Eteläosassaan se 
jakaa joitain varhaisia, aikakaudelleen tunnusmerkkisiä nimistölevikkejä murrevariantteihin. Rajalinjan keski- 
ja pohjoisosilla näkyy olleen selvää väestöpainetta rajan yli koilliseen. Täyssinän rauhan raja näkyy nykyisten 
savolaismurteiden alueella hyvin selvinä toisistaan eroavina levikkialueina niin luonto- kuin viljelys- ja 
henkilönnimistönkin osalta. Länsipuolella rajaa on ruotsalaisvaikutteinen pikkuhiljaa suomalaiseksi 
muotoutuva kulttuuri, itäpuolella taas yhä tiiviimmin Venäjään liittyvä varsinaiskarjalainen kulttuurialue. 
Keskiajalle on vielä ollut ominaista Varsinais-Suomen näkyminen sisämaan läntisen valloituksen vanhimpana 
lähtöalueena. Varsinais-Suomen muinainen jako eri maakuntiin samaten heijastuu pitkälle sisämaahan. 
Tämän ohella Varsinais-Suomesta hahmottuu myös joitain maakuntaa pienempiä alueita. 
 
 
 
Itämerensuomalaisten henkilönnimien levinneisyys keskiajan lopussa 
Jaakko Raunamaa (Helsingin yliopisto) 
  
Tämä esitelmä kertoo esikristillisten itämerensuomalaisten henkilönnimien levinneisyydestä keskiajalla. 
Tutkimusalueena on Itämeren koillisosassa, itämerensuomalaisten kielten perinteisellä esiintymisalueella. 
Suurin osa tutkimuksen materiaalista on peräisin D.E. Stoebken itämerensuomalaista henkilönnimisysteemiä 
käsittelevästä väitöskirjasta, johon hän on kerännyt vanhoista asiakirjoista tai asiakirjaeditioista noin 2000 
itämerensuomalaiseksi käsittämäänsä nimiesiintymää. Stoebken listalta puuttuu joitakin alueita ja lähteitä 
erityisesti nykyisten Suomen ja Venäjän alueilta. Tämän vuoksi aineistoon on lisäksi kerätty nimiä Suomea 
koskevia keskiaikaisia asiakirjoja sisältävästä Diplomatarium Fennicum -tietokannasta Länsi-Karjalaa ja Savoa 
koskien 1500-luvun puolivälin veroluetteloista sekä 1500-luvun alun Novgorodin viidennesten 
verokirjaeditioista. Yleisenä ajallisena kriteerinä on ollut, että nimiesiintymän on pitänyt tapahtua ennen 
vuotta 1580. Tutkimusta varten on etsitty seuraavia itämerensuomalaiseksi kuviteltavia nimielementtejä: 
Auvo-, Hima-, Hyvä-, Iha-, Ika-, Ilma-, Kaipa-, Kauka-, Kyllä-, Leina-, Lempa-, Mieli-, Päivä-, Toivo-, Uska-, 
Valta-, Vihta- and Vilja-. 
 
Yhteensä tutkimuksen aineistoon on päätynyt noin 1500 nimiesiintymää. Nämä esitetään kartalla yhdessä 
esitelmöitsijän aiemman esikristillisiin itämerensuomalaisiin henkilönnimiin perustuvien kylännimien levikkiä 
esittävän tutkimuksen kanssa. Tulos osoittaa, että esikristillisiä henkilönnimiainesta on esiintynyt erityisesti 
Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-ja Pohjois-Virossa, Karjalan kannaksella ja Itä-Inkerissä. Tuloksen 
vertailu arkeologiseen aineistoon osoittaa, että yllä mainituista alueista kaikissa paitsi Itä-Inkerissä on ollut 
vahvaa asutusta rautakauden loppupuoliskolla (n. 900‒1200 jaa.). Vaikuttaa siltä, että esikristillisten 
itämerensuomalaisten henkilönnimien käyttö on alkanut lännessä, Suomen ja Viron alueella, josta se on 
levinnyt rautakauden lopussa ja keskiajan alussa kohti itää. 
 
 
 
 



Vuosina 1909–2019 valmistuneiden nimistöaiheisten opinnäytteiden tarkastelua 
Petra Saarnisto (Kotimaisten kielten keskus) 
 
Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kirjastossa on kattava kokoelma nimistöaiheisia laudatur- ja pro gradu 
-tutkielmia 1900-luvun alusta 2000-luvulle asti. Uudemmista, vuoden 2009 jälkeen valmistuneista graduista 
puolestaan pidetään Kotuksen verkkosivuilla vuosittain täydennettävää luetteloa. Olen koostanut näistä 
lähteistä 745 opinnäytettä sisältävän aineiston. 
 
