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Abstraktit 

 

Tiina Aalto: Kaskiviljelyyn viittaavasta sanastosta paikannimissä 

Esityksessäni käsittelen yleisimpiä paikannimistön perusosia, jotka viittaavat kaskiviljelyyn. 

Käsiteltävät sanat ovat kaski, halme, hu(u)hta, aho, rasi ja palo. Käyn läpi nimielementtien eri 

merkityksiä suomen kielessä ja esittelen niiden levikin paikannimen perusosana. Pohdin 

kielimaantieteellisen metodin merkitystä paikannimistön tutkimuksessa ja sitä, millaisia alueellisia 

vaikutus- ja leviämiskeskuksia erityyppisten ja erilähtöisten kaskeamiseen liittyvien nimenosien 

levikkialueet muodostavat. 

Emilia Aldrin: Vem får synas i skolans läromedel? Namnbrukets spegling av kulturell 

mångfald i svenska läromedel från 1920-tal till 2010-tal – Who is (in)visible in primary school 

textbooks? Naming as a mirror of cultural diversity in Sweden from the 1950's to the 2010's 

Since a persons' individual experiences of the world are limited, our views of groups, identities and 

their relations are highly influenced by their representations in public media (Azimova & Johnston 

2012 cf. Fairclough 2003). The textbooks used in schools are particularly important as tools for 

representation, since they can be seen as authoritative versions of 'what is worth knowing' (Kotowski 

2013) and will influence how young pupils imagine, identify and transform themselves (Khan & 

Sultana 2012). By analyzing the use of personal names in school books, it is possible to gain insights 

into how social and cultural structures are codified through language. Personal names are closely 

related to personal, social and cultural identities, and the use of personal names in textbooks therefore 

create important signals to pupils about who is considered important enough to know by name (and 

who is not), who is considered as part of an 'us' (or 'them'), who is desirable to identify with and who 

is appropriate for a certain role. Through diachronic comparisons of textbooks from different time 

periods, it becomes possible to explore how the image of cultural diversity in Sweden emerges and 

changes over time. This paper will present some preliminary results from an ongoing project of name 

use in Swedish textbooks for the elementary school during a period form the 1920's to the 2010's. 

Textbooks from three subjects (mathematics, social studies and mother tongue education) are 

analyzed with focus on occurences of personal names. As part of the analysis, the 'cultural 

markedness' of personal names (c.f. Frändén 2010) has been considered and a survey was distributed 

to explore how names with certain etymological and structural properties are perceived in 

contemporary Sweden. Some of these results will be presented alongside occurring patterns of names 

in the textbooks. 

 

 

 

 



 

Johanna Halonen: Loru kantatalojen nimistä 

Suomen kansan vanhoissa runoissa on runo, jossa mainitaan useita henkilönnimiä tai paikannimiä. 

"Tuutilullaa, Turusta tullaan. 

Ketäs sieltä tullee? 

Taalaa, Raukko, Tormila, 

Meskala, Heikkilä, Horila, 

Ruutikka, Runni, Oskura, 

Finska, Pukki, Pakila, 

Närppi, Kokki, Katila, 

Ränki, Seppä, Rekola, 

Teuhko, Toopi, Ketola, 

Kiikan Kontti, Jauhoparta."  

Loru tunnetaan ympäri Varsinais-Suomea ja Satakuntaa ja sen on tallennettu kansanrunousarkistoon 

mm. Kankaanpäässä ja Pöytyällä. Selvitän esitelmässäni lorun ikää ja paikannimiä. 

 

Lasse Hämäläinen, Ari Haasio & J. Tuomas Harviainen: Käyttäjänimet Tor-verkon suomalaisella 

huumekauppasivustolla 

Kasvava osa laittomilla huumeilla käytävästä kaupasta tapahtuu verkon välityksellä. Tällä hetkellä 

merkittävin suomalainen kaupankäyntisivusto on Torilauta, jonne niin huumeiden myyjät kuin ostajat 

voivat jättää ilmoituksiaan. Kaupan osapuolet sopivat sen yksityiskohdista salatun Wickr-

pikaviestisovelluksen välityksellä, joten Torilaudan keskustelut sisältävät runsaasti 

yhteydenottotarkoituksessa jätettyjä Wickr-käyttäjänimiä. Näillä nimillä voi olla suuri merkitys 

kaupankäynnin kannalta: Huumekauppa sisältää paljon riskejä, joten se vaatii hyvää luottamusta 

toiseen osapuoleen. Nimi luo ensivaikutelman käyttäjästä, joten sillä voi olla merkittävä rooli 

luottamuksen rakentumisessa. 