Esityksessäni tarkastelen sitä, millaisia tutkimuskohteita näissä opinnäytteissä on. Ovatko opiskelijat 
syventyneet esimerkiksi paikannimiin, henkilönnimiin vai joihinkin muihin nimikategorioihin? Entä miten 
opinnäytteiden valmistuminen jakautuu ajallisesti? Tarkemman katsauksen luon vuosina 2015–2019 
valmistuneisiin graduihin, ja selvitän edellä mainitun lisäksi esimerkiksi sen, mistä näkökulmasta nimiä on 
niissä tutkittu. 
 
 
 
Appellatiivistuminen kielenilmiönä 
Maria Sarhemaa (Helsingin yliopisto / Debrecenin yliopisto) 
 
Tarkastelen esitelmässäni kielenilmiötä, jossa proprista tulee appellatiivi. Käytän tästä prosessista termiä 
appellatiivistuminen. Esimerkkejä appellatiivistuneista propreista ovat jonne ’lapsellisesti tai nolosti 
käyttäytyvä teini-ikäinen’, einstein ’älykäs’ ja peruspirkko ’tavallinen nainen’.  Appellatiivistumista on tutkittu 
sekä teoreettisesta että empiirisestä näkökulmasta eri kielissä, mutta fennistiikassa ilmiön tarkastelu on 
jäänyt vähäiseksi. On toisistaan eriäviä näkemyksiä siitä, miten appellatiivistuminen pitäisi määritellä ja 
millaiset ilmaukset voidaan katsoa appellatiivistuneiksi. Lisäksi koko ilmiölle on erilaisia nimityksiä: puhutaan 
paitsi appellatiivistumisesta myös deonymisaatiosta, deproprialisaatiosta ja antonomasiasta. 
 
Luon esitelmässäni katsauksen sekä kotimaiseen että kansainväliseen appellatiivistumista koskevaan 
tutkimukseen. Lisäksi teen synteesiä eri näkemyksistä ja hahmottelen erityisesti suomen kielen tutkimukseen 
soveltuvaa kuvausmallia ilmiöstä. 
 
 
 
Från Espis till Mogadishu – Den svenskspråkiga befolkningens inofficiella ortnamn i Helsingfors från 1800-
talet till idag 
Emmi Sulander (Helsingfors Universitet) 
 
Helsingfors är en officiellt tvåspråkig stad med finska som majoritetsspråk och svenska som minoritetsspråk. 
Därför har stadens alla officiella platser både ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt namn. Förutom det 
officiella namnet har många platser även ett eller flera inofficiella namn som vanligen används av den lokala 
befolkningen. Helsingfors namnbestånd har utvecklats över flera decennier, och det är möjligt att se både 
finskans och svenskans påverkan. Detta gäller även de inofficiella ortnamn som den svenskspråkiga 
befolkningen använder. Dessutom kan inofficiella namn kopplas starkt med Helsingforsslang. Föredraget 
presenterar inofficiella ortnamn som Helsingfors svenskspråkiga befolkning har använt sedan 1800-talet. Jag 
fokuserar på namn på stadsdelar, delområden, bostadsområden och öar. Därutöver ligger inofficiella namn 
på Esplanadparken samt staden Helsingfors i fokus. Materialet består av 172 namn på 82 olika platser. Jag 
har plockat namnen från nio olika samlingar varav den äldsta har samlats in på 1890-talet och den nyaste år 
2012. Jag behandlar de inofficiella ortnamnen ur den bildningsmässiga, den geografiska och den språkliga 
synvinkeln. Den bildningsmässiga synvinkeln granskar såväl primära som sekundära namn. Geografiskt 
sprider sig de inofficiella namnen över nästan hela Helsingfors karta. Den språkliga synvinkeln utreder vilka 
språk har influerat de inofficiella namnen. Alla de ovannämnda synvinklarna visar en rätt stor variation. 
 



Historiallisten valokuvien kielimaisemaa – huomioita kaupallisesta nimistöstä Helsingissä 1867–1939 
Väinö Syrjälä (Södertörns Högskola) 
 
Kaupungin kielimaisema, siis katukuvassa näkyvä kielenkäyttö, tarjoaa hyvän lähtökohdan myös nimien 
käytön tarkasteluun. Kaupallista nimistöä sisältävät kyltit ovat usein kielimaiseman näkyvimpiä osasia ja 
vaikuttavat näin huomattavasti mm. sen monikielisyyteen. Koska kielimaiseman systemaattista tutkimusta 
on alettu harjoittaa vasta viime vuosina, ovat mahdollisuudet diakronisiin tutkimuksiin olleet rajallisia. Nyt 
esittelemässäni tutkimuksessa pyrin korjaamaan tätä puutetta. 
 