Tässä esitelmässä analysoidaan Torilaudan keskusteluissa esiintyviä Wickr-käyttäjänimiä. 

Tutkimusaineisto koostuu 1 858 käyttäjänimestä, jotka on poimittu joulukuussa 2017 kerätystä 9 300 

viestin keskusteluaineistosta. Tulosten vertailukohtina käytetään aiempia käyttäjänimitutkimuksia, 

erityisesti kansainvälistä huumekauppasivustoa koskevaa tutkimusta (Hämäläinen 2019). Osa 

esitelmän havainnoista on julkaistu sivuston käyttäjiä ja heidän elämäntapaansa analysoivassa 

tutkimusartikkelissa (Harviainen, Haasio & Hämäläinen 2020). 

Torilaudalla esiintyvät Wickr-käyttäjänimet ovat pääosin suomenkielisiä, mikä voi johtua käyttäjien 

halusta korostaa suomalaisuuttaan. Nimet sisältävät huomattavan paljon slangia ja puhekielisiä 

ilmauksia – etenkin huumausaineisiin viitataan lukuisilla eri slangisanoilla. Slangin käytön ilmentää 



sivuston käyttäjien rentoa ja epämuodollista asennetta sekä halua osoittaa kuuluvansa joukkoon. 

Reaalimaailman kaupallista nimistöä muistuttavat käyttäjänimet sen sijaan ovat melko harvinaisia, 

mikä voi osaltaan kertoa siitä, että Torilaudalla käytävät kauppa on pääosin melko pienimuotoista, 

ei-ammattimaista toimintaa. 
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Milla Juhonen: Paikannimistö osana miljöökuvausta Komisario Palmu -romaaneissa 

Esitelmäni pohjautuu pro gradu -tutkielmaani, Nimistöntutkimusta, komisario Palmu! Paikannimistö 

Komisario Palmu -salapoliisiromaneissa. Tutkielmani valmistui keväällä 2020, ja sen aiheena olivat 

paikannimet Mika Waltarin Komisario Palmu -romaaneissa. Työssäni pyrin muodostamaan 

kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, millaisia paikannimiä romaaneissa esiintyy: Millaisiin paikkoihin 

nimet viittaavat? Ovatko romaaneissa esiintyvät nimet fiktiivisiä vai autenttisia? Lisäksi tavoitteena 

oli analysoida teosten paikannimien funktioita ja niiden roolia fiktiivisen Helsinki-kuvan 

rakentamisessa. Tutkimukseni aineistona olivat kahden ensimmäisen Palmu-romaanin, Kuka murhasi 

rouva Skrofin? (1939) ja Komisario Palmun erehdys (1940), paikannimet.  

Kerron esityksessäni pro gradu -työni tutkimusmetodeista ja -tuloksista. Esittelen, kuinka 

tutkielmassani tarkastelin aineistoni nimiä kirjallisuusnimien funktioiden näkökulmasta. Käsittelen 

paikannimien lokalisoivia, assosioivia, narratiivisia ja fiktionaalistavia funktioita. Kerron, kuinka 

nämä paikannimet ja niiden funktiot toimivat oleellisena osana teosten maailman rakentamista ja 

ympäristönkuvausta: miten nimet viittaavat tiettyyn aikaan tai paikkaan, luovat mielikuvaa Helsingin 

paikoista tai romaanien henkilöistä, toimivat dynaamisena osana tarinankerrontaa tai tekevät 

tarkoitteestaan fiktiivisen. Kuvailen esitelmässäni myös, kuinka yhdistin pro gradu -tutkielmassani 

nimistöntutkimusta ja kirjallisuuden tutkimusta. Osoitan, että teosten paikannimet toimivat kiinteästi 

yhdessä romaanien miljöökuvauksen kanssa: nimet korostavat 1920–1930-lukujen kotimaisen 

kirjallisuuden kaupunkikuvauksen traditioita sekä toimivat osana salapoliisikirjallisuuden 

lajikonventiota. Esitelmässä pohdin myös mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä ja kerron tulevasta 

väitöskirjahankkeestani. 

 

Elisa-Marja Lampinen: ”Dramaattinen wannabe” ja ”puuronkeittäjäituhippi” – mielikuvia 

harvinaisista etunimistä 

Harvinaiset ja uniikit etunimet ovat olleet paljon esillä mediassa viime vuosikymmenen aikana. 

Nimenannon yksilöllistyessä kiinnostuin siitä, miten harvinaisiin etunimiin suhtaudutaan. Kesällä 

julkaistussa pro gradu -työssäni Dramaattinen wannabe vai pelloissa juokseva maalaislapsi? 

Mielikuvia harvinaisista etunimistä tutkin, millaisia kielensisäisiä ja kielenulkoisia mielikuvia 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3377290.3377293
https://doi.org/10.34158/ONOMA.50/2015/2


harvinaiset etunimet herättävät, millaiset harvinaiset etunimet koetaan miellyttäviksi tai 

epämiellyttäviksi sekä millaiset harvinaiset etunimet ovat avoimia sukupuolineutraalille käytölle. 

Tutkimukseni viitekehyksenä oli nimistöntutkimus ja lähtökohtani olivat sosiolingvistiset sekä 

kansanlingvistiset. Tutkimuksessa käsittelin yhteensä 25 harvinaista etunimeä. Tutkimusaineisto 

kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2016, ja vastaajia oli kaikkiaan 120.  

Tutkimuksessani kuvasin vastaajien kielensisäisiä ja kielenulkoisia mielikuvia sekä muita mielikuvia 

sisällönanalyysia ja kvantifioinnin periaatteita hyödyntäen. Tulokset osoittivat, että vastaajilla oli 

paljon samoja ajatuksia harvinaisista etunimistä. Kielenulkoisiin mielikuviin vaikuttivat 

mielleyhtymät samankaltaisiin sanoihin ja nimiin sekä mielikuvat etunimien alkuperästä. Keskeiseksi 

mielikuvaksi vastaajat mainitsivat etunimen tai nimenkantajan erikoisuuden.Näkemykset 

harvinaisten etunimien sukupuolesta olivat melko yhteneviä. Selkeimmin sukupuolittuneita olivat ne 

etunimet, joita ohjasi toisten etunimien nimimuotti tai merkitys. Sukupuolineutraaleiksi miellettiin ne 

harvinaiset etunimet, jotka eivät muistuttaneet vahvasti muita etunimiä. Tutkimuksessa etunimien 

miellyttävyydestä ja epämiellyttävyydestä koostin indeksit. Miellyttävimmiksi mielletyt harvinaiset 

etunimet mukailivat naisennimien nimimuotteja ja vastaajat kokivat ne kauniiksi, selkeiksi ja hyvällä 

tavalla erottuviksi. Epämiellyttäviksi valituista etunimistä vastaajilla sen sijaan heräsi epämieluisia 

mielleyhtymiä, ne miellettiin hankaliksi sekä assosioitiin kiusaamiseen.   

Tutkimuksen lopuksi tein kokoavan tarkastelun. Loppuanalyysin perusteella hahmottui harvinaisten 

etunimien toimivuuden malli, jonka neljä ulottuvuutta kuvaavat suhtautumista harvinaisiin etunimiin. 

Jaakko Raunamaa: Tietokone ja nimet keskiajan lopun Novgorodissa 

Valmisteilla oleva artikkeli yhdessä digitaalisten ihmistieteiden osaston tutkijan Antti Kannerin 

kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on valaista 1400- ja 1500-lukujen taitteen Luoteis-Venäjän 

henkilönnimikäytänteitä. Lisäksi pyrkimyksenä on kokeilla, miten tietokoneella suoritettavat 

laskennalliset menetelmät soveltuvat vuosisatoja vanhan henkilönnimiaineiston analysoimiseen. 

Pääaineistona ovat niin sanottu Vatjan viidenneksen henkikirja, joka on koottu 1400- ja 1500-lukujen 

taitteessa.  Henkikirja on editoitu 1800-luvun toisella puoliskolla venäläisten tutkijoiden toimesta. 