Tutkimukseni aineistona olen käyttänyt historiallisia valokuvia, jotka Helsingin kaupunginmuseo on asettanut 
vapaasti saataville helsinkikuvia.fi -verkkopalveluun. Analyysia varten olen poiminut 1800-luvun lopulta 
1930-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla otettuja kuvia, joissa on näkyvillä kaupallisen kielimaiseman tekstejä. 
Tarkasteluni rajoittuu viiteen keskeiseen Helsingin liikekeskustan katuun: Läntinen ja Itäinen Heikinkatu (nyk. 
Mannerheimintie), Aleksanterinkatu, Mikonkatu, Hakasalmenkatu (nyk. Keskuskatu) ja Pohjoisesplanadi. 
Tarkoitukseni on analysoida sekä kaupallisen nimistön roolia kielimaisemassa yhteiskunnan kuvaajana että 
nimiä itsessään (niiden rakenne ja kielellinen sisältö). 
 
Vaikka käytettävissä oleva aineisto ei mahdollistakaan kokonaiskuvan luomista kaupungin kaupallisen 
nimistön tai kielimaiseman kehityksestä, mahdollistaa se silti muutamia mielenkiintoisia huomioita. Kuvissa 
näkyvä kaupallinen kielimaisema heijastaa selkeästi Helsingin sosiolingvististen ja yhteiskunnallisten olojen 
kehitystä, mm. ruotsin ja etenkin venäjän näkyvyyden osalta. Historiallisessa aineistossa näkyvä kaupallinen 
nimistö on paitsi monikielistä myös nykyiseen kielimaisemaan verrattuna usein informatiivisempaa, sillä 
yritysten liikeidea on nimissä usein läpinäkyvä. 
 
 
 
Koltan- ja inarinsaamen sisävesien nuotta-apajannimet: vertailua lähisukukielten kesken 
Taarna Valtonen (Suomen Akatemia / Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto) 
 
Saamen kielten apajannimiä on tähän mennessä tutkittu vähän eikä eri saamen kielten nimistöä ole vertailtu 
tietääkseni koskaan. Apajannimet ovat nousseet ajankohtaiseksi aiheeksi saamen kielten 
nimistöntutkimuksessa. Vuonna 2018 valmistui Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa Inger Katrine 
Juuson maisterintutkinnon opinnäytetyö (master-työ) Bivdobáikkiid namat Unjárggas. Siskkit Várjavuona 
oaidnemeahttun báikenamat (Pyyntipaikkojen nimet Uuniemessä. Sisemmän Varanginvuonon 
näkymättömät paikannimet). Juuso käsittelee Varanginvuonon merisaamenkielisiä apajannimiä sekä niiden 
paikantamistapoja ja tässä tärkeitä rannalla sijaitsevien kiintopisteiden nimiä.  Lisäksi samassa opinahjossa 
on pian valmistumassa Mikkel Rasmus Logjen master-työ, jossa hän käsittelee Koutokeinon kunnassa 
sijaitsevan Láhpoluoppalin kylän (harv. Lappojärvi) asukkaiden nuotta-apajannimiä. Apajannimiä käsitellään 
myös pian valmistuvassa Liv Karin Klemetsenin Koutokeinon Ávžin kylän (harv. Autsi) paikannimiä 
käsittelevässä master-työssä. 
 
Pohjoissaamen apajannimien nouseminen tutkimuskohteiksi on innostanut minut analysoimaan koltan- ja 
inarinsaamen apajannimiä. Kolttien ja inarinsaamelaisten parissa kalastaminen on ollut esiteollisena aikana 
keskeinen elannonhankintatapa. Sisämaassa sulanmaanaikainen nuottaaminen on ollut tärkein keino 
hankkia kalaa heti syötäväksi, mutta myös talven varalle. Nuottaamisperiaatteet ja nuottaamisen asema on 
ollut samanlainen niin Finnmarkin sisämaayhteisöissä kuin koltta- ja inarinsaamelaisilla. Varanginvuonolla 
kalastustapa on ollut pääosin erilainen. 
 
Aion esitelmässäni tarkastella ja vertailla koltan- ja inarinsaamen apajannimien muodostamistapaa ja muita 
rakennepiirteitä sekä sanastoa. Koltansaamen aineisto on Suonikylän (Suõʹnnʼjel sijdd) alueelta. Sen ovat 
koonneet Karl Nickul (1934; 1948) ja T. I. Itkonen (1958) 1910–1940-luvuilla. Inarinsaamen aineiston on 



koonnut Ilmari Mattus (2015). Poimin analyysiini vertailuesimerkkejä edellä mainituista pohjoissaamen 
tutkimuksista sekä ainakin karjalan kielestä (esim. Nissilä 1944). 
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