Editiot on muutettu muokattavaan tekstitiedostomuotoon tekstintunnistusohjelmalla. Luotua 

tekstiaineistoa varten on vuorostaan kehitetty Python-kielellä ohjelma, joka on tunnistanut 

verovelvollisten nimet asiakirjoista. Näin on saatu kootuksi niin sanotun Vatjan viidenneksen alueelta 

noin 36 000 nimen aineisto. Nimet on jaettu pogostoihin eli hallintopitäjiin, mikä mahdollistaa 

nimeämiskäytänteiden erojen vertailun maantieteellisesti. Tutkimus osoittaa, että Vatjan viidennes 

on jaettavissa erilaisiin kulttuurialueisiin henkilönnimien käytön perusteella. Havaittavissa on, että 

alueen pohjoisemmat, oletettavasti itämerensuomalaiset, osat eroavat nimistöltään eteläisemmistä 

asutuksista. Samoin on huomattavaa, että niin sanottu itämerensuomalainen alue jakaantuu 

nimistöltään kolmeen osaan, minkä voidaan ajatella kuvastavan 1400-luvun inkerikkojen, 

karjalaisten ja vatjalaisten kulttuuripiirejä. 

Taarna Valtonen: Kolttatilojen nimet: uuden nimikategorian tarkastelua 

Ennen toista maailmansotaa kolttasaamelaiseen kulttuuriin ei ollut juurtunut ajatus taloista ja tiloista, 

vaan kylän (sijdd) alueet oli jaettu sukualueisiin (sokkvuʹvdd), joissa kullakin perheellä oli oma 

asuinalueensa. Tämän alueen sisällä perheet asuivat tyypillisesti pysyvämmin kolmessa eri paikassa 



(kevät-, kesä- ja syyspaikka / ǩiđđ-, ǩieʹss- ja čõhččpäiʹǩǩ). Lisäksi oleskeltiin lyhyempiä aikoja 

kalastusleireissä. Talvet vietettiin koko kylän yhteisessä talvikylässä (täʹlvvsijdd). Näille paikoille ei 

ollut erillistä nimeä, vaan niitä kutsuttiin joko perheenpään nimen (esim. Huâttar Iʹllep ǩieʹsspäiʹǩǩ 

ʼHuotarin (pojan) Illepin kesäpaikkaʼ) tai läheisen luonnonpaikan, tavallisesti järven mukaan. Edes 

Petsamon ja Paatsjoen kylien kolttasaamelaiset, joiden parissa vuotuismuuttoon perustuva 

elämäntapa oli jo muuttunut yhdessä tai kahdessa asuinpaikassa asumiseksi, eivät käyttäneet tilan- tai 

talonnimiä omista asuinpaikoistaan. 

Toisen maailmansodan jälkeen Inariin asutettiin reilut 400 kolttasaamelaista evakkoa, joiden 

kotiseudut jäivät Neuvostoliiton puolelle rajaa. Heidät asutettiin kahdelle eri alueelle: suonikyläläiset 

Koillis-Inariin Näätämöjoen valuma-alueelle (Sevettijärven seutu) ja Paatsjoen ja Petsamon kylien 

asukkaat Itä- ja Etelä-Inariin (Nellimin ja Keväjärven alueet). Heitä varten perustettiin ensimmäisessä 

vaiheessa 73 niin sanottua kolttatilaa, joihin valtio rakennutti vaatimattoman asuin- ja 

piharakennuksen. Tiloille annettiin ja rekisteröitiin myös virallinen nimi. 

Tarkastelen tässä esitelmässä sodan jälkeen perustettujen, ensimmäisen sukupolven kolttatilojen 

nimiä. Aihe on nimistöntutkimuksen näkökulmasta kiinnostava, koska päästään tarkastelemaan sitä, 

miten kieleen syntyy uusi nimikategoria. Ennen tätä tilan- tai talonnimet eivät kuuluneet 

koltansaamen kieleen, vaikka he tietenkin tiesivät esimerkiksi Paatsjoen suomalaisten ja Itä-Inarin 

inarinsaamelaisten talonnimiä. Toisaalta on kyse ensisijaisesti hallinnollisen käytön tarpeisiin 

muodostetusta nimikategoriasta, joten on syytä selvittää myös sitä, vakiintuiko tilannimikategoria 

käyttöön ja käytettiinkö nimiä myös suullisesti. Samoin on kiinnostavaa selvittää, pystyivätkö uusien 

tilojen asukkaat vaikuttamaan kotitalojensa nimiin sekä mistä aineksista ja aiheista nimiä luotiin. 

Vaikuttivatko esimerkiksi Inari varhaisemmat talonnimikäytännöt nimiin. Käytän aineistonani 

Kolttien asuttamisen toimitusasiakirjoja 1946–1966 (Oulun maakunta-arkisto) sekä haastatellen 

saatuja tietoja. 